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รายวิชา GEN1032 ทกัษะชีวิต (Life Skills) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปตาม

หลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย มีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อให้

นกัศึกษาเรียนรู้และเกิดทกัษะในการด าเนินชีวติท่ีสมดุลทั้งชีวิตส่วนตวั การประกอบอาชีพและการ

ใช้ชีวิตในสังคม  อีกทั้งเพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ท่ีหลากหลายและความเป็นไปของสังคม ตาม

ปรัชญา วสิัยทศัน์และพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ในการท่ีจะพฒันาความรู้ทางดา้นวิชาการไปสู่ความ

เป็นเลิศให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคม ในปัจจุบนั เน้ือหาสาระทุกบทใน

เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี ผูเ้รียบเรียงได้ศึกษาค้นควา้ รวบรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง

เพื่อใหมี้เน้ือหาท่ีครอบคลุม สมบูรณ์และทนัสมยั อยา่งไรก็ตามนกัศึกษาจะตอ้งคน้ควา้เพิ่มเติมจาก

เอกสารต าราและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ประกอบดว้ย เพื่อจะไดเ้น้ือหาท่ีละเอียดลึกซ้ึงในบางแง่มุม

ต่างๆ เพิ่มข้ึน  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายไดจ้ดัท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา GEN1032 ทกัษะ

ชีวติ (Life Skills)  ข้ึนมา เพื่อใหน้กัศึกษาใชเ้ป็นคู่มือในการศึกษาวชิาน้ี  

 

      รองศาสตราจารย ์ดร.สมเดช  มุงเมือง  

      

 

 

 

 

 

 



 ง 

 

สารบัญ 
เร่ือง                    หน้า 

ค าน า          ค  

สารบญั          ง 

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา                                             ซ  

บทที ่1  แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัทกัษะชีวติ      1 

 แผนบริหารการสอนบทท่ี 1      2 
 แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะชีวติ      4 
 องคป์ระกอบของทกัษะชีวติ       7 
 ท าไมตอ้งเรียนรู้ทกัษะชีวติ       13 
 กลยทุธ์ในการสร้างทกัษะชีวติ      14 
 ขอ้สังเกตในการสอนทกัษะชีวติ      17 
 ทกัษะชีวติศึกษา        18 
 สรุปทา้ยบท        21 
 ค าถามเพื่อการอภิปราย       21 
 เอกสารอา้งอิง       22 

บทที ่ 2  ทกัษะเฉพาะบุคคล        23 

 แผนบริหารการสอนบทท่ี 2       24 
 การรู้จกัตนเอง        26 
 การสร้างความมัน่ใจในตนเอง       27 
 การแสดงพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม      30 

 การพึ่งพาตนเอง        32 
 ความสามารถในการแกปั้ญหา       33 
 การฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ีเหมาะสม      38 
 สรุปทา้ยบท        40 

 ค าถามเพื่อการอภิปราย       40 
 เอกสารอา้งอิง        41 

 



 จ 

 
บทที ่ 3 ทกัษะทางสังคม        43 

    แผนบริหารการสอนบทท่ี 3      44 
    ทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี      46 
    ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร       55 
    วธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  63 
    สรุปทา้ยบท         73 
    ค าถามเพื่อการอภิปราย        74 
    เอกสารอา้งอิง       75 

บทที ่ 4 : ทกัษะการประกอบอาชีพ        77 
 แผนบริหารการสอนบทท่ี 4        78 
 การเลือกอาชีพ         80 
 เทคนิคการหางานท า         83 
 การแต่งกายและการแสดงกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์ 

เขา้ท างาน        101 
 ศิลปะในการพูดและการสัมภาษณ์เขา้ท างาน     103 
 เทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อความกา้วหนา้ในการท างาน  109 
  บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติกบัการปฏิบติังาน   111 
 สรุปทา้ยบท        113 
 ค าถามเพื่อการอภิปราย      114 
 เอกสารอา้งอิง       114 

บทที ่ 5 การพฒันาสุขภาพทางกายและทางจิต      115 

 แผนบริหารการสอนบทท่ี 5       116 
 แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ        118 
 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ       119 
 การส่งเสริมสุขภาพ         120 
 ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย        121 
 สุขภาพวยัรุ่น        127 
 ความเครียดและการจดัการความเครียด      130 

 

 



 ฉ 

 

 สรุปทา้ยบท          140 
 ค าถามเพื่อการอภิปราย         141 
 เอกสารอา้งอิง        142 

บทที ่ 6 : การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม       143 
 แผนบริหารการสอนบทท่ี 6        144 
 ความส าคญัของคุณธรรมและจริยธรรม       146 
 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม         148 
 การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม      149 
 แนวทางในการพฒันาจริยธรรม       151 
 กระบวนการพฒันาสังคมสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุขในระดบัพื้นท่ีบนฐานพุทธธรรม  153 
 ปัญหาเชิงจริยธรรมในท่ีท างาน      157 
 คุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงยึดถือในท่ีท างาน      158 
 สรุปทา้ยบท         161 
 ค าถามเพื่อการอภิปราย        161 
 เอกสารอา้งอิง        162 

บทที ่ 7 ค่านิยมทีพ่งึประสงค์        163 

 แผนบริหารการสอนบทท่ี 7          164 
 ความหมายของค่านิยม       166 
 ความส าคญัของค่านิยม       167 
 ลกัษณะของค่านิยมและประเภทของค่านิยม     167 
 การเปล่ียนแปลงค่านิยมของบุคคลเก่ียวกบัการท างาน    172 
 ค่านิยมองคก์าร        173 
 อิทธิพลของค่านิยมท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคล     177 
 ค่านิยมในสังคมไทย         178 
 การปลูกฝังค่านิยมใหก้บัเยาวชน        184 
 สรุปทา้ยบท          185 
 ค าถามเพื่อการอภิปราย         188 
 เอกสารอา้งอิง          187 

 



 ช 

 

บทที ่ 8 : การพฒันาบุคลกิภาพ        189 

 แผนบริหารการสอนบทท่ี 8       191 
 บทน า         192 
 ความหมายของบุคลิกภาพ       192 
 ความส าคญัของบุคลิกภาพ       193 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ      194 
 ทฤษฎีบุคลิกภาพ        196 
 แนวทางการพฒันาบุคลิกภาพ       202 
 การพฒันารูปลกัษณ์ทางกาย       207 
 การสร้างสร้างบุคลิกภาพท่ีดี       210 
 สรุปทา้ยบท         214 
 ค าถามเพื่อการอภิปราย       215 
 เอกสารอา้งอิง        216 

บรรณานุกรม          217 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ซ 

 

 

มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา           มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

คณะ                                          คณะวทิยาการจดัการ 

    

หมวดที ่1 ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.รหัสและช่ือรายวชิา    รหสัวชิา    GEN1032           

                        ทกัษะชีวติ (Life Skills) 

2. จ านวนหน่วยกติ                               

                                     3  หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา        

                                  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ (วชิาเลือก) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน    

                                  ผูรั้บผดิชอบรายวชิา     รองศาสตราจารย ์ดร.สมเดช  มุงเมือง 

                                  อาจารยผ์ูส้อน               คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย         

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

                                    ภาคการศึกษาท่ี1/ชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 

                                    ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 

                                    ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

                                      มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  



 ฌ 

                                       8 กรกฎาคม 2557 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษาเรียนรู้และเกิดทกัษะในการด าเนินชีวิตท่ีสมดุลทั้งชีวิตส่วนตวั การประกอบ

อาชีพและการใชชี้วติในสังคม   

 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสมดุลระหว่างความเข้มแข็งทางวิชาการกับการเติบโตในการ

ด ารงชีวติ  ดว้ยการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงแบบบูรณาการศาสตร์  อนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลง

ภายในตนและสู่สังคม 

 

 

หมวดที ่ 3 และการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

          ศึกษาถึงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวนั ทกัษะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางสังคม 

และทกัษะการประกอบอาชีพ เนน้พฒันาสุขภาวะทางกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม การเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์การพฒันาบุคลิกภาพ การเขา้สมาคม การอยูร่่วมกนั

ในสังคม ทกัษะการติดต่อส่ือสาร การด ารงชีวิตอยา่งพอเพียง มีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อ

สังคม เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์จริง 

 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

สอนเสริม 

 

การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

 



 ญ 

45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการของนกัศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นทางเวบ็ไซตค์ณะวทิยาการจดัการ 
- อาจารยจ์ดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

 

หมวดที ่ 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

1.1.1  เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  เคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษย  ์  เขา้ใจตน  เขา้ใจผูอ่ื้น  พร้อมกบัปฏิบติัต่อผูอ่ื้นไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

  1.1.2  มีความรัก   ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

  1.1.3  ตระหนกัในคุณค่าของความจริง  ความดี  ความงาม  และความมีเหตุผล  

1.1.4  มีความเสียสละ  ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีวินยั  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

1.1.5  เคารพกฎระเบียบ  กติกา  และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสถาบนั  องค์กรและ

สังคม 

1.1.6  มีภาวะผูน้ าและภาวะผูต้ามท่ีดี  สามารถท างานเป็นทีมได ้

     1.2 วธีิการสอน 

1.2.1  ปฏิบติักิจกรรมตามสถานการณ์  เกม  และบทบาทสมมุติแล้วอภิปรายถึง

แนวคิด  ขอ้คิดท่ีสร้างความเขา้ใจในการด าเนินชีวิต  การประกอบอาชีพ  

และการด าเนินชีวติในสังคม  และการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเหมาะสมและสันติ 

1.2.2  อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มยอ่ย และกลุ่มใหญ่ 

1.2.3  ก าหนดให้นักศึกษาหากรณีตวัอย่างท่ีเก่ียวข้องแล้วน ามาวิเคราะห์ตาม
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ศาสตร์และทฤษฎีท่ีเรียนพร้อมกบัแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
 

     1.3 วธีิการประเมิน    

1.3.1  พิจารณาจากพฤติกรรมการเขา้เรียนและการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง 

           ถูกตอ้งและตรงเวลา 

  1.3.2  พิจารณาจากการร่วมอภิปรายท่ีมีเหตุผลถูกตอ้ง  เหมาะสม  และสร้างสรรค ์

  1.3.3  ประเมินผลการน าเสนอกรณีศึกษาท่ีมอบหมาย 
 

2. ความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 

         ความรู้เก่ียวกบัทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวนั  ทกัษะเฉพาะบุคคล ทกัษะทางสังคม 

ทกัษะการประกอบอาชีพ การพฒันาสุขภาวะทางกาย การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมท่ี

พึงประสงค ์และการพฒันาบุคลิกภาพ  

     2.2 วธีิการสอน 

2.2.1  บรรยายประกอบการยกตวัอยา่ง 

 2.2.2  อภิปรายหลงัการท ากิจกรรม  เกม  หรือสถานการณ์จ าลอง 

 2.2.3  การท างานกลุ่มและน าเสนอรายงานจากการคน้ควา้ 

 2.2.4  การวเิคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกบัทฤษฎีต่างๆ ท่ีเรียน 

 2.2.5  การศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั  (Problem – based Learning) 
 

     2.3  วธีิการประเมินผล 

2.3.1  ทดสอบกลางภาคและปลายภาคท่ีเนน้หลกัการ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจ      

           การวเิคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า 

 2.3.2  ประเมินผลจากการน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องการพฒันา 

  พฒันาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีทักษะทางการวิเคราะห์  การ

สังเคราะห์  การประเมินค่าและการประยกุตใ์ช ้
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     3.2 วธีิการสอน 

3.2.1  ร่วมกิจกรรม  เกม  บทบาทสมมุติแลว้อภิปรายกลุ่ม  พร้อมกบัรายงานทั้งดว้ย 

          วาจาและ การเขียน 

3.2.2   วเิคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว  เหตุการณ์บา้นเมือง  ดา้ยกระบวนการคิดเชิงระบบ 

           ตามทฤษฎีหรือแนวคิดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.2.3   อภิปรายกลุ่ม 

     3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 

  3.3.1  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนน้การคิดวเิคราะห์ การสังเคราะห์และ 

                            การประเมินค่า 

 3.3.2  พิจารณาจากการอภิปรายกลุ่มเล็ก และ กลุ่มใหญ่ 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องการ 

  4.1.1  ทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

  4.1.2  ทกัษะความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 

  4.1.3 ทกัษะการเรียนดว้ยตนเอง  มีความรับผดิชอบ  ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย   

                           ครบถว้นทนัเวลา 

  4.1.4  ทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล สถานภาพในสังคมระดบัต่าง ๆ 

4.2 วธีิการสอน 
4.2.1  จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

4.2.2  มอบหมายงานกลุ่ม 

4.2.3  วเิคราะห์เหตุการณ์  บา้นเมือง  สังคม  ข่าว  ในงานการมีปฏิสัมพนัธ์ 

 4.3  วธีิการประเมินผล 

  4.3.1  นกัศึกษาประเมินผลตนเองและเพื่อนดว้ยแบบฟอร์มท่ีก าหนด  เก่ียวกบัการ   

                           วเิคราะห์กรณีศึกษา  ข่าว  เหตุการณ์   

  4.3.2  ประเมินผลการรายงานท่ีนกัศึกษาน าเสนอ 
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            4.3.3  ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

  5.1.1  พฒันาทกัษะการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา  ข่าว  เหตุการณ์บา้นเมือง 

  5.1.2  พฒันาทกัษะดา้นการส่ือสารทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน  การแปล   

  5.1.3  พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

 5.2  วธีิการสอน 

  5.2.1   มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ทางเวบ็ไซต ์ แลว้วเิคราะห์พร้อมกบั 

                            น าเสนอโดยจดัท าเป็นรายงานและน าเสนอในชั้นเรียน ทั้งแบบบรรยาย   

                            และตารางขอ้มูลตวัเลข  พร้อมกบับอกแหล่งอา้งอิง 

  5.2.2   น าเสนอผลการศึกษาข้อมูล  พร้อมการวิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบ

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 5.3  วธีิการประเมินผล 

  5.3.1  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  หลงัจากฟังการน าเสนอผล 

                           การศึกษาของเพื่อน 

  5.3.2  ประเมินจากรายงานการเขียน และการน าเสนอผลงานในรูปของเทคโนโลยี 

 

 

หมวดที ่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการสอน/ส่ือ ผู้สอน 

1-2 บทที ่1  แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบั
ทกัษะชีวติ  
แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะชีวติ 

6 การบรรยาย 

ศึกษากรณีศึกษา  วิเคราะห์

สถานการณ์จริง  อภิปราย
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการสอน/ส่ือ ผู้สอน 

องคป์ระกอบของทกัษะชีวติ 

ท าไมตอ้งเรียนรู้ทกัษะชีวติ กล

ยทุธ์ในการสร้างทกัษะชีวติ ทกัษะ

ชีวติเพื่อการด ารงตนในสังคม 

ขอ้สังเกตในการสอนทกัษะชีวติ 

และทกัษะชีวติศึกษา  

กลุ่ม  ค้นควา้รายงานและ

น าเสนอผลงาน 

3-4 บทที ่ 2  ทกัษะเฉพาะบุคคล  
การรู้จกัตนเอง การสร้างความ

มัน่ใจในตนเอง การแสดง

พฤติกรรมท่ีรับผดิชอบต่อสังคม 

การพึ่งพาตนเอง ความสามารถใน

การแกปั้ญหา และการฝึก

พฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ี

เหมาะสม 

6 การบรรยาย 

ศึกษากรณีศึกษา  วิเคราะห์

สถานการณ์จริง  อภิปราย

กลุ่ม  ค้นควา้รายงานและ

น าเสนอผลงาน 

 

5-6 บทที ่ 3  ทกัษะทางสังคม  
ทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 

ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร วธีิการ

สร้างมนุษยสัมพนัธ์และการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  

6 การบรรยาย 

ศึกษากรณีศึกษา  วิเคราะห์

สถานการณ์จริง  อภิปราย

กลุ่ม  ค้นควา้รายงานและ

น าเสนอผลงาน 

 

7-8 บทที ่ 4  ทกัษะการประกอบอาชีพ  
การเลือกอาชีพ  เทคนิคการหางาน

ท า การแต่งกายและการแสดง

กิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการ

สัมภาษณ์เขา้ท างาน ศิลปะในการ

พูดและการสัมภาษณ์เขา้ท างาน 

เทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อ

6 การบรรยาย 

ศึกษากรณีศึกษา  วิเคราะห์

สถานการณ์จริง  อภิปราย

กลุ่ม  ค้นควา้รายงานและ

น าเสนอผลงาน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการสอน/ส่ือ ผู้สอน 

ความกา้วหนา้ในการท างาน 

บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติกบั

การปฏิบติังาน 

9-10 บทที ่5 การพฒันาสุขภาพทางกาย

และทางจิต  

แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาพ  

องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ

สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ 

ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย 

สุขภาพวยัรุ่น ความเครียดและการ

จดัการความเครียด 

 

6 การบรรยาย 

ศึกษากรณีศึกษา  วิเคราะห์

สถานการณ์จริง  อภิปราย

กลุ่ม  ค้นควา้รายงานและ

น าเสนอผลงาน 

 

11-12 บทที ่ 6  การเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม  
ความส าคญัของคุณธรรมและ

จริยธรรม ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม 

การใชเ้หตุผลเชิงจริยธรรม  

การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 

แนวทางในการพฒันาจริยธรรม 

กระบวนการพฒันาสังคมสู่ความ

อยูเ่ยน็เป็นสุขในระดบัพื้นท่ีบน

ฐานพุทธธรรม ปัญหาเชิง

จริยธรรมในท่ีท างาน คุณธรรม

และจริยธรรมท่ีพึงยดึถือในท่ี

ท างาน  

6 การบรรยาย 

ศึกษากรณีศึกษา  วิเคราะห์

สถานการณ์จริง  อภิปราย

กลุ่ม  ค้นควา้รายงานและ

น าเสนอผลงาน 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

ช่ัวโมง 
กจิกรรมการสอน/ส่ือ ผู้สอน 

13 บทที ่ 7  ค่านิยมทีพ่งึประสงค์  
ความหมายและความส าคญัของ

ค่านิยม ลกัษณะของค่านิยม 

ประเภทของค่านิยม การเปล่ียน 

แปลงค่านิยมของบุคคลเก่ียวกบั

การท างาน ค่านิยมองคก์าร 

อิทธิพลของค่านิยมท่ีมีต่อ

พฤติกรรมของบุคคล ค่านิยมท่ีพึง

ประสงคแ์ละลกัษณะคนไทยท่ีดี 

ค่านิยมในสังคมไทย การปลูกฝัง

ค่านิยมใหก้บัเยาวชน 

3 การบรรยาย 

ศึกษากรณีศึกษา  วิเคราะห์

สถานการณ์จริง  อภิปราย

กลุ่ม  ค้นควา้รายงานและ

น าเสนอผลงาน 

 

14-15 บทที ่ 8  การพฒันาบุคลกิภาพ  
ความหมายและความส าคญัของ
บุคลิกภาพ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ แนว
ทางการพฒันาบุคลิกภาพ การ
พฒันารูปลกัษณ์ทางกาย 
คุณลกัษณะบุคลิกภาพของ
พนกังานท่ีองคก์ารตอ้งการ การ
สร้างบุคลิกภาพท่ีมีเสน่ห์  

6 การบรรยาย 

ศึกษากรณีศึกษา  วิเคราะห์

สถานการณ์จริง  อภิปราย

กลุ่ม  ค้นควา้รายงานและ

น าเสนอผลงาน 

 

16 สอบปลายภาค 2   

 

 

 

 

 

 



 ด 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรม ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ที่ 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

1 2.3.1  3.3.1  4.3.1  สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

16 

20% 

30% 

2 2.3.2   3.3.2    4.3.2    4.3.3  

5.3.1   

5.3.2   

วเิคราะห์

กรณีศึกษา 

คน้ควา้แลว้

น าเสนอ 

การท างานกลุ่ม / 

เด่ียว 

การอภิปรายกลุ่ม 

ตลอดภาค

การศึกษา 

40% 

3 1.2  2.2   3.2   4.2  5.2  การเขา้ชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมในชั้น

เรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

10% 

 

หมวดที ่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลกั 

     สมเดช  มุงเมือง. (2557). ทกัษะชีวติ. เชียงราย : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. 

2.  เอกสารข้อมูลส าคัญ 

     ไม่มี 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 



 ต 

     ชายน,์ จอร์จ. (2548). บุคลกิภาพสู่ความเป็นผู้น า. แปลจาก Leadership Development โดย  

                   นพดล เวชสวสัด์ิ, กรุงเทพฯ : เอช. เอน็. กรุ๊ป. . 

 

      ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2546). ภาพอนาคตและคุณลกัษณะของคนไทยที ่

                  ประสงค์. กรุงเทพ ฯ : โครงการวถีิการเรียนรู้ของคนไทย.  

     ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). การคิดอย่างเป็นระบบ.  กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ.์ 

     สมเดช มุงเมือง และคณะ. (2552).  จิตวทิยาและการส่ือสารเพ่ือการพฒันาบุคลกิภาพ. เชียงราย :  

                   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. 

      สุรพล พะยอมแยม้.(2548). จิตวทิยาสัมพนัธภาพ. กรุงเทพฯ : บางกอก-คอมเทค อินเตอร์เทรด. 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี  ท่ีจดัท าโดยนักศึกษา  ได้จดักิจกรรมในการน า

แนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
- แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวชิา 
- ขอ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด  ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน  ไดมี้กลยทุธ์  ดงัน้ี 

- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
- ผลการเรียนของนกัศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจดักิจกรรม

ในการระดมสมอง  และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดงัน้ี 

- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
- วจิยัในชั้นเรียน 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา   



 ถ 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อ  ตามท่ี

คาดหวงัจากการเรียนรู้ในรายวิชา  ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษาหรือสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา  

รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอ่ย  และหลงัการประเมินผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจาการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น หรือ 
ผูท้รงคุณวุฒิ  ท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษาโดย
ตรวจสอบขอ้สอบ  รายงาน  วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 จากผลการประเมิน  และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา  ไดมี้การวางแผนการ

ปรับปรุงการสอน  และรายละเอียดรายวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน  ดงัน้ี 

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ตามขอ้ 4  

- เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน  เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยกุตค์วามรู้น้ี
กบัปัญหาท่ีมาจากงานวิจยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 



บทที่  1 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัทักษะชีวติ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่1 : แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัทกัษะชีวติ 

หัวข้อเน้ือหา 
 

 แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะชีวติ 

 องคป์ระกอบของทกัษะชีวติ  

 ท าไมตอ้งเรียนรู้ทกัษะชีวติ 

 กลยทุธ์ในการสร้างทกัษะชีวติ 

 ขอ้สังเกตในการสอนทกัษะชีวติ 

 ทกัษะชีวติศึกษา 

 สรุปทา้ยบท 
 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
 

1. เขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะชีวติ 
2. มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบของทกัษะชีวติ  

3. เขา้ใจวา่ท าไมตอ้งเรียนรู้ทกัษะชีวติ 

4. เขา้ใจกลยทุธ์ในการสร้างทกัษะชีวติ 

5. เขา้ใจทกัษะชีวติศึกษา 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีไดคื้อ 
 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะชีวติได ้
2. อธิบายองคป์ระกอบของทกัษะชีวติ  

3. อธิบายเหตุผลท่ีตอ้งเรียนรู้ทกัษะชีวติ 

4. อธิบายกลยทุธ์ในการสร้างทกัษะชีวติ 

5. อธิบายทกัษะชีวติศึกษา 
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วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. บรรยายประกอบโปรแกรม Power Point  
3. แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นเชิงวพิากษ ์ วเิคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ 
4. กลุ่มน าเสนอ  และอภิปรายในชั้นเรียน 
5. ผูส้อนสรุปสาระส าคญัเพิ่มเติม 
6. ตอบค าถามทา้ยบท 

 

ส่ือการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Power Point เร่ือง ทกัษะการด ารงชีวิตประจ าวนั 
3. วดีีทศัน์ 

 

การวดัผลและประเมินผล 

 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนทั้งในดา้นการฟังบรรยายและในการแบ่งกลุ่มอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นน าเสนอขอ้คิดเห็น 

2. การตอบค าถามขณะเรียนและการท าแบบฝึกหดั 
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บทที ่ 1 

แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัทักษะชีวติ 
--------------------- 

 
 

แนวคิดเกีย่วกบัทกัษะชีวติ  
 

ปัจจุบนัโลกยุคขอ้มูลข่าวสารและการแข่งขนัระดบัโลก (Age of information and global 
competition) ความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วท่ีเกิดจากเทคโนโลยีและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ส่งผลให้
เกิดการแข่งขนัอย่างรุนแรงใน ทุกวงการซ่ึงนบัวนัก็ยิ่งจะรุนแรงมากข้ึน จะเห็นไดว้่า ทุกวนัน้ี
คนท างานส่วนหน่ึงไม่ตอ้งการ เป็นลูกจา้งใคร พนกังานจ านวนมากยงัตอ้งการท างานล่วงเวลา ผูห้ญิง
เกือบทุกคนตอ้งออกไปท างานนอกบา้น บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหากขาดคุณลกัษณะนิสัยและทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ การท างานและการ
ด าเนินชีวติ ท่ีเรียกกนัวา่ ทกัษะชีวติ นัน่เอง ส าหรับความหมายของทกัษะชีวิต มีนกัวิชาการไดอ้ธิบาย
ไวด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

ทกัษะชีวิต ในความหมายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หมายถึง
คุณลกัษณะ หรือความสามารถเชิงสังคมจิตวทิยา เป็นทกัษะท่ีช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะในการคิด วิเคราะห์อยา่งมีเหตุผล 
ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ทกัษะในการประมาณตน และการควบคุม
สถานการณ์ ทกัษะในการส่ือสาร ต่อรอง ปฏิเสธ และโนม้นา้วจิตใจ ทกัษะในการปรับตวั เป็นตน้ 

มณัฑรา  ธรรมบุศย ์(2553) ไดอ้ธิบายวา่ ทกัษะชีวติ หมายถึง ทกัษะท่ีมนุษยทุ์กคนจ าเป็นตอ้ง
มีและตอ้งใช้ในชีวิตประจ าวนั  เพื่อช่วยให้ตนเองมีความสุข  สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้และประสบ
ความส าเร็จ   ทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษยมี์อยู ่2 อยา่งคือ ทักษะท่ัวไป (Generic Skills) 
กบั ทักษะวิชาชีพ (Profession Skills)    ทกัษะทัว่ไปเป็นทกัษะท่ีมนุษยต์อ้งใชทุ้กวนัเพื่อการมีชีวิตอยู ่
แต่ทกัษะวิชาชีพเป็นทกัษะท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีเพื่อใช้ในการหาเล้ียงชีพ ในอดีต มนุษยย์งัไม่เห็น
ความส าคญัของทกัษะวิชาชีพเท่าใดนักเน่ืองจากประชากรยงัมีน้อย  การแข่งขนัในการท างานก็ไม่
มากนกั   แต่ในระยะ 20 ปีท่ีผา่นมา โลกของการท างานและโครงสร้างของงานไดเ้ปล่ียนแปลงไป  ท่ี
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนก็คือ เกิดโลกาภิวตัน์ทางดา้นการคา้และอุตสาหกรรม (Globalization of commerce 
and industry)  และมีการน าเทคโนโลยีเขา้ไปใชใ้นการท างานมากข้ึน การเปล่ียนแปลงดงักล่าวส่งผล
ให้คนงานท่ีไม่มีความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศและดา้นเทคโนโลยีประสบปัญหาในการท างาน  



บทท่ี 1 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัทกัษะชีวิต 

 

5 

บางคนตอ้งออกจากงาน เพราะเหตุน้ีจึงท าใหส้ถานศึกษาต่าง ๆ ตอ้งปรับปรุงหลกัสูตรและรายวิชาใน
โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนมีทกัษะและความเช่ียวชาญในสาขาท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ 

การเรียนรู้ทกัษะชีวติเพื่อความส าเร็จในอาชีพ (Life Skills for Vocational Success) มีประเด็น
ท่ีควรเรียนรู้ ดงัน้ี (มณัฑรา  ธรรมบุศย,์ 2553) 

1. ทกัษะทางสังคม  (Social Skills)   ซ่ึงไดแ้ก่ 

1.1 ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร (Communication skills) 
1.2 การจดัการกบัความโกรธ (Anger management) 
1.3 การจดัการกบัความขดัแยง้ (Conflict resolution) 
1.4 การผกูมิตร (Make friends) 
1.5 การสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Get along with co-workers) 
1.6 ทกัษะในการใชเ้วลาวา่ง (Leisure skills) 

2. ทกัษะในการตดัสินใจ  (Decision-making skills) และการแกไ้ขปัญหา (Solving problem) 

3. ความสามารถในการท างาน (Employability)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

3.1 การจดัการเร่ืองเวลา  (Time management) 
3.2 การเร่ิมตน้งานในวนัแรกของการท างาน  (first day on the job) 
3.3 การแต่งกายไดเ้หมาะสม (Proper attire) 
3.4 ทกัษะทางสังคมในสถานท่ีท างาน (Social skills in the workplace) 
3.5 การวางตวัในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสม (Acting appropriately on the job) 
3.6 พฤติกรรมทางเพศในสถานท่ีท างาน (Sexual behavior in the workplace) 
3.7 ผลงานและคุณภาพในการท างาน (Productivity and quality on the job) 
3.8 การมีเจตคติท่ีดี (Good attitude) 
3.9 การปรับตวัใหพ้ร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง (Adapt to change) 
3.10 ความปลอดภยัในการท างาน (Safety on the job) 
3.11 การปฏิบติังานตามสายงาน (Following chain of command) 

4. การบริหารการเงิน (Money management) 

    4.1 การขอความช่วยเหลือดา้นการเงิน 

    4.2 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท างาน (Benefits of the job) 

    4.3 การใชบ้ริการของธนาคาร (Using bank services) 

    4.4 ความเช่ือถือทางดา้นการเงิน (Credit) 



บทท่ี 1 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัทกัษะชีวิต 

 

6 

    4.5 การท างบประมาณ (Creating a budget) 

    4.6 วธีิเก็บรักษาเงินของตนเอง (How to protect your money) 

    4.7 ปัญหาหน้ีสิน (Problems with debt) 

    4.8 เปรียบเทียบการไปซ้ือของ (Comparative shopping) 

    4.9 การจ่ายใบเสร็จ (Paying bills) 

5. การเดินทางไปท างาน (Transportation) 

5.1 การเดินทางโดยรถประจ าทาง 
5.2 การใหค้วามไวใ้จแก่คนท่ีรู้จกัเพื่อการเดินทาง 
5.3 การเป็นเจา้ของรถยนตส่์วนตวั 

6. สุขภาพ (Health) 

   6.1 การออกก าลงักาย (Physical fitness) 

   6.2 โภชนาการ (Nutrition) 

   6.3 การจดัการกบัความเครียด (Stress management) 

   6.4 การหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีท าลายตนเอง (Avoid destructive behaviors) 

   6.5 การไปพบแพทยแ์ละปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยไ์ดถู้กตอ้ง (Seek and follow    

          appropriate medical advice) 

   6.6 การสร้างสุขนิสัยท่ีดี (Adopt Good personal health habits) 

   6.7 การหลีกเล่ียงโรคท่ีเกิดจากเพศสัมพนัธ์ (Sexually transmitted diseases) 

   6.8 การใชว้นัลาป่วยอยา่งฉลาด (Using sick time benefits wisely) 

7. ความรับผดิชอบต่อครอบครัว (Family responsibilities) 

   7.1 การตั้งครรภ ์(Pregnancy) 

   7.2 การเล้ียงดูเด็ก (Child care) 

   7.4 เร่ืองอ่ืน ๆ ในครอบครัว (Other family issues) 

8. ความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย (Basic understanding of the law) 

   8.1 การกระท าผดิดา้นอาชญากรรม (Criminal violation) 

   8.2 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน (Laws related to the workplace) 
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   8.3 การเล่าประวติัดา้นอาชญากรรมให้นายจา้งทราบ (Explaining a criminal history to 

employers) 

   8.4 การจา้งนิติกร (Hiring a lawyer) 

 9. ทกัษะการใชโ้ทรศพัท ์(Telephone skills) 

    9.1 การคน้หาหมายเลขโทรศพัท ์(Finding phone numbers) 

    9.2 การสอบถามขอ้มูล (Asking information) 

    9.3 งานท่ีตอ้งอาศยัทกัษะการใชโ้ทรศพัท ์(Work related telephone skills) 

    9.4 การใชโ้ทรศพัทท์างไกล (Making long-distance phone calls) 

 ยงยุทธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ และ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์. (2553). อธิบายวา่ ทกัษะชีวิต คือ 
ความสามารถของบุคคลทั้งความรู้ เจตคติ และทกัษะท่ีจะปรับตวั และเผชิญต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ ในชีวิต
อยา่งสร้างสรรค ์มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม/สังคม ผูท่ี้มีทกัษะ
ชีวิตท่ีดีจะมีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความบากบั่น รู้จักแก้ปัญหาได้ดี ปรับตัวได ้
พึ่งตนเองได ้และป้องกนัตนเองในภาวะคบัขนั  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ความหมายของทักษะชีวิต คือ ความสามารถในการปรับตัวและมี
พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งในการท่ีจะเผชิญกบัส่ิงทา้ทายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
องค์ประกอบของทกัษะชีวติ 
 

ทกัษะชีวติเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทั้งความรู้และทกัษะของแต่ละบุคคลและเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอยา่ง
ยิ่งต่อการด าเนินชีวิตอยา่งอิสระในวยัผูใ้หญ่ Brolin (1989, อา้งถึงใน มณัฑรา  ธรรมบุศย์, 2553) ได้
แบ่งองคป์ระกอบของทกัษะชีวติออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ 

1. ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน (Daily life skills) เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้น การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั ผูท่ี้มีทกัษะดา้นน้ีจะแสดงความสามารถออกมาให้ปรากฏจนเป็น นิสัยท่ีเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ไดแ้ก่  

1.1 ความสามารถในการบริหารจัดการระบบการเงิน (Managing personal finances) เช่น นบั
และทอนเงินไดถู้กตอ้ง รู้จกัออมทรัพยแ์ละตรวจสอบบญัชีเงินฝากของ ตน รู้จกัควบคุมงบประมาณ
การใชจ่้ายให้คงท่ี รู้วิธีบนัทึกค่าใช้จ่าย ใช้จ่ายโดยใชเ้งินสด และบตัรเครดิตดว้ยความรับผิดชอบ 
สามารถค านวณภาษีเงินได ้ไม่หลีกเล่ียงการเสียภาษี ช าระเงินตามใบเรียกเก็บเงินตรงตามก าหนดเวลา  
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1.2 ความสามารถในการเลือกและจัดการงานบ้าน (Selecting and managing a household) 
เช่น รู้จกัดูแลรักษาบา้นให้สะอาดน่าอยู ่ ท างานบา้นได ้ รู้จกัวางแผนและ เตรียมอาหารการกินของ
ตนเอง  

1.3 ความสามารถในการดูแลตนเอง (Caring for personal needs) เช่น รู้จกั เอาใจใส่สุขภาพ
ของตนเอง มีจิตใจเบิกบาน แต่งกายไดเ้หมาะสม หลีกเล่ียงการใชส้ารเสพ ติด มีความรู้เก่ียวกบัโรคภยั
ไขเ้จบ็และสามารถดูแลป้องกนัตนเอง รู้จกัออกก าลงักาย รู้ หลกัโภชนาการและการควบคุมน ้าหนกั  

1.4 การตระหนักถึงความปลอดภัย (Safety awareness) เช่น มีความรู้เก่ียวกบั เคร่ืองหมาย
หรือสัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความปลอดภยั มีความไวต่อการรับรู้เสียงหรือกล่ินท่ี ผิดแผกไปจากเดิม 
สามารถถอนตวัออกจากเหตุการณ์ท่ีคบัขนั  

1.5 ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม และการบริโภคอาหาร (Raising, preparing and 
consuming food) เช่น รู้จกัเลือกซ้ือและวางแผนรายการอาหาร รู้จกัท าความ สะอาดบริเวณประกอบ
อาหาร รู้วิธีเก็บถนอมอาหารและวิธีเตรียมอาหาร อ่านป้ายฉลาก และปฏิบติัตามค าแนะน าบนฉลาก
ได ้แสดงนิสัยการกินท่ีดี วางแผนรับประทานอาหารแต่ ละม้ือในสัดส่วนท่ีสมดุล  

1.6 ความสามารถในการซ้ือและถนอมเคร่ืองแต่งกาย (Buying and caring for clothing) เช่น รู้
วิธีซกัรีดเส้ือผา้ชนิดต่าง ๆ สามารถซ่อมแซมเส้ือผา้และเก็บรักษาเส้ือผา้ ตลอดจนต่อรองราคาเส้ือผา้
ได ้ 

1.7 การแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดี (Exhibiting responsible citizenship) เช่น แสดงความ
รับผิดชอบและมีความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน รายงานเร่ืองอาชญากรรมได้ มีความรู้เก่ียวกบักฎหมาย
และการปกครองระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศ และปฏิบติัตาม กฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

1.8 ความสามารถในการใช้เคร่ืองนันทนาการและการใช้เวลาว่าง (Using recreational 
facilities and engaging in leisure activities) เช่น รู้จกัหาแหล่งพกัผอ่นหยอ่น ใจเท่าท่ีมีอยูใ่นชุมชน 
รู้จกัเลือกและวางแผนท ากิจกรรมกบับุคคลและกลุ่ม ฯลฯ  

1.9 ความสามารถในการอยู่ ร่วมกับชุมชน (Getting around the community) เช่น สามารถ
แยกแยะบริเวณต่างๆ ในชุมชนและระบุสถานท่ีตั้งของชุมชนได ้ รู้กฎจราจร และวิธีรักษาความ
ปลอดภยัในชุมชน เขา้ใจและรู้จกัใชแ้ผนท่ีของชุมชน ฯลฯ  

2. ทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะทางสังคม (Personal and social skills) เป็นทกัษะ ท่ีจ  าเป็น
ต่อการท างานและการสร้างมิตรภาพ ไดแ้ก่  

2.1 ความสามารถในการรู้จักตนเอง (Self – awareness) เช่น สามารถบอก ความตอ้งการดา้น
ร่างกายและจิตใจของตนเอง ระบุความสนใจ ความสามารถ และลกัษณะ อารมณ์ของตนได ้รู้วิธีดูแล
บ ารุงรักษาสุขภาพ ฯลฯ  
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2.2 การสร้างความมั่นใจในตนเอง ( Self-confidence) เช่น สามารถท าให้ ผูอ่ื้นเห็นถึงคุณค่า
ของตน บอกไดว้า่ผูอ่ื้นมีการรับรู้ในตนเองอยา่งไร ยอมรับผูอ่ื้น กล่าวค าชมและวจิารณ์ผูอ่ื้นได ้ฯลฯ  

2.3 การแสดงพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม (Socially responsible behavior)  
เช่น ยอมรับในสิทธิและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ตระหนกัในอ านาจหนา้ท่ีและรู้จกัปฏิบติัตาม ค าแนะน า
ต่างๆ แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในท่ีสาธารณะ  มีมารยาททางสังคม และ มารยาทในการ
รับประทานอาหาร ฯลฯ  

2.4 ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ (Good interpersonal) เช่น รู้จกัฟังและ โตต้อบผูอ่ื้น มี
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นและสามารถด ารงความสัมพนัธ์นั้นใหย้นืยาว เป็นตน้  

2.5 ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง (Independence) เช่น สามารถท าส่ิง ต่างๆ ไดโ้ดยไม่
ร้องขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น สามารถท่องเท่ียวไปในสถานท่ีต่างๆ ใน ชุมชนไดต้ามล าพงั รู้จกั
เปล่ียนแปลงตารางการเดินทางเม่ือเผชิญกบัปัญหา รู้วธีิเลือกคบหา เพื่อน ฯลฯ  

2.6 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving) เช่น รู้จกัขอความ ช่วยเหลือจาก
ผูอ่ื้นในยามจ าเป็น รู้จกัพฒันาและประเมินทางเลือกในการแกปั้ญหา สามารถ หาทางแกปั้ญหาและ
วางแผนแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2.7 ความสามารถในการติดต่อส่ือสารกับผู้ อ่ืน (Communicating with others) เช่น สามารถ
รับรู้และโตต้อบกบัผูอ่ื้นไดทุ้กสถานการณ์ ติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นดว้ยความ  

3. ทกัษะการประกอบอาชีพ (Occupational skills) เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อความส าเร็จ ในการ
ประกอบอาชีพ ไดแ้ก่  

3.1 ความรอบรู้และความสามารถในการส ารวจทางเลือกอาชีพ (Knowing and exploring 
occupational choices) เช่น รู้วิธีส ารวจความเป็นไปไดข้องอาชีพ บอกผลตอบแทน ท่ีเกิดจากการ
ท างานแต่ละอาชีพได ้สามารถจดักลุ่มงานออกเป็นประเภทต่างๆ ได ้ 

3.2 ความสามารถในการคัดเลือกและวางแผนทางเลือกอาชีพ  (Selecting and planning 
occupational choices) เช่น บอกความถนดัในงานแต่ละประเภทได ้ ระบุความ ตอ้งการท่ีจ าเป็นของ
งานแต่ละชนิดได ้ 

3.3 การแสดงนิสัยและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการท างาน (Exhibiting appropriate work 
habits and behavior) เช่น รู้จกัปฏิบติัตามกฎ/ระเบียบของส านกังานได้ เห็นความส าคญัของการไป
ท างานและการตรงต่อเวลา ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ตั้งใจท างาน และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.4 ความสามารถในการแสวงหางาน / การรักษาความปลอดภัย และการ รักษางาน (Seeking, 
securing, and maintaining employment) เช่น รู้วิธีหางาน วิธีสมคัร งาน วิธีการตอบสัมภาษณ์ และ
รู้จกัปรับตวัหลงัจากเขา้ไปท างานแลว้  
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3.5 ความสามารถในการดูแลสุขภาพ (Exhibiting sufficient physical and manual skill) เช่น มี
ความแขง็แรง อดทน ทนทาน ร่างกายมีการท างานประสานกนัเป็น อยา่งดี  

3.6 ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Obtaining specific occupational skills) เช่น รู้จกัน า
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการฝึกงานในโรงเรียนหรือจากการทดลองปฏิบติั  
งานไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการท างาน  

 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดก้  าหนดองคป์ระกอบของทกัษะชีวิตไว ้10 องคป์ระกอบ หรือ 
5 คู่ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ดา้น (ยงยุทธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ และ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์.2553 
: 4-6) ดงัน้ี  

1. ด้านพุทธิพสัิย ประกอบดว้ย 
 ทกัษะดา้นความคิดวเิคราะห์วจิารณ์ (Critical Thinking)  
 ทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking)  

2. ด้านจิตพสัิย ประกอบดว้ย 
 ทกัษะดา้นความตระหนกัรู้ในตน (Self-awareness)  
 ทกัษะดา้นความเห็นใจผูอ่ื้น (Empathy)  

3.  ด้านทกัษะพสัิย มี 3 คู่ ไดแ้ก่ 

 ทกัษะดา้นการสร้างสัมพนัธภาพและการส่ือสาร (Interpersonal relationship and 
Communication skill)  

 ทกัษะการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหา (Decision making and Problem solving)  
 ทกัษะการจดัการกบัอารมณ์และการจดัการกบัความเครียด (Coping with emotions 

and Coping with Stress)  
ในประเทศไทยไดมี้การปรับปรุงโดยจดัความคิดสร้างสรรคแ์ละความคิดวเิคราะห์วิจารณ์เป็น

องคป์ระกอบร่วม พร้อมทั้งเพิ่มดา้นจิตพิสัยอีก 1 คู่ คือ  
 ทกัษะดา้นความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) คือ ความรู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า 
 ทกัษะดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (Social-responsibility) คือ ความรู้สึกวา่ตนเป็น 

ทั้งน้ีเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีมีความรุนแรงของกระแสเจตคติและค่านิยมท่ีผิด ๆ 
ตลอดจนการละเลยหรือขาดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมดงัปรากฏในแผนภาพ
ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่1.1 องคป์ระกอบของทกัษะชีวติ 

 ท่ีมา : ยงยทุธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ และ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ.์ (2553 : 7) 
 
ด้านพุทธพสัิย 
1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) มีความสามารถในการคิดออกไปอยา่งกวา้งขวาง 

โดยไม่ยดึติดอยูใ่นกรม ช่วยใหบุ้คคลสามารถน าประสบการณ์ท่ีผา่นมา มาใชใ้นการปรับตวัให้เขา้กบั
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical thinking) เป็นความสามารถท่ีจะวิเคราะห์ขอ้มูล
ข่าวสารและประเมินปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรม เช่น ค่านิยม แรงกดดนัจากกลุ่ม
เพื่อน อิทธิพลจากส่ือต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติ 

 

ด้านจิตพสัิย 
3. ความตระหนักในตนเอง (Self-awareness) เป็นความสามารถในการคน้หาและเขา้ใจในจุด

ดี จุดด้อยของตนเอง อะไรท่ีตนเองปรารถนา และไม่พึงปรารถนาและเขา้ใจในความแตกต่างจาก
บุคคลอ่ืน ๆ   

ความคิดสร้างสรรค ์

ความคิดวเิคราะห์วจิารณ์ 

การสร้างสมัพนัธภาพ

และการส่ือสาร 

การตดัสินใจ

และ               

การแกปั้ญหา 

การจดัการกบัอารมณ์

และความเครียด 

ความตระหนกั

รู้ในตน 

ความเห็นใจ

ผูอ่ื้น 

ความภูมิใจ

ในตนเอง 

ความ

รับผิดชอบต่อ

สงัคม 
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4. ความเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy) เป็นความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกและความเห็นใจ
บุคคลท่ีแตกต่างจากเรา ถึงแมว้า่เราจะไม่คุน้เคย ซ่ึงจะช่วยให้เราเขา้ใจ และยอมรับความแตกต่างของ
บุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางสังคม เช่น ความแตกต่างทางเช้ือชาติ วฒันธรรม 
โดยเฉพาะบุคคลท่ีตอ้งการไดรั้บการช่วยเหลือและดูแล เช่น ผูป่้วยโรคเอดส์ ผูมี้ภาวะบกพร่องทาง
จิตใจ หรือบุคคลท่ีไม่เป็นท่ียอมรับจากสังคม 

5. ความภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า คน้พบและภูมิใจใน
ความสามารถด้านต่างๆ ของตนโดยไม่มุ่งสนใจแต่เร่ืองความโก้เก๋รูปร่าง หน้าตา เสน่ห์ หรือ
ความสามารถทางเพศ 

6. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
สังคมและมีส่วนร่วมรับผดิชอบในความเจริญหรือความเส่ือมของสังคม 

 

ด้านทกัษะพสัิย 
7. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (Interpersonal relationship skills) สามารถช่วยให้บุคคลมี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั และสามารถท่ีจะรักษาและด ารงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์อนัดี ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข และรวมถึงการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีของสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีเป็นแหล่งส าคญัของแรงสนบัสนุนทางสังคม 

8. การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง ความสามารถใน
การใช้ค  าพูดและภาษาท่าทาง เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอยา่งเหมาะสมกบัสภาพวฒันธรรม
และสถานการณ์ต่าง ๆ โดยสามารถท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความตอ้งการ การขอร้อง 
การเตือนและการขอความช่วยเหลือ 

9. การตัดสินใจ (Decision making) เป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ใน
ชีวติ ซ่ึงถา้บุคคลมีการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพในการกระท าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ โดยมี
การประเมินทางเลือกและผลจากการตดัสินใจเลือกทางเลือกนั้นๆ จะมีผลต่อสุขภาพอนามยัของ
บุคคลนั้นๆ 

10. การแก้ปัญหา (Problem solving) เม่ือบุคคลมีปัญหาต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ท าให้
เกิดภาวะความตึงเครียดทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ ทักษะการแก้ปัญหาจะช่วยให้บุคคลสามารถ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวติของเขาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

11. การจัดการกบัอารมณ์ (Coping with emotions) เป็นการรู้จกัและเขา้ใจอารมณ์ของตนเอง
และผูอ่ื้นว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ซ่ึงจะท าให้สามารถตอบสนองและแสดงออกไดอ้ย่างเหมาะสม 
เช่น อารมณ์รุนแรงต่าง ๆ หรือความเศร้าโศกท่ีส่งผลต่อภาวะสุขภาพ 
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12. การจัดการกบัความเครียด (Coping with stress) เป็นความสามารถในการรู้ถึงสาเหตุของ
ความเครียด และรู้ถึงหนทางในการควบคุมระดบัความเครียดเป็นการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
ในวิถีชีวิต การเรียนรู้วิธีผ่อนคลายเม่ืออยู่ในภาวะความตึงเครียดไดอ้ย่างเหมาะสมเพื่อท่ีจะช่วยลด
ปัญหาต่าง ๆ ทางดา้นสุขภาพ 

จากทกัษะ 12 ประการ จะน าไปสู่ทกัษะท่ีซับซ้อนข้ึน เช่น การประเมินและการจดัการกบั
ความเส่ียง (Risk assessment and management) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การยืนหยดัตั้งมัน่
(Assertiveness) การเป็นผูน้ า (Leadership) และการต้านทานต่อแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน (Peer 
pressure resistance) 

 
ท าไมต้องเรียนรู้ทกัษะชีวติ 
 

ทกัษะชีวติจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนจ าเป็นตอ้งมี ทั้งน้ีเพราะนบัตั้งแต่มนุษยเ์กิดมา จะตอ้งไดรั้บการ
หล่อหลอมโดยกระบวนการตามธรรมชาติและกระบวนการทางสังคม เป็น ปฏิกิริยาต่อเน่ืองเป็น
ลูกโซ่ ระหวา่งท่ีผา่นกระบวนการเหล่านั้น มนุษยต์อ้งปะทะกบัแรง บีบ แรงกดดนั และแรงกระทบ
จากภายนอกท่ีส าคญัส่ีแหล่ง คือ ขนบประเพณีและ วฒันธรรม ครอบครัว เพื่อน และส่ิงแวดลอ้ม คน
ท่ีจะยืนหยดัอยูใ่นโลกน้ีไดอ้ยา่งปกติสุข และไม่กลายเป็นคนเจา้ปัญหา จึงไดแ้ก่คนท่ีสามารถจดัการ
กบัแรงปะทะจากแหล่งภายนอก ไดอ้ยา่งสมดุลโดยอาศยัทกัษะชีวติท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี  

เยาวชนในปัจจุบนัตกอยูภ่ายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีดึงให้มีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา ขณะเดียวกนัก็มี
ปัญหาของสถาบนัครอบครัว ดงันั้นในการพฒันาเยาวชนจึงมีความจ าเป็นท่ีระบบการศึกษาจะตอ้ง
ช่วยสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัเยาวชนส่วนใหญ่เพื่อท่ีจะไปเผชิญกบัปัญหารอบตวัและภูมิคุม้กนัเหล่าน้ีจะ
เป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้างครอบครัวในอนาคตของเยาวชนต่อไป  

การศึกษาเก่ียวกบัทกัษะชีวิตจะช่วยปูพื้นฐานด้านเจตคติสร้างทกัษะท่ีส าคญัต่อการมีชีวิต
ครอบครัวและการปรับตวัในครอบครัว (ยงยุทธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ : 2538 อา้งใน กองสุขศึกษา, 2553) 
คือ 

o สร้างเจตคติของความเสมอภาคระหว่างชาย หญิงในดา้นบทบาททั้งในครอบครัวและ
สังคม 

o สร้างค่านิยมท่ีดีดา้นชีวิตครอบครัว เช่น ค่านิยมผวัเดียวเมียเดียว ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว 

o สร้างค่านิยมในเร่ืองเพศ เช่น การมีเพศสัมพนัธ์ท่ีรับผดิชอบ วฒิุภาวะทางเพศ 
o สร้างความสามารถในการปรับตวัในครอบครัว เช่น มีทกัษะการส่ือสารการแกปั้ญหา  
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ความสามารถท่ีเป็นทกัษะชีวิต เป็นส่ิงท่ีมนุษยพ์ฒันาข้ึนจากประสบการณ์และการฝึกฝน
อบรมซ่ึงเกิดข้ึนในวงจรของชีวิตประจ าวนัในสังคม โดยการปะทะหรือมีปฏิสัมพนัธ์กบัพ่อแม่พี่นอ้ง
เพื่อนและผูใ้หญ่ในชุมชน ดงันั้นแหล่งท่ีมาของทกัษะชีวิตของเยาวชนเท่าท่ีเคยมีมา อาจจ าแนกเป็น 3 
แหล่งใหญ่ คือ 

บา้นหรือครอบครัว คือ ไดจ้ากการไดใ้ชชี้วิตประจ าวนัร่วมกบับุคคลในครอบครัว และไดรั้บ
ถ่ายทอดหล่อหลอมจากการฟังนิทาน นิยายท่ีผูใ้หญ่เล่าให้ฟัง ได้แบบอย่างจากการสนทนาและ
ปฏิบติัการงานอาชีพปกติของผูใ้หญ่ ไดจ้ากการช่วยท างาน เช่น ท างานบา้น ดูแลสัตวเ์ล้ียงและเล้ียง
นอ้งเป็นตน้ 

ชุมชน คือ ได้จากการร่วมกิจกรรมในชุมชน ไดค้วามคิดและแบบอย่างจากการปฏิบติัของ
ผูใ้หญ่ในชุมชน และดูแบบอย่างจากการละเล่นพื้นเมือง เกมส์ งานประเพณี เล่นกบัเพื่อน ๆ พบปะ
สนทนากบับุคคลต่างกลุ่มต่างวยั โดยท่ีไม่มีภาวะกดดนั เป็นตน้ 

โรงเรียน ไดจ้ากการฝึกอบรม จากกระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลกัสูตร โดย
เฉพาะท่ีมีการสอดแทรกในวิชาวรรณคดี นิทาน บทเรียนวิชาภาษาไทย การแนะแนว กิจกรรมเสริม
หลกัสูตร และการอบรมบ่มนิสัย  

การสอนทกัษะชีวิตก็เหมือนกับทกัษะโดยทัว่ไปท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสามารถท่ีจะ
พฒันาได ้โดยจดัโปรแกรมทกัษะชีวิตศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการขาดทกัษะ เช่น แรงกดดนัของขบวนการกลุ่มเพื่อนในการชกัน าไปใช้ยา 
การขาดการป้องกนัทางเพศท่ีน าไปสู่ปัญหาท่ีรุนแรง สามารถท่ีจะป้องกนัโดยการวางรากฐานท่ีดีโดย
ใช้ทักษะชีวิต ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสอนทักษะชีวิตได้ถูกน ามาใช้ใน
การศึกษากนัอยา่งกวา้งขวางในการป้องกนัปัญหาตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  

 
กลยุทธ์ในการสร้างทกัษะชีวติ 
 

 การสร้างทกัษะชีวติใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนอยูบ่นพื้นฐานของแนวคิด 3 ประการ คือ การส่งเสริม 
การป้องกนั และการแกไ้ขหรือรักษาและฟ้ืนฟู (ยงยุทธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ และ สุวรรณา เรืองกาญจน
เศรษฐ.์ 2553 : 7) 
 1. การส่งเสริม หมายถึง การสร้างทกัษะชีวติให้เกิดกบัผูเ้รียนกลุ่มปกติ หรือมีพฤติกรรมปกติ 
(Normal behavior) เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินชีวิตของผูเ้รียน 
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 2. การป้องกัน หมายถึง การช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง (Risk behavior) เช่น เด็กท่ี
เร่ิมมีพฤติกรรมท่ีเป็นแนวโน้มเขา้สู่ผูท่ี้มีปัญหาทางพฤติกรรม ให้มีทกัษะชีวิตและปรับเปล่ียนให้มี
พฤติกรรมเป็นปกติ 
 3. การแก้ไข หรือรักษาและฟ้ืนฟู หมายถึง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีเป็นปัญหา
แลว้หรือป่วยแลว้ โดยช่วยเหลือ บ าบดัและรักษา 
 

กลวธีิในการสร้างทกัษะชีวติ 
 

 1. การสร้างทักษะชีวิตโดยระบบเรียนรู้ (การเรียนการสอน) จากความหมายของทกัษะชีวิต
ท่ีว่า “ทกัษะชีวิตเป็นความสามารถอนัประกอบดว้ย ความรู้ เจตคติ และทกัษะ ในอนัท่ีจะจดัการกบั
ปัญหารอบ ๆ ตวัในสภาพสังคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตวัในอนาคต” จาก
องคป์ระกอบทั้ง 12 ประการของทกัษะชีวิตอาจจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (ยงยุทธ วงศภิ์รมยศ์านต์ิ และ 
สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ.์2553 : 15-20) คือ 
 ทักษะชีวิตทั่วไป  ซ่ึงเป็นความสามารถพื้นฐานของผู ้เรียนท่ีจะเผชิญกับปัญหาปกติใน
ชีวิตประจ าวนั เช่น ความขดัแยง้ทะเลาะกนั การตดัสินใจเลือกท าส่ิงต่าง ๆ เป็นตน้ ความสามารถน้ี
กระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาได”้ และเป็นองค์ประกอบของทกัษะชีวิตท่ี
เรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Critical thinking) 
ความสามารถทั้ง 2 ประการน้ี เกิดจากการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในการสอนตามปกติในชั้นเรียน ซ่ึงการสอนแบบน้ีช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กวิเคราะห์ก็จะ
เกิดทกัษะชีวติพื้นฐานสองประการน้ี 
 ทักษะชีวิตเฉพาะ คือ ความสามารถท่ีจ าเป็นในการเผชิญปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาโรคเอดส์และเพศสัมพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสม ฯลฯ ก็ตอ้งมีทกัษะชีวิตเฉพาะอีก 10 ประการท่ีเหลือ 
เช่น ความตระหนกัรู้ในตนก็คือ ตระหนกัในความแตกต่างระหวา่งชาย หญิง ในเร่ืองเพศ ความภูมิใจ
ในตนเอง เช่น ตระหนักในคุณค่าและศกัด์ิศรีของชายหญิง ทกัษะในการปฏิเสธในการชวนไปมี
พฤติกรรมเส่ียง เป็นต้น แต่ในการสอนปกติในหลักสูตรท่ียึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงก็
สามารถสร้างทกัษะชีวิตไดค้รบทุกตวัเช่นกนั ทกัษะชีวิตเฉพาะเกิดจากการสอนทกัษะชีวิตในวิชาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา สังคมศึกษา สุขศึกษา พลานามยั การแนะแนว และรายวชิาทกัษะชีวติ เป็นตน้ 
 

 2. การสร้างทักษะชีวิตโดยระบบกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรท่ีจ าเป็นในการสร้างทกัษะชีวิตมีหลากหลายลกัษณะ เช่น การท ากิจกรรมชมรมต่าง ๆ เพื่อ
ผูเ้รียนไดท้  างานร่วมกนั ไดมี้โอกาสสร้างสัมพนัธภาพ ไดส่ื้อสารกบัผูอ่ื้น ไดรู้้จกัตนเองและรู้จกัผูอ่ื้น 
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ไดต้ดัสินใจแกไ้ขปัญหา เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ กิจกรรมท่ี
ไดจ้ะตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี 

o ผูเ้รียนคิดเองท าเอง โดยมีอาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษา 
o ด าเนินการไดต้ลอดปี เพราะมาจากพลงัของผูเ้รียนเอง 
o สามารถสืบทอดจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นนอ้งได ้เพราะมีความรู้สึกเป็นเจา้ของจากผูเ้รียนเอง 
o กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีสร้างทกัษะชีวิตทัว่ไปให้กบัผูเ้รียนเช่น กิจกรรมชมรมห้องสมุด 

กิจกรรมชมรมทางวชิาการต่าง ๆ กิจกรรมกีฬา เป็นตน้ 
o กิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีสร้างทกัษะชีวิตเฉพาะปัญหา เช่น ชมรมตา้นสารเสพติด ชมรม

ตา้นภยัเอดส์ ชมรมเพื่อนเตือนเพื่อน ฯลฯ 
 3. การสร้างทักษะชีวิตด้วยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างทกัษะชีวิต เพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมโดยการช่วยเหลือแนะน า (Advisory) โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงท าหนา้ท่ีการให้ค  าปรึกษา
และช่วยเหลือโดยการรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การคดักรองเพื่อวิเคราะห์แยกแยะพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนและการคน้หาผูท่ี้อยู่ในกลุ่มเส่ียง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่าน้ีตั้งแต่ตน้ก่อนท่ีจะ
เกิดปัญหาท่ีรุนแรง 
 4. การสร้างทักษะชีวิตเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ซ่ึงเป็นปัญหาเกินกวา่
ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาจะแก้ไขได้ และตอ้งอาศยัการใช้จิตวิทยาการแนะแนวหรือการให้ค  าปรึกษา 
(Counseling) หรืออาจส่งต่อ (Refer) กรณีตอ้งการบ าบดัรักษาจากสถานบริการทางสาธารณสุขหรือ
หน่วยงานต่างๆ เช่น การติดยาบา้แลว้หรือการมีพฤติกรรมทางจิต เป็นตน้ 
 
การได้มาซ่ึงความรู้เกีย่วกบัทกัษะชีวติ 
 

ความรู้เก่ียวกบัทกัษะชีวติอาจไดม้าจาก 
  

 การฝึกฝนใหเ้กิดทกัษะชีวติ (Life skill acquisition including practice) 
 การส่งเสริมหรือการปรับเปล่ียนเจตคติ ค่านิยมและพฤติกรรม (Attitudes values and 

behavior reinforcement or change) 
 การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี (Positive health behavior) 
 การป้องกนัปัญหาทางสุขภาพ (Prevention of health problems) 
การน าทกัษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลจะท าให้บุคคลรู้จกัและเขา้ใจตนเอง 

รับรู้และเข้าใจคนอ่ืน ทกัษะชีวิตจะช่วยสนับสนุนการรับรู้เก่ียวกับความสามารถแห่งตน (Self-
efficacy) ความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ซ่ึง
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ส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพจิตท่ีดี สนบัสนุนหรือจูงใจท่ีจะท าให้สามารถดูแลตนเองและบุคคลอ่ืน 
อีกทั้งป้องกนัโรคทางจิตและปัญหาทางพฤติกรรมสุขภาพต่าง ๆ จึงไดมี้การน าทกัษะชีวิตไปใชอ้ยา่ง
กวา้งขวางในโปรแกรมการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  (WHO, 1994. อา้งใน กองสุขศึกษา, 2553) 
เช่น  

- โปรแกรมการป้องกนัการใชย้าท่ีไม่ถูกตอ้ง  
- การป้องกนัการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น  
- การส่งเสริมเชาวน์ปัญญา  
- การป้องกนัการใชค้วามรุนแรง  
- การป้องกนัโรคเอดส์  
- การลดความรุนแรง  
- การส่งเสริมความมัน่ใจในตนเอง (Self-confidence) และการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self 

esteem)  
การสอนทกัษะชีวติไดน้ ามาใชอ้ยา่งกวา้งขวางในโปรแกรมการส่งเสริมและป้องกนั ซ่ึงแสดง

ใหเ้ห็นถึงคุณค่าหรือประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพท่ีแตกต่างไปจากโปรแกรมท่ีเคยใชอ้ยู ่
 

ข้อควรสังเกตในการสอนทกัษะชีวติ 
 

การส่งเสริมการสอนทกัษะชีวติไดเ้ป็นท่ียอมรับขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) แต่อยา่งไรก็
ตามตอ้งค านึงถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมและแบบแผนของการด าเนินชีวิต เพราะทกัษะชีวิตเป็น
ส่ิงท่ีส าคญัในสถานการณ์ท่ีประชาชนตอ้งเผชิญกบัภาวะสุขภาพท่ีไม่ดี อยูใ่นภาวะเครียดท่ีไม่สามารถ
จดัการแกไ้ขได ้ทกัษะชีวิตมีความจ าเป็นส าหรับเยาวชนท่ีจะตอ้งเผชิญต่อสู้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
ไม่ได้เตรียมตวัมาก่อน และยิ่งไปกว่านั้นเยาวชนในวยัน้ีจะต้องเจริญเติบโตในโลกท่ีไม่สามารถ
พยากรณ์ไดว้า่จะเกิดอะไรข้ึนในวนัขา้งหนา้ ดว้ยการท่ีสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว มี
ความเป็นสังคมเศรษฐกิจมากข้ึน แต่ไม่ยอมเปิดกวา้งให้มีการส่งเสริมเยาวชนให้มีคุณค่าและเยาวชน
เองก็ดูเหมือนวา่จะไม่มีความกระจ่างชดั ในความคิดของตนเก่ียวกบัโอกาสในชีวิตขา้งหนา้วา่จะเป็น
อยา่งไร ปัจจยัทั้งหมดจึงชกัน าให้เยาวชนมีความอ่อนแอ การมีทกัษะชีวิตจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะท า
ใหเ้ยาวชนเขม้แข็งข้ึน สามารถพฒันาปรับตวัเองให้อยูใ่นสถานการณ์ท่ียุง่ยากได ้และช่วยให้เยาวชน
ปรับเปล่ียนตนเองใหมี้พฤติกรรมสุขภาพท่ีดีได ้ 
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ทกัษะชีวติศึกษา  
 

ในการส่งเสริมสุขภาพ ทกัษะชีวิตอยู่บนพื้นฐานการสอนทกัษะชีวิตทัว่ ๆ ไป รวมทั้งการ
ฝึกฝนทกัษะเพื่อน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาต่าง ๆ ทางดา้นสุขภาพและสังคม บทเรียนการสอนทกัษะ
ชีวิตควรจะมีการผสมผสานกบัขอ้มูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ (Health information) ซ่ึงอาจจะ
ออกแบบโปรแกรมให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงปัจจยัทางสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีจะมีผลต่อ
สุขภาพและการพฒันาเยาวชน  

วธีิการท่ีใชใ้นการสอนทกัษะชีวติเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากบุคคลต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั จาก
การสังเกตวา่เขาปฏิบติัอะไร ปฏิบติัอย่างไร จากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาซ่ึงสามารถอธิบายไดโ้ดย
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) พฒันาข้ึนโดยแบนดูรา (Bandura, 1977, อา้งใน 
กองสุขศึกษา, 2553) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้โดยตรงจากการมีประสบการณ์จริง 

ทกัษะชีวิตศึกษา (Life skill education) เป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วม วธีิการท่ีเหมาะสมในการมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ กลุ่ม 2 คนและกลุ่มยอ่ยระดมสมอง การแสดงบทบาท
สมมุติ เกมส์ และการโตว้าที การสอนทกัษะชีวติควรเร่ิมจากผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นหรือความรู้ของตนเองท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของตนเอง โดยมีการตั้งประเด็น
ข้ึนมาแลว้ใหผู้เ้รียนไดอ้ภิปรายและถกเถียงกนั ในรายละเอียดภายในกลุ่มหรืออาจจะให้แสดงบทบาท
สมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติัทกัษะชีวิตท่ีจ าเป็น ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของการสอนทกัษะชีวิตศึกษา และในช่วงทา้ยเป็นขั้นตอนการประยุกตแ์นวคิด ผูส้อนจะมอบหมาย
งานใหผู้เ้รียนน าไปอภิปรายและฝึกปฏิบติัทกัษะกบัครอบครัวและเพื่อนต่อไป  
 
ทกัษะชีวติเพ่ือการด ารงตนในสังคม  
 

1. ทกัษะภายในคือจิต หากบุคคลไดรั้บการฝึกฝนให้มีจิตท่ีสมบูรณ์ หมายถึง การมองโลกใน
แง่ดี มีการเคารพในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้นอย่างเหมาะสม จะหล่อหลอมให้บุคคลมีจิตท่ีเขม้แข็ง 
ครองตนให้อยู่ในวฒันธรรมอนัดีงาม ทกัษะภายในมีความสัมพนัธ์กบัทกัษะการตดัสินใจและการ
ปรับตวั  

2. ทกัษะภายนอกคือการด ารงชีวติเม่ือตอ้งเผชิญกบัส่ิงแวดลอ้มนอกกาย เป็นการฝึกฝนทกัษะ
ดา้นการแสวงหาความรู้อนัเป็นพื้นฐานของทกัษะการคิดเพื่อให้ไดรั้บความทนัสมยัและปรับเปล่ียน
ตนเองใหส้ามารถท างานใหเ้กิดผลส าเร็จ  
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กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนทกัษะชีวติ 
 

การสอนทกัษะชีวิตในเด็กและเยาวชนไดมี้การน าไปใช้อย่างกวา้งขวาง เพื่อป้องกนัปัญหา
การใชย้าท่ีไม่ถูกตอ้ง และการตั้งครรภว์ยัรุ่น ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพจิตส าหรับผูใ้หญ่ก็ไดมี้การ
น าโปรแกรมทกัษะชีวติไปใช ้เช่น ทกัษะการส่ือสารและการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น (Communication and 
Empathy Skills) โดยใช้ในกลุ่มนกัศึกษาแพทยแ์ละผูใ้ห้ค  าปรึกษา ทกัษะการแกปั้ญหาและการคิด
อยา่งมีวิจารณญาณ (Problem solving and critical thinking) ในกลุ่มนกับริหารธุรกิจ และการจดัการ
อารมณ์และความเครียด (Coping with emotions and stressors) ไดน้ ามาใชก้บัประชาชนท่ีมีปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิต กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมของการน าทกัษะชีวิตมาใช้ควรจะเร่ิมตน้จากกลุ่มเด็กและ
เยาวชนท่ีอยู่ในระบบโรงเรียน ซ่ึงการส่งเสริมการเรียนการสอนทกัษะชีวิตเป็นการสนบัสนุนให้มี
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบุคคลและการมีสุขภาพจิตท่ีดี นอกจากน้ียงัเป็นการ
ป้องกนัเยาวชนตั้งแต่เร่ิมแรกก่อนท่ีจะเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคใ์นอนาคต 

สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการเร่ิมตน้การสอนทกัษะชีวติเน่ืองจาก 
- เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะอยูใ่นระบบโรงเรียนซ่ึงจะเขา้ถึงไดง่้าย 
- มีโครงสร้างชดัเจนคุม้ค่าต่อการน าไปใช ้
- ผูส้อนมีประสบการณ์อยูแ่ลว้ 
- ผูป้กครองและชุมชนใหค้วามเช่ือถือและไวว้างใจ 
- สามารถท่ีจะติดตามประเมินผลไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
สัดส่วนของเด็กท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียนยงัมีอยู่เป็นจ านวนมากในหลาย ๆ ประเทศ การจดั

โปรแกรมการสอนทกัษะชีวิต อาจจะใช้วิธีรวมเด็กข้ึนเป็นกลุ่มในชุมชน อย่างไรก็ตามวิถีทางท่ี
เหมาะสมท่ีสุดก็คือ ควรจะเร่ิมพฒันาทกัษะชีวติข้ึนในระบบโรงเรียน  

 
การศึกษาทกัษะชีวติในประเทศไทย 
 

การศึกษาเร่ิมจากความพยายามหาแนวทางป้องกนัยาเสพติด โดยเร่ิมจากการให้ความรู้ขอ้มูล 
แลว้พฒันาไปตามยคุต่าง ๆ ตามล าดบัดงัน้ี (กองสุขศึกษา, 2553) 

ยุคที่ 1 ยุคข้อมูล-ความรู้ ยุคน้ีเช่ือวา่ขอ้มูลความรู้เร่ืองโทษ พิษภยั และชนิดของยาเสพติดจะ
ช่วยใหค้นไม่ตกเป็นเหยือ่ของยาเสพติดโดยเช่ือวา่ คนใชย้าเสพติดเพราะไม่รู้วา่ยาเสพติดมีโทษ จึงไม่
กลวัและเช่ือวา่ถา้ทุกคนรู้ความจริงแลว้จะไม่ท า 



บทท่ี 1 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัทกัษะชีวิต 

 

20 

ยุคที ่2 ยุคความตระหนัก นกัวชิาการเช่ือวา่ความรู้อยา่งเดียวไม่สามารถยบัย ั้งความคิดท่ีจะใช้
สารเสพติดได้ การสร้างความตระหนักในโทษและพิษภยัยาเสพติดให้เห็นเป็นเร่ืองใกล้ตวัเร่ือง
ร้ายแรงและกระทบต่อทุกคน จึงเป็นจุดเนน้ใหม่ของกิจกรรมป้องกนัยาเสพติด 

ยุคที่ 3 ยุค KAP (Knowledge Attitude Practice) นกัวิชาการพบว่าปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาเชิงพฤติกรรม หากเราสามารถช่วยให้ทุกคนมีเจตคติท่ีดีต่อตนเองรู้สึกรังเกียจการใชย้าเสพติด
และไม่นิยมพึ่งพายาเสพติดเป็นการแกปั้ญหาแลว้ คนก็จะไม่ใชส้ารเสพติดการให้ความรู้เร่ืองยาเสพ
ติด ในยคุน้ีใชว้ธีิการใหค้วามรู้แบบมีส่วนร่วม มีการท ากิจกรรม มีการเล่นเกมส์ และมีการเล่นบทบาท
สมมุติ 

ยุคที ่4 ยุคพฒันาพฤติกรรม คุณภาพชีวิตและทางเลือก นกัวิชาการสนใจในคุณลกัษณะ ทาง
สังคมจิตวทิยาบางประการ ท่ีช่วยให้เราสามารถเผชิญปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถจดัการ
กบัสภาพแวดลอ้มในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และหนัมาสนใจเร่ืองทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะ
อาชีพ การใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรคแ์ละการส่งเสริมกิจกรรม 

ยุคที่ 5 ยุคพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นยุคตน้ของความคิดท่ีจะน าการฝึกอบรมทกัษะชีวิตให้กบั
เยาวชนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเบ่ียงเบนในวงกวา้งเพื่อเป็นกลไกถาวรในการป้องกัน ปัญหาเชิง
พฤติกรรมแทนการตามแกปั้ญหาพฤติกรรมแต่ละอยา่ง 

อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการแบ่งยุคชดัเจนดงักล่าวมาแล้วก็ตาม ในทางปฏิบติัการด าเนินการ
รณรงค์ป้องกนัยาเสพติดและโรคเอดส์ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยก็ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป
ตามยุคดังกล่าว วิธีการท่ีเคยใช้มาในยุคก่อน ๆ ถึงเวลาน้ีก็ยงัมีใช้กันตามหน่วยงานต่าง ๆ ตาม
สถานการณ์และวตัถุประสงคเ์ฉพาะกิจ ซ่ึงไม่เหมือนกนั 

ในการริเร่ิมน าความคิดเร่ืองทกัษะชีวิตมาเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับป้องกนัพฤติกรรมเบ่ียงเบน
เร่ิมตน้ข้ึนในปี พ.ศ.2535 ตามล าดบัดงัน้ี 

พ.ศ. 2535 วีรสิทธ์ิ สิทธ์ิไตรย์ และประเสริฐ ตันสกุล ในนามของโครงการโรคเอดส์
สภากาชาดไทยและกรมการฝึกหดัครูตามล าดบั ไดร่้วมกนัพฒันาเสนอโครงการร่วมมือศึกษาวิจยัและ
ประมวลขอ้มูลเก่ียวกบัทกัษะชีวิตในประเทศไทยเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้และก าหนดรูปแบบ
แนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับน าทกัษะชีวติมาใชป้้องกนัยาเสพติดและโรคเอดส์ 

พ.ศ.2537 องค์การยูนิเซฟตกลงให้ทุนอุดหนุนโครงการดงักล่าว ให้กรมการฝึกหัดครูเป็น
หน่วยกลางในการด าเนินงาน 

พ.ศ.2537-2538 เป็นระยะเวลาด าเนินการศึกษาวิจยัและพฒันายุทธศาสตร์ทกัษะชีวิตเพื่อ
ป้องกนัเอดส์ ไดมี้การน าแนวความคิดและวิธีการบางส่วนไปทดลองใชใ้นกิจกรรมปกติดว้ย ตามแต่
จะมีโอกาส เช่น ในโครงการชาวเขาและในโรงเรียนบางแห่ง และมีการประเมินผลในปี พ.ศ.2540 
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หลกัการสอนทกัษะชีวติ 
 

ในการสอนทกัษะชีวติจะใชก้ารเรียนการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือ “การเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม (Participatory learning)” ซ่ึงอาจจ าแนกออกเป็น การสอนเจตคติ การสอนทกัษะ ซ่ึงใน
กระบวนการเรียนการสอนนกัเรียนจะไดรั้บการฝึก ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์และความคิดสร้างสรรค์
อยูใ่นทุกขั้นตอนของการสอน 

การเรียนการสอนทกัษะชีวติผูเ้รียนจะเป็นผูส้ร้างความรู้ดว้ยตนเองผา่นกระบวนการเรียนการ
สอนท่ีใช้หลกั การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กระบวนการสร้างความรู้น้ีจะตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิม
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนดว้ย
กนัเอง และระหวา่งผูเ้รียนผูส้อน ท าให้เกิดการขยายตวัของเครือข่ายความรู้ท่ีทุกคนมีอยูอ่อกไปอยา่ง
กวา้งขวางโดยอาศัยการแสดงออกทางภาษา ได้แก่ การพูดและการเขียน เป็นเคร่ืองมือในการ
แลกเปล่ียน การวเิคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 

 
 

สรุปท้ายบท 
 

ทกัษะชีวิต เป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตวัและเลือกทางเดินชีวิตท่ี
เหมาะสมเพื่อท่ีจะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัในสภาพสังคมปัจจุบนั และเตรียมพร้อม
ส าหรับในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศยัการถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ยการฝึกฝนอบรม 
ทกัษะชีวติเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ เจตคติและค่านิยม เพื่อน าไปสู่ความสามารถท่ีแทจ้ริง เช่น 
“จะท าอะไรและท าอยา่งไร” (What to do and how to do it) ทกัษะชีวิตเป็นความสามารถท่ีจะน าไปสู่
หนทางแห่งการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดงัท่ีปรารถนาตามขอบเขตหรือโอกาสท่ีจะท าไดท้ั้งน้ี 
การน าทกัษะชีวิตไปใช้ยงัตอ้งค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มทางวฒันธรรมและครอบครัวท่ีมีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมสุขภาพทางกายและจิตใจดว้ย 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 
 

1. เหตุใดจึงตอ้งศึกษาเก่ียวกบัทกัษะชีวติ? จงอธิบาย 

2. จงอธิบายความหมายของทกัษะชีวติตามความเขา้ใจของนกัศึกษา 

3. องคป์ระกอบของทกัษะชีวติประกอบดว้ยอะไรบา้ง? จงอธิบาย 

4. “การสอนทกัษะชีวติโดยกระบวนการมีส่วนร่วม” นกัศึกษาเขา้ใจวา่อยา่งไร? จงอธิบาย 

5. การสร้างทกัษะชีวติมีกลวธีิอยา่งไรบา้ง? จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 2 : ทกัษะเฉพาะบุคคล 

หัวข้อเน้ือหา 
 

 การรู้จกัตนเอง  
 การสร้างความมัน่ใจในตนเอง 
 การแสดงพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 

 การพึ่งพาตนเอง  
 ความสามารถในการแกปั้ญหา  
 การฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ีเหมาะสม 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
 

1. เขา้ใจวธีิการรู้จกัตนเอง 
2. เขา้ใจวธีิการสร้างความมัน่ใจในตนเอง 
3. เขา้ใจวธีิการแสดงพฤติกรรมท่ีรับผดิชอบต่อสังคม 
4. เขา้ใจวธีิการพึ่งพาตนเอง 
5. เขา้ใจวธีิการแกปั้ญหา 
6. เขา้ใจวธีิการฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ีเหมาะสม 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 
 

1. สามารถอธิบายวธีิการรู้จกัตนเองได ้
2. สามารถอธิบายวธีิการสร้างความมัน่ใจในตนเองได ้
3. สามารถอธิบายวธีิการแสดงพฤติกรรมท่ีรับผดิชอบต่อสังคมได ้
4. สามารถอธิบายวธีิการพึ่งพาตนเองได ้
5. สามารถอธิบายวธีิการแกปั้ญหาได ้
6. สามารถอธิบายวธีิการฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ีเหมาะสมได ้
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วธีิการสอนและกจิกรรม 
 

1. ใหน้กัศึกษาเขียนเรียงความเร่ือง “ตวัฉนัเป็นอยา่งไร” 
2. ใหน้กัศึกษาอภิปรายวา่มีวธีิการสร้างความมัน่ใจในตนเองอยา่งไร 
3. บรรยายในหวัขอ้วธีิการแสดงพฤติกรรมท่ีรับผดิชอบต่อสังคม วธีิการพึ่งพาตนเอง และวธีิการ

แกปั้ญหา 
4. ใหน้กัศึกษาอธิบายวธีิการฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ีเหมาะสม 
5. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  Power Point เร่ือง ทกัษะเฉพาะบุคคล 

2.  กระดาษปรู๊ฟ (Flip Chart) ปากกาเคมี กระดาษกาวยน่ 
 

การวดัผลและประเมินผล 
 

1.  ประเมินจากกิจกรรมและผลงานกลุ่ม 

2.  การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่ 2 

ทกัษะเฉพาะบุคคล 

-------------- 

การตระหนักรู้ในตนเอง 
 

 การตระหนักรู้ในตนเอง (Self awareness) คือ การเขา้ใจความรู้สึกของตนเอง  และ

จุดมุ่งหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจน การรู้จกัจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างไม่

ล าเอียงเขา้ขา้งตนเอง การตระหนกัรู้ในตนเองหรือการรู้จกัตน (อตัตญัญุตา) หมายถึง การพิจารณา

เขา้ใจตนเอง ไดแ้ก่ การรู้จกัฐานะท่ีตนเองเป็นอยู ่ การประพฤติตนให้เหมาะสมกบัฐานะของตน การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีเหมาะสมกบัต าแหน่งของตนไม่กา้วก่ายสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ่ื้น 

 การท่ีเราเปิดเผยตวัเองมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งให้เราเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจตนเอง ยอมรับสภาพความ

เป็นจริงท่ีเกิดข้ึน การตระหนกัรู้ในตนเองยงัรวมไปถึงการรับรู้และรู้จกัความสามารถของตวัเราเอง 

จะตอ้งรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร และท่ีส าคญัเราตอ้งรู้

อารมณ์ของตนเองดว้ย วา่ขณะน้ีเรามีอารมณ์เป็นอยา่งไร การรู้จกัอารมณ์ตนเองจะน าไปสู่การควบคุม

อารมณ์และการแสดงออกท่ีเหมาะสมต่อไป ซ่ึงการท่ีจะรู้จกัตนเอง รู้อารมณ์ของตนเองได ้ตอ้งเร่ิมจาก

การรู้ตวั หรือการมีสติ การรู้จกัตนเองเป็นรากฐานของการสร้างความมัน่ใจในตนเอง เพราะการรู้จกั

ตนเองหมายรวมถึง ขีดความสามารถของตวัเรา รู้ขอ้จ ากดัของตวัเองเรา อะไรท่ีท าได ้อะไรท่ีเกินฝัน 

การรู้จกัตนท าใหเ้ราเขา้ใจผูอ่ื้นไดม้ากข้ึน เราจะพบวา่มีบางเร่ืองท่ีเราคลา้ยคนอ่ืน และมีอีกหลายเร่ืองท่ี

แตกต่างกนั เช่น เจตคติ ความคิด ความเช่ือ ประสบการณ์ ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเองท่ีผลกัดนัให้เรามี

พฤติกรรมหรือการแสดงออกต่างกนั เม่ือเราไดเ้ขา้ใจปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ี ก็จะท าให้เกิดการยอมรับและ

เขา้ใจผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 

หลกัในการรู้จักตนเอง  
 

การรู้จกัตนเองมีหลกัการ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
1.  ความรู้ ความรอบรู้ในหลกัการทฤษฏี น าไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งรอบคอบ มีเหตุมีผลท าให้เขา้

โอกาสและสถานการณ์  

http://www.oknation.net/blog/jansa/2008/09/04/entry-12
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2.  สุขภาพและศักยภาพทางร่างกาย  ความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ เป็นกองทพัท่ีส่ง
ก าลงัใหร่้างกาย จิตใจท่ีมีพลานามยัทุกส่วน พร้อมเสมอท่ีจะตอบสนองเมือบทบาทนั้น 

3.  ฐานะทางเศรษกิจ  การมีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ท าให้คลายความวิตกกงัวลใจการแสดง
บทบาทท าใหก้ารตอบสนองไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ เสมือนเคร่ืองจกัรตอ้งมีน ้ามนัหล่อล่ืน 

4.  สติปัญญา  ความสามารถทางสมองเป็นนามธรรม และเป็นความแตกต่างระหวา่งบุคคล การ
ฝึกฝนท าใหช่้วยใหค้วามสามารถไดเ้ช่นเดียวกบับุคลิกภาพ  

5.  นิสัยและความสนใจ บุคลิกภาพเกิดจากการอบรมเล้ียงดู และส่ิงแวดลอ้มท าให้เขา้กบั
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปไดง่้ายตอ้งพฒันาตนเองใหท้นัสมยั 

6.  ความสามารถและความถนัดเฉพาะ   ในสังคมมนุษยทุ์กชาติทุกสังคม มกัจะยอมรับ
ความสามารถและความถนดัเฉพาะบุคคล ถึงแมว้่าขณะเขามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ผลงานท่ีเป็น
อมตะจะไม่ยอมตายไปดว้ย 
 

ความมั่นใจในตนเอง  
 

 ความมัน่ใจในตนเอง (Self Confidence) หมายถึง  ความแน่ใจหรือมัน่ใจหรือความกลา้ท่ีจะ

กระท าส่ิงต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนดไวห้รือตั้งใจไวแ้มจ้ะมีเหตุการณ์  หรือส่ิงอ่ืนใดมาเป็น

อุปสรรค   ก็ไม่ทอ้ถอย  แต่ยงัคงตั้งใจกระท าส่ิงนั้น ๆ ต่อไป  จนกวา่จะประสบความส าเร็จ   ปัจจยั

ส าคญัท่ีท าให้เกิดความมัน่ใจในตนเองไดแ้ก่  ความส าเร็จในการกระท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีผา่นมา   และการ

ยอมรับของครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก (ยอมรับและเช่ือถือในความสามารถของเด็ก    ให้เด็กไดท้  าในส่ิงท่ี

เขาตอ้งการและมีความสามารถ   ไม่ติเตียนหรือประณามเม่ือเด็กผิดพลาด   ให้ก าลงัใจเพื่อปรับปรุง

แก้ไขและพยายามใหม่  ให้ประสบความส าเร็จ) พฤติกรรมของความมัน่ใจในตนเอง  จ าแนก

ได ้  13  กลุ่ม  ดงัน้ี 

1. กลา้คิด    กลา้พูด   กลา้กระท า 

2. มัน่คง  ไม่เช่ือคนง่าย     

3. มีเหตุผลรอบคอบ  มีแผนงาน 

4. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

5. กลา้เส่ียง   (กลา้ไดก้ลา้เสีย) 

6. แสดงตวั  เปิดเผย 
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7. วติกกงัวลนอ้ย 

8. เป็นผูน้ า 

9.  ยติุธรรม 

10. ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน  และหมู่คณะ 

11. อิสระ  ไม่โออ้วด 

12. ตั้งจุดมุ่งหมายในการกระท าไวสู้ง 

13. เกรงใจและเห็นใจผูอ่ื้น 

 การสร้างความมัน่ใจในตนเอง เป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับผูท้  างานทุกท่าน เพราะกล่าวไดว้า่ เป็น

ส่วนหน่ึง ท่ีส่งอิทธิพลใหค้นผูน้ั้น มีบุคลิกท่ีโดดเด่น และ แตกต่างจากคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม  
 

 สาเหตุทีท่ าเกดิความไม่มั่นใจในตนเอง 

 การท่ีบุคคลไม่มัน่ใจในตนเองอาจเกิดจากสาเหตุดงัน้ี 

1. การขาดความภูมิใจในความเป็นมนุษย ์การอบรมเล้ียงดูท่ีไม่ถูกตอ้งเช่น พ่อแม่ติชมลูกไม่

ถูกกาลเทศะ พยายามหาแต่ขอ้ไม่ดีมาต าหนิ 

2. คิดดูถูกตนเองว่าเป็นคนไม่ดี ไม่เก่ง นิสัยท่ีชอบโทษตวัเอง ประจานตวัเอง และ ลงโทษ

ตวัเองตลอดเวลา เม่ือมีเหตุการณ์ผดิพลาด หรือ ไม่ดีเกิดข้ึนในชีวติ  

3. ถูกข่มขู่มาตั้งแต่เด็กๆ ท าให้ไม่มีโอกาสได้แสดงออก หวาดกลวั การโดนว่า รังแก ทั้ง

ทางตรง และ ทางออ้ม ยอ่มส่งผลใหผู้น้ั้น มีอาการไม่มัน่ใจ และ ไม่มัน่ใจในตนเอง 

4. มีนิสัยชอบเปรียบเทียบตวัเองกบัผูอ่ื้น คิดวา่ คนอ่ืนเก่งกวา่ สวยกวา่ หล่อกวา่ หรือ ดีกว่า 

มองหาปมด้อยตนเอง เพื่อเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆอยู่เสมอ นานๆเขา้กลายเป็นคนชอบ

นินทาวา่ร้ายคนอ่ืน และ ข้ีอิจฉา  

5.  การท่ีมีขอ้ หรือ ปมดอ้ย ท่ีตนเองคิดว่า คนอ่ืนจะรู้หรือสังเกตเห็นได ้ท าให้ไม่สบายใจ 

หรือไม่มัน่ใจ เช่น คิดว่า ตวัเองผิวคล ้ าด า ไม่สวย คนอ่ืนจะตอ้งเห็นวา่ตวัเองตวัด า ดูตลก 

ทั้งๆท่ีคนอ่ืนไม่คิด ตวัเองก็จะคิดไปก่อน ท าใหห้มดความมัน่ใจในตนเองได ้ 
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 การสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง  
 

1. รู้จ ักตนเอง รู้ว่า เรานั้น เป็นอย่างไร มีจุดดีจุดด้อยอย่างไร พยายามหาทางแก้ไข

ขอ้บกพร่อง และ ส่งเสริมจุดเด่น ถา้เราเรียนรู้ตนเอง และ เขา้ใจตนเองอย่างแทจ้ริง เราจะรัก และ 

พยายามเป็นตวัของตนเอง ในรูปแบบท่ีเราช่ืนชอบอยา่งแทจ้ริง  

2. ความกลา้หาญ รู้จกักลา้ท่ีจะรับผิดชอบในส่ิงท่ีท า กลา้ท่ีจะท าอะไรดว้ยตวัเอง และ กลา้ท่ี

จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ รวมถึง ความกลา้ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เช่น กลา้พูด กลา้ท า และ กลา้คิด เผอิญอุปสรรค

ต่างๆ ในชีวิต กลา้รับผิดชอบหนา้ท่ีการงาน และ ท าให้ดีท่ีสุด ถา้ฝึกไดด้งัน้ี เราเองจะภูมิใจในตนเอง 

และ ในท่ีสุดเราจะเคารพตวัเราเอง และเรียนรู้ท่ีจะมัน่ใจในตนเอง 

3. เพิ่มพูนทกัษะท่ีจ าเป็น อะไรท่ีเป็นจุดดอ้ยของเรา และ เราตอ้งเรียนรู้ส่ิงใดเพิ่มเติม เพื่อ

แกไ้ข และสร้างความมัน่ใจใหแ้ก่ตนเอง ท าใหเ้ราภูมิใจในตนเองมากยิ่งข้ึน ดงันั้น เราจ าเป็นตอ้งศึกษา 

หาความรู้ ฝึกฝน ให้รู้ และเช่ียวชาญ เพราะการยิ่งเรียนรู้มากก็ยิ่งมีความรู้มาก เม่ือมีความรู้มากก็

สามารถใหค้  าแนะน าปรึกษามากข้ึน มีคนนิยม เช่ือถือมากข้ึน  

4. เป็นคนชอบการแก้ไขมากกว่าบ่น หรือ ทอ้แท ้เรียนรู้ความจริงว่า ชีวิตย่อมมีอุปสรรค 

ปัญหาบางอยา่งก็เป็นเร่ืองเล็กนอ้ย ไม่ควรน ามาท าใหเ้ป็นปัญหาใหญ่ของตนเอง เช่น เราอาจจะเป็นคน

ตวัเล็ก ผวิคล ้า เราก็ไม่ควรน ามาเป็นปมดอ้ย หรือ ลดความมัน่ใจในตนเอง 

5. เห็นคุณค่าของตนเอง และ ส่ิงท่ีตนเองมี ตวัอยา่ง ฝร่ังมกันิยม การมีผิวสีแทน ขณะท่ีคนมี

ผิวสีแทน นิยมมีผิวสีขาว เป็นตน้ การเห็นคุณค่าผูท่ี้ดีกบัเรา ย่อมเป็นการสร้างนิสัยท่ีดี บางคนมกั

มองเห็นคนไกลตวัดีกวา่ ส่ิงท่ีตนเองมี อยา่ลืมวา่คุณค่าในส่ิงท่ีเรามี จะท าใหเ้ราภูมิใจ และ คิดหาทางท า

ดีท่ีสุดในส่ิงท่ีเรามี หรือ ใส่ใจกบัส่ิงท่ีเรามีมากข้ึน  

6. สร้างบุคลิกท่ีดีให้แก่ตนเอง บุคคลท่ีฉลาดยอ่มคิดเสมอวา่ ตนเองนั้นยงับกพร่องอยู ่ และ

ขยนัเรียนรู้ ขยนัปรับปรุงตนเองอยูต่ลอดเวลา 

7. คิดในทางบวก เป็นการป้องกนัอนัตรายทางความคิดท่ีจะเกิดกบัตวัเราในอนาคต เพราะใน

สังคมปัจจุบนั เราเองตอ้งเจอกบัเหตุการณ์ คน หรือ ส่ิงท่ีไม่คาดคิดมากมาย ถา้เรามองโลกในแง่ร้าย ทุก

อยา่งรอบตวัก็ดูจะแย ่และ อาจจะหมดก าลงัใจไดโ้ดยง่าย ท าส่ิงใดๆ ก็จะไม่อยากท า แต่ถา้มองโลกใน

แง่ดี คิดทางบวก เราจะพยายามหาทางออกในทุกทางหรือ ทุกปัญหาท่ีเราเจอ 
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8. ฝึกจิตใจให้สงบ และ  อารมณ์เย็น เรียนรู้ท่ีจะเป็นคนท่ี งบเม่ือถึงคราวตอ้งสงบ และ  

กระตือรือร้นเม่ือตอ้งกระตือรือร้น การฝึกสมาธิ หรือการสร้างพลงัใจให้แก่ตนเอง โดยการสร้างความ

มัน่คงทางอารมณ์ภายใน ยอ่มส่งผลใหเ้รามีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน  

9. รู้จกัวางตวั ในแต่ละสถานการณ์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ท าให้เราเป็นผูมี้เสน่ห์ และ มีมารยาท 

เช่น มารยาทการทานอาหาร ใชห้ลกั ใจเขาใจเรา คือ การคิดก่อนถาม และ ฝึกเป็นคนเขา้หา รู้จกัการให้

ความเคารพแก่ผูอ้าวโุส และ เป็นนกัฟังท่ีดี 

การแสดงพฤติกรรมทีรั่บผดิชอบต่อสังคม 
 

 ความรับผิดชอบ คือ การยอมรับรู้และส านึกในการกระท าของตน การยอมรับผลแห่ง
การกระท าของตนดว้ยความเตม็ใจไม่วา่จะเป็นผลดีหรือผลร้าย ไม่วา่จะกระท าผิดหรือถูก โดย
ไม่ปัดความรับผิดชอบของตนไปให้ผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน 
ความรับผิดชอบเป็นส่ิงท่ีเก้ือหนุนให้บุคคลปฏิบติัสอดคลอ้งกบัจริยธรรมและหลกัเกณฑ์ของ
สังคม โดยไม่ตอ้งมีการบงัคบั ควบคุม ตรวจสอบอยา่งเขม้งวดจากผูอ่ื้น 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การกระท าท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนและสังคม เช่น  
 - การบ าเพ็ญประโยชน์และสร้างสรรค์ความเจริญให้ชุมชนและสังคมอย่างเต็ม
ความสามารถ  
 - การมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุคคลท่ีจะเป็นภยัต่อชุมชนและสังคม 
 - การช่วยคิดและมีส่วนช่วยท าการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ของสังคม เช่น ความสกปรก 
การรักษาสาธารณะสมบัติของส่วนรวม การจราจร การเสียภาษี การกระท าท่ีเป็นภัยต่อ
ประเทศชาติ เป็นตน้ 

ในเบ้ืองต้นการท่ีจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จ  าเป็นท่ีบุคคลจะต้องมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ซ่ึงสามารถแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อตนเองได้ในด้านต่างๆ 
ดงัเช่นความรับผิดชอบทางกาย เป็นหน้าท่ีของแต่ละคนท่ีจะต้องดูแลร่างกาย สุขภาพของ
ตนเองให้ดีอยู่เสมอเพื่อให้มีสุขภาพท่ีดีสมบูรณ์ ผูท่ี้มีสุขภาพดีแข็งแรงจะสามารถเรียนและ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความพร้อมสามารถท่ีจะช่วยเหลือ
สังคมได ้

ความรับผดิชอบทางจิตใจ คือ การฝึกตนใหมี้คุณธรรมท่ีดีโดยเร่ิมจากภายในจิตใจและ
รู้จกัสร้างความคิดท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในจิตใจ พยายามท่ีจะลด ละ เลิก การคิดท่ีไม่ดี 
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ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ ทุกคนมีหน้าท่ีตอ้งท างานเพื่อยงัชีพตนเองและเล้ียงดู
ครอบครัวดงันั้นจึงควรเลือกประกอบอาชีพท่ีสุจริต มีความขยนัหมัน่เพียรในการท าส่ิงต่างๆ 
เพื่อใหต้นนั้นเป็นท่ีพึ่งพิงของผูอ่ื้นไดแ้ละไม่ท าตนใหเ้ป็นภาระของสังคม  

ความรับผดิชอบทางสติปัญญา เป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีส าคญัของนกัศึกษาท่ีจะตอ้งศึกษาเล่า
เรียนแสวงหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ และพฒันาสติปัญญาของตนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ความรับผิดชอบต่อสังคม สังคมคือกลุ่มชนท่ีอยู่รวมกนั ณ ท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง คนใน
ชุมชนมีความสัมพนัธ์ต่อกนั มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและมีความสามคัคีกนั มีวิถีชีวิต
หรือวฒันธรรมอยา่งเดียวกนั สังคมมีตั้งแต่ขนาดเล็กสังคมท่ีเล็กท่ีสุดคือครอบครัว จนถึงขนาด
ใหญ่เช่นหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ประเทศ และสังคมขนาดใหญ่ท่ีสุดคือโลก 

ชุมชน หมายถึง พื้นท่ีซ่ึงบุคคลกลุ่มหน่ึงมาอยู่อาศยัร่วมกนั มีวิถีชีวิตขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ียึดถือคลา้ยคลึงกนั มีจุดประสงค์ในการด ารงชีวิตร่วมกนั สมาชิกของชุมชนหรือ
สังคม มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัต่อชุมชนในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดี เช่น นกัศึกษาควรปฏิบติัตนใน
ฐานะสมาชิกของชุมชนมหาวทิยาลยัดงัน้ี 

- ต้องประพฤติ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ แบบแผน ค าสั่ง และค า
ตกัเตือนของชุมชนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

- รักษาความสะอาดของส่วนรวม มีระเบียบวินยัท่ีดี ทุกคนจึงตอ้งช่วยกนัรักษาความ
สะอาดของชุมชน มีการรับใช้ชุมชนในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของชุมชน โดยกระท าตามความรู้ 
ความสามารถ เช่น การปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดี เม่ือพบเห็นส่ิงใดท่ีจะเป็นอนัตรายต่อชุมชน
จะตอ้งแจง้ให้เจา้หน้าท่ีของทางราชการทราบ การรับราชการทหารของชายไทยเม่ืออายุถึง
เกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นการรับใชชุ้มชนและประเทศชาติอยา่งหน่ึง เม่ือมีงานท ามีรายไดก้็เสีย
ภาษีอากรให้รัฐเพื่อเป็นรายได้ของประเทศ  การเสียสละแรงกาย สติปัญญา ทรัพย ์ในการ
พฒันาชุมชน เช่น การสมคัรเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

- ใช้สิทธิในการเลือกตั้งบุคคลเพื่อด าเนินการของทอ้งถ่ินโดยสุจริต และเท่ียงธรรม
โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตวั 

- ช่วยรักษา ดูแลสาธารณสมบัติของชุมชนมิให้เสียหายหรือถูกท าลายไป เช่น 
ศูนยบ์ริการ หรือสถานท่ีต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 

- ช่วยระมดัระวงัสอดส่อง ช่วยเหลือและป้องกนัภยัต่างๆ ท่ีจะเกิดแก่ชุมชม เช่น ไฟ
ไหม ้มิจฉาชีพ ขโมย เป็นตน้ 
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ความส าคญัของการรู้จกัรับผดิชอบ 
 

1. ท าใหเ้ป็นผูท่ี้มีความตั้งใจจริง รักในหนา้ท่ีการงานของตนและส่วนรวม 

2. เป็นคุณสมบติัอนัส าคญัยิง่ของคนซ่ึงเป็นสมาชิกในชาติ 

3. เป็นคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวติในสังคม 

4. เป็นการสร้างความมัน่คงของคนในชาติ ท าให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผล

ใหป้ระเทศชาติเจริญ  
 

การพึง่พาตนเอง  
 

 การพึ่งพาตนเอง หมายถึง ความสามารถในการด ารงตนอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระ มัน่คง สมบูรณ์ ซ่ึง

การพึ่งตนเองไดน้ั้น มีทั้งในระดบับุคคล และชุมชน การพึ่งตนเอง ตอ้งสามารถผนัเปล่ียนไปตามเวลา

ได ้เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม สอดคลอ้ง และสมดุล 

 หลกัการพึ่งตนเอง ตอ้งมีความพอดี 5 ประการ  

1. ความพอดีด้านจิตใจ ตอ้งเข็มแข็ง พึ่ งตนเองได้ มีจิตส านึกท่ีดี เอ้ืออาทร และนึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม  

2. ความพอดีดา้นสังคม ตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลกนั สร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน รู้จกัผนึก
ก าลงั และมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดจากรากฐานท่ีมัน่คงและแขง็แรง  

3. ความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อม รู้จกัใช้และจดัการอย่างฉลาด
รอบคอบ เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนสูงสุด และใชท้รัพยากรในประเทศเพื่อพฒันาประเทศ
ใหม้ัน่คงอยูเ่ป็นขั้นเป็นตอนไป  

4. ความพอดีด้านเทคโนโลยี รู้จกัใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  และสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการ และควรพฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาชาวบา้นของเราเอง เพื่อสอดคลอ้งและ
เป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดลอ้มของเราเอง 

5. ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ เพื่อรายได ้ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอควร พออยู่ พอกิน 
สมควรตามอตัภาพและฐานะของตน  
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ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 

ความขัดแยง้เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนเป็นตอน ๆ  ในแต่ละตอนจะมีเหตุการณ์เกิดข้ึน

ตามล าดบั ตวัอยา่งเช่นความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก  “ความคบัขอ้งใจ”  ของฝ่ายหน่ึงท่ีถูกอีกฝ่ายหน่ึงกระท า  

การกระท าท่ีก่อใหเ้กิดความคบัขอ้งใจดงักล่าว  เช่น  ไม่เห็นดว้ย  ไม่ช่วยเหลือ  ดูถูก  เอาเปรียบ  ให้ร้าย  

เสียศกัด์ิศรี  ฯลฯ  ดงันั้น  ต่างฝ่ายจึงต่างพยายามหาหลกัฐานหรือเหตุผลเพื่อมาสนบัสนุนความถูกตอ้ง

ของตนเอง  และหาทางออกดว้ยวธีิการเอาแพเ้อาชนะมากกวา่อยา่งอ่ืน  จึงเกิดเป็นแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหารูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การเอาชนะ  ต่อรอง  ร่วมมือ  หลีกเล่ียง  ผอ่นปรนเขา้หากนั  เป็นตน้ 

 โบราณกล่าวไวว้า่  มากคนก็มากความ  แถมบางคนยงัไม่ไดค้วามอีกต่างหาก  ไม่วา่หน่วยงาน

ของเราจะมีคนเป็นแสนหรือมีแค่สองคน  เราก็ตอ้งท าให้คนเหล่านั้นท างานเขา้กนัให้ได ้ คงไม่มีใคร

ในโลกน้ีไม่เคยขดัแยง้กบัคนอ่ืน  ทุกวนัน้ีปัญหาความขดัแยง้ท่ีพบในหน่วยงานต่าง ๆ มีเป็นจ านวน

มาก  ทั้งท่ีเห็นไดจ้ากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาอย่างชดัเจน  หรือซ่อนเร้นอยู่ในใจของพนกังาน  แต่

ร้อนรุ่มอยูต่ลอดเวลา  ส่ิงน้ีบัน่ทอนสุขภาพจิตของพนกังานและสร้างความถดถอยให้แก่หน่วยงาน  ไม่

วา่ความขดัแยง้นั้นจะอยู่ในรูปแบบใดหากยงัคงอยูใ่นองคก์รโดยไม่ไดรั้บการบริหารจดัการ  นัน่ยอ่ม

หมายความวา่  หน่วยงานของเราก าลงัสูญเสียบางส่ิงบางอยา่ง  หรือความสามารถในการแข่งขนัของเรา

ก าลงัลดลง  เน่ืองจากพนกังานของเรายงัคงตอ้งท างานร่วมกนัต่อไปท่ามกลางความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน  

ลว้นแลว้แต่เป็นเร่ืองท่ี “คน”  มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งส้ิน 

 อยา่งท่ีเราพอทราบเป็นนยั ๆ  แลว้วา่  ส่ิงใดก็ตามท่ีมีคนเขา้มาเก่ียวขอ้ง  การแกไ้ขแทบจะไม่มี

สูตรส าเร็จตายตวั  และไม่มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียวท่ีสามารถใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์  แต่แนวคิด  

หลกัคิดและความเขา้ใจในปัญหา  ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้มของปัญหา  รวมทั้งความเขา้ใจผูอ่ื้น  

ความมีใจกวา้งและเปิดใจยอมรับฟัง  จะช่วยให้การวิเคราะห์และตดัสินใจแกไ้ขปัญหาเป็นไปอย่าง

ราบร่ืน  ลงตวัและเกิดความร่วมมือในท่ีสุด  ดงันั้น  ทุกคร้ังท่ีเราจะตอ้งตดัสินใจเพื่อแกไ้ขความขดัแยง้  

ทุกคนตอ้งตั้งความหวงัไวเ้สมอวา่เม่ือความขดัแยง้ส้ินสุด  บทสรุปความสัมพนัธ์ตอ้งเหมือนเดิม 
 

แนวคิดเร่ืองความขัดแย้ง 
 

 แนวคิดดั้งเดิมเก่ียวกบั  “ความขดัแยง้”  เรามกัมองวา่ความขดัแยง้เป็นอุปสรรคของการท างาน

เสียเวลา  คนท่ีมีความขดัแยง้จะถูกคนอ่ืนมองวา่เป็นพวกมองโลกในแง่ร้าย  พวกแกะด า  ไม่มีสัมมา
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คารวะไม่ห่วงอนาคต แถมยงัท าใหอ้งคก์รไม่กา้วหนา้  เสียเวลาในการท างาน ฯลฯ  ดว้ยเหตุน้ีคนเราจึง

ไม่ค่อยกลา้แสดงความเห็นท่ีขดัแยง้  เพราะกลวัภาพลกัษณ์ของตนเองจะถูกคนอ่ืนมองในดา้นลบ  โดย

มีความเช่ือวา่ความขดัแยง้เป็นเร่ืองท่ีสามารถหลีกเล่ียงได ้

 “แนวคิดใหม่”  ส าหรับความขดัแยง้  มองว่าความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  ความ

ขดัแยง้สามารถส่งผลทั้งดา้นบวกและดา้นลบแก่องค์กร  ท าให้องค์กรไม่หยุดน่ิง  ทุกคนมีความคิด

สร้างสรรค ์ เกิดการยอมรับและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  ช่วยในการสร้างทีมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ความขดัแยง้อาจเกิดจากปัญหาในการท างาน  แต่บ่อยคร้ังก็มีสาเหตุมาจากเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีไม่ใช่

เร่ืองงาน  แต่ส่งผลกระทบต่อการท างานร่วมกัน  แล้วก็มีหลายคร้ังท่ีมีสาเหตุมาจากเร่ืองอ่ืนท่ีไม่

เก่ียวขอ้งกบังาน  แต่ส่งผลกระทบต่องานและเพื่อนร่วมงานอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ ซ่ึงทา้ยสุดก็คืออาจ

ส่งผลกระทบถึงลูกคา้  ทั้งลูกค้าภายในซ่ึงเป็นเพื่อนร่วมงานและลูกคา้ภายนอก  ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน

ทั้งหมดลว้นมีผลต่อความผาสุกในการท างานของมวลหมู่พนกังานและบริษทัอยา่งแน่นอน 

 การพิจารณาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้  จะตอ้งใชค้วามรอบรู้และรู้รอบ  ตอ้ง

มีการวางแผน รู้จงัหวะ และหาโอกาสท่ีเหมาะสม  นอกจากน้ี  การไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์และ

มุมมองกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  ยงัช่วยใหไ้ดข้อ้มูลและพบทางออกท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมมากท่ีสุด 
 

ประโยชน์ของความขัดแย้ง 
 

 บางคนถามวา่ความขดัแยง้ดีหรือไม่?  เพราะแค่ไดย้นิช่ือก็เกิดความรู้สึกในทางลบไปเรียบร้อย

แลว้แต่ในความเป็นจริงแลว้หาเป็นเช่นนั้นไม่  ความขดัแยง้มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย  ไม่ใช่ส่งผลร้ายเสมอ

ไป 

 เราพบความหลากหลายของคน  ทั้งท่ีมีความเช่ือ วิถีชีวิต ค่านิยม  เจตคติ ท่ีต่างจากเราหรือ

คลา้ยกบัเรา  จนกระทัง่ไม่เหมือนกบัเราเลย  ดงันั้น  ทุกคร้ังท่ีมีการตดัสินใจ  จึงยากมากท่ีจะหลีกเล่ียง

ความขดัแยง้  คงไม่มีใครในโลกน้ีไม่เคยขดัแยง้กบัคนอ่ืน  ไม่มีใครคนไหนจะมีความคิดเห็นท่ีตรงกนั

ไปไดทุ้กเร่ืองและทุกเวลา  แมก้ระทัง่ความขดัแยง้ในตวัเอง  แต่ตอ้งถามกลบัวา่  มีความขดัแยง้อีกมาก

เท่าไหร่  ท่ีเรายงัไม่ไดจ้ดัการ 

 มีค  ากล่าวว่า  อยากเป็นใหญ่ต้องผูมิ้ตรมากกว่าสร้างศตัรู  แต่คนท่ีประสบความส าเร็จอนั

ยิง่ใหญ่ลว้นมีศตัรูท่ีแขง็แกร่งและเขม้แข็งทั้งส้ิน  นัน่หมายความวา่  อุปสรรคยิ่งยาก  เราก็ยิ่งแข็งแกร่ง  

ดงันัน่  องคก์รใดไม่มีความขดัแยง้  องคก์รนั้นก็ยากท่ีจะบินข้ึนสู่ท่ีสูง 
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สาเหตุของความขัดแย้งทีส่ าคัญมี  6  ประการ 

 1.  ความไม่พอเพียงของทรัพยากร  ท าให้เกิดการแข่งขนั  แยง่ชิง  เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุ

วตัถุประสงค์และเป้าหมาย  จนบางคร้ังละเลยความรู้สึกและความสัมพนัธ์ของทีมงานและเพื่อน

ร่วมงาน 

 2.  ลกัษณะของงานท่ีตอ้งพึ่งพากนั  ถา้หน่วยงานหรือบุคคลกลุ่มใดมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์

กนัความขดัแยง้กจ็ะมีความแปรผนัและรุนแรงมากข้ึน 

 3.  การส่ือสารท่ีไม่ชดัเจน  การส่ือสารท่ีดีจะตอ้งยดึหลกั  “4Cs”  คือ 

 -  Correct  เน้ือหาตอ้งถูกตอ้ง  เป็นจริง ไม่ปิดบงัซ่อนเร้น 

 -  Clear  ตอ้งมีความชดัเจน ผูรั้บขอ้มูลจะตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ีผูใ้หข้อ้มูลตอ้งการส่ือสาร                               

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 -  Concise  ขอ้มูลตอ้งกระชบั  ไม่เยิน่เยอ้  เนน้ประเด็นส าคญัของเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือสาร 

 -  Complete  เน้ือหาจะตอ้งมีความสมบูรณ์  ไม่ตกหล่นสาระท่ีมีความส าคญัต่อการส่ือสารใน

คร้ังนั้น ๆ 

 4.  ความคลุมเครือในเร่ืองขอบเขตของงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  

ความไม่ชัดเจนในเร่ืองการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน  ความไม่ชัดเจนของ

ขั้นตอนการท างาน และความซ ้ าซอ้นของการมอบหมายงานของผูบ้ริหาร 

 5.  คุณลกัษณะของแต่ละบุคคล  เน่ืองจากแต่ละบุคคลมีความคิด  ความคาดหวงั  ความเช่ือ  

ค่านิยม  ประเพณี  การอบรมเล้ียงดู  การศึกษา  ประสบการณ์  ความฝังใจ  ท่ีแตกต่างกนั 

 6  บทบาทและหนา้ท่ี  เน่ืองจากแต่ละท่านไดรั้บบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไปในสถานการณ์

นั้น ๆ นอกจากน้ี  ภารกิจและเป้าหมายท่ีไดรั้บก็แตกต่างกนัไป  ดงันั้น  แนวคิด หลกัคิดและบทบาท

ของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั  จึงเป็นเหตุของความขดัแยง้ไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี 
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การจ าแนกความขัดแย้ง 

 1.  ความขดัแยง้ภายในบุคคล 

 2.  ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 

 3.  ความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 

 4.  ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม 

 5.  ความขดัแยง้ภายในองคก์ร 

 6.  ความขดัแยง้ระหวา่งองคก์ร 
 

วธีิการจัดการกบัความขัดแย้ง 
 

 โทมสั และ คิลเมน (Kenneth W. Thomas and Ralph H. Kilmann)  ไดศึ้กษาวา่  ในกรณีท่ี

คนเราตอ้งเผชิญกบัความขดัแยง้  เราจะมีวิธีการจดัการ (หรือขจดั)  ความขดัแยง้นั้นอย่างไร?  ซ่ึงผล

จากการศึกษาไดจ้  าแนกวธีิการจดัการกบัความขดัแยง้ออกเป็น  5  แนวทาง ดงัน้ี 

 1.  การเอาชนะ (Competition)  เม่ือคนเราพบกบัความขดัแยง้  จะมีบางคนท่ีแกไ้ขความขดัแยง้

นั้น ดว้ยวิธีการเอาชนะ  โดยมุ่งเน้นชยัชนะของตนเองเป็นส าคญั  จึงพยายามใชอิ้ทธิพล  วิธีการหรือ

ช่องทางต่าง ๆ เพื่อจะท าใหคู้่กรณียอมแพห้รือพา่ยแพต้นเองใหไ้ด ้ การแกไ้ขความขดัแยง้ในแนวทางน้ี  

จะท าใหเ้กิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “ชนะ-แพ”้ 

 2.  การผอ่นปรน (Accommodation)  จะเป็นพฤติกรรมท่ีเนน้การเอาใจผูอ่ื้น อยากเป็นท่ียอมรับ

และไดรั้บความรัก  มุ่งสร้างความพอใจให้แก่คู่กรณี  โดยท่ีตนเองจะยอมเสียสละ  แนวทางการแกไ้ข

ความขดัแยง้แบบน้ี เกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “ชนะ-แพ”้ 

 3.  การหลีกเล่ียง (Avoiding)  เป็นวิธีจดัการกบัความขดัแยง้ในลกัษณะไม่สู้ปัญหา  ไม่ร่วมมือ

ในการแกไ้ขปัญหา  ไม่สนใจความตอ้งการของตนเองและผูอ่ื้น  พยายามวางตวัอยูเ่หนือความขดัแยง้  

พูดง่าย ๆ ก็คือท าตวัเป็นพระอิฐพระปูนนัน่เอง  แนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบน้ี  มกัเกิดผลลพัธ์

ในลกัษณะ “แพ-้แพ”้ เป็นส่วนใหญ่ 

 4.  การร่วมมือ (Collaboration)  เป็นพฤติกรรมของคนท่ีมุ่งจดัการความขดัแยง้  โดยตอ้งการ

ให้เกิดความพอใจทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น  เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาท่ีมุ่งให้เกิด

ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายซ่ึงวิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในแบบน้ี  เรียกไดว้า่เป็นวิธีการแกไ้ขความ

ขดัแยง้ท่ี Win-Win  ทั้งสองฝ่ายแนวทางการแกไ้ขแบบน้ีจึงเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “ชนะ-ชนะ” 
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 5.  การประนีประนอม (Compromising)  เป็นความพยายามท่ีจะให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้รับ

ความพอใจบา้ง  และตอ้งยอมเสียสละบา้ง  แต่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะใชว้ิธีท่ี 1  คือวิธีเอาชนะมากกวา่วิธีอ่ืน 

แนวทางการแกไ้ขความขดัแยง้แบบน้ี  จึงเกิดผลลพัธ์ในลกัษณะ “แพ-้แพ”้ หรือ “ชนะ-แพ”้ 
 

ประโยชน์และข้อควรระวงัของความขัดแย้ง 
 

ประโยชน์ ข้อควรระวงั 

1. ป้องกนัความเฉ่ือยชา  เช่ืองชา้ขององคก์ร 1. ขาดการยอมรับ ขาดความไวว้างใจ 

2. เกิดการพฒันาและเปล่ียนแปลง 2. ขาดความร่วมมือ ขวญัและก าลงัใจถดถอย 

3. เม่ือเกิดความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานหรือ

ระหว่างกลุ่ม จะส่งผลให้เ กิดความสามัคคี

ภายในหน่วยงานหรือในกลุ่มของตนเอง 

3. การส่ือสารถูกบิดเบือน คลุมเครือ 

4. เกิดความรอบคอบและมีเหตุผล 4. ประสิทธิภาพการท างานลดลง 

5. สร้างพฤติกรรมในการแสดงความคิดเห็น

อยา่งอิสระและไดรั้บการยอมรับ 

5. เกิดความเฉ่ือยในงาน เพราะขาดความมัน่ใจ 

 

แนวทางการลดข้อขัดแย้งในองค์กร 
 

 วิธีการลดความขดัแยง้ภายในองค์กรท่ีนิยมปฏิบติักนัมา  คือ การประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง  การตั้ง

ทีมงานเพื่อแกไ้ขปัญหา การโอนยา้ยงาน  การท างานแบบขา้มสายงาน  การเปิดรับขอ้เสนอแนะ  การ

ส ารวจความคิดเห็นจากผูเ้ก่ียวขอ้ง  การออกเสียงขา้งมาก  แต่มีอยูว่ิธีหน่ึงซ่ึงผูเ้ขียนไดท้ดลองน าไปใช้

กบัหน่วยงานบางแห่ง  ผลปรากฎวา่  กลุ่มคนท่ีขดัแยง้กนัเร่ิมมีความเขา้อกเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน  

โดยทดลองใหพ้วกเขาเขา้ร่วมกิจกรรม “สุนทรียสนทนา” หรือ Dialogue  ซ่ึงถา้มีโอกาสผมจะเขียนถึง

เร่ืองน้ีในคราวต่อ ๆ ไป  หรือผูอ่้านสามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจ้ากหนงัสือวชิาการ 

 กิจกรรม “สุนทรีสนทนา” เป็นเร่ืองของการเปิดใจยอมรับฟัง  และการร่วมแสดงความคิดเห็น

โดยมุ่งไปท่ีการแกไ้ขปัญหาและการเสนอแนะ  ไม่ไดเ้นน้ท่ีตวับุคคลหรือคน้หาผูก้ระท าผิด  พร้อมทั้ง

สร้างทศันคติท่ีดีต่อกนั ผลลพัธ์สุดทา้ยของกิจกรรมน้ีก็คือ  องค์กรจะเกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั  
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เกิดบรรยากาศในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  และรู้สึกปลอดภยัในการให้ขอ้มูล  ซ่ึงเม่ือเกิด

ความรู้สึกแบบน้ีแลว้  ความขดัแยง้ก็จะสลายไปในท่ีสุด 

 ความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้  แต่เราสามารถใช้ความขดัแยง้เป็นเคร่ืองมือ “สร้าง

โอกาส” ในการพฒันาและปรับปรุงองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  หากท่านมีส่วนเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหา

ความขดัแยง้  ท่านจะเลือกทางออกอย่างไร  ระหว่าง  การเอาชนะ  การผ่อนปรน การหลีกเล่ียง การ

ร่วมมือ  หรือการประนีประนอม  อย่างไรก็ดี  ส่ิงส าคญัท่ีเราตอ้งตระหนกัก็คือ  เราก าลงัหาทางออก

ของปัญหา  ไม่ใช่การหาผูก้ระท าผดิหรือผูท่ี้มีความเห็นไม่ตรงกบัเราและพยายามอยา่งยิ่งในการหาทาง

ออกแบบ “ชนะ-ชนะ” 

 ทกัษะท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ก็คือ  ทกัษะในการฟัง  โดยตอ้งเป็น
การฟังอยา่ง “เขา้อกและเขา้ใจ”  ดงัค าวา่  “First to understand and then to be understood”  และทดลอง
ใชเ้คร่ืองมือเพื่อขอความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  ขอความร่วมมือ  เพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ “แบบเชิง
รุก”  โดยใช ้“สุนทรียสนทนา” (Dialogue) 

การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกทีเ่หมาะสม 
 

พฤติกรรมการกลา้แสดงออก หรือ Assertive Behavior ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กลา้แสดงสิทธิ ความคิดเห็น ความเช่ือ ความรู้สึก หรือความตอ้งการของตนเองให้ผูอ่ื้นรับรู้  และกลา้ท่ี

จะปฏิเสธดว้ยวธีิการท่ีตรงไปตรงมา และเหมาะสม โดยไม่รบกวนสิทธิของผูอ่ื้น การท่ีเรามีพฤติกรรม

กลา้แสดงออกนั้น แสดงให้เห็นถึงความเคารพนบัถือและความตอ้งการท่ีเรามีให้แก่ตนเอง และผูอ่ื้น

ดว้ย พฤติกรรมการกลา้แสดงออกน้ี สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ  

1. Basic Assertion เป็นการกลา้แสดงสิทธิ ความเช่ือ ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของ

ตนเอง โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางสังคมดา้นอ่ืน ๆ เช่น เม่ือเรามีความรู้สึกดี ๆ กบัใครสักคนเรา

สามารถบอกไดว้า่ " ฉนัชอบคุณ " หรือ " ฉนัรักคุณ " เป็นตน้  

2. Empathic Assertion บางคร้ังการแสดงความรู้สึกหรือความต้องการของเรามี

ผลกระทบต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น วิธี Empathic Assertion โดยเราจะเร่ิมตน้ดว้ยประโยคท่ีแสดงให้

เห็นวา่เราเขา้ใจหรือตระหนกัในความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผูอ่ื้น แลว้ตามดว้ยการแสดงสิทธิหรือ

ความตอ้งการของตนเอง เช่น ถา้เรารู้สึกเพื่อนเขา้มาวุน่วาย คอยให้ค  าแนะน ากบัเรามากจนเกินไป เรา

สามารถบอกให้เพื่อนรับรู้ความรู้สึกของเราไดโ้ดยอาจจะพูดวา่ " ฉนัเขา้ใจนะท่ีเธอคอยเป็นห่วงเป็น
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ใย ใหค้  าแนะน าฉนัในทุก ๆ เร่ืองเป็นเพราะวา่เธอรักฉนัไม่ตอ้งการให้ฉนัท าอะไรผิดพลาดไป แต่ฉนั

คิดวา่ฉนัโตแลว้ และสามารถรับผิดชอบตวัเองได ้ฉนัตอ้งการท่ีจะตดัสินใจและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ย

ตวัฉันเอง ถึงแมว้่ามนัอาจมีความผิดพลาดเกิดข้ึน ฉันก็พร้อมท่ีจะยอมรับผลท่ีตามมาอย่างไรก็ฉัน 

ขอขอบคุณ ส าหรับค าแนะน าท่ีมีใหต้ลอดมา " เป็นตน้ 

3. Escalating Assertion เป็นการกลา้แสดงออกท่ีเร่ิมจากระดบัต ่าท่ีสุด แลว้ค่อย ๆ เพิ่ม

ระดบัข้ึนเร่ือย ๆ เช่น เม่ือมีผูม้าเสนอขายสินคา้ท่ีเราไม่ตอ้งการ คร้ังแรกอาจจะพูดวา่ " สินคา้ของคุณ

น่าสนใจดี แต่ฉนัคิดวา่ยงัไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นส าหรับฉนั " เม่ือไม่ไดผ้ลประโยคต่อไป อาจเป็นวา่ " ฉนัยงั

ไม่ตอ้งการสินคา้ช้ินน้ี ขอบคุณค่ะ " ประโยคท่ี 3 อาจบอกวา่ " ฉนัขอยืนยนัวา่ฉนัยงัไม่ตอ้งการสินคา้

ช้ินน้ี ขอบคุณค่ะ " การใชว้ิธีการน้ีตอ้งระมดัระวงัท่าทาง และน ้ าเสียงใหม่เหมาะสม จึงจะถือวา่เป็น

พฤติกรรมการกลา้แสดงออก  

4. Confrontation Assertion วิธีการน้ีใช้เม่ือการกระท ากบัค าพูดของผูอ่ื้นไม่เป็นไป

ในทางเดียวกนั หรือไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงท่ีตั้งไว ้ โดยวิธีการพูดนั้นจะเร่ิมจากความตอ้งการหรือ

ความรู้สึกของผูพู้ดก่อน แลว้ตามดว้ยความไม่เป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ไม่ใช่การต าหนิ หรือท าให้ผูอ่ื้นรู้สึก

ผิด เช่น ในส านกังานแห่งหน่ึง หัวหน้างานพูดกบัลูกน้องว่า "ผมคิดวา่ก่อนท่ีคุณจะส่งงานไปพิมพ ์

คุณควรจะใหผ้มตรวจทานก่อน แต่ตอนน้ีผมเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีก าลงัพิมพง์านนั้นอยู ่คร้ังต่อไปผมน่าจะ

ไดอ่้านก่อนนะ เพราะผมคิดวา่มนัเป็นส่ิงจ าเป็น" 
 

การพฒันาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
 

การฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม  มีหลกัส าคญั  3  ประการดงัน้ี 
1. การตระหนักรู้ตนเอง (Self – awareness)  เป็นการส ารวจตรวจสอบพฤติกรรมการ

แสดงออกของตนเอง  พิจารณาผลท่ีเกิดข้ึน  อาจขอรับขอ้มูลยอ้นกลบัจากผูอ่ื้น  หรือการส ารวจดว้ย
ตนเอง 

2. การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก  เป็นกระบวนการฝึกทกัษะการกล้าแสดงออก  ทั้ ง
ความรู้สึก  ความคิด  และการติดต่อส่ือสาร  เช่น  ทกัษะการแสดงการเห็นดว้ยกบัสาระส าคญัท่ีไดรั้บ
การวิพากย ์ ทกัษะการตอบสนองผูว้ิพากย ์ ทกัษะการยอมรับการวิพากย ์ หรือทกัษะการแสดงความ
มัน่คงในความคิดและความรู้สึกของตน  เป็นตน้  การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก  ประกอบด้วย
ความรู้ความเขา้ใจและการฝึกหดัใหเ้กิดความคล่องตวั 
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3. การพฒันาพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ในการฝึกทกัษะท่ี
จ าเป็นจนช านาญแลว้  ควรพฒันาเพิ่มพูนทกัษะให้มากข้ึน  รวมทั้งการรักษาให้เป็นพฤติกรรมคงทน
ต่อไป  โดยการฝึกหดัแสดงออกและตอบสนองกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในสถานการณ์ต่าง ๆ 

บุคคลผูมี้พฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจะสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปน้ีได ้     
คือ  การแสดงความรู้สึก  พูดเก่ียวกบัตวัท่านเอง  การพูดทกัทายปราศรัย  การยอมรับค าชมเชย  การ
แสดงออกทางสีหน้าท่ีเหมาะสม  การแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพ การขอร้องให้แสดงความ
กระจ่างแจง้  การถามหาเหตุผล  การแสดงความไม่เห็นดว้ยขณะนั้น  การกล่าววาจาเพื่อรักษาสิทธิ  การ
แสดงความมัน่คง  หลีกเล่ียงท่ีจะตอ้งแสดงเหตุผลในทุก ๆ  ความเห็น 

 
 

สรุปท้ายบท 

 

 ทกัษะเฉพาะบุคคล เป็นคุณลกัษณะ หรือความสามารถเชิงสังคมจิตวทิยา เป็นทกัษะท่ีช่วยให้

บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะใน

การคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทกัษะในการ

ประมาณตน และการควบคุมสถานการณ์ ทกัษะในการส่ือสาร ต่อรอง ปฏิเสธ และโน้มน้าวจิตใจ 

ทกัษะในการปรับตวั เป็นตน้ ทกัษะเฉพาะบุคคลจึงนบัเป็น ความสามารถพื้นฐานท่ีบุคคลจ าเป็นตอ้งมี 

เพื่อใชใ้นการเลือกทางด าเนินชีวติในสังคมใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 
 

1. การรู้จกัตนเองส่งผลดีต่อการด ารงชีวิตของมนุษยอ์ยา่งไร จงอธิบาย 

2. นกัศึกษามีวธีิการสร้างความมัน่ใจในตนเองอยา่งไร จงอธิบาย 

3. เหตุใดมนุษยจึ์งจ าเป็นจะตอ้งมีการการแสดงพฤติกรรมท่ีรับผดิชอบต่อสังคม 

4. การพึ่งพาตนเองหมายถึงอะไร และมีหลกัการปฏิบติัอยา่งไร 

5. ความขดัแยง้ท่ีจะตอ้งมีการแกไ้ขปัญหามีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง จงอธิบาย  

6. การฝึกพฤติกรรมกลา้แสดงออกท่ีเหมาะสมมีหลกัการท่ีส าคญัอยา่งไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 3 : ทกัษะทางสังคม 
 
หัวข้อเน้ือหา 
 

o ทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  
o ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร  
o วธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  
o สรุปทา้ยบท 
o ค าถามเพื่อการอภิปราย 

 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
 

1. เขา้ใจทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  
2. เขา้ใจทกัษะในการติดต่อส่ือสาร  
3. เขา้ใจวธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 
 

1. อธิบายทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดีได ้
2. อธิบายทกัษะในการติดต่อส่ือสารได ้
3. อธิบายวธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  

 
วธีิการสอนและกจิกรรม 
 

1. ใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ืองทกัษะการเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี 
2. บรรยายในหวัขอ้ทกัษะในการติดต่อส่ือสาร 
3. ให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมุติเร่ืองวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  
4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 

1.  Power Point เร่ือง ทกัษะทางสังคม 
2.  เอกสารประกอบการเรียนบทท่ี 3 
 

การวดัผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตการร่วมกิจกรรม อภิปราย และการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีเรียน 
2. การตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็นระหวา่งเรียน 
3. การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
4. การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่3 
ทกัษะทางสังคม 

----------------- 

  
ทกัษะทางสังคมนั้นเป็นความสามารถท่ีเราสามารถรู้จกัเขา้ใจความ รู้สึก ความตอ้งการทาง

จิตใจ หรือความตอ้งการต่าง ๆ ของคนท่ีเราเก่ียวขอ้งดว้ย รวมทั้ง รู้จกัท่ีจะสร้างสานสายสัมพนัธ์ให้
มัน่คงดว้ยความรัก ความเอาใจใส่เอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้นอยา่งต่อเน่ือง รู้จกัการแสดงออกอยา่งเหมาะสม
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
 
ทกัษะภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี  
 

ความหมายของภาวะผู้น า 
 ภาวะผูน้ า(Leadership) หรือความเป็นผูน้ า หมายถึง  ความสามารถในการน า (The 
American Heritage Dictionary, 1985 : 719) ซ่ึงเป็นความส าเร็จอยา่งยิ่งส าหรับความส าเร็จของผูน้ า 
ภาวะผูน้ าไดรั้บความสนใจและศึกษามานานแลว้ เพื่อใหรู้้วา่อะไรเป็นองคป์ระกอบท่ีจะช่วยให้ผูน้  า
มีความสามารถในการน า หรือเป็นผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาเร่ืองของภาวะผูน้ านั้น จะศึกษาตั้ งแต่คุณลักษณะ (Traits) ของผูน้ า  อ านาจ
(Power) ของผูน้ า พฤติกรรม (Behavior) ของผูน้ าแบบต่างๆ 
 ในปัจจุบนัไดมี้ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ าไวห้ลากหลายและแตกต่างกนัดงัน้ี 

- ภาวะผู ้น าคือ ความคิดริเ ร่ิมและธ ารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของความคาดหวังและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของสมาชิกของกลุ่ม (Stogdill,1974 : 411) 

- ภาวะผูน้ าคือ ความสามารถท่ีจะช้ีแนะ สั่งการ หรืออ านวยการ หรือมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูอ่ื้นเพื่อใหมุ้่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไว ้(McFarland, 1979 : 303)  

- ภาวะผูน้ าคือ ศิลปะในการช้ีแนะลูกน้อง หรือผูร่้วมงานให้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความ
กระตือรือร้น และเตม็ใจ (Schwartz, 1980 : 491)  

- ภาวะผูน้ าคือ กระบวนการท่ีบุคคลใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้บรรลุความตอ้งการของ
กลุ่ม หรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร (Mitchell and Larson, Jr., 1987 : 435)  

- ภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองของศิลปะของการใชอิ้ทธิพล หรือกระบวนการใชอิ้ทธิพลต่อบุคคล
อ่ืนเพื่อให้เขามีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบติังานจนประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของกลุ่ม (Kootz and Weihrich, 1988 : 437) 
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- ภาวะผูน้ าเป็นความสามารถในการใชอิ้ทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้(Robbins, 1989 : 437) 

- ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการของการช้ีแนะ และอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิก
ของกลุ่ม (Stoner and Freeman, 1989 : 459) 

- ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง(ผูน้ า) ใช้อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุน้
ช้ีน าให้บุคคลอ่ืน(ผูต้าม) มีความกระตือรือร้น เต็มใจท าในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ โดยมี
เป้าหมายขององคก์ารเป็นจุดหมายปลายทาง (พยอม วงศส์ารศรี, 2534 : 196) 

 

กว ีวงศพ์ุฒ(2535 : 14-15) ไดส้รุปแนวคิดเก่ียวกบัผูน้ าไว ้5 ประการ คือ 
1. ผูน้ าหมายถึง ผูซ่ึ้งเป็นศูนยก์ลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม เปรียบเสมือน

แกนของกลุ่ม เป็นผูมี้โอกาสติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นมากกวา่ทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของกลุ่มสูง 

2. ผูน้ าหมายถึง บุคคลซ่ึงน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วตัถุประสงค์หรือจุดหมายท่ีวางไว ้
แมแ้ต่เพียงช้ีแนะใหก้ลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือวา่เป็นผูน้ า ทั้งน้ีรวมถึงผูน้ าท่ีน ากลุ่มออกนอก
ลู่นอกทางดว้ย 

3. ผูน้ าหมายถึง บุคคลท่ีสมาชิกส่วนใหญ่คดัเลือกหรือยกให้เขาเป็นผูน้ าของกลุ่ม ซ่ึง
เป็นไปโดยอาศยัลกัษณะทางสังคม มิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูน้ าได้ 

4. ผูน้ าหมายถึง บุคคลซ่ืงมีคุณสมบติัเฉพาะอย่าง คือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบาง
ประการอนัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของกลุ่มไดม้ากท่ีสุด 

5. ผูน้ าหมายถึง บุคคลซ่ึงสามารถน ากลุ่มไปในทางท่ีตอ้งการ เป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วม 
และเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการแสดงบทบาท หรือพฤติกรรมการเป็นผูน้ า 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นว่าแนวคิดส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบักลุ่มคน และ
สมาชิกของกลุ่มมีความสัมพนัธ์ภายในต่อกนัอย่างสม ่าเสมอ ในการน้ีจะมีสมาชิกคนใดคนหน่ึง
หรือมากกว่าถูกก าหนดหรือยอมรับให้เป็นผูน้ า (Leader) เน่ืองจากจะมีความแตกต่างในดา้นต่างๆ 
จากบุคคลอ่ืนๆ ของกลุ่ม ซ่ึงถือว่าเป็นผู ้ตาม(Followers) หรือผู ้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง
(Subordinates) หรือผูป้ฏิบติั 

ส าหรับความหมายของภาวะผูน้ าเกือบทั้งหมดจะเก่ียวขอ้งกบัการใชอิ้ทธิพล ซ่ึงส่วนมาก
จะเป็นผูน้ า(Leader) พยายามจะมีอิทธิพลต่อผูต้าม(Followers) ในกลุ่มหรือบุคคลอ่ืนๆ เพื่อให้มี
ทัศนคติ พฤติกรรมและอ่ืนๆ ไปในทิศทางท่ีท าให้จุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์กรประสบ
ความส าเร็จ  
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ า(Leadership) คือกระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือ
มากกวา่พยายามใชอิ้ทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุน้ ช้ีน า ผลกัดนั ให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคล
อ่ืนมีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการท าส่ิงต่างๆ ตามตอ้งการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือ
องคก์รเป็นเป้าหมาย  

 
ประเภทของผู้น า 

 

 จากการจ าแนกประเภทของผูน้ า อาจจ าแนกโดยอธิบายให้เห็นถึงการเกิดผูน้ าวา่เกิดข้ึนได ้
2 ประเภท คือ 

1. จ าแนกโดยสถานการณ์และโดยต าแหน่ง 
2.  จ  าแนกโดยลกัษณะในการบริหารซ่ึงมี 3 ประเภทซ่ึงจะเนน้ท่ีพฤติกรรมของผูน้ าเป็น

ส าคญัวา่ผูน้ ามีพฤติกรรมเช่นไรดงัน้ี 
- ผูน้ าแบบใชพ้ระเดช หมายถึงผูน้ าท่ียดึเอากฎหมาย ระเบียบแบบแผนเป็นท่ีตั้ง 
- ผูน้ าแบบใช้พระคุณ หมายถึงผูน้ าท่ีมีอ านาจและศิลปะในการท่ีจะสามารถจูงใจให้

บุคคลทั้งหลายทั้งปวงปฏิบติัตามท่ีตนประสงค ์
- ผูน้ าแบบสัญลกัษณ์ หมายถึงผูน้ าท่ีมีลกัษณะเป็นสัญลกัษณ์ของผูอ้ยูใ่นฐานะต าแหน่ง

ท่ีควรแก่การเคารพนบัถือ 
ถา้พิจารณาผูน้ าแบบใช้พระเดชจะพบว่า ตรงกบัประเภทของภาวะผูน้ าคือ ผู้น าประเภท

นิเสธ ส่วนผูน้ าโดยต าแหน่งก็มกัจะมีพฤติกรรมแบบผู้น าแบบใช้พระเดช เป็นส่วนมาก คือเม่ือ
ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ก็มกัยึดเอากฎหมายและระเบียบแบบแผนเป็นท่ีตั้ง แต่ก็มีบา้งท่ี
ใช้พระคุณ ส่วนผูน้ าแบบใช้พระคุณนั้นตรงกบั ผู้น าประเภทปฏิฐาน และผูน้ าโดยสถานการณ์ 
เพราะเป็นผูน้ าท่ีท าใหผู้ร่้วมงานเล่ือมใสศรัทธา และเห็นอกเห็นใจผูร่้วมงานเหมือนๆ กนั ทั้งยงัเป็น
ผูน้ าท่ีอาจจะไม่ไดรั้บการแต่งตั้งตามกฏหมายอีกดว้ย  

 

ลกัษณะของภาวะผู้น า 
 

 มิทเชล และลาร์สัน จูเนียร์ (Michell and Larson, Jr., 1987 : 435-436) ไดช้ี้ให้เห็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ในการพิจารณาวา่ผูน้ าใดมีภาวะผูน้ าหรือไม่ ไดแ้ก่ 
 1. ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการ 
 2. มีระดบัความถูกตอ้งของการใชอิ้ทธิพล 
 3. มีความส าเร็จของจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้
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 1. ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการ ของการใช้อิทธิพล ผูน้ าจะพยายามมีอิทธิพลเหนือผูต้าม 
เพื่อให้มีพฤติกรรมการปฏิบติังานตามตอ้งการ โดยมีจุดมุ่งหมายขององค์กรเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่
เร่ืองของบุคคลท่ีจะพึงมีภาวะผูน้ าไดโ้ดยท่ีไม่ไดมี้กระบวนการท าใดๆเป็นกระบวนการ(Process) 
ให้เกิดอิทธิพลต่อผูอ่ื้น ดงันั้นผูน้ าทางการแต่งตั้ง เช่นผูอ้  านวยการ ผูบ้ญัชาการ อาจจะมีภาวะผูน้ า
หรือไม่ก็ได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่ว่ามีลกัษณะทั้ง 3 ประการหรือเปล่า ในทางตรงขา้มผูท่ี้แสดงภาวะผูน้ า
อาจจะไม่เป็นผูท่ี้เป็นแบบทางการ แต่มีองคป์ระกอบ 3 ประการนั้น 
 2. ภาวะผูน้ านอกจากจะเป็นกระบวนการแลว้ ภาวะผูน้ าจะเกิดไดก้็ต่อเม่ือผูต้ามยอมให้ใช้
อิทธิพลต่อตัวเขา ซ่ึงโดยทั่วไปก็ต้องพิจารณาถึงระดับความถูกต้องของอิทธิพลท่ีใช้ด้วยว่า       
ไม่ใช่เป็นการใชอ้  านาจเขา้ขู่เขญ็ หรือบีบบงัคบัใหท้  าตาม เพราะถา้เป็นการเช่นนั้นก็ไม่ถือวา่มีภาวะ
ผูน้ าได ้
 3. ภาวะผูน้ าจะถูกอา้งถึงเม่ือจุดมุ่งหมายของกลุ่มหรือองค์กรประสบความส าเร็จ ดงันั้น
หากผูน้ าไม่สามารถน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จดงักล่าว  ก็ยอ่มหมายถึงวา่ผูน้ าไม่ไดแ้สดงภาวะผูน้ า 
หรือไม่มีความสามารถในการเป็นผูน้ านัน่เอง 
 

คุณสมบัติของผู้น า 
 

 คุณสมบติัของผูน้ าควรประกอบดว้ย 
ครองตน 
- มีความประพฤติปฏิบติัตนดี 
- มีความรู้ ความสามารถ เขา้ใจเหตุการณ์ 
- มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
- มีความอดทนอดกลั้น 
- มีเหตุมีผล 
- มีการควบคุมอารมณ์ท่ีดี (EQ=Emotional Qmotient) 
ครองคน 
- มีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
- มีความเสียสละ 
- มีความจริงใจ 
- มีความสามารถในการจูงใจ 
- มีความปรารถนาส่งเสริมใหลู้กนอ้งกา้วหนา้ 
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ครองงาน 
- มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
- มีความรับผดิชอบ 
- มีการตรงต่อเวลา 
- มีความมุ่งมัน่ในการสร้างผลงาน 
- มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ ์
- มีความกลา้หาญ 
 
รูปแบบของผู้น า 
 

 การศึกษาเก่ียวกบัผูน้ ามีหลายลกัษณะ  จากการศึกษาของวิลเล่ียม เจ เรดดิน(William J. 
Reddin) เรดดินอธิบายถึงความสัมพนัธ์กนัของพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสถานการณ์ 
โดยแสดงใหเ้ห็นถึงรูปแบบผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลมากกวา่ และผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลนอ้ยกวา่ ดงัน้ี 
 รูปแบบผู้น าทีม่ีประสิทธิผลสูง 

1. นกับริหาร (Executive) ผูน้  าแบบน้ีจะมีความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในเร่ืองของงาน
และสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล มีความสามารถในการจูงใจคน ก าหนดมาตรฐานใน
งานสูง เขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และการ างานเป็นทีม 

2. นกัพฒันา (Develop) ผูน้ าแบบน้ีจะให้ความส าคญักบัเร่ืองสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล
มากกว่าให้ความสนใจกบังาน จะให้ความไวว้างใจผูร่้วมงาน สร้างแรงจูงใจและให้
ก าลงัใจเพื่อใหทุ้กคนพฒันาตนเอง 

3. นกัเผด็จการแบบใช้พระคุณ (Benevolent autocrat) ผูน้  าแบบน้ีจะให้ความสนใจอยา่ง
มากกับงาน และให้ความสนใจเ ร่ืองความสัมพันธภาพระหว่าง บุคคลน้อย                  
มุ่งประสิทธิผลของงาน และท าให้บรรลุผลไดอ้ย่างดี โดยไม่ท าให้เกิดความขุ่นขอ้ง
หมองใจ 

4. ผูรั้กษากฎระเบียบ (Bureaucrat) ผูน้  าแบบน้ีจะไม่ให้ความสนใจมากนกักบัเร่ืองงาน 
และเร่ืองสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล แต่จะเน้นเร่ืองกฎระเบียบ การรักษากฎระเบียบ 
ตลอดจนควบคุมสถานการณ์โดยใช้กฎระเบียบต่างๆ จากการเขม้งวด ผูน้ าแบบน้ีเน
แรงกดดนัใหผู้ป้ฏิบติังานตอ้งตั้งใจท างานกนัเต็มท่ี จึงจะท าให้เกิดประสิทธิผลในงาน
ไดโ้ดยออ้ม 
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รูปแบบผู้น าทีม่ีประสิทธิผลต ่า 
1. ผูป้ระนีประนอม(Compromiser) ผูน้  าแบบน้ีถึงแมจ้ะใหค้วามสนใจทั้งในเร่ืองงานและ

สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล แต่จะไม่เป็นผูน้ าท่ีกลา้ตดัสินใจ หรือตดัสินใจไม่ดีและ
อ่อนไหวต่อแรงบีบคั้นมาก 

2. นกับุญ(Missionary) ผูน้  าแบบน้ีจะให้ความส าคญักบัเร่ืองคนและสัมพนัธภาพระหวา่ง
บุคคล แต่ให้ความสนใจกับงานน้อยท่ีสุด และเม่ือมีปัญหาขดัแยง้ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานดว้ยกนั เขาจะพยายามใหทุ้กคนสามคัคีปรองดองกนั โดยมีการค านึงถึงปัญหา
ท่ีมาจากงาน 

3. นกัเผด็จการ(Autocrat) ผูน้  าแบบน้ีจะใหค้วามสนใจกบังานมากท่ีสุด แต่ให้ความสนใจ
กบัเร่ืองความสัพนธภาพระหวา่งบุคคลน้อยท่ีสุด ไม่ให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในงาน แต่จะสั่งการให้ท าตามความคิดของตนเสมอ และไม่สนใจท่ีจะ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งบุคคล 

4. ผู ้ทิ้งงาน(Deserter) ผู ้น าแบบน้ีจะให้ความสนใจน้อยท่ีสุดทั้ งเร่ืองงานและเร่ือง
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ท่ีประสบปัญหาทั้งงานและการขดัแยง้
ระหวา่งบุคคล เขาจะมีลกัษณะเฉยๆ ไม่เอาใจใส่เร่ืองใดๆ และไม่สนใจปัญหาของใคร 

โรนาล์  ลิพพิท(Ronald Lippitt) และราล์ฟ ไวท(์Ralph White) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบภาวะ
ผูน้ าไว ้3 ลกัษณะ 

1. ภาวะผูน้ าแบบปล่อยเสรี หรือเสรีนิยม(Laissez-Faire Leadership) ภาวะการเป็นผูน้ า
ชนิดน้ี ผูน้  าจะปล่อยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี โดยผูน้ าเป็ฯเพียงผูดู้แลอยูห่่างๆ ไม่
ค่อยมีบทบาทอะไรมากนกั จึงมีค าเรียกผูน้ าแบบน้ีวา่ “ผู้น าแบบบุรุษไปรษณีย์” เพราะผูน้ ามีหนา้ท่ี
เพียงส่งผา่นข่าวสารเท่านั้น จุดเนน้อยูท่ี่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นส าคญั จะเห็นวา่ผูน้ าแบบน้ีไม่ไดเ้ป็น
ผูน้ าการเลย ดงันั้นจึงอาจเรียกวา่ เขาเป็นผูน้ าจอมปลอม แต่ส่วนใหญ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความพึง
พอใจภาวะผูน้ าแบบน้ี ส ารับผลการท างานนั้นข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานเอง 

2. ภาวะผูน้ าแบบอตัตนิยม หรือแบบเผด็จการ(Autocratic Leadership) ภาวะการเป็นผูน้ า
แบบน้ีผูน้ าจะยึดตนเองเป็นส าคญั ตั้แต่การเป็นผูต้ดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย วิธีการท างาน การสั่ง
การแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และควบคุมบงัคบับญัชาอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง(Close Supervision)        
ไม่ปล่อยให้มีอิสระในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเพราะเขาจะไม่มีความไวว้างใจในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ภายใตภ้าวะการเป็นผูน้ าแบบน้ี ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความไม่พอใจในผูน้ าแบบน้ี และจะแสดง
ความกา้วร้าวตอบโตผู้น้  า หรือไม่ก็เฉยเมยเสียเลย หรือแสดงความกา้วร้าวเม่ือผูน้ าไม่อยู ่
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3. ภาวะผูน้ าแบบประชาธิปไตย(Democratic Leadership) ผูน้ าแบบน้ีจะมีทศันคติต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างจากแบบอตัตนิยม เขาจะมีความไวเ้น้ือเช่ือใจในผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เห็น
ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีความรู้ความสามารถ ดงันั้นเขาจะเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วม
(Participation) ในการตดัสินใจ ก าหนดนโยบาย รวมตลอดถึงวิธีการปฏิบติังาน โดยตวัผูน้ าเองก็มี
ส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีเช่นกนั ดงันั้นจุดเนน้ของผูน้ าแบบน้ีจึงอยูท่ี่ทั้งตวัผูน้ าและผูป้ฏิบติังานทั้งหลาย 
หรือรวมเรียกวา่กลุ่มนัน่เอง ภายใตภ้าวการณ์เป็นผูน้ าแบบน้ี สมาชิกในกลุ่มจะมีความพึงพอใจสูง 

ซ่ึงกล่าวได้ว่า  ผูน้  าท่ีดีตอ้งใช้ภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสมกบัผูต้ามละสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 

คุณสมบัติของผู้น าทีด่ี 
 ผูน้ าท่ีดีควรมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ 

1. มีความรู้(Knowledge)  
2. มีความคิดริเร่ิม(Initiative) 
3. มีความกลา้หาญและความเด็ดขาด(Courage and firmness) 
4. การมีมนุษยสัมพนัธ์(Human relation) 
5. มีความยติุธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต(Fairness and Honesty) 
6. มีความอดทน(Patience) 
7. มีความต่ืนตวั(Alertness) 
8. มีความภกัดี(Loyalty) 
9. มีความสงบเสง่ียมไม่ถือตวั(Modesty) 
คุณสมบัติทีด่ีทีผู้่น าควรจะมี 
1. มีความมุ่งมัน่ต่อความส าเร็จ 
2. มีการก าหนดล าดบัความส าคญัท่ีเหมาะสม 
3. มีการตั้งและคาดหวงัในมาตรฐานท่ีสูง 
4. มีการเขม้งวดและยติุธรรม 
5. การใหค้วามส าคญัและโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปได ้
6. พฒันาและรักษาระดบัเร่งด่วน 
7. การใหค้วามสนใจในรายละเอียด 
8. การยอมรับต่อความผดิพลาด 
9. การเขา้ไปเก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีส าคญั 
10. สนุกกบังาน 
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มีผลการวจิยัต่าง ๆ  ท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการพิจารณาคุณลกัษณะท่ีส าคญั ๆ ท่ีมีผลกระทบ
ต่อภาวะผูน้ า เช่น ผลงานของ เชลเลย ์เคิร์คแพทริค และ เอ็ดวิน ล๊อค (Shelley Kirkpatrick and 
Edwin Lock cited by Schermerhorn, 2002 : 343) ไดป้ระมวลผลการวิจยัจากอดีตจนถึงปัจจุบนัและ
สรุปคุณลกัษณะเด่นท่ีมกัจะพบในบรรดาผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จมีคุณลกัษณะส าคญัดงัน้ี 

1. มีพลงั (Drive) ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จเป็นผูท่ี้มีพลงัสูง แสดงความคิดริเร่ิม และมี
ความมุ่งมัน่ไม่ปล่อยอะไรให้หลุดมือหรือลม้เลิกไปง่าย ๆ 

2. มีความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-confidence) ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จเป็นผูท่ี้มีความ
เช่ือมัน่ไวว้างใจในตนเองและมัน่ใจในขีดความสามารถของตนเองอยูเ่สมอ 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จเป็นคนท่ีมีความคิด 
สร้างสรรคแ์ละมกัจะคิดใหม่ท าใหม่เป็นคนแรก ไม่ลอกเลียนแบบใคร 

4. มีความสามารถในการคิด (Cognitive ability) ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จเป็นคนท่ีมี
สติปัญญาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศมาประมวลและตีความหมายเพื่อน าไปใชใ้หเ้ป็น
ประโยชน์ 

5. มีความรอบรู้ทางธุรกจิ (Business knowledge) ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จในองคก์าร
ธุรกิจเป็นผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจและมีความรู้พื้นฐานทางเทคนิคเก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรมของ 
ตนเอง 

6. มีความสามารถในการจูงใจ (Motivation) ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จเป็นผูท่ี้มีความ 
สามารถในการจูงใจใหค้นเกิดแรงบนัดาลใจในการพยายามท่ีจะบรรลุเป้าหมายร่วมกนั 

7. มีความยืดหยุ่น  (Flexibility) ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จ สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัความ
ตอ้งการของผูต้ามและประส่ิงอ่ืนใหเ้หมาะสมกบัความจ าเป็นของสถานการณ์ 

8. มีความซ่ือสัตย์และจริงใจ (Honesty and integrity) ผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จ เป็นคนท่ี
ผูอ่ื้นไวเ้น้ือเช่ือใจไดเ้พราะเป็นคนท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถท านายพฤติกรรมไวล่้วงหนา้ได้
และเป็นคนท่ีพึ่งพาของคนอ่ืนได ้
 คุณลกัษณะเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้น้  าประสบความส าเร็จในการบริหาร แต่ในระยะหลงัการวิจยั
พบวา่คุณลกัษณะเหล่าน้ีก็มีอยูใ่นตวัของสมาชิกกลุ่ม ท าให้มีความเช่ือวา่คุณลกัษณะเด่นของผูน้ ามี
ส่วนเฉล่ียไม่ต่างจากสมาชิกคนอ่ืน ๆ ไม่มากนกั จึงมีความสงสัยว่า คุณลกัษณะต่าง ๆ ของผูน้ าท่ี
คน้พบอาจจะเป็นผลของการเป็นผูน้ า มิใช่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะเป็นผูน้ าก็ได ้

อย่างไรก็ตามผลงานวิจยัในปัจจุบนัยงัให้ความส าคญัต่อคุณลกัษณะท่ีส าคญัของผูน้ าท่ี
ประสบความส าเร็จ เช่น มีการศึกษาพบว่าผูต้ามตอ้งการผูน้ าท่ีมีคุณลักษณะส าคญั 5 ประการ 
Schermerhorn, 2002 : 342) ไดแ้ก่ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีสมรรถนะ เป็นผูท่ี้มองไปขา้งหน้า มี
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ความสามารถในการสร้างแรงดลใจ และมีความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ียงัมองว่าภาวะผูน้ าท่ีมี
ประสิทธิผลควรเป็นผูท่ี้สามารถสร้างวิสัยทศัน์ และมอบอ านาจการตดัสินใจแก่พนกังานท่ีไม่ใช่
ระดบัผูบ้ริหาร   

 
ผู้ตาม (Followers) และภาวะผู้ตาม (Followship)   

 

ผู้ตาม  หมายถึง ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารท่ีมีหนา้ท่ี  และความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งรับค าสั่ง
จากผูบ้งัคบับญัชามาปฏิบติัใหส้ าเร็จบรรลุวตัถุประสงค ์

แบบของภาวะผู้ตาม เคลล่ี(Kelley)ไดแ้บ่งประเภทของผูต้ามโดยใชเ้กณฑ ์2 มิติ  ดงัน้ี 
มิติที่ 1 คุณลกัษณะของผูต้ามระหว่าง ความอิสระ (การพึ่งพาตนเอง)  และความคิด

สังสรรค์ ไม่อิสระ(พึ่ งพาผูอ่ื้น) และขาดความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมของผูท่ี้มีความเป็น
อิสระ และความคิดสร้างสรรค์จะมีลกัษณะเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม และเสนอวิธีการใหม่อยู่เสมอ
ส่วนบุคคลท่ีมีลกัษณะพึ่งพาผูอ่ื้นจะขาดความคิดริเริม และคอยรับค าสั่งจากผูน้ าโดยขาดการไตร
ตรอง   

มิติที ่2  คุณลกัษณะของผูต้ามระหวา่ง “ความกระตือรือร้น กบัความเฉ่ือยชา 
 

คุณลกัษณะพฤติกรรมของผู้ตาม 5 แบบมีดงัน้ี 
1) ผู้ตามแบบห่างเหิน  ผูต้ามแบบน้ีเป็นคนเฉ่ือยชา  แต่มีความเป็นอิสระ  และมีความคิด

สร้างสรรคสู์ง ผูต้ามแบบห่างเหินส่วนมาก  เป็นผูต้ามท่ีมีประสิทธิผล  มีประสบการณ์ และผา่น
อุปสรรคมาก่อน 

2) ผู้ตามแบบปรับตาม ผูต้ามแบบน้ี เรียกวา่ ผูต้ามแบบครับผม เป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้น
ในการท างาน แต่ขาดความคิดสร้างสรรค ์

3) ผู้ตามแบบเอาตัวรอด ผูต้ามแบบน้ีจะเลือกใชล้กัษณะผูต้ามแบบใดข้ึนอยูก่บัสถานการณ์
ท่ีจะเอ้ือประโยชน์กบัตวัเองใหม้ากท่ีสุดและมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

4) ผู้ตามแบบเฉ่ือยชา ผูต้ามแบบน้ีชอบพึ่งพาผูอ่ื้น ขาดความอิสระ ไม่มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

5) ผู้ตามแบบมีประสิทธิผล ผูต้ามแบบน้ีเป็นผูท่ี้ทีความตั้งใจในการปฏิบติังานสูงมี
ความสามารถในการบริหารจดัการงานไดด้ว้ยตนเอง 

 

ลกัษณะผู้ตามทีม่ีประสิทธิผล  ดงัน้ี 
1. มีความสามรถในการบริหารจดัการตนเองไดดี้       
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2. มีความผกูพนัต่อองคก์ารต่อวตัถุประสงค ์
3. ท างานเตม็ศกัยภาพ  และสุดความสามารถ 
4. มีความกลา้หาญ  ซ่ือสัตย ์ และน่าเช่ือถือ 

 
การพฒันาศักยภาพตนเองของผู้ตาม 
การพฒันาลกัษณะนิสัยตนเองใหเ้ป็นคนท่ีมีประสิทธิผลสูงมี 7 ประการคือ 

1. ตอ้งมีนิสัยเชิงรุก หมายถึงไม่ตอ้งรอใหน้ายสั่ง 
2. เร่ิมตน้จากส่วนลึกในจิตใจ  
3. ลงมือท าส่ิงแรกก่อน  
4. คิดแบบชนะทั้งสองฝ่าย   
5. เขา้ใจคนอ่ืนก่อนจะใหค้นอ่ืนเขา้ใจเรา 
6. การรวม หรือ ท างานเป็นทีม  
7. ลับเล่ือยให้คม คือพฒันาตนเองอยู่เสมอ แนวทางส่งเสริม  และพฒันาผูต้ามให้มี

คุณลกัษณะผูต้ามท่ีมีวตัถุประสงค ์
8. การดูแลเอาใจใส่ เร่ืองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยใ์หก้บับุคลากรเป็นธรรม 
9. การจูงใจดว้ยการใหร้างวลัค าชมเชย 
10. การใหค้วามรู้ และพฒันาความคิดโดยการจดัโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงา 
11. ผูน้ าตอ้งปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอยา่ง 
12. มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
13. ควรน าหลกัการประเมินผลงานท่ีเนน้ผลสัมฤทธ์ิมาพิจารณาความดีความชอบ 
14. ส่งเสริมการน าพุทธศาสนามาใชใ้นการท างาน  
15. การส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ต้ามน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งจริงจงั 

   
ทกัษะการติดต่อส่ือสาร 
 

 ชีวิตเป็นเร่ืองของการเรียนรู้และส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัและตอ้งมีการเรียนรู้คือ ความสัมพนัธ์ 
หรือ มนุษยสัมพนัธ์ เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกน้ีมกัเป็นบทเรียนของกนัและกนั ถา้ไม่ใส่ใจเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนัก็จะอยูใ่นโลกน้ีดว้ยความยากล าบาก เพราะชีวิตจะมีคุณค่าและรู้สึกมีความสุขเม่ือได้
แสดงออกอยา่งท่ีรู้สึก มีโอกาสเรียนรู้เร่ืองราวและส่ิงใหม่ๆตามท่ีเราตอ้งการ   
 ดงันั้นความส าเร็จของมนุษยใ์นการด ารงชีวิตทัว่ไป จึงมกัมีขอ้ก าหนดไวอ้ย่างกวา้งๆว่า  
เราจะตอ้งเขา้กบัคนท่ีเราติดต่อดว้ยใหไ้ด ้และตอ้งเขา้ใหไ้ดดี้ ดว้ยการเรียนรู้ท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์
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ร่วมกนั โดยอาศยัวิธีการติดต่อส่ือสารและหลกัจิตวิทยา ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยโ์ดยทัว่ไปมกั
ถูกมองวา่เป็นเร่ืองของศิลปะ(Arts) มากกวา่ศาสตร์(Science) ซ่ึงก็หมายความวา่  การเรียนรู้เก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ของบุคคลแต่เพียงอยา่งเดียว โดยขาดศาสตร์ของการติดต่อส่ือสาร  ยอ่มขาดศิลปะใน
การน าไปปรับใชใ้นชีวติจริงใหป้ระสบความส าเร็จได ้
 

ความหมายและหน้าที่ของการติดต่อส่ือสาร  
   

 นักวิชาการได้อธิบายความหมายของการติดต่อส่ือสารไว้ในท านองเดียวกัน ดังจะ
ยกตวัอยา่งต่อไปน้ี 

แมคเดวิด และ ฮารารี (McDavid & Herbert Harari, 1974 : 128)  ใหค้  านิยามวา่ การติดต่อ 
ส่ือสารในทางจิตวทิยา หมายถึง การแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ระหวา่งบุคคล  

เชอร์เมอร์ฮอร์น และคณะ (Schermerhorn, et al., 2003 : 337) อธิบายวา่ การติดต่อส่ือสาร 
คือ กระบวนการส่งและรับขอ้มูลข่าวสารเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจความหมายท่ีตรงกนั  

รอบบินส์ (Robbins, 2001 : 284) ไดอ้ธิบายวา่ การติดต่อส่ือสารท่ีดีจะตอ้งมีการถ่ายทอด
ความหมายจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ ซ่ึงผูรั้บจะเขา้ใจความหมายนั้นได ้  ความคิดต่าง ๆ จะไม่มีคุณค่า
จนกวา่อยา่งนอ้ยไดถ่้ายทอดและท าให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ การติดต่อส่ือสารมีความสมบูรณ์ ถา้ความคิดถูก
ถ่ายทอดจากผู ้ส่งสารไปย ังผู ้รับสารเกิดภาพในใจ เช่นเดียวกับผู ้ส่งสาร    อย่างไรก็ตาม
องคป์ระกอบทางทฤษฎี   ความสมบูรณ์ของการติดต่อส่ือสารไม่เคยส าเร็จในทางปฏิบติัดว้ยเหตุผล
หลายอยา่งซ่ึงจะอภิปรายต่อไป  

จากความหมายของการติดต่อส่ือสารดงัไดย้กตวัอยา่งมาน้ี สรุปแนวคิดของนกัวิชาการมุ่ง
อธิบายว่า  การติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการส่งและรับข้อมูลสารสนเทศ ความคิดและ
ประสบการณ์ ระหว่างผูส่ื้อสารกับผูรั้บสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ซ่ึงในปัจจุบันการ
ติดต่อส่ือสารในองคก์ารสามารถท าไดห้ลายรูปแบบและในปัจจุบนัไดมี้การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เขา้มาใชใ้นการติดต่อ ส่ือสารเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารทางอิเลคทรอนิกส์ผา่นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท าใหก้ารติดต่อ ส่ือสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

 

หน้าที่ของการติดต่อส่ือสาร  
 

การติดต่อส่ือสารจะเก่ียวขอ้งกบักระบวนการบริหารทุกขั้นตอน ท าให้ผูบ้ริหารสามารถ
ด าเนินงานตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย นบัตั้งแต่ตอ้งใชข้อ้มูลข่าวสารส าหรับ   
การวางแผน การติดต่อส่ือสารแผนงานไปยงัผูป้ฏิบติังานให้เขา้ใจ การจดัองค์การก็ตอ้งการการ
ติดต่อส่ือสารส าหรับการมอบหมายงาน ตอ้งมีการติดต่อส่ือสารเพื่อสั่งการและประสานงานให้
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาด าเนินงานตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย ในเร่ืองน้ี  บิตเติล 
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(2539 : 174) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งสามารถใชภ้าษาพูด  และภาษาเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย เพื่อการถ่ายทอดข่าวสารค าสั่ง  และแนวทางปฏิบติัไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งไม่
ผิดพลาด พร้อมทั้งใช้กระบวนการติดต่อส่ือสารในการควบคุมงาน การติดต่อส่ือสารจึงมีบทบาท
ส าคัญท่ีช่วยให้การบริหารมีประสิทธิผล เวลาส่วนใหญ่ของผู ้บริหารจึงใช้ในกิจกรรมการ
ติดต่อส่ือสาร 

การติดต่อส่ือสารเป็นส่วนส าคญัของบทบาทของผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารมีความจ าเป็นตอ้งมี   
บทบาทท่ีส าคญั 3 ประการ  คือ ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  การติดต่อส่ือสาร และการตดัสินใจ 
บทบาทดา้นสารสนเทศ (Informational role) ผูบ้ริหารอาจจะตอ้งแสวงหาขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อน
ร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญั เป็นผูเ้ผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ผูอ่ื้น เก่ียวกบั
เร่ืองต่างๆ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่องานและความรับผิดชอบของพวกเขา ในขณะเดียวกนัคนเหล่าน้ี
ก็จะเป็นผู ้น าข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ติดต่อส่ือสารกับคนอ่ืน ๆ ต่อไปอีก หรืออาจเป็นผู ้
ประชาสัมพนัธ์ภาพพจน์องคก์ารต่อสังคมภายนอกดว้ยในเวลาเดียวกนั         

รอบบินส์ (Robbins, 2001 : 284-285) ไดอ้ธิบายถึงหนา้ท่ีของการติดต่อส่ือสารวา่   การ
ติดต่อส่ือสารท าหนา้ท่ีหลกัส าคญัในกลุ่มหรือองคก์าร 4  ประการ  คือ   

1. การควบคุม การติดต่อส่ือสารในองคก์ารของผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
จะอยูใ่น รูปของการบงัคบับญัชาการท างาน การติดตามงาน และการประเมินผลการ 
ท างานเพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีประสิทธิผล 

2. การจูงใจ ผูบ้งัคบับญัชาสามารถจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการบอกถึงความกา้วหนา้ใน
การท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การเล่ือนขั้น การข้ึนเงินเดือน เป็นตน้ หรือ
การใชค้  าพูดเพื่อเสริมแรงบวก เช่น การชมเชย เป็นตน้ 
 3. การแสดงออกทางอารมณ์ การติดต่อส่ือสารสามารถท่ีจะช่วยลดความคบัขอ้งใจทางดา้น
อารมณ์โดยการพูดคุยกบัผูอ่ื้น 
 4. การให้ข้อมลู การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นนั้นท าให้องคก์ารไดรั้บทราบขอ้มูลต่าง ๆ ความ
ตอ้งการของลูกคา้ หรือขอ้มูลของคู่แข่งขนัทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นประโยชน์เพื่อน ามาตดัสินใจในการ
ก าหนดกลยทุธ์ต่าง ๆ ขององคก์าร 

อย่างไรก็ตามไม่อาจช้ีชัดลงไปว่าหน้าท่ีขอ้ไหนส าคญัมากกว่ากนั กลุ่มท่ีมีประสิทธิผล 
ตอ้งการการควบคุมสมาชิก ตอ้งจูงใจสมาชิกให้ปฏิบติังาน ตอ้งจดัให้มีการแสดงออกทางอารมณ์
และตอ้งท าการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากขอ้มูลท่ีเพียงพอ  การติดต่อส่ือสารจึง
ตอ้งท าหนา้ท่ีหลกัส าคญัในกลุ่มหรือองคก์ารทั้งส่ีประการดงักล่าวมาแลว้ 
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วตัถุประสงค์ของการติดต่อส่ือสาร 
 

เม่ือเราไดท้ราบถึงความหมาย ความส าคญั และลกัษณะของการติดต่อส่ือสารแลว้ ส่ิงหน่ึง
ท่ีเราควรจะทราบและเขา้ใจต่อไปก็คือวตัถุประสงคข์องการติดต่อส่ือสาร  

โดยทัว่ไปแลว้เราพอจะสรุปไดว้า่ ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีวตัถุประสงค ์ท่ีแสดงความ 
ตอ้งการในการติดต่อส่ือสารดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร วตัถุประสงคห์ลกัๆ  ของผูส่้งสารในการท าการติดต่อส่ือสาร 
ไดแ้ก่ 
 1.1  เพื่อแจง้ให้ทราบ (Inform) ซ่ึงหมายความวา่ ในการท าการติดต่อส่ือสารนั้นผูส่้ง
สารมีความตอ้งการท่ีจะบอก แจง้ หรือช้ีแจงข่าวสารเร่ืองราว เหตุการณ์ ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดให้
ผูรั้บสารไดรั้บทราบหรือเกิดความเขา้ใจ 
 1.2  เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) ซ่ึงหมายความวา่ ผูส่้งสารมีความ
ตอ้งการท่ีจะสอนวิชาความรู้หรือเร่ืองราวท่ีมีลักษณะเป็นวิชาการ เพื่อให้ผูรั้บสารได้รับความรู้
เพิ่มข้ึนจากเดิม 
 1.3  เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง (Please or Entertain) ซ่ึงหมายความวา่
ในการติดต่อส่ือสารนั้นผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะท าให้ผูรั้บสารเกิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจจาก
สารท่ีตนส่งออกไป ไม่วา่จะในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาท่าทาง 
 1.4  เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ซ่ึงหมายความว่า ผูส่้งสารได้
เสนอแนะส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อผูรั้บสาร และมีความตอ้งการชกัจูงใจให้ผูรั้บสารมีความคิดคลอ้ยตาม
หรือยอมรับปฏิบติัตามการเสนอแนะของตน 
 2.  วตัถุประสงค์ของผู้รับสาร ในส่วนของผูรั้บสารเอง เม่ือผูรั้บสารไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรม
ทางการติดต่อส่ือสารกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ผูรั้บสารก็มีวตัถุประสงคห์รือความตอ้งการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งจากการติดต่อส่ือสารนั้นๆ  กล่าวโดยสรุป  วตัถุประสงคห์ลกั ๆ  ของผูรั้บ
สารในการท าการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ 
 2.1 เพื่อทราบ (Understand) ซ่ึงหมายความว่า ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
ติดต่อส่ือสารนั้น ผูรั้บสารมีความตอ้งการท่ีจะทราบเร่ืองราวข่าวสาร เหตุการณ์ ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืน
ใดท่ีมีผูแ้จง้หรือรายงานหรือช้ีแจง หากข่าวสารท่ีไดรั้บทราบนั้นเป็นของใหม่ก็ท  าให้ผูรั้บสารได้
ข่าวสารเพิ่มเติม หากข่าวสารท่ีได้รับทราบนั้นเป็นส่ิงท่ีตนได้เคยทราบมาก่อน ก็เป็นการยืนยนั
ความถูกตอ้งของข่าวสารท่ีตนมีอยูใ่ห้เกิดความมัน่ใจยิ่งข้ึน ในทางตรงกนัขา้มหากข่าวสารท่ีไดม้า
ใหม่ขดัแยง้กบัข่าวสารท่ีตนมีอยูเ่ดิม ผูรั้บสารก็จะไดใ้คร่ครวญวา่ข่าวสารใดมีความน่าเช่ือถือหรือมี
ความถูกตอ้งมากกวา่กนั 
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 2.2  เพื่อเรียนรู้ (Learn) ซ่ึงหมายความว่า การแสวงหาความรู้ของผูรั้บสารจากการ
ติดต่อส่ือสาร ลกัษณะของสารในกรณีน้ี มกัจะเป็นสารท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัวิชาความรู้และ
วิชาการเป็นการหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นการท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาสาระในการสอนของผูส่้ง
สาร 
 2.3  เพื่อหาความพอใจ (Enjoy) ซ่ึงหมายความวา่ โดยปกติคนเรานั้นนอกจากตอ้งการ
จะทราบข่าวคราว เหตุการณ์ และศึกษาหาความรู้แล้ว เรายงัต้องการความบนัเทิง ต้องการการ
พกัผ่อนหย่อนใจด้วย ดงันั้นในบางโอกาสในบางสถานการณ์คนเราในฐานะผูรั้บสารจึงมีความ
ตอ้งการท่ีจะแสวงหาส่ิงท่ีสามารถสร้างความขบขนั บนัเทิงและความสบายใจใหแ้ก่ตนเองดว้ย 

 2.4  เพื่อกระท าหรือตดัสินใจ (Dispose or Decide) ซ่ึงหมายความวา่ ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนเรานั้น ส่ิงหน่ึงท่ีเราตอ้งกระท าอยูเ่สมอก็คือการตดัสินใจกระท าการอยา่งใด
อย่างหน่ึงในการตดัสินใจของเรานั้น มกัจะได้รับการเสนอแนะหรือชกัจูงใจให้กระท าอย่างนั้น
อย่างน้ีจากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ทางเลือกในการตดัสินใจของเราข้ึนอยู่ท่ีว่าขอ้เสนอแนะนั้น ๆ  มี
ความน่าเช่ือถือและเป็นไปไดเ้พียงใด รวมทั้งอาศยัจากข่าวสาร ขอ้มูลความรู้ และความเช่ือท่ีเราสั่ง
สมมาเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจของเรา 
 เราจะเห็นไดว้่า ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารต่างก็มีวตัถุประสงค์ของตนเอง มีความตอ้งการ
ของตนเอง เม่ือใดก็ตามท่ีวตัถุประสงค์หรือความตอ้งการของทั้งสองฝ่ายสอดคลอ้งตอ้งกนั การ
ติดต่อส่ือสารก็ประสบผลส าเร็จ ทั้งสองฝ่ายไดส่ิ้งท่ีตนตอ้งการ ในทางตรงกนัขา้มเม่ือใดก็ตามท่ี
ว ัตถุประสงค์หรือความต้องการของทั้ งสองฝ่ายไม่สอดคล้องต้องกันหรือขัดแย้งกัน การ
ติดต่อส่ือสารก็ประสบความลม้เหลว ในตอนตน้ของเร่ืองวตัถุประสงคท่ี์แสดงความตอ้งการน้ี ได้
ยกตัวอย่างของความล้มเหลวของการติดต่อส่ือสารอันเน่ืองมาจากผู ้ส่งสารและผู ้รับสารมี
ว ัตถุประสงค์แตกต่างกันแล้ว ต่อไปน้ี  จะยกตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการ
ติดต่อส่ือสารท่ีวตัถุประสงคแ์ต่ละวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารและผูรั้บสารสอดคลอ้งตอ้งกนั โดยจะ
ขอยกสถานการณ์การติดต่อส่ือสาร (Communication Situation) ซ่ึงแสดงถึงทั้งวตัถุประสงคข์องผู ้
ส่งสารและวตัถุประสงคข์องผูรั้บสารมาอธิบายประกอบเพื่อความเขา้ใจท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

1.  วตัถุประสงค์ของผูส่้งสารคือ เพื่อแจง้ให้ทราบ วตัถุประสงค์ของผูรั้บสารคือ เพื่อ
ทราบ ตัวอย่างได้แก่ การท่ีกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์รายวนัในฐานะผู ้ส่งสารตีพิมพ์
หนงัสือพิมพอ์อกมาเป็นรายวนั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรายงานข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อใหป้ระชาชนไดท้ราบ ผูอ่้านในฐานะผูรั้บสารอ่านหนงัสือพิมพก์็เพื่อทราบข่าวความเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงของบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ   
 2.  วตัถุประสงคข์องผูส่้งสารคือ เพื่อสอนหรือให้การศึกษา วตัถุประสงคข์องผูรั้บสารคือ
เพื่อศึกษา ตวัอยา่งไดแ้ก่ การท่ีครูสอนหนงัสือในชั้นเรียน ครูในฐานะผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะ
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สอนให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของวิชา ในขณะท่ีนกัเรียนในฐานะผูรั้บสารมาเรียนก็
เพื่อศึกษาหาความรู้จากครู 

3. วตัถุประสงค์ของผูส่้งสารคือ เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง วตัถุประสงค์
ของผูรั้บสารคือ เพื่อหาความพอใจ ตวัอยา่งไดแ้ก่ การท่ีดาราตลกในฐานะผูส่้งสารใช้ค  าพูดและ
กิริยาท่าทางเพื่อใหค้วามบนัเทิงแก่ผูช้ม ในขณะท่ีผูช้มในฐานะผูรั้บสารรู้สึกขบขนั และหวัเราะกบั
การแสดงของตลก ท าใหต้นเองสบายใจและไดพ้กัผอ่นหยอ่นใจไปในตวัสมเจตนารมณ์ 
 4.  วตัถุประสงคข์องผูส่้งสารคือ เพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ วตัถุประสงคข์องผูรั้บสารคือเพื่อ
กระท าหรือตดัสินใจ ตวัอยา่งไดแ้ก่ การโฆษณาสินคา้ทางหนงัสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ ผูโ้ฆษณาในฐานะผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะเสนอแนะสินคา้ของตนและชกัจูงใจให้
ประชาชนซ้ือสินค้าของตนในขณะท่ีประชาชนในฐานะผูรั้บสารเม่ือดูโฆษณาผ่านส่ือต่าง ๆ  
ดงักล่าวแลว้ จะเป็นผูต้ดัสินใจวา่ควรจะซ้ือหรือไม่ซ้ือสินคา้ยีห่อ้นั้นยีห่้อน้ี เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตามในการติดต่อส่ือสารนั้นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารอาจมีวตัถุประสงค์มากกว่า
หน่ึง วตัถุประสงคก์็ได ้เช่น การโฆษณาสินคา้อาจมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหข้่าวสารขอ้มูลแก่ประชาชน
ไปพร้อมๆ  กบัการให้ความบนัเทิงและการชกัจูงใจ หรือการติดต่อส่ือสารบางอยา่ง ถา้มองโดยผิว
เผินอาจเห็นว่ามีวตัถุประสงค์เพียงอย่างเดียว แต่ผูส่้งสารอาจมีวตัถุประสงค์อย่างอ่ืนอีกก็ได ้
ยกตวัอย่าง เช่น การแสดงละคร ถ้ามองโดยทัว่ไปก็อาจเห็นว่าผูส่้งสารมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความบันเทิง แต่ตัวผูจ้ ัดการแสดงละคร (ผูส่้งสาร) อาจมีวตัถุประสงค์เพื่อการชักจูงใจ เป็น
วตัถุประสงคห์ลกัอีกวตัถุประสงคห์น่ึงก็ได ้ตวัอยา่งไดแ้ก่ การแสดงละครเวทีสมยัจอมพล ป.พิบูล
สงครามเป็นนายกรัฐมนตรี กรมศิลปากรไดจ้ดัการแสดงละครเวทีเร่ือง อานุภาพพ่อขุนรามค าแหง 
อานุภาพแห่งความรัก อานุภาพแห่งความเสียสละ และอานุภาพอ่ืน ๆ  อีกหลายเร่ือง ละครดงักล่าว
นอกจากจะให้ความบนัเทิงแล้ว ยงัสามารถถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการชักจูงใจให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกรักชาติ เกิดความสามคัคีหรือสามารถปลูกฝังความเป็น “ไทย” แก่ผูช้มไดด้ว้ย แมใ้นยุค
ปัจจุบนัหากเราพิจารณาใหลึ้กซ้ึงจะเห็นไดว้า่ ละครทางโทรทศัน์หลายเร่ืองหลายชุด นอกจากจะให้
ความบนัเทิงแก่ประชาชนแลว้ ผูจ้ดัยงัมีวตัถุประสงคอ์ยา่งอ่ืนอยูด่ว้ย เช่น การใชล้ะครเป็นส่ือการ
สอน การใช้ละครเป็นเคร่ืองมือในการสอนธรรมะและศีลธรรม การใช้หุ่นตุ๊กตาให้ความรู้แก่
ประชาชนในเร่ืองการป้องกนัอุบติัภยัของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัอุบติัภยัแห่งชาติ การ
แสดงละครของกองทพัและสมาคมต่างๆ  เพื่อชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความรู้สึกรักชาติและมี
ความสามคัคี เป็นตน้ ในประเทศจีนนบัตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสตเ์ขา้มาปกครองประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1949 (พ.ศ. 2492) เป็นตน้มา ทางการไดใ้ช้ง้ิวเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่และปลูกฝังอุดมการณ์
ทางการเมือง ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการให้ข่าวสารและชกัจูงใจให้ประชาชนร่วมมือแก่ทางการ
ในโครงการพฒันาต่างๆ  ของประเทศดว้ย 
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ดงันั้น  เราจึงพอจะสรุปวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร และวตัถุประสงคข์องผูรั้บสารในการท า
การติดต่อส่ือสารไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่ 3.1  แสดงวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารและวตัถุประสงคข์องผูรั้บสาร 
 

วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร วตัถุประสงค์ของผู้รับสาร 
1. เพื่อแจง้ใหท้ราบ (Inform) 
2. เพื่อสอนหรือใหก้ารศึกษา  (Teach or 

Educate) 
3. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง 

(Please  or Entertain) 
4. เพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ (Propose or 

Persuade) 

1. เพื่อทราบ (Understand) 
2. เพื่อเรียนรู้ (Learn) 
3. เพื่อหาความพอใจ  (Enjoy) 
4. เพื่อกระท าหรือตดัสินใจ  (Dispose or 

Decide) 

 

ทีม่า :Wilbur  Schramm,  1974. (อา้งใน ปรมะ  สตะเวทิน  2546 : 31) 

 
ประเภทของการติดต่อส่ือสาร 
 

 การติดต่อส่ือสารภายในบุคคล(Intrapersonal Communication) การคิดหรือจินตนาการกบั
ตวัเอง เป็นการคิดไตร่ตรองกบัตวัเอง ก่อนท่ีจะมีการติดต่อส่ือสาร ประเภทอ่ืนต่อไป 
 การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คน
ข้ึนไปมาท าการติดต่อส่ือสารกนัอย่างมีวตัถุประสงค์ เช่นการพูดคุย ปรึกษาหารือในเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง 
 การติดต่อส่ือสารกลุ่มยอ่ย (Small-group) Communication) การติดต่อส่ือสารท่ีมีบุคคล
ร่วมกนัท าการติดต่อส่ือสารเพื่อท ากิจกรรมร่วมกนัแต่จ านวนไม่เกิน 25 คน เช่นชั้นเรียนขนาดเล็ก 
หอ้งประชุมขนาดเล็ก 
 การติดต่อส่ือสารกลุ่มใหญ่ (Large-group Communication) การติดต่อส่ือสารระหวา่งคน
จ านวนมาก เช่นภายในหอ้งประชุมใหญ่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร  ชั้นเรียนขนาดใหญ่  

การติดต่อส่ือสารในองค์กร (Organization Communication) การติดต่อส่ือสารระหว่าง
สมาชิกภายในหน่วยงาน เพื่อปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วง เช่นการติดต่อส่ือสารระหวา่เพื่อนร่วมงาน 
เจา้นายกบัลูกนอ้ง 
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 การติดต่อส่ือสารมวลชน (Mass Communication) การติดต่อส่ือสารกบัคนจ านวนมากใน
หลายๆพื้นท่ีพร้อมกัน โดยใช้ส่ือมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทศัน์เป็นส่ือกลาง เหมาะส าหรับการส่งข่าวสารไปยงัผูค้นจ านวนมากๆในเวลาเดียวกนั 
 การติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ (International Communication) การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัใน เช้ือชาติ ภาษา วฒันธรรม การเมืองและสังคม เช่นการ
ติดต่อส่ือสารทางการทูต การติดต่อส่ือสารเจรจาต่อรองเพื่อการท าธุรกิจ 

 
ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสาร 

 

 ตามองคป์ระกอบของการติดต่อส่ือสาร ท าใหเ้ห็นวา่มีปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารได ้ ดงันั้นจึงควรตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบต่าง
เพื่อช่วยในการวางแผนการติดต่อส่ือสาร โดยสามารถศึกษาไดจ้ากแบบจ าลองการติดต่อส่ือสาร
ของเบอร์โล 
 

                              
 

จากแนวคิดของเบอร์โล ไดพู้ดถึงองคป์ระกอบต่างไวด้งัน้ี 
 
  ผูส่้งสาร และผูรั้บสาร  (Sender and Receiver)ในตวัผูส่้งสารและผูรั้บสารเองก็มี
องค์ประกอบท่ีสามารถช่วยให้การติดต่อส่ือสารประสบความส าเร็จได้ อนัได้แก่ ทักษะในการ
ติดต่อส่ือสาร(Communication skill) อนัประกอบดว้ยการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและยงั
รวมถึงการแสดงออกทางท่าทางและกริยาต่าง เช่นการใช้สายตา การยิ้ม ท่าทางประกอบ และ
สัญลกัษณ์ต่าง การฝึกฝนทกัษะการติดต่อส่ือสาร และรู้จกัเลือกใชท้กัษะจะช่วยส่งผลให้ประสบ
ความส าเร็จในการติดต่อส่ือสารไดท้างหน่ึง ถดัมาก็คือทัศนคติ(Attitude) การมีท่ีดีทศันคติท่ีดีต่อ
การติดต่อส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นต่อตนเอง ต่อเร่ืองท่ีท าการติดต่อส่ือสาร หรือแมก้ระทัง่ต่อช่องทาง
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และตวัผูรั้บสาร และในทางกลบักนัทศันคติของผูรั้บสารท่ีมีต่อองค์ประกอบต่างๆก็สามารท าให้
การติดต่อส่ือสารมีประสิทธิภาพได ้ในทางตรงกนัขา้มหากวา่มีทศันคติท่ีไม่ดีแลว้ก็ย่อมท าให้เกิด
ความลม้เหลวไดเ้ช่นกนั  นอกจากน้ีความรู้(Knowledge)ของตวัผูส่้งสารและผูรั้บสารเองก็มีผลต่อ
การติดต่อส่ือสาร ทั้งความรู้ในเน้ือหาท่ีจะส่ือสาร ถา้ไม่รู้จริงก็ไม่สามารถส่ือสารให้ชดัเจนหรือท า
ใหผู้รั้บสารเขา้ใจได ้ผูรั้บสารเองหากขาดความรู้ก็ไม่สามารถท าความเขา้ใจตวัสารได ้ อีกดา้นหน่ึง
ก็คือความรู้ในกระบวนการติดต่อส่ือสาร ถา้ไม่รู้ในส่วนน้ีก็ไม่สามารถวางแผนท าการติดต่อส่ือสาร
ให้ส าเร็จไดเ้ช่นกนั ในดา้นสุดทา้ยก็คือ สถานภาพทางสังคมและวฒันธรรม(Social and Culture) 
สถานภาพของตวัเองในสังคมเช่นต าแหน่งหรือหน้าท่ีการงาน จะมามีส่วนก าหนดเน้ือหาและ
วธีิการในการติดต่อส่ือสาร ดา้นวฒันธรรมความเช่ือ ค่านิยม วถีิทางในการด าเนินชีวิตก็จะมีส่วนใน
การก าหนดทศันคติ ระบบความคิด ภาษา การแสดงออกในการติดต่อส่ือสารดว้ยเช่นกนั เช่นสังคม
และวฒันธรรมของเอเชียและยุโรปท าให้มีรูปแบบการติดต่อส่ือสารท่ีต่างกนั หรือแมก้ระทัง่สังคม
เมืองกบัสังคมชนบทก็มีความแตกต่างกนั 

สาร(Message) ตวัสารก็คือ เน้ือหา ขอ้มูล หรือความคิดท่ีถูกถ่ายทอดไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงก็จะ
มีองค์ประกอบอยู่คือ  การเข้ารหัส(Code) จะเป็นกลุ่มของสัญลกัษณ์ท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้ส่ือ
ความหมาย  เน้ือหา (Content) ก็คือเน้ือหาสาระท่ีถูกถ่ายทอดไปยงัผูรั้บสาร  และอีกส่วนหน่ึงก็คือ 
การจดัสาร(Treatment) เป็นการเรียบเรียงรหสั และเน้ือหาใหถู้กตอ้ง เหมาะสม ไดใ้จความ 
 ช่องทาง(Channel) ช่องทางและส่ือจะเป็นตวัเช่ือมผูส่้งสารและผูรั้บสารเขา้ดว้ยกนั การเลือ
ใชส่ื้อสามารถเป็นตวัลดหรืเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารได ้ในการเลือกส่ือตอ้งพิจารณาถึง
ความสามารของส่ือในการน าสารไปสู่ประสาทสัมผศัหรือช่องทางในการรับสาร ซ่ึงก็ไดแ้ก่ การ
เห็น การไดย้นิ การสัมผสั การไดก้ล่ิน การล้ิมรส 
 
วธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  
 

บุคลิกภาพของบุคคลเป็นภาพรวมทั้งรูปร่าง ลกัษณะ ท่าทางความรู้สึกนึกคิด หรือจะรวม
เรียกวา่เป็นภาพรวมทั้งร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคล ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 7 แต่ในบทน้ีจะ
กล่าวถึงเร่ืองของบุคลิกภาพเพื่อมนุษยสัมพนัธ์อนัจะน าไปสู่การติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างมนุษย
สัมพนัธ์ซ่ึงบุคคลในสังคมควรไดมี้การรับรู้และเขา้ใจในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี เน่ืองจากเราจะเห็นไดว้า่
ลกัษณะท่าทางของบุคคลมีอิทธิพลต่อการติดต่อส่ือสารเป็นอยา่งมาก เช่น คนท่ียิม้แยม้แจ่มใสยอ่ม
มีลกัษณะท่าทางท่ีเป็นมิตร เพราะการยิม้เป็นสัญลกัษณ์ของน ้ าใจไมตรี ความอ่อนหวานและความ
งาม เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกเป็นมิตร ซ่ึงใครพบเห็นก็ย่อมอยากจะ
ส่ือสารดว้ยไม่วา่จะเป็นการติดต่อส่ือสารดว้ยภาษาคือพูด หรือภาษาท่าทางคือยิม้เน่ืองจากมนุษยเ์รา
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อยู่รวมกันจึงต้องปฏิสัมพนัธ์กันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้ นมนุษยสัมพันธ์จึงมีความส าคัญต่อการ
ติดต่อส่ือสาร และการติดต่อส่ือสารก็มีความส าคญัต่อมนุษยเ์ช่นกนั  
 

การปรับปรุงตนเองเพ่ือการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
 

 การปรับปรุงตนเองเป็นการปรับปรุงบุคลิกภาพโดยส่วนรวม เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
สร้างมนุษยสัมพนัธ์ นกัจิตวิทยาหลายท่านไดใ้ห้ความสนใจเป็นอยา่งมากและพยายามเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงบุคลิกภาพ ดงัน้ี 1) ศึกษาและประเมินตนเอง 2) ยอมรับและตระหนกัใน
ความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงตนเอง 3) มีแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง 4) วางแผนในการปรับปรุง
ตนเอง (Newton, and Hihgton, 1963: 14-175) มีรายละเอียดดงัน้ี 
ศึกษาและประเมินตนเอง การศึกษาและประเมินตนเองครอบคลุมบุคลิกภาพทุกด้านรวมทั้ ง
องค์ประกอบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีส่วนเสริมสร้าง การศึกษาและประเมินตนเอง ท าให้รู้จกั
ส่วนดีและส่วนบกพร่องของตนเอง ถา้เป็นส่วนดีเด่นก็จะรักษาเอาไวแ้ละพฒันาให้ดียิ่งข้ึนกวา่เดิม 
ส่วนบกพร่องนั้นถา้สามารถแกไ้ขไดก้็ควรไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ข้ึน การศึกษาและประเมินตนเอง
ครอบคลุมส่ิงเหล่าน้ี  คือ รูปร่างหนา้ สุขภาพ สติปัญญา ความรู้ทัว่ไป ความสามารถพิเศษ การแต่ง
กาย การพูดจา กิริยาและท่าทาง นิสัยใจคอและบุคลิกภาพดา้นต่างๆ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม  
 การศึกษาและประเมินตนเองจะท าให้รู้จกัและเข้าใจตนเองในฐานะท่ีเราเป็นบุคคลท่ี
แตกต่างจากผูอ่ื้น ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง 2 เร่ืองคือ ลกัษณะท่ีตอ้งศึกษาประเมิน และวธีิการประเมิน 

1. ลกัษณะท่ีตอ้งและประเมิน มีดงัน้ี 
1.1 รูปร่างหนา้ตาและสุขภาพ ควรพิจารณาวา่เราเป็นคนมีรูปร่างหนา้ตาอยา่งไร ด าหรือ

ขาว อว้นหรือผอม เพื่อจะไดห้าหนทางแกไ้ขต่อไป และตอ้งหมัน่ตรวจสอบสุขภาพ
ทางร่างกายโดยทัว่ไปอยา่งสม ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อจะไดรู้้วา่สุขภาพของ
เราเป็นอยา่งไร 

1.2 สติปัญญา สติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา เรา
สามารถตรวจสอบเพื่อใหรู้้วา่เราฉลาด หรือไม่ฉลาด แค่ไหน 

1.3 ความรู้ทัว่ไป เราควรพยายามสังเกตตวัเองว่าสามารถพูดคุยกบัคนอ่ืนได้ทุกเร่ือง
หรือไม่ เร่ืองอะไรท่ีไม่รู้เลย เร่ืองอะไรท่ีรู้ดีท่ีสุด สามารถพูดกบัคนอาชีพต่างๆ ไดดี้
เพียงใด  

1.4 ความสามารถพิเศษ เป็นการสังเกตวา่ตนเองนั้นมีความสามารถพิเศษดา้นใด หรือท า
อะไรไดดี้เป็นพิเศษ 
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1.5 การแต่งกาย ควรส ารวจตนเองอยูเ่สมอวา่ตนเองแต่งกายเป็นอยา่งไร เช่น เหมาะกบั 
รูปร่างหรือไม่ ทนัสมยัหรือลา้สมยั เหมาะกบัวยัหรือไม่ เส้ือผา้เก่าเกินไป มีรอยฉีก
ขาดเพราะมธัยสัถเ์กินไปหรือเปล่า เป็นตน้ 

1.6 การพูดจา สังเกตการพูดจา ถอ้ยค า น ้าเสียงวา่ สุภาพ เหมาะสม ไพเราะ ชดัถอ้ยชดัค า 
พูดยกยอ่งหรือดูถูกคนอ่ืน เป็นตน้ 

1.7 กิริยาท่าทาง ควรสังเกตและตรวจสอบวา่ กิริยาท่าทางเหมาะสม สุภาพ นุ่มนวล หรือ
แขง็กระดา้ง รู้จกักม้ตวัขณะผา่นผูใ้หญ่ หรือนัง่พบัเพียบต่อหนา้ผูใ้หญ่ไดห้รือไม่ 

1.8 นิสัยใจคอและบุคลิกภาพ เราควรใช้วิธีการต่างๆ ศึกษาให้ทราบว่า เรามีนิสัยใจคอ
และบุคลิกภาพอยา่งไร เช่น เป็นคนเห็นแก่ตวัหรือเสียสละ ใจร้อนหรือใจเยน็ เป็น
คนเก็บตวัหรือแสดงตวั ขยนั รับผดิชอบ เจา้อารมณ์ หรือมีเหตุผล ขลาดกลวั เช่ือมัน่
ในตนเอง กา้วร้าวหรือสุภาพอ่อนโยน 

1.9 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยหน่ึงท่ี
ส่งเสริมให้บุคคลสร้างสัมพนัธภาพได้ดีหรือไม่ หากรู้จกัฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเรา ท าใหเ้ราสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

การศึกษาตนเองดงักล่าวท าใหเ้รามองเห็นความดีงาม และความบกพร่องของตวัเรา ท า
ใหย้อมรับและแกไ้ขปรับปรุงตนเองได ้

2.  วธีิการท่ีใชใ้นการศึกษาและประเมินตนเองมีดงัน้ี 
2.1  สังเกตตนเอง โดยการส่องกระจกดูรูปร่างหน้าตา การแต่งการ กิริยาท่าทาง 

ตลอดจนการแสดงสีหนา้และแววตา 
2.2  ใหผู้อ่ื้นวจิารณ์หรือบอกจุดบอดท่ีเรามองไม่เห็น เช่น เวลาพูดยกัคิ้วไปดว้ยหรือไม่ 

เป็นตน้ 
2.3 .ใชแ้บบประเมินตนเอง แบบประเมินตนเองก็เช่นเดียวกบัแบบประเมินผูอ่ื้น เช่น 

แบบสอบถาม แบบวดัทางจิตวิทยา ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในบทท่ี 4 แบบวดัดงักล่าว
ไดแ้ก่ แบบส ารวจร่างกายและสุขภาพ การแต่งกายกิริยาท่าทาง การพูดจา ความ
รับผิดชอบ ความเช่ือมัน่ในตนเอง บุคลิกภาพ เก็บตวั- แสดงตวั การใช้อ านาจ
เหนือผูอ่ื้น การยอมตาม มนุษยสัมพนัธ์ และแบบวดัอตัมโนทศัน์ เป็นตน้ 

 
 ตัวอย่างแบบส ารวจร่างกายและสุขภาพ 
    ค  าช้ีแจง ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย / ลงใน (    ) หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัลกัษณะของท่านมากท่ีสุด 

(  ) เล็บสกปรก  (  ) ผอมเกินไป 
(  ) ผวิแหง้  (  ) จมูกแบน 
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(  ) เล็บยาว  (  ) มีกล่ินตวั 
(  ) ฟันเหลือง  (  ) หลงัโกง 
(  ) ฟันผ ุ  (  ) อว้นเกินไป 
(  ) เป็นสิว  (  ) ผวิซีด 
(  )  มีข้ีรังแค  (  ) ปากกวา้ง 
(  ) ผมยุง่  (  ) เสียงแหบ 

ฯลฯ 
หลังจากได้คะแนนจากการสังเกต สอบถามผูอ่ื้น และจากแบบสอบถามแล้วน ามา

เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์วางไว ้จะท าใหท้ราบวา่ตนเองมีบุคลิกภาพแต่ละดา้นในระดบัใด 
 เม่ือได้ประเมินตนเองทุกด้านแล้วได้ผลสรุปอย่างไร ก็สรุปลงในตารางสรุปผลการ
ประเมินตนเอง ดงัน้ี 
 

ผลสรุปจากการศึกษาตนเองของขา้พเจา้ (ช่ือ..............................................................................) 
ขา้พเจา้มีบุคลิกดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 
 แบบสรุปประเมินผลการประเมินตนเอง 
 

บุคลกิภาพ ดี ปานกลาง ควรปรับปรุง 
1. ร่างกายและสุขภาพ 
2. การแต่งกาย 
3. กิริยาท่าทาง 
4. การพูดจา 
5. มนุษยสัมพนัธ์ 
6. ความรับผดิชอบ 
7. ความมัน่ใจ 
8. การแสดงตวั 
9. อตัมโนทศัน์ 
10.  ความเป็นผูน้ า 
11. ความเอ้ือเฟ้ือ 

   

 
บุคลิกภาพดา้นท่ีตอ้งแกไ้ขมีดงัน้ี 1………….2…………….3 
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ถา้ประเมินบุคลิกภาพทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง แต่ก็มีความรู้สึกว่าตอ้งแก้ไขนิสัย
บางอย่างก็ให้กลบัไปพิจารณารายละเอียดในแบบสอบถามว่า ขอ้ใดบา้งท่ีไดค้ะแนนนอ้ยก็ให้เอา
ลกัษณะนั้นมาแกไ้ขปรับปรุงในตารางการปรับปรุงตนเอง ซ่ึงจะกล่าวถึงในตอนต่อไป 

1. ยอมรับและตระหนกัในความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงตนเอง ผลการประเมินทั้งหมดจะ
บ่งช้ีได้ว่าเรามีจุดบกพร่องจริงๆ นอกจากน้ีต้องตระหนักถึงความส าคัญของบุคลิกภาพว่า 
“บุคลิกภาพเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสู่การยอมรับนบัถือ และศรัทธาอนัน าไปสู่ความสัมพนัธ์อนัดี และ
ความส าเร็จ” พร้อมกันน้ีก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะพฒันาหรือปรับปรุงตนเอง โดย
การศึกษาหาวิธีการท่ีดีท่ีสุด เช่น ปรึกษาแพทย ์ผูรู้้ อ่านหนังสือ บทความ หรือเขา้รับการอบรม
พฒันาบุคลิกภาพตามความเหมาะสม 

2. มีแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเอง การพฒันาตนเองไม่ใช่ส่ิงท่ีง่าย เพราะเป็นส่ิงท่ี
เก่ียวกบัอุดมคติ เก่ียวขอ้งกบัการท าลายนิสัยเดิมท่ีสั่งสมมาเป็นเวลานาน และสร้างนิสัยใหม่ บุคคล
จึงมีแรงจูงใจในการปรับปรุงตนเองเป็นอยา่งยิ่ง แรงจูงใจในการปรับปรุงตนเองเป็นความตอ้งการ
ส่วนบุคคล ซ่ึงมีดงัน้ี 

1) ความท่ีจะให้บุคลิกภาพเป็นท่ีดึงดูดใจของเพศตรงขา้ม แรงจูงใจเช่นน้ีเป็นแรงจูงใจท่ี
ท าใหเ้ราตอ้งการปรับปรุงตนเองในระดบัสูง 

2) ความตอ้งการเป็นท่ีช่ืนชมของสังคม คือ ตอ้งการให้เป็นท่ีรักช่ืนชมและเป็นท่ียอมรับ
ของคนในสังคม 

3) ความต้องการความมัน่คงปลอดภยัในอาชีพและสังคม เพราะความต้องการความ
มัน่คงปลอดภยัในอาชีพและสังคม บุคคลจึงตอ้งปรับปรุงตนเองในเร่ืองของ การแต่ง
กาย กิริยามารยาท ความขยนั ความรับผิดชอบในการท างาน การปรับตวัให้เขา้กบั
เพื่อนร่วมงาน เพื่อป้องกนัมิใหถู้กไล่ออกจากงาน 

4) ความตอ้งการอ านาจ การพฒันาบุคลิกภาพก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ตนเองมีอ านาจข้ึน
ได ้ นัน่คือท าใหมี้สง่าราศี น่าเช่ือถือ และน่าย  าเกรง 

 3.  วางแผนในการปรับปรุงตนเอง การวางแผนในการปรับปรุงตนเอง คือ การตั้งเป้าหมาย
ก่อนวา่จะปรับปรุงอะไร อยา่งไร โดยมีหลกัส าคญันากรปรับปรุงบุคลิกภาพ ดงัน้ี  

 1) ปรับปรุงลกัษณะท่ีบกพร่องทีละลกัษณะ  
 2) ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  
 3) วางแผนในการปรับปรุงตนเอง  

 การปรับปรุงบุคลิกภาพแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก และการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน 
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 การปรับปรุงบุคลกิภาพภายนอก 
 

 บุคลิกภาพภายนอกท่ีควรปรับปรุง ไดแ้ก่ รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การ
แสดงสีหนา้และแววตา การพูดจา ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. การปรับปรุงรูปร่างหน้าตา มิไดห้มายถึง ความสวยงาม ความหล่อ แต่หมายถึง การ
ปรับปรุงรูปร่างหนา้ตาให้ดูสะอาด ประณีต ดูดี คือ รักษาหนา้ตาให้สะอาด ผอ่งใส รักษาปาก ฟัน 
จมูก ตา หู เล็บมือ เล็บเทา้ให้สะอาดปราศจากกล่ินอบัน่ารังเกียจหรือความสกปรกต่างๆ โดยใชส้บู่ 
หรือเคร่ืองส าอางในท านองเดียวกนัการปรับปรุงรูปร่างท่ียงัไม่เหมาะสม เช่น อว้น เต้ีย เกินไปก็ใช้
ศิลปะของการแต่งกายท่ีเหมาะสมเขา้ช่วยได ้

2. การรักษาสุขภาพ บุคคลตอ้งรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ เพราะสุขภาพท่ีไม่ดีหรือ
เจบ็ป่วยบ่อยๆ จะท าใหมี้อารมณ์หงุดหงิด เป็นผลใหก้ารติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไม่ราบร่ืน การรักษา
สุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถท าได้โดยการรับประทาอาหารท่ีมีคุณค่า สะอาด ถูกอนามยั 
ออกก าลงักายสม ่าเสมอ พกัผ่อนพอเพียง หลีกเล่ียงมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม และอยู่ในท่ีท่ีมีอากาศ
บริสุทธ์ิ รักษาร่างกายใหอ้บอุ่นเสมอ สวมเส้ือผา้ท่ีเหมาะสม ไม่คบัจนเกินไปจนหายใจไม่ออก และ
หมัน่หาแพทยเ์พื่อตรวจร่างกายสม ่าเสมอ และท่ีส าคญัคือ ตอ้งรักษาอารมณ์ให้แจ่มใส เม่ืออารมณ์
แจ่มใส จิตใจสบายร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ 

3. การปรับปรุงการแต่งกาย การปรับปรุงการแต่งกายในท่ีน้ีมิไดห้มายถึง การใชเ้ส้ือผา้ท่ี
มีราคาแพง แต่หมายถึงการแต่งกายสะอาด เรียบร้อย เหมาะสมและสวยงามสดใส เรียบร้อย 
เหมาะสม และสวยงามยอ่มเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจ และเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างมนุษยสัมพนัธ์ 

4.  การปรับปรุงกิริยาท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้าและแววตา การปรับปรุงกิริยา
ท่าทาง สีหน้าและแววตาท าไดโ้ดยส่องกระจกดู ในสังคมไทยการแสดงกิริยาท่าทางเป็นส่ิงส าคญั 
เพราะสังคมไทยเป็นสังคมอ านาจนิยม ยกยอ่งเป็นอาวโุส ผูน้อ้ยจะตอ้งมีกิริยาท่ีสุภาพอ่อนนอ้มต่อผู ้
อาวุโส และสุขภาพต่อคนทัว่ๆ ไป ฉะนั้นบุคคลควรจะไดป้รับปรุงกิริยาท่าทางให้สุภาพอ่อนโยน 
เหมาะกบักาลเทศะไม่มองผูอ่ื้นดว้ยหางตา หรือมีกิริยาท่าทางแสดงใหเ้ห็นวา่มีความเกรงใจ เช่น ไม่
เอ้ือมมือไปหยิบของผ่านหนา้ผูอ่ื้น เป็นตน้ การปรับปรุงกิริยาท่าทางให้สุภาพอ่อนโยน เหมาะกบั
กาลเทศและบุคคล ยอ่มเป็นเสน่ห์แก่ผูพ้บเห็น ท าให้ใครๆ ก็อยากคบหาสมาคมดว้ย การใชส้ายตา
มองเป็นส่ิงส าคญั เราตอ้งฝึกมองผูอ่ื้นดว้ยสายตาท่ีอ่อนโยนเต็มไปดว้ยความรัก ความเมตตา ความ
ช่ืนชมยนิดี แทนการมองดูดว้ยสายตากระดา้ง เตม็ไปดว้ยความเกลียดชงั 
 

 วธีิการฝึกสายตาใหอ่้อนโยน 
 4.1 กลอกลูกตาไปมาหนา้กระจก กลอกไปซ้าย-ขวา ล่าง-บน และกลอกไปครบ 8 ทิศ 

เพื่อใหด้วงตามีชีวติชีวา 
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 4.2 มองดูส่ิงท่ีสดช่ืนสวยงาม เช่น ดอกไมย้ามเชา้ ตน้หญา้ หรือ ตน้ไมสี้เขียวสดใสและ
สีอ่อนๆ หลีกเล่ียงการดูสีสันท่ีฉูดฉาดบาดตา หรือแสงไฟท่ีสวา่งจา้มากเกินไป ทั้งน้ีเพื่อให้ดวงตามี
แววอ่อนโยน 

 4.3 ขณะท่ีมองส่ิงท่ีสดช่ืนสวยงามเหล่านั้น ก็ฝึกแสดงความรู้สึกช่ืนชม โดยการกล่าววา่
จาออกมาว่า “แหมอากาศยามเช้าสดช่ืนเหลือเกิน”  “ตน้หญา้น่ีช่างเขียวขจีเหมือนพรมก ามะหยี่” 
“ฉันอยากมีความสวยงามเหมือนทอ้งฟ้ายามเช้าเหลือเกิน” “ฉันมีความสุขท่ีไดอ้ยู่กบัธรรมชาติ” 
เป็นตน้ 

5. การปรับปรุงการพูดจา การพูดจาเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ เพราะ
การพูดจาเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ค านิยม ทศันคติท่ีมีต่อตนเอง ผูอ่ื้น การพูดท่ี
ไม่เหมาะสม หยาบกระดา้ง ยอ่มท าลายมนุษยสัมพนัธ์โดยส้ินเชิง มีสุภาษิตค ากลอนมากมายท่ีแสดง
ใหเ้ห็นวา่ การพูดจาเป็นส่ิงส าคญั เช่น “ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนงัสือเป็นตรี” หรือ “อนัออ้ยตาล
หวานล้ินแลว้ส้ินซาก แต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย” เป็นตน้ การพูดจาไพเราะอ่อนหวานยอ่มเป็นท่ีรัก
ใคร่ช่ืนชมของผูอ่ื้น การมีวาจาไพเราะอ่อนหวานข้ึนอยู่กบัถ้อยค า น ้ าเสียง แววตา รวมทั้งกิริยา
ท่าทางดว้ย ดงันั้นจึงควรปรับปรุงการพูดจา ดงัน้ี 

5.1 พูดจาดว้ยถอ้ยค าสุภาพ เหมาะกบักาลเทศะ และบุคคล ใชค้  าแทนตนเองและผูอ่ื้นให้
เหมาะสมกบัต าแหน่งและฐานะของบุคคล การพูดจาเหมาะสมกบับุคคลย่อมเป็นเสน่ห์แก่ตนเอง
เป็นอยา่งยิง่ 

5.2 น ้ าเสียงนุ่มนวล การใช้ค  าพูดท่ีสุภาพอย่างเดียวไม่เพียงพอ ควรมีน ้ าเสียงท่ีนุ่มนวล 
อ่อนโยน ไม่มีน ้ าเสียงประชดประชนั หรือเยาะเยย้ถากถาง และไม่ควรตอบดว้ยการยอ้นถาม เช่น 
คนท่ี 1 ถามวา่ “แจกนัใบน้ีเธอไดม้ากจากไหนล่ะ” คนท่ี 2 ตอบดว้ยน ้าเสียงกระแทกกระทั้นวา่ “ ถา้
ฉนัไม่ซ้ือแลว้ใครจะใหล่้ะ” คนฟังคงจะไม่พอใจเป็นแน่ แต่ควรจะตอบดว้ยน ้ าเสียงนุ่มนวลวา่ “คุณ
พี่ซ้ือมาใหฉ้นัคะ” 

5.3 ฝึกการใช้ค  าถามให้เหมาะสม การถามเป็นการส่ือความหมายว่ายงัไม่เขา้ใจ สงสัย 
ตอ้งการค าตองท่ีชดัเจน การถามท่ีเหมาะสมยอ่มท าใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดี  

5.4 พูดความจริงและพูดในส่ิงท่ีมีประโยชน์ ไม่พูดเพอ้เจอ้ เหลวไหล เพราะจะก่อให้เกิด
ความขุ่นขอ้งหมองใจกนัในภายหลงั 

5.5 พูดในส่ิงท่ีผูอ่ื้นชอบ พอใจและสนใจ ไม่ควรพูดในส่ิงท่ีตวัเราสนใจ การพูดในส่ิงท่ีผูอ่ื้น
ชอบนั้นเราจะตอ้งศึกษาและสังเกตวา่คู่สนทนาของเราชอบและสนใจเร่ืองอะไร เช่น ตอ้งรู้วา่ ควร
พูดคุยกบัคนท่ีเป็นครู อาจารยด์ว้ยเร่ืองอะไร คุยกบัหมอดว้ยเร่ืองอะไร หรือ คุยกบันายธนาคารดว้ย
เร่ืองอะไร 
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5.6 เลือกส่วนดีเด่นของคู่สนทนามาพูด เพื่อให้เขาเกิดความภาคภูมิใจแต่ละเลยในส่ิงท่ีเป็น
ปมดอ้ยของเขา เช่น เพื่อนหญิงของเราเป็นคนผิวด า จมูกแบน ปากหนา้ ไม่มีส่วนไหนสวย ยกเวน้
นยัน์ตาท่ีกลมโตสดใส เราก็ตอ้งชมนยัน์ตาของเขา 

5.7 พูดจาชัดเจน ใช้ภาษาถูกต้อง ส่ือความหมายให้ตรงกับท่ีต้องการ เช่น ต้องการให้
พนักงานหยิบแฟ้มเอกสาร ควรบอกให้ชัดเจนว่า แฟ้มสีอะไร ปกแฟ้มเขียนว่าอย่างไร วางอยู่
ตรงไหน วางในลกัษณะใด อยูใ่นล้ินชกัท่ีเท่าใด ซา้ยหรือขวาของตูใ้ด 

5.8 ไม่พูดดูถูกผูอ่ื้น แต่รู้จกัพูดจายกย่องชมเชย และให้เกียรติผูอ่ื้น รู้จกักล่าวค าสวสัดี 
ขอบคุณ ขอโทษใหเ้หมาะสมกบัโอกาส 

5.9 ไม่ควรหวัเราะเยาะเม่ือผูอ่ื้นท าผดิพลาด 
5.10 พูดอยา่งมีเหตุผล ไม่ใชอ้ารมณ์ในการพูด 
5.11 รู้จกัวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ การวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์คือ การชมก่อน และอธิบาย

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ไม่มีการประเมินการกระท าดี หรือเลวในชีวิตจริงไม่มีใครท่ีจะไม่ท าผิด แต่
บุคคลท่ีท าผิดก็ไม่ชอบให้ใครมาต าหนิหรือวิจารณ์ ดงันั้นเพื่อมิให้เสียสัมพนัธภาพ จึงควรรู้จกั
วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ ตวัอยา่งเช่น เพื่อนสาวของเราใส่เส้ือคอกวา้งมาท างานจนใครๆ ก็ชอบมอง 
คุณอาจจะพูดว่า “เส้ือของเธอตวัน้ีสวย แบบก็เก๋ เสียแต่คอกวา้งไปหน่อย ฉันว่าให้ช่างขยบัคอให้
แคบลงแลว้เอาเข็มกลดัติดเสียหน่อยเก๋อย่าบอกใครเชียว” ถ้าเราพูดแค่น้ีเพื่อนของเรายิ้มแก้มปริ
ทีเดียว 

5.12 ศิลปะในการพูด การพูดจาเพื่อให้เกิดสัมพนัธภาพนั้นเป็นส่ิงท่ียากยิ่ง แมว้า่บุคคลนั้น
จะมีความรู้ดี มีความฉลาดก็ตาม บางคร้ังการพูดจาซ่ึงรวมถึงการสนทนามีจุดอ่อน (วิจิตร อาวะกุล
,2547:78) ดงัน้ี 1) ไม่สะดวกใจในการเร่ิมตน้พูดก่อน 2) ชอบพูดในส่ิงท่ีคนไม่พอใจ 3) พูดมาก
เกินไป 4) พูดเร่ืองตนเองมากเกินไป 5) คุยโมโ้ออ้วด 6) ชอบพูดขดัแยง้ 7) ปฏิเสธไปเสียทุกเร่ือง 8) 
พูดเพื่อผลประโยชน์ของตน 9) พูดจาไม่สุภาพ กา้วร้าว 10) พูดนินทา 

 5.13 ฝึกการฟัง โดยปกติคนมกัจะรู้สึกวา่มีปัญหาในการพูด แต่ไม่รู้สึกวา่มีปัญหาในการฟัง
จึงพยายามพูด และมีสถาบันการฝึกพูดเกิดข้ึนมากมายยากท่ีจะหาสถาบนัฝึกฟังเพราะทุกคน
มองขา้มความส าคญัของการฟัง อนัท่ีจริงการฟังมีความส าคญัในการสร้างมนุษยสัมพนัธ์เป็นอยา่ง
ยิ่ง เพราะการฟังผู ้อ่ืนจะท าให้ผู ้อ่ืนรู้สึกว่ามีคนสนใจ รู้สึกว่าตนเป็นคนส าคัญ มีค่า และมี
ความหมายเกิดความสบายใจ และสามารถท าตนตามท่ีตอ้งการได ้ 

 

 การปรับปรุงบุคลกิภาพภายใน 
 

 การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน นบัไดว้า่เป็นการปรับปรุงพฤติกรรมไดแ้ก่ ความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึก และนิสัยใจคอท่ีสังเกตเห็นไดย้าก การแกไ้ขปรับปรุงจึงตอ้งท าทีละขั้นตอน ทีละเร่ือง 
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การปรับปรุงพฤติกรรมภายในนั้นจะตอ้งปรับปรุงพฤติกรรมภายนอกท่ีอนุมานพฤติกรรมภายในได ้
บทน้ีจะกล่าวถึง การปรับปรุงในเร่ืองต่อไปน้ีคือ 

1.  ฝึกใหรั้กตนเองตามสภาพท่ีเป็นอยู ่
2.  ฝึกการเอาชนะตนเอง 
3.  ฝึกความอดทนอดกลั้น และเขา้ใจผูอ่ื้น 
4.  ฝึกการจดัการกบัความโกรธ และความเกลียด 
5.  ฝึกใหเ้ป็นคนอารมณ์ดีและเบิกบาน 
6.  ฝึกใหเ้ป็นผูใ้จสงบ 
7.  ฝึกการเปล่ียนแปลงตนเองดีกวา่เปล่ียนแปลงผูอ่ื้น 
8.  ฝึกการตั้งเป้าหมายในชีวติ 
9.  ฝึกการคิดอยา่งมีเหตุผล 
10.  ฝึกเป็นคนตรงต่อเวลา 
11.  ฝึกใหเ้ป็นคนคล่องแคล่ววอ่งไว 
12.  ฝึกใหมี้ความมัน่ใจในตนเอง 
13.  ฝึกมิใหเ้ป็นคนแสดงตวัมากเกินไป 
14.  ฝึกมิใหเ้ป็นคนเก็บตวัมากเกินไป 
15.  ฝึกเป็นคนท่ีใชอ้  านาจเหนือผูอ่ื้นใหน้อ้ยลง 
16.  ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสม 
17.  ฝึกการเปล่ียนความอยากไดใ้หเ้ป็นความตอ้งการ 
18.  ฝึกการใหใ้นส่ิงท่ีผูอ่ื้นตอ้งการ 
19.  ฝึกการใหค้วามรักผูอ่ื้น 
20.  ฝึกการใหอ้ภยัผูอ่ื้น 
21.  ฝึกการสร้างความประทบัใจใหเ้กิดข้ึนแก่ผูอ่ื้น 

 

มารยาทสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างมนุษย์สัมพนัธ์ 
 

นอกจากการปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกและภายในเพื่อสร้างมนุษยสัมพนัธ์แลว้บุคคล
ยงัคงตอ้งค านึงถึงมารยาทสังคมเป็นอยา่งยิ่ง เพราะมารยาทสังคมเป็นการแสดงออกท่ีสุภาพอ่อน
น้อม พอเหมาะพอควร ไม่กระท าให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน แต่ท าให้ผูอ่ื้นสบายใจ ดงันั้นการสร้างมนุษย
สัมพนัธ์จึงควรค านึงถึงมารยาทสังคมดงัน้ี 

1. การแสดงสีหนา้ บุคคลจะแสดงสีหนา้ออกในลกัษณะต่างๆ กนั เช่น เยน็ชา การแสดง
สีหนา้เช่นน้ีจะท าใหผู้อ่ื้นถอยห่างออกไป คนประเภทน้ีจะไม่มีใครทกัทายปราศรัยหรือพูดดว้ย บาง
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คนก็มีสีหน้าบ้ึงตึง เต็มไปดว้ยอารมณ์โกรธเคืองตลอดเวลาโดยเฉพาะเม่ือผูอ่ื้นท าอะไรผิดพลาด 
การแสดงสีหนา้แบบน้ีเป็นการบัน่ทอนมนุษยสัมพนัธ์ ส าหรับคนท่ีมีหนา้ยิม้ละไมหรือสีหนา้ท่ียิม้
แยม้แจ่มใส จะดึงดูดใจผูท่ี้พบเห็น เพราะการยิม้ท าให้บรรยากาศรอบตวัสดใส เหตุการณ์ท่ีก าลงัตึง
เครียดก็ยอ่มผ่อนคลายลงได ้สีหนา้ท่ียิ้มละไมนั้นชวนมอง ท าให้บุคคลนั้นมีเสน่ห์และมีคนอยาก
เขา้ใกล ้

2. การแสดงความอาย ความอายในท่ีน้ีหมายถึง ความอายท่ีเกิดจากคามรู้สึกว่าได้ท า
อะไรผิดแผยไปจากผูอ่ื้น หรือผิดแผกไปจากวฒันธรรม ประเพณีหรือมาตรฐานของสังคม แมว้่า
ปัจจุบนับุคคลกลา้แสดงออกมากกวา่สมยัก่อนก็ตามแต่การกระท าอะไรท่ีผดิแผนไปจากมาตรฐานก็
ควรมีควาอายและแสดงความอายในลกัษณะท่ีพอเหมาะก็จะท าให้น่าดู แต่ถา้ข้ีอายเกินไปก็มีขอ้เสีย
คือ ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นไม่กลา้แสดงออกจึงท าให้ผูอ่ื้นไม่เขา้ใจ ในท่ีสุดก็ไม่มีใครสนใจ อีก
ประการหน่ึงคนท่ีข้ีอายหรือละอายก็จะตอ้งอยูก่บัตวัเอง จึงเป็นปัญหาในการติดต่อสัมพนัธ์ 

3. ไม่ดูถูกเหยยีดหยามผูอ่ื้น โดยเฉพาะคนท่ีมีบุญคุณต่อเรา เช่น ผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้น 
4. ไม่ต าหนิผูอ่ื้นต่อหนา้คนหมู่มาก 
5. ไม่ลว้งแคะแกะเกาในท่ีชุมชน ตวัอยา่งเช่น การแคะฟันอยา่งเปิดเผยยอ่มท าให้ไม่เป็น

ท่ีเจริญหูเจริญตา ท าให้คนอ่ืนรู้สึกผะอืดผะอม ผูค้นก็ไม่อยากเขา้ใกลค้นประเภทน้ี ทางท่ีดีควรใช้
มือป้องปากหรือลุกข้ึนไปแคะฟันในหอ้งน ้า 

6. การสวมรองเทา้หรือถอดรองเทา้ให้ถูกกาลเทศะ รองเทา้เป็นส่วนหน่ึงของการแต่ง
กาย ในบางสถานท่ีก่อนจะเขา้ไปตอ้งถอดร้องเทา้ แต่บางส่วนท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งถอดเพราะจะท าให้
เสียบุคลิกภาพและเสียความรู้สึก ตวัอยา่งเช่น โรงเรียนบางแห่งห้ามสวมร้องเทา้เขา้ห้องเรียนซ่ึงท า
ใหผู้ส้อนไม่พอใจ แมแ้ต่ผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่ก็ไม่พอใจ การหา้มเช่นน้ีจะท าให้ผูถู้กห้ามรู้สึกวา่ไดรั้บ
การดูถูก เพราะเจา้ของโรงเรียนหรือผูบ้ริหารรักพื้นห้องเรียนมากกว่ารักษาความรู้สึกของผูอ่ื้น ผู ้
ปฏิบติัไม่ท าตามขอ้ห้ามของเจา้ของสถานท่ี เจา้ของสถานท่ีก็จะไม่พอใจ เช่น แขกสวมร้องเทา้ข้ึน
ไปบนพรม เป็นตน้ 

7. พูดจาสุภาพไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล ไม่พูดจาข่มขู่ กรรโชกหรือก้าวร้าว ในการ
แสดงความสนิทสนมกบัผูอ่ื้นนั้นควรจะระมดัระวงัการใชค้  าพูดเป็นอยา่งยิง่ 

8. ไม่ควรถามเร่ืองส่วนตวับางเร่ือง เช่น อาย ุรายได ้หนา้ท่ีการงาน สามี ภรรยา บุตรท่ีไม่
ดี หรือเร่ืองท่ีทุกขท์รมานใจต่าง ๆ 

นอกจากน้ีก็มีมารยาทในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น การเดินผา่นผูอ่ื้นควรกม้ตวัเล็กนอ้ย ไม่ยืนพูดขา้ม
ศีรษะผูอ่ื้น โดยเฉพาะในสังคมไทยผูน้อ้ยควรมีมารยาทต่อผูใ้หญ่ และท่ีจะเสนอแนะเรืองส าคญัอีก
เร่ืองหน่ึงในท่ีน้ีคือ มารยาทนากรเขียนจดหมาย ซ่ึงมีดงัน้ี 
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1. ไม่มีรอยขูดลบหรือขีดฆ่า การมีรอยขูดลบหรือขีดฆ่าเป็นการบ่งบอกให้ทราบว่า
ผูเ้ขียนไม่ไดต้ั้งใจเขียน ถา้หากรอยขูดลบขีดฆ่าดงักล่าวปรากฏในจดหมายสมคัรงาน เขาจะเห็นวา่
บุคคลนั้นเป็นคนสะเพร่า 

2. ใช้ถ้อยค าสุภาพเหมาะสมกบับุคคล ไม่ว่าจะแทนตวัเราเองหรือแทนผูรั้บจดหมาย 
โดยเฉพาะค าสรรพนามแทนผูรั้บจดหมายควรรู้ว่าเม่ือไรจะใช้ค  าว่า “คุณ” “ท่าน” “ใตเ้ทา้” ฯลฯ 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการใหเ้กียรติแก่ผูรั้บ 

3. ถอ้ยค าท่ีใชใ้นจดหมายควรแสดงการให้ความส าคญัแก่ผูอ่ื้น หรือการให้ความส าคญั
แก่กลุ่มมิใช่ให้ความส าคญัแก่ตนเอง เช่น ควรใช้ค  าว่า “ท่ีท างานของพวกเรา”มากกว่า “ท่ีท างาน
ของฉนั” หรือการเล่าเร่ืองการไปดูงานของพนกังานคนหน่ึงท่ีเล่าว่า “ฉนัรู้สึกดีใจมากท่ีไดดู้งานท่ี
ประเทศญ่ีปุ่น โรงงานอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นมีระบบการผลิตท่ีดีมาก ฉนัยงัได้พูดคุยกบัคนญ่ีปุ่นท่ี
มีอธัยาศยัดีมาก เสร็จจากดูงานพาฉนัไปเท่ียวชมเมืองของเขา ถนนหนทางสะอาดน่าอยูม่ากทีเดียว
...... การเขียนเช่นน้ีแสดงวา่ให้ความส าคญัแก่ตนเองไม่สนใจผูอ่ื้น ควรจะเขียนโดยให้ความส าคญั
แก่ผูรั้บจดหมายวา่ “ฉนัอยากใหคุ้ณไดไ้ปชมงานท่ีประเทศญ่ีปุ่นจงัเลย เพราะคุณคงชอบระบบการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมน่ีนั้นมากและคุณคงพอใจอธัยาศยัชาวญ่ีปุ่นมาก ยิ่งถา้คุณไดเ้ห็นถนน
หนทางดว้ยแลว้คุณคงอยากไปอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่นเป็นแน่แท ้

4. แบบฟอร์มจดหมายก็มีความส าคญั โดยเฉพาะการเขียนค าข้ึนตน้หรือค าลงทา้ย ควร
ใชใ้หเ้หมาะสมแก่บุคคลและต าแหน่ง เช่น “เรียน รองศาสตราจารยส์มเดช  มุงเมือง” แทนการเขียน
วา่ “เรียน อาจารยป์ระจ าวชิาทกัษะชีวติ” เพราะอาจารยท่ี์สอนวิชาทกัษะชีวิตมีหลายคน หรือ “เรียน 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล” แทนการเขียนว่า “เรียน ผูจ้ดัการ” ผูรั้บจะไม่แน่ใจว่าผูส่้งถึงใครและจะเกิด
ความรู้สึกไม่พอใจ 

5. ควรจ่าหนา้ซองโดยระบุช่ือหรือต าแหน่งของผูรั้บใหช้ดัเจน 
6. ควรสะกดการันตช่ื์อของผูรั้บใหถู้กตอ้ง การระบุต าแหน่งก็เช่นกนั ควรระบุให้ถูกตอ้ง

วา่ผูรั้บมีต าแหน่งใด 

 
สรุปท้ายบท 
 

ทักษะทางสังคม ในบทน้ีได้กล่าวถึง ภาวะผู ้น าและภาวะผู ้ตามท่ีดี ภาวะผู ้น า คือ
กระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือมากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุน้ 
ช้ีน า ผลกัดนั ใหบุ้คคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมีความเตม็ใจ และกระตือรือร้นในการท าส่ิงต่างๆ ตาม
ตอ้งการ โดยมีความส าเร็จของกลุ่มหรือองค์กรเป็นเป้าหมาย  ผูต้าม  หมายถึง ผูป้ฏิบติังานใน
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องคก์ารท่ีมีหนา้ท่ี  และความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชามาปฏิบติัให้ส าเร็จบรรลุ
วตัถุประสงค ์

การติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการส่งและรับขอ้มูลสารสนเทศ ความคิดและประสบการณ์ 
ระหว่างผูส่ื้อสารกบัผูรั้บสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนั ซ่ึงในปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารใน
องค์การสามารถท าไดห้ลายรูปแบบและในปัจจุบนัไดมี้การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช้ใน
การติดต่อ ส่ือสารเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารทางอิเลคทรอนิกส์ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ท าใหก้ารติดต่อ ส่ือสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง 

การปรับปรุงตนเองเพื่อการสร้างมนุษยสัมพนัธ์นั้นมีแนวทางในการปรับปรุงดงัน้ี คือ 
การศึกษาและประเมินตนเอง ยอมรับและตระหนกัในความตอ้งการท่ีจะปรับปรุงตนเอง มีแรงจูงใจ
ในการปรับปรุงตนเองและวางแผนในการปรับปรุงตนเอง  

 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 
 

1. ทกัษะการเป็นผูน้ าท่ีดีควรมีคุณลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
2. ทกัษะการเป็นผูต้ามท่ีดีควรมีคุณลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
3. ทกัษะในการติดต่อส่ือสารท่ีดีควรมีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
4. วธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์และการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ควรปฏิบติั

อยา่งไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 4 : ทกัษะการประกอบอาชีพ 
 

หัวข้อเน้ือหา 
 

o การเลือกอาชีพ 
o เทคนิคการหางานทาํ 
o การแต่งกายและการแสดงกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์เขา้ทาํงาน 
o ศิลปะในการพูดและการสัมภาษณ์เขา้ทาํงาน 
o เทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
o บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติกบัการปฏิบติังาน 
o สรุปทา้ยบท 
o คาํถามเพื่อการอภิปราย 
 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
 

1. เขา้ใจวธีิการเลือกอาชีพ 
2. เขา้ใจเทคนิคการหางานทาํ 
3. เขา้ใจการแต่งกายและการแสดงกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์เขา้ทาํงาน 
4. เขา้ใจศิลปะในการพูดและการสัมภาษณ์เขา้ทาํงาน 
5. เขา้ใจเทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
6. เขา้ใจบุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติกบัการปฏิบติังาน 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 
 

1. อธิบายวธีิการเลือกอาชีพได ้
2. อธิบายเทคนิคการหางานทาํได ้
3. อธิบายการแต่งกายและการแสดงกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์เขา้ทาํงานได ้
4. อธิบายศิลปะในการพูดและการสัมภาษณ์เขา้ทาํงานได ้
5. อธิบายเทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อความกา้วหนา้ในการทาํงานได ้
6. อธิบายบุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติกบัการปฏิบติังานได ้
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วธีิการสอนและกจิกรรม 
 

1. ใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ืองการประกอบอาชีพ 
2. ใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ืองการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
3. บรรยายในหัวขอ้เทคนิคการหางานทาํ ศิลปะในการพูดและการสัมภาษณ์เขา้ทาํงาน เทคนิคใน

การเจรจาต่อรองเพื่อความกา้วหนา้ในการทาํงาน 
4. ใหน้กัศึกษาอธิบายเร่ืองบุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติกบัการปฏิบติังาน 
5. ใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  Power Point เร่ือง ทกัษะการประกอบอาชีพ 
2.  เอกสารประกอบการเรียนบทท่ี 4 
3. วดิีทศัน์ 

 
การวดัผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตการร่วมกิจกรรม อภิปราย และการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีเรียน 
2. การตอบคาํถาม และการแสดงความคิดเห็นระหวา่งเรียน 
3. การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
4. การตอบคาํถามทา้ยบท 
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บทที ่4 

ทักษะการประกอบอาชีพ 
---------------- 

 
การเลือกอาชีพ 
 

 เม่ือกล่าวถึงคาํวา่ "อาชีพ" เช่ือแน่ว่าคนทุกคนจะนึกถึงอาชีพท่ีแตกต่างกนัออกไป บางคนอาจ
กาํลงันึกถึงอาชีพนกับิน นกัวิทยาศาสตร์ นกัธุรกิจ ขา้ราชการ ทหาร ตาํรวจ แอร์โฮสเตส พนกังานโรม
แรม หรือนกัการเมือง ข้ึนอยูก่บัความคาดหวงั หรือความคิดของแต่ละคน ในท่ีน้ีจะขอสรุปแนวทางการ
เลือกอาชีพท่ีเรียกวา่ "หลกั 4 ประการ" ซ่ึงประกอบดว้ย 

 
           ประการแรก ต้องรู้จักตัวเอง โดยดูจากความชอบบุคลิกลกัษณะ หรือความถนดัของตนเอง คงไม่มี
ใครรู้จกัตวัเราเองดีเทา่กบัตวัเรา อยา่งไรก็ตามนกัจิตวทิยาเขาก็มีเคร่ืองมือสําหรับวดับุคลิกภาพหรือความ
ถนดั ซ่ึงปกติงานท่ีคนเราทาํจะเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล (Data) บุคคล (Person) หรือเคร่ืองมือ (Tool) สําหรับ
บุคลิกภาพของคนเราจะมีความสัมพนัธ์กบัอาชีพ ตามทฤษฎีของ John L. Holland บุคลิกภาพจะแบ่ง
ออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ แบบจริงจงั (Realistic) แบบยึดระเบียบแบบแผน (Conventional) แบบกลา้เส่ียง 
(Enterprising) แบบคิดวเิคราะห์ (Investigative) แบบมีศิลปะ (Artistic) และแบบชอบสังคม (Social) 

   ประการที่สอง ต้องรู้จักอาชีพที่มีแนวโน้มเติบโตในอดีต หลายคนมกัจะเรียน โดยปราศจาก
หลกัการ ไม่ยึดหรือไม่คาํนึงถึงอาชีพท่ีจะตอ้งทาํในอนาคต ขอเพียงเรียนให้จบหรือเลือกเรียนตาม 
"กระแสเพื่อน" เพื่อนเรียนอะไรท่ีสถาบนัไหนก็ตามไปเรียนดว้ย ซ่ึงไม่ใช่หลกัการเลือกเรียนท่ีดี    ผูท่ี้มี
ความพร้อมของขอ้มูลอาชีพท่ีดีมกัจะตดัสินใจเลือกเรียนในสาขาวชิาคณะหรือสถาบนั การศึกษาท่ีตนเอง
ไดพ้ิจารณาแลว้ และเม่ือตั้งใจเรียน จนสําเร็จการศึกษาก็มกัจะไดง้านทาํไม่ตอ้งอยูใ่นภาวะตกงานหรือ
วา่งงาน เพราะฉะนั้นในขอ้น้ีจะขอแนะนาํขอ้มูลผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อ
ช้ีใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ในอดีตท่ีผา่นมาวา่เป็นอยา่งไร 

   ระดับอาชีวศึกษา โดยเฉพาะระดบั ปวส. จากขอ้มูลการสํารวจภาวะการทาํงานของกาํลงัคน
ระดบักลางและระดบัสูง ปี 2536-2545 โดยสํานกังานสถิติแห่งชาติ รายงานวา่ ผูส้ําเร็จการศึกษาในสาขา
พาณิชยกรรมไดง้านทาํเฉล่ียร้อยละ 50.84 ช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 48.82 ศิลปหตัถกรรม ร้อยละ 36.39  
คหกรรม ร้อยละ 29.37 และเกษตรกรรม ร้อยละ 25.91 
           ระดับอุดมศึกษา ขอ้มูลจากสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการสํารวจภาวะการหางาน
ทาํของบณัฑิต ปีสาํรวจ 2531-2543 ช้ีให้เห็นถึงสาขาการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแลว้มีอตัราการมีงานทาํ 
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ดงัน้ี แพทยศาสตร์ และสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ร้อยละ 95.27 คหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 78.13 
วิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 76.81 ศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู ร้อยละ 76.43 เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์
และการประมง ร้อยละ 75.66 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 74.88 การบริหารธุรกิจและพาณิชยการ ร้อย
ละ 73.26 คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 70.93 มนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา ร้อย
ละ 67.60 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ร้อยละ 67.15 การส่ือสารมวลชน และการเอกสาร ร้อยละ 67.12 
นิติศาสตร์ ร้อยละ 64.42 สังคมพฤติกรรมศาสตร์ ร้อยละ 63.85 วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ร้อยละ 
62.84 

ประการทีส่าม  ต้องศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสังคมโลก  ดว้ยการหมัน่
อ่านข่าวหนังสือพิมพ ์คน้หาขอ้มูลจากส่ืออินเตอร์เน็ท รายงานการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัแนวโน้มความ
ตอ้งการแรงงานโดยประเด็นท่ีควรสนใจเป็นพิเศษ  คือ อาชีพท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ซ่ึงมกัจะเปล่ียนแปลงไป
ตามเศรษฐกิจสังคมของโลกและประเทศ สําหรับประเด็นท่ีกล่าวถึงกนัมากในช่วงทศวรรษน้ีเห็นจะ
ไดแ้ก่ การเปิดการคา้เสรี (Free Trade Area) ของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค และโดยเฉพาะ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ จึงคาดวา่จะส่งผลให้ภาคธุรกิจของไทยมีความ
ตอ้งการแรงงานเพิ่มข้ึนดว้ยและจากการศึกษาวิจยัของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) 
เก่ียวกบัอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (Logistics) ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีทาํธุรกิจดา้นการขนส่ง การให้บริการ
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการขนส่ง คลงัสินคา้ การจดัการสินคา้ การขนถ่ายสินคา้ รวมถึงการทาํพิธีการศุลกากร 
โดย TDRI คาดวา่ ในปี 2548-2552 จาํนวนผูท่ี้มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะเขา้สู่ระบบโลจิสติกส์ในปี 2548 มี
จาํนวน 240,850 คน และเพิ่มข้ึนเป็น 272,329 คน ในปี 2552 และเม่ือจาํแนกตามระดบัการศึกษาแลว้ 
พบวา่ในระดบัอาชีวศึกษาสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่าง
ยนต์ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจะอยู่ในสาขามนุษยศาสตร์ ด้านภาษาประกอบด้วยภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส สังคมศาสตร์ พาณิชยการและกฎหมาย วิทยาศาสตร์ในสาขา
คณิตศาสตร์และสถิติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การบินและอากาศ
ยาน เรือ ยานยนต์และขนส่ง สําหรับความรู้ความสามารถและทกัษะของบุคลากรท่ีอุตสาหกรรมโลจิ
สติกส์มีความตอ้งการจาํแนกตามกิจกรรมหลกั ประกอบดว้ย 

1. การจัดซ้ือและเจรจาต่อรอง  ตอ้งการบุคลากรท่ีมีระดบัความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัซ้ือและ
กระบวนการ ระดบัทกัษะท่ีตอ้งมีคือ การใชค้อมพิวเตอร์ และซอฟทแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การจัดการขนส่ง ตอ้งการบุคลากรท่ีมีระดบัความรู้เก่ียวกบัการจดัตารางเวลาและรูปแบบการ
ขนส่งท่ีเหมาะสม ความรู้เก่ียวกบัถนนและเส้นทางการขนส่ง การขบัรถอยา่งปลอดภยั ความรู้เก่ียวกบั
สินคา้ กฎระเบียบดา้นความปลอดภยั กฎหมายการขนยา้ยสินคา้และมีทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ ภาษา
และการส่ือสาร การจดัการอุปกรณ์และบุคลากร การจดัลาํดบัความสําคญัของงานให้เสร็จภายในเวลาท่ี
กาํหนด การเขา้ใจและทาํตามคาํสั่งได ้รวมทั้งการใหบ้ริการลูกคา้ 
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3. การจัดการด้านส่งออกและน าเข้า ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ 
ภาษาและการส่ือสาร การวเิคราะห์และวางแผนงาน 

4. การเคล่ือนย้ายสินค้า การจดัการคลงัสินคา้และสินคา้คงคลงั ตอ้งการบุคลาการท่ีมีความรู้
พื้นฐานในการดูแลระบบสินคา้คงคลงัและกระบวนการของสินคา้คงคลงั ความรู้เก่ียวกบัสินคา้ กฎหมาย
และความปลอดภยั ส่วนทกัษะท่ีตอ้งมีคือ การใชค้อมพิวเตอร์ ภาษาและการส่ือสาร 

5. การตลาดและการให้บริการลูกค้า ตอ้งการบุคลาการท่ีมีความรู้เก่ียวกบัโลจิสติกส์และการ
บริการ ความรู้พื้นฐานดา้นบญัชี กฎหมายการคา้การลงทุน และความรู้เก่ียวกบัการประกนัสินคา้ 

6. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตอ้งการบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัคลงัสินคา้และระบบสินคา้คง
คลงั กระบวนการและการวางแผนวตัถุดิบ ความรู้เก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทาน เทคโนโลยีและการจดัการการ
ขนส่งและการกระจายสินคา้ ส่วนทกัษะท่ีบุคลากรจาํเป็นตอ้งมีคือ การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน     การ
แกไ้ขปัญหา การติดต่อและการนาํเสนอ การประสานงาน ภาษาและการส่ือสาร การใชก้ลยุทธ์และการ
เช่ือมโยงระหวา่งองคก์ร รวมทั้งการจดัการดา้นทุน 

ประการที่ส่ี  ต้องทราบแนวโน้มของเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศ  ขอ้น้ีมีหลกัการง่ายๆ คือ 
"การจะเลือกประกอบอาชีพใด ควรดูจากรายไดข้องประเทศวา่มาจากภาคเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมใด 
การจะเลือกประกอบอาชีพใดให้ดูจากรายไดห้รือค่าตอบแทนแรงงานในอาชีพนั้น" แน่นอนว่าทุกคน
หวงัท่ีจะมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีบา้น มีรถและมีเงินทองสําหรับใชส้อยในชีวิตประจาํวนั เพราะฉะนั้นผูเ้ขา้สู่
ตลาดแรงงานใหม่จึงควรติดตามและสังเกตุอาชีพรอบตวัท่ีพบเห็นในสังคม มีวิธีการอยู่วิธีการหน่ึง 
เรียกว่า "การวิจัยอาชีพ" โดยผูท่ี้สนใจท่ีจะประกอบอาชีพใดให้ทาํการวิจยัดว้ยการสํารวจอาชีพท่ีเรา
สนใจหรืออาชีพท่ีเราใฝ่ฝันไว  ้และสอบถามจาก ผู้รู้ (Key Person) 3 คน คือ นายจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ
น้ันอยู่และหน่วยงานผลติก าลงัคนหรือสถาบันการศึกษา ท่ีออกแบบหลกัสูตรการศึกษาต่างๆ เพราะกลุ่ม
บุคคลเหล่าน้ีจะมีขอ้มูลและทราบแนวโนม้สถานการณ์ สภาพการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพท่ีเราสนใจ 
เม่ือเราเก็บรวบรวมข้อมุลได้แล้วจึงนํามาสังเคราะห์และสรุปเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจว่า
เหมาะสมท่ีเราจะเรียนต่อในสาขาวชิานั้นๆ หรือไม่ 

 กล่าวโดยสรุป หลกั 4 ประการสําหรับเป็นแนวทางเลือกประกอบอาชีพเร่ิมจาก ตอ้งรู้จกัตนเอง 
ตอ้งรู้จกัอาชีพท่ีมีแนวโน้มเติบโตในอดีต ตอ้งศึกษาติดตามการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจสังคม
โลก และตอ้งทราบแนวโนม้ของเศรษฐกิจและรายไดข้องประเทศ ดงันั้น หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ นกัเรียน 
นกัศึกษา ผูป้กครอง คนหางาน รวมทั้งผูก้าํลงัเขา้สู่ตลาดแรงงานทุกคนจะมีขอ้มูลสําหรับใชป้ระกอบการ
ตดัสินใจเลือกเรียน สมคัรงานและไดง้านทาํในอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเองตามท่ีไดใ้ฝ่ฝันตั้งใจเอาไว ้
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เทคนิคการหางานท า 
 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วว่า อาชีพการงานต่างๆในโลกน้ีมีมากมายก็จริง การท่ีจะหางานมาทาํเพื่อ
ประกอบอาชีพก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะสามารถกระทาํไดง่้ายๆเสมอไป ยกเวน้บุคคลท่ีมีงานจากครอบครัวรองรับ
อยูแ่ลว้ หรือทาํงานประกอบอาชีพส่วนตวัซ่ึงเป้นงานของตนเองท่ีเรียกวา่ “Self employed” ส่วนบุคคลท่ี
สําเร็จการศึกษาในระดบัหน่ึงแลว้มีความจาํเป้นตอ้งออกหางานทาํ ก็ควรท่ีจะเตรียมตวัศึกษาวิธีการหา
งานทาํไวบ้า้ง ซ่ึงจะมีขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

การใช้เครือข่ายคอมพวิเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลต าแหน่งงาน 
 

ปัจจุบนัวทิยาการกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้เราใชอิ้นเตอร์เน็ตหาขอ้มูล ข่าวสาร
ต่างๆได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ดงันั้นถา้เป็นไปได้ เราก็ควรใช้วิธีการน้ีบา้ง โดยอาจจะไปขอใช้
บริการตามสถานบริการต่างๆท่ีเปิดให้บริการทางดา้นน้ี (ซ่ึงตอ้งเสียค่าบริการบา้ง)หรือไปขอใชบ้ริการ
ของกรมการจดัหางานและกรมพฒันาฝีมือแรงงานทั้งในส่วนกลาง(สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน)และส่วน
ภูมิภาค(สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค และศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั)หรือในหน่วยเคล่ือนท่ี ท่ีมี
ให้บริการ(ซ่ึงไม่เสียค่าบริการ) ในกรณีท่ีเราไม่สามารถใช้อินเตอร์เน้ตเป็นก็ขอร้องให้เจา้หน้าท่ีนั้นๆ
สอนใหห้รือขอร้องใหเ้ขาช่วยเหลือแนะนาํเรา 

เวบ็ไซตส์าํหรับคน้หาตาํแหน่งวา่  ซ่ึงมีหลายรายการ บางรายการก็เป็นภาษาองักฤษลว้น ๆ บาง
รายการก็เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีดงัต่อไปน้ี 
 www.inet.co.th/job/   (องักฤษ) (ไทย-องักฤษ) 

www.jobpilot.co.th   (องักฤษ) 
www.th.careernet.com   (องักฤษ) 
www.jobsdb.com   (องักฤษ) 
www.jobs.i.kool.com   (ไทย-องักฤษ) 
www.headhunterthailand.com  (ไทย-องักฤษ) 
www.doe.go.th    (ไทย-องักฤษ) 
www.overseas.die.go.th   (ไทย-องักฤษ) 
www.street.com    (องักฤษ) 
www.jobbees.com   (องักฤษ) 
www.nationjobs.com   (ไทย-องักฤษ) 
www.thaijobcenter.com   (องักฤษ) 
www.jobaa.com    (องักฤษ) 
www.jobtopgun.com   (ไทย-องักฤษ) 

http://www.inet.co.th/job/
http://www.jobpilot.co.th/
http://www.th.careernet.com/
http://www.jobsdb.com/
http://www.jobs.i.kool.com/
http://www.headhunterthailand.com/
http://www.doe.go.th/
http://www.overseas.die.go.th/
http://www.street.com/
http://www.jobbees.com/
http://www.thaijobcenter.com/
http://www.jobaa.com/
http://www.jobtopgun.com/


บทท่ี 4 ทกัษะการประกอบอาชีพ 
 
84 

www.topjob.co.th   (ไทย-องักฤษ) 
www.jobthai.com   (ไทย-องักฤษ) 
 
เวบ็ไซตข์อ้มูลข่าวสารตลาดแรงงาน มีดงัต่อไปน้ี 
www.nso.go.th     จดัทาํโดยสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (ไทย-องักฤษ) 
www.moe.go.th     จดัทาํโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ไทย-องักฤษ) 
www.info.tdri.or.th    จดัทาํโดย TDRI (ไทย-องักฤษ) 
www.moi.go.th     จดัทาํโดยกระทรวงมหาดไทย (ไทย-องักฤษ) 
www.dlpw.go.th   จดัทาํโดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

(ไทย-องักฤษ) 
 

วธีิการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองจากเวบ็ไซต์ของกรมการจัดหางาน 
 

ปัจจุบนัน้ีเราสามารถใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการสืบคน้ขอ้มูลตาํแหน่งงานไดโ้ดยไม่ยุง่ยาก หาก
ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน สามารถเช่ือมโยงกบักรมการจดัหางานได ้การาสืบคน้
ตาํแหน่งย่อมทาํได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมพฒันาฝีมือแรงงานในกรณีท่ีไม่สามารถเช่ือมโยง
ขอ้มูลไดผู้ใ้ชร้ะบบอินเตอร์เน็ต สืบคน้ตแหน่งงานจากเวบ้ไซตท่ี์แสดงตาํแหน่งงานไดเ้ช่นเดียวกนั 

ในส่วนของกรมการจดัหารงานนั้น การใชบ้ริการสมคัรงานโดนอินเตอร์เน็ต เป็นส่ิงท่ีกระทาํได้
โดยสะดวก โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่บริการไดจ้ากบา้น โรงเรียน หรือบริการอินเตอร์สาธารณะ โดยเขา้ไป
ยงัเวบ็ไซตข์องกรมการจดัหางาน http://www.doe.go.th  เม่ือเขา้สู่หนา้แรกของกรมการจดัหางาน ผูห้า
งานท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการจดัหางาน ก็สามารถเขา้ใจคาํสั่งหรือขอ้เสนอแนะนาํในการเขา้สู่ระบบหางาน
ไดโ้ดยไม่ยาก โดยคลิก “หางานไดท่ี้” ซ่ึงมีคาํอธิบายเป็นขั้นตอน ดงัน้ี (พิรุฬห์ มฤคทตั,2544:3-6) หางาน
ไดท่ี้น่ี (บริการฟรี โปรดอ่านขั้นตอนและวธีิการ) 

การบริการจดัหางานของกรมการจดัหางาน ผูท่ี้ตอ้งการหางานสามารถคน้หางานท่ีตนเองตอ้งง
การและสมคัรงานได้ โดยการกรอกประวติัส่วนตวัและประวติัการศึกษาและอ่ืนๆและส่งไปสถาน
ประกอบการท่ีตนเองตอ้งการสมคัร ซ่ึงวธีิการปฏิบติัในการใชร้ะบบ มีดงัน้ี 

1. ผูใ้ชจ้ะตอ้งขอหมายเลขสมาชิกและรหสัผา่นจากระบบก่อน โดยเลือกรายการสมาชิกภาพ 
2. เม่ือผูใ้ชไ้ดห้มายเลขสมาชิกและรหสัผ่านแลว้ ให้ใส่ หมายเลขสมาชิกและรหสัป่านดว้ยการ

เลือกรายการใส่หมายเลขสมาชิกและรหัสผ่าน ซ่ึงขณะน้ีผูใ้ช้ก็สามารถท่ีจะคน้หางานและสมคัรงานท่ี
ตอ้งการได ้

3. ผูใ้ชก้รอกใบสมคัรเก่ียวกบัประวติัส่วนตวั ประวติัการศึกษาและอ่ืนๆโดยเลือกรายการกรอก
ประวติัการศึกษาอ่ืนๆโดยเลือกรายการกรอกขอ้มูลประวติั 

http://www.topjob.co.th/
http://www.dlpw.go.th/
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4. เม่ือไดก้รอกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ช้สามารถคน้หางานท่ีตนตอ้งการ โดยการเลือกรายการ
คน้หาตาํแหน่งวา่ง  

5. หากผูใ้ชต้อ้งการยกเลิกตาํแหน่งงานท่ีเลือกไวแ้ลว้ หรือเพิ่มตาํแหน่งงานใหม่ก็สามารถกระทาํ
ไดโ้ดยเลือกรายการดูตาํแหน่งงานท่ีสมคัร 

6. ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบวา่มีสถานการประกอบการใดสนใจท่านโดยเลือกรายการตาํแหน่งงาน
ท่ีตอบกลบั 

7. การสมคัรงานจะมีอายขุองใบสมคัร 1 เดือนนบัจากวนัท่ีขอหมายเลขสมาชิกและรหสัผา่นคร้ัง
แรก หากผูส้มคัรยงัตอ้งการสมคัรงานในตาํแหน่งดงักล่าวก็สมารถท่ีจะสมคัรไดอี้ก แต่อยา่งไรก็ตามหาก
ไม่สมคัรก็ยงัคงมีสภาพเป็นสมาชิกอยู ่

8. ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนรหสัผา่นไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยการเลือกรายการเปล่ียนรหสัผา่น 
9. ผูใ้ชบ้ริการเม่ือใชง้านเสร็จใหอ้อกจากระบบ ดว้ยการเลือกรายการเลิกใชง้าน 
การสืบคน้ขอ้มูลตาํแหน่งว่างโดยอินเตอร์เน็ต นอกจากเวบ็ไซตข์องกรมการจดัหางานและยงัมี

เวบ็ไซตอ่ื์นอีก บางเวบ็ไซตเ์ป็นเครือข่ายต่างประเทศ บางเวบ็ไซตเ์ป็นตาํแหน่งงานตามประกาศโฆษณา
ในหนา้หนงัสือพิมพ ์เช่น 

www.nationjobs.com 
www.thannews.co.th 
www.nations.com 
www.manager.co.th 
www.matichon.co.th 
ในการสืบคน้ข้อมูลตาํแหน่งงานว่างจากเว็บไซต์เหล่าน้ี ผูเ้ขา้สู่หน้าแรกจะคลิกไปยงัหน้าท่ี

เก่ียวกบัการหางาน เช่น เวบ็ไซตข์องหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการ ผูห้างานคลิกท่ี Job Road ก็จะพบแหล่งงาน
ต่างๆท่ีจดัเรียงไวเ้ป็นหมวดหมู่ ในส่วนของ Position Criteria  จะจดัเป็นกลุ่ม 20 กลุ่ม จากนั้นผูห้างาน
อาจจะเลือกกลุ่มท่ีคาดวา่ตนเองน่าจะอยู่ในกลุ่มนั้น เช่น ผูจ้บการฝึกอาจจะคลิกกลุ่ม Production  หรือ
กลุ่มการผลิต ก็จะมาปรากฏบญัชีรายช่ือบริษทัและจงัหวดั ต่อไปก็จะเลือกคลิกไปยงับริษทัท่ีเราสนใจ 
เราก็จะพบตาํแหน่งงานท่ีบริษทันั้นๆรับสมคัร พร้อมทั้งคุณสมบติัในแต่ละตาํแหน่งท่ีตอ้งการ ซ่ึงผูห้า
งานสมารถติดต่อไดเ้องโดยตรง 

นอกจากเวบ็ไซตข์องหนงัสือพิมพ ์5 ฉบบัขา้งตน้แลว้ ผูห้างานสามารถสืบคน้ตาํแหน่งงานจาก
เวบ็ไซตต่์างๆซ่ึงบางเวบ็ไซตก์็เป็นเสมือนบริษทัจดัหางานซ่ึงมีทั้งถูกกฏหมายและไม่ถูกกฏหมาย บาง
เว็บไซต์ตาํแหน่งงานเป็นระบบปิด เช่นเดียวกนัเว็บไซต์ของกรมการจดัหางาน บางเว็บไซต์ก็แสดง
ตาํแหน่งงาน เช่นเดียวกบัเวบ็ไซตข์องหนงัสือพิมพ ์เช่น เวบ็ไซตข์อง jobthai.com เม่ือเขา้สู่หนา้แรกดา้น
ขวามือจะแสดงขอ้ความว่า “วนัน้ีมีงานรอท่านอยู่...ตาํแหน่ง” และจกแจงตาํแหน่งงานตามภาคด้าน

http://www.nationjobs.com/
http://www.thannews.co.th/
http://www.nations.com/
http://www.manager.co.th/
http://www.matichon.co.th/
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ซา้ยมือเป็นการคน้หางานโดย “ประเภทงาน” กลุ่มและเลือกภาค สมมุติวา่ผุห้างานเลือก “ช่าง/ช่างฝีมือ” 
และ “ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากนั้นคลิก “เร่ิมคน้หา” ก็จะพบรายละเอียดงาน เช่น  

1. ช่างวางมาร์กเกอร์ 3 ตาํแหน่ง จงัหวดั ชยัภูมิ 
2. หวัหนา้แผนกตดั 3 ตาํแหน่ง จงัหวดั ชยัภูมิ 
3. ช่างตดัผา้เคร่ืองไฟฟ้า 3 ตาํแหน่ง จงัหวดั ชยัภูมิ 

  หากผูห้างานสนใจตาํแหน่งใดคลิกไปท่ี “Detail” ซ่ึงอยูห่นา้ตาํแหน่งนั้น เช่น คลิกไปท่ีตาํแหน่ง
ท่ี 3 ก็จะปรากฏรายละเอียดดงัต่อไปน้ีคือ ช่ือบริษทั ช่ือผูติ้ดต่อ สวสัดิการ ตาํแหน่งท่ีรับรายละเอียดของ
งาน สถานท่ีปฏิบติังาน จงัหวดั อตัราค่าจา้ง/เงินเดือน จาํนวนอตัราท่ีเปิดรับคุณสมบติัท่ีกาํหนด (เพศ 
การศึกษา อาย ุประสบการณ์) วธีิการสมคัร(ติดต่อดว้ยตนเองหรือ ส่งใบสมคัรมาท่ี...) โทรศพัท ์โทรสาร 
e-mail เวบ็ไซต ์
  การเขียนจดหมายแนะนาํตวัในการสมคัรงาน หรือจดหมายสมคัรงานแต่ละคร้ังนั้น จะมีผูส่้งใบ
สมคัรเขา้ไปเป็นจาํนวนมาก และหนา้ท่ีของผูข้องผูว้า่จา้งก็คือการกลัน่กลองบุคคลเหลา้น้ีให้เหลือจาํนวน
หน่ึงมาเขา้รับการสัมภาษณ์ ขอ้มูลท่ีเขาจะใช้ในการกลัน่กรอง ส่วนหน่ึงก็คือขอ้มูลท่ีได้จากจดหมาย
สมคัรงานและเอกสารประวติัยอ่ ท่ีจะตอ้งสร้างความประทบัใจใหเ้ขามากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
 

ข้อเสนอแนะในการเขียนจดหมายแนะน าตัวหรือจดหมายสมัครงาน 
 

การเขียนจดหมาย 
เป็นกระดาษขาวจะมีหรือไม่มีเส้นบรรทดัก็ได้ แต่กรณีเป็นพิมพ์ดีดไม่ควรจะมีเส้นบรรทดั 

ขนาด A4 (คือขนาดเท่ากบักระดาษพิมพดี์ดอยา่งสั้น)ไม่มีขอ้ความอ่ืนใดพิมพไ์ว ้ขอบกระดาษเรียบไม่ยบั
ยน่ สะอาด แต่ถา้กระดาษจดหมายส่วนตวัท่ีพิมพท่ี์อยูบ่นหวักระดาษใชไ้ด ้

เน้ือความในจดหมาย 
ขอ้ความท่ีจะเขียนในจดหมายตอ้งกะทดัรัดไดใ้จความ และไม่ควรยาวหรือสั้ นเกินไปจนอ่าน

ไม่รุ้เร่ือง ตามปกติควรจะยาวประมาณ 1 หนา้ (อยา่งมากท่ีสุดไม่ควรเกินสองหน้ากระดาษ ขอ้ความใน
จดหมายสมคัรงานควรมีลกัษณะดงัน้ี 

ระบุแหล่งทีม่าของข่าวทีท่ าให้ผู้สมัครเขียนจดหมายมาสมัครงาน 
ซ่ึงควรระบุเพียงสั้นๆและอยา่ลืมระบุตาํแหน่งงานท่ีตอ้งการสมคัรแสดงความสนใจในบริษทัท่ี

เขียนใบสมคัรไป (หากจะตรวจสอบทางโทศพัทถึ์งประวติัความเป็นมาหรือธุรกิจท่ีหน่วยงานนั้นทาํอยู่
ได ้กจ็ะเป็นการดี) ควรกล่าวถึงกิจการของบริษทันั้นๆแต่เพียงสั้นๆพร้อมทั้งแสดงความสนใจและความ
ตั้งใจของเราท่ีอยากจะทาํงานบริษทันั้น ในกรณีท่ีไม่ทราบช่ือบริษทั ก็ไม่ตอ้งกล่าวถึงกิจการของบริษทั 

ยอ่หนา้ต่อมา ควรจะกล่าวถึงประสบการณ์ทาํงานท่ีตรงกบัท่ีระบุไวใ้นโฆษณารับสมคัรงานหรือ
กล่าวถึงคุณสมบติัเด่นของตนเอง (แต่อยา่โออ้วดสรรพคุณจนเกินไป) 
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กรณีท่ีผูส้มคัรงานไม่มีประสบการณ์ ใหเ้นน้กิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีเคยทาํขณะเรียนอยู ่(รายละเอียดใน
เร่ืองน้ีส่วนใหญ่ของจดหมายสมคัรงานผูจ้บการศึกษาใหม่ๆมกัไม่ระบุ ซ่ึงความจริงแลว้ผูค้ดัเลือกใบ
สมคัรหลายบริษทัให้ความสนใจในกิจกรรมของผูส้มคัรงานขณะกาํลงัศึกษา)ผลงานเด่นจากการทาํ
กิจกรรมนอกหลกัสูตรมีอะไรบา้ง ผลงานนั้นเป็นอยา่งไร งาน งานอดิเรกอะไรท่ีจะนาํมาปรับใชก้บัการ
ทาํงานได ้รวมถึงคุณสมบติัพิเศษของผูส้มคัรท่ีสอดคลอ้งใกล้เคียงหรือตรงกบัท่ีระบุไวใ้นโฆษณารับ
สมคัรงาน 

ในยอ่หนา้สุดทา้ย ควรระบุวา่มีหลกัฐานอะไรบา้งท่ีส่งไปพร้อมกบัจดหมายสมคัรงานพร้อมกบั
ระบุวนัท่ีขออนุญาตเขา้พบเพื่ออธิบายรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม 

ตวัอยา่งจดหมายสมคัรงาน(หนา้ 88 ให้พิจารณาพอเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่จาํเป็นตอ้งเขียนตาม
น้ีทั้งหมด)  
 

ขั้นตอนในการเขียนจดหมายสมัครงาน 
 

ข้ันที ่1 หัวจดหมายและค าขึน้ต้นของผู้รับจดหมาย 
จดหมายสมคัรงานทุกฉบบัจะตอ้งมีช่ือและท่ีอยู่ของผูส้มคัรเขียนเยื้องไปทางมุมขวามือของ

กระดาษเล็กนอ้ย 
ส่วนคาํข้ึนตน้ของผูรั้บจดหมายจะอยูท่างดา้นซ้ายมือเร่ิมจาก “เร่ือง” “เรียน” “ส่ิงท่ีอา้งถึง” และ 

“ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย” 
คําสั่ง “เ ร่ือง” ในท่ีน้ีหมายถึงเหตุผลในการเขียนจดหมายของเราซ่ึงทําให้ผู ้อ่านเข้าใจ

วตัถุประสงค์ในการเขียนของเราไดร้วดเร็วข้ึน ถา้เป็นจดหมายสมคัรงาน “เร่ือง” ในท่ีน้ีก็คือ “การขอ
สมคัรงาน” 

คาํวา่ “เรียน” มกัจะต่อดว้ยช่ือ  หรือตาํแหน่งของบุคคลท่ีเราตอ้งการ ส่งจดหมายไปถึง เช่น เรียน 
“หวัหนา้แผนกบุคคล” 
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                                                                                                บา้นเลขท่ี 111 ซอย 8 หมู่บา้นมิตรภาพ 1 
      ซอย อ่อนนุช 46 เขตสวนหลวง 
      กรุงเทพฯ 10250  
      โทรศพัท ์0-2321-1020 โทรสาร 0-2720-5933 
 
      20 มกราคม 2557 
เร่ือง ขอสมคัรงาน 
เรียน ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคล 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. ใบรับรองการศึกษา 
   2. เอกสารประวติัยอ่ 
   3. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 รูป 
 

ดิฉนัไดท้ราบจากหนงัสือพิมพ.์...ฉบบัวนัท่ี 19 มกราคม 2557 วา่บริษทัตอ้งการรับสมคัรเจา้หน้าท่ีลูกคา้สัมพนัธ์ 1 ตาํแหน่ง 
ดิฉันมีความสนใจมากท่ีจะทาํงานในตาํแหน่งน้ี ทั้ งน้ี เพราะทราบเป็นอย่างยิ่งว่า บริษทั...จาํกัด เป็นบริษทัผูผ้ลิตซองบรรจุภณัฑ์
คุณภาพสูง โดยการพิมพด์ว้ยระบบโรโตกราเวียร์อนัทนัสมยั เคลือบลามิเนตดว้ยเทคโนโลยีชั้นสูง ปัจจุบนัอยูใ่นระหว่างการจดัทาํและ
พฒันาองคก์รสู่ระบบคุณภาพ ISO 9002 ซ่ึงดิฉันเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชมในการบริหารและการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยั
อยา่งยิ่งของบริษทั และเม่ือพิจารณาถึงคุณสมบติัต่าง ๆ ตามท่ีทางบริษทัฯตอ้งการแลว้ เห็นว่าตรงกบัคุณสมบติัท่ีดิฉันมีอยู ่ดงันั้น ถ้า
เป็นไปไดดิ้ฉนัจึงประสงคท่ี์จะสมคัรเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจอนัทนัสมยัในบริษทัของท่านบา้ง 

ดิฉนัสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยา จากมหาวิทยาลยั...เม่ือปี พ.ศ.2555 คะแนนเฉล่ียสะสม 
2.59 ในขณะท่ีศึกษาอยูน่ั้น ดิฉันไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลยัในหลายกิจกรรมด้วยกนั แต่กิจกรรมท่ีดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจมาก
ท่ีสุด ก็คือ การไดท้าํหนา้ท่ีเป็นประธานชมรมจิตวิทยา และประชาสมัพนัธ์ของคณะกรรมการนิสิตชั้นปีท่ี 4 ไดมี้โอกาสจดักิจกรรมต่าง 
ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลยัหลายคร้ัง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกิจกรรมสัปดาห์ทางวิชาการทางด้านจิตวิทยา ซ่ึงช่วยให้ดิฉันมีมนุษย
สมัพนัธ์และมีประสบการณ์ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในระดบัคณะ ระดบัมหาวิทยาลยั รวมทั้งบุคคลภายนอก นอกจากนั้นดิฉันยงั
ไดเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพทั้งในระบบ ISO 9002 และระบบ ISO 14000 ดว้ยความสนใจเป็นส่วนตวัและคิดว่าเป็น
เร่ืองท่ีน่าสนใจเป็นส่วนตวัและคิดว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากในปัจจุบนั รวมทั้งศึกษาด้วนตนเองเก่ียวกบัพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 อีกดว้ย  

ดิฉันอาย ุ25 ปี ยงัเป็นโสดและมีสุขภาพสมบูรณ์มีความสามารถทางดา้นใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ดและ
เอก็ซ์เซลไดดี้ รวมทั้งความสามารถทางดา้นการใชภ้าษาองักฤษทั้งการเขียน การพูด และการอ่าน การรับและการส่ง e-mail และการใช้
อินเตอร์เน็ต ดิฉนัเคยทาํงานในตาํแหน่งธุรการในบริษทั...มาก่อนเป็นเวลา 1 ปี กบั 6 เดือน แต่เป็นตาํแหน่งท่ีมีโอกาสน้อยมากในการ
ใชค้วามสามารถทางดา้นต่าง ๆ ท่ีดิฉนัมีอยู ่ดิฉนัคิดวา่ถา้ไดมี้โอกาสทาํงานในตาํแหน่งลูกคา้สัมพนัธ์ในบริษทัของท่านแลว้ ดิฉันคงจะ
ใชค้วามสามารถทั้งหมดท่ีดิฉนัมีอยูใ่ห้เป้นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน 

พร้อมกนัน้ี ดิฉนัไดส่้งเอกสารประวติัยอ่ของดิฉนัพร้อมทั้งรูปถ่าย และใบรับรองผลการศึกษามาให้ท่านโปรดพิจารณาและ
ถา้ท่านตอ้งการทราบขอ้มูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ดิฉนัยนิดีท่ีจะมาพบท่าน โปรดกรุณาแจง้ให้ดิฉนัทราบตามท่ีอยูแ่ละหมายเขโทรศพัทข์า้งตน้
น้ี 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
       ............................................. 
       (............................................) 
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อยา่งไรก็ตาม ถา้เป็นการสมคัรงานตามโฆษณาทางหนา้หนงัสือพิมพแ์ละขอใหเ้ขียนจดหมายไป
ถึงผูจ้ดัการฝ่ายขาย หรือผูจ้ดัการฝ่ายผลิต ก็ควรจะทาํตามท่ีตอ้งการ อย่าเขียนถึงประธานบริษทับริษทั 
หรือเพื่อนฝงูท่ีมีเส้นสายอยูใ่นบริษทันั้น เพราะจะเป็นการเสียเวลาและไม่ตรงตามเป้าหมาย 

เร่ืองของส่ิงท่ีอา้งถึงน้ี หมายถึงในกรณีท่ีท่านเคยมีการติดต่อกบับริษทัน้ีมาก่อน ก็อาจนาํมา
กล่าวถึงเป็นการเช่ือมโยงกบัการติดต่อสมคัรงานในปัจจุบนัก็ได ้

ส่วน “ส่ิงท่ีส่งมาด้วย” มักจะได้แก่ส่ิงท่ีทางผูจ้ ้างระบุให้ส่งไปพร้อมจดหมายสมัครงาน 
โดยทัว่ๆไปส่ิงท่ีจะต้องไปส่งพร้อมจดหมาย มกัจะได้แก่รูปถ่าย เอกสารประวติัย่อ เอกสารรับรอง
การศึกษา สําเนาทะเบียนบา้นหรือสําเนาบตัรประชาชน ท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง พร้อมกบัลงช่ือ
และขีดคร่อมดว้ยขอ้ความวา่ ใช้ในการสมคัรงานในตาํแหน่ง...เท่านั้น เพื่อป้องกนับุคคลท่ีไม่สุจริตนาํ
เอกสารสาํคญัดงักล่าวไปใชใ้นกรณีอ่ืนๆท่ีไม่ใช่การสมคัรงาน 

 

ตัวอย่าง ค าขึน้ต้นผู้รับจดหมาย มีรูปแบบดังนี ้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
ข้ันที ่2 กระตุ้นความสนใจ 
ยอ่หน้าแรกของจดหมายสมคัรงาน ควรเป็นการอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของข่าวท่ีทาํให้คุณสนใจ

สมคัรงานกบับริษทัน้ี 
ระบุตาํแหน่งท่ีตอ้งการสมคัรหรือจุดมุ่งหมายทางอาชีพของคุณใหช้ดัเจน 
แสดงความสนใจในบริษทัท่ีคุณกาํลงัสมคัร โดยใชค้วามรู้ท่ีคุณไดท้าํการวิเคราะห์บริษทั มาเอ่ย

ในช่วงน้ี พยายามกล่าวถึงกิจการบางอยา่งเก่ียวกบับริษทั ให้เขาไดรู้้วา่คุณสนใจในบริษทัของเขา รู้ความ
เป็นไปบางอยา่งของเขา ตลอดจนแสดงเจตจาํนงใหผู้อ่้านรู้วา่ดว้ยความสามารถท่ีคุณมีนั้นคุณจะสามารถ
ช่วยเขาไดอ้ยา่งไรในตาํแหน่งท่ีเขาเปิดรับสมคัร 

ถา้คุณสามารถทาํให้เขาเห็นว่าคุณจะไปช่วยเสริมส่วนใดของบริษทัเขาได้ ก็เท่ากบัคุณได้ไป
กระตุน้ความสนใจของตวัคุณใหเ้กิดข้ึนไดแ้ลว้ 

ศิลปะของการสมคัรงานขอ้น้ีอยูท่ี่วา่ คุณจะตอ้งพยายามปรับคุณลกัษณะของคุณให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของเขาใหม้ากท่ีสุด 

 

       เร่ือง ขอสมคัรงาน 
       เรียน ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคล 
       ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ใบรับรองการศึกษา 
                                        2. เอกสารประวติัยอ่ 
                                        3. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว 2 รูป 
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ตัวอย่าง การเขียนจดหมายสมัครงานในย่อหน้าต้น ๆ อาจท าได้ดังนี ้
 

 ดิฉนัไดท้ราบจากหนงัสือพิมพ.์..ฉบบัวนัท่ี 10 มกราคม 2548 วา่บริษทัของท่านเปิดรับสมคัรงาน
ในตาํแหน่งเลขานุการ ดิฉนัมีความสนใจท่ีจะไดส้มคัรงานในตาํแหน่งน้ีมาก 
 ดิฉนัไดติ้ดตามข่าวคราวเก่ียวกบับริษทัของท่านมาโดยตลอดและไดท้ราบวา่ทางบริษทัมีช่ือเสียง
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดียิง่ในวงการธุรกิจการเงิน จะเห็นไดจ้ากตวัเลขผลกาํไรและเงินหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่
ละปี  
 บริษทัของท่านน้ี อาจจะตอ้งการพนกังานท่ีมีลกัษณะคล่องแคล่ว ทนัต่อเหตุการณ์ และความ
เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของวงการธุรกิจตลอดจนมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ความผิดพลาด เกิดข้ึนนอ้ย
ท่ีสุด ในการติดต่องานทางธุรกิจ 
 ถา้คุณสมบติัดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีท่านแสวงหาดิฉนัคิดวา่จะสามารถปฏิบติังานในตาํแหน่งน้ีไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 นอกจากน้ี ประสบการณ์ทางวชิาชีพของดิฉนัท่ีจะไดก้ล่าวต่อไปคงจะช่วยประกอบการพิจารณา
ของท่านดว้ยวา่ ดิฉนัเป็นผูเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งเลขานุการในบริษทัท่ีกาํลงักา้วหนา้ของท่านหรือไม่ 
 

ขั้นที ่3 ประสบการณ์ทางศึกษาและการท างาน 
การเขียนในย่อหน้าน้ีก็เพื่อให้ผูจ้า้งได้ทราบว่า คุณเคยมีประสบการณ์ทาํงานอย่างไรมาบา้ง 

ขอให้พยายามนึกถึงประบการณ์ทาํงานท่ีเด่นของตนเอง ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมท่ีทาํไปแล้วเกิดผลดีแก่
หน่วยงาน เช่น “ในช่วงท่ีอยูฝ่่ายขาย ไดท้าํให้ระดบัการขายเพิ่มข้ึนถึง 15%  ในกรณีของผูท่ี้จบใหม่แต่ท่ี
ยงัไม่มีผลงาน หรือประสบการณ์ก็อาจเนน้ในดา้นของกิจกรรมท่ีเคยเขา้ไปมีส่วนร่วมสมยัเรียนหนงัสือ 
เช่น “เป็นเหรัญญิกของชมรมการตลาด ช่วยทาํใหช้มรมเพิ่มสมาชิกไดถึ้ง 20 % เป็นตน้ 
 

ข้ันที ่4 ข้อมูลส่วนตัว 
ในขั้นน้ี คุณอาจจะเขียนข้อมูลส่วนตวัลงไปบ้างเพื่อเขาได้ใช้ในการประกอบการพิจารณา 

ตวัอยา่งเช่น ดิฉนัอายุ 23 ปี ยงัเป็นโสด ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อตาํแหน่งงาน
ทางฝ่ายบุคคลของบริษัทท่านก็คือ ดิฉันเคยเข้ารับการอบรมการการฝึกการพูดและเคยพูดรักษา
ผลประโยชน์ใหช้มรมการตลาด ท่ีดิฉนัเป็นเลขานุการของชมรม ในขณะอยูม่หาวทิยาลยัหลายคร้ัง 

 

ขั้นที ่5 ขอเข้าพบนายจ้าง 
ยอ่หนา้สุดทา้ยของจดหมาย ใหเ้ขียนสั้นๆแจง้วา่ตอ้งการขอเขา้พบนายจา้ง เพื่อช้ีแจงเพิ่มเติมมน

รายละเอียดอ่ืน ๆ ซ่ึงจริงๆแลว้จุดมุ่งหมายของคุณก็คือ พยายามหาโอกาสให้ผูจ้า้งไดรู้้จกัเพื่อสัมภาษณ์
นัน่เอง และควรจะกล่าวดว้ยวา่ คุณจะเป็นผูม้าติดต่อมาขอเวลานดัหมายประโยคสุดทา้ยก็ควรจะเป็นการ
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กล่าวขอบคุณวา่เขาจะให้โอกาสเราเขา้พบ โปรดอยา่ปล่อยให้จดหมายจบลงไปห้วน ๆ โดยไม่กล่าวถึง
ความหวงัหรือขอบคุณอะไรเขาเลย 

 

ขั้นที ่6 ค าลงท้าย 
ส่วนคาํลงท้ายก็ให้ใส่คาํว่า “ขอแสดงความนับถืออ” และต่อด้วยลายเซ็น ซ่ึงวงเล็บช่ือและ

นามสกุล ดว้ยตวับรรจงไวใ้ตล้ายเซ็น เพราะถา้ไม่วงเล็บตวับรรจงไว ้เขาอาจจะอ่านช่ือคุณไม่ออกซ่ึงก็จะ
เป็นท่ีน่าเสียดายยิง่ ถา้คุณอุตส่าห์เขียนจดหมายเสียอยา่งดีเลิศ แลว้เขาไม่รู้วา่ คุณคือใคร โปรดจาํไวเ้สมอ
วา่ คุณกาํลงัตอ้งการสร้างความประทบัใหเ้ขาตอ้งการพบคุณมากท่ีสุด 

 
ข้อควรระวงัในการเขียนข้อความในจดหมายสมัครงาน 

1. อยา่ใชค้าํยอ่ เช่น 17 มี.ค. 57 สนง. ร.ร. ฯลฯ ควรเขียนตวัเตม็เสมอ 
2. ถา้ขอ้ความในโฆษณารับสมคัรงานไม่ไดร้ะบุว่าให้เขียนดว้ยลายมือ ขอให้พิมพแ์ละเซ็นช่ือ

ดว้ยปากกาท่ีมีหมึกสีดาํหรือสีนํ้ าเงิน อย่าใช้สีเขียว แดง ม่วง หรือสีสวยๆเป็นอนัขาด กรณีเป็นลายมือ
ควรจะตอ้งเป็นลายมือท่ีตวัโต ชดัเจน และอ่านง่าย อยา่เขียนตวัเล็กจ๋ิว ตวัผอมลีบ หรือเขียนหวดัจนอ่าน
ไม่ออก อยา่ใหมี้รอยลบ ขีด ฆ่า กรณีเป็นการพิมพ ์อยา่ใชน้ํ้ายาลบคาํผดิสีขาวใหม้ากนกัจะดูไม่เรียบร้อย 

3. อย่าถ่อมตวัจนเกินไป หรือคุยโมโ้ออ้วดตวัเองจนเลิศลอย เช่น ดิฉันเป็นคนมีประสบการณ์
นอ้ยแต่ถา้ท่านให้โอกาสดิฉนั ดิฉนัคงจะรับใชท้่านได”้ หรือคร่ําครวญขอความเห็นใจให้มากจนเกินไป 
เช่น “ดิฉนัเป็นคนอาภพัอบัวาสนามาตั้งแต่เกิด มีน้องท่ีจะตอ้งรับปิดชอบหลายคน พ่อแม่ก็แก่มากแลว้ 
ถา้ท่านไม่ช่วยดิฉนัแลว้ ดิฉนัคงตอ้งตกระกาํลาํบากอีกนาน จึงหวงัวา่ท่านคงจะกรุณารับดิฉนั” 

4  อยา่อวดรู้ ขู่เข็ญ หรือสอนผูรั้บสมคัรงาน เช่น “ดิฉันไดแ้ต่หวงัวา่จดหมายของดิฉนั คงจะไม่
ถูกทิ้งลงตะกร้าเสียก่อน และคิดวา่คงจะไดน้บัคาํตอบจากท่านในเร็ว ๆ น้ี” 

5. หากขอ้ความโฆษณารับสมคัรงาน ระบุวา่ให้ส่งจดหมายสมคัรงานไปท่ีผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล ก้
ขอใหป้ฏิบติัตามนั้น อยา่ส่งจดหมายสมคัรงานไปยงัผูจ้ดัการใหญ่หรือญาติหรือญาติผูใ้หญ่ท่ีมีอาํนาจใน
บริษทันั้น ๆ 

6. ใชจ้ดหมายฉบบัจริง อยา่ใชฉ้บบัถ่ายเอกสาร 
7. ควรสาํเนาจดหมายสมคัรงานเก็บไว ้เพื่อจะไดท้ราบวา่ไดส้มคัรตาํแหน่งอะไรไวท่ี้ใดบา้ง เคย

มีผูส้มคัรจาํนวนมากไปสัมภาษณ์โดยจาํไม่ไดว้า่ สมคัรตาํแหน่งอะไรไว ้เพราะส่งจดหมายไปหลายแห่ง 
8. อยา่ลืมใส่ท่ีอยูท่ี่ชดัเจนและหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อไว ้
9. อย่าลืมใส่ช่ือ นามสกุลด้วยตวับรรจงใต้ลายเซ็น เพราะจดหมายสมคัรงานจาํนวนมากมี

ลายเซ็นซ่ึงอ่านไม่ออก 
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ส่ิงทีจ่ะต้องส่งไปพร้อมกบัจดหมายสมัครงาน 

1. รูปถ่ายขนาดสองน้ิว อยา่งนอ้ยสองรูป เป็นรูปสีหรือขาว-ดาํ ก็ได ้ถ่ายหนา้ตรงไม่สวมแวน่ดาํ 
2. ประวติัยอ่ (Resume หรือ Curriculum vitae)  
3. เอกสารรับรองการศึกษา 

 

ข้อควรปฏิบัติเกีย่วกบัรูปถ่าย 

   1. ใชรู้ปถ่ายขนาดสองน้ิว (4 x 6 ซม.)หรือขนาดสามน้ิว ดีท่ีสุด 
2. เขียนช่ือและนามสกุลหลงัรูป เพื่อป้องกนัการสับสน (ถา้รูปหลุดออกจากใบสมคัร) 
3. รูปถ่ายหน้าตรงขาวดาํหรือรูปถ่ายสี ไม่สวมแว่นดาํ (กรณีท่ีเนแว่นสายตา ไม่ตอ้งกอดแว่น

ออกก็ได ้เพราะถา้ถอดแวน่ออก เม่ือถ่ายรูปแลว้หนา้ตาจะไม่เหมือนกนั) 
4. ควรถ่ายรูปกับร้านถ่ายรูปท่ีดีๆยอมเสียเงินและเสียเวลาเพิ่มเพื่อให้ทางร้านแต่งรูปให้ดูมี

ชีวิตชีวาน่าสนใจ และประทบัใจคนดูตั้งแต่เห็นรูป และควรถ่ายเก็บไวม้ากหน่อย (ประมาณหน่ึงโหล) 
เพราะอาจจะตอ้งเขียนจดหมายสมคัรหลายฉบบั 

5. ติดรูปถ่ายกบักระดาษจดหมายสมคัรงานดว้ยท่ีเยบ็กระดาษหรือกาว อยา่ใส่ไวใ้นซองจดหมาย
สมคัรงาน เพราะเม่ือเวลาแกะซองรูปอาจจะหล่นหรือคา้งอยูใ่นซอง 
 

ซองใส่จดหมายสมัครงาน 

ซองท่ีใช้ใส่จดหมายสมคัรงานควรเป็นซองยาวสีขาว ไม่ควรใช้ซองสั้ น กรณีท่ีมีเอกสารตอ้ง
จดัส่งหลายฉบบัรวมไปกบัจดหมายสมคัรงาน ควรใชซ้องยาวสีนํ้ าตาลหรือสีขาวก็ได ้ขนาด 11” x 8.5 
“ เพื่อท่ีเอกสารต่างๆจะไดไ้ม่ยบัและไม่มีรอบพบั (ซองดงักล่าวมีจาํหน่าย  ณ ท่ีทาํการไปรษณียทุ์กแห่ง)
และหากจะให้ประณีตประทบัใจจริงๆอาจจะนําเอกสารทั้งหมดบรรจุในแฟ้มอ่อน แล้วจึงใส่ซองสี
นํ้ าตาลส่งก็ได ้จะทาํให้ผูรั้บจดหมายช่ืนชมในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสารและของผูส้มคัร
งาน ซ่ึงเป็นการสร้างความประทบัใจในเบ้ืองแรกก่อนพบตวักนั 
 

การจ่าหน้าซอง 
ถ้าไม่แน่ใจว่าจะสะกดช่ือและนามสกุลของผูรั้บจดหมายได้ถูกต้องหรือไม่ให้เขียนเฉพาะ

ตาํแหน่งก็ได ้และควรจ่าหน้าถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการรับสมคัรงานตามท่ีระบุไวใ้นโฆษณารับสมคัรงาน
เท่านั้น ท่ีสําคญัคือเขียนท่ีอยูข่องสถานท่ีท่ีจะส่งไปให้ถูกตอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งไม่ลืมลงรหสัไปรษณีย์
ดว้ย 

ควรใชก้ารพิมพใ์นการจ่าหนา้ซองจดหมาย แมว้า่ภายในจดหมายจะเขียนดว้ยลายมือก็ตาม และ
ตอ้งพิมพใ์ห้สะอาด สวยงาม กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งเขียนดว้ยลายมือ ควรเขียนให้สวยงาม (ตวับรร จง ขนาด
โตพอใหอ่้านไดง่้าย และเรียบร้อยดว้ยเช่นกนั 
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ตัวอย่างซองจดหมายสมัครงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในกรณีท่ีจําเป็นต้องเขียนใบสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งไปสมัครงานยงับริษัท
ต่างประเทศท่ีดาํเนินกิจการในประเทศไทย ก็ควรจะตอ้งเขียนตามแนวทางท่ีนาํเสนอไวด้งัต่อไปน้ี (ดู
ตวัอย่าง ซ่ึงเป็นจดหมายของผูส้มคัรงานชาวอเมริกนั ในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ดู
แบบฟอร์มของจดหมายท่ีเป็นมาตรฐานของต่างประเทศ 
 

บา้นเลขท่ี 111 ซอย 8 หมู่บา้นมิตรภาพ หมู่ 1 

ซอยอ่อนนุช 46 แขวง/เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250  
     กรุณาส่ง 

ผูจ้ดัการแผนกทรัพยากรบุคคล 

บริษทั.........................จาํกดั 

35/51/52 หมู่ 2 ถนนสะแกงาม 

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน 

กรุงเทพฯ 10150  
        “สมคัรงาน” 
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การส่งจดหมาย 
ควรส่งลงทะเบียน (ยกเวน้กรณีท่ีเป็นตู ้ป.ณ.) และควรจะปิดแสตมป์ใหเ้รียบร้อยก่อนส่ง 

การสอบถามไปยงับริษทัรับสมคัรงาน 
กรณีท่ีผูรั้บสมคัรทราบช่ือบริษทัท่ีรับสมคัรงานและยงัไม่ไดรั้บการติดต่อให้ไปเขียนใบสมคัร

หรือสัมภาษณ์ผูส้มคัรอาจจะติดต่อกลับไปยงับริษทัท่ีรับสมคัรงาน ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบดูว่าเขาดูรับ
จดหมายสมคัรงานหรือยงั และเป็นการเตือนความจาํของเจา้หนา้ท่ีท่ีรับสมคัรงานหรือผูเ้ก่ียวของกบัการ

16 4th Street 
Ft. Lauderdale ,Florida 33311 
(305) 162-4690 
 

April 19, 2014 
 

Mr. James Arter 
Personnel Director 
Sun & Tan, Inc. 
1200 Biscayne Blvd. 
Miami, Florida 33125 
 
Dear Mr. Arter: 
 
Please find the enclosed resume in  response to your advertisement for sales, which appeared in the Miami Herald 
on Sunday, April 13, 2014. 
 

I have had eight years’ experience selling cosmetics and hair products for Jackson and Andrews. In this position,   
I was responsible for the Florida, Alabama, and Georgia territory. 
 

Realizing that this summary, as well as my resume, cannot adequately communicate my qualifications in-depth,    
I would appreciate having the opportunity to discuss with you in person how I might become an asset to your 
company. When can you set up an appointment for an interview? I look forward to meet you. 
 
Sincerely, 
 

(ลายเซ็น) 
Amy Lawson 
Encl. 
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วา่จา้งของบริษทันั้นไปในตวั ซ่ึงอาจกระทาํได ้2 ทาง คือโทรศพัทห์รือจดหมาย แต่อยา่สอบถามบ่อยคร้ัง
จนเขาเกิดความรําคาญ ควรจะสอบถามดว้ยคาํท่ีสุภาพ ไม่ใช่คาดคั้นหรือ     ต่อวา่ 
 

การเขียนเอกสารประวตัิย่อของตนเอง (Resume) 
 

“เอกสารประวติัยอ่ของตนเอง” เป็นคาํศพัทท่ี์มาจากภาษาฝร่ังเศสวา่  “Resume” (อ่านว่าเรซุเม่) 
หมายถึง เอกสารท่ีเรียบเรียงเร่ืองราวเก่ียวกบัขอ้มูลโดยยอ่ ๆ ของคุณเองทางดา้นต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการ
แสดงตนของคุณให้นายจา้งรับรู้ เพื่อการตดัสินใจว่าเขาตอ้งการจะเรียกคุณไปพูดคุยสนทนากบัเขาหรือ
จะรับคุณเขา้ไปทาํงานกบัเขาหรือไม่ ขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีไดแ้ก่ขอ้มูลทางดา้นส่วนตวั การศึกษา และการ
ทาํงาน  (Grappo & Lewis 1998:5 ) เอกสารประวติัยอ่ของตนเองน้ีนิยมเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ Curriculum 
Vitae  (อ่านวา่ เคอริคคิวลมั ไวที เรียกยอ่วา่ CV) 

การเขียนเอกสารประวติัยอ่ของตนเองท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่ผูว้า่จา้งจะช่วยให้เป็นบนัได
ขั้นแรกใหผู้ว้า่จา้งสนใจคุณ และอยากพบคุณเพื่อนาํไปสู่การสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งน้ีเพราะในความเป็นจริง
นั้น เวลาท่ีมีประกาศรับสมคัรงารซ่ึงมีตาํแหน่งวา่งเพียงไม่ก่ีตาํแหน่ง จะปรากฏวา่มีผูส้มคัรเขา้มามากจน
ยากแก่การตดัสินใจ ดงันั้นคุณจึงคาดว่าเอกสารประวติัย่อ หรือเรซุเม่ ของคุณท่ีน่ามนใจ จะช่วยเปิด
โอกาสดีๆใหคุ้ณไดม้ากกวา่เอกสารประวติัยอ่ท่ีแย่ๆ และไม่น่าสนใจ 
 

ขอ้เสนอแนะในการเขียนประวติัยอ่ของตนเองมีดงัต่อไปน้ี (Grappo & Lewis 1998:5 ) 
 มีความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ (พิมพ)์ 
 เน้ือหาประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆท่ีจาํเป็นต่อไปน้ี 

- ข้อมูลส่วนตวั-ช่ือ สถานท่ี และหมายเลขโทรศพัท์ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส 
สุขภาพ 
- การศึกษา-ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถึงระดบัสูงสุด 
- ความสามารถและความสนใจพิเศษ (ถา้มี) ท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัตาํแหน่งงานท่ีสมคัร 
- ผูรั้บรอง 

 ใชก้ระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A 4  ไม่ควรใชก้ระดาษท่ีมีหวัการคา้ ช่ือสถาบนั หรือ
กระดาษของทางราชการ (มีตราครุฑ) หรือประเภทกระดาษลายดอกไมก้ระจุ๋มกระจ๋ิม 
หรือลายการ์ตูน 

 ไม่ควรเขียนด้วยลายมือ (นอกจากในกรณีท่ีนายจา้งระบุให้เขียน )ควรใช้ตวัพิมพ ์ถ้า
พิมพเ์องไม่ไดก้็ไปจา้งเขาพิมพ ์และควรถ่ายเอกสารเก็บไวส้ัก 4-5 ชุด 
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 เตรียมรูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดาํ แต่งกาย
เรียบร้อย จะเป้นภาพสีหรือขาวดาํก็ได ้ติดไวต้รงมุมขวาของกระดาษท่ีใชเ้ขียนประวติั
ส่วนตวั อยา่สอดรูปไวใ้นจดหมาย เพราะอาจตกหล่นสูญหายได ้

 ใช้ซองจดหมายซองยาวสีขาว พิมพืช่ือผุส่้งไวท่ี้มุมซองดา้นซ้ายมือแบะช่ือผูรั้บกลาง
ซองให้ชัดเจน หรือมิฉะนั้นใช้ซองเอกสารจะดูเรียบร้อยกว่า เพราะจะได้ไม่ตอ้งพบั
เอกสาร 

 การจ่าหนา้ซอง ส่วนใหญ่มกัจะข้ึนอยูก่บังานแต่ละชนิด ถา้เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และคุณ
ไม่รู้จกัช่ือบุคคลท่ีมีอาํนาจในการวา่จา้ง ก็ให้เห็น ก็ให้เขียนวา่ “ผูจ้ดัการ” ก็จะเป็นการ
เหมาะสม แต่ถา้สามารถระบุช่ือบุคคลผูน้ั้นไดก้็จะยิ่งเหมาะสมยิ่งข้ึนเพราะจะทาํให้จด
หมายถึงท่ีอยู่นั้นโดยตรง แต่ถา้เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็ให้จ่าหน้าซองว่า “ผูจ้ดัการฝ่าย
บุคคล” ถา้มีระบุวา่ใหส่้งจดหมายไปท่ีตู ้ป.ณ.เลขท่ีเท่าไร ก็ขอใหจ่้าหนา้ซองไปตามนั้น 

 ควรส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนและเร่งด่วน (EMS) ยกเวน้กรณีท่ีให้ส่งตามตู ้ป.ณ. และ
ก่อนจะส่งก็ควรตรวจตราดูความเรียบร้อย จนแน่ใจวา่ไม่มีอะไรผิดพลาด เช่น ไม่ลืมติด
แสตมป์ 

 ถา้สามารถนาํเอกสารน้ีไปเองได ้ก็ใหน้าํไปส่งดว้ยตนเอง 
 ในปัจจุบนัน้ี มีการใช ้e-mail  กนัมาก ถา้ทางบริษทัเปิดโอกาสให้ส่งดว้ย e-mail  คุณก็

สามารถกระทาํได ้และเม่ือส่งแลว้ควรโทรศพัทไ์ปติดตามผลดว้ยวา่เขาไดรั้บหรือไม่ 
รายละเอียดในประวติัยอ่ ส่วนมากมกัมีหวัขอ้ใหญ่ๆต่อไปน้ี (ไม่ควรยาวเกิน 2 หนา้กระดาษ) 

1. ประวติัส่วนตวั : ส่วนสูง นํ้าหนกั อาย ุสัญชาติ สุขภาพ การแต่งงาน การเกณฑท์หาร 
2. การศึกษา : จบจากท่ีใด สาขาวชิาอะไร เม่ือไร ควรระบุการศึกษาล่าสุดก่อน ผลการเรียนเป็น

อยา่งไร การศึกษาหลกัสูตรพิเศษอ่ืนๆ มีอะไรบา้ง 
3. ประสบการณ์ : (ถา้มีระบุไว)้ ถา้ไม่มีให้ระบุการฝึกงานหรือกิจกรรมนอกหลกัสูตรท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตาํแหน่งงานท่ีจะสมคัร ผลงานของกิจกรรมมีอะไรบา้ง 
4. ความสามารถและคุณสมบติัพิเศษ:ให้ระบุความสามารถพิเศษต่างๆท่ีจะมีประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติังาน เช่น ความสามารถในการพิมพค์อมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆการใชเ้คร่ืองคาํนวณ
ไฟฟ้า การใช้อินเตอร์เน็ต การรับ-ส่งอีเมล์ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ (เช่น 
ภาษาองักฤษ จีน ญ่ีปุ่น ) มนุษยสัมพนัธ์ ฯลฯ 

5. ความสนใจพิเศษ :  งานอดิเรก การช่วยเหลือสังคม ฯลฯ 
6. บุคคลท่ีจะสามารถตรวจสอบประวติัและความประพฤติได ้(ควรเป็นอาจารยห์รือบุคคลหรือ

ผูมี้ตาํแหน่งงานท่ีน่าเช่ือถือ) ไม่ควรเป็นเพื่อนๆในระดบัเดียวกนั 
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ตัวอย่างประวตัิย่อ มีดังต่อไปนี้ 
นางสาว (นาย)................................. 

1. ท่ีอยูปั่จจุบนั................................ 

2. ขอ้มูลส่วนตวั 

2.1 อาย/ุวนั เดือน ปีเกิด 24 ปี : 2 มีนาคม 2522 
2.2 ศาสนา  พทุธ 
2.3 นํ้ าหนกั / ส่วนสูง 45 กก./ 160 ซม. 
2.4 สญัชาติ / เช้ือชาติ ไทย / ไทย 
2.5 สถานภาพสมรส โสด 
2.6 สุขภาพ  แขง็แรงดีมาก 

3. การศึกษา 
 3.1 ระดบัมธัยมศึกษา โรงเรียน....................................... 
 3.2 ระดบัอุดมศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ (สาขาวชิา จิตวทิยา)  

มหาวทิยาลยั.........................พ.ศ.2544 
4.ประสบการณ์   สอบชิงทุนการศึกษาไดต้ลอดระยะเวลา 

ศึกษาและฝึกงานดา้นการจดัฝึกอบรมพฒันาพนกังานกบั  
พนกังานบริษทั.......จาํกดั เป็นเวลา 1 ½  เดือน ระหวา่งวนัท่ี  
1 มีนาคม – 15 เมษายน 2543 

5. การศึกษาพิเศษ    - ฝึกอบรมหลกัสูตร ISO 9002 และ 1400 กบับริษทั.................... 
    - ศึกษาวชิาการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาพนกังานระหวา่งการปิด 
                                                                  ภาคฤดูร้อน 
    - ศึกษาอบรมคอมพิวเตอร์การใชโ้ปรแกรม Microsoft Word,  

  Excel, Power Point 
-พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษไดดี้ 
-จดักิจกรรมการฝึกอบรมได ้
-ใชแ้บบทดสอบทางจิตวทิยาเพื่อการคดัเลือกและสรรหา 
   พนกังานได ้

6. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  -ประธานการจดังานสปัดาห์วชิาการทางดา้นจิตวทิยาของ 
                                                                  มหาวทิยาลยั 
    -ประชาสมัพนัธ์คณะกรรมการนิสิตฯ 
    -ประธานชมรมจิตวทิยา 
7.ผลงานดีเด่น   -ไดรั้บรางวลัเยาวชนดีเด่น จากสาํนกังานคณะกรรมการเยาวชน 
                                                                  แห่งชาติ  พ.ศ. 2540 

-จดัทาํสรุปรายงานการสมัมนาเร่ืองบทบาทและแนวทางของ 
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  นกั บริหารงานบุคคลรุ่นใหม่ เสนออาจารย ์และไดรั้บคาํชมเชย 
  วา่เป็นรายงานท่ีมีคุณค่ามาก 
-พฒันาการพดูของสมาชิกชมรมปาฐกถาและโตเ้วทีใหพ้ดูได ้
  อยา่งมีประสิทธิภาพ 

8.คุณสมบติัพิเศษ   -ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ไดดี้ 
    -ใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูลต่าง ๆ ได ้
    -รับ-ส่ง e-mail ได ้
    -สามารถพดูและเขียนภาษาไทยและภาษาองักฤษไดดี้ 
    -สามารถจดัทาํส่ือประกอบการบรรยายได ้
9. ความสนใจพิเศษ  -ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม 
    -เล้ียงสตัว ์ปลูกตน้ไม ้วา่ยนํ้ า 
10.บุคคลท่ีจะตรวจสอบประวติัหรือความประพฤติ 
 1....................................................................... 
 2....................................................................... 

3....................................................................... 
             (ลงช่ือ)..................................................... 

(.............................................................) 
                  วนัท่ี..................................................... 

 
การหาผู้รับรอง ผู้ค า้ประกนั หรือบุคคลอ้างองิ 

 

ตามปกติแล้ว หน่วยงานหรือบริษทัห้างร้านต่างๆมกัจะแจง้ให้ผูส้มคัรระบุผูรั้บรอง หรือผุค้ ํ้ า
ประกนั หรือบุคคลอา้งอิง ท่ีมีอาชีพและตาํแหน่งหนาท่ีการงานท่ีหน้าเช่ือถือได ้หรือมีสถานภาพทาง
การเงิน มีท่ีอยู่เป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสามารถรับรอง
พฤติกรรมในการทาํงานของผูส้มคัรได ้ดงันั้น หลายๆแห่งจึงมกัระบุคุณสมบติัของผูรั้บรอง ผูค้ ํ้าประกนั 
หรือบุคคลอา้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ขา้ราชการตั้งแต่ระดบั 5 ข้ึนไป มีตาํแหน่งหรืเงินเดือนเท่านั้นเท่าน้ี 
เป็นตน้ ดงันั้น ในการหาผูค้ ํ้าประกนัดงักล่าว จึงควรพิจารณาดงัน้ี 

1. ติดต่อขอปรึกษาหารือกบับุคคลท่ีเราจะขอร้องให้เป็นผูค้ ํ้าประกนัหรือบุคคลอา้งอิงก่อนวา่เขา
ยนิดีท่ีจะเป็นผูค้ ํ้าประกนัใหเ้ราหรือไม่ โปรดอยา่อา้งช่ือเขาโดยมิไดข้ออนุญาตจากเขาก่อน 

2. เม่ือไดง้านแลว้ จะตอ้งปฏิบติัตนให้ดี ไม่หนีงานหรือออกจากงานไปโดนพลการ เน่ืองจากใน
บางกรณีการปฏิบติัผิดสัญญาว่าจา้ง จะมีผลให้ผูรั้บประกนัของคุณถูกปรับหรือริบเงินประกนั ซ่ึงเป็น
ความเสียหายอนัเกิดจากความประพฤติของคุณเอง ถา้คุณเป็นคนไม่รับผิดชอบต่อไปจะหาคนคํ้าประกนั
ชีวติไดย้าก 
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3. ในบางกรณีหน่วยงานบางแห่งไม่มีขอ้หา้มวา่จะใชบิ้ดา มารดา หรือญาติพี่นอ้งเป็นผูรั้บรอง ผู ้
ค ํ้าประกนั หรือบุคคลอา้งอิง ก็ขอให้ท่านเหล่านั้นเป็นผูค้ ํ้าประกนัให้ ถา้เกิดปัญหาอะไรยงัพอจะติดตาม
ตวัไดง่้ายกวา่ 

4. ในบางกรณี อาจจะขออนุญาตครูอาจารยข์องคุณเอง หรือผูท่ี้เราเคารพนบัถือให้ช่วยเป็นผู ้
รับรอง ผูค้ ํ้ าประกนั หรือบุคคลอา้งอิงให้ได้ ซ่ึงอาจจะขอร้องให้ท่านเขียนจดหมายรับรอง หรือกรอก
ขอ้ความในใบสมคัรท่ีใหร้ะบุช่ือผูรั้บรองก็ได ้

5. เวลาท่ีจะระบุช่ือผูรั้บรอง ผูค้ ํ้ าประกนั หรือบุคคลอา้งอิงดงักล่าว ควรเขียนช่ือ นามสกุล ยศ 
ตาํแหน่ง สถานท่ีทาํงาน และสถานท่ีติดต่อใหช้ดัเจน พร้อมหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ 

6. ในกรณีท่ีไม่สามารถหาผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ลย จาํเป็นตอ้งไปติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับจา้ง
ทาํงานดา้นน้ี  มีการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนมากเกินไป ก็ควรพิจารณาตามสมควร และสอบถามก่อนวา่
เขาเรียกเงินหรือไม่ ถา้ไม่ทราบแลว้เขามาเรียกเก็บภายหลงั คุณก็จะมีปัญหา 
 
ข้อแนะน าในการกรอกใบสมัครงาน 
 

กรณีท่ีจะต้องกรอกใบสมคัรงาน ณ ท่ีทาํการของบริษทัท่ีเปิดรับสมคัรพนักงาน ควรจะตอ้ง
ระมดัระวงัในการกรอกใบสมคัรงานดงัน้ี 

1. หากในใบสมคัรมีคาํแนะนาํ ซ่ึงโดยปกติจะเป็นตอนตน้ของใบสมคัร)หรือคาํสั่งอ่ืนๆโปรด
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํหรือคาํสั่งนั้นอยา่งเคร่งครัด 

2. อ่านใบสมคัรทั้งหมดให้ละเอียดก่อนท่ีจะกรอกขอ้ความต่างๆถา้มีขอ้สงสัยใดๆให้สอบถาม
เจา้หนา้ท่ี แต่ก็อยา่ถามจุกจิกจูจ้ี้จนน่ารําคาญ 

3. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปใหพ้ร้อม เช่น ปากกาและนํ้ายาลบคาํผดิ (หรือดินสอ และยางลบ) 
4. เตรียมเอกสารต่างๆประกอบการสมคัรงานให้พร้อมและเรียบร้อย และควรจะนาํตวัจริงและ

ถ่ายเอกสารไปดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบประวติัย่อ (Resume) หากไดจ้ดัส่งเอกสารเหล่าน้ีมาแล้วทาง
จดหมายสมคัรงานก็ขอใหร้ะบุให้ชดัเจนในใบสมคัร หรืออาจจะแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีรับสมคัรงานก็ได ้แต่ก็
ควรถ่ายเอกสารเตรียมไปดว้ยอีก 1 ชุด เพื่อวา่เจา้หนา้ท่ีรับสมคัรหาไม่พบจะไดม้อบใหเ้ขาไดเ้ลย 

5. จดรายละเอียดต่างๆท่ีจาํเป็นต้องใช้ไปให้พร้อม เช่น หมายเลขบตัรประจาํตวัประชาชน 
หมายเลขใบขบัข่ีรถยนต ์(หรือรถจกัรยานยนต)์ หมายเลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี วนัท่ีออกบตัร สถานท่ีออก
บตัร วนัหมดอายุ ช่ือตาํแหน่งและท่ีอยู่ของท่ีทาํงาน รวมทั้งหมายเลขโทรศพัท์ของผูป้กครอง พ่อ แม่ 
หรือบุคคลท่ีจะให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูส้มคัรได ้นอกจากนร้ีควรจะจดบนัทึกปี พ.ศ.ท่ีจบการศึกษาในแต่
ละชั้นเรียนไวด้ว้ย 

6. กรอกขอ้ความต่างๆดว้ยลายมือท่ีสวยงามและสะอาดเรียบร้อย ใชป้ากกาสีดาํหรือสีนํ้าเงิน อยา่
ใชดิ้นสอหรือปากกาสีอ่ืน ๆ 
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7. ระบุตาํแหน่งงานท่ีสมคัรไวใ้หช้ดัเจน ใยสมคัรบางแห่งจะมีขอ้ความทาํนองวา่หากตาํแหน่งท่ี
ตอ้งการสมคัรไม่วา่ง จะสนใจสมคัรในตาํแหน่งอ่ืนหรือไม่ หากไม่แน่ใจวา่เม่ือไม่ไดง้านมนตาํแหน่งท่ี
สมคัร ก็จะไม่ทาํงานในตาํแหน่งอ่ืน ๆ ก็กรอกขอ้ความลงไปเลยว่าไม่สนใจ แต่ก็มีบ่อยคร้ังท่ีผูส้มคัร
กรอกตาํแหน่งท่ีจาํสมคัรงานผิด หรือไม่เขา้ใจว่าตาํแหน่งงานนั้น ๆ ทาํอะไรบา้ง ดงันั้นก่อนจะสมคัร
ตาํแหน่งอะไรจึงควรศึกษางานของตาํแหน่งนั้นเสียก่อน 

8. กรอกรายละเอียดในใบสมคัรครบทุกช่อง แต่มีขอ้ตอ้งควรระวงัวา่ รายละเอียดใดท่ียงัไม่แน่ใจ
หรือยงัไม่พร้อมเช่น ขาดใบแสดงวฒิุการศึกษา ใหก้รอกขอ้ความวา่จะนาํมาส่งในภายหลงั เป็นการแสดง
วา่เป็นคนละเอียดรอบคอบ 

9. กรณีท่ีตอ้งกรอกรายละเอียดของงานท่ีเคยทาํหรือกิจกรรมท่ีเคยทาํขณะศึกษาอยู ่ให้เขียนอยา่ง
รวบรัด ไดใ้จความ และเนน้จุดสาํคญั หากไดร้ะบุรายละเอียดเหล่าน้ีในประวติัยอ่แลว้ก็ให้ระบุไวใ้นช่อง
น้ีดว้ยวา่ใหดู้รายละเอียดเพิ่มเติมในประวติัยอ่ 

10. กรณีท่ีจะตอ้งระบุช่ือผูอ้า้งอิงหรือถึงบุคคลท่ีจะให้รายละเอียดเก่ียวกบัผูส้มคัรทั้งในด้าน
อุปนิสัยใจคอ ความประพฤติ หรือหนา้ท่ีการงาน ควรจะตอ้งแจง้บุคคลเหล่านั้นก่อน และหากเป็นไปได้
ควรจะเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการธุรกิจ ราชการ หากหาบุคคลดงักล่าวไม่ได ้ควรจะเป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษา หรือเพื่อนรุ่นพี่ หรืออาจารยพ์ิเศษในวิชาท่ีผูส้มคัรเรียน อย่าอา้งอิงพ่อแม่หรือญาติผูใ้หญ่เพราะ
บางบริษทัจะระบุไวช้ดัเจนวา่บุคคลท่ีจะตรวจสอบประวติัไดจ้ะตอ้งไม่ใช่ญาติพี่นอ้ง 

11. ถา้ผูส้มคัรมีความสามารถในกรอกใบสมคัรเป็นภาษาองักฤษก็ควรจะทาํ แต่หากใบสมคัร
ไม่ไดร้ะบุวา่ตอ้งกรอกภาษาอะไร และสมคัรไม่แน่ใจในภาษาองักฤษ ขอให้ใชภ้าษาไทยจะดีกวา่และใน
กรณีท่ีใบสมคัรเป็นภาษาองักฤษ ควรใช ้ค.ศ. แทน พ.ศ. 

12. ควรระบุให้แน่ชดัว่า พร้อมจะทาํงานเม่ือไร เช่น ทนัทีท่ีตอ้งการ หรือแจง้ล่วงหน้า 10 วนั  
หรือพร้อมจะทาํงานวนัท่ี.... 

13. หากมีโทรศพัทท่ี์จะติดต่อได ้ขอให้ระบุให้ถูกตอ้งหาก หากไม่มีโทรศพัท์ท่ีบา้น แต่มีเพื่อน
บา้นขา้งเคียงท่ีมีโทรศพัทข์อให้ระบุไวด้ว้ย เพื่อง่ายแก่การติดตามตวัมารับการสัมภาษณ์ เพราะบางแห่ง
ถา้เขาติดตามไม่พบอาจจะเลิกการติดต่อ ทาํใหสู้ญเสียในโอกาสอนัดีไปอยา่งน่าเสียดาย 

14. อยา่ลืมเซ็นช่ือในใบสมคัร ถา้เป็นลายเซ็นท่ีหวดัมาก ก็ให้เขียนช่ือและนามสกุล ท่ีอ่านง่าย
ประกอบไวใ้ตล้ายเซ็นดว้ย 

15. อย่ากรอกข้อความเกินเลยความจริง เช่น พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่ระบุว่า พูด
ภาษาองักฤษไม่ค่อยไดแ้ต่ระบุวา่ พูดภาษาองักฤษไดดี้มาก เม่ือผูส้ัมภาษณ์ซกัถามเป็นภาษาองักฤษ ก็จะ
ถูกจบัไดว้า่ไม่จริง หรือระบุวา่เขียนองักฤษได ้Excellent แต่สะกดคาํวา่ Excellent ผดิ เป็นตน้ 
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การแต่งกายและการแสดงกริิยามารยาททีเ่หมาะสมในการสัมภาษณ์เข้าท างาน 
 

การสัมภาษณ์งานเขา้ทาํงาน เป็นการเปิดโอกาสใหท้ั้งฝ่ายคณะกรรมการคดัเลือกของบริษทั และ
ผูส้มคัรไดพ้บกนั และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัอยา่งกวา้งขวาง ในดา้นผูส้ัมภาษณ์ประสงค์จะไดพ้บ
ตวัจริงของผูส้มคัร เพื่อจะไดส้อบถามบางอยา่งท่ีไม่กระจ่างชดัในใบสมคัร และทดสอบความฉบัไวใน
เชาวปั์ญญาของผูส้มคัร โดยใชค้าํถามหลายรูปแบบทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เป็นตน้ ส่วนผูส้มคัรเอง
ก็จะไดแ้สดงความสามารถให้ปรากฏ เพื่อแสดงบุคลิกภาพของตนอยา่งเต็มท่ี ดงันั้นในช่วงเวลาสั้ นไม่
เกินคร่ึงชั่วโมงต่อการสัมภาษณ์หน่ึงคร้ังน้ี จะเป็นการพิสูจน์ความสามารถของผูส้มคัรให้ปรากฏและ
สร้างความประทบัใจให้แก่ผูท้าํการสัมภาษณ์ให้มากท่ีสุด เพื่อความสําเร็จของตนเอง เขาตอ้งการสร้าง
ความประทบัใจ หรือความรู้ดีๆท่ีเขาจะมีต่อเรา เป็นจิตวิทยาชนิดหน่ึงท่ีมีความสําคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
การแต่งกายและการแสดงกิริยามารยาท ซ่ึงเป็นส่ิงแรกท่ีกรรมการสัมภาษณ์จะมองเห็นคุณแล้วเกิด
ความรู้สึกดี หรือไม่ดี เป็นเบ้ืองต้น ดังนั้ น ก่อนจะไปสัมภาษณ์เข้าทาํงานคุณควรจะเตรียมตัวให้
เหมาะสม โดยยึดหลกัเกณฑ์การแต่งกายและมารยาทตามวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
เป็นหลกัเอาไวก่้อน สาํหรับสตรี ควรจะปฏิบติัดงัน้ี 

1. สระผมสะอาด หวีให้เรียบร้อย ถา้ไวผ้มยาวก็ควรรวบผม หรือเกลา้ผม ถา้ไวผ้มมา้ก็ตดัให้สั้น
พอควร อยา่ปล่อยใหย้าวรุงรังมาปิดหนา้ปิดตา จะดูน่ารําคาญ และไม่ควรทาํผมทรงวยัรุ่น(หรือทรงดารา)
ท่ีไม่เหมาะกบับุคลิกภาพ 

2. แต่งหนา้ทาปากพองาม ไม่แต่งฉูดฉาดเหมือนกบัจะไปเดินแฟชัน่หรือจะไปเล่นละคร เล่นง้ิว
หรือใช้ลิปสติกสีคลํ้ าๆตามแฟชัน่ ดูแลว้น่าเวทนามากกว่าจะน่ารับเขา้ทาํงาน แต่ในทางตรงกนัขา้ม ก็
ไม่ใช่ปล่อยให้หน้าตาเป็นมนั หรือซีดเชียวจนเกิน พูดง่ายๆ ก็คือ ผดัหน้าทาแป้ง พอให้ดูสดช่ืนแจ่มใส 
สบายตาแก่ผูส้ัมภาษณ์ ไม่ทาเล็บสีแปลกๆแต่ตดัใหส้ั้นและสะอาด 

3. ไม่ควรใชเ้คร่ืองประดบัมากเกินไป แต่ถา้ตอ้งการจะใชบ้า้ง ก็ควรจะพิจารณาดงัน้ี 
 
เคร่ืองประดับ ควร ไม่ควร 
ต่างหู คู่เล็กๆเหมาะแก่วยัและใบหน้าของ

ตนเอง 
คู่ไม่ใหญ่มากเกินกว่าหน้า ยาวรุงรัง 
ส่ายไปมาเวลาพดู สีสันฉูดฉาด มีแสง
วบูวาบ 

สายสร้อยประดบัเส้ือผา้ สีสนัเขา้กบัเส้ือผา้ ยาวพอควร ใชเ้ส้น
เดียว 

สีไม่เข้ากับเส้ือผา้ ใช้หลายเส้นมาก
เกินไป 

สร้อยขอ้มือหรือกาํไลขอ้มือ เขา้กับสายสร้อย สวมเส้นเดียวหรือ
อนัเดียว 

ไม่เข้ากับสายสร้อย เป็นกระด่ิงเป็น
ระฆงั ส่งเสียงดงักรุ๋ง กร๋ิงเวลาขยบัมือ 
สวมหลายเส้น  ผูก เ ชือกหรือด้าย
สายสิญจน์ 
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นาฬิกาขอ้มือ แบบเรียบๆ นาฬิกาท่ีมีเสียงบอกเวลา 
แหวน สวมเพียงวงเดียวก็พอ (ถา้มี) สวมหลายๆวง หลายน้ิว 

  
4. เลือกเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายชุดดีๆท่ีสวมแลว้เขา้กบับุคลิกภาพของตนเองหรือสถานภาพของ

ตนเอง ข้อสําคญัให้สะอาดและรีดเรียบร้อย แต่ไม่ใช่แต่งตามสบายเหมือนอยู่ท่ีบ้าน หรือไปตลาด
ตามปกติแลว้ก็ควรสวมเส้ือ-กระโปรง แบบและสีท่ีสุขภาพ ไม่ฉูดฉาดบาดตา หรือโป๊อวดเน้ือหนงัมงัสา
ของตนเอง ไม่สวมเส้ือแขนกุด เส้ือรัดรูป เส้ือเอวลอย หรือกระโปรงฟิตเกินไป และผา่ขา้ง ผ่าหน้า ผ่า
หลงัอยา่งน่าหวาดเสียว แต่ในขณะเดียวกนัก็อยา่แต่งตวัให้เชยมากนกั จะทาํให้เสียบุคลิก หน่วยงานหรือ
บริษทับางแห่งอาจจะไม่วา่กระไรถา้เราสวมกางเกงไปสอบสัมภาษณ์ แต่ก็ขอให้เป็นกางเกงท่ีสุภาพ ไม่
สวมกางเกงยนีส์หรือกางเกงท่ีรัดรูปจนน่าเกลียด (อยา่ลืมวา่คุณไปสอบสัมภาษณ์เพื่อเขา้ทาํงาน ไม่ใช่จะ
ไปอวดรูปโฉมโนมพรรณ)ถา้สามารถสวมเส้ือกางเกงเป็นชุดเขา้กนัไดก้็จะดูเหมาะสมมากข้ึน อย่าสวม
เส้ือยืดท่ีมีตราสถาบนัการศึกษา ตราบริษทั สัญลกัษณ์ของพรรคการเมือง ลวดลายมือการ์ตูน และอย่า
สวมเส้ือปล่อยลอยชาย 

5. สวมรองเทา้หุ้มส้นท่ีขดัหรือเช็ดสะอาด ถา้นิยมสวมถุงน่องก็ใชถุ้งน่องใหม่ๆท่ีไม่มีรอยขาด
หรือแหว่งเป็นเส้นๆ และไม่สวมรองเทา้ส้นตึกรองเทา้สานหรือรองเทา้แตะ หรือรองเทา้กีฬา (ถา้สวม
กระโปรง)ถ้าจะใช้เข็มขดั หรือกระเป๋าถือก็จะต้องมีสีเข้ากับสีร้องเท้า เช่น รองเท้าสีดาํ เข็มขดัหรือ
กระเป๋าถือก็ควรใชสี้ดาํเช่นเดียวกนั เป็นตน้ แต่ในกรณีท่ีเราไม่ใชท้ั้งสองอยา่งก็ไม่เป็นไร 

6. ระมดัระวงัความสะอาดในช่องปาก แน่ใจวา่ปากไม่มีกล่ิน ซ่ึงอาจจะเป็นกล่ินท่ีเกิดจากการมี
ฟันผุ หรือการรับประทานอาหารรสฉุนๆหรือมีกล่ินแรง เช่น กระเทียม หอม ปลาร้า ปูเค็ม ฯลฯ ก่อนจะ
ไปเขา้รับการสัมภาษณ์ 

7. ถา้ชอบใชน้ํ้าหอม ก็ควรเลือกกล่ินอ่อนๆไม่ฉุนรุนแรง และใชย้าระดบัเหง่ือหรือระงบักล่ินตวั
หลงัอาบนํ้าทุกคร้ังเพื่อมิใหมี้กล่ินตวัอนัน่ารังเกียจ หรือมีรอยเปียกเป็นวงท่ีใตว้งแขน แต่ถา้ไม่ใชน้ํ้ าหอม
เลย ก็จะเหมาะสมมากกว่า เน่ืองจากคนแต่ละคนจะมีการรับรู้กล่ินของนํ้ าหอมแตกต่างกนั กล่ินท่ีเราว่า
หอมผูอ่ื้นเขาอาจจะเหมน็ก็ได ้
 
ส าหรับบุรุษ 
 

1. สระผมสะอาด หวีเรียบร้อย ถ้ายาวเกินไปก็ควรตดัให้เรียบร้อย โกนหนวด โกนเคราให้
สะอาด อยา่ปล่อยใหข้ึ้นหรอมแหลม ดูสกปรก และแสดงถึงความไม่เอาใจใส่ตนเอง 

2. หนา้ตาสะอาด สดช่ืน แต่ไม่ถึงกบัแต่งหนา้ ทารองพื้นอยา่งท่ีบางคนนิยมกระทาํ เพียงแต่อยา่
ปล่อยใหห้นา้เป็นสิวเขรอะ หรือเป็นมนัเยิม้ 
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3. ไม่ควรใชเ้คร่ืองประดบั เช่นต่างหูขา้งเดียว สายสร้อยหนงัติดคอหรือสวมเคร่ืองประดบัราคา
แพง หรือผกูขอ้มือดว้ยเชือกหรือสายสิญจน์ 

4. สวมเส้ือผา้สะอาด ควรเป็นเส้ือแขนยาว สีสุภาพ เช่นสีขาวหรือสีต่างๆผูกไทเขา้กบัสีกางเกง
และถุงเทา้ รองเทา้ ซ่ึงควรเป็นรองเทา้หนงั หุม้ส้น ขดัสะอาด ไม่ใช่รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้เตะหรือรองเทา้
สาน แต่ถ้าจาํเป็นต้องสวมรองเท้าผา้ใบ ก็ควรจะซักให้สะอาดก่อนวนัไปสัมภาษณ์ อย่าปล่อยให้ดู
สกปรกและส่งกล่ินเหมน็อนัน่ารังเกียจ ถุงเทา้ก็ตอ้งสะอาดดว้ยเช่นเดียวกนั 

5. ระมดัระวงัความสะอาดในช่องปาก ก่อนไปสัมภาษณ์ก็จะตอ้งบว้นปากแปรงฟัน และใชไ้หม
ขดัไหมจดัการทาํความสะอาดระหวา่งซอกฟัน ถา้มีฟันผ ุก็ควรจะไปจดัการอุดใหเ้รียบร้อย 

6. แน่ใจว่า ได้ใช้นํ้ ายาระงบัเหง่ือหรือระงบักล่ินตวัหลงัอาบนํ้ าทุกคร้ังและก่อนท่ีจะแต่งตวั
ออกไปเขา้รับการสัมภาษณ์ และไม่จาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ าหอม นอกจากจะใช้โคโลญจน์หลงัโกนหนวดก็ได ้
(ถา้มี) 
 

ศิลปะในการพูดและการสัมภาษณ์เข้าท างาน 
 

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสัมภาษณ์มีดงัต่อไปน้ี 
1. ไปดูสถานท่ีท่ีจะไปสัมภาษณ์ล่วงหน้า และวางแผนการเดินทางให้เหมาะสม เพื่อป้องกนั

ปัญหาการจราจร ก่อนไปก็ควรจะโทรศพัทไ์ปสอบถามเจา้หนา้ท่ีก่อนวา่สถานท่ีนั้นอู่ท่ีใด ไปอยา่งไร 
2. ไปสอบสัมภาษณ์แต่เพียงผูเ้ดียว เพื่อแสดงความเช่ือมัน่ในตนเอง ดงันั้นจึงไม่ควรจะพาพ่อแม่

ผูป้กครองหรือเพื่อนไปดว้ยเพราะแสดงวา่เรายงัไม่เป็นผูใ้หญ่พียงพอ 
3. ไปสอบสัมภาษณ์ให้ตรงกบัเวลานัดหมาย และถา้ไปก่อนเวลาก็จะเป็นการดี เพราะจะได้มี

เวลาสงบจิตใจและสํารวจความเรียบร้อยของร่างกายก่อนเขา้ห้องสัมภาษณ์ โดยการเขา้ห้องนํ้ า หวีผม 
เติมแป้ง เจิมลิปสติกตามสมควรส่วนชายก็หวผีม เช็ดเหง่ือหรือความมนับนใบหนา้ 

4. ตรวจสอบวา่ตนเองมีกล่ินปากหรือไม่ โดยการแปรงฟันหลงัอาหาร บว้นปาก หรือใชไ้หมขดั
ฟัน ไม่รับประทานอาหารกล่ินจดั เช่น ส้มตาํปลาร้าก่อนไปสัมภาษณ์ ถา้เป็นคนมีกล่ินตวัแรงให้ซ้ือยาก
ทาระงบักล่ินตวัมาใชบ้า้ง(ถา้มีราคาไม่แพงนกั)หรือมิฉะนั้นก็ใชส้ารส้มชุบนํ้ าทารักแร้หลงัอาบนํ้ าเสร็จ
ทนัที และสวมเส้ือผา้ท่ีซกัสะอาดและรีดเรียบร้อย 

5. แต่งกายให้เรียบ ไม่ควรแต่งกายสีฉูดฉาด หรือไวผ้มยาวเกินไป และผูส้มคัรหญิงไม่ควรสวม
กางเกง สวมรองเทา้เตะ ส้วนผูช้ายก็ไม่ควรสวมกางเกงยนีส์ รองเทา้ผา้ใบ แต่แต่งกายใหสุ้ภาพ 

6. รอใหผู้ส้ัมภาษณ์เชิญเขา้ไปพบ และควรแสดงความเคารพก่อนดว้ยการไหว ้แมว้า่ผูส้ัมภาษณ์
จะดูอายนุอ้ยกวา่ผูส้มคัรก็ตาม เพราะการไหวเ้ป็นการแนะนาํตนเองไดดี้ท่ีสุด 
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7. ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ต่ืนเตน้  และควรจะคิดว่าเป็นการคุยกนัธรรมดา จะทาํให้สบายใจ ถ้า
รู้สึกตน้เตน้ก็ให้หายใจเขา้ลึกๆและผ่อนลมหายใจเขา้ลึกๆและผอ่นลมหายใจออกมาเบาๆทางปาก(ควร
ทาํก่อนเขา้หอ้งสัมภาษณ์) 

8. เป็นผูฟั้งท่ีดี กล่าวคือตั้งโดยใจฟังคาํถามให้ตลอดเสียก่อนท่ีจะตอบคาํถาม ถา้ไม่เขา้ใจคาํถาม
หรือไดย้ินไม่ชดัก็ควรสอบถามกรรมการสัมภาษณ์ให้แน่ใจ อย่ารีบร้อนตอบโดยท่ีไม่แน่ใจว่าเขาถาม
อะไรจะทาํใหเ้สียคะแนน และอยา่กลวัวา่จะเสียคะแนนถา้ถามคาํถาม 

9. ไม่ควรจะคุยโมโ้ออ้วดสรรพคุณของตนมากเกินไป ให้พูดความจริง อยา่งสุภาพแต่ไม่ควรจะ
พูดนอ้ยชนิดถามคาํตอบคาํ 

10. ไม่ควรจะแสดงความเขลาอายเม่ือถูกขอร้องให้แสดงความสามารถพิเศษ เช่น ร้องเพลง เป็น
ตน้ 

11. ควรจะพูดความจริงทุกอย่างในการสัมภาษณ์เม่ือถูกถาม และควรแสดงความคิดเห็นอย่าง
บริสุทธ์ิใจแต่นุ่มในวธีิการ การใหข้อ้มูลอนัเป็นความเทจ็อาจมีผลถึงการตดัสิทธ์ิก็ได ้

12. สร้างความประทบัใจให้ผูส้ัมภาษณ์ให้มากท่ีสุดทั้งความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ เชาวน์
ปัญญา และความสุภาพเรียบร้อยของคุณเอง 
 การสอบสัมภาษณ์อาจทาํเป็นรูปท่ีคณะกรรมการพบกบัผูส้มคัรพร้อมกนัเลยก็ได ้หรืออาจให้
ผูส้มคัรไปพบกรรมการท่ีละคนก็ได ้โดยคณะกรรมการแต่ละคนจะบนัทึกความเห็นของแต่ละคนและส่ง
คะแนนไปรวมกนั เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป 
 ถา้ผา่นการสอบสัมภาษณ์ไปแลว้ ทางบริษทั ก็จะเชิญมาพบปะเพื่อเจรจากนัในรายละเอียดของ
ค่าจา้งเงินเดือนและวนัเร่ิมงานต่อไป พร้อมกบัจะมีการตรวจสุขภาพโดยแพทยป์ระจาํบริษทัดว้ยหลงัจาก
นั้นก็หมายความวา่ความสาํเร็จมาถึงผูส้มคัรแลว้เกือบหน่ึงร้อยเปอร์เซ็นต ์
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการสมคัรงานเป็นเทคนิคและวิธีการท่ีสําคญัในการสมคัรงาน ผูท่ี้มี
เทคนิคและวิธีการเตรียมตวัในการสมคัรงาน ย่อมมีโอกาสและช่องทางดีกวา่ผูท่ี้ไม่เตรียมตวัในการหา
งานทาํเพรามีความรู้ความสามารถในการปรับปรุงตนเองให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบริษทันั้น ๆ 
การปรับตวัหรือการเปล่ียนสถานะทางสังคมจากผูมี้หนา้ท่ีศึกษาเล่าเรียนมาเป็นผูมี้อาชีพ และรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีการงานและสังคมจึงไม่ใช่เร่ืองง่ายนัก ผูท่ี้เตรียมตวัมาดีกว่าย่อมได้เปรียบคู่แข่งขนัเพราะ
โอกาสท่ีจะไดง้านทาํมกัจะเขา้ขา้งผูท่ี้เตรียมพร้อมเสมอ ในทางตรงกนัขา้มผูท่ี้ขาดการเตรียมตวัหรือไม่
พร้อมก็จะพลาดโอกาสท่ีจะไดง้านทาํอยา่งน่าเสียดาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปัจจุบนัมีคนตอ้งการทาํงานเป็น
จาํนวนมากเกินกวา่อตัราจา้งท่ีเปิดรับสมคัร 
 พฤติกรรมท่ีไม่ควรกระทาํในการสอบสัมภาษณ์ ต่อไปน้ีเป็นข้อเสนอแนะพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมระมดัระวงั และหลีกเล่ียง 
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พฤติกรรมทีไ่ม่ใช่ค าพูด พฤติกรรมทีเ่ป็นค าพูด 
 แต่งกายสกปรก ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมแก่

กาลเทศะ แต่งหน้าทาปากมากไป ผมยาวรุงรัง 
หนวดเคราสกปรก 

 ปากเหมน็ กล่ินตวัแรง ใส่นํ้ าหอมฉุนจดั 
 ร้องเทา้สกปรก มีกล่ิน 
 นํ้ าเสียงห้วน กระด้าง หรือเสียงเบา เสียงค่อย 

เสียงแหลม เสียงดงัเกินไป 
 ไม่สบตาผูส้ัมภาษณ์ ตามองพ้ืนหรือมองเพดาน 

หรือจอ้งท่ีตาผูส้ัมภาษณ์มากเกินไป มือสั่น ตวั
สัน่ เสียงสัน่ 

 หนา้ซีด หนา้แดง หรือหนา้หมองคลํ้า 
หนา้งอ หนา้บ้ึง หนา้ตาย หนา้แหง้ 

 ท่าทางห่อเห่ียว เซ่ืองซึม เฉ่ือยชา ดวงตาแดงชํ้ า 
เศร้าหมอง 

 กระแอมแระไอ กอดอก หรือนัง่ตวังอ นัง่เขยา่ยา 
นัง่โยกตวั นัง่เยยีดขา 

 ยิม้มากไป หวัเราะก๊ิกกัก๊ในเร่ืองท่ีไม่ควรหวัเราะ 
 เสยผม ถอนผม แกะเล็บ แกะกระดุ ม ม้วน

กระดาษเล่น เล่นหูกระเป๋าเส้ือ 
 จบัปากกา ขยบัแวน่บ่อย ๆ 
 ยกัคิ้ว หล่ิวตา กระพริบตา สะบดัหนา้ สะบดัผม 

โดยไม่จาํเป็น 
 ร้องไหง่้ายหรือนํ้ าตาซึมง่าย 
 ไม่ทาํความเคารพ (ไหว)้ กรรมการสัมภาษณ์ทั้ง

ก่อนการสมัภาษณ์และสมัภาษณ์จบแลว้ 
 แสดงความโกรธเม่ือถูกถามมากๆ  
 แคะจมูก ขยี้ตา เกาตามเน้ือตามตวั 
 เค้ียวหมากฝร่ัง อมลูกอม 

 ใชค้าํพูดว่า “เออ้” “อา้” “แบบว่า” “แบ่บ” “มนั
เป็นอะไรท่ี..” “อย่างเน้ีย” ซ่ึงเป็นสํานวนท่ีไม่
เหมาะสม แสดงถึงการขาดความเป็นผูใ้หญ่ 

 ออกเสียงตวั ร เป็นตวั ล หรือตวั R หรือไม่ใชค้าํ
ควบกลํ้ า เลย  ( คิดว่า  การพูดไม่ชัด น้ี  ไ ม่ มี
ความสาํคญั ใคร ๆ ก็พดูกนัไม่ชดั ส.ส. ในสภาฯ 
ก็ยงัพูดไม่ชดั ก็ยงัเป็นรัฐมนตรีได้ เถา้แก่ก็พูด
ไม่ชดั เขายงัเป็นเถา้แก่ได ้ฯลฯ 

 พูดมากเกินไป พูดไปหยุดไป หรือพูดโออ้วด
ตนเองมากเกินไป 

 พดูสบัสน แมก้ระทัง่เร่ืองราวของตนเองก็ยงัจบั
ตน้ชนปลายไม่ถูก 

 พูดสั้นเกินไปประเภท “ถามคาํ-ตอบคาํ” จนบ่า
เบ่ือ น่ารําคาญ 

 พดูจายยีวนกบักรรมการสมัภาษณ์ 
 พดูไม่ตรงประเด็น ตอบไม่ตรงคาํถาม 
 พดูเหมือนท่องมาแบบ “นกแกว้นกขุนทอง” ไม่

เป็นธรรมชาติ 
 พดูตลกไม่สมควรแก่กาลเทศะ 
 พูดคาํหยาบ เช่น วะว่ะ โวย้ หรือหลุดคาํสบถ

สาบานออกมา 
 พูดแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง(เช่น 

เร่ืองการเมือง ปัญหาสังคม ปัญหาต่างประเทศ) 
ดว้ยคาํพดูรุนแรงโดยไม่จาํเป็น 

 พดูในเชิงบงัคบัทางออ้ม เช่น พูดวา่จะฆ่าตวัตาย 
ถา้ไม่ไดท้าํงาน 

 พดูออ้นขอทาํงาน 
 พดูใหสิ้นบนกรรมการ 
 พดูตาํหนิติเตียนบริษทัเก่าหรือนายจา้งคนก่อน 
 พูดคดัคา้นในทุกเร่ืองหรือพูดจาคลอ้ยตามทุก

เร่ือง 
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ก่อนการเข้ารับการสัมภาษณ์ 
  

บริษทัส่วนใหญ่ จะนดัผูส้มคัรงานล่วงหนา้วา่จะมีการสัมภาษณ์เม่ือใด บางแห่งก็ให้เวลาผูส้มคัร
หลายวนั บางแห่งก็แทบจะไม่ใหเ้วลาเตรียมตวัเลย ดงันั้น คุณจึงตอ้งเตรียมใหพ้ร้อมอยูเ่สมอดว้ยความไม่
ประมาท กล่าวคือ คุณจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมไม่วา่เขาจะใหเ้วลาคุณ 1 เดือนหรือ 1 ชัว่โมงก็ตาม 
 การเตรียมตวัก่อนการสัมภาษณ์นั้นอาจแบ่งออก เป็น 3 ขั้นตอนดงัน้ีคือ 

 ศึกษาแหล่งท่ีจะไปสมคัรงาน 
โปรดระลึกไวเ้สมอว่า ก่อนท่ีจะไปสมคัรงานท่ีใดก็ตามคุณจะตอ้งเรียนรู้ให้มากท่ีสุดเก่ียวกบั

บริษทัหรือหน่วยงานนั้น ๆ ไม่ใช่วา่เขา้ไปสัมภาษณ์โดยไม่รู้อะไรเก่ียวกบับริษทันั้นเลย 
คุณจาํตอ้งพยายามหาขอ้มูลใหไ้ดว้า่ 

 บริษทัช่ืออะไร? มีกิจกรรมอะไร? หรือใหบ้ริการดา้นใด? 
 โครงสร้างทัว่ๆ ไปเป็นอยา่งไร? ราชการ องคก์าร รัฐวสิาหกิจ หรือระบบครอบครัว? 
 ขนาดของบริษทัเป็นอยา่งไร? มีความมัน่คงหรือไม่? 
 ใครคือประธาน ผูจ้ดัการ บริหารกนัอยา่งไร? 
ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัอาจจะหาได้จากเอกสารรายงานประจาํปี วารสารทางธุรกิจ จุลสาร ฯลฯ  

หรือไดจ้ากการพูดคุยกบัพนกังานในบริษทันั้นก็ได ้ยิ่งคุณไดข้อ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงานนั้นหรือบริษทันั้น
มากเท่าใด ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อตวัคุณมากข้ึนเท่านั้นในช่วงการสัมภาษณ์ ลงัทาํให้คุณได้เปรียบกว่า
ผูส้มคัรคนอ่ืน ๆ ท่ีไม่รู้เร่ืองอะไรเลย 

 การรู้จกัตนเอง 
ในการสัมภาษณ์นั้นผูส้ัมภาษณ์มกัตอ้งการทราบ ความสามารถของคุณท่ีจะทาํงานให้กบับริษทั

ของเขา แต่ถ้าคุณไม่รู้จกัตนเอง ไม่รู้ว่าตวัคุณเก่งมีจุดเด่น หรือความสามารถอย่างไร คุณจะไปเสนอ 
“ขาย” ตวัคุณใหบ้ริษทัไดอ้ยา่งไร? ดงันั้นการรู้จกัตนเองจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมากในการไปสมคัรงาน 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้ควรรังประการหน่ึงในการตอบคาํถามท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของตนเองก็คือ อยา่ตอบ
หรือให้ขอ้มูลทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัตนเองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน เช่น ไม่ตอ้งไปกล่าวถึงการเป็น
ดาว “ดาว” ในสถาบนัของคุณ หรือการท่ีครูอาจารยต่์างก็รักคุณเพราะคุณเป็นเด็กดี ฯลฯ 

นอกจากน้ีควรเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ีท่ีคุณไปสมคัร เช่นคุณอาจจะบอกวา่คุณมี
บุคลิกภาพท่ีกลา้แสดงออกและเช่ือมัน่ในตนเอง (ถา้คุณคิดวา่เป็นลกัษณะของบุคลิกภาพ ท่ีจาํเป็นต่อผูท่ี้
ทาํงานในอาชีพนั้น ๆ 

ส่ิงสําคญัท่ีสุดก็คือ คุณจะตอ้งพยายามทาํให้ผูส้ัมภาษณ์รู้สึกว่าเขาจะไดป้ระโยชน์จากการท่ีตก
ลงจา้งคุณมาทาํงาน เขาตอ้งการไดค้นท่ีมีคุณค่ามาทาํงานให้แก่บริษทัของเขา และคุณจะตอ้งพยายาม
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โนม้นา้วจิตใจเขาวา่คุณจะเป็นประโยชน์แก่บริษทัของเขาอยา่งไรบา้ง เพื่อท่ีจะทาํให้เขารู้สึกวา่ คุณเป็น
บุคคลท่ีเขาสมควรจา้งท่ีสุด 
 

การติดตามผลการสัมภาษณ์ 
 

การรอรับข่าว เม่ือท่านส่งจดหมายสมคัรงานไปแลว้ ควรรอรับคาํตอบซ่ึงตามปกติแลว้มกัจะใช้
เวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ ในระหวา่งนั้นควรจะเขียนจดหมายสมคัรงานไปยงับริษทัอ่ืนๆ ดว้ย ควรจะทาํ
สําเนาจดหมายสมคัรงานนั้นและเก็บไวห้รือจดหมายไวอ้ย่างไรบา้ง ส่วนประวติัย่ออาจไม่จาํเป็นตอ้ง
เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของตาํแหน่งงานท่ีสมคัร 
 โดยปกติแลว้ผูส้มคัรจะไดรั้บการติดต่อจากบริษทัท่ีตอ้งการรับสมคัรงานในรูปโทรศพัท์และ
จดหมาย หรืออาจจะไม่ไดรั้บการติดต่อเลยก็ได ้
 ดงันั้น เม่ือส่งจดหมายสมคัรงานแลว้ อยา่ไดต้ั้งความหวงัวา่จะไดง้านหรือหรือจะตอ้งถูกเรียกตวั
ไปสัมภาษณ์เสมอไป และการติดต่อจากบริษทัก็ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งเป็นการติดต่อเพื่อเชิญไป
สัมภาษณ์ อาจจะเป็นการแจง้ให้ทราบว่าบริษทัรับผูอ่ื้นไวแ้ลว้ หรือบริษทัจะเก็บเอกสารของผูส้มคัรไว้
แลว้(แสดงวา่เขารับผูอ่ื้นแลว้) 
 การท่ีผูส้มคัรไม่ไดรั้บการติดต่อจากบริษทัท่ีไปสมคัรไว ้แมจ้ะพยายามจดัทาํจดหมายสมคัรงาน
และเอกสารประกอบอย่างดีเยี่ยมแลว้ก็ตาม (โดยส่งลงทะเบียนดว้ย) อาจจะมีสาเหตุมาจากบริษทันั้นมี
การเปล่ียนแปลงการวา่จา้งกะทนัหนั โดยใชว้ธีิการเล่ือนตาํแหน่ง หรือคดัเลือกจากคนภายในท่ีมีอยูแ่ลว้ 

1. คุณสมบติัของผูส้มคัรอาจจะไม่เหมาะสม 
2. จดหมายและเอกสารต่าง ๆ ไม่ถึงมือผูรั้บ หรืออาจจะถึงมือผูท่ี้ไม่มีอาํนาจตดัสินใจเลยดอง

ไว ้
3. เจา้หนา้ท่ีเปิดซองจดหมาย มีคุณสมบติัและความไม่เหมาะสม มองขา้มคนดี ๆ ไป  
4. ช่ือท่ีอยูข่องผูส้มคัรใหไ้วไ้ม่ชดัเจน 
5. เอกสารประกอบการสมคัรงานไม่ดีพอ 
6. เอกสารประกอบการสมคัรงานไม่เพียงพอ 
ในกรณีเช่นน้ี คุณก็อาจจะโทรศพัทไ์ปถามท่ีฝ่ายการพนกังานหรือฝ่ายบุคคลท่ีคุณไปสัมภาษณ์ก็

ไดว้า่ผลเป็นเช่นไร แมว้า่การท่ีมิไดรั้บการติดต่อกลบัมาเลยมกัจะเป็นคาํตอบวา่คุณไม่ไดรั้บการคดัเลือก
ให้เข้าทาํงานในตาํแหน่งนั้นๆก็ตามก็ไม่เป็นการผิดกติกาอนัใดท่ีจะโทรศพัท์ไปสอบถาม แต่ไม่ว่า
คาํตอบจะเป็นอยา่งไร ก็อยา่ลืมท่ีจะกล่าวคาํขอบคุณเขา 
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พฤติกรรมทีเ่หมาะสมในการท างาน 

 

 การทาํงานเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงของชีวติมนุษยน์อกเหนือไปจากชีวิตส่วนตวั สังคม และการ
เพิ่มพูนความรู้ นอกจากนั้น การทาํงานยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชต้อบสอนงความตอ้งการขั้นต่าง ๆ ของมนุษย์
ไดต้ั้งแต่ความตอ้งการขั้นตํ่าสุด คือ ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ไปจนถึงความตอ้งการขั้นสูงสุด คือ 
ความตอ้งการรู้จกัตนเองอยง่ถ่องแท ้หรือความตอ้งการประจกัษต์น ส่วนท่ีควรตระหนกัเพิ่มต่อไป ก็คือ 
งานท่ีเราทาํเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยแสดงออกซ่ึงความเป็นตวัของเราเอง เช่น แบบฉบบับุคลิกภาพของเรา 
ความขยนัขนัแขง็ วธีิการทาํงานและวธีิการต่าง ๆ ท่ีเราจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการทาํงาน พฤติกรรม
ดงักล่าวน้ี เรียกวา่ “พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก” ซ่ึงจะนาํมาปรับใชใ้นการทาํงาน 
 คาํวา่ “พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก” หรือบางคร้ังใชค้าํวา่ “พฤติกรรมกลา้แสดงออก
อยา่งเหมาะสม” (Assertion) นั้นหมายถึง “การแสดงออกซ่ึงตนเองตามความรู้สึกต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นทาง
ความรู้สึกดา้นบวก คือความพอใจและความช่ืนชมยินดีหรือความรู้สึกทางดา้นลบคือ ความไม่พอใจและ
ความโกรธ รวมทั้งความสามารถท่ีจะเลือกวา่ท่านควรปฏิบติัอยา่งไร ท่ีจะแสดงสิทธิของท่านออกมาให้
ปรากฎเม่ือมีความถูกตอ้งเหมาะสมท่ีจะแสดง ท่ีจะสร้างความรู้สึกท่ีมีต่อตนเองให้แข็งแกร่งข้ึน ท่ีจะช่วย
พฒันาความรู้สึกมัน่ใจในตนเองให้เกิดข้ึน ท่ีจะแสดงความไม่เห็นดว้ยเม่ือท่านคิดวา่มีความสําคญัท่ีจะ
แสดง และท่ีจะกาํหนดหรือดาํเนินโครงการต่าง ๆ ในการปรับปรุงพฤติกรรมของตนเอง”  (Bower and 
Boer, 1976 : 4) 
 โวลเป้ (Wolpe,1965 : 81) ซ่ึงเป็นนกัจิตวิทยาคนสําคญัในการปรับพฤติกรรมมนุษยไ์ดใ้ห้คาํจก
กดัความของคาํวา่พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก (Assertive behavior) น้ีวา่หมายถึง ฎการแสด
งออกทั้งหลายท่ีแสดงสิทธิและความรู้สึกส่วนบุคคลซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสังคม รวมไปถึงการปฏิเสธการ
ขอรัองท่ีไร้เหตุผล การแสดงความรัก การยกย่องชมเชย และการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกของบุคคล เช่น 
เม่ือรู้สึกสนุกหรือเม่ือมีความโกรธ เป็นพฤติกรรมท่ีแยกออกจากความกา้วร้าว ถา้ใชก้ารสังเกตแบปรนยั
แลว้จะเห็นวา่มีความเหมาะสมตามสภาพการณ์ พฤติกรรมชนิดน้ีมิใช่คุณลกัษณะจาํเพาะหรือบุคลิกภาพ
ของคนเรา แต่เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์โดยจาํเพาะท่ีเป็นผลมาจากการเรียนรู้ 
 ส่วน เฟนสเตอร์ไฮม ์(Fensterheim, 1971 : 54) นกัพฤติกรรมอีกผูห้น่ึงไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมท่ี
เหมาะสมในการแสดงออก (Assertiveness) น้ีหมายถึง “ความสามารถในการพูดอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา จริงใจ และมีความเหมาะสมในส่ิงท่ีกาํลงัคิดและกาํลงัรู้สึก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรู้สึกใน
โอกาสใดโอกาสหน่ึง รวมทั้งการแสดงออกทางคาํพูดหรือการกล่าวยืนยนัของบุคคลท่ีเป็นการกล้า
แสดงออก เช่น “น้ีคือส่ิงท่ีฉันคิด” “น่ีคือส่ิงท่ีฉันเป็น” หรือ “น่ีคือส่ิงท่ีฉันรู้” การกล้าแสดงออกเป็น
ความสามารถท่ีจะพูดวา่ “ไม่” เม่ือไม่ตอ้งการจะพูดวา่ “ใช่” โดยปราศจากความรู้สึกผดิ นอกจากน้ียงัเป็น



บทท่ี 4 ทกัษะการประกอบอาชีพ 
 

109 

ความสามารถท่ีจะแสดงความรัก ความช่ืนยมยินดี การพูดท่ีแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นในกนั และการ
สร้างความสนิทสนทกบัผท่ีูใกลชิ้ดแทนท่ีจะเก็บความรู้สึกไวก้บัตนเอง” 
 นอกจากน้ีฟลาวเวอร์สและโฟลด์แมน (Flowers and Foldman, 1976 : 147) DHกล่าวว่า 
“พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออกนั้นเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลจะยืนข้ึนเพื่อแสดงสิทธิของเขาโดย
ปราศจากการล่วงละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น” 
 กล่าวโดยสรุปแลว้ พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการแสดงออก หมายถึง พฤติกรรมดงัต่อไปน้ี คือ  

1. การแสดงสิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องตนเอง โดยท่ีไม่เป็นการล่วงละเมิดหรือกา้วก่ายสิทธิของ
ผูอ่ื้น 

2. การกล่วคาํปกฏิเสธท่ีจะกระทาํตามคาํสั่งหรือคกร้องท่ีไร้เหตุผลสมควรของผุอ่ื้น 
3. การกล่าวคาํขอร้องหรือการออกคาํสั่งท่ีมีเหตุผลสมควรแก่ผูอ่ื้น 
4. การแสดงความรู้สึกทางดา้นบวกและดา้นลบออกมาให้ผูอ่ื้นทราบอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมแก่

กาลเทศะอยา่งจริงในและอยา่งตรงไปตรงมา 
 

เทคนิคในการเจรจาต่อรองเพ่ือความก้าวหน้าในการท างาน 

 

 การเจรจาต่อรองเพื่อความกา้วหนา้ในการทาํงาน ตอ้งการทกัษะดงัต่อไปน้ีคือ 
1. การประนีประนอมกบัระบบ ท่านควรรู้ว่าควรใช้ทกัษะทางพฤติกรรมเม่ือไรและท่ีใด มี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบธุรกิจ และสถานการณ์ของการทาํงานของท่านเองอย่างชดัเจน เรียนรู้ 
การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในองคก์าร และสังเกตว่าการเปล่ียนแปลงนั้น เป็นการข่มขู่ท่าน (เป็นภยัแก่ตวั
ท่าน) หรือเป็นโอกาสดีของท่าน (เป็นประโยชน์ต่อท่าน) ถ้าท่านมีความทะเยอทะยานสูง ท่านจะตอ้ง
ทาํงานในสถานท่ีท่ีการทาํงานของท่านจะแสดงใหเ้ห็น “ตวัจริง” ของท่านเองอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
 การประนีประนอมกบัระบบมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.1 รักษาจุดมุ่งหมายในการทํางานของท่านเอาไว้เสมอ การท่ีมีโอกาสเข้ามาแล้ว มิได้
หมายความว่าท่านจะตอ้งรีบกระโดดเขา้ไปรับโอกาสนั้นทนัทีทนัใดเสมอไป ถ้าโอกาสนั้นจะทาํให้
จุดมุ่งหมายของท่านเสียหายไป 

1.2 รู้วธีิการดาํเนินการต่ออคติต่าง ๆ ท่ีท่านตอ้งเผชิญ เช่น อคติทางเพศ อคติทางระดบัวฒิุ 
การศึกษา หรืออคติทางประสบการณ์ในการทาํงาน ฯลฯ บางคร้ังท่านอาจจะตอ้งพูดกบัเขา บางคร้ัง
อาจจะตอ้งสู้เพื่อรักษาสิทธิอนัชอบธรรมของท่านอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

1.3 รู้ว่าเม่ือไรควรจะลาออกหรือเปล่ียนงาน บางคร้ังระบบท่ีท่านอยู่นั้นยืดหยุ่นมากเกินไป
หรือไม่ อาจจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายได้ บางคร้ังท่านอาจจะไม่เหมาะกับระบบนั้น ๆ เพราะ
จุดมุ่งหมายของท่านเปล่ียนแปลงไปแลว้ 
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2. มีศิลปะในการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลในงาน ควรตระหนกัว่างานท่ีท่านทาํและ
ความสามารถท่ีจะทาํงานนั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงของอาชีพของท่านเท่านั้น ความสําเร็จและความลม้เหลว
ในการทาํงานของท่านทั้งความพึงพอใจของท่านข้ึนอยูก่บัสัมพนัธภาพต่อผูอ่ื้นดว้ย 
ในการสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น ท่านควรดาํเนินการต่อไปน้ี 

2.1 ถา้ท่านตอ้งการใหผู้ใ้ดทาํอะไรใหท้่าน ท่านก็ตอ้งทาํใหง่้ายแก่เขาท่ีจะทาํใหท้่านดว้ย เช่น ถา้
ท่านต้องการเงินเดือนข้ึน ท่านก็ควรทาํส่ิงท่ีเป็นไปได้ท่ีจะทําให้สถานการณ์นั้ นง่ายต่อการท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาจะยอมรับ เช่น  ให้เหตุผลแก่ผูบ้งัคบับญัชาวา่เพราะเหตุใดท่านจึงสมควรท่ีจะไดรั้บเงิน
เพิ่มข้ึน อยา่ให้เขาตอ้งไปแสวงหาดว้ยตนเอง ขอให้แน่ใจวา่ท่านรู้กฎระเบียบเก่ียวกบัการข้ึนค่าจา้งเป็น
อย่างดีแล้ว ท่านจะไม่กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขดัต่อระเบียบดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 
 ฝึกหดัดว้ยตนเองในการฝึกพูดท่ีจะขอข้ึนเงินค่าจา้ง เพื่อจะไดส้ามารถพูดในสถานการณ์จริง
ไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัการพูดอยา่งกา้วร้าวหรือการไม่กลา้พูด 

2.2 ป้องกนัผูอ่ื้นจากากรท่ีเขาทาํให้ท่านตํ่าตอ้ยและรักษาสิทธิของท่าน ปกติแล้วสถานการณ์
เหล่าน้ี ตอ้งการการพูดแสดงความรู้สึกของท่าน พูดปฏิเสธคาํขอร้องท่ีไร้เหตุผลสมควรและพูดเพื่อ
ตนเอง เช่น 

ก. ในฐานะผูบ้งัคบับญัชา ท่านจะตอ้งให้การป้อนกลบั (Feedback) แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการจะรู้ว่าท่านคิดอยา่งไรเก่ียวกบังานของเขา ท่านสามารถกล่าว
คาํชมเชยหรือ วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ และให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้ความคิดเห็น
ของท่านในทางบวกดว้ย 

ข. ในฐานะผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท่านสามารถกล่าวคาํปฏิเสธผูบ้งัคบับญัชาของท่านไดค้นบาง
คนท่ีมีอาํนาจไม่ชอบไดย้ินคาํปฏิเสธ แต่อยา่งไรก็ตามผูท่ี้เป็นผูบ้งัคบับญัชาของท่านก็
เป็นมนุษยปุ์ถุชนคนหน่ึงและสามารถตอบสนองคาํปฏิเสธของท่านไดอ้ย่างเหมาะสม 
นอกจากนั้น คาํตอบปฏิเสธของท่านก็จะตอ้งมีเหตุผลสมควรดว้ย 

2.3 ท่านจะตอ้ง “ยืนข้ึนเพื่อตวัของท่านเอง” เม่ือท่านติดต่อกบัผูอ่ื้นนั้น บางคร้ังเขาอาจจะทาํ
อะไรบางอยา่งท่ีกระทบกระเทือนจิตใจของท่าน หรือกระทบกระเทือนการทาํงานหรือต่อองคก์ารของท่าน 
จากการท่ีท่านสามารถส่ือสารความรู้สึกของท่านออกมา ท่านก็จะป้องกนัเขาท่ีทาํให้ท่านตํ่าตอ้ยได ้ใน
สถานการณ์ของการทาํงานนั้นคาํตอบปฏิเสธของท่านจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัความจริงของเร่ืองนั้นมากกว่า
ความรู้สึกของท่าน การพูดปฏิเสธนั้นมิได้ทาํให้ท่านเป็น “ผูช้นะ” แต่จะเป็นการเปิดเผยไปสู่การเจรจา
ต่อรองและกรประนีประนอมต่อไป นอกจากนั้นในฐานะท่ีเป็นคนมีอาชีพอิสระในธุรกิจของท่าน ท่าน
ตอ้งพูดถึงเงินค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบับริการท่ีท่านให้กาํหนดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาในสัมพนัธภาพใน
การทาํงานและดาํเนินการทุก ๆ อย่างท่ีจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ พยายามลดความ
วิตกกงัวลเก่ียวกบัพฤติกรรมนั้น ๆ หรือมิฉะนั้นก็เปล่ียนแปลงรูปแบบพฤติกรรมของท่าน เช่นฝึกหัด
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เตรียมรับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาต่าง ๆ ล่วงหน้าไวใ้ห้พร้อมอยู่เสมอ อย่างสร้างความหวงัลม ๆ แลง้ ๆ 
ให้เกิดส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือให้ผูห้น่ึงผูใ้ดมาช่วยท่าน ความสามารถของท่านเองเท่านั้นท่ีจะช่วยลดความวิตก
กงัวลของท่านลงได ้

2.4 ถา้ท่านไม่อาจจะเตรียมทุกส่ิงทุกอยา่งไวไ้ดล่้วงหนา้ ท่านควรสามารถคิดอยา่งสร้างสรรค์
ดว้ยตนเอง และส่ือสารความคดเห็นของท่านไปยงัผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 

2.5 สังเกตว่าผูอ่ื้นก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับท่าน ปฏิกิริยาทั้ งหมดของเพื่อร่วมงานมิได้มี
ศูนยก์ลางอยู่ท่ีตวัของท่านคนเดียว คนทุกคนมีอิสระจากท่าน และเขาย่อมมีความคิด ความรู้สึก และมี
ปัญหาต่าง ๆ อยูบ่า้งเช่นเดียวกนั 
 
บุคลกิภาพ ค่านิยม และเจตคติกบัการปฏิบัติงาน 
 

 บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติ ของผูป้ฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัการทาํงานและการประกอบ
อาชีพ บุคคลใดก็ตามถา้ไดเ้ลือกงานหรือเลือกอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติ ของ
ตนแลว้ บุคคลนั้นก็มกัจะมีแนวโนม้ท่ีจะมีความเตม็ใจท่ีจะเพิ่มพูนประสบการณ์ทาํงานและทกัษะ (ความ
ชาํนาญ) ในการทาํงาน เพื่อพฒันาตนเองให้เจริญกา้วหนา้ และทนัสมยัอยูเ่สมอทั้งน้ีเพื่อพฒันาตนเองให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และอย่างไม่หยุดย ั้งของสังคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งของโลกแห่งการ
ทาํงานในปัจจุบนัน้ี 
 บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติ มีบทบาทสําคญัในความพึงพอใจในอาชีพ หรือความสําเร็จใน
การศึกษาเล่าเรียนหรือในการทาํงาน มีรายงานการสาํรวจและการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานวา่ ความผิดปกติ
ในการปรับตวัทางดา้นบุคลิกภาพเป็นสาเหตุของการถูกให้ออจากงานมากกว่าสาเหตุอ่ืน ปัญหาความ
ผิดปกติในการปรับตวัจะเป็นตวัการท่ีก่อให้เกิดความไม่พึงพอในในการทาํงาน การเปล่ียนงานบ่อย ๆ 
การไม่สามรถประกอบอาชีพนั้น ๆ ไดอ้ย่างย ัง่ยืน หรือไม่สามารถฝึกหัดงานให้เสร็จส้ินสมบูรณ์ได ้ดู
เสมือนว่าตนถูกออกจากงานหรือลาออกจากงานเป็นเพราะไม่ชอบงาน แต่ความจริงแลว้ปรากฎว่างาน
นั้นต่างท่ีไม่ตอบสอนงความตอ้งการของเขา บุคคลใดก็ตามมีลกัษณะบุคลิกภาพเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
จะมีความพอใจท่ีจะเลือกประกอบอาชีพท่ีตอบสนองความตอ้งการในบุคลิกภาพของเขา (Holland. 1966 
: 6) 
 บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลกัษณะต่าง ๆ ของคนเราซ่ึงหมายความรวมถึงบุคลิกภายนอก เช่น การ
แต่งกาย ลกัษณะท่าทาง การแสดงออก การพูดจาปราศรัย เป็นตน้ และบุคลิกภาพภายใน เช่น ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความอดทน ความมีนํ้ าในช่วยเหลือผูอ่ื้น ความซ่ือสัตย ์ฯลฯ คุณลกัษณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบรวมของบุคลิกภาพของบุคคลแต่ละคนนั้นเป็นส่ิงท่ีพฒันามาตั้งแต่วยัเด็กโดยผา่นระบบการ
อบรมเล้ียงดูในครอบครัว การศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ หรือการถ่ายทอดเลียบแบบจาก
บุคคลสําคญัในสถาบนัครอบครัว สถานบัการศึกษา รวมทั้งสถาบนัสังคม อ่ืน ๆ ท่ีอยู่แวดลอ้ม และเม่ือ
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ปลูกฝังข้ึนมาแล้วก็พัฒนาข้ึนเป็นเอกลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะของแต่ละคนซ่ึงไม่เหมือนกัน 
(Gray.1999 : 563) 
 ค่านิยม หมายถึง การให้คุณค่าต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการแสดงออกในพฤติกรรมต่าง 
ๆ ค่านิยมเป็นส่ิงปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกนั โดยผา่นการอบรมเล้ียงดู การถ่ายทอดและการเลียนแบ
จากบุคคลสําคญัๆ และจากสถาบนัทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีอยู่แวดลอ้ม ค่านิยมในชีวิต ค่านิยมเก่ียวกบังาน 
และบุคลิกภาพมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกงาน (Pictrofesa & Splete, 1975 : 27) 
 เจตคติ หมายถึง ความคิด ความเห็น หรือความรู้สึกท่ีคนเรามีต่อวตัถุส่ิงของ เร่ืองราว สถานท่ี 
สถานการณ์ หรือต่อบุคคล เจตคติมีทั้งทางบวก และทางลบ เจตคติทางบวก หมายถึง ความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกท่ีเป็นด้านดี เช่น เห็นดว้ย พอใจ ชอบ ฯลฯ ส่วนเจตคติทางลบหมายถึง ความคิด ความเห็น 
หรือความรู้สึกในทางตรงกนัขา้ม เช่น ไม่เห็นดว้ย ไม่พอใจ ไม่ชอบ (Gray.1999 : 487) 
 เจตคติท่ีมีต่องาน หมายถึง ความสนใจหรือความพอใจท่ีจะทาํงานส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็น
งานบา้น งานอดิเรก หรืองานอาชีพ ก็ได ้
 การเขา้ไปทาํงานหรือเขา้ไปประกอบอาชีพใดก็ตาม ท่านควรพิจารณาดว้ยวา่ มีคุณลกัษณะหลาย 
ๆ ประการท่ีช่วยส่งเสริมการเป็นคนงานหรือผูป้ฏิบติังานท่ีดี มีคุณภาพ และมีความสุขความพึงพอใจใน
การทาํงาน รวมทั้งเป็นคุณสมบติัอนัเป็นท่ีตอ้งการของนายจา้งทั้งหลาย ถา้ท่านมีคุณสมบติัเหล่าน้ีแลว้ 
ท่านก็จะรักษาไวแ้ละพฒันาใหมี้คุณภาพดียิง่ ๆ ข้ึนไป แต่ถา้ท่านยงัไม่มีคุณสมบติัเหล่าน้ีหรือมีนอ้ยท่าน
ก็ควรจะฝึกให้มีข้ึนมา เพื่อประโยชน์แก่ท่านเองต่อการท่ีจะมีโอกาสไดรั้บการพิจารณาให้เขา้ทาํงานใด
งานหน่ึง หรือถา้หากวา่ท่านกาํลงัมีงานทาํอยูแ่ลว้ในปัจจุบนัน้ี ท่านก็สามรรถจะเรียนรู้หรือพฒันาตนเอง
ใหมี้คุณสมบติัต่าง ๆ ดงักล่าวไดไ้ม่ยากนกั 
 

สรุปท้ายบท 
 

การตดัสินใจเลือกอาชีพเพื่อจะไปศึกษาเพิ่มเติม หรือเพื่อหางานทาํนั้น เป็นเร่ืองสําคญัต่อชีวิต
คนเรามาก การเลือกอาชีพควรพิจารณาใหร้อบคอบทั้งตวัเองและทั้งงานอาชีพวา่เหมาะสมกนัเพียงใด ถา้
ตดัสินใจเลือกอาชีพอยา่งรีบร้อนไม่รอบคอบ อาจตอ้งทาํงานท่ีไม่ตรงกบัอุปนิสัย ซ่ึงเป็นผลให้ทาํงานนั้น
ไม่ดีเท่าท่ีควร ไม่มีความเจริญก้าวหน้า ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายต่อการทาํงานนั้นๆ เป็นเหตุให้อยาก
เปล่ียนงาน และอาจเป็นผูว้่างงานในท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นผลเสียหายต่อตนเองต่อสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติอยา่งมาก  

ขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัเทคนิคการหางานทาํ ตั้งแต่การสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัการหางาน
และตําแหน่งงานว่างจากอินเตอร์เน็ต ตามเว็บไซต์ต่างๆทั้ งของทางราชการและของเอกชน 
นอกเหนือไปจากการดูประกาศรับสมคัรงานจากหนังสือพิมพ์รายวนั และหนังสือท่ีรวบรวมเก่ียวกบั
ตาํแหน่งงานวา่งท่ีวางขายตามทอ้งตลาด ผูท่ี้จะสมคัรงานจะตอ้งเตรียมตวัเขียนจดหมายหมายสมคัรงาน
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และประวติัยอ่ รวมทั้งเตรียมเอกสารสําคญัต่างๆไดแ้ก่ ใบแสดงผลการเรียนสําเนาใบปริญญาบตัร หรือ
เกียรติบตัร รูปถ่าย สาํเนาทะเบียนบา้น สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน เตรียมเร่ืองการแต่งกายเพื่อไปรับ
สัมภาษณ์ รวมทั้งเตรียมฝึกซอ้มเร่ืองการสัมภาษณ์ เพื่อสร้างความมัน่ใจในตนเองให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
มากได ้และเม่ือไปเขา้รับการสัมภาษณ์มาแลว้ ก็ควรจะติดตามผลดว้ยวา่เป็นอยา่งไร แต่แมว้า่จะมิไดรั้บ
การพิจารณาก็ควรกล่าวคาํขอบคุณดว้ยทุกคร้ัง 

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการทาํงาน หรือพฤติกรรมกลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม วา่เป็นพฤติกร
รทท่ีจะช่วยให้ผูป้ฎิบติังานไดเ้ลือกแสดงออกเพื่อการยืนยนัสิทธิอนัพึงมีพึงไดข้องตนเองโดยไม่ละเมิด
สิทธิของผูอ่ื้นรวมทั้งแยกแยะไดร้ะหว่างพฤติกรรมไม่กลา้แสดงออกพฤติกรรมกา้วร้าววา่แตกต่างจาก
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมอย่างไรบ้าง พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการทาํงานนั้ นเป็นการแสดงออกย่าง
เหมาะสมแก่กาลเทศะ คือ เวลา บุคคล สถานท่ี สถานการณ์ ทางด้านความรู้ ความสามารถ รู้จกัท่ีจะ
ควบคุมความวิตกกังวลทั่วไป มีศิลปะในการสร้างสมพนัธภาพระหว่างบุคคล วนในตอนท้ายก็ได้
กล่าวถึงบุคลิกภาพ ค่านิยมเจตคติกบัการปฏติังานและคุณลกัษณะต่าง ๆ ของคนงานท่ีดีเพื่อให้นาํไป
ปรับปรุงตนเองใหเ้หมาะสมแก่การเป็นผูป้ฎิบติังานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 
 

1. จงอธิบายเทคนิคการหางานทาํท่ีเหมาะสมตามความเขา้ใจของนกัศึกษา 
2. การแต่งกายและการแสดงกิริยามารยาทท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์เขา้ทาํงานควรเป็นอยา่งไร? 

จงอธิบาย 
3. ศิลปะในการพูดและการสัมภาษณ์เขา้ทาํงานมีวธีิการอยา่งไร? จงอธิบาย 
4. เทคนิคในการเจรจาต่อรองเพื่อความกา้วหนา้ในการทาํงานควรเป็นอยา่งไร? จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 5 : การพฒันาสุขภาวะทางกายและทางจติ 
 

หัวข้อเน้ือหา 
 

 แนวคิดเก่ียวกบัสุขภาวะ 
 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
 การส่งเสริมสุขภาพ 
 ปัญหาสุขภาพจิตท่ีพบบ่อย 
 สุขภาพวยัรุ่น 
 ความเครียดและการจดัการความเครียด 
 สรุปทา้ยบท 
 ค าถามเพื่อการอภิปราย 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
 

1. เขา้ใจแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาวะ 
2. เขา้ใจองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
3. เขา้ใจในเร่ืองของการส่งเสริมสุขภาพ 
4. เขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพจิต 
5. เขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพวยัรุ่น 
6. เขา้ใจเก่ียวกบัความเครียดและการจดัการความเครียด 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 
 

1. อธิบายแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาวะได ้
2. อธิบายองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพได ้
3. อธิบายในเร่ืองของการส่งเสริมสุขภาพได ้
4. อธิบายเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพจิตได ้
5. อธิบายเก่ียวกบัสุขภาพวยัรุ่นได ้
6. อธิบายเก่ียวกบัความเครียดและการจดัการความเครียดได ้
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วธีิการสอนและกจิกรรม 
 

1. ใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัสุขภาวะ และองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
2. ใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ืองสุขภาพวยัรุ่น 
3. บรรยายในหวัขอ้ปัญหาสุขภาพจิต และความเครียดและการจดัการความเครียด 
4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  Power Point เร่ือง การพฒันาสุขภาวะทางกาย 
2.  เอกสารประกอบการเรียนบทท่ี 5 

 
การวดัผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตการร่วมกิจกรรม อภิปราย และการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีเรียน 
2. การตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็นระหวา่งเรียน 
3. การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
4. การตอบค าถามทา้ยบท 
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 บทที่ 5 

การพฒันาสุขภาวะทางกายและทางจติ 
--------------- 

 
แนวคิดเกีย่วกบัสุขภาวะ 
 

 องคก์ารอนามยัโลก   ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “สุขภาวะหรือสุขภาพ” คือ “สภาวะท่ี
สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต และทางสังคม มิไดห้มายถึงเฉพาะการไม่พิการและไม่เป็นโลกเท่านั้น” 
 ในเดือนพฤษภาคม 2541  ท่ีประชุมสมชัชาองค์การอนามยัโลก ไดเ้พิ่มค าว่า “spiritual 
well-being (สุขภาวะทางจิตวญิญาณ)” เขา้ไปในความหมายของสุขภาพจิตดว้ย 
 สุขภาพดี  ประกอบดว้ย 

1. สุขภาพทางกาย (Physical health) 
2. สุขภาพทางจิต (Mental  health) 
3. การด ารงชีวติอยูใ่นสังคมดว้ยดี ( Social well – being) 
4. สุขภาวะทางจิตวญิญาณ (Spiritual well – being) 
สุขภาพทางกาย  หมายถึง  “สภาพท่ีดีทางร่างกาย กล่าวคือ  อวยัวะต่าง ๆ อยูใ่นสภาพท่ีดีมี

ความแขง็แรง สมบูรณ์ ท างานไดต้ามปกติ และมีความสัมพนัธ์กบัทุกส่วนเป็นอยา่งดี ซ่ึงก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างาน” 

สุขภาพทางกาย ประกอบดว้ย 
1. ร่างกายมีความสมบูรณ์และแขง็แรง 
2. ระบบต่าง ๆ และอวยัวะทุกส่วนท างานเป็นปกติและมีประสิทธิภาพ 
3. ความเจริญเติบโตของร่างกายเป็นไปในอตัราปกติ และมีความสัมพนัธ์กบัการเจริญ

ดา้นอ่ืน ๆ 
4. ร่างกายมีความแขง็แรง สามารถท างานไดน้าน ๆ  ไม่เหน่ือยเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5. การนอนหลบัพกัผอ่นเป็นไปตามปกติ เม่ือต่ืนข้ึนมาแลว้รู้สึกสดช่ืน คืนสู่สภาพปกติ 
6. ฟันมีความคงทนแขง็แรง  หู ตา มีสภาพดี  สามารถมองเห็นและไดย้นิไดดี้ 
7. ผวิหนงัสะอาดเกล้ียงเกลา สดช่ืน เปล่งปลัง่ 
8. ทรวดทรงดี ไดส้ัดส่วน 
9. ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ 



บทท่ี 5 การพฒันาสุขภาวะทางกายและจิต 
 

119 

สุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตท่ีดี  สามารถควบคุมอารมณ์  ท าจิตใจให้เบิกบาน แจ่มใส ไม่
มีความคบัขอ้งใจหรือเกิดความขดัแยง้ภายในจิตใจ ซ่ึงสามารถช่วยให้ปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม
และสังคมได้อย่างมีความสุข  สุขภาพจิตท่ีดีย่อมมีผลต่อสุขภาพทางกายด้วย  ลักษณะของ
สุขภาพจิตท่ีดีประกอบดว้ย 

1. สามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดดี้  
2. มีความกระตือรือร้น ไม่เหน่ือยหน่ายทอ้แท ้และหมดหวงั 
3. มีอารมณ์มัน่คงและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีอารมณ์ขนับ้างพอสมควร  ไม่

เครียดเกินไป 
4. มองโลกในแง่ดีเสมอ 
5. มีความตั้งใจและมีสมาธิในงานท่ีก าลงัท าอยู ่
6. รู้จกัตนเองและเขา้ใจบุคคลอ่ืนไดดี้ 
7. มีความเช่ือมัน่ในตนเองอยา่งมีเหตุผล 
8. สามารถแสดงออกอยา่งเหมาะสมเม่ือประสบความลม้เหลว 
9. สามารถตดัสินใจไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง และไม่ผดิพลาด 
10. มีความปรารถนาและยินดี เม่ือบุคคลอ่ืนมีความสุข ความส าเร็จ และมีความปรารถนา

ป้องกนัผูอ่ื้นใหมี้ความปลอดภยั 
การด ารงชีวติอยูใ่นสังคมดว้ยดี  หมายถึง บุคคลท่ีมีสภาวะทางกายและทางจิตท่ีสมบูรณ์ จึง

สามารถปรับตวัให้อยูใ่นสังคมแห่งตนไดอ้ยา่งดี และมีความสุข มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  ซ่ึง
หมายถึง เม่ือใดท่ีร่างกายวา่งจากตวัตนหรือความเห็นแก่ตวั จิตวิญญาณของเราก็สูงข้ึน  เรียกว่ามี
พฒันาการทางจิตวญิญาณหรือพฒันาการทางคุณค่า จะเกิดความสุข ด่ืมด ่าและปล้ืมปิติเม่ือท าความ
ดี  
 
องค์ประกอบทีม่ีอทิธิพลต่อสุขภาพ 
 

องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพมี 2 ประการ คือ 
1. พันธุกรรม  เป็นลกัษณะท่ีถ่ายทอดจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษ มาสู่ลูกหลาน

โดยผา่นทางตวัน าลกัษณะท่ีเรียกวา่  ยนี  (gene) เช่น ขนาดของร่างกาย ลกัษณะรูปร่าง หนา้ตา สีผิว 
ความสามารถในการเคล่ือนไหว ความสามารถทางสติปัญญา  สภาพทางอารมณ์และจิตใจ  และโรค
ต่าง ๆ บางชนิด เช่น โรคผิวหนงัต่าง โรคลมบา้หมู โรคหอบหืด โรคเบาหวาน เป็นตน้ จึงกล่าวได้
วา่พนัธุกรรมมีอิทธิพลต่อสุขภาพของบุคคล  ในปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์ไดศึ้กษารหัสพนัธุกรรม 
สามารถดดัแปลงพนัธุกรรมของพืช ให้มีลกัษณะท่ีตอ้งการได ้ และไดค้น้พบรหัสพนัธุกรรมของ



บทท่ี 5 การพฒันาสุขภาวะทางกายและจิต 
 
120 

มนุษย์ สามารถดัดแปลงและตกแต่งยีนให้ได้ลักษณะท่ีต้องการได้ แต่ยงัอยู่ในระหว่างการ
วพิากษว์จิารณ์และกฎหมายควบคุม   

2. ส่ิงแวดล้อม  มีอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษยไ์ม่นอ้ยกวา่พนัธุกรรม เพราะคนเราตอ้งอยู่
ในส่ิงแวดลอ้มมาตั้งแต่เป็นทารกอยูใ่นครรภม์ารดา และต่อเน่ืองไปตลอดชีวิต ส่ิงแวดลอ้มเป็นท่ีท่ี
มนุษยส์ามารถแกไ้ขและปรับปรุงใหเ้กิดประโยชน์และเกิดโทษต่อสุขภาพและชีวิตได ้ ส่ิงแวดลอ้ม
แบ่งออกเป็นหลายประเภท ไดแ้ก่  

       2.1  ส่ิงแวดลอ้มก่อนเกิด  ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในครรภ์มารดา  เช่น สุขภาพของ
มารดา การปฏิบติัตวั การรับประทานอาหาร การออกก าลงักาย การใช้สารเสพติด ฯลฯ ลว้นเป็น
ส่ิงแวดลอ้มก่อนเกิดทั้งส้ิน ซ่ึงจะมีผลต่อสุขภาพของทารกในครรภ ์

2.2 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  เป็นสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นส่ิงไม่มีชีวิตซ่ึงอยูร่อบ ๆ ตวัเรา 
มีทั้งส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  เช่น สภาพดิน อากาศ น ้ า อาคาร บา้นเรือนต่าง ๆ  
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลสุขภาพทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม    

2.3  ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ   ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต เช่น สัตว ์พืช และ
คน ซ่ึงมีทั้งคุณและโทษต่อสุขภาพ เช่น น ามาเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค ได ้ แต่บางชนิดอาจเป็น
พิษแก่ร่างกาย ท าใหสู้ญเสียชีวติได ้    

2.4 ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายไดข้องครอบครัว มกั
พบว่าคนท่ียากจนมีรายไดน้้อย มกัจะมีสุขภาพไม่ดี ถา้ประเทศใดมีเศรษฐกิจไม่ดี ประชากรของ
ประเทศนั้นจะมีปัญหาทางดา้นสุขภาพตามไปดว้ย 

2.5 ส่ิงแวดล้อมทางสังคม  ไดแ้ก่กลุ่มคน ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม 
ปรัชญาความเช่ือต่าง ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อสุขภาพทั้งส้ิน 
 
การส่งเสริมสุขภาพ 
 

 การส่งเสริมสุขภาพเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดในการปฏิรูประบบสุขภาพ  การ
ส่งเสริมสุขภาพประกอบดว้ย  การท่ีสังคมมีจิตส านึกหรือจิตนาการใหม่ในเร่ืองสุขภาพดี  และเกิด
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  โรงเรียน  สถานท่ีท างาน  
ระบบบริการสังคม  ส่ือมวลชน  ตลอดจนนโยบายให้ประชากรมีสุขปฏิบัติท่ีดี  ซ่ึงสุขปฏิบัติ  
หมายถึง การปฏิบติัเพื่อให้เกิดสุขภาพดี หรือเรียกว่าพฤติกรรมสุขภาพ สุขปฏิบติัมกัจะเป็นการ
กระท าตามความเช่ือ ความรู้สึก ความศรัทธาและความสนใจ และการเห็นคุณค่า และเจตคติ  การท่ี
จะท าใหป้ระชากรมีสุขปฏิบติัไดน้ั้นจะตอ้งสร้างเจตคติใหเ้กิดข้ึนเสียก่อน 
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สุขบัญญตัิแห่งชาติ   
 

 สาระส าคญัของสุขบญัญติัแห่งชาติ  (28 พฤษภาคม 2539) 
1. ดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้หส้ะอาด 
2. รักษาฟันใหแ้ขง็แรงและแปรงฟันทุกวนัอยา่งถูกตอ้ง 
3. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย 
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตราย และหลีกเล่ียงอาหารรสจดั สีฉูดฉาด 
5. งดบุหร่ี สุรา สารเสพติด การพนนั และการส าส่อนทางเพศ 
6. สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวใหอ้บอุ่น 
7. ป้องกนัอุบติัภยัดว้ยการไม่ประมาท 
8. ออกก าลงักายสม ่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปี 
9. ท าจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ 
10. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรคส์ังคม 

 
ปัญหาสุขภาพจิตทีพ่บบ่อย 

 

โรคจิต  (Psychosis) 
 

 โรคจิต  เป็นภาวะความผิดปกติหรือความแปรปรวนทางจิต  ซ่ึงมีการสูญเสียหน้าท่ีการ
ท างานของจิตใจถึงระดบัท่ีท าให้เสียความสามารถในการท่ีจะหยัง่รู้ตนเองสูญเสียความรู้สึกนึกคิด
และพฤติกรรมต่าง ๆ  ท่ีอยูใ่นกรอบหรือโลกแห่งความเป็นจริงโดยลกัษณะดงัน้ี 
 1.  วถีิชีวติไม่อยูใ่นความเป็นจริงคือ  มีความเช่ือ  ความรู้สึกนึกคิด  อารมณ์และพฤติกรรม
ไม่สัมพนัธ์กบัสภาพความเป็นจริงจะมีอาการหลงผดิ  เกิดอาการประสาทหลอนอาการประสาทลวง  
ท าใหมี้พฤติกรรมและการแสดงออกผดิปกติจากบุคคลอ่ืนในสังคม 
 2.  ไม่มีความเข้าใจถึงเป้าหมายและวิธีการท่ีจะน าไปสู่เป้าหมาย  บุคคลดังกล่าวจึงมี
ความคิดและมีการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งตามกาลเวลา  สถานท่ี  และบุคคลตลอดเวลา 
 3.  บุคลิกภาพเปล่ียนแปลงโดยส้ินเชิง  เม่ือความคิดไม่อยูใ่นความเป็นจริงขาดความเขา้ใจ
ท่ีจะรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งตามกาลเวลา  สถานท่ีและบุคคล  บุคลิกภาพก็จะเปล่ียนไปเป็นอีกคน
หน่ึงโดยส้ินเชิง  เช่น  จากท่ีเคยเป็นคนเงียบขรึมเปล่ียนเป็นร่าเริงสนุกสนานจนเกินไป  แสดง
พฤติกรรม  การกระท าแตกต่างไปจากคนปกติ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท าให้เกิดโรคจิต  อาจจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1) ปัจจยัทาง
ร่างกาย 2) ปัจจยัทางจิตใจ และ 3) ปัจจยัทางสังคม ปัจจยัทั้งสามประการ  มีอิทธิพลและความ
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รุนแรงในการท าให้คนเป็นโรคจิตแตกต่างกนัไป  โรคจิตสามารถเกิดข้ึนไดก้บับุคคลทุกเพศทุกวยั
ทุกระดบัการศึกษาและทุกฐานะ  ถา้หากบุคคลนั้นไม่สามารถปรับตวัเองได ้
 

โรคประสาท (Neurosis) 
 

 โรคประสาท  เป็นโรคท่ีเกิดจากความแปรปรวนทางจิตอย่างหน่ึงท่ีมีความขดัแยง้และ
ความวิตกกงัวลเป็นพื้นฐาน  ฟรอยด์เช่ือวา่ความขดัแยง้ภายในจิตไร้ส านกัเป็นรากเหงา้ของอาการ
ของโรคประสาททั้งหลาย  อาการของโรคประสาทท่ีเกิดข้ึนน้ีเป็นการแสดงออกทางออ้มของความ
ตึงเครียด  และแรงผลกัดนัภายในจิตไร้ส านึกนอกจากนั้นอาการต่าง ๆ ท่ีผูป่้วยแสดงออกมาก็เป็น
สัญลกัษณ์แสดงใหเ้ห็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีถูกกดเก็บไว ้
 โรคประสาทเป็นความแปรปรวนทางจิตชนิดอ่อน  ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1.  มีการเกิดข้ึนแบบเฉียบพลนั  ซ่ึงจะพบความแปรปรวนเก่ียวกบัพฒันาการทางจิตใจและ
เพศในวยัทารกและวยัเด็ก ส่วนในวยัผูใ้หญ่มกัจะพบการปรับตวัท่ีไม่ดีก่อนเกิดอาการมกัจะมีส่ิง
กระตุน้เขา้มาเก่ียวขอ้ง  เช่น  การหยา่ร้าง  การสูญเสียทรัพยสิ์นหรือหลงัการตายของบุคคลอนัเป็น
ท่ีรัก  เป็นตน้ 
 2.  เป็นความแปรปรวนทางจิตชนิดอ่อนหรือไม่รุนแรง  ถึงแมจ้ะมีความวิตกกงัวล  หรือ
อาการของโรคประสาทแบบต่าง ๆ ส่วนมากผูป่้วยสามารถท างานประกอบธุรกิจและเขา้สังคมได ้ 
แมว้า่สมรภาพในการท างานจะลดลงก็ตาม 
 3.  บุคลิกภาพทั้ งหมดไม่เสียไป  หมายถึง บุคลิกภาพโดยทั่วไปของผูป่้วยมกัไม่ค่อย
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนกั 
 4.  ผูป่้วยยงัอยูใ่นขอบเขตของความเป็นจริง  และคงสภาพของตวัเองไวไ้ด ้ไม่มีอาการหลง
ผดิ  ประสาทหลอน  หรือประสาทลวงใด ๆ 
 5.  ผูป่้วยมีความหยัง่เห็นสภาพทางจิตใจของตนเอง  กล่าวคือ  รู้สึกตนว่าไม่สบายใจ  
กลุม้ใจ  หรือมีความวติกกงัวลและตอ้งการขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 

สาเหตุของโรคประสาท  การเกิดโรคประสาทมีหลายสาเหตุ ดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัทางพนัธุกรรมและโครงสร้างทางร่างกาย  พนัธุกรรมมีความส าคญัในแง่ท่ีวา่อาจ
เป็นตวัก าหนดวา่บุคคลผูน้ั้นถูกกระตุน้ให้เกิดความวิตกกงัวล  โดยส่ิงเร้าจากภายนอกไดม้ากนอ้ย
หรือรวดเร็วเพียงใด  ส าหรับผูท่ี้มีโครงสร้างทางร่างกายแบบผอมบางหรือสูงโปร่งมีแนวโนม้ท่ีจะ
เกิดความวติกกงัวลไดง่้ายกวา่ผูท่ี้มีรูปร่างอว้นหรือสมส่วน 
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 2. ปัจจยัทางสังคม  ความเปล่ียนแปลงสังคมอย่างรวดเร็วจนกระทัง่บุคคลไม่สามารถ
ปรับตวัไดท้นั  และการเปล่ียนแปลงหลายอยา่งก็เป็นไปในทางเส่ือม  เช่นปัญหาสังคมปัญหาความ
ยากจน  ปัญหาพิการปัญหาแปล่งเส่ือมโทรมฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหบุ้คคลเกิดความวติกกงัวลได ้
 3. ปัจจยัทางชีวเคมี (Biochemical Factor)  ผูป่้วยเป็นโรคประสาทจาก การเกิดความเครียด
และความวิตกกังวล  ท าให้มีการกระตุ้นระบบประสาท  หรืออาจ  เก่ียวกับความบกพร่องใน 
Metabolism 
 4.  ปัจจยัอายุ  ความวิตกกงัวลเร้ือรังในวยัเด็ก  จะก่อให้เกิดความแปรปรวนของนิสัย  เช่น  
การกดัเล็บ  การดูดน้ิวมือ  การปัสสาวะรดท่ีนอน  บางรายอาจมีการกระตุกเกร็ง  และบางคนมี
ความรู้สึกหวาดกลวั  ในวยัรุ่นอาจมีการแสดงความเคล่ือนไหวมากกวา่ปกติในวยัผูใ้หญ่จะพบวา่มี
อาการเจ็บป่วยดว้ยโรคประสาทชนิดวิตกกงัวลสูงมากส่วนใหญ่เกิดจากความคาดหวงัในชีวิตสูง
เกินไปในวยัชรามกัจะเกิดจากความรู้สึกท่ีถูกทอดทิ้งไม่มีใครเอาใจใส่ดูแลความรู้สึกวา้เหว่และ
เดียวดาย ท าใหเ้กิดความโกรธ และความคบัแคน้ใจ 
 5.  ปัจจยัทางจิตใจ  เป็นเร่ืองของภาวะจิตใจของมนุษยแ์ต่ละคนมีความเขม้แข็งหรืออ่อนแอ
เพียงใด  หรือถูกกดดันมามากน้อยเท่าใด  ฟรอยด์กล่าวว่า  โรคประสาทเกิดข้ึนภายใต้ภาวะ
ดงัต่อไปน้ี 
  5.1  มีความขดัแยง้ภายในจิตใจระหวา่งแรงขบัและความกลวั  ซ่ึงบุคคลจะพยายาม
ป้องกนัไม่ให้แรงขบัถูกปลดปล่อยออกมา  โดยเก็บกดความคิดความรู้สึกและความปรารถนาของ
ตนเองเอาไว ้
  5.2  การเก็บกดความคิดความรู้สึก  และความตอ้งการของตนเอาไว ้ ท าให้เกิดแรง
ขบัต่าง ๆ อยูภ่ายในจิตไร้ส านึกเท่านั้น  แต่อ านาจและพลงัของมนัยงัคงมีอยู่ดงันั้นส่ิงท่ีถูกเก็บกด
เอาไวจ้ะพยายามแสดงตวัออกมาสู่จิตรู้สึกในลกัษณะท่ีแอบแฝงบิดเบือนและแสดงเป็นอาการของ
โรคประสาท  พื้นฐานขั้นตน้ของการเกิดโรคประสาทข้ึนอยูก่บัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในวยัเด็ก 
  5.3  สาเหตุจากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  โดยเร่ิมจากประสบการณ์ในวยัเด็กท่ี
ขาดความรักความอบอุ่นและความเอาใจใส่จากบิดามารดา  หรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีดูแลเด็กท าให้เด็กเกิด
ความรู้สึกท่ีไม่ดีและสะสมเอาไวภ้ายในจิตไร้ส านึก ในวยัผูใ้หญ่  อาจเกิดจากความขดัแยง้ใน
สัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน เช่น  การชิงดีชิงเด่นกบัเพื่อนร่วมงาน  การไม่ไดรั้บการยอมรับหรือการ
ยกย่องนบัถือ  การถูกคุกคามจะเอาชีวิต  ความหวาดกลวัท าให้สูญเสียการควบคุมความรู้สึกของ
ตนเอง  ความบกพร่องทางความคิดริเร่ิมและความคิดสร้างสรรค ์
  5.4  ปัจจยักระตุน้  เน่ืองจากบุคคลมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นโรคประสาทอยูแ่ลว้เม่ือส่ิง
หน่ึงส่ิงใดมากกระตุ้น  จึงท าให้เกิดอาการของโรคประสาททันที  ส่ิงท่ีมากระตุ้นมักจะเป็น
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เหตุการณ์ในปัจจุบนั  เป็นตน้วา่  เกิดอุบติัเหตุท าให้สูญเสียอวยัวะบางอยา่งการถูกไล่ออกจากงาน  
ทรัพยสิ์นถูกปลน้  สูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ฯลฯ 
 

ชนิดของโรคประสาท  โรคประสาทมีหลายชนิดท่ีพบบ่อย  มีดงัน้ี 
 1.  โรคประสาทชนิดวติกกงัวล (Anxiety Neurosis) โรคประสาทชนิดน้ี  เป็นโรคประสาท
ท่ีมีความวิตกกงัวลเป็นอาการเด่นและส าคญัผูป่้วยมีความรู้สึกไม่สบายใจหวาดหวัน่หรือพร่ันพรึง  
ความรู้สึกน้ีจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือสาเหตุจากภายนอก  ความวิตกกังวลน้ีจะต้อง
พิจารณาแยกจากความกลวัหรือความหวาดหวัน่ในระดับปกติ  ซ่ึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจะเป็น
สัดส่วนโดยตรงกบัสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดอนัตราย 

อาการของโรคประสาทชนิดวติกกงัวล 
 1.  ทางร่างกาย  มีความตึงเครียดของกล้ามเน้ือ  ใจสั่น  มือสั่น  กระตุก  เหง่ือออก
โดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือและฝ่าเทา้  ม่านตาขยาย  ชีพจรเตน้เร็ว  ปัสสาวะบ่อย  ทอ้งเดิน  บางคร้ัง
ระบบประสาทอตัโนมติัถูกกระตุน้  ท าใหเ้กิดอาการรุนแรงมากข้ึน 
 2.  ทางจิตใจ  มีความไม่สบายใจ  ความกระวนกระวายใจ  ความหวาดหวัน่ ความหงุดหงิด  
การขาดสมาธิ  ความกลวัว่าจะเป็นบา้หรืออนัตรายร้ายแรงก าลงัจะเกิดข้ึน เบ่ืออาหาร  ความรู้สึก
ทางเพศลดลง  นอนไม่หลบั  หรือถา้นอนหลบัก็จะฝันร้าย 
 2.  โรคประสาทชนิดอุปาทานแบบสับเปลี่ยน (Conversion Hysterical Neurosis) โรค
ประสาทชนิดน้ีมีสาเหตุมาจากความขดัแยง้ภายในจิตไร้ส านึก  ซ่ึงไดแ้สดงตวัออกมาเป็นอาการทาง
ร่างกาย  กล่าวคือ  ความวิตกกงัวลท่ีเกิดจากความขดัแยง้ถูกสับเปล่ียนโดยกลไกป้องกนัท่ีเรียกว่า
การสับเปล่ียน  ความเครียดและความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนให้เป็นอาการทางร่างกาย  ซ่ึงอาการท่ีเป็น
จะเก่ียวขอ้งกบัระบบการรับความรู้สึกและการเคล่ือนไหว  เช่น  กลา้มเน้ืออ่อนก าลงั  พูดไม่ได ้ 
กลา้มเน้ือกระตุก  การชกักลา้มเน้ือเกร็ง  เดินไม่ตรงแขนและขาเปะปะไปมา  รู้สึกมีกอ้นติดอยูใ่น
ล าคอ  มีกาการปวดทอ้ง  บางรายอาจเกิดประสาทหลอนได ้

อาการโรคประสาทชนิดอุปาทานแบบสับเปลีย่น 
1. อาการเก่ียวกบัการเคล่ือนไหว  เช่น  อมัพาตคร่ึงซีก  อมัพาตแบบอ่ืน ๆ  พูดไม่มีเสียง 
2.  เก่ียวกบัการรับความรู้สึก  เช่น หมดความรู้สึก  ชา  ความรู้สึกเพิ่มข้ึน  เสียวแปลบ  รู้สึก

วา่ตาบอด  หูหนวก 
3.  โรคประสาทชนิดหวาดกลัว (Phobic Neurosis) โรคประสาทชนิดน้ี  เป็นปฏิกิริยาซ่ึง

ผูป่้วยมีความหวาดกลัววตัถุ  ส่ิงของหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงโดยไร้เหตุผล  อาการ
หวาดกลวัแสดงออกมาในรูปของความรู้สึกวิงเวียนอ่อนเพลีย  เหง่ือออก  ใจสั่นหวิว  คล่ืนไส้  มือ
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สั่น  เป็นลม  จนกระทัง่เกิดความวิตกกงัวลอยา่งท่วมทนั  โดยผูป่้วยมีอาการหวาดกลวัวตัถุส่ิงของ  
หรือสถานการณ์บางอยา่งโดยไม่มีเหตุผล  แลว้พยายามหลีกหนีส่ิงของหรือสถานการณ์ท่ีก่อให้เกิด
ความหวาดกลวันั้น 
 ความหวาดกลวัมีหลายชนิด  ได้แก่  ความกลวัท่ีสูง  ความกลวัท่ีโล่งแจง้  ความกลวัน ้ า  
ความกลวัความเจบ็ปวด  ความกลวัท่ีมิดชิด  และความกลวัไฟ 

4.  โรคประสาทชนิดย า้คิดย า้ท า (Obsessive – Compulsive Neurosis) โรคประสาทชนิดน้ี  
เป็นความแปรปรวนท่ีมีลกัษณะเฉพาะคือการย  ้าคิดลการย  ้าท า  กล่าวคือ  ผูป่้วยชอบคิดเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงซ ้ า ๆ ซาก ๆ และเป็นความคิดท่ีไร้เหตุผลหรือน่าขนั  นอกจากนั้นยงัชอบอะไรซ ้ า ๆ ซากๆ  

5.  โรคประสาทชนิดซึมเศร้า (Depressive Neurosis) โรคประสาทชนิดน้ี  เป็นความ
แปรปรวนท่ีมีความเศร้าใจ  ความเสียใจ  หรือความโศกเศร้าเกิดข้ึนรุนแรงและเป็นระยะเวลานาน
มกัจะเกิดข้ึนเน่ืองจากความขดัแยง้ภายในจิตใจ  หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูญเสีย  เช่น  การ
สูญเสียทรัพยส์มบติั  ช่ือเสียงเกียรติยศมีความรู้สึกกระวนกระวาย  คิดแต่เร่ืองท่ีไม่ดีหรือท าให้
ผิดหวงั  ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกตดัสินใจท าอะไรไม่ได ้ เบ่ืออาหาร  นอนไม่หลบั  น ้ าหนกัลดลง  ความรู้สึก
ทางเพศลดลงบางคร้ังถา้มีความรู้สึกรุนแรง  อาจคิดหมกมุ่นท่ีจะท าร้ายตนเอง  อาการอีกอยา่งหน่ึง
ท่ีมกัจะเกิดร่วมกบัโรคประสาทชนิดน้ีคือ  อาการทางร่างกาย ผูป่้วยชอบบ่นวา่เป็นโน่นเป็นน่ี  ทั้งๆ 
ท่ีร่างกายอยูใ่นสภาพปกติ 
 

บุคลกิภาพผดิปกติ (Personality Disorders) 
 

 บุคลิกภาพ (Personality)  หมายถึง  แบบแผนหรือลกัษณะจ าเพาะของแต่ละบุคคล โดยเป็น
ผลรวมของความรู้สึกนึกคิด  การรับรู้และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลนั้น  ท่ีเป็นไปใน
ชีวิตประจ าวนัปกติ  แบบแผนบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (Personality trait)  ซ่ึงอาจเด่นออกมาใน
แต่ละดา้นไม่เท่ากนั  ไม่ถือวา่เป็นความผดิปกติ 
 บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality disorders)  คือ  การท่ีผูป่้วยมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนอยา่ง
ชดัเจนจากพฤติกรรมปกติในสังคมวฒันธรรมของผูป่้วยนั้น ๆ  พฤติกรรมมีลกัษณะไม่ยืดหยุน่และ
มีการปรับตวัไม่เหมาะสม  ท าใหเ้กิดความบกพร่องในหนา้ท่ีการงานหรือมีปัญหาดา้นสัมพนัธภาพ
กบัผูอ่ื้น  ผูป่้วยกลุ่มน้ีมกัมีความรู้  ความเขา้ใจต่อตนเองและส่ิงแวดลอ้มคลาดเคล่ือนไปจากความ
เป็นจริง 
 ผูป่้วยไม่รู้สึกวิตกกังวลต่อพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตนเองเน่ืองจากผูป่้วยไม่รับรู้
พฤติกรรมของตนได้สร้างปัญหาให้กับสังคมรอบขา้ง  ผูป่้วยมกัปฏิเสธการช่วยเหลือ  และไม่
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ยอมรับว่าตนเองมีปัญหา  ซ่ึงต่างจากผูป่้วยในกลุ่มท่ีมีความวิตกกงัวล (Anxiety disorders)  หรือ
กลุ่มท่ีมีภาวะซึมเศร้า (Depressive disorder) ดงันั้นผูป่้วยในกลุ่มน้ีจึงขาดแรงจูงใจท่ีจะมารักษา 
 

ลกัษณะอาการบุคลกิภาพผดิปกติ 
 

 บุคลิกภาพผิดปกติจะมีลกัษณะส าคญัท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นปรับตวัเขา้หาตนอง แทนท่ีจะมอง
ว่าปัญหาต่าง ๆ น่าจะแก้โดยการปรับปรุงตนเอง  และผูป่้วยไม่เห็นว่าพฤติกรรมของตนเองนั้น
ผิดปกติ  ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับพฤติกรรมของตน  ส่วนใหญ่จะเป็นผูค้นรอบข้างท่ีจะเดือดร้อน 
นอกจากน้ีแลว้  ใน DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders เป็น
หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตซ่ึงจัดท าโดยสมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา 
(American Psychiatric Association) ซ่ึงถูกอา้งอิงอยา่งกวา้งขวางโดยแพทย ์นกัวิจยั ผูผ้ลิตและผู ้
ตรวจสอบคุณภาพยาในทางจิตเวช และบริษทัประกนัภยัทั้งในสหรัฐอเมริกาและท่ีอ่ืนๆ ทัว่โลก 
รวมทั้งประเทศไทย ในปัจจุบนัฉบบัปรับปรุงล่าสุดคือเป็นฉบบัท่ี 4 เรียกว่า DSM-IV ในปี พ.ศ. 
2537 และมีฉบบัปรับปรุงคร้ังยอ่ยในปี พ.ศ. 2543) ระบุว่าผูป่้วยจะแสดงอาการอย่างน้อย 2 อย่าง
จากหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1.  มีการรับรู้ท่ีเก่ียวกบัตนเองหรือต่อผูอ่ื้น  หรือต่อเหตุการณ์ท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็น
จริง 
 2.  การมีอารมณ์ตอบสนองท่ีไม่เหมาะสม  ไม่สมเหตุสมผล 
 3.  มีปัญหาดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 4. มีพฤติกรรมท่ีหุนหนัพลนัแล่น  ขาดการควบคุมท่ีดี 
 

สาเหตุของการเกดิบุคลกิภาพผดิปกติ 
 1.  ปัจจัยด้านพนัธุกรรม จากการศึกษาฝาแฝดท่ีมีปัญหาทางจิตใจ  พบวา่  ฝาแฝดท่ีเกิดจาก
ไข่ใบเดียวกนัมีปัญหาทางบุคลิกภาพผิดปกติแบบเดียวกนั  มากกว่าฝาแผดท่ีเกิดจากไข่คนละใบ
มกัจะพบความผิดปกติทางจิตในฝาแฝดไข่ใบเดียวกนั  มากกวา่ผูป่้วยแผดไข่คนละใบดงันั้นปัจจยั
ดน้พนัธุกรรมจึงมีส่วนเก่ียวของกบัการเจบ็ป่วยดว้ย 
 2.  ปัจจัยด้านอารมณ์พื้นฐาน ปัจจยัด้านอารมณ์พื้นฐานในเด็ก  สัมพนัธ์กบับุคลิกภาพ
ผิดปกติในผูใ้หญ่  อารมณ์ของมารดาก็เป็นปัจจยัหน่ึงในการก่อให้เกิดบุคลิกภาพผิดปกติ  บิดา
มารดาท่ีมีความวติกกงัวลส่งผลใหเ้ด็กมีความวติกกงัวลสูงเช่นกนั 
 3. ปัจจัยด้านชีวภาพ ความผดิปกติของฮอร์โมนภายในร่างกาย  และชีวเคมีในสมอง  ส่งผล
ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมและการกระท าท่ีผดิปกติไปจากคนในสังคม 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2537
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2543
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 4.  ปัจจัยด้านจิตใจ ข้ึนกบัแบบแผนบุคลิกภาพของแต่ละคน (Personality trait)  และมี
ความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกบัการพฒันาการตามแนวคิดของฟรอยด์  เช่น ผูป่้วยท่ียึดติดกบั Oral 
stage มกัมีปัญหาบุคลิกภาพแบบ Passive และ Dependent และถา้ยึดติดกบั  Anal stage ก็มกัจะเป็น
คนต้ือ แต่มีมโนธรรมสูง  มีความจุกจิกจูจ้ี้มาก 
 เม่ือกลไกทางจิตใจใช้ไดผ้ลผูป่้วยท่ีมีบุคลิกภาพผิดปกติก็สามารถควบคุมความรู้สึกวิตก
กงัวล ความซึมเศร้า  ความโกรธความละลายไดด้งันั้นผูป่้วยจะไม่รู้สึกพฤติกรรมของตนเองเป็น
ปัญหา  ถึงแมว้า่พฤติกรรมเหล่าน้ีไดส้ร้างปัญหาใหก้บับุคคลน้ีนอยา่งมากมาย 

การรักษาแก้ไขบุคลิกภาพผิดปกติ ท าไดโ้ดยวิธีจิตบ าบดั และการรักษาดว้ยยา  เช่น ลด
ความวติกกงัวล  ลดอาการกา้วร้าว  และซึมเศร้า 
 

สุขภาพวยัรุ่น 
 

ตามค าจ ากดัความขององคก์ารอนามยัโลก วยัรุ่น คือ ผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 10-19 ปี  ในปัจจุบนั
มีประมาณร้อยละ 20 ของประชากรโลก  หรือมีประมาณ 1.2 พนัลา้นคน  ส าหรับในประเทศไทยมี
วยัรุ่นประมาณ 10 ลา้นคน     ตามจริงแลว้ช่วงชีวิตวยัรุ่นควรจะเป็นช่วงท่ีมีสุขภาพดี  เพราะไดผ้า่น
ช่วงท่ีมีอตัราเส่ียงสูงต่อสุขภาพในวยัเด็กเล็กมาแลว้   แต่ในปัจจุบนัวยัรุ่นไทยกลบัเสียชีวิตและ
เจ็บป่วยจากโรคต่างๆมาก  เช่น  อุบติัเหตุ  ความรุนแรงต่าง ๆ  สารเสพติด  การตั้งครรภ์ท่ีไม่พึง
ประสงค ์ โรคจากบุหร่ี และ AIDS ซ่ึงนบัแต่จะมีจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ 

นอกจากโรคทางกายแลว้ปัญหาในดา้นจิตใจของวยัรุ่นสามารถพบไดม้ากเช่นกนั    ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากการเขา้มาของวฒันธรรมต่างชาติซ่ึงส่งผลใหเ้ยาวชนมีภูมิคุม้กนัทางสังคมนอ้ยลง  เช่น
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ลดนอ้ยลง ไม่สามารถอดทนต่อเร่ืองท่ีเขา้มากระทบอารมณ์ได ้ หรือรอคอย
เร่ืองต่างๆไม่ได ้  เขา้สังคมไดไ้ม่ดี   โดยมีปัญหาในการปรับตวัและรับวฒันธรรมเหล่านั้น  จนเกิด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคแ์ละส่งผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจได ้
 
ปัญหาสุขภาพทีพ่บบ่อยในวยัรุ่น 
 

 หากแบ่งปัญหาสุขภาพเป็นโรคทางกายและทางใจแลว้  สามารถแบ่งโรคท่ีพบบ่อยดงัน้ี   
โรคทางร่างกาย   เช่นโรคอว้น  โรคภูมิแพ ้  โรคผิวหนงั  เป็นตน้  โรคทางจิตใจ  เช่น การติดเกมส์  
และปัญหาเร่ืองเพศ  เป็นตน้ 
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โรคทางร่างกาย 
 

โรคอ้วน   
 

ภาวะน ้าหนกัเกินในปัจจุบนัพบไดม้ากข้ึนจนจดัไดว้า่มีการระบาดไปทัว่โลก  ส่วนใหญ่ไม่
พบสาเหตุทางกาย  แต่มกัเกิดจากพฤติกรรมการด ารงชีวิตท่ีไม่เหมาะเช่น รับประทานอาหารมาก
เกิน  ออกก าลงัหรือมีกิจวตัรท่ีใชพ้ลงังานนอ้ย   จากการส ารวจเด็กวยัเรียนจากการสุ่มตวัอยา่งทัว่
ประเทศพบว่าประมาณ 1 ใน 10 มีภาวะโภชนาการเกินหรือ โรคอว้น โดยมีสาเหตุมาจากการ 
พนัธุกรรม  การเล้ียงดู  ส่ิงแวดลอ้ม     ดู TV  เล่น Internet  และ Game online โดยไม่มีการควบคุม  
ส่วนสาเหตุจากโรคต่างๆสามารถพบไดว้่าเป็นสาเหตุของการอว้นได ้เช่น เป็นเน้ืองอกในระบบ
ประสาทส่วนกลาง (Pituitary) หรือในต่อมไร้ท่อ  หรือการใช้ยา Steroid  ซ่ึงท าให้ระบบผลาญ
อาหารและพลงังานผดิปกติไป 

โรคท่ีตามมาจากภาวะโรคอว้นมีหลายโรค เช่น เบาหวานชนิดท่ี 2   ซ่ึงในวยัรุ่นไทยสูงเกิน
กวา่ 3 เท่า ในช่วง 5 ปีหลงั  เป็นร้อยละ 17.9 ของวยัรุ่นทั้งหมด   เกิดภาวะผวิหนงัรอยทบัตามขอ้พบั  
ความผดิปกติของการหายใจโดยมีการหยดุหายใจเป็นช่วงระหวา่งการนอนหลบั (Sleep apnea) และ
ทางดา้นจิตใจ  พบวา่คนอว้นอาจมีภาวะซึมเศร้า และภูมิใจในตนเองนอ้ยลง 

การรักษา  หากมีสาเหตุจากโรคใด เช่นเน้ืองอกในระบบประสาท  สามารถรักษาตาม
สาเหตุโรค  ถา้ไม่พบสาเหตุ   จะอยูท่ี่ความตั้งใจของผูป่้วย  และความร่วมมือของครอบครัวโดยการ
ควบ  คุมอาหาร  การออกก าลงั  ปรับพฤติกรรมการใช้พลงังานในระหว่างวนั  การใช้ยาลดความ
อว้นอาจไม่คุม้โดยกลบัมาอว้นไดอี้ก  การพิจารณาประมาณพลงังานจากอาหารและการออกก าลงั
ง่ายสามารถพิจารณาจากตวัอยา่งไดด้งัน้ี   น ้ าอดัลม  1 กระป๋อง กลว้ยทอดสองช้ิน  โดนทั 1 ช้ิน  
ทองหยบิ 1 ดอก  เม่ือรับประทานแลว้หากตอ้งการใหเ้กิดการเผาผลาญให้หมด  ตอ้งเดิน 20 นาที วิ่ง 
10 นาที  ซ่ึงจะใชพ้ลงังาน 100 Kcal    

ส าหรับบทบาทของส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับวยั รุ่นมีหลายส่วนเช่น  โรงเรียนและ
สถานศึกษา  ช่วยไดม้ากในเร่ืองการจดัไม่ใหมี้การจ าหน่ายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีหวานเกินไป  การ
ส่งเสริมการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเน่ือง  และการสร้างเจตคติท่ีเหมาะสมเพื่อควบคุม
พฤติกรรมการบริโภคของหวาน ส าหรับพ่อแม่  สามารถจ ากดัเวลากิจกรรมท่ีใชพ้ลงันอ้ย เช่นการดู 
TV  เล่น Internet  ทั้งน้ีตอ้งเป็นลกัษณะของการเสริมแรงทางบวก  การมีกิจกรรมร่วมกนัในดา้น
กีฬา โดยชวนกนัออกก าลงัทั้งครอบครัว  การออกก าลงันอกจากช่วยลดน ้ าหนกัแลว้  ยงัช่วยกระตุน้
การเติบโตใหม่ของเซลลส์มองซ่ึงจะท าใหจิ้ตใจสดช่ืนดว้ย 
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โรคภูมิแพ้ 
 

 โรคภูมิแพเ้ป็นสภาวะท่ีร่างกายมีความไวต่อสารหรือสภาวะบางอยา่งมาก  ซ่ึงร่างกายคิดวา่
เป็นส่ิงท่ีจะเป็นอนัตรายต่อร่างกาย  ระบบภูมิคุม้กนัจึงท างานอยา่งเต็มท่ี โดยทัว่ไป  อาการภูมิแพท่ี้
พบบ่อยแสดงออก 3 ลกัษณะ คือทางผิวหนงั  ทางเดินหายใจส่วนบน จมูก ระบบหายใจ ปอด ทาง
ผวิหนงัจะมีอาการผืน่แพ ้เฉพาะจุดหรือทัว่ทั้งร่างกาย  ทางจมูกมีเร่ือง การคดัแน่นหายใจไม่สะดวก 
มีน ้ามูก สารคดัหลัง่ ระบบหายใจเป็นเร่ือง หอบหืด    
 การป้องกนัอาการส าคญัต่อการเกิดภูมิแพเ้ป็นอย่างมาก  การเล่ียงส่ิงท่ีแพ ้ หากเล่ียงส่ิงท่ี
แพไ้ดใ้นระยะเวลานานอาการภูมิแพท่ี้เกิดข้ึนจะห่างไปและเกิดอาการนอ้ย การจดัสภาพอากาศให้ดี  
ปลอดโปร่ง จะช่วยลดและบรรเทาอาการได ้
 

โรคผวิหนัง 
 

 ในวยัรุ่น เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีการด าเนินกิจกรรมมากเช่น กีฬา  หรือการออกก าลงั  ซ่ึงหาก
ไม่รักษาความสะอาด และสุขอนามยั  ของร่างกาย อาจก่อให้เกิดโรคผิวหนงั  เช่น ผื่นจากเช้ือรา  
ผิวหนงัอกัเสบจากเช้ือแบคทีเรีย   เม่ือเกิดอาการ ควรให้ผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณา ไม่ควรหายามาทา
หรือรักษาเอง  โรคผิวหนงับางประเภทหากใชย้าไม่ถูกตอ้งอาจเกิดอาการกลบัเป็นซ ้ า  หรือลุกลาม
มากข้ึน  
 

โรคทางจิตใจ  ติดเกมส์  ปัญหาเร่ืองเพศศึกษา 
 

ติดเกมส์ 
 

ในช่วงเราไดท้ราบข่าวท่ีมีเยาวชนเล่นเกมส์จนเสียชีวิตในร้านเกมส์  ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าเศร้า
และเสียดายเป็นอยา่งยิ่ง  ในปีพ.ศ. 2545 ส านกังานสถิติส ารวจเด็กและเยาวชน 11-24 ปี  พบวา่ 3 
ลา้นคนเล่นเกมส์ และมีสถิติท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อเล่นเกม ทั้งน้ีเป็นการออนไลน์
ท่ีไม่ไดป้ระโยชน์  โดยใชอ้อนไลน์เพื่อเล่นมากกวา่การคน้ควา้และท างาน  ซ่ึงเป็นทัว่ทั้งโลก   ส่ิงท่ี
น่าห่วงคือเล่นเกมส์มากเกินไปจนติดเกมส์ 

ส าหรับเกณฑว์นิิจฉยั  คลา้ยผูติ้ดสารเสพติด และผูป่้วยท่ีติดการพนนั  ใชเ้วลานานข้ึน  คุม
ตนเองให้เลิกเล่นไม่ได ้ หมกมุ่นคิดเก่ียวกบัเกมส์มาก  เกิดผลเสียต่อการเรียนต่อสุขภาพ  มีปัญหา
พฤติกรรมตามมาเช่น โกหก  ขโมย  กา้วร้าว   การท่ีจะเกิดการเสพติดนั้นเกิดเน่ืองจากระหวา่งเล่น
เกมส์ท่ีต่ืนเตน้จะมีการหลัง่สารเคมี Dopamine ในสมอง ท าใหเ้กิดความรู้สึกสุขเพลิดเพลินคลา้ยกบั
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กรณีของยาเสพติด  จากนั้น Dopamine จะลดลงจนตอ้งเสพมากข้ึน  ดา้นจิตสังคม  เด็กท่ีมีความนบั
ถือตนเองต ่าจะพอใจกบัความส าเร็จในการเล่นเกมส์  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เช่นมีร้านเกมส์ท่ีไม่มี
การควบคุมอยูใ่กลบ้า้น 

ผลกระทบ   เกมส์ท่ีรุนแรงเช่นการยิง ฆ่า  จะเสริมให้วยัรุ่นมีความคิด  อารมณ์และ
พฤติกรรมท่ีกา้วร้าวรุ่นแรง   การเรียน  การท างานจะมีปัญหา 

การป้องกนั พอ่แม่ควรมีความรู้เร่ืองเกมส์  ช่วยลูกเลือกเกมส์ท่ีควรเล่นไม่ควรเล่น  จดัวินยั
ในการเล่นเกมส์เป็นเวลา  ส าคญัมากเป็นการปูพื้นขอ้ตกลงกนั  ซ่ึงถา้ละเมิดสามารถลงโทษโดยลด
เวลาในการเล่นเกมส์  ถา้ท าไดอ้าจเพิ่มเวลาใหบ้า้ง  ส าหรับวยัรุ่นในปัจจุบนัตอ้งเล่ียงการต าหนิหรือ
อบรมสั่งสอนโดยตรง  แต่ให้กระตุน้ให้พูดถึงผลกระทบของการเล่นเกมส์ท่ีมีผลเสียต่อตนเองและ
ครอบครัว 
 

เพศศึกษา   
 

ส่วนใหญ่วยัรุ่นไดค้วามรู้ในเร่ืองน้ีจากเพื่อนซ่ึงอาจไม่ถูกตอ้ง   ท่ีจริงแลว้ พ่อ แม่ สามารถ
เป็นผูใ้ห้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาได้เป็นคนแรก  ส่ือสารความคาดหวงัและค่านิยมเร่ืองเพศจะช่วย
สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหส้ามารถตดัสินใจในส่ิงท่ีจะเป็นผลดีต่อสุขภาพในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมทางเพศเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น  ลูกท่ีไดรั้บขอ้มูลเพศศึกษาจากพอ่แม่จะมีเพศสัมพนัธ์ชา้ลง 

การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  นบัเป็นปัญหาท่ีส าคญัและมีผลกระทบต่อเยาวชนอยา่ง
มากโดยเฉพาะเยาวชนสตรี   เพื่อป้องกนัปัญหาน้ีวยัรุ่นควรมีการฝึกทกัษะการส่ือสารและการ
ต่อรองของวยัรุ่นเพื่อเล่ียงการตั้งครรภไ์ม่พึงประสงคแ์ละการติดโรคทางเพศสัมพนัธ์   การปฏิเสธ
อย่างจริงจัง  บอกความรู้สึก  ถามความเห็น  ต่อรองไปท ากิจกรรมอ่ืน  ผดัผ่อนเวลาออกไป  
ส าหรับส่วนท่ีตามมาจากการมีเพศสัมพนัธ์ก่อนวยัอนัควรคือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  ซ่ึง
สะทอ้นการวางแผนครอบครัวท่ีไม่ทัว่ถึง  มกัเกิดปัญหาในกลุ่มท่ีดอ้ยโอกาส  เราตอ้งสอนเร่ืองวิธี
ในการคุมก าเนิด  และตอ้งด าเนินการเชิงรุกต่อไป 
 

ความเครียดและการจัดการความเครียด 
 

กรมสุขภาพจิต (2541: 9) ไดอ้ธิบายว่า ความเครียดเป็นภาวะของอารมณ์หรือความรู้สึก           
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเผชิญกบัปัญหาต่างๆ ท่ีท าใหรู้้สึกไม่สบายใจ คบัขอ้งใจ หรือถูกบีบคั้น กดดนัจนท าให้
เกิดความรู้สึกทุกขใ์จ สับสน โกรธ หรือเสียใจ 

 บิตเติล (2539 : 287-288) อธิบายวา่ ความเครียดตามหลกัวิทยาศาสตร์ หมายถึง สภาพทาง
ร่างกายท่ีส่งฮอร์โมนอะเดรนาลีน (Adranalen) สู่เลือด กล้ามเน้ือและร่างกายส่วนต่าง ๆ อย่าง
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รวดเร็ว ปฏิกิริยาต่อความเครียด คือ การตอบสนองต่อความเครียดทางจิตใจและร่างกาย ทางร่างกาย
ก็จะเกิดความดนัโลหิตสูง และจิตใจก็จะหดหู่ ความเครียดในการท างานจะแสดงออกโดยการไม่
พอใจในงานการขาดงานบ่อย การลาออกสูงและพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่ดี  แต่ความเครียดก็ไม่ใช่จะมี
แต่ส่วนไม่ดี ถา้มีความเครียดในระดบัต ่า ก็สามารถช่วยใหร่้างกายของมนุษยสู้์และจดัการกบัปัญหา
อนัตรายและช่วงวกิฤติได ้แต่ถา้หากมีในระดบัสูงมากเกินไป ก็จะท าให้ร่างกายและจิตใจท างานไม่
ปกติ ซ่ึงความเครียดอยา่งหลงัจะก่อใหเ้กิดผลเสียต่อองคก์ารและท าลายบุคคลผูน้ั้นเอง 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ความเครียด หมายถึง สถานการณ์ท่ีคบัแคน้ท่ีมีผลท าให้เกิดความกดดนั
ทางอารมณ์ความเครียดจะเกิดความเก่ียวพนักบัความวิตกกงัวล บางคร้ังความเครียดอาจจะเกิด
ข้ึนกบัร่างกายเม่ือมีการใช้พลงังานมาก หรือมีการเปล่ียนแปลงต่อขบวนการทางสรีรวิทยาของ
ร่างกาย เช่น การอยูใ่นสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก ๆ หรือจากการเจบ็ป่วยท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ 
 ความเครียดถือเป็นปัญหาทางสุขภาพจิตท่ีส าคัญท่ีสุดปัญหาหน่ึงเพราะว่าผลของ
ความเครียดท าให้บุคคลไม่มีความสุข มีความไม่สบายใจ ท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ทางร่างกายตามมา 
เช่น นอนไม่หลบั แผลในกระเพาะอาหาร โรคเบาหวานก าเริบ หลอดเลือดหวัใจอุดตนั โรคหอบ 
หืด และมะเร็ง 
 ความเครียดท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงจากการขาดงาน 
ประสิทธิภาพการท างานลดลงอีกทั้งนั้นตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลแลเป็นเหตุชดัจูงให้
บุคคลปรับตวัในทางท่ีผิด บางคนหาทางระบายความเครียดด้วยเหล้าและบุหร่ี  ติดสารเสพติด 
หลายคนหมกมุ่นอยู่กบัการพนนัและบางรายมีการกระท าก้าวร้าวรุนแรงถึงการอตัวินิบาตกรรม 
หรือฆ่าตวัตาย กล่าวคือ ท าร้ายตนเองและท าร้ายผูอ่ื้น 
 

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิความเครียด 
 

 การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในสังคมยุคโลกาภิวตัน์ รวมทั้งการแข่งขนัเป็นไปอย่างสูงข้ึน 
ก่อให้เกิดภาวะท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตวัได้ตามสถานการณ์ท าให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตสูงข้ึน โดยเฉพาะโรคท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ โรคจิต ภาวะปัญญาอ่อน โรคลมชกั โรควิตก
กังวล และโรคซึมเศร้า การด่ืมสุรา การใช้สารเสพติดและการฆ่าตวัตาย (แผนการพฒันาการ
สาธารณสุขในช่วงแผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8  พ.ศ. 2540-2544 : 228) 
 ปัญหาสุขภาพจิตอ่ืน ๆ ท่ีเร่ิมมีความส าคญัมากข้ึนเร่ือยๆ เช่น ปัญหาความเครียด จากการ
ท างาน การด ารงชีวติ การใชค้วามรุนแรงเพื่อการแกปั้ญหามีแนวโนม้มากข้ึน รวมทั้งปัญหาการหยา่
ร้าง ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเก่ียวพนักบัสุขภาพจิตของบุคคลอยา่งมาก   

นกัวชิาการไดอ้ธิบายสาเหตุของความเครียดไวด้งัจะยกตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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เชอร์เมอร์ฮอร์น และคณะ (Schermerhorn, et al., 2003 : 381)  กล่าววา่ ส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของ
ความเครียด (Stressors) คือ บางอยา่งเกิดจากประสบการณ์ในท่ีท างานโดยตรง แต่ก็มีสาเหตุอ่ืนท่ี
ไม่ไดเ้กิดจากงาน รวมทั้งเกิดปัจจยัเก่ียวกบัตวับุคคลดว้ย กล่าวคือ 

สาเหตุของความเครียดท่ีเกี่ยวกับกับงาน (Work-related stressors) เกิดจากหลายแหล่ง อาทิ 
1. ปริมาณงาน (Task demands) -อาจเป็นผลเน่ืองมาจากถูกก าหนดใหท้ างานมากหรือนอ้ย

เกินไป  
2. บทบาทไม่ชดัเจน (Role ambiguities) -ไม่ทราบวา่อะไรคือส่ิงท่ีตอ้งท า หรือจะถูก

ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งไร 
3. ความขดัแยง้ในบทบาท (Role conflicts) -มีความรู้สึกไม่สามารถท าหลายส่ิงหลายอยา่ง

ใหพ้ึงพอใจไดแ้ละขดัแยง้เกิดกบัความคาดหวงัในผลงาน  
4. ปัญหาทางจริยธรรม (Ethical dilemmas) -ไดรั้บการร้องขอใหท้ าในส่ิงท่ีผดิกฎหมาย

หรือขดักบัค่านิยมส่วนบุคคล 
5. ปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal problems) -มีประสบการณ์

ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ดี หรือท างานกบัคนอ่ืนซ่ึงเป็นคนท่ีเขา้กบัใครไม่ได ้
6. การพฒันาอาชีพ (Career developments) -กา้วหนา้เร็วมากและรู้สึกตอ้งใชค้วามพยายาม

สุดขีด หรือกา้วหนา้ชา้และรู้สึกวา่ไม่เจริญเติบโต 
7. สภาพทางกายภาพ(Physical setting) -สภาพความเป็นอยูข่องท่ีท างานไม่ดี เช่น มีเสียง

รบกวน ไม่เป็นส่วนตวั มีมลพิษ หรือ ไม่พอใจเง่ือนไขการท างานดา้นอ่ืน 
สาเหตุท่ีไม่เกี่ยวกับงานและด้านตัวบุคคล (Nonwork and stressos) อาจมีสาเหตุท่ีไม่

เก่ียวกบังานหลายประการท่ีท าใหเ้กิดความเครียดได ้เช่น จากเหตุการณ์ในครอบครัว อาทิ การเพิ่งมี
เด็กเกิดใหม่ ปัญหาทางเศรษฐกิจ อาทิ ประสบภาวะการขาดทุนในกิจการใหญ่ และเร่ืองรักใคร่
ส่วนตวั อาทิ การแยกกนัอยู ่หรือหยา่ร้าง เป็นการยากท่ีจะแยกงานกบัเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกบังานออกจาก
กันได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้ นความเครียดในเร่ืองท่ีไม่ใช่งานจึงมีผลกระทบต่อความรู้สึกและ
พฤติกรรมในการท างานดว้ย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นตน้วา่ ความตอ้งการส่วนบุคคล สมรรถภาพ และบุคลิกภาพ เหล่าน้ี
จะมีอิทธิพลต่อเขาและเธอว่ารับรู้หรือตอบสนองต่อเครียดท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งงานและไม่ใช่งาน 
ความเครียดจะเกิดอนัตรายเร็วมาก   ตวัอยา่งเช่น   จะเกิดข้ึนกบัคนท่ีมีอารมณ์เปล่ียนแปลงสูงหรือ
คนท่ีมีความรู้สึกยอมรับนบัถือตนเองต ่า   คนท่ีรับรู้วา่ตนเหมาะสมระหวา่งคุณสมบติัเฉพาะงานกบั
ทกัษะส่วนตวัมีความรู้สึกอดกลั้นสูงต่อความเครียด มากกวา่คนท่ีมีความรู้สึกวา่ตนมีความสามารถ
ต ่าซ่ึงดูเหมือนวา่ตนกบังานไม่ค่อยเขา้กนั   บุคลิกภาพบางลกัษณะอาจเป็นสาเหตุของความเครียด
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มากกวา่คนอ่ืน ๆ ในสถานการณ์เดียวกนั  เช่น  คนท่ีใฝ่สัมฤทธ์ิสูง คนท่ีใจร้อน คนท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบเอ (Type A) ซ่ึงตอ้งการเป็นบุคคลท่ีท าอะไรอยา่งสมบูรณ์ คนเหล่าน้ีเป็นตวัอย่างท่ีพบอยู ่   
บ่อย ๆ วา่มีความเครียดในการท างาน ในขณะท่ีคนอ่ืน ๆ ไม่เครียด  

ลสัเซียร์ (Lussier, 1996 : 41) ไดจ้  าแนกสาเหตุของความเครียดออกเป็น 4 ประการ ไดแ้ก่ 
แบบของบุคลิกภาพ เป็นแบบ A หรือ B บรรยากาศขององคก์าร พฤติกรรมการจดัการ และระดบั
ความ       พึงพอใจในงาน กล่าวคือ 

1. แบบของบุคลิกภาพ (Personality  type) แบ่งเป็นแบบ A และ B คนท่ีมีบุคลิกภาพเป็น
แบบ A  มีลกัษณะเคล่ือนไหวเร็ว ท างานหนกั รักษาเวลา ชอบแข่งขนั และเอาใจจดจ่อกบังาน 
ในขณะท่ีคนท่ีมีบุคลิกภาพเป็นแบบ B มีลกัษณะตรงกนัขา้มกบัแบบ A  ในแบบส ารวจแบบ
บุคลิกภาพท่ีมีความเครียด (Stress Personality Types) ในตารางท่ี 5.1 รายการทั้ง 20 ขอ้ สัมพนัธ์กบั
แบบบุคลิกภาพ  ถา้หากตอบ    5 ทุกรายการแสดงถึงพฤติกรรมแบบ A และถา้ตอบ 1 ทุกรายการ
แสดงถึงพฤติกรรมแบบ B ผูท่ี้มีบุคลิกภาพเป็นแบบ A จะมีความเครียดสูงตลอดเวลามากกวา่ผูท่ี้มี
บุคลิกภาพเป็นแบบ B  จะไดค้ะแนน 60  คะแนนข้ึนไป 

2. บรรยากาศขององค์การ (Organizational climate)  การประสานงาน การจูงใจ ขวญั
ก าลงัใจล้วนแต่มีผลกระทบต่อความเครียด  บรรยากาศขององค์การมีลกัษณะในทางบวกมีมาก
เท่าไรก็ท าใหเ้กิดความเครียดนอ้ยลง ซ่ึงองคป์ระกอบของบรรยากาศในองคก์ารท่ีพนกังานรับรู้และ
ใหค้วามสนใจเสมอ ไดแ้ก่ 

 โครงสร้าง (Structure) เช่น กฎ ระเบียบ ขอ้ก าหนด 
 ความรับผดิชอบ (Responsibility)  มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจในการท างาน 
 รางวลั (Rewards) ไดรั้บผลตอบแทนจากผลงาน 
 ความอบอุ่น (Warmth) มีความพึงพอใจในมนุษยสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลใน

องคก์าร 
 การสนบัสนุน (Support) ไดรั้บความช่วยเหลือในการท างาน 
 เอกลกัษณ์ขององคก์ารและความจงรักภกัดี (Organizational identity and loyalty)  
 การประกนัความเส่ียง (Risk) ไดรั้บการกระตุน้ ส่งเสริมใหมี้โอกาสกา้วหนา้ 

 3. พฤติกรรมการจัดการ (Management behavior) การจดัการแบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิด
ความเครียดน้อยลง แต่ถ้าหากมีการควบคุมมากและมีการจดัการแบบเผด็จการก็จะมีแนวโน้ม
ก่อใหเ้กิดความเครียดสูง 
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ตารางที ่5.1 แบบส ารวจแบบบุคลิกภาพท่ีมีความเครียด 
 

ค าช้ีแจง โปรดเลือกตวัเลขท่ีแสดงถึงความถ่ีท่ีเกิดข้ึนกบัตวัท่านในขอ้ความต่อไปน้ี 

5 = เสมอ      4 = บ่อยคร้ัง      3 = เป็นบางคร้ัง      2 = นานๆ คร้ัง      1 =  ไม่ค่อยจะเกิดข้ึนเลย 

5     4     3     2     1  1. ฉนัท างานเร็ว 

5     4     3     2     1  2. ฉนัมาท างานวนัหยดุ 

5     4     3     2     1  3. ฉนัก าหนดวนัท างานส าเร็จในช่วงสั้น 

5     4     3     2     1  4. ฉนัสนุกกบังาน/การเรียนมากกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ 

5     4     3     2     1  5. ฉนัพดูและเดินเร็ว 

5     4     3     2     1  6. ฉนัก าหนดมาตรฐานสูงส าหรับตนเองและท างานหนกัเพ่ือไปสู่มาตรฐานนั้น 

5     4     3     2     1  7. ฉนัสนุกกบัการแข่งขนั ฉนัท างาน/เล่นเพ่ือชยัชนะ ฉนัไม่ชอบความลม้เหลว 

5     4     3     2     1  8. ฉนัไม่กินอาหารกลางวนัหรือไม่ก็กินอยา่งรวดเร็วเม่ือมีงานท่ีตอ้งท า 

5     4     3     2     1  9. ฉนัเป็นคนท่ีเร่งรีบ 

5     4     3     2     1  10. ฉนัท าอะไรหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั 

5     4     3     2     1  11. ฉนัมีความฉุนเฉียวและวา้วุน่ใจ 

5     4     3     2     1  12. ฉนัหงุดหงิดหรือกงัวลใจเม่ือตอ้งรอคอย 

5     4     3     2     1  13. ฉนัประเมินความกา้วหนา้ตามช่วงเวลาและผลการปฏิบติังาน 

5     4     3     2     1  14. ฉนัผลกัดนัใหต้นเองผา่นพน้จากความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ 

5     4     3     2     1  15. ฉนัท างานหลายอยา่งเม่ือมีอะไรมากมายท่ีตอ้งท าใหเ้สร็จสมบูรณ์ 

5     4     3     2     1  16. ฉนัพร ่ าบ่นเม่ือความสามารถส่วนตวัลดลง 

5     4     3     2     1  17. ฉนัพยายามท่ีจะไม่พดูคุยกบัเพ่ือร่วมงาน/เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 

5     4     3     2     1  18. ฉนัมีความวา้วุน่ใจเม่ืองานประจ าของฉนัมีการเปล่ียนแปลง 

5     4     3     2     1  19. ฉนัพยายามท าอะไรมากๆ ในเวลาท่ีจ ากดั 

5     4     3     2     1  20. ฉนัเปรียบเทียบความส าเร็จของตนเองกบัคนอ่ืนท่ีมีผลงานท่ีสูงกวา่ 

รวมคะแนน……………… 

คะแนนท่ีไดจ้ะอยูใ่นช่วง 20 ถึง 100 โปรดกาเคร่ืองหมาย X ในช่วงท่ีตรงกบัคะแนนของท่านในช่องวา่งต่อไปน้ี 

             บุคลิกภาพแบบ A    100………….80…………..60…………..40……………20    บุคลิกภาพแบบ B 
                                A                   A-           B+                 B 

การแปลความหมาย 

 ถา้ท่านไดค้ะแนน 81-100 เป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบ A ท่ีความเครียดสูง 

 ถา้ท่านไดค้ะแนน 61-80 เป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบ A- ท่ีความเครียดค่อนขา้งสูง 

 ถา้ท่านไดค้ะแนน 41-60 เป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบ B+ ท่ีความเครียดค่อนขา้งต ่า 

 ถา้ท่านไดค้ะแนน 20-40 เป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพแบบ B ท่ีความเครียดต ่า 
 

ทีม่า : Lussier. (1996  : 41-42) 
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4. ระดับความพึงพอใจในงาน (Degree of job satisfaction) คนท่ีมีความสนุกกบังานและมี
ความพึงพอใจในงานสูง จะเป็นผูท่ี้สามารถจัดการกับความเครียดได้ดีกว่าคนท่ีไม่มีลักษณะ
ดงักล่าว ในบางกรณี การเปล่ียนงานก็อาจมีส่วนช่วยใหล้ดความเครียดได ้ 
 

นอกจากน้ี รอบบินส์ (Robbins, 2001: 565) ไดจ้  าแนกปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความเครียด
ออกเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัเก่ียวกบัองค์การและปัจจยัเก่ียวกบัตวั
บุคคล รายละเอียดดงัแบบจ าลองในภาพท่ี 5.1 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.1 แสดงแบบจ าลองความเครียด (A model of stress) 
ทีม่า  : Robbins. (2001 : 565) 
 

สรุปไดว้า่สาเหตุของความเครียดในการท างานจากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นวา่ งานท่ีปฏิบติัอยู่
เป็นประจ าทุกวนั นอกจากผูป้ฎิบติังานจะใชส้มองท างานหนกัแลว้อาจจะมีความรู้สึกวา่เขามีงานท า

ที่มาของความเครียด      ผลกระทบจากความเครียด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยเกีย่วกับส่ิงแวดล้อม 

-ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  
-ความไม่แน่นอนทางการเมือง  
-ความไม่แน่นอนทาง 
  เทคโนโลย ี
 

 

 

ความแตกต่างของบุคคล 
-การรับรู้ 
-ประสบการณ์การท างาน 

-การสนบัสนุนทางสงัคม 

-ความเช่ือเร่ืองการควบคุม 

-ความมุ่งร้าย 

อาการทางร่างกาย 
-การปวดศีรษะ 
-ความดนัโลหิตสูง 
-โรคหวัใจ 
 

 

 

 

ปัจจัยเกีย่วกับองค์การ 
-ความตอ้งการจากงาน 

-ความตอ้งการจากบทบาท 

-ความตอ้งการส่วนบุคคล 
-โครงสร้างองคก์าร 
-ภาวะผูน้ าในองคก์าร 
-วงจรชีวิตขององคก์าร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-ปัญหาทางครอบครัว 
-ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
-บุคลิกภาพ 

 

 

 

 

การเผชิญกบัความเครียด 

อาการทางจิตใจ 
-ความวิตกกงัวลใจ 
-ความกดดนั 

-ความพอใจในงานลดลง 

อาการทางพฤติกรรม 

-ผลผลิตลดลง 
-การขาดงาน 

-การลาออก 
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มากกวา่ท่ีควรจะเป็น มีความกดดนัต่างๆ ทั้งจากภายในตนเอง จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนร่วมงาน 
จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนร่วมงาน จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จากกฎระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  หรือ
จากความกดดนัในสังคมท่ีเขาไม่อาจจะด าเนินการใด ๆ ได ้ ท าให้เกิดความเครียด หงุดหงิด วิตก
กงัวลและหวัน่ไหวไม่มัน่คงปลอดภยั 
 ส าหรับความกดดันท่ีเกิดจากภายในตนเอง เช่น ความทะเยอทะยาน ใฝ่สูงจนเกินปกติ 
ความตอ้งการ การแสวงหาวตัถุเขา้มาป้อนในชีวติ การแก่งแยง่ชิงดีกบัผูอ่ื้น ความขดัแยง้ในบทบาท
กบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริง และความกา้วร้าว เหล่าน้ีเป็นความกดดนัท่ีบีบคั้นภายในจิตใจก่อให้เกิด
ความเครียดใหแ้ก่บุคคล 
 

ผลของความเครียดทีม่ีต่อมนุษย์ 
 

 เน่ืองจากร่างกายและจิตใจมีการท างานประสานกนัจึงไม่สามารถแยกออกจากกนัไดอ้ยา่ง
อิสระ ดงันั้นเร่ืองของความเครียดท่ีเกิดข้ึนจึงมีผลต่อการปรับตวัทั้งทางร่างการและจิตใจซ่ึงมีผลต่อ
สุขภาพจิตโดยทัว่ไปดว้ยกระบวนการเกิดความเครียด และผลท่ีตามมามีดงัน้ี 
 1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด อารมณ์มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของจงัหวะการเตน้
ของหัวใจ ท าให้ความดันโลหิตเปล่ียนแปลง  หลอดเลือดไปเล้ียงหัวใจ เช่น บุคคลท่ีเป็นคนท่ี
สมบูรณ์แบบมีความทะเยอทะยานสูง เม่ือประสบปัญหาในเร่ืองของผลการท างานไม่เป็นท่ีพอใจ 
ไม่ได้รับการยอมรับและยกย่องท าให้เกิดความเครียด มีความวิตกกงัวล อาจจะไม่แสดงออกมา
โดยตรงแต่จะมีอาการของโรคในระบบน้ีกล่าวคือ มีอาการหนา้มืดเป็นลมเจ็บหนา้อกดา้นซ้าย ถา้
เป็นมาก ๆ จะท าใหก้ลา้มเน้ือหวัใจผดิปกติไป ความดนัโลหิตสูง 
 2. ระบบยอ่ยอาหาร อาจจะเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้เล็กเน่ืองจากมีการหลัง่
กรดและน ้ายอ่ยมากกวา่ปกติพบในชายมากกวา่หญิง โดยมีอาหารปวดก่อนและหลงัอาหาร พบมาก
ในคนท่ีอยูส่ังคมเมืองและในคนท่ีมีต าแหน่งการงานท่ีส าคญั ๆ มีความรับผดิชอบสูง 
 โรคอว้น  บางคร้ังมีสาเหตุมากจากอารมณ์ เช่น การขาดความรัก ความอบอุ่น ความมัน่คง 
ก็ใชก้ารกินเพื่อหนีภาระบางอยา่ง เช่น ความรับผิดชอบ การเขา้สังคม โดยการท าให้เกิดความสบาย
ใจจากความเอร็ดอร่อยของอาหารท่ีกินเขา้ไป 
 โรคเบ่ืออาหาร มกัจะเกิดข้ึนกบัผูท่ี้มีความวติกกงัวล และจะเกิดกบัผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย 
 3. ระบบหายใจ เป็นระบบท่ีมีปฏิกิริยาต่อการเกิดภาวะทางอารมณ์มากระบบหน่ึง
โดยเฉพาะจมูก ในบริเวณจมูกจะมีอาการท่ีเกิดข้ึน 2 อยา่ง คือ หลดเลือดบีบตวัมีอาการเยื่อหุ้มจมูก
แห้งอาหารในระบบทางเดินหายใจ อีกอย่างหน่ึงคือหลอดเลือดพองออกท าให้มีการหลั่งเมือก
บริเวณจมูกออกมามาก ท าใหเ้กิดน ้ามูกและหายใจล าบาก นอกจากน้ีปัญหาทางอารมณ์และอิทธิพล
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จากภาวะทางจิตใจจะท าให้ไปรบกวนระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการหอบหืดเกิดข้ึน ซ่ึงอาการ
หอบหืดน้ีบางทีอาจจะมีสาเหตุมาจากอาการแพ ้ไดด้ว้ย แต่มกัพบวา่อาการก าเริบมากหากบุคคลอยู่
ในภาวะเครียด 
 4. ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก มีอาการเจ็บปวดตามขอ้มือ ขอ้เทา้ ปวดกลา้มเน้ือ บางคน
เม่ือมีความเครียดจะมีอาการปวด เจบ็ตามอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ปวดคอ ปวดหลงั ปวด
เอว ซ่ึงมีอาการปวดเหล่าน้ีไม่ไดเ้กิดจากความเจบ็ป่วยทางร่างกาย 
 5. ระบบผิวแห้ง อาจมีอาการคนั เจ็บ ชา มีเหง่ือออกมากกว่าปกติโดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือ
และฝ่าเทา้ หนา้ผาก ผมร่วง การรักษาบางคร้ังตอ้งใชว้ธีิการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ 
 6. ระบบขบัถ่ายและสืบพนัธ์ุ ในระบบขบัถ่ายปัสสาวะจะมีอาการผิดปกติเห็นไดช้ัดเจน
โดยเฉพาะในเด็กถ้ามีความกดดนัอารมณ์อาจจะเกิดภาวะปัสสาวะรดท่ีนอนหรือไม่สามารถจะ
ควบคุมการขบัถ่ายปัสสาวะในระบบสืบพนัธ์ุจะเห็นชดัเจน ในผูห้ญิงประจ าเดือนจะไม่มาตามปกติ 
ถา้อยูใ่นภาวะมีความวติกกงัวล หรือความเครียดสูงมากในบางคนอาจท าให้ไม่สามารถประกอบกิจ
ทางเพศไดต้ามปกติและในคู่สมรสบางคู่จะไม่สามารถ มีลูกได ้ท าใหเ้กิดการท าหมนัข้ึน 
 7. ระบบต่อมไขมนัไร้ท่อ มีฮอร์โมนหลายชนิดท่ีจะกระตุน้ต่อมไร้ท่อต่างๆ และการหลัง่
ฮอร์โมนเหล่าน้ี ท าใหมี้การเปล่ียนแปลงในการท างานของสมองบางส่วนท่ีควบคุมเก่ียวกบัอารมณ์ 
ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของการหลัง่ฮอร์โมนเหล่าน้ีท าให้เกิดความแปรปรวนข้ึนได ้ตลอดจนความ
เจบ็ป่วยทางร่างกายและอาจท าใหมี้ปัญหาทางจิตใจตามมา เช่น คนท่ีมีอารมณ์เครียดมาก ท าให้การ
หลัง่ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อผดิปกติไป และอาจท าใหเ้กิดโรคเบาหวานข้ึนได ้
 

การส ารวจความเครียดของตนเอง 
 

 ตามปกติแลว้เม่ือเกิดความเครียดภายในจิตใจมกัส่งผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกต
ไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ทางกาย ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลบั เบ่ืออาหาร หายใจไม่อ่ิม ทางจิตใจ  
หงุดหงิด สับสน คิดอะไรไม่ออก เบ่ือหน่าย โมโหง่าย ซึมเศร้า ทางสังคม บางคร้ังทะเลาะวิวาทกบั
คนใกลชิ้ด หรือไม่พูดจากบัใคร แต่ในบางคนไม่สามารถสังเกตเห็นความเปล่ียนแปลงของอาการ
ได้ชัดเจนและไม่ทราบว่า ตนเองมีความเครียดหรือไม่ อาจใช้แบบประเมินและวิเคราะห์
ความเครียดด้วยตนเองส ารวจความเครียดของตนเองก็ได้ ซ่ึงกรมสุขภาพจิตได้สร้างเคร่ืองมือ
ประเมินและวเิคราะห์ความเครียดดว้ยตนเองส าหรับคนไทย ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.2  แบบประเมินและวเิคราะห์ความเครียดดว้ยตนเองของกรมสุขภาพจิต 
 

วธีิปฏิบัติ   

ในระยะเวลา 2 เดือนท่ีผา่นมาน้ี ท่านมีอาการ พฤติกรรม หรือความรู้สึกต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด โปรด
ขีดเคร่ืองหมาย “X” ลงในช่องแสดงระดบัอาการท่ีเกิดข้ึนกบัตวัท่านตามความเป็นจริงมากท่ีสุด 

 
อาการ พฤติกรรมหรือความรู้สึก 

1.นอนไม่หลบัเพราะคิดมากหรือกงัวลใจ…………………… 
2.รู้สึกหงุดหงิด ร าคาญใจ…………………………………… 
3.ท าอะไรไม่ไดเ้ลยเพราะประสาทตึงเครียด………………… 
4.มีความวุน่วายใจ………………………………………….. 
5.ไม่อยากพบปะผูค้น……………………………………….. 
6.ปวดหวัขา้งเดียวหรือปวดบริเวณขมบัทั้งสองขา้ง………… 
7.รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง………………………….. 
8.รู้สึกหมดหวงัในชีวิต……………………………………… 
9.รู้สึกวา่ชีวิตตนเองไม่มีคุณค่า……………………………… 
10.กระวนกระวายอยูต่ลอดเวลา……………………………. 
11.รู้สึกวา่ตนเองไม่มีสมาธิ………………………………….. 
12.รู้สึกเพลียจนไม่มีแรงท่ีจะท าอะไร………………………. 
13.รู้สึกเหน่ือยหน่ายไม่อยากท าอะไร………………………. 
14.มีอาการหวัใจเตน้แรง……………………………………. 
15.เสียงสัน่ ปากสัน่ หรือมือสัน่เวลาไม่พอใจ………………. 
16.รู้สึกกลวัผิดพลาดในการท าส่ิงต่าง ๆ……………………. 
17.ปวดหรือเกร็งกลา้มเน้ือบริเวณทา้ยทอยหลงั หรือไหล่….. 
18.ต่ืนเตน้ง่ายกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คุน้เคย…………………….. 
19.มึนงงหรือเวียนศีรษะ…………………………………….. 
20.ความสุขทางเพศลดลง…………………………………... 
                                           รวม 

 
ไม่เคยเลย   
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………               

ระดบัอาการ 
เป็นคร้ังคราว 
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
…………… 

 
เป็นบ่อย ๆ  
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………. 
 

 
เป็นประจ า 
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………… 

เม่ือท าแบบประเมินครบทั้ง 20 ขอ้ แลว้ใหใ้ส่คะแนนของแต่ละขอ้ ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  
ถา้ตอบวา่ไม่เคยเลย = 0 คะแนน เป็นคร้ังคราว = 1 คะแนน เป็นบ่อย ๆ  = 2 คะแนน เป็นประจ า = 3 คะแนน 
 หลงัจากนั้นรวมคะแนนทั้ง 20 ขอ้ วา่มีคะแนนรวมเป็นเท่าไร ใหดู้ผลการประเมินต่อไปน้ี 
 6-17    คะแนน แสดงวา่ ปกติ/ไม่เครียด 

18-25 คะแนน แสดงวา่ เครียดสูงกวา่ปกติ/มีความเครียดเลก็นอ้ย 
26-29 คะแนน แสดงวา่ เครียดปานกลาง 
มากกวา่ 30 คะแนนข้ึนไป แสดงวา่ เครียดมาก 

ทีม่า : กรมสุขภาพจิต (2541 : 15-17) 
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หากท่านทราบแลว้ว่ามีความเครียดมากน้อยเพียงใดให้คน้หาสาเหตุของความเครียด เพื่อ
แกไ้ขให้ตรงจุด และเม่ือใดท่ีแกไ้ขส าเร็จอาการทางกายต่าง ๆ จะทุเลาลงเองและในระหว่างนั้น 
ควรใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย แต่ถ้าพยายามคลายเครียดแล้ว
อาการไม่ดีข้ึนก็ควรไปพบแพทยเ์พื่อขอรับค าปรึกษาต่อไป 
 

เทคนิคการจัดการกบัความเครียด 
 

 1. ต้องตระหนักถึงอาการท่ีแสดงว่าเร่ิมมีความเครียดเกิดข้ึน เช่นรู้สึกหงุดหงิด ไม่มี
ความสุข ปวดศีรษะ เหน่ือยง่าย ทอ้แท ้ความจ าหรือสมาธิเลวลง แน่นทอ้ง อึดอดั หายใจขดั เป็นตน้
 2. พิจารณาวา่ส่ิงใด เหตุปัจจยัใดท าให้เกิดความเครียด และความคิดของบุคคลในการรับรู้
ส่ิงกระตุน้ท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดเป็นอยา่งไร เช่น นกัเรียนเครียดเน่ืองจากเกรดลดลงจาก 4.0 เหลือ 
3.5 แสดงวา่นกัเรียนคนน้ีมีการรับรู้ว่าคะแนนมีความส าคญัต่อการตดัสินความสามารถของตนเอง
มากจึงรู้สึกไม่พอใจ แมว้า่ผลการเรียนของเขายงัอยูใ่นระดบัดีก็ตาม 
 3. ใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียดรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหายใจ การจัดการกับ
ความเครียดต่อไป ไดแ้ก่ 
  3.1ใช้วิธีการผ่อนคลายความเครียดรูปแบบต่าง ๆ เช่น การหายใจ การฝึกสมาธิ 
การนวด การออกก าลงักาย ฟังเพลง ปลูกตน้ไม ้ฯลฯ 
  3.2 การปรับเปล่ียนความคิด เป็นการปรับเปล่ียนวิธีคิดทางลบให้เป็นไปใน
ทางบวก เพื่อให้เกิดความรู้สึกต่อสถานการณ์นั้นๆ ดีข้ึน ช่วยให้บุคคลสามารถจดัการกบัอารมณ์
และแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยการหมัน่ฝึกจบัความคิดลบและปรับเปล่ียนให้เป็น
ความคิดทางบวกเป็นประจ า เพื่อใหเ้กิดความคิดทางบวกโดยอตัโนมติั  
  3.3 ช่ืนชมตนเองท่ีสามารถจดัเก็บกับความคิดและอารมณ์ทางลบของตนเอง
ในทางสร้างสรรคไ์ด ้
 4. เม่ือมีอารมณ์สงบแลว้ใชเ้ทคนิคการแกปั้ญหา ดงัน้ี 

1. หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา 
2. รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการแกปั้ญหา 
3. วเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
4. ตดัสินใจเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม และสามารถท าได ้
5. หาวธีิแกไ้ขผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนจากทางเลือกนั้น ๆ  
6. ด าเนินการแกไ้ขปัญหา 
7. ประเมินผลการแกไ้ขปัญหา 
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 หากมีความเครียดอยู่ในระดบัสูงมากก็ควรจะรีบหาทางจดัการกบัความเครียดให้ออกไป
จากชีวติคุณ ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น พูดคุยกบัเพื่อนหรือคนท่ีคุน้เคย ออกก าลงักาย เล่นกีฬา 
ท าสมาธิ 
 ในปัจจุบนั  มีผูใ้ชบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตตามหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่บริการคลินิก
คลายเครียด 

 โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งในสังกดักรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
 คลินิกคลายเครียดโรงพยาบาลทัว่ไป ทั้งภาครัฐและเอกชนทัว่ไป 
 บริการฮอตไลน์คลายเครียด โทรศพัทห์มายเลข 1667  และยงัมีหน่วยงาน บริการ 

Hotline  ดงัน้ี 
หน่วยงาน              หมายเลขโทรศพัท ์

1. โรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยา     0-2437-7061 
2. โรงพยาบาลศรีธญัญา     0-2526-3342 
3. โรงพยาบาลราชานุกูล     0-2245-4969 
4. ศูนยสุ์ขวทิยาจิต      0-2245-7798 
5. โรงพยาบาลนิติจิตเวช     0-2889-9082 
6. โรงพยาบาลยวุประสารทไวทโยถมัภ ์    0-2394-1846 
7. โรงพยาบาลสวนวราญรมย ์     077-312-991 
8. โรงพยาบาลสวนปรุง      053-276-750 
9. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ       045-281-048  , 045-312-550 
10. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา                                              044-271-667-9 
11. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น                                                    043-255-103 ต่อ 218 
12. ศูนยสุ์ขภาพจิตชยันาท       056-441-268 
13. ศูนยส่์งเสริมพฒันาการเด็กภาคเหนือ     053-890-245 
14. โรงพยาบาลจิตเวชนครปฐม      041-513-259 

 

สรุปท้ายบท 
 

"อโรคา ปรมา ลาภา" "ความไม่มีโรค เป็นลาภอนัประเสริฐ" นับเป็นสัจธรรมท่ีทุกคน
สามารถสัมผสัไดด้ว้ยตนเอง อย่างเวลาท่ีเราเจ็บป่วย ไม่สบาย ตอ้งรับประทานยา เพื่อรักษา และ
บรรเทาอาการเป็นป่วยนั้น รวมทั้งอารมณ์หงุดหงิด และร าคาญใจท่ีไม่สามารถด าเนินกิจวตัร
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ประจ าวนัไดต้ามปกติ เราก็จะเห็นไดว้า่ เวลาท่ีเราไม่เจ็บ ไม่ป่วยนั้น มนัช่างเป็นเวลาท่ีมีความสุขยิ่ง
นกั พระพุทธสุภาษิตน้ี จึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป แมแ้ต่ชาวอารยประเทศทางตะวนัตก ก็ยงัยอมรับ 
และเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ “สุขภาพ คือพรอนัประเสริฐสุด" 

การท่ีบุคคลสามารถจัดการกับความเครียดได้จะน าไปสู่การมีแรงจูงใจในการฝ่าฟัน
อุปสรรคและน าไปสู่ความส าเร็จหรือเป็นไปดังความหวังท่ีตั้ งเอาไว้ ผู ้ท่ีมีความอดทนต่อ
ความเครียด และสามารถจดัการกบัความเครียด และสามารถจดัการกบัความเครียดไดดี้จะมีภาวะ
จิตใจท่ีสงบแมอ้ยูใ่ตภ้าวะความกดดนั ซ่ึงส่ิงน้ีสามารถฝึกฝนได ้ในทางตรงกนัขา้มหากความเครียด
ไดก้็จะน าไปสู่ความลม้เหลว ท าให้เกิดความรู้สึกผิดหวงั โศกเศร้า สุญเสีย ความภาคภูมิใจและเกิด
การเจบ็ป่วยได ้ทั้งความเจบ็ป่วยทางกายและความเจบ็ป่วยทางจิตใจ 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 
 

1. อะไรคือองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
2. สาระส าคญัของสุขบญัญติัแห่งชาติมีก่ีประการ อะไรบา้ง 
3. โรคประสาท และโรคจิต เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
4. ความเครียดเกิดจากอะไร มีผลเสียต่อบุคคลอยา่งไร? จงอธิบาย 
5. นกัศึกษามีวธีิการจดัการความเครียดของตนเองอยา่งไร จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 6 : การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 

หัวข้อเน้ือหา 
 

 ความส าคญัของคุณธรรมและจริยธรรม  
 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม   
 การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 

 แนวทางในการพฒันาจริยธรรม 

 กระบวนการพฒันาสังคมสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุขในระดบัพื้นท่ีบนฐานพุทธธรรม  

 ปัญหาเชิงจริยธรรมในท่ีท างาน 

 คุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงยึดถือในท่ีท างาน 

 สรุปทา้ยบท 

 ค าถามเพื่อการอภิปราย 
 
 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
 

1. เขา้ใจความส าคญัของคุณธรรมและจริยธรรม  
2. เขา้ใจทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม   
3. เขา้ใจการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 

4. ทราบแนวทางในการพฒันาจริยธรรม 

5. เขา้ใจกระบวนการพฒันาสังคมสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุขในระดบัพื้นท่ีบนฐานพุทธธรรม  

6. เขา้ใจปัญหาเชิงจริยธรรมในท่ีท างาน 

7. เขา้ใจคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงยดึถือในท่ีท างาน 
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วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีไดคื้อ 
1. อธิบายความส าคญัของคุณธรรมและจริยธรรม  
2. อธิบายทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม   
3. อธิบายการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
4. อธิบายแนวทางในการพฒันาจริยธรรม 
5. อธิบายกระบวนการพฒันาสังคมสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุขในระดบัพื้นท่ีบนฐานพุทธ

ธรรม  
6. อธิบายปัญหาเชิงจริยธรรมในท่ีท างาน 
7. อธิบายคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงยดึถือในท่ีท างาน 

 
วธีิการสอนและกจิกรรม 
 

1. ให้นกัศึกษาอภิปรายเร่ืองความส าคญัของคุณธรรมและจริยธรรม และหลกัคุณธรรม
ตามศาสนาท่ีตนนบัถือ  

2. ใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ือง ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม  
3. บรรยายในหัวข้อแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมและ

จริยธรรม 
4. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  Power Point เร่ือง การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  เอกสารประกอบการเรียนบทท่ี 6 

 
การวดัผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตการร่วมกิจกรรม อภิปราย และการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีเรียน 
2. การตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็นระหวา่งเรียน 
3. การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
4. การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที่ 6 

การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

--------------- 

การก าหนดทิศทางในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม ผูรั้บผิดชอบงานควรต้องคิดให้
ครอบคลุมทั้งดา้นคุณธรรมและจริยธรรม นัน่คือ หลกัการคิดและวิธีการปฏิบติัท่ีดีงาม ถูกตอ้ง ตาม
สภาพสังคม วฒันธรรม ก่อนอ่ืนคงต้องท าความเข้าใจกับความหมายของค าว่าคุณธรรมและ 
จริยธรรมดงัน้ี 

คุณธรรม  คือ หลกัความจริง หลกัการปฏิบติั ประกอบดว้ย  
1.  จริยธรรม มี  2  ความหมาย  คือ 

     1.1.   ความประพฤติดีงาม  เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนและสังคม ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากหลกั
ศีลธรรมทางศาสนา ค่านิยมทางวฒันธรรม ประเพณี หลกักฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชีพ 
      1.2.  การรู้จกัไตร่ตรองวา่อะไรควร  ไม่ควรท า 

2.  จรรยา  (etiquette)  หมายถึง ความประพฤติ  กิริยาท่ีควรประพฤติซ่ึงสังคมแต่ละสังคม 
ก าหนดข้ึนสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม      ในแต่ละวิชาชีพก็อาจก าหนดบุคลิกภาพ  กิริยา  วาจาท่ี
บุคคลในวิชาชีพพึงประพฤติปฏิบติั  เช่น  ครู  แพทย  ์ พยาบาล  ย่อมเป็นผูท่ี้พึงส ารวมใน
กิริยา  วาจา  ท่าทางท่ีแสดงออก 

3.  จรรยาบรรณวชิาชีพ  (professional  code of  ethics)  หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ี
ผูป้ระกอบอาชีพการงาน     แต่ละอยา่งก าหนดข้ึน  เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและ
ฐานะของสมาชิก  ท  าให้ได้รับความเช่ือถือจากสังคม อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษรหรือไม่ก็
ได ้ เช่น  จรรยาบรรณของแพทย ์ก็คือ  ประมวลความประพฤติท่ีวงการแพทยก์ าหนดข้ึน  เพื่อเป็น
แนวทางส าหรับผูเ้ป็นแพทยย์ดึถือปฏิบติั 

4.  ศีลธรรม (moral) ค าว่า ศีลธรรมถ้าพิจารณาจากรากศัพท์ภาษาละติน Moralis 
หมายถึง   หลักความประพฤติท่ีดีส าหรับบุคคลพึงปฏิบัติ ภาษาไทย ศีลธรรมเป็นศัพท์
พระพุทธศาสนา  หมายถึง  ความประพฤติท่ีดีท่ีชอบหรือ ธรรมในระดบัศีล 

5.  คุณธรรม (virtue)  หมายถึงสภาพคุณงานความดีทางความประพฤติและจิตใจ 
เช่น  ความเป็นผูไ้ม่กล่าวเทจ็โดยหวงัประโยชน์ส่วนตน เป็นคุณธรรมประการหน่ึง  อาจกล่าวไดว้า่
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คุณธรรมคือจริยธรรมแต่ละขอ้ท่ีน ามาปฏิบติัจนเป็นนิสัย เช่น เป็นคนซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน    มี
ความรับผดิชอบ ฯลฯ       

6. มโนธรรม (conscience)  หมายถึงความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี ความรู้สึกวา่อะไรควรท าไม่
ควรท า นกัจริยศาสตร์เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนมีมโนธรรม  เน่ืองจากบางขณะเราจะเกิดความรู้สึกขดัแยง้
ในใจระหวา่งความรู้สึกตอ้งการส่ิงหน่ึง  และรู้วา่ควรท าอีกส่ิงหน่ึง  เช่น  ตอ้งการไปดูภาพยนตก์บั
เพื่อน  แต่ก็รู้วา่ควรอยูเ่ป็นเพื่อน คุณแม่ซ่ึงไม่ค่อยสบาย 

7. มารยาท มรรยาท  กิริยา  วาจา  ท่ีสังคมก าหนดและยอมรับวา่เรียบร้อย   เช่น   สังคมไทย
ให้เกียรติเคารพผูใ้หญ่    ผูน้อ้ยยอ่มส ารวมกิริยาเม่ืออยูต่่อหน้าผูใ้หญ่  การระมดัระวงัค าพูดโดยใช้
ใหเ้หมาะกบับุคคลตามกาลเทศะ 

จริยธรรม  คือ กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย ์ซ่ึงเกิดข้ึนจากธรรมชาติของมนุษย์
เอง  ความเป็นผูมี้ปรีชาญาณ  (ปัญญา และ เหตุผล รวมกนั)  ท าให้มนุษยมี์มโนธรรม รู้จกัแยกแยะ
ความดี  ถูก  ผดิ  ควร  ไม่ควร  

จริยธรรมมีลกัษณะ 4 ประการ คือ 

1.    การตดัสินทางจริยธรรม(moral judgment) บุคคลจะมีหลกัการของตนเอง เพื่อตดัสิน
การกระท าของผูอ่ื้น 

2.    หลกัการของจริยธรรมและการตดัสินตกลงใจเป็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล
ก่อนท่ีจะปฏิบติัการต่าง ๆ ลงไป 

3.    หลกัการทางจริยธรรมเป็นหลกัการสากลท่ีบุคคลใชต้ดัสินใจในการการะท าส่ิงต่าง ๆ  
4.    ทศันะเก่ียวกบัจริยธรรมได้มาจากความคิดของบุคคลหรืออุดมคติของสังคมจนเกิด

เป็นทศันะในการด ารงชีวติของตน และของสังคมท่ีตนอาศยัอยู ่
จะเห็นไดว้า่  คุณธรรม หมายถึง หลกัของความดี ความงาม ความถูกตอ้ง ในการแสดงออก

ทั้งกาย วาจาใจ ของแต่ละบุคคล ซ่ึงยึดมัน่ไวเ้ป็นหลกัประจ าใจในการประพฤติปฏิบติัจนเกิดเป็น
นิสัย ซ่ึงอาจส่งผลให้การอยูร่่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบติัของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง ต่อ
ผูอ่ื้น และต่อสังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อการ
พฒันาประเทศชาติ  

จากความหมายของค าวา่คุณธรรมและจริยธรรมดงักล่าว เพื่อให้การพฒันาคนให้เป็นคนดี 
คนเก่ง จึงได้มีนักวิชาการนักคิดของไทยพยายามสรุปแนวทางเป็นกรอบส าหรับการพฒันาคน 
เรียกวา่ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมข้ึน  
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ทฤษฎต้ีนไม้จริยธรรมส าหรับคนไทย  
 

ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาทฤษฎีแรกของนกัการศึกษาไทยท่ีสร้างข้ึน 
บุคคลผูร้วบรวมเขียนเป็นทฤษฎี  คือ  ศาสตราจารย ์ ดร.ดวงเดือน พนัธุมนาวิน  กรอบแนวคิดท่ี
เป็นจุดเด่นของทฤษฎีน้ีมีความว่า  ลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบทางจิตใจซ่ึงจะน าไปสู่
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  เพื่อส่งเสริมใหบุ้คคลเป็นคนดีและคนเก่ง 

1.  ส่วนของดอกผล  เปรียบเสมือนเป็นลกัษณะพฤติกรรมคนดีและเก่ง  การท่ีตน้ไมจ้ะให้

ดอกผลใหญ่จะตอ้งมีล าตน้และรากท่ีสมบูรณ์ 

2.  ส่วนของล าต้นทีส่มบูรณ์  เปรียบเสมือนลกัษณะทางจิตใจ  ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมท่ีดีมี  5  ประการ  คือ 

             ประการที ่ 1  มีทศันคติ  ค่านิยมท่ีดี  และคุณธรรม 
             ประการที ่ 2  มีเหตุผลเชิงจริยธรรม 
             ประการที ่ 3  ลกัษณะมุ่งอนาคต  คาดการณ์ไกล 
             ประการที ่ 4  เช่ืออ านาจในตน 
             ประการที ่ 5  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 

ลกัษณะทางจิตใจทั้ง  5  ประการน้ี  ถา้มีมากในบุคคลใด  บุคคลนั้นจะเป็นผูมี้พฤติกรรม
เก่งและดีอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ส่วนของรากต้นไม้  เปรียบเสมือนลกัษณะทางจิตท่ีเป็นพื้นฐานท่ีจะชอบไชหาอาหาร

เล้ียง  ล าตน้ใหส้มบูรณ์มี  3  ประการ  คือ  

ประการที ่ 1    สติปัญญา 

ประการที ่ 2    ประสบการณ์ทางสังคม 

ประการที ่ 3    สุขภาพจิตดี 

บุคคลท่ีมีลกัษณะพื้นฐานทางจิตทั้งสามประการนั้นสูง  และเหมาะสมกบัอายุ เปรียบไดก้บั

คนท่ีเป็นบวัเหนือน ้ าในพุทธศาสนา ซ่ึงพร้อมจะรับการพฒันา  ทฤษฎีตน้ไม ้จริยธรรมของคนไทย

จึ ง ให้ ข้อส รุปว่ า   ถ้ า ต้อ งก ารพัฒนาคนให้ เ ป็นคน เ ก่ ง และ ดี  จะต้อ งพัฒนาลักษณะ

จิตใจ  ทั้ง  8  ประการท่ีระบุไวท่ี้ล าตน้และรากตน้ไม ้  
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 การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 
 

การสอนคุณธรรม/จริยธรรมเป็นความตอ้งการท่ีคนรุ่นหน่ึงจะช้ีน าคนอีกรุ่นหน่ึง  โดย

ผูส้อนมีความเช่ือวา่ประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเขา้ใจเร่ือง คุณธรรม/จริยธรรม  (หรือความ

ดี  ความถูกตอ้ง  ความเหมาะสม)  อยา่งถ่องแทใ้นระดบัหน่ึง  และตอ้งการให้เยาวชนเช่ือ  ดีและ

ภาพท่ี 6.1 ทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรม แสดงจิตลกัษณะพื้นฐานและองคป์ระกอบทางจิต 
                 ของพฤติกรรมทางจริยธรรม 
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เหมาะสมกบัเยาวชน การยดึหลกัคุณธรรม/จริยธรรม  ท าให้มนุษยมี์ความสุข  ความสวย  และความ

งาม  โดยท่ีความสุขนั้นควรเป็นความสุขแบบเรียบง่ายและย ัง่ยนื  

คุณลกัษณะของคน  (ยุคใหม่)  ทีพ่งึประสงค์  

 

 
  

ภาพที ่6.2  คุณลกัษณะของคน  (ยคุใหม่)  ท่ีพึงประสงค ์
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 คุณสมบติัอนัเป็นความพร้อมท่ีจะพฒันา   จริยธรรมของบุคคลประกอบดว้ย   
 

                1.  ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและหลัก จริยธรรม   ทุกคนไดมี้โอกาสเรียนรู้มา

ตั้งแต่วยัตน้ของชีวิตจากการเล้ียงดู  การศึกษาอบรม  และจากประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  โดย

อาจเป็นในวถีิทางท่ีต่างกนั  ซ่ึงเป็นผลใหบุ้คคลมีพฒันาการทางจริยธรรมต่างกนั  จากกฎเกณฑ์การ

ตดัสินท่ีต่างกนั 

2.  ความใฝ่ธรรม  มนุษยมี์ธรรมชาติ    ของการ แสวงหาความถูกตอ้งเป็นธรรมหรือความดี

งามตั้งแต่วยัทารก  คุณสมบติัน้ีท าให้บุคคลนิยมคนดี  ชอบสังคมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม  ตอ้งการท่ี

จะพฒันาตนเองให้เป็นคนดี อยา่งไรก็ตาม ประสบการณ์ในชีวิตจากการเล้ียงดูและเจริญเติบโตใน

สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมคุณธรรม  เป็นปัจจยัส าคญัใหบุ้คคลพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองให้มีจริยธรรม

สูงกวา่ 

3.  ความรู้จักตนเองของบุคคลน้ัน  ความรู้จกัตนเองของบุคคล  คือ   สร้างความสามารถใน

การพิจารณาให้รู้อิทธิพลของความดีและความไม่ดีของตนให้ชดัเจน   ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลสามารถ

เสริมสร้างความดีของตนให้มีพลงัเข็มแข็ง    ในลกัษณะท่ีตนเองและสังคมยอมรับได้  ความรู้จกั

ตนเองน้ีจะท าให้บุคคลมีความมัน่ใจ มีพลงัและพร้อมท่ีจะขจดัความไม่ดีของตนและพฒันาตนเอง

อยา่งถูกตอ้งดีข้ึน 
  

แนวทางในการทางพฒันาจริยธรรม  
 

 1.  การศึกษาเรียนรู้ กระท าได้หลายวธีิ  ดังนี ้ 

                1.1  การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  ดว้ยการหาความ  รู้จากการอ่านหนงัสือเก่ียวกบั

ปรัชญาศาสนา   วรรณคดีท่ีมีคุณค่า    หนงัสือเก่ียวกบัจริยธรรมทัว่ไปและ จริยธรรมวชิาชีพ  

                1.2  การเข้าร่วมประชุมสัมมนา  เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและ

ประสบการณ์เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม  และการคบหาบณัฑิตผูใ้ส่ใจดา้น      จริยธรรม 

1.3   การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวติและจากประสบการณ์ในสถานทีป่ฏิบัติงาน 

ประสบการณ์จริงเป็นโอกาสอนัประเสริฐในการเรียนรู้จริยธรรมแห่งชีวิต  ท่ีช่วยให้ผูเ้รียน

เรียนรู้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงทั้งดา้นเจตคติและทกัษะการแกปั้ญหาเชิง จริยธรรม  อยา่งไรก็ตามข้ึนอยูก่บั

ความพร้อมของบุคคล  ผูมี้ความพร้อมนอ้ยอาจจะไม่ไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้อนัมีค่าน้ีเลย  
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2.  การวิเคราะห์ตนเอง  บุคคลผูมี้ความพร้อมจะพฒันามีความตั้งใจและเห็นความส าคญั

ของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อท าความรู้จกัในตวัตนเอง   ดว้ยการพิจารณาเก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด

และพฤติกรรมการแสดงออกของตนเอง  จะช่วยให้บุคคลตระหนกัรู้คุณลกัษณะของตนเอง  รู้จุดดี

จุดดอ้ยของตน   รู้วา่ควรคงลกัษณะใดไว ้

การวเิคราะห์ตนเอง  กระท าไดด้ว้ยหลกัการต่อไปน้ี  

2.1    การรับฟังความคิดเห็นเชิงวิพากษ์จากค าพูดและอากัปกิ ริยาจากบุคคลรอบ

ข้าง  เช่น   จากผูบ้งัคบับญัชา  จากเพื่อนร่วมงาน   จากผูใ้กลชิ้ดหรือบุคคลในครอบครัว 

2.2  วิเคราะห์ตนเองเกี่ยวกับความคิด   ความต้องการเจตคติการกระท าและผลการ

กระท า   ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

2.3  ค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  เช่น  จากต ารา บทความ รายงานการวิจยัด้าน

พฤติกรรมศาสตร์หรือศาสตร์อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการวิเคราะห์และพฒันาตน

อยา่งถ่องแท ้

2.4  เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาจิตใจ  (จิตใจและพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง

และพฒันาไดเ้ช่นเดียวกบัสรรพส่ิงทั้งหลายในโลก)  ท  าให้จิตใจไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงเกิดปัญญา

รับรู้ตนเองอยา่งลึกซ้ึงและแทจ้ริง 

              3.   การฝึกตน เป็นวธีิการพฒันาดา้น   คุณธรรมจริยธรรมดว้ย ตนเองขั้นสูงสุด   เพราะเป็น
การพฒันาความสามารถของบุคคล   ในการ   ควบคุมการประพฤติปฏิบติัของตนให้อยู่ในกรอบ
ของพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของสังคม  ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเม่ือเผชิญปัญหาหรือขดัแยง้ 

การฝึกตน  เป็นวิธีการพฒันาดา้น    คุณธรรม  จริยธรรมดว้ยตนเองขั้นสูงสุด    เพราะเป็น
การพฒันาความสามารถของบุคคล  ในการควบคุมการประพฤติปฏิบติัของตนให้อยู่ในกรอบของ
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนาของสังคม  ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเม่ือเผชิญปัญหาหรือขดัแยง้ 

3.1  การฝึกวินัยขั้นพื้นฐาน  เช่น ความขย ันหมั่นเพียร การพึ่ งตนเอง  ความตรงต่อ
เวลา ความรับผดิชอบ  การรู้จกัประหยดัและออม ความซ่ือสัตย ์ความมีสัมมาคารวะ ความรักชาติฯ 

3.2  การรักษาศีลตามความเช่ือในศาสนาของตน  ศีลเป็นตวัก าหนดท่ีจะท าใหง้ดเวน้ในการ
ท่ีจะกระท าชัว่ร้ายใด ๆ  อยู่ในจิตใจ  ส่งผลให้บุคคลมีพลงัจิตท่ีเขม้แข็งรู้เท่าทนัความคิดสามารถ
ควบคุมตนได ้  
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3.3   การท าสมาธิิ  เป็นการฝึกให้เกิดการตั้งมัน่ของจิตใจท าให้เกิดภาวะมีอารมณ์หน่ึง
เดียวของกุศลจิต   เป็นจิตใจท่ีสงบผ่องใสบริสุทธ์ิเป็นจิตท่ีเขม้แข็ง  มัน่คง   แน่วแน่    ท  าให้เกิด
ปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอยา่งตรงสภาพความเป็นจริง 

3.4  ฝึกการเป็นผู้ให้ เช่น การรู้จกั ใหอ้ภยั รู้จกัแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ บริจาคเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวงัผลตอบแทนใด ๆ 

 
กระบวนการพฒันาสังคมสู่ความอยู่เยน็เป็นสุขในระดับพืน้ทีบ่นฐานพุทธธรรม  
 

 สังคมไทยในปัจจุบนัอยู่ในภาวะของการขาดความสมดุล หรือความพอดี ซ่ึงสถานการณ์
ดา้นสังคมของประเทศไทยในปัจจุบนั มีขอ้มูลหลายประการท่ีบ่งช้ีวา่สังคมไทยอยูใ่นภาวะเจ็บป่วย 
(Social Illness) จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการเยียวยา ฟ้ืนฟู พฒันา และเตรียมการป้องกนัในทุกระดบั ทั้ง
ปัญหาเชิงโครงสร้าง ไดแ้ก่ การท่ีสังคมไทยก าลงัเขา้สู่การเป็นสังคมผูสู้งอายุอยา่งรวดเร็ว ในปีพ.ศ. 
2554 คาดว่าจะมีผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนเป็น 12 ล้านคน ผูสู้งอายุจะอยู่ในภาวะพึ่ งพิงสูง เงินออมไม่
เพียงพอต่อการยงัชีพเม่ือชราภาพ และยงัมีภาวะโรค สังคมมีการเปล่ียนแปลงเป็นสังคมเมืองมาก
ข้ึน ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัว อตัราการหย่าร้างเพิ่มข้ึน สตรีมีการท างานนอก
บ้านสูงข้ึน การเล้ียงดูเด็กนอกระบบครอบครัวเพิ่มข้ึน และการยา้ยถ่ินเข้าสู่เมืองใหญ่เพิ่มข้ึน 
น าไปสู่ความแออดั สภาพแวดล้อมเส่ือม ส าหรับดา้นการศึกษาและสุขภาพของประชากร พบว่า 
อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษามีเพียง ร้อยละ 55.4 และปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย 
มีเพียง 15-24 ปี เท่านั้น เม่ือเทียบกบัประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์   
ไทยยงัอยูใ่นอนัดบัท่ีต ่ากวา่ ในดา้นสุขภาพ พบวา่ สังคมไทยมุ่งเป็นการรักษาพยาบาลมากกวา่การ
ป้องกนัโรค และการส่งเสริมสุขภาพ  ปัญหาที่ส่ังสม  ไดแ้ก่ ปัญหายาเสพติด/อาชญากรรม ปัญหา
สุรา/บุหร่ี ซ่ึงมีแนวโนม้วา่เด็กและเยาวชนมีการบริโภคเพิ่มข้ึน เด็กและเยาวชนยงัมีพฤติกรรมเส่ียง
ทางเพศสูงข้ึน การมีประสบการณ์ทางเพศคร้ังแรกอายุนอ้ยลง และมีค่านิยมใหม่ในการแลกเปล่ียน
คู่นอนในหมู่วยัรุ่น นอกจากน้ียงัปรากฏว่ามีความขดัแยง้ทุกระดบัทั้งปัจเจก และชุมชน น าไปสู่
ความรุนแรงในสังคม รวมทั้งผลกระทบจากโลกาภิวัตน์  เป็นตวัเร่งในการดูดซึมวฒันธรรม
ตะวนัตกและพฤติกรรมการบริโภค ซึมวฒันธรรมต่างชาติโดยไม่รู้เท่าทนั ขาดภูมิคุ้มกัน และ
ปรับตวัไม่ได้ ความเส่ือมถอยทางจริยธรรม วฒันธรรม และขาดจิตส านึก สถาบนัทางศาสนา 
ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพในการเผยแพร่ จูงใจ และมีพฤติกรรมบริโภคแบบเลียนแบบ  
วตัถุนิยม และเป็นเหยือ่การขายตรง ดา้นเทคโนโลยส่ืีอสารท่ีทนัสมยั เป็นตวัส่ือสร้างกระแสค่านิยม
ของวยัรุ่น การเพิ่มข้ึนของหน้ีสินบัตรเครดิต และอาชญากรรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การ
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เคล่ือนยา้ยคนโดยเสรี เป็นผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคใหม่ๆ โรคระบาดซ ้ า อาชญากรขา้ม
ชาติ เครือข่ายขา้มชาติ และการคา้มนุษย ์
 สภาพปัญหาดงักล่าวน้ีไม่ได้ปรากฏเฉพาะในภาพรวมของประเทศเท่านั้น แต่ในพื้นท่ี
ระดับต าบล หมู่บา้น ก็มีแนวโน้มของปัญหาท่ีพบสูงข้ึนเร่ือยๆ จึงเป็นส่ิงท่ีน่าพิจารณาว่าจะใช้
กระบวนการพฒันาสังคมในระดบัพื้นท่ีอย่างไรเพื่อให้สังคมในระดบัต าบล หมู่บา้น ซ่ึงเป็นราก
แกว้ของประเทศมีภูมิคุม้กนัต่อกระแสต่างๆ จากภายนอกท่ีมาปะทะ มีความรู้และมีคุณธรรมในการ
ด าเนินชีวติ จนพฒันาไปเป็นสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขอยา่งแทจ้ริง 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึงได้ก าหนด
วิสัยทศัน์ประเทศไทยวา่ มุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” (Green and Happiness Society) คน
ไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทนัโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อมมีคุณธรรม และทรัพยากรธรรมชาติย ัง่ยืน อยู่ภายใต้
ระบบบริหารจดัการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล ด ารงไวซ่ึ้งระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศกัด์ิศรี โดยก าหนดพนัธกิจภายใตป้รัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
บนฐานความรู้ คู่ คุณธรรม ซ่ึงพนัธกิจดังกล่าวมีทั้ งส้ิน 4 ประการ คือ 1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
คุณธรรมน าความรอบรู้อยา่งเท่าทนั มีสุขภาวะท่ีดี อยูใ่นครอบครัวท่ีอบอุ่น ชุมชนท่ีเขม้แข็ง พึ่งตนเอง
ได ้มีความมัน่คงในการด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรี ภายใตดุ้ลยภาพของความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 2. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม 3. 
ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และพฒันาระบบ
บริหารจดัการประเทศให้เกิดธรรมภิบาลภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) จะเห็นว่าตาม
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 แก่นแกนของการพฒันาอยู่ท่ีการพฒันาคนให้มีคุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่
กบัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ทุกวยั ตลอดชีวิต จนมีภูมิคุม้กนัพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลง 
และกา้วสู่สังคมฐานความรู้ 
 หลกัพุทธธรรมท่ีสามารถน ามาปรับใช้เป็นฐานในกระบวนการพฒันาสังคม เพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้จนเกิดสัมมาทิฎฐิได ้มีดงัน้ี 

1.  หลกัการของสัมมาอาชีวะว่าดว้ยการประกอบการโดยสุจริต เก้ือกูลต่อชีวิตและสังคม 
การถือสินโดยในทางวตัถุ และการใชส้อยทรัพยสิ์นดว้ยสติปัญญา 

2.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั มีรากฐานมาจากคุณธรรม
ทางศาสนา ความชัดเจนในแง่มุมของการน าไปปฏิบติัในชีวิตประจ าวนัแต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะเขา้ใจ
โดยง่าย จึงตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตส านึกและเกิดปัญญาเขา้ใจแก่นของปัญญาจน
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สามารถน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงอาจเร่ิมจากการวิเคราะห์แก่นของปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ตั้งปณิธาน ปฏิบติัการอย่างต่อเน่ือง 
อดทนอดกลั้นอดออม และละวางความชัว่ ความทุจริตทั้งปวง 
 3.  การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผา่นสถาบนัครอบครัวเป็นอีกมิติหน่ึงของการพฒันา
สังคมบนฐานพุทธธรรม เพราะความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม โดยส่งเสริมให้บิดา
มารดา ผูป้กครองอบรมบุตรหลานดว้ยหลักพรหมวิหาร 4 เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว 
ซ่ึงจะเป็นตน้แบบในการฝึกเด็กให้เรียนรู้และปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความรู้สึกท่ีดีงาม และมีปัญญาท่ี
รับผดิชอบตนเองได ้
 4.  หลกัไตรสิกขาวา่ดว้ย ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นกระบวนการพฒันามนุษยท์ั้งทางกาย วาจา 
ความคิด จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีจุดมุ่งหมายส าคญัโดยให้ผูฝึ้กอบรมเป็นผูรู้้จกัอดทน 
อดกลั้น ข่มใจ วิริยะ และอุตสาหะ และสามารถละส่ิงท่ีควรละ มีความเพียรท่ีชอบธรรม โดยอาศยั
กระบวนการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และใชก้ระบวนการคิดแบบโยโสมนสิการ 
 5.  การสนทนาอย่างมีสติ สมาธิ เป็นการฝึกปฏิบติัให้ผูค้นมีความละเอียดอ่อน รู้จกัแขวน
ความคิด รับฟังอย่างประณีต ให้เกียรติผูพู้ด รู้เท่าทนัความคิดของตนเอง และน าไปสู่การละวาง
อตัตา และพฒันาไปสู่สัมมาทิฎฐิต่อไป 
 6.  หลกัอปริหาปิยธรรม 7 ประการ สามารถน าไปปรับใช้ไดอ้ยา่งดีในการท างานร่วมกบั
ชุมชน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีอยูบ่นฐานพุทธธรรม เกิดสภาพของการ
รู้รักสามคัคีในชุมชนได ้เช่น 
  (1)  มีการหมัน่ประชุมกนัอย่างเน่ืองนิตย ์อย่างน้อย 1 คร้ังทุกเดือน เพื่อช่วยกนั
ระดมความคิดและช่วยกนัแกไ้ข 
  (2)  เร่ิมประชุม และเลิกประชุม พร้อมท ากิจท่ีพึงกระท าโดยพร้อมเพรียงกนั 
  (3)  การใชม้ติของเสียงขา้งมาก 
  (4)  การยอมรับและเคารพผูอ้าวโุส 
  (5)  การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส 
  (6)  การส่งเสริม และรักษาวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงาม 
  (7)  สมาชิกช่วยกนัส่งเสริม และบ ารุงพระพุทธศาสนา 

7.  หลกัอริยสัจส่ีว่าดว้ย ทุกข์ สมุทยั นิโรธ มรรค คือหัวใจส าคญัในการวิเคราะห์ชุมชน 
และเป็นกรอบคิดของชุมชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อความสันติสุขในชุมชน 
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รูปแบบกระบวนการพฒันาสังคมบนฐานพุทธธรรม 
 

 
สมัมาอาชีวะ/ 
สมัมาชีพ 
 

สจัจะ  ทมะ 
ขนัติ  จาคะ 
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 

พรหมวหิาร 4 การฝึกสติ - 
 สมาธิ 

อริยสจั 4 อปริหานิยธรรม 
  7 ประการ 

ฐานพทุธธรรม 

 

     ภาพที ่6.3 รูปแบบกระบวนการพฒันาสงัคมบนฐานพทุธธรรม 
 

หลกัการ 
 1.  กระบวนการพฒันาสังคมสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุขตอ้งข้ึนกบักระบวนการเรียนรู้บนฐาน
พุทธธรรมท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยการหนุนเสริมของกลัยาณมิตรอย่างต่อเน่ือง ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและกายภาพท่ีเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ 
 2.  กลัยาณมิตรท่ีใกลชิ้ดโดยตรงกบักลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลท่ีสมควรส่งเสริมสนบัสนุนให้
เรียนรู้จนเกิดสัมมาทิฎฐิและสามารถน าไปถ่ายทอดแก่กลุ่มเป้าหมายได ้
 3.  เด็กและเยาวชนควรเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด เพราะเป็นรากฐาน
และอนาคตของสังคมไทยในทุกระดบั 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 1.  ก าหนดใหมี้องคก์รขบัเคล่ือนการพฒันาสังคมบนฐานพุทธธรรมในระดบัต าบล ซ่ึงเกิด
จากการบูรณาการของทุกภาคส่วน องค์กรขบัเคล่ือนอาจน าเสนอโดยกระทรวงการพฒันาสังคม

ส่ือตา่งๆ ในชมุชน / 
ประเทศ 

เพื่อนบ้าน  พระสงฆ์  ผู้น า
ศาสนา 

ครู
  ว
ทิย
าก
ร  
ปร
าช
ญ์
  

ชา
วบ้
าน

 

บดิามารดา  ผู้ปกครอง  ญาตพ่ีิ
น้อง 

เดก็ / 
เยาวชน 

หวัหน้าครอบครัว 

ผู้สงูอาย ุ

คนไร้ท่ีพึง่ 

คนพิการ 
อ่ืนๆ 

สตรี 

กลัยาณมิตร 

กลัยาณมิตร กลัยาณมิตร 

กระบวนการเรียนรู้ 

สภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อม 
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และความมัน่คงของมนุษยต่์อคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาการด ารงอยูข่ององคก์รท

ี่

ชดัเจน 
เช่น 3 ปี หรือ 5 ปี โดยมีบทบาทหนา้ท

ี่

ดงัน้ี 
      1.1  เตรียมความพร้อมของบุคลากรท

ี่

จะลงไปขบัเคล

ื่

อนในต าบล ทั้งดา้นองค์
ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม 
       1.2  เช่ือมประสานการท างานระหว่างพหุภาคี การท างานกบัชุมชน/ทอ้งถ

ิ่

น
และสถาบนัศาสนา ตลอดจนร่วมมือกบัส

ื่

อทอ้งถ

ิ่

นและส

ื่

อพื้นบา้น 
       1.3  ก าหนดกรอบกิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บนฐานพุทธธรรมท

ี่

เหมาะสมกบัพื้นท

ี่

และกลุ่มเป้าหมาย 
       1.4  ระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และทุนทางสังคมในพื้นท

ี่

 เพื่อ
ขบัเคล

ื่

อนกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน

ื่

อง 
       1.5  ทบทวนบทเรียนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 
       1.6  สรุปบทเรียน และจดัการความรู้ท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน 
       1.7  ประเมินผลการพฒันาจิตใจสู่สัมมาทิฎฐิของกลุ่มเป้าหมาย 
 2.  การก าหนดกรอบกิจกรรมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จนเกิดคุณธรรมประจ าใจของ
กลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบบจ าลองกระบวนการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขบนฐาน 
พุทธธรรมมุ่งให้เด็ก / เยาวชน เป็นศูนย์กลางในการสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จนเกิด
สัมมาทิฏฐิ เพราะเด็ก / เยาวชนเป็นรากฐานและอนาคตของสังคมไทยในทุกระดับ พร้อมให้
ความส าคญักบักระบวนการเรียนรู้โดยตรงของกลุ่มเป้าหมาย กลัยาณมิตร และสภาพแวดลอ้มท

ี่

เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ซ่ึงภายใตแ้บบจ าลองดงักล่าวไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงาน ให้มีองคข์บัเคล

ื่

อนท

ี่

เกิดจากการบูรณาการทุกภาคส่วนในต าบล การก าหนดกรอบกิจกรรมตวัอยา่งส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
และการติดตามประเมินผล 
 

ปัญหาเชิงจริยธรรมในที่ท างาน  

 ปัญหาเชิงจริยธรรม คือ การบุคคลท

ี่

ไม่อาจตดัสินใจได้ว่า อะไรถูกหลักจริยธรรมหรือ
อะไรผิดจริยธรรม  หรือสถานการณ์ซ่ึงบุคคลจะตอ้งตดัสินใจว่าจะท าหรือไม่ท าบางส

ิ่

งบางอย่าง
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือองคก์ารหรือทั้งสองอยา่ง (Schermerhorn, 2002 : 150)  ซ่ึงยากที่จะ
ท านายได้ว่าเม

ื่

อไรวนัไหนจะเกิดข้ึนกับตวัเรา   ปัญหาจริยธรรมอาจเกิดจากความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ลูกคา้ คู่แข่ง ผูส่้งมอบวตัถุดิบ รวมถึงผูค้วบคุมดูแลดา้นกฎหมาย 
หลายองคก์ารจะมีโครงการฝึกอบรมเพื่อให้พนกังานมีความสามารถในการตดัสินใจแกปั้ญหาเชิง
จริยธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม และเพื่อแกปั้ญหาการอา้งเหตุผลของคนท

ี่

ท าผิดจริยธรรม ส าหรับคนท่ี
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รู้แลว้วา่พฤติกรรมอยา่งน้ีผดิจริยธรรมแลว้ยงัท าเหมือนกบักรณ ีท

ี่

คนซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์
โดยอาศยัขอ้มูลภายใน ท าใหส้ามารถซื้อขายหุ้นล่วงหนา้ไดใ้นราคาท

ี่

ไดก้  าไรมากกวา่คนอ

ื่

นท

ี่

ไม่มี
ขอ้มูลภายใน   คนเหล่าน้ีรู้ดีแก่ใจว่าผิดจริยธรรมแต่ท าไมยงัท า หากถามคนท

ี่

ท าผิดจริ ยธรรม
ดงักล่าวก็จะไดเ้หตุผลต่อไปน้ี  

 คนท่ีท าผดิจริยธรรมอา้งวา่ ตามความจริงแลว้พฤติกรรมเช่นนั้นไม่ผดิกฎหมาย 
 คนท

ี่

ท าผดิจริยธรรมอา้งวา่ ตามความเป็นจริงแลว้ การกระท านั้นก่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคน 

 คนท

ี่

ท าผดิจริยธรรมอา้งวา่ไม่มีใครรู้วา่คนนั้นท าผิดจริยธรรม 

 คนท

ี่

ท าผดิจริยธรรมอา้งวา่องคก์ารจะปกป้องหรือคุม้ครองคนท

ี่

ท าผดินั้น 
เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 2002 : 155)  ไดเ้สนอแนะว่า  ในการฝึกอบรมทกัษะ             

การแกปั้ญหาทางจริยธรรม บุคคลอาจใช้แนวทางในการจดัการกบัปัญหาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม       
ในองคก์ารตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

ขั้นที ่1 การยอมรับและระบุปัญหาความไม่เหมาะสมเชิงจริยธรรม 
ขั้นที ่2 การหาขอ้เทจ็จริงเท่าท

ี่

สามารถท าได ้
ขั้นที ่3 ท ารายการแนวทางในการแกปั้ญหา 
ขั้นที ่4 การทดสอบแนวทางในการแกปั้ญหาดว้ยค าถามวา่ ถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่  
            ถูกตอ้งตามหลกัความชอบธรรมหรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่ 
ขั้นที ่5 ท าการตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสม 
ขั้นที ่6 ตรวจสอบอีกคร้ังเก

ี่

ยวกบัการตดัสินใจโดยถามวา่ “ครอบครัวของฉนัจะรู้สึก 
            อยา่งไร หากทราบการตดัสินใจของฉนั  ฉนัจะรู้สึกอยา่งไรถา้หากการตดัสินใจของ 
            ฉนัถูกตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ”์ 
ขั้นที ่7 ด าเนินการตามท่ีตดัสินใจ 

 
คุณธรรมและจริยธรรมทีพ่งึยดึถือในการท างาน 
 

ในเร่ืองของคุณธรรมและจริยธรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราช
นิพนธ์ “หลกัราชการ” ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหลกัคุณธรรมและจริยธรรมในวชิาชีพท

ี่

ส าคญัยิ่งส าหรับให้
ผูป้ฏิบติังานพึงยดึถือเป็น แนวทางปฏิบติังาน 10 ประการ มีใจความส าคญั สรุปไดด้งัน้ี  

1. ความสามารถ หมายถึง ความช านาญในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆใหเ้ป็นผลส าเร็จไดดี้
ยิง่กวา่ผูมี้ โอกาสเท่าๆกนั  
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2. ความเพียร หมายถึง ความกล้าหาญไม่ย่อทอ้ต่อความล าบาก และบากบัน่เพื่อจะขา้ม
ความขดัขอ้งใหจ้งไดโ้ดยใชค้วามวริิยภาพมิไดล้ดหยอ่น  

3. ความมีไหวพริบ หมายถึง รู้จกัสังเกตเห็นโดยไม่ตอ้งมีใครเตือนว่า เม่ือมีเหตุเช่นนั้น
จะตอ้งปฏิบติัการอยา่งนั้น เพื่อใหบ้งัเกิดผลดีท่ีสุดแก่กิจการทัว่ไปและรีบท าการอนัเห็นควรนั้นโดย
ฉบั พลนั  

4. ความรู้เท่าถึงการณ์ หมายถึง รู้จกัปฏิบติัการอยา่งไรจึงจะเหมาะสมแก่เวลา และอยา่งไร
ท่ีไดรั้บเหตุผลสมถึงจะเป็นประโยชน์ท่ีสุด  

5. ความซ่ือตรงต่อหน้าที ่หมายถึง ตั้งใจกระท ากิจการซ่ึงไดรั้บมอบใหเ้ป็นหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต  

6. ความซ่ือตรงต่อคนทั่วไป หมายถึง ให้ประพฤติซ่ือตรงต่อคนทัว่ไป รักษาตนให้เป็นคน
ท่ีเขาทั้งหลายจะเช่ือถือได ้ 

7. ความรู้จักนิสัยคน ขอ้น้ีเป็น ขอ้ส าคญัส าหรับผูมี้หนา้ท่ีติดต่อกบัผูอ่ื้นไม่วา่จะเป็นผูใ้หญ่
หรือผูน้อ้ย  

8. ความรู้จักผ่อนผัน หมายความวา่ ตอ้งเป็นผูท่ี้รู้จกัผอ่นสั้นผอ่นยาวว่าเม่ือใดควรตดัขาด
และเม่ือใดควรโอน อ่อนหรือผอ่นผนักนัได ้มิใช่แต่จะยึดถือหลกัเกณฑ์หรือระเบียบอยา่งเดียว ซ่ึง
จะก่อใหเ้กิดผลเสีย ควรจะยดืหยุน่ได ้ 

9. ความมีหลักฐาน ขอ้น้ีประกอบ ดว้ยหลกัส าคญั 3 ประการ คือ มีบา้นอยูเ่ป็นท่ีเป็นทางมี
ครอบครัวอนัมัน่คงและตั้งตนไวใ้นท่ีชอบ  

10. ความจงรักภักดี  หมายความว่า ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชทานคุณธรรม 4 
ประการ แก่พสกนิกรในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี 2525 มีขอ้ความดงัน้ี  

ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตวัเอง รู้จกัสละประโยชน์ส่วนนอ้ยเพื่อ
ส่วนใหญ่ของบา้นเมืองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม  

ประการที่สอง คือ การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบติัอยู่ในความสัจ 
ความดีนั้น  

ประการทีส่าม คือ ความอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตยสุ์จริตไม่วา่
จะดว้ยเหตุประการใด  

ประการที่ส่ี คือ การรู้จกัละวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง  
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คุณธรรม 4 ประการ ถา้แต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทัว่กนั
แลว้จะช่วยให ้ประเทศชาติบงัเกิดความสุข ความร่มเยน็ และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพฒันาให้มัน่คง
กา้วหนา้ต่อไปไดด้งัประสงค ์ 

นอกจากน้ีจะขอน าคุณธรรมของคนท่ีเป็นผูน้ า 8 ประการ มากล่าวไว ้เพื่อให้คนท่ีเป็นผูน้ า
และคนท่ีตอ้งการจะเป็นผูน้ า ไดน้ าไปศึกษาและน าไปประพฤติปฏิบติัตามสมควรแก่ตนต่อไป  

ประการที่ 1 ความอดทน หมายถึง การห้ามจิตใจ เม่ือไดพ้บกบัเหตุการณ์อนัจะก่อให้เกิด
เร่ืองหรือแสดงกิริยาไม่ดีออกมา ต้องมีความอดทน ไม่หุนหันพันแล่น เช่น อดทนต่อความ
ยากล าบากในขณะท่ีท าการงาน ไม่เห็นแก่ความหนาว ความร้อน เชา้สายบ่ายค ่า อดทนต่อความเจ็บ
ใจ ในเม่ือคนอ่ืนท าส่ิงท่ีไม่น่าพอใจใหแ้ก่ตน ไม่ด่วนโมโหโกรธา  

ประการที ่2 ความเป็นนกัสู้ หมายถึง เป็นผูเ้ขม้แข็ง กลา้หาญ หนกัเอาเบาสู้ มุ่งความส าเร็จ
กิจการงานเป็นท่ีตั้ง ไม่หลงค ายอ ไม่ทอ้ค าติ มุ่งมัน่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ ปฏิบติังานทุกอยา่ง
ใหบ้รรลุเป้าหมาย  

ประการที ่3 ความ เป็นผูต่ื้น หมายถึง เป็นคนต่ืนตวั วอ่งไวต่อปัญหาตลอดเวลา มีความคิด
กา้วหนา้ ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความคิดยดืหยุน่ รวมทั้งมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถท่ีจะน าความคิด
ออกมาใชใ้หท้นัต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เฉพาะหนา้  

ประการที่ 4 ความขยนัหมัน่เพียร หมายถึง มีความวิริยะอุตสาหะ มีความจริงใจในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี ไม่เป็นทาสของความเกียจคร้าน มีความกระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา  

ประการที ่5 เมตตากรุณา หมายถึง มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ช่วยเหลือเก้ือกูล โอบออ้มอารีใน
ลกัษณะสงเคราะห์ อนุเคราะห์ หรือบูชาคุณ ความดี แลว้แต่เวลา สถานท่ีและบุคคล มีความรักและ
ความหวงัดีเป็นท่ีตั้ง  

ประการที่ 6 ความยุติธรรม หมายถึง มีความเท่ียงธรรม เสมอภาคในคนทุกประเภท ไม่
แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา ไม่มีอคติ คือ ความล าเอียง ซ่ึงความล าเอียงน้ี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
ตรัสไว ้4 อย่างคือ ล าเอียงเพราะความรัก ล าเอียงเพราะความโกรธ ล าเอียงเพราะความกลวั และ
ล าเอียงเพราะความหลง การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งก็พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและ
คุณธรรมความดี ผูน้ าท่ีปฏิบติัไดด้งัน้ี ย่อมเป็นท่ีรักของหมู่ชน ไดค้นท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี
คุณธรรมความดี มาเป็นบริวารอยูเ่สมอ  

ประการที ่7 การหมัน่ตรวจตรา กิจการงาน หมายถึง การสอดส่องดูแลการงานอยูเ่สมอ เม่ือ
พบขอ้บกพร่องก็รีบแกไ้ข อย่าปล่อยไวจ้ะล าบากในการแกไ้ขและตรวจตราดูล าดบัความส าคญัก็
ควรท างานนั้นก่อน งานไหนควรท าเอง งานไหนควรแบ่งมอบหมายให้คนอ่ืนรับผิดชอบ รวมทั้ง
ตอ้งรู้จกัแบ่งงานให้ถูกกบัคนดว้ย คนท่ีมีความรู้ ถนดัสามารถในเร่ืองไหน ก็มอบหมายเร่ืองนั้นให้
ท า  
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ประการที ่ 8 ความซ่ือสัตยสุ์จริต หมายถึง มีความซ่ือตรง มัน่คงอยูใ่นศีลธรรม มีความ
ซ่ือสัตยต่์อตนเองและผูอ่ื้น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ  

ดงันั้น คนท่ีเป็นผูน้ าจึงมีความส าคญั เพราะเรียกไดว้า่เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่ผูอ่ื้นดว้ย สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสไวว้า่ บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นผูน้ า ถา้ประพฤติไม่เป็นธรรม คน
ทั้งหมดก็ท าตามอยา่ง ประเทศชาติเดือดร้อน แต่ถา้ประพฤติเป็นธรรม คนทั้งหมดก็ประพฤติตาม
อยา่งบา้ง ประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เปรียบเสมือนกบัฝงูโคท่ีก าลงัขา้มฟาก ถา้โคจ่าฝงู
น าไปคดโคทั้งหมดก็เดินคดเค้ียวตาม หากโคจ่าฝงูน าไปตรง โคทั้งหมดก็ไปตรง ฉะนั้น  
 
สรุปท้ายบท 
 

 สังคมไทยมีพุทธศาสนาเป็นรากฐานทางวฒันธรรมในการด าเนินชีวิตให้มีความร่มเย็น
เป็นสุขมาแต่อดีต ท่ีส าคญัเป็นทุนทางสังคมท่ียิง่ใหญ่ท่ีมีอยูแ่ลว้ และสมควรท่ีจะมีการศึกษาแก่นค า
สอนอย่างลึกซ้ึงเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการพฒันาสังคมในระดบัพื้นท่ี แมว้่าจะเร่ิมท่ี
หน่วยเล็กๆ แต่เคล่ือนตวัพร้อมกนัทัว่ประเทศก็ย่อมเป็นพลงัหน่ึงท่ีร่วมขบัเคล่ือนสังคมไทยไปสู่
ความอยูเ่ยน็เป็นสุขอยา่งแทจ้ริง 

การพฒันาจริยธรรมด้วยวิธีพฒันาตนเองตามขั้นตอนดงักล่าว  เป็นธรรมภาระท่ีบุคคล
สามารถปฏิบัติได้ควบคู่กับการด าเนินชีวิตประจ าวนั  แต่มิใช่เป็นการกระท าในลักษณะเสร็จ
ส้ิน  ตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นนิสัย  เพราะจิตใจของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา  เฉก
เช่น   กระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 
 

1. คุณธรรมกบัจริยธรรมมีความหมายอยา่งไร และเหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร จงอธิบาย 
2. คุณสมบติัอันเป็นความพร้อมท่ีจะพฒันาจริยธรรมของบุคคลประกอบด้วยอะไรบ้าง         

จงอธิบาย 
3. จงอธิบายทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมส าหรับคนไทย มาพอสังเขป 
4.  คุณลกัษณะของคน  (ยคุใหม่)  ท่ีพึงประสงค ์ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
5. การพฒันาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขในระดบัพื้นท่ีบนฐานพุทธธรรมมีกระบวนการ

ด าเนินการอยา่งไร จงอธิบาย 
6. นกัศึกษาคิดวา่ในการท างานควรมีคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งไน? จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 7 : ค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
 
หัวข้อเน้ือหา 
 

 ความหมายและความส าคญัของค่านิยม 
 ลกัษณะของค่านิยมและประเภทของค่านิยม 
 การเปล่ียนแปลงค่านิยมของบุคคลเก่ียวกบัการท างาน 
 ค่านิยมองคก์าร 
 อิทธิพลของค่านิยมท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 ค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละลกัษณะคนไทยท่ีดี 
 ค่านิยมในสังคมไทย 
 การปลูกฝังค่านิยมใหก้บัเยาวชน 
 สรุปทา้ยบท 
 ค าถามเพื่อการอภิปราย 
 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
 

1. เขา้ใจความหมายและความส าคญัของค่านิยม  
2. เขา้ใจลกัษณะของค่านิยมและประเภทของค่านิยม  
3. เขา้ใจการเปล่ียนแปลงค่านิยมของบุคคลเก่ียวกบัการท างาน 
4. เขา้ใจค่านิยมองคก์าร 
5. เขา้ใจค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละลกัษณะคนไทยท่ีดี 
6. เขา้ใจค่านิยมในสังคมไทย  
7. มีความรู้เก่ียวกบัการปลูกฝังค่านิยมใหก้บัเยาวชน 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีได ้คือ 
 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของค่านิยม  
2. อธิบายลกัษณะของค่านิยมและประเภทของค่านิยม  
3. อธิบายการเปล่ียนแปลงค่านิยมของบุคคลเก่ียวกบัการท างาน 
4. อธิบายค่านิยมองคก์าร 
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5. อธิบายค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละลกัษณะคนไทยท่ีดี 
6. อธิบายค่านิยมในสังคมไทย  
7. อธิบายการปลูกฝังค่านิยมใหก้บัเยาวชน 

วธีิการสอนและกจิกรรม 
 

1. ใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ืองความหมาย ความส าคญัของค่านิยม ลกัษณะของค่านิยมและ
ประเภทของค่านิยม 

2. บรรยายในหวัเร่ืองอิทธิพลของค่านิยมต่อตวับุคคล ค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละลกัษณะ
คนไทยท่ีดี และค่านิยมในสังคมไทย  

3. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  Power Point เร่ือง ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
2.  เอกสารประกอบการเรียนบทท่ี 7 
 

การวดัผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตการร่วมกิจกรรม อภิปราย และการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีเรียน 
2. การตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็นระหวา่งเรียน 
3. การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
4. การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่7 
ค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 

---------------- 
 

ค่านิยมเป็นรูปแบบความคิดของสมาชิกในสังคมท่ีจะพิจารณาตดัสินและประเมินค่าวา่ส่ิง
ใดมีคุณค่า มีประโยชน์พึงปรารถนา ถูกตอ้งเหมาะสม ดีงาม ควรท่ีจะยึดถือและประพฤติปฏิบติั 
ค่านิยมท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการจดัระเบียบสังคมมนุษย ์คือ ค่านิยมทางสังคม ซ่ึงก็คือ 
รูปแบบความคิดท่ีสมาชิกส่วนใหญ่ตดัสินและประเมินวา่เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์พึงปรารถนา
ถูกตอ้งเหมาะสมดีงาม ควรแก่การประพฤติปฏิบติัร่วมกนั 
 

ความหมายของค่านิยม 
 

ค่านิยม (Values) หมายถึง ความเช่ือท่ีปัจเจกบุคคลยึดถือซ่ึงใช้เป็นแนวทางน าไปสู่
พฤติกรรมของบุคคล (DeCenzo, 1997 : 86) ค่านิยมเป็นวิธีหรือแบบอย่างของความประพฤติท่ี
บุคคลเห็นวา่ดีและพอใจจะยึดเอาเป็นแนวทางปฏิบติั  (กรองแกว้ อยูสุ่ข, 2537 : 24) ค่านิยมเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในดา้นจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัองคป์ระกอบดา้นเจตคติท่ีกล่าวมาแลว้ ค่านิยมเป็นกระบวนการ
ทางความคิดของบุคคลท่ีเป็นตวัก าหนดตดัสินช้ีน าบุคคลปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงจะเป็นการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งก็ได ้  

บทบาทของค่านิยมมี 2 ประการ คือ  1) ค่านิยมเป็นมาตรฐานท่ีจะน าทางหรือเป็นแนวทาง
ใหบุ้คคลประพฤติปฏิบติั ประเมินผลวา่ส่ิงใดดีหรือไม่ดี และ 2) ค่านิยมจะท าหนา้ท่ีกระตุน้เพื่อให้
เกิดแรงจูงใจในการปฏิบติั ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติ ความสนใจและความตั้งใจซ่ึงจะน าไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมนั้นในท่ีสุด ดงัภาพท่ี 7.1 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.7 อิทธิพลของค่านิยมต่อพฤติกรรมของมนุษย ์
ที่มา :  เทพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ, พฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2529.) หนา้ 9. 
 
 
 

ภาพที ่7.1  แสดงอิทธิพลของค่านิยมต่อพฤติกรรมของมนุษย ์
ทีม่า: ประสาร มาลากุล (ใน เทพนม เมืองแมน และสวงิ สุวรรณ, 2529 : 9) 
 

 
 

            อิทธิพล                                       อิทธิพล                         อิทธิพล  
          

         ผลยอ้นกลบั                                 ผลยอ้นกลบั           ผลยอ้นกลบั 
 

ผลยอ้นกลบั 
 
 
 

 

ค่านิยม 

แรงจูงใจ 

เจตคติ 

ความสนใจ 

ความตั้งใจ 

หรือ 

ความคาดหวงั 

การกระท า
ท่ีมุ่งต่อ  
ส่ิงท่ีนิยม 
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ความส าคัญของค่านิยม  
 

ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากวา่ค่านิยมท่ีมนุษยเ์รามีอยู่นั้นท าหนา้ท่ีมากมาย
หลายอยา่งท่ีเก่ียวกบัชีวติของเราท่ีส าคญั คือ 

1. ค่านิยมท าหนา้ท่ีเป็นบรรทดัฐานหรือมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหลายของเรากล่าวคือ
ค่านิยม จะเป็นตวัก าหนดการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของเราวา่ เราควรจะท าหรือไม่ ควรจะท าใน
ส่ิงใด ค่านิยมจะช่วยก าหนดจุดยืนในเร่ืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ 
และค่านิยมจะช่วยท าหนา้ท่ีประเมินการปฏิบติัการต่างๆ ทั้งของตวัเราเองและของผูอ่ื้น 

2. ค่านิยมท าหนา้ท่ีเป็นแบบแผนส าหรับการตดัสินใจการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ต่างๆในบางกรณี
บุคคลตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์บางอย่างท่ีขดัแยง้กนั ท าให้เขาตอ้งเลือกทางใดทางหน่ึง เช่น การ
ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา อยา่งเคร่งครัด กบัความเป็นตวัของเอง หรือการรักษาความเป็น
อิสรเสรีของตน การปฏิบัติงานดว้ยความช่ือสัตย ์สุจริตแต่ยากจน กบัการปฏิบติังานในทางท่ีไม่
สุจริต แต่ท าใหร้ ่ ารวย บุคคลจะเลือกเดินทางไหนนั้น ค่านิยม หรือระบบค่านิยมท่ีบุคคลมีอยูจ่ะช่วย
ก าหนดทางเลือกใหเ้ขา 

3. ค่านิยมท าหนา้ท่ีเป็นแรงจูงใจ หรือผลกัดนัของบุคคล เช่น บุคคลท่ีมีค่านิยมชมชอบใน
การมีอายุนาน หรือสุขภาพดี ก็จะมีแรงผลกัดนัให้อยากออก าลงักายอยูส่ม ่าเสมอ ตลอดจนมีความ
รอบคอบในการบริโภคอาหารบุคคลท่ีทีค่านิยมเก่ียวกบัวตัถุนิยมสูง ก็มกัจะมีความขยนัขนัแข็ง 
และเพียรพยายามในการท างานเพื่อใหม้าซ่ึงเงินทองและส่ิงท่ีตนพึงปรารถนาเหล่าน้ี เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุท่ีค่านิยมเป็นตวัก าหนดความประพฤติและการปฏิบติัของตน และการประพฤติ
การปฏิบติัของตนเป็นตวัการท าใหส้ังคมเปล่ียนไป เราจึงอาจจะกล่าวไดว้า่ค่านิยม มีส่วนท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางสังคม ในขณะเดียวกนั การเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี ก็มีส่วนท าให้ค่านิยมใหม่ๆ เกิดข้ึนไดเ้หมือนกนั พูดอีกนยัหน่ึงก็คือ ค่านิยมเป็นไดท้ั้ง
เหตุและผลของการเปล่ียนแปลง ดงันั้นค่านิยมจึงมีความส าคญัมาก เพราะส่งผลกระทบกระเทือน
ถึงความเจริญ ความเส่ือมของสังคม และความมัง่คงของชาติ กล่าวคือ สังคมท่ีมีค่านิยมท่ีเหมาะสม 
ถูกตอ้ง เช่น ความซ่ือสัตย ์ความขยนัหมัน่เพียร ความเสียสละ ความมีระเบียบวินยั ความสามคัคี 
เป็นต้น สังคมนั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน สังคมใดมีค่านิยมไม่เหมาะสม เช่น ขาด
ระเบียบวินยั ไร้ความสามคัคี เกียจคร้าน ฯลฯ สังคมนั้นจะเส่ือมลงและขาดความมัน่คงภายในชาติ 
จึงจ าเป็นอยา่งยงิท่ีสังคมจะตอ้งสร้างค่านิยมท่ีเหมาะสมและเป็นค่านิยมท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ี
พึงปรารถนามากท่ีสุด 
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ลกัษณะของค่านิยม 
 

ค่านิยมมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 
 

1.   เป็นค่านิยมท่ีบุคคลเลือกหรือยอมรับ โดยไม่ได้ถูกบังคับบุคคลมีเสรีภาพในการ
ตดัสินใจเลือกหรือยอมรับค่านิยมใดก็ไดท่ี้เห็นวา่เหมาะสมน่าปฏิบติั 

2. เป็นค่านิยมท่ีบุคคลมีโอกาสเลือกจากตวัเลือกหลายๆ ตวั ไม่ใช่เป็นเพราะมีตวัเลือก
จ ากดัเพียงส่ิงเดียว จึงท าใหต้อ้งยอมรับโดยปริยาย 

3. เป็นค่านิยมท่ีได้รับการกลัน่กรองพิจารณาอย่างรอบคอบจากบุคคลตลอดจนมีการ
วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของตวัเลือกหลายๆ ตวั เม่ือเห็นว่าตวัเลือกใดดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุดหรือมี
เหตุผลในการสร้างความพอใจไดม้ากท่ีสุดก็จะเลือกตวัเลือกนั้น 

4. เป็นค่านิยมท่ีบุคคลยกยอ่ง เทิดทูนและภูมิใจ 
5. เป็นค่านิยมท่ีบุคคลสามารถยอมรับอยา่งเปิดเผยและพร้อมท่ีจะสนบัสนุนค่านิยมท่ีตน

ยอมรับ 
6. เป็นค่านิยมท่ีบุคคลยดึถือปฏิบติัจริงไม่ใช่เพียงค าพุดเท่านั้น 
7. เป็นค่านิยมท่ีบุคคลปฏิบติัอยูเ่สมอๆ บ่อยๆ ไม่ใช่ปฏิบติัเป็นคร้ังคราว 

           จากลกัษณะขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่าค่านิยมท่ีแทน้ั้นเป็นค่านิยมท่ีผ่านการเลือกมาอยา่งดีและ
เม่ือเลือกแลว้ก็ถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอดว้ยความมัน่ใจความภูมิใจ 
            
ประเภทของค่านิยม  
 

นกัวชิาการไดเ้สนอแนวคิดในการจ าแนกประเภทของค่านิยมออกเป็นหลายทฤษฎีดว้ยกนั 
ในท่ีน้ีจะอภิปรายถึงทฤษฎีท่ีมกัจะกล่าวถึงกนัมากสองทฤษฎีด้วยกนั ได้แก่ ทฤษฎีค่านิยมของ
โรคีช และทฤษฎีค่านิยมของกอร์ดอน อลัลพ์อร์ต และคณะ มีสาระส าคญัดงัน้ี 

 

ทฤษฎค่ีานิยมของโรคีช  
 

มิลตนั โรคีช (Milton Rokeach cited by Schermerhorn et al., 2003 : 73-74) เป็น
นักจิตวิทยาผูมี้บทบาทส าคญัท่ีสุดในการขยายขอบข่ายการศึกษาเก่ียวกับค่านิยมออกไปอย่าง
กวา้งขวาง  เขาไดส้นบัสนุนใหใ้ชค้่านิยมเป็นตวัแปรหลกัในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย ์ เพราะ
ค่านิยมเป็นแกนกลางในการก่อใหเ้กิดพฤติกรรมดา้นการจูงใจ เจตคติและความสนใจ 
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โรคีชไดใ้หค้วามหมายของค่านิยมวา่ เป็นความเช่ืออยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะยัง่ยืนถาวรซ่ึงเป็น
แนวทางในการประพฤติหรือเป็นเป้าหมายในการด า เนินชีวิตเป็นส่ิงท่ีตนเองหรือสังคมเห็นดี
เห็นชอบ สมควรท่ีจะยดึถือปฏิบติัมากกวา่วถีิปฏิบติัหรือเป้าหมายชีวติอยา่งอ่ืน 

โรคีช ไดจ้  าแนกลกัษณะค่านิยมของมนุษยอ์อกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี  
1. ค่านิยมท่ีเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัหรือเป็นวิถีทาง (Means) ในการด าเนินชีวิต

เรียกวา่ "ค่านิยมวถิีปฏิบัติ (Instrumental Values)"  
2. ค่านิยมท่ีเป็นเป้าหมายในการด าเนินชีวิตหรือเป็นจุดหมายปลายทาง (Ends) ท่ีตอ้งการ

ของชีวติ  เรียกวา่ "ค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal Values)"  
ค่านิยมทั้งสองประเภท แบ่งออกเป็นประเภทละ 18 ชนิด ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7.1   
 

ตารางที ่71.  แสดงลกัษณะคา่นิยมของมนุษยต์ามแนวคิดของโรคีช 
 

   ค่านิยมวถิีปฏิบัต"ิ     ค่านิยมจุดหมายปลายทาง 
1.ทะเยอทะยาน  
2.ใจกวา้ง  
3.สามารถ  
4.สนุกสนานร่าเริง  
5.สะอาด  
6.กลา้  
7.ใหอ้ภยั  
8.เอ้ือเฟ้ือ  
9.ซ่ือสตัย ์ 
10.สร้างสรรค ์ 
11.ไม่พ่ึงพาผูอ่ื้น  
12.มีสติปัญญา  
13.มีเหตุผล  
14.เป็นท่ีนิยม  
15.เช่ือฟัง  
16.สุภาพ  
17.รับผิดชอบ  
18.ความคุมตนเองได ้ 
 

ทีม่า: Schermerhorn et al. (2003 : 74) 
 

1.ชีวติท่ีสะดวกสบาย  
2.ชีวติท่ีต่ืนเตน้  
3.รู้สึกประสบความส าเร็จ  
4.โลกท่ีมีสนัติภาพ  
5.โลกแห่งความสวยงาม  
6.ความเสมอภาค  
7.ความมัน่คงของครอบครัว  
8.ความรักอิสระเสรี  
9.ความสุข  
10.ความรู้สึกกลมเกลียว  
11.มีความรัก  
12.ความมัน่คงของชาติ  
13.ความสงบสุขทางใจ  
14.การช่วยเหลือผูอ่ื้น 
15.ความภาคภูมิใจในตนเอง  
16.การไดรั้บยกยอ่งในสงัคม  
17.การมีมิตรท่ีดี  
18.ความเป็นผูรู้้  
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จากผลการวิจยัพบวา่บุคคลกลุ่ม ๆ มีค่านิยมทั้งสองประเภทจะมีอยูใ่นตวัแตกต่างกนั อาทิ 
นกับริหาร พนกังานท่ีเป็นนกักิจกรรมและสมาชิกสหภาพแรงงาน ความแตกต่างของค่านิยมอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้หรือตกลงกนัไม่ไดเ้ม่ือมีการท างานร่วมกนั   การวิจยัยงัพบอีกว่าบุคคลท่ีมี
อาชีพเดียวกันหรือสายงานใกล้เคียงกันมีแนวโน้มท่ีจะมีค่านิยมคล้ายกัน เช่น จากการศึกษา
เปรียบเทียบระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัสมาชิกสหภาพแรงงานและสมาชิกกลุ่มกิจกรรมในเมือง
หน่ึง พบวา่ทั้งสามกลุ่มน้ีมีค่านิยมบางส่วนคลา้ยกนัและบางส่วนแตกต่างกนั (Robbins, 2001 : 63) 
ดงัตารางท่ี 7.2 
  

ตารางที ่ 7.2 แสดงการจดัล าดบัค่านิยมซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียจากการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งผูบ้ริหาร 
      ระดบัสูงกบัสมาชิกสหภาพแรงงานและสมาชิกกลุ่มกิจกรรม (เฉพาะ 5 ล าดบัแรก) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่า : Robbins (2001 : 64) 
 

จากตารางแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของบุคคลทั้งสามกลุ่ม กลุ่มกิจกรรมให้คะแนนด้าน
ความ-เสมอภาคสูงสุดในค่านิยมจุดหมายปลายทาง แต่กลุ่มผูบ้ริหารระดบัสูงและกลุ่มสหภาพ
แรงงานใหค้ะแนนความเสมอภาคในล าดบัท่ี 14 และ 13 ตามล าดบัซ่ึงไม่ไดแ้สดงไวใ้นตาราง กลุ่ม
กิจกรรมให้คะแนนด้านการช่วยเหลือผูอ่ื้นเป็นอันดับสองในค่านิยมวิถีทาง แต่กลุ่มผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและกลุ่ม สหภาพแรงงานให้คะแนนการช่วยเหลือผูอ่ื้นในล าดบัท่ี 14 ทั้งคู่ไม่ไดแ้สดงไว้
ในตาราง 
 

ทฤษฎค่ีานิยมของกอร์ดอน อลัล์พอร์ต และคณะ 
 

ทฤษฎีท่ีจ าแนกค่านิยมของมนุษย์ท่ีรู้จักกันดีอีกทฤษฎีหน่ึงพฒันาข้ึนโดยนักจิตวิทยา      
กอร์ดอน อลัล์พอร์ต และคณะ (Gordon Allport & associate cited by Schermerhorn et al., 2003 : 
74) ไดจ้  าแนกลกัษณะค่านิยมท่ีส าคญัของมนุษยอ์อกเป็น 6 ประเภท โดยท่ีคนส่วนมากจะมีค่านิยม
เหล่าน้ีหน่ึงหรือสองประเภทท่ีเด่นชดักวา่ประเภทอ่ืน ๆ  ดงัน้ี 

ผูบ้ริหารระดบัสูง   สมาชิกสหภาพแรงงาน  สมาชิกกลุ่มกิจกรรม 
จุดหมายปลายทาง           วิถีทาง                     จุดหมายปลายทาง          วิถีทาง                       จุดหมายปลายทาง             วิถีทาง 
 

1.การนบัถือตนเอง 
2.ครอบครัวมัน่คง 
3.อิสรภาพ 
4.ความส าเร็จ 
5.ความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ซ่ือสตัย ์
2.ความรับผิดชอบ 
3.ความสามารถ 
4.ทะเยอทะยาน 
5.ไม่พ่ึงพาผูอ่ื้น 
 

1.ครอบครัวมัน่คง 
2.อิสรภาพ 
3.ความสุข 
4.การนบัถือตนเอง 
5.มีความรัก 
 

1.ความรับผิดชอบ 
2.ซ่ือสตัย ์
3.กลา้หาญ 
4.ไม่พ่ึงพาผูอ่ื้น 
5.ความสามารถ 
 

1.ความเสมอภาค 
2.ความสนัติสุข 
3.ครอบครัวมัน่คง 
4.การนบัถือตนเอง 
5.อิสรภาพ 
 

1.ซ่ือสตัย ์
2.การช่วยเหลือ 
3.กลา้หาญ 
4.รับผิดชอบ 
5.ความสามารถ 
 



171                                           บทท่ี 7 ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
 

 

1. ค่านิยมตามแนววชิาการ (Theoretical Value) ไดแ้ก่ ความนิยมในการศึกษาหาความรู้ 
ความจริง เหตุผล และการจดัระบบความรู้ เป็นพวกนกัทฤษฎี 

2. ค่านิยมตามแนวเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) เป็นค่านิยมท่ีท าใหบุ้คคลแสวงหา
ประโยชน์ ทรัพยสิ์น และความมัง่คัง่ เป็นพวกนกัเศรษฐศาสตร์ 

3. ค่านิยมตามแนวสุนทรียภาพ (Aesthetic Value) เก่ียวขอ้งกบัความช่ืนชม พึงพอใจ 
ความงาม รูปแบบและความเหมาะสมกลมกลืนในลกัษณะต่าง ๆ เป็นพวกศิลปิน 

4. ค่านิยมตามแนวสังคม (Social Value) ไดแ้ก่ ความรักเพื่อนมนุษย ์ความตอ้งการ
ช่วยเหลือ ท าประโยชน์ใหแ้ก่เพื่อนมนุษย ์เป็นพวกนกัสังคมสงเคราะห์ 

5. ค่านิยมตามแนวการเมือง (Political Value) คือ นิยมอ านาจอิทธิพลและช่ือเสียง เป็น
พวกนกัการเมือง 

6. ค่านิยมตามแนวศาสนา (Religious Value) ไดแ้ก่ ความเช่ือและความยดึถือในศาสนา 
ศีลธรรมจรรยา รวมถึงส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือจุดหมายอนัสูงสุดในจกัรวาล 

 

อะไรคือค่านิยมของท่าน ลองตอบแบบส ารวจต่อไปน้ี  
 

ตารางที ่7.2 แบบส ารวจค่านิยมส่วนบุคคล 
 

ค าช้ีแจง  ในรายการทั้ง 16 ขอ้ตอ่ไปน้ีใหท่้านประมาณค่าวา่ท่านใหค้วามส าคญัมากนอ้ยเพียงใด โดยใหค้ะแนน
ตั้งแต่ 0 (ไม่ส าคญั) ถึง 10 คะแนน (ส าคญัมากท่ีสุด) ใหเ้ขียนคะแนนในช่องวา่งหนา้ขอ้ความแต่ละขอ้ 

ไม่ส าคญั                    ส าคญัมากท่ีสุด 
0      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
……….1. สนุกและพึงพอใจในงาน 
……….2. ไดรั้บค่าจา้งในการท างานสูง 
……….3. มีคู่รักท่ีดี 
……….4. ไดพ้บปะกบัผูค้นและสงัคม 
……….5. มีส่วนร่วมในงานสงัคม 
……….6. ยดึมัน่หลกัธรรมในศาสนาของฉนั 
……….7. การออกก าลงักายและเล่นกีฬา 
……….8. การพฒันาทางสติปัญญา 
……….9. มีโอกาสประกอบอาชีพท่ีความทา้ทาย 
……….10. มีรถสวย ๆ เส้ือผา้และบา้น ฯลฯ 
……….11. มีเวลาใหค้รอบครัว 
……….12. มีเพื่อนสนิทหลาย ๆ คน 
……….13. อาสาสมคัรท างานในองคก์ารสงัคมท่ีไม่มุ่งผลก าไร 
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……….14. มีสมาธิ อยูใ่นท่ีเงียบเพ่ือใชค้วามคิดหรือสวดมนต ์
……….15. มีสุขภาพดี มีอาหารท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการ 
……….16. อ่านหนงัสือ ดูทีวเีพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ และมีโปรแกรมปรับปรุงตนเอง 

โปรดน ำคะแนนมำใส่ในช่องว่ำงแต่ละข้อต่อไปนี้ 
กลุ่มค่านิยม  อาชีพ การเงนิ ครอบครัว   เข้าสังคม   การมส่ีวนร่วม  ศาสนา สุขภาพ   วชิาการ 
  1……. 2……. 3…….    4……..        5………          6……… 7………   8…….. 
  9…….    10…… 11……    12……        13……..          14……    15……..  16…….. 
รวม  ……… ……… ………     ………       ………           ………      ………    ………. 
แปลผล  คะแนนรวมในกลุ่มใดไดสู้งแสดงวา่ท่านมีค่านิยมดา้นนั้นสูง 

 
ทีม่า : ปรับปรุงจาก Lussier (1996 : 86) 
 

 กลุ่มต่าง ๆ มีค่านิยมแตกต่างกนั เม่ือใหก้ลุ่มต่างๆ เรียงล าดบัความส าคญัของค่านิยมเหล่าน้ี 
ผลปรากฏแตกต่างกนัดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 รัฐมนตรี -ศาสนา สังคม สุนทรียภาพ การเมือง วชิาการ เศรษฐศาสตร์ 
 ผูบ้ริหารฝ่ายจดัซ้ือ -เศรษฐศาสตร์ วชิาการ การเมือง ศาสนา สุนทรียภาพ สังคม 
 นกัวทิยาศาสตร์อุตสาหกรรม -วชิาการ การเมือง เศรษฐศาสตร์ สุนทรียภาพ 

ศาสนา สังคม 
 

การเปลีย่นแปลงค่านิยมของบุคคลเกีย่วกบัการท างาน 
 

ค่านิยมเก่ียวกบัการท างานดั้งเดิมนั้นการท างานนอกบา้นเป็นหนา้ท่ีของผูช้าย ส่วนผูห้ญิง
ตอ้งท างานในบ้าน การท างานให้ความส าคญัต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจเป็นอนัดับแรก และ
แรงจูงใจในการท างานท่ีส าคญัคือ เงินและต าแหน่งงานท่ีเขาคิดวา่เหมาะสมกบัตวัเขา ส่วนค่านิยม
เก่ียวกบัการท างานในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไป รอบบินส์ (Robbins, 2001 : 64) กล่าวไวว้า่ 
คนรุ่นใหม่ซ่ึงเป็นกลุ่มคนงานท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 35 ปี เกิดปี ค.ศ. 1965-1981 เขา้สู่แรงงาน ปี ค.ศ.1980 
จนถึงปัจจุบนั มีค่านิยมในการท างานท่ีส าคญัคือ ชอบความยดืหยุน่ มีความพึงพอใจในงาน มีชีวิตท่ี 
สมดุลและจงรักภกัดีต่อมิตรภาพ กรองแกว้ อยูสุ่ข (2537 : 31) สรุปวา่ ค่านิยมเก่ียวกบัการท างานใน
ปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไป  โดยใหค้วามส าคญัต่อส่ิงเหล่าน้ีมากข้ึนตามล าดบัดงัน้ี 

1. การมีงานท่ีน่าสนใจและทา้ทายความสามารถ เงินเดือนดีไม่ต ่ากวา่งานท่ีมีลกัษณะและ 
ระดบัใกลเ้คียงกนัในองคก์ารอ่ืน 

2. การมีโอกาสควบคุมหรือบงัคบับญัชาผูอ่ื้นบา้งซ่ึงเป็นสัญชาตญาณของมนุษย ์เม่ือเขา้ 
รวมกลุ่มกนัยอ่มมีความตอ้งการเป็นผูน้ าบา้งในบางโอกาส มิใช่จะเป็นแต่ผูต้ามตลอดเวลา 
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3. การมีเวลาวา่งจากการท างานเพื่อหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน อนัเป็นความตอ้งการ 
โดยธรรมชาติของบุคคลท่ีตอ้งการการพกัผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจมิใช่ตั้งหน้าตั้งตาท างานหาแต่
เงินอยา่งเดียว 

แมคลิโนและผูช่้วย (Maglino & associates) ไดศึ้กษาและพฒันาค่านิยมของคนท างานใน    
องคก์ารต่าง ๆ ผลการศึกษาสามารถแบ่งค่านิยมของคนในการท างานออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. ความส าเร็จ –ประสบความส าเร็จ ท างานหนกัเพื่อความส าเร็จในส่ิงท่ียากในชีวติ 
 2. ชอบช่วยเหลือและห่วงใยผู้อ่ืน –สนใจและช่วยเหลือผูอ่ื้น 
 3. ซ่ือสัตย์สุจริต –พูดความจริงและท าในส่ิงท่ีคิดวา่ถูกตอ้ง 
 4. ยุติธรรม –ไม่ล าเอียงและท าในส่ิงท่ียติุธรรมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกคน 

 

ค่านิยมทั้งส่ีด้านน้ีแสดงให้เห็นถึงค่านิยมเฉพาะท่ีส าคญัในการท างาน ถ้าหากผูน้ าใน
องค์การมีค่านิยมเหล่าน้ีจะท าให้ลูกน้องพึงพอใจในการท างานสูง อาจใช้เป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาค่านิยมในพฤติกรรมองคก์ารต่อไป 

ในการศึกษาของวิไล จิระพรพาณิชย ์(2541. อา้งใน สุพาณี สฤษฎ์วานิช, 2549 : 83) ได้
ศึกษาค่านิยมในการท างานและความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานชาวไทยและพนักงานชาว
อเมริกันในประเทศไทย กรณีศึกษาบริษทัในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี พบว่า พนักงานมี
ค่านิยมในการท างานท่ีแตกต่างกนัคือ ค่านิยมในดา้นวิถีชีวิต ความคิดสร้างสรรค ์และการอุปถมัภ์
เก้ือกูล พนกังานชาวไทยมีความผูกพนัต่อองค์การสูงกวา่พนกังานชาวอเมริกนั และค่านิยมในการ
ท างานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การไดแ้ก่ ค่านิยมด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ดา้นสัมฤทธิผล ดา้นความคิดสร้างสรรค ์และดา้นการท างานเป็น
ทีม ผลการศึกษาน้ีสามารถน ามาใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาแนวทางการบริหารงานในเร่ืองการ
ออกแบบงาน และการสร้างบรรยากาศในการท างานแบบทีมเพื่อสร้างความพึงพอใจในการท างาน
และสร้างความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
ค่านิยมองค์การ 
 

ค่านิยมมีความส าคญัต่อการศึกษาพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ เพราะเป็นพื้นฐานในการ
สร้างความเขา้ใจเจตคติและการเคล่ือนไหวของบุคคลในองคก์ารซ่ึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของคนเรา    
เม่ือบุคคลเขา้มาสู่องคก์ารดว้ยการวาดมโนภาพไวล่้วงหนา้วา่อะไรควรท าอะไรไม่ควรท าก็จะน ามา
ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติั  ซ่ึงอาจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ารหรือขดัแยง้ต่อแนวปฏิบติั
ขององคก์ารก็ได ้ 
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ค่านิยมมกัจะมีอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรม สมมุติว่าบุคคลเขา้ไปท างานในองค์การ
ดว้ย ค่านิยมและการรับรู้วา่การจดัสรรรางวลัให้พนกังานข้ึนอยูก่บัความสามารถในการท างานนั้น
เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่ในความเป็นจริงบุคคลกลบัพบว่าองค์การนั้นให้รางวลักบัผูท่ี้ท  างานมานาน
หรือความอาวุโสไม่ใช่ความสามารถในการท างาน บุคคลก็จะรู้สึกผิดหวงั เกิดความไม่พอใจและ
ตดัสินใจวา่จะท างานโดยไม่ยึดหลกัความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมของบุคคลอาจเปล่ียนไป 
ถา้ค่านิยมท่ียึดถือเปล่ียนไป กล่าวโดยสรุปก็คือ ถา้บุคคลมีค่านิยมต่อส่ิงใดในทางบวกก็จะเกิดเจต
คติทางบวกต่อส่ิงนั้น แต่ถา้มีค่านิยมต่อส่ิงใดในทางลบก็จะเกิดเจตคติทางลบต่อส่ิงนั้น 

ในองคก์ารหน่ึง ๆ บุคลากรขององคก์ารยอ่มจะมีค่านิยมต่อส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนั การศึกษา
ค่านิยมของบุคลากรจึงมีความส าคญัต่อการเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคลและจะเป็นประโยชน์ใน        
การวางแผนเพื่อจดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างหรือปลูกฝังค่านิยมองค์การท่ีดีอนัน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคไ์ด ้

ค่านิยมองคก์าร หมายถึง เกณฑท่ี์บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในองคก์ารใชใ้นการตดัสินวา่อะไร
ควรท า และอะไรไม่ควรท าเพื่อให้ไดรั้บผลอนัพึงปรารถนาร่วมกนั ซ่ึงค่านิยมเป็นส่ิงท่ีก าหนดถึง
พฤติกรรมและผลท่ีติดตามมา นอกจากค่านิยมจะเป็นพื้นฐานของการสร้างวฒันธรรมขององค์กร
แลว้ ค่านิยมยงัมีประโยชน์อ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่ 

-  ท าใหบุ้คคลรู้วา่ องคก์ารคาดหวงัอะไร : ผลงานแบบใด ดว้ยวธีิการใด 
-  ช่วยสร้างบรรยากาศท่ีกลมเกลียวและกลมกลืนในการท างาน 
-  ช่วยท าใหบุ้คคลมีแนวทางในการปรับตวัเพื่อใหเ้กิด Organizational fit 
วฒันธรรมองคก์าร (Corporate culture) หมายถึง วิถีแห่งการด าเนินชีวิตการงานของคนซ่ึง

อยู่รวมกนัในองคก์ารหน่ึงองค์การใดโดยเฉพาะ ซ่ึงวฒันธรรมจะแสดงให้เห็นถึง พฤติกรรมของ
การแสดงออกของคนในองค์การท่ีสะทอ้นถึงความเช่ือร่วมกนัของคนในองค์การ และแสดงถึง
ความต่อเน่ืองของประเพณีท่ีคนในองคก์ารกระท าร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีวฒันธรรมองคก์ารเป็น
ผลท่ีไดม้าจากค่านิยมของคนในองคก์าร 

ความเช่ือ (Beliefs) หมายถึง ขอ้สรุปของสมาชิกองค์การจ านวนหน่ึง หรือส่วนใหญ่ต่อ
พฤติกรรม หรือเหตุการณ์ต่างๆ วา่เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 

บรรทดัฐาน (Norms ) หมายถึง มาตรฐานของพฤติกรรมท่ีคนจ านวนหน่ึง หรือส่วนใหญ่
คาดหวงัหรือสนบัสนุนใหส้มาชิกของกลุ่มปฏิบติัตาม 

พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของบุคคลใดบุคคลหน่ึง คน
จ านวนหน่ึง หรือส่วนใหญ่ในองค์การท่ีประพฤติปฏิบติัในลกัษณะเดียวกนัอย่างสม ่าเสมอตลอด
ระยะเวลาหน่ึง 
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          ถา้เราเปรียบเทียบกบัตน้ไมต้น้หน่ึง ความเช่ือจะเปรียบเสมือนรากแกว้ท่ีหย ัง่ลึกลงไปในดิน 
เพื่อพยุงส่วนต่างๆ ของตน้ไมไ้วไ้ม่ให้ลม้ หรือเอียงลงไปตามแรงลม หรือถูกโค่นลม้ไดง่้ายเม่ือถูก
แรงภายนอกกระท า บรรทดัฐานเปรียบเสมือนล าต้นท่ีจะตั้งตรงสง่าอย่างเปิดเผยและแข็งแรง 
ค่านิยมเปรียบเสมือนก่ิงกา้นสาขาของตน้ท่ีแยกออกจากล าตน้แผ่ไพศาลออกไปเพื่อแสดงถึงการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองย ัง่ยืน พฤติกรรมเปรียบเสมือนใบไมท่ี้ปกคลุมเป็นพุ่มไมท่ี้เล็กและใหญ่ 
ใหเ้ห็นตน้ไมท่ี้ใหญ่โตแข็งแรงสูงสง่ามองเห็นไดโ้ดยเด่นชดั หรืออาจกล่าวไดว้า่พฤติกรรมเป็นส่ิง
ท่ีบุคคลหรือสังคมภายนอกจะมองเห็นถึงลกัษณะหรือตวัตนของเราไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ตัวอย่างค่านิยมองค์การ 
ค่านิยมสร้างสรรค ์5 ประการของส านกังาน ก.พ. 

 1. กลา้ยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
 2. ซ่ือสัตย ์และมีความรับผดิชอบ 
 3. โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 4. ไม่เลือกปฏิบติั 
 5. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

ค่านิยมหลกั (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ของส านกังานตรวจการแผน่ดิน ส านกัส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม 
 1. การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผดิชอบ 
 3. การถือประโยชน์สุขของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตนและการไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 4. การยนืหยดัในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 5. การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็วมีอธัยาศยัและไม่เลือกปฏิบติั 
 6. การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้นถูกตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
 8. การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 9. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์าร 

เคาน์เตอร์เซอร์วสิ บริษทั เล็ก ๆ แห่งหน่ึง แต่มีบริการท่ียิง่ใหญ่ ค่านิยม มี 5 ประการ คือ 
 1. รักงาน 
 2. รักลูกคา้ 
 3. รักคุณธรรม 
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 4. รักองคก์าร 
 5. รักทีมงาน 

วฒันธรรมองคก์ร 
1. ความมุ่งมัน่ท างานใหส้ าเร็จ (Achievement Orientation) 
2. ความใส่ใจบริการลูกคา้ (Customer Service) 
3. การปฏิบติัตนดว้ยความสุจริตและมีคุณธรรม (Integrity) 
4. การอุทิศตนต่อองคก์ร (Organizational Commitment) 
5. การท างานเป็นทีมและความร่วมมือในการท างาน (Teamwork and Cooperation) 
เชฟรอนประเทศไทย กลุ่มธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 ค่านิยมของเชฟรอน สร้างรากฐานของบริษทัดว้ยค่านิยม ซ่ึงท าให้โดดเด่นมากข้ึน ค่านิยม
ก าหนดแนวทางการท างาน ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและถูกตอ้งตามจริยธรรม 
เคารพกฎหมาย สนบัสนุนสิทธิมนุษยชนปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และน าประโยชน์กลบัคืนสู่ชุมชนท่ี
เราท างานอยู ่ไดแ้ก่ 

1. ความซ่ือสัตย ์(Integrity) 
2. ความไวว้างใจ (Trust) 
3. ความหลากหลาย (Diversity) 
4. ความคิดสร้างสรรค ์(Ingenuity) 
5. การเป็นพนัธมิตร (Partnership) 
6. การปกป้องคุม้ครองคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้ม (Protecting People and the 

Environment) 
7. ผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง (High Performance) 
บริษทัยนิูลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชัน่ส์ วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ระบุวา่ความส าเร็จจะเกิดข้ึนได ้เรา

ตอ้งมีมาตรฐานสูงสุดของพฤติกรรมองคก์ร เพื่อทุกคนท่ีเราท างานดว้ย เพื่อชุมชนท่ีเราตั้งอยู ่และ
เพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเรามีผลกระทบ โดยมีหลกัการท างานหรือค่านิยม ดงัน้ี 

1. การท างานดว้ยความซ่ือสัตย ์
2. ผลกระทบเชิงบวก 
3. ความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ือง 
4. ก าหนดแรงบนัดาลใจของเรา 
5. การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น โดยมีจรรยาบรรณ 
บริษทั ไซน์แมททีเรียลซัพพลาย จ ากดั ค่านิยม (Corporate Values) ให้ความส าคญักบั

บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญระดบัมืออาชีพ มีคุณลกัษณะดี ใฝ่หาความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และ
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ทุ่มเทผลงานเพื่อเป็นเลิศ ต่อลูกคา้ สร้างความพึงพอใจ ฯลฯ ต่อพนกังาน พฒันาความสามารถอยา่ง
ต่อเน่ือง ต่อชุมชน รับผดิชอบและมีส่วนร่วมในการพฒันา ต่อคู่คา้ สร้างสัมพนัธ์ท่ีดี 

ค่านิยม  ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย คือ  วิสัยทศัน์ดี  มีคุณธรรม  น้อมน าความ
พอเพียง 

ค่านิยม  กรมส่งเสริมการเกษตร  คือ 
         -  มุ่งมัน่บริการ  ทีมงานเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  ผูน้  าการเปล่ียนแปลง 
 

ความเขา้ใจเร่ืองค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรมองค์การ ฯลฯ สมมุติท่ีท างานของเราเช่ือว่า 
ใครก็ไดม้าเป็นหวัหนา้เรา จะเก่งและดี เก่งแต่ไม่ดี ไม่เก่งแต่ดี หรือทั้งไม่เก่งและไม่ดี ก็ได ้ถึงเราจะ
มีโอกาสร่วมในการสรรหา ออกความเห็น (เช่น เป็นกรรมการ หรือผูอ้อกเสียง) ฯลฯ ก็ไม่สนใจท่ี
จะใชสิ้ทธ์ิ การบริหารจดัการไม่มีประโยชน์อะไรต่อความเจริญขององคก์าร และพวกเราในองคก์าร
มีค่านิยมท่ีจะไขวค่วา้ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ท างานนอ้ยแต่หาโอกาสชั้นเชิง หรือ
เขา้พวกเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของตนมากท่ีสุดแต่ท างานน้อยท่ีสุด หากไม่มีการจดัการทา้ยสุด
วฒันธรรมองค์การนั้นก็เป็นลบ ไม่มีใครสนใจคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์การ แต่มุ่งไปท่ี
ผลประโยชน์ของคน ของกลุ่ม พวกใครพวกมนัไม่ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ตวัใครตวัมนั ทา้ยท่ีสุดก็
เส่ือม นานเขา้ก็เขา้เน้ือ แกไ้ขยาก จนเม่ือจ าเป็นเขา้สู่สนามแข่งขนัเพราะโลกาภิวตัน์ไปไม่รอดคนท่ี
มีช่องทางก็กระโดดหนีไปหาแหล่งท ามาหากินใหม่ปล่อยให้คนท่ียงัตอ้งอยู่ในองค์การรับชะตา
กรรมแกปั้ญหากนัเอง การบริหารจดัการยคุใหม่ท่ีเนน้คุณภาพเพื่อแข่งขนักนัในตลาดจึงตอ้งกลบัมา
เร่ิมตน้วิเคราะห์ว่าองค์กรของตนม่ีค่านิยม ความเช่ือ และวฒันธรรมองค์การเป็นอย่างไร และจะ
ปรับเปล่ียนใหดี้ไดอ้ยา่งไร ซ่ึงก็เป็นเร่ืองยาวท่ีน่าจะเอามาพูดกนัต่อไป วา่แต่จะมีใครลองวิเคราะห์
ไหมวา่วฒันธรรมองคก์ารของวิชาชีพเทคนิคการแพทยไ์ทยโดยรวมเป็นอยา่งไร มีขอ้ใดท่ีอาจเป็น
ปัญหาท าให้เราไม่สามารถดีข้ึนไปอีกจนอยู่ในแนวหนา้ของวิชาชีพทางการแพทยส์าขาต่างๆ และ
เป็นท่ีนบัหนา้ถือตาของสังคม และเราจะมียทุธศาสตร์อะไรท่ีจะเอามาปรับปรุงพฒันา 
 

อทิธิพลของค่านิยมทีม่ีต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 

             สุพตัรา สุภาพ ได้กล่าวถึงค่านิยมสังคมเมืองและค่านิยมสังคมชนบทของสังคมไทยไว้
ค่อนขา้งชดัเจน โดยแบ่งค่านิยมออกเป็นค่านิยมของคนในสังคมเมืองและสังคมชนบทซ่ึงลกัษณะ
ค่านิยมทั้งสองลกัษณะ จดัได้ว่าเป็นลกัษณะของค่านิยมท่ีท าให้เกิดมีอิทธิพลต่อค่านิยมท่ีมีต่อ
พฤติกรรมของบุคคล  

ค่านิยมนั้นกล่าวกนัโดยทัว่ไปวา่มีทั้งค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมของสังคม กล่าวคือ 
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1. ค่านิยมส่วนบุคคล ค่านิยมส่วนบุคคลเป็นการตดัสินใจเลือกในส่ิงหรือสถานการณ์ท่ีตน
ตอ้งการหรือพอใจนั้นถือวา่เป็นค่านิยมของบุคคลนั้น เช่น นายแดง อยากเป็นคนขยนัขนัแข็งเอาการ
เอางาน นายแดงก็จะปฏิบติัตามตามพื้นฐานของความคิดของตนเอง เพราะฉะนั้น นายแดงจะมี
ค่านิยมของความขยนัขนัแขง็และแสดงความเป็นคนขยนัออกมา 

2. ค่านิยมของสังคม ซ่ึงนกัวชิาการไดแ้สดงทศันะไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี ค่านิยมของสังคม คือ 
การรวมค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคม กล่าวคือ สมาชิกของสังคมส่วนใหญ่นิยมหรืออยากจะ
ปฏิบติัตนในสถานการณ์นั้น ๆ อยา่งไร ส่ิงหรือสถานการณ์นั้น ๆ ก็กลายเป็นค่านิยมของสังคม ของ
สังคมนั้น ค่านิยมของสังคม จึงเป็นค่านิยมของคนส่วนใหญ่ในสังคมกล่าวคือสมาชิกของสังคม
ส่วนใหญ่ยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีดีงาม หรือควรแก่การปฏิบติัส่ิงหรือสถานการณ์นั้น ๆ ก็จะกลายเป็น
ค่านิยมของสังคมนั้น ๆ 

ค่านิยมไม่วา่จะเป็นของบุคคลหรือค่านิยมของสังคม จะมีอิทธิพลต่อตวับุคคล ดงัน้ี คือ 
1. ช่วยให้บุคคลตดัสินใจวา่ส่ิงใดผิด ส่ิงใดถูก ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าควรท า

หรือไม่ควรท า 
2. ช่วยใหบุ้คคลในการก าหนดท่าทีของตนต่อเหตุการณ์ท่ีตนตอ้งเผชิญ 
3. ช่วยสร้างมาตรฐาน และแบบฉบบัจากการประพฤติปฏิบติัของบุคคล 
4. มีอิทธิพลเหนือบุคคลในการเลือกคบหาสมาคมกบับุคคลอ่ืน และเลือกกิจกรรมทาง

สังคม ซ่ึงตนจะตอ้งเขา้ไปร่วมดว้ย 
5. ช่วยใหบุ้คคลก าหนดความคิดและแนวทางปฏิบติั 
6. ช่วยเสริมสร้างหลกัศีลธรรม ซ่ึงบุคคลจะใชใ้นการพิจารณา การกระท าของตนอยา่งมี

เหตุผล 
 

ค่านิยมในสังคมไทย 
 

 สังคมมนุษยน์ั้นเรามีความเช่ือวา่ค่านิยมมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการก าหนดพฤติกรรมของ
บุคคล เพราะค่านิยมจะเป็นเคร่ืองตดัสิน ก าหนดหรือผลกัดนัให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปทางใด
ทางหน่ึง ดงันั้นค่านิยมจึงเป็นพลงัท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายใตพ้ฤติกรรมทางสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย ์
(สมาน ชาลีเครือ, 2523 )  นอกจากน้ีค่านิยมยงัเป็นเคร่ืองช้ีแนวทางและลกัษณะความประพฤติของ
คนในสังคมดงันั้นการปลูกฝังและพฒันาค่านิยมอนัดีงามใหเ้กิดข้ึนแก่คนในชาติจึงเป็นความจ าเป็น
ท่ีจะต้องกระท าโดยไม่ชักช้า และจะต้องมีการกระท าท่ีต่อเน่ืองในทุกระดับการศึกษา (พนัส        
หนันาคินทร์, 2520 ) เพราะพลงัอ านาจแห่งชาติจะมัน่คงเพียงใดนั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัคนภาพของคน
ในชาติ ซ่ึงย่อมจะประพฤติและปฏิบติัตามค่านิยมท่ีตนยอมรับนับถืออยู่ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า
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สังคมจะเจริญก้าวหน้าหรือเส่ือมไปในทิศทางใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบัค่านิยมของสังคมเป็นส าคญั
เพราะฉะนั้นการสร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้าให้เกิดข้ึนในสังคม (อานนท์ อาภาภิรมย์ ,2517 ) ค่านิยมของสังคมจึงมี
ความส าคญัต่อการแสดงพฤติกรรมของคนในสังคม เน่ืองจากค่านิยมเป็นตวัควบคุมการตดัสินใจ
ของคนในสังคม จึงมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและอุปนิสัยใจคอของคนส่วนมาก (อารง สุทธาศาสน์
และคณะ, 2525 ) 
 ในแต่ละสังคมมีลกัษณะภายในท่ีแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะนิสัย ความคิด 
ความเช่ือ แบบแผนในการด าเนินชีวิต ตลอดจนค่านิยมท่ีบุคคลภายในสังคมยดึถือ ในขณะเดียวกนั
เม่ือสภาพแวดลอ้ม สังคมภายนอกมีการเปล่ียนแปลงไปก็มีผลใหค้่านิยมของบุคคลในสังคมนั้นๆ  
เปล่ียนแปลงไปได ้เช่นเดียวกนั สังคมไทยดั้งเดิมเป็นสังคมแบบเกษตรกรรม คนในสังคมส่วนใหญ่
นบัถือศาสนาพุทธ บรรทดัฐานทางสังคม และค่านิยมส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานมาจากศาสนาพุทธ
นอกจากน้ียงัมีท่ีมาจากพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ ระบบศกัดินา ระบบเกษตรกรรม ความเช่ือใน
อ านาจของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิและความกลวั ค่านิยมของสังคมไทยในอดีตจะมีลกัษณะดงัน้ี 
           1. ยดึมัน่ในพระพุทธศาสนา  คนไทยในอดีตส่วนใหญ่ยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกัธรรมใน
พระพุทธศาสนา เพราะเม่ือท าแลว้ เกิดความสบายใจ มีความสุขจากการท าบุญ ท าใหค้นมีจิตใจดี มี
ความอ่อนโยน มีเมตากรุณา การประพฤติตามหลกัธรรมค าสอนท าใหค้นเป็นคนดี อีกทั้งเป็นคนดี 
อีกทั้งยงัเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาใหย้นืยาวดว้ย 
           2. เช่ือเร่ืองในกฎแห่งกรรม  สังคมไทยในอดีตเกิดความกลวั ละอายต่อการท าบาป เพราะเม่ือ
ตายแลว้ตอ้งตกนรก ท าใหเ้กิดการท าบุญหรือท าความดี เพื่อหนทางสู่สวรรคน์ัน่เอง 
           3.  เช่ือในเร่ืองวิญาณ ภูตผปีีศาจ มีความเช่ือในเร่ืองอ านาจลีลบัท่ีมีอยูเ่หนือมนุษย ์สามารถ
บนัดาลใหเ้กิดส่ิงท่ีดีหรือส่ิงท่ีร้าย ดว้ยเหตุผลน้ีจึงมีพิธีกรรมเกิดข้ึนมากมายซ่ึงเป็นความเช่ือในเร่อง
ไสยศาสตร์ เช่น เช่ือในเร่ืองเจา้ท่ีเจา้ทาง ผบีา้นผเีรือนเป็นตน้ 
           4. ยกยอ่งระบบศกัดินา เป็นความเช่ือท่ีวา่เป็นผูมี้บารมี ความร ่ ารวย บุคคลในตระกูลสูงศกัด์ิ 
คือ ผูท่ี้เทพเจา้บนัดาลใหม้าเกิด จึงไดรั้บการยอ่งยอ่งเกรงกลวั 
           5. เคารพผูอ้าวุโส  อาจหมายถึงผูท่ี้สูงอาย ุดว้ยคุณวฒิุและวยัวฒิุ มีความเช่ือวา่ผูอ้าวโุสเป็นผู ้
มีประสบการณ์  มีความสามารถ เช่นส านวนท่ีวา่ “ผูใ้หญ่อาบน ้าร้อนมาก่อน” การเคารพผูอ้าวโุสจะ
ท าใหมี้ความสุข เจริญกา้วหนา้ 
           6. มีชีวติอยูก่บัธรรมชาติ เพราะการประกอบอาชีพจะอาศยัแม่น ้า ล าคลลอง หรือจากน ้าฝน มี
การหาของป่าถา้ปีใดเกิดความแหง้แลง้จะเป็นปัญหาทางการเกษตรเป็นอยา่งยิง่ เพราะยงัไม่มีการ
คน้เทคโนโลยสีมยัใหม่ 
           7. เช่ือถือโชคลาง เม่ือชีวติอยูก่บัธรรมชาติ จึงถือวา่ส่ิงลึกลบัจะช่วยใหเ้กดส่ิงดีหรือร้ายได ้
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และมีอิทธิพลต่อการชีวติด าเนินมาก เช่น เสียงทกัของจ้ิงจก ตุก๊แก ขณะจะออกจากบา้น เม่ือไดย้ิน
เสียงก็ใหเ้ลิกลม้ความตั้งใจเสียหรือเล่ือนเวลาเดินทางออกไป 
           8. ตอ้งการเป็นท่ียอมรับของสังคมแสดงถึงการพึ่งพาอาศยักนั มีการปรึกษาหารือ ท าใหชี้วติ
ไม่เหงา รู้สึกตนเองยงัมีคุณค่าในสังคม 
           9. ยดึมัน่ในจารีตประเพณี คนส่วนใหญ่ต่างยอมรับกฎเกณฑท่ี์ปฏิบติัสืบทอดกนัมาวา่เป็นส่ิง
ดีงาม และตอ้งรักษาแบบแผนไวสื้บต่อกนัไป การไม่ปฏิบติัตามยอ่มถูกต าหนิและเป็นท่ีรังเกียจของ
สมาชิกในสังคม 
          10. นิยมอ านาจและบารมี เน่ืองจากสภาพสังคมในอดีตเป็นระบบศกัดินา จึงท าใหก้ลุ่มผูมี้
อ  านาจพยายามสร้าง ซ่ึงเป็นการส่งผลท าใหเ้กิดบารมีในตนเอง ไปสู่การเป็นผูมี้จิตใจกวา้งขวาง มีเม
ตาต่อผูย้ากไร้ท าใหเ้กิดระบบอุปถมัภ ์
          11. ชอบพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั สังคมไทยในอดีตมีความเขา้ใจไวว้างใจกนั ช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั หรือแมน้แต่การท างานท่ีตอ้งใชเ้วลาจ ากดั เช่น การท านา ท าไร หรือจดังานบุญท่ีบา้น
หรือท่ีวดั ก็นิยมช่วยเหลือกนัเรียกประเพณีนิยมน้ีวา่ “การลงแขก”  เป็นตน้ 
          12. พึงพอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่เป็นการใชชี้วติแบบสันโดษ เพื่อสอดคลอ้งกบัหลกัธรรม เป็น
กลุ่มอนุรักษนิยมมากกวา่การแสวงหาความกา้วหนา้ ตอ้งการความสบายใจ การท างานจึงไม่เป็น
ระบบ ไม่มีการวางแผนชีวติในระยะยาว 
 

          ลกัษณะค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน 
          สภาพของสังคมไทยในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปมาก ตามสภาพของส่ิงแวดลอ้มและ
กาลเวลา มีการติดต่อคา้ขาย สัมพนัธ์ทางการทูตกบัต่างประเทศ มีทุนใหน้กัวชิาการ ครูอาจารยไ์ปดู
งานต่างประเทศ การช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยแีก่ สถาบนัการศึกษา เทคโนโลยกีารส่ือสารมี
ความกา้วหนา้ ทนัสมยั ผูค้นเขา้ถึงเขา้ถึงและรับขอ้มูลสารสนเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว ท าให้มีการพฒันา
ประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหค้่านิยมตลอดจนประเพณีวฒันธรรมของ
สังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามสภาพของสังคมไทยดว้ยดงัน้ี 

         1. ยดึถือในพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกบัในอดีต มีการศึกษาพระธรรมวินยัอยา่งลึกซ่ึง 
ตลอดจนมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของสงฆ ์ ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบ
พฤติกรรมทางวินยัสงฆไ์ด ้เพื่อป้องกนัปัญหาการแสวงหา ผลประโยชน์จากพุทธศาสนา 
          2. เคารพเทิดทูนพระมหากษตัริย ์สังคมไทยต่างจากสังคมชาติอ่ืน กษตัริยไ์ทยเปรียบเสมือน
สมมติเทพ คอยดูแลทุกขสุ์ขของประชาชน ท านุบ ารุงประเทศชาติใหเ้จริญรุ่งเร่ืองในทุกดา้น จึงเป็น
ศูนยร์วมจิตใจ พระองคเ์ป็นส่ิงทุกอยา่งในชีวติ ของคนไทย เป็นท่ีเคารพของคนไทยเป็นอยา่งยิง่ 
         3. เช่ือในเร่ืองของเหตุผล ความเป็นจริง และความถูกตอ้งมากข้ึนกวา่ในอดีต ในสภาวะของ
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เหตุการณ์ต่าง ๆ ปัจจุบนัสังคมไทยปลูกฝังใหค้นไทยรู้จกัคิดใชปั้ญญามีเหตุผลมากข้ึนเช่น ไดอ้อก
กฎหมายเพื่อใหค้วามคุม้ครองเจา้ของความคิด ไม่ใครลอกเลียนแบบไดเ้รียกวา่ “ลิขสิทธ์ิทาง
ปัญญา” เป็นตน้ 
         4. ค่านิยมในการใหค้วามรู้ ปัจจุบนัสังคมไทยมีการแข่งขนักนัตลอดเวลา การจะพาตนเองให้
รอดจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดจ้  าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถท่ีโดดเด่นจึงเป็นส่ิงท่ีคนไทย
ในสังคมปัจจุบนัตอ้งเสาะแสวงหา 
         5. นิยมร ่ ารวยและมีเกียรติ สังคมไทยปัจจุบนัใหค้วามส าคญัเร่ืองความร ่ ารวยและเงินทอง 
เพราะมีความเช่ือท่ีวา่เงินทองสามารถบนัดาลความสุขตอบสนองความตอ้งการของคนได ้
ขณะเดียวกนัก็จะมีช่ือเสียงเกียรติยศตามมา จึงเป็นจุดเร้าใหทุ้กคนอยากรวย ไม่วา่จะหาเงินมาดว้ย
วธีิท่ีถูกตอ้งจากการท างาน หรือการไดม้าดว้ยการช่อโกง จึงท าใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งคนในสังคม  
         6. มีความเช่ือมัน่ตนเองสูง เพื่อปลูกฝังใหเ้ยาวชนไทยทุกคนกลา้ตดัสินใจและกลา้แสดงออก
ทางความคิดและการกระท า มีบุคลิกภาพเหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้ าท่ีดี 
          7. ชอบแก่งแยง่ชิงดีชิงเด่น ลกัษณะกลวัการเสียเปรียบ กลวัสู้เพื่อไม่ได ้เพื่อการอยูร่อดจึงตอ้ง
กระท าการแยง่ชิง แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง 
          8. นิยมการบริโภค นิยมบริโภคของแพง เลียนแบบอยา่งตะวนัตก รักความสะดวกสบาย ใช้
จ่ายเกินตวัเป็นการน าไปสู่การมีหน้ีสินมากมาย 
          9. ตอ้งท างานแข่งกบัเวลา  ทุกวนัน้ีคนลน้งาน จึงตอ้งรู้จกัก าหนดเวลา การแบ่งแยกเวลาใน
การท างาน การเดินทางและการพกัผอ่น ใหช้ดัเจน 
          10. ชอบอิสระ ไม่ชอบอยูภ่ายใตอ้  านาจใคร  ไม่ชอบการมีเจา้นายหลายคน ในการท างานมกั
ประกอบอาชีพอิสระ เปิดกิจการเป็นของตนเอง   

          11. ตอ้งการสิทธิความเสมอภาคระหวา่งหญิงชายเท่าเทียมกนั หญิงไทยในยคุปัจจุบนัจะมี
ความคล่องแคล่ว สามารถบริหารงานไดเ้ช่นเดียวกบัผูช้ายเป็นท่ีพึ่งของครอบครัวได ้ภรรยาจึงไม่ใช้
ชา้งเทา้หลงัต่อไป 
          12. นิยมการทดลองอยูด่ว้ยกนัก่อนแต่งงาน ซ่ึงการเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตกท่ีมีความ
เจริญทางวตัถุมากกวา่ทางจิตใจ  ผูใ้หญ่ควรท าตน เป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เยาวชน เหมาะสมกบัศีลธรรม
จรรยา 
           13. นิยมภาษาต่างประเทศ  ปัจจุบนัภาษาต่างประเทศมีความส าคญัจ าเป็นมาก เพราะตอ้งใช้
ในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจและเทคโนโลยสีมยัใหม่ ๆ  ต าราหรืออินเตอร์เน็ตมีความจ าเป็น ตอ้ง
รู้ทางภาษาต่างประเทศ หากไม่มีก็ยากต่อการศึกษาและน าไปใช ้
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          ค่านิยมสังคมเมืองและสังคมชนบท  

          ค่านิยมสังคมเมือง 
            1. ชอบหรูหรา ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 
            2. นิยมสินคา้ Brand name จากต่างประเทศ 
            3. ยกยอ่งผูมี้อ  านาจเงินทอง 
            4. นิยมในเร่ืองวตัถุ 
            5. เห็นแก่ตวั มีการแข่งขนักนัมาก 
            6. เช่ือในเร่ืองหลกัการเหตุผล 
            7. ชอบเส่ียงโชค 
            8. ร่วมงานหรือพิธีกรรมทางศาสนานอ้ย 
            9. ชีวติอยูก่บัเวลา แข่งขนักบัเวลา 
           10. ขาดความมีระเบียบวนิยั 
           11. ไม่ชอบเห็นใครเหนือกวา่ เห็นแก่ตวั 
 

         ค่านิยมสังคมชนบท 
          1. ประหยดั อดออม เศรษฐกิจพอเพียง 
          2. นิยมภูมิปัญญาไทย สินคา้ไทย 
          3. ยกยอ่งคนดี ความมีน ้าใจ 
          4. นิยมเร่ืองคุณงามความดี มีจริยธรรม 
          5. เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เห็นแก่ส่วนรวม 
          6. เช่ือโชคลาง ไสยศาสตร์ 
          7. ชอบเล่นการพนนั 
          8. ชอบท าบุญ ร่วมพิธีกรรมทางศาสนามาก 
          9. ชีวติข้ึนอยูก่บัธรรมชาติ อาศยัธรรมชาติ 
         10. พึ่งพาอาศยักนัและกนั 
         11. มีความสันโดษ พอใจในส่ิงท่ีมีอยู ่
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ค่านิยมทีพ่งึประสงค์และลกัษณะคนไทยทีด่ี 
 

 ค่านิยมท่ีพึงประสงคข์องสังคมไทยท่ีส าคญั ๆ มีดงัน้ี 
ค่านิยมพืน้ฐาน 5 ประการ 
ค่านิยมทางสังคมมีส่วนร่วมส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้แก่สังคมได ้จึงควรปลูกฝังให้มีข้ึน

ในสังคม โดยค่านิยมพื้นฐานนั้น คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติไดป้ระกาศใชเ้พื่อปลูกฝังแก่
ประชาชนชาวไทย เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2525 มีดงัน้ี 
               1. การพึง่พาตนเอง ขยนัมั่นเพยีร และมีความรับผดิชอบ เพื่อใหก้ารด าเนินชีวิตเป็นไป
อยา่งราบร่ืน 
               2. การประหยดัและอดออม ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัหรือส่วนรวมก็ตาม 
               3. การมีระเบียบและเคารพกฎหมาย ควรปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพื่อความสงบสุขในสังคม 
               4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา คือ การท าความดีละเวน้ความชัว่ 
               5. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการแสดงออกดว้ยการกระท า เช่น เสียภาษี
ใหรั้ฐเคารพกฎหมายปฏิบติัตามหลกัของศาสนา เคารพเทิดทูนปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย ์
ไม่ใหใ้ครมาท าลาย 

จากค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการดงักล่าว อาจแบ่งออกได้ 3 ประเภท ตามผลท่ีเกิดข้ึนหรือ
จุดหมายปลายทางท่ีตอ้งการส าหรับส่วนบุคคล (ตนเอง) ส่วนสังคม และประเทศชาติ คือ 
 1. ค่านิยมเก่ียวกับตนเอง ได้แก่ ค่านิยมการพึ่ งตนเอง ขย ันหมั่นเพียร และมีความ
รับผดิชอบกบัค่านิยมการประหยดัและออม 
 2. ค่านิยมเก่ียวกบัสังคมไดแ้ก่ ค่านิยมการมีระเบียบวนิยัและเคารพกฎหมาย กบัค่านิยมการ
ปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา 
 3. ค่านิยมเก่ียวกบัชาติ ไดแ้ก่ ค่านิยมความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ 

 

           นอกจากค่านิยมท่ีกล่าวมาแลว้ ค่านิยมดี ๆ ท่ีน่ายกยอ่งและควรปลูกฝังในสังคมไทยยงัมีอีก
หลายประการ 
           1. ค่านิยมเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย  ใชสิ้นคา้ไทย ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ไทยท า ไทยใช ้ไทยเจริญ” 
           2. มีความขยนั อดทน มุ่งมัน่ในการท างาน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาชีวติ 
           3. มีความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นคนดีไม่คดโกงไม่เห็นแก่ตวั  
           4. มีความกตญัญูรู้คุณ เคารพผูอ้าวโุส ไม่ผกูพยาบาท หาโอกาสตอบแทนผูมี้พระคุณ 
           5. ยกยอ่งท าความดี สนบัสนุนและส่งเสริมท าความดี 
           6. มีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ตระหนกัในความส าคญัของคุณธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดี
งาม 
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            7. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ยดึมัน่หลกัการประชาธิปไตย เครารพกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ขอ้บงัคบั เพื่อความสงบสุขของสังคม 
            8. เห็นความส าคญัของครอบครัว ในฐานะท่ีเป็นรากฐานในการพฒันาเยาวชน พฒันาคน
ช่วยกนัรักษาสาธารณสมบติัและมรดกทางวฒันธรรมของชาติ 
 

          ค่านิยมทีค่วรแก้ไขในสังคมไทย 
          ค่านิยมของสังคมไทยนั้นไม่ใช่วา่จะก่อใหเ้กิดผลดีต่อสังคมทั้งหมดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
เพราะค่านิยมท่ีไม่ควรยกยอ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมก็ยงัมีอยูม่าก ซ่ึงถา้คนในสังคมปฏิบติัยดึถือ ยอ่ม
ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อสังคมนั้น ๆ ไดด้งันั้น ค่านิยมดงักล่าวจึงเป็นส่ิงท่ีควรแกไ้ข ซ่ึงมีดงัน้ี 
           1. ใหค้วามส าคญักบัวตัถุหรือเงินตรายอ่มก่อใหเ้กิดผลเสียไดรั้บการดูถูกดูแคลน เป็นท่ีรัง
เกลียดต่อสังคม 
           2. ยดึถือในตวับุคคล ยกยอ่งผูมี้อ  านาจ มีเงิน 
           3. รักพวกพอ้ง รักความสนุกสนาน ความสบาย 
           4. รักความหรูหรา ฟุ่มเฟือย นิยมใชส้ิ้นคา้แพง  
           5. ไม่ตรงเวลา ขาดระเบียบวนิยั ขาดความกระตือรือร้นและความอดทน 
           6. เช่ือเร่ืองโชคลาง อ านาจเหนือธรรมชาติ ชอบเล่นการพนนั 
           7. ขาดความเคารพผูอ้าวโุส 
           8. นบัถือวตัถุมากกวา่พระธรรม ท าบุญเอาหนา้ หวงัความสุขในชาติหนา้ 
           9. นิยมตะวนัตกลืมภาษาไทย ซ่ึงเป็นภาษาของชาติ จนท าใหภ้าษาไทยผดิเพี้ยน 
         10. พูดมากกวา่ท า หนา้ใหญ่ใจโต สอดรู้สอดเห็น เห็นใครดีไม่ได ้
            ค่านิยมเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาไดเ้ช่นเดียวกบัความเช่ือ ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามสังคมและ
วฒันธรรม ส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม ในขณะท่ีปฏิบติัอยูก่็ควรจะระลึกไวว้า่ ส่ิงใดดี ส่ิงใดเหมาะสม 
ในสภาพสังคมปัจจุบนั เราจึงควรเลือกใหไ้ดว้า่ค่านิยมใดคือค่านิยมท่ีดีและควรปฏิบติั 
 
การปลูกฝังค่านิยมให้กบัเยาวชน  

 

 มีความจ าเป็นตอ้งปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้แก่เยาวชน เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
“คนดี” คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงคุณลกัษณะ
ค่านิยมท่ีพึงประสงคท์ั้งดา้นจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออกของคนดี มีดงัน้ี 

1. มีวนิยั 
2. มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูล 
3. มีเหตุผล 
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4. รู้หนา้ท่ี 
5. ซ่ือสัตย ์
6. พากเพียร 
7. ขยนั 
8. ประหยดั 
9. จิตใจเป็นประชาธิปไตย 
10. เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น 
11. มีความเสียสละ 
12. รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
13. สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติสุข 

 

ในการปลูกฝังค่านิยมนั้น ถ้าต้องการให้เด็กหรือเยาวชนในวนัน้ีเป็นผูท่ี้มีค่านิยมท่ีดี มี
ปัญญา เป็นผูมี้คุณธรรมและสติปัญญาในทางท่ีถูกตอ้ง  สังคมไทยจะได้ผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต 
ครอบครัวเป็นสถาบนัแรกท่ีส าคญัท่ีสุดในการแต่งแตม้ค่านิยม คุณธรรมความดีหรือส่ิงท่ีเลวร้าย
ใหก้บัเด็กได ้ดงันั้น การอบรมเยาวชนใหเ้ป็นคนดีมีค่านิยมท่ีดี สามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 

1. สถาบนัครอบครัวสามารถปลูกฝังค่านิยมท่ีดีใหเ้ยาวชนได ้โดยพ่อแม่ ผูอ้บรมเล้ียงดูตอ้ง
เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัลูกเพื่อใหเ้ขาเติบโตมาอยา่งมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 

2. สถาบนัการศึกษา ให้การอบรมสั่งสอนในด้านความรู้ คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรม 
จริยธรรมโดยครูตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อศิษยเ์พื่อสร้างเขาให้เป็นคนดี 

3. การปลูกฝังทั้ง 2 สถาบนั นอกจากจะอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอยา่งท่ีดีแลว้ ควร
ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จกัใช้สติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาด้วยเหตุผลแห่งความถูกตอ้ง เพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจในการปฏิบติั ท่ีวา่ส่ิงท่ีตนไดป้ฏิบติันั้นเป็นส่ิงท่ีดีถูกตอ้ง          

          พระมหาวุฒิชยั วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) (ใน จริยธรรม.คอม, 2557 : 2) ไดใ้ห้ขอ้คิดเก่ียวกบั
ค่านิยมท่ีดีซ่ึงท่านเรียกวา่ “คุณธรรมเพื่อความสวสัดีของชีวติ” ไวด้งัน้ี 

ส่ิงท่ีเธอควรมี "สติปัญญา"   ส่ิงท่ีเธอควรแสวงหา "กลัยาณมิตร"  
ส่ิงท่ีเธอควรคิด "ความดีงาม"   ส่ิงท่ีเธอควรพยายาม "การศึกษา"  
ส่ิงท่ีเธอควรเขา้หา "นกัปราชญ"์   ส่ิงท่ีเธอควรฉลาด "การเขา้สังคม"  
ส่ิงท่ีเธอควรนิยม "ความซ่ือสัตย"์   ส่ิงท่ีเธอควรตดั "อกุศลมูล"  
ส่ิงท่ีเธอควรเพิ่มพูน "บุญกุศล"   ส่ิงท่ีเธอควรอดทน "การดูหม่ิน"  
ส่ิงท่ีเธอควรยนิ "พุทธธรรม"   ส่ิงท่ีเธอควรจดจ า "ผูมี้คุณ"  
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ส่ิงท่ีเธอควรเทิดทูน "สถาบนักษตัริย"์  ส่ิงท่ีเธอควรขจดั "ความเห็นแก่ตวั"  
ส่ิงท่ีเธอควรเลิกเมามวั "การพนนั"  ส่ิงท่ีเธอควรสร้างสรรค ์"สัมมาชีพ"  
ส่ิงท่ีเธอควรเร่งรีบ "การแทนคุณบุพการี" ส่ิงท่ีเธอควรปฏิบติัทนัที 

 

สรุปท้ายบท 
 

 ค่านิยม เป็นแนวความคิด ความเช่ือ เป็นอุดมการณ์ เป็นความตอ้งการของกลุ่มคนใน
สังคม ซ่ึงยอมรับวา่ เป็นส่ิงท่ีดี มีคุณค่าควรแก่การน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั เป็นกรอบของ
การด าเนินชีวติเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ทั้งน้ี อยูใ่นดุลยพินิจของตนเอง เพราะจะ
มีค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคค์วบคู่กบัไปแต่ละสังคม เพราะค่านิยมของแต่ละสังคม
ส่วนใหญ่ของมนุษย์ เป็นมรดกทางความคิดของคนไทยและเป็นพื้นฐานของการเกิด
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอีกด้วย  ค่านิยมมีอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรมของ
บุคคล ทฤษฎีค่านิยมท่ีส าคญัไดแ้ก่ ทฤษฎีค่านิยมของโรคีชและทฤษฎีค่านิยมของกอร์ดอน อลัล์
พอร์ตและคณะ และแนวคิดค่านิยมการท างานของมากลิโนและคณะ คนไทยควรปฏิบติัตามค่านิยม
พื้นฐาน 5 ประการ คือ 1) การพึ่งตนเอง ขยนัมัน่เพียร และมีความรับผิดชอบ 2) การประหยดัและ
ออม 3) การมีระเบียบวนิยั และเคารพกฎหมาย 4) การปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา และ 5) ความ
รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์

 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 
 

1. ค่านิยมคืออะไร มีความส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคลอยา่งไร? 
2. ค่านิยมต่างๆ ตามแนวคิดของอลัลพ์อร์ตและโรคีชมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล 
       อยา่งไร? จงอธิบาย 
3. ค่านิยมในการท างานของบุคคลยคุใหม่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง? ท่านมีค่านิยมเหล่านั้น

หรือไม่? เหตุผล? จงอธิบาย 
4.   ค่านิยมมีอิทธิพลต่อตวับุคคลอยา่งไร? จงอธิบาย 
5.   ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัค่านิยมท่ีพึงประสงคท่ี์คนไทยท่ีดีควรปฏิบติัตาม 
       ค่านิยมพี้นฐาน 5 ประการ? จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่ 8 : การพฒันาบุคลกิภาพ 
 
หัวข้อเน้ือหา 
 

 บทน า 
 ความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
 ทฤษฎีบุคลิกภาพ 
 แนวทางการพฒันาบุคลิกภาพ 
 การพฒันารูปลกัษณ์ทางกาย 
 คุณลกัษณะบุคลิกภาพของพนกังานท่ีองคก์ารตอ้งการ 
 การสร้างบุคลิกภาพท่ีมีเสน่ห์ 
 สรุปทา้ยบท 
 ค าถามเพื่อการอภิปราย 

 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป เพื่อใหน้กัศึกษา 
 

 เขา้ใจความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพ 
 เขา้ใจปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
 เขา้ใจทฤษฎีบุคลิกภาพ 
 ทราบแนวทางการพฒันาบุคลิกภาพ 
 ทราบการพฒันารูปลกัษณ์ทางกาย 
 เขา้ใจคุณลกัษณะบุคลิกภาพของพนกังานท่ีองคก์ารตอ้งการ 
 เขา้ใจการสร้างบุคลิกภาพท่ีมีเสน่ห์ 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การเรียนบทเรียนน้ีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนปฏิบติัส่ิงต่อไปน้ีไดคื้อ 
 อธิบายความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพ 
 อธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
 อธิบายทฤษฎีบุคลิกภาพ 
 อธิบายแนวทางการพฒันาบุคลิกภาพ 
 อธิบายการพฒันารูปลกัษณ์ทางกาย 
 อธิบายคุณลกัษณะบุคลิกภาพของพนกังานท่ีองคก์ารตอ้งการ 
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 อธิบายการสร้างบุคลิกภาพท่ีมีเสน่ห์ 
 
วธีิการสอนและกจิกรรม 
 

1. ใหน้กัศึกษาอภิปรายเร่ืองความส าคญัของบุคลิกภาพ 
2. บรรยายในหวัขอ้ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ การศึกษาบุคลิกภาพ และการพฒันาบุคลิกภาพ

เพื่อมนุษยสัมพนัธ์ 
3. ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 

1.  Power Point เร่ือง การพฒันาบุคลิกภาพ 
2.  เอกสารประกอบการเรียนบทท่ี 8 

 
การวดัผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตการร่วมกิจกรรม อภิปราย และการวเิคราะห์เน้ือหาท่ีเรียน 
2. การตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็นระหวา่งเรียน 
3. การศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติม 
4. การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่8 

การพฒันาบุคลกิภาพ 
--------------- 

บทน า 

ความเขา้ใจของบุคคลทัว่ไป บุคลิกภาพมกัจะใชเ้พื่อการวางตวั การท าตวัให้ถูกตอ้งตาม
กาลเทศะ เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน เพราะบุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีปรากฏแก่สายตาและอาจบ่งบอก
พฤติกรรมรวมใหญ่ๆ ของบุคคล ซ่ึงคนท่ีท าตวัไม่เหมาะสม คนทัว่ไปจึงมกักล่าววา่เป็นคนท่ีไม่มี
บุคลิกภาพ จริงๆ แล้วมนุษย์ทุกคนมีบุคลิกภาพตามรูปแบบของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา 
นกัจิตวิทยาจึงให้สนใจศึกษาเก่ียวกบับุคลิกภาพของมนุษย ์และไดคิ้ดทฤษฎีบุคลิกภาพ เพื่อไดใ้ห้
เราเขา้ใจมนุษยใ์นแง่มุมท่ี หลากหลายและแตกต่างกนัออกไปมากข้ึน  

บุคลิกภาพ เป็นส่ิงท่ีท าให้มีเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั เป็นวิถีแทนความคิดและการ
กระท าบุคลิกภาพท่ีดีเป็นทั้งเสน่ห์และอ านาจ และเป็นท่ีช่ืนชอบของคนโดยทัว่ไปท าให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน ๆ โดยไดอ้ยา่งราบร่ืน บุคลิกภาพเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและพฒันาได้
เสมอ ยิ่งในโลกาภิวตัน์ท่ีทุกคนตอ้งเขา้สู่สังคมโลกอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การปรับบุคลิกภาพให้ได้
มาตรฐานสากลยงัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น  

ความหมายของบุคลกิภาพ 
 

บุคลิกภาพ ตรงกบัค าว่า Personality ภาษาองักฤษ ซ่ึงมีรากศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า 
Persona ซ่ึงแปลวา่ หัวโขนหรือหน้ากาก ท่ีตวัละครสวมเวลาจะออกแสดง แต่ละคนต่างก็มีหวัโขน
ท่ีจะตอ้งสวม หรือมีบทบาทท่ีจะตอ้งแสดง อาจกล่าวไดว้า่บทบาทเหล่าน้ีจะเป็นรากฐานส าคญัของ
บุคลิกภาพของแต่ละคน  

ฮิลการ์ด (Hilgard) กล่าววา่ บุคลิกภาพคือผลรวมของลกัษณะต่าง ๆ ของแต่บุคคล ซ่ึงการ
แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ก็คือผลรวมของการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มของบุคคลนั้น  

ออลพอร์ท (Allport) ไดก้ล่าวถึงบุคลิกภาพวา่ เป็นการจดัระเบียบในการเปล่ียนแปลงของ
แต่ละบุคคลซ่ึงเก่ียวกบัระบบร่างกายและจิตใจ ซ่ึงน าไปสู่การปรับตวัของบุคคลให้เขา้กบัโลก
ภายนอก  
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กิลฟอร์ด (Guilford) กล่าววา่บุคลิกภาพเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแสดงออกถึงลกัษณะของแต่ละ
บุคคล โดยก าหนดแผนการเก่ียวกบัการแสดงปฏิกิริยาต่อสภาพแวดลอ้ม (วฒันา พชัราวนิช 2531 
:83-84)  

สรุปได้ว่า บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลกัษณะทุกส่ิงทุกอย่างท่ีประกอบข้ึนเป็นตวับุคคล
รวมทั้งท่าทาง ความรู้สึกนึกคิด ท่ีรวมกนัเป็นแบบอยา่งเฉพาะของบุคคล จะแสดงออกมาในรูปของ
พฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตไดซ่ึ้งท าใหแ้ต่ละคนมีบุคลิกภาพท่ีต่างกนัออกไป  

 

ความส าคัญของบุคลกิภาพ 
 

 ผูท่ี้มีบุคลิกภาพดีนั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีเป็นเบ้ืองตน้ โดยจะเป็นผูท่ี้สามารถ
มองเห็นส่ิงต่าง ๆ ตามท่ีเป็นจริงอยา่งถูกตอ้ง ไม่ต่อตา้นหรือยอมรับทุกส่ิงทุกอยา่งโดยไร้หลกัการ
และไม่วา่อยูใ่นสภาวการณ์ใด ๆ ก็ตาม ก็ยงัสามารถประพฤติปฏิบติัไดอ้ยา่งคงเส้นคงวา นัน่ก็คือ 
การเป็นบุคคลท่ีสามารถปรับตวัไดดี้ การมีบุคลิกภาพท่ีดีนั้นจะเป็นผลให้บุคคลนั้นมีลกัษณะส าคญั
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติในแง่มุมต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. มีความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจในสภาพความจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. การแสดงอารมณ์จะอยูใ่นลกัษณะและขอบเขตท่ีเหมาะสม 

3. มีความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและสังคมไดดี้ 

4. มีความสามารถในการท างานท่ีอ านวยประโยชน์ต่อผูอ่ื้นและสังคมได ้

5. มีความรักและความผกูพนัต่อผูอ่ื้น 

6. มีความสามารถในการพฒันาตนเอง และพฒันาทางการแสดงออกของตนต่อผูอ่ื้นไดดี้
ข้ึน 

บุคลิกภาพมีความส าคญัต่อความส าเร็จ ความกา้วหนา้ สังคมและประเทศชาติ กล่าวคือ 
1. บุคลิกภาพกบัความส าเร็จ โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีรูปร่างหน้าตา ลักษณะท่าทางดีย่อม

ไดเ้ปรียบ คือ เป็นท่ีดึงดูดความสนใจแก่ผูพ้บเห็น ดงันั้น มกัจะท ากิจกรรมใดส าเร็จ เพราะไดรั้บ
ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากบุคคลรอบขา้งเป็นอย่างดี ซ่ึงตรงขา้มกบับุคคลท่ีหน้าตาไม่ดี 
หากมีนิสัยท่ีไม่ดีดว้ยแลว้ยิ่งท าให้เป็นคนท่ีหมดเสน่ห์ ไม่มีใครอยากจะคบหาดว้ยหรือพูดจาดว้ย 
เพราะรู้สึกไม่สบายตาไม่พอยงัรู้สึกไม่สบายใจอีกดว้ย และอาจท าให้ไม่ไดรั้บความส าเร็จในการ
ท างานหรือกิจกรรมใดๆ จึงกล่าวไดว้่า บุคลิกภาพของบุคคลมีความส าคญัในดา้นความส าเร็จใน
ชีวติ  
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2. บุคลิกภาพกบัความกา้วหนา้ บุคคลใดท่ีมีความสามารถในการท างานไดส้ าเร็จยอ่มเกิด
ความกา้วหนา้ทั้งในอาชีพการงานและการด ารงชีวิต ดงันั้น คนท่ีมีบุคลิกภาพดี ไม่วา่จะอยูใ่นวยัใด 
เพศใด หรือมีอาชีพอะไร ยอ่มมีความส าเร็จและเกิดความกา้วหนา้ในตนเอง เช่น วยัเด็ก ท าให้เรียน
ดี มีความรู้ดี มีความก้าวหน้าในการเรียนสูง หรือวยัผูใ้หญ่ ท าให้ท างานเก่ง มีความก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน ก็จะประสบความสุขความเจริญในชีวติ 

3. บุคลิกภาพกบัความเจริญของประเทศชาติ หากประชาชนในชาติมีบุคลิกภาพดีมีความรู้ 
ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค ์ก็ยอ่มท าใหมี้แต่ความสุข ความส าเร็จและความกา้วหนา้ในการ
ด ารงชีวติ และท าใหมี้โอกาสสร้างความเจริญใหแ้ก่ประเทศชาติดว้ย 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อบุคลกิภาพ  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพ มี 2 ปัจจยัใหญ่ ๆ  คือ 
1. พนัธุกรรม ไดแ้ก่ รูปร่าง หนา้ตา ท่าทาง ผิวพรรณ ความสมบูรณ์หรือความพิการของ

ร่างกาย  
2. ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ดินฟ้าอากาศ ท่ีอยูอ่าศยั สถานการณ์ สภาพแวดลอ้ม บุคคลท่ีใกลชิ้ด

ตลอดจนประสบการณ์ท่ีบุคคลในสังคมเดียวกนัไดรั้บ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความ
เช่ือ ทศันคติ ค าสั่งสอน การอบรมและการเล้ียงดู เป็นตน้  

กล่าวโดยสรุปทั้ งพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมต่างมีบทบาทท่ีส าคัญในการหล่อหลอม
บุคลิกภาพ ถา้จะแยกให้เห็นอย่างชดัเจนว่าดา้นไหนมีอิทธิพลมากหรือน้อยนั้น ย่อมข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะเฉพาะของบุคคล และวฒันธรรมท่ีบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่ป็นส าคญัดงัน้ี  

1. พันธุกรรม หมายถึงส่ิงท่ีบุคคลไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซ่ึง เป็นตวัพื้นฐาน
ของบุคลิกในขั้นตน้  

1.1. ลกัษณะทางกาย พนัธุกรรมสามารถก าหนดไดอ้ยา่งค่อนขา้งแน่ชดั  
1) รูปร่าง ลกัษณะของโครงกระดูก สัดส่วนร่างกาย  
2) ลกัษณะของสีผวิ ผม ตา  
3) ลกัษณะและส่วนประกอบของอวยัวะต่างๆ เช่น โครงสร้างของจมูก ปาก น้ิวมือ  
4) ความแขง็แรงของร่างกาย และกลา้มเน้ือ  
5) โรคภยัต่างๆ ท่ีสามารถถ่ายทอดได ้ 

1.2. ลกัษณะความสามารถต่างๆ ซ่ึงสามารถถ่ายทอดได ้เช่น ความถนดั ความสามารถทาง
สติปัญญา และความสามารถพิเศษ (Gifted) ลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด
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ของบุคคลท่ีมีต่อตนเองในระดบัหน่ึง เพราะความสวย ความงาม หรือความไม่สมส่วน ความพิการ
มีผลกระทบต่ออาการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดบุคลิกลกัษณะส่วนตน  

2. ส่ิงแวดล้อม หมายถึงการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีบุคคลไดรั้บ ส่ิงแวดลอ้มสามารถปรุง
แต่งพื้นฐานของบุคลิกภาพท่ีไดรั้บจากพนัธุกรรมใหดี้ข้ึนหรือเลวลง  

2.1 ความตอ้งการ ในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนับุคคลจะแสดงพฤติกรรมของความ
ตอ้งการในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั  

2.2 ความสนใจ สภาพแวดลอ้มจะเป็นแรงจูงใจ ให้บุคคลเกิดความสนใจหรือความเบ่ือ
หน่าย ซ่ึงเป็นการสร้างความกระตือรือร้นหรือความเฉ่ือยชาใหแ้ก่บุคลิกภาพ  

2.3 เจตคติ บุคคลจะมีความคิดต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามสภาพแวดลอ้มซ่ึงเป็นประสบการณ์ท่ี
ตนไดรั้บทั้งทางตรงและทางออ้ม  

2.4 ค่านิยม การใหคุ้ณค่าของส่ิงต่าง ๆ เกิดจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มและประสบการณ์ท่ี
ตนไดรั้บ  

2.5 สติปัญญา ส่ิงแวดลอ้มและประสบการณ์ช่วยให้มีการพฒันาดา้นสติปัญญาซ่ึงมีผลต่อ
การเปล่ียนแปลงดา้นบุคลิกภาพ  

2.6 อารมณ์ ส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อการเกิดอารมณ์ของบุคคลซ่ึงถา้อารมณ์ไดรั้บการ
กระตุน้อยูเ่สมออาจมีผลท าใหเ้ปล่ียนแปลงบุคลิกภาพได ้ 

2.7 ความเช่ือมัน่ในตนเอง สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีความสุข ความรักความอบอุ่น จะท าให้
บุคคลมีความมัน่ใจในสภาพแวดลอ้ม และเป็นผลท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเอง  

การอบรมเล้ียงดูของครอบครัว มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของบุคคล ดงัต่อไปน้ี  

1. บา้นท่ีทอดทิ้งเพิกเฉย ลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีมาจากครอบครัวประเภทน้ีคือ ขาด
ความอบอุ่น ไม่เป็นมิตรมีปมดอ้ย ต่อตา้นหรือปฏิเสธ เฉยเมย ไม่แยแส เด็กท่ีถูกทอดทิ้งจะเติบโต
เป็นคนไมไ้วใ้จใคร ไม่กลา้รักใคร และไม่ยอมรับความรักจากผูอ่ื้น  

2. บา้นท่ีประคบประหงมมากเกินไป ลกัษณะบุคลิกภาพของคนกลุ่มน้ี คือ เห็นแก่ตวั 
สนใจแต่ตนเอง ขาดความรับผดิชอบ อดทนนอ้ย เพราะพ่อแม่ท าให้ทุกอยา่ง ท าให้เด็กขาดความคิด
ริเร่ิม ไม่กลา้ตดัสินใจเอง  

3. บา้นท่ีมีระเบียบวินยัเขม้งวด ลกัษณะบุคลิกภาพของคนกลุ่มน้ี คือ ตอ้งการให้สังคม
ยอมรับ การกระท าอะไรก็ตามท าแบบระมดัระวงัตวัจนเกินไป จูจ้ี้ และพิถีพิถนั  

4. บา้นท่ีขาดระเบียบวินยั หรือมีระเบียบวินยัไม่คงเส้นคงวา กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีไม่สามารถ
เรียนรู้อะไรไดแ้น่นอนจากครอบครัว เพราะมีการเปล่ียนแปลงเสมอๆ คนกลุ่มน้ีจึงไม่สามารถ
ปกครองตนเอง และตดัสินใจไม่ไดเ้ม่ือเผชิญปัญหา  
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5. บา้นท่ีเคร่งครัดต่อศีลธรรม ลกัษณะของบุคลิกภาพของคนกลุ่มน้ีจะมีความเขม้งวดใน
การคบเพื่อนต่างเพศ ขลาดอาย หวาดกลวั โดยเฉพาะกลวัท าผดิศีลธรรม  

6. บา้นท่ีมีความขดัแยง้ แก่งแยง่กนัในครอบครัว บุคลิกภาพท่ีแสดงออกคือ โลภเอาเปรียบ 
ฉวยโอกาสข้ีสงสัย หวาดระแวง มีความวติกกงัวลเสมอ  

อน่ึง บรรยากาศของบา้นท่ีจะสร้างให้เด็กเติบโตมาเป็นผูมี้บุคลิกภาพดี ควรจะเป็นบา้นท่ีมี
บรรยากาศดงัน้ี  

1. พยายามขจดัปัญหาขอ้ขดัแยง้ระหวา่งพอ่แม่ พอ่แม่ลูก พี่นอ้งให้นอ้ยท่ีสุด ส่งเสริมให้รัก
ใคร่ปรองดองกนั  

2. ใหรู้้สึกวา่เป็นส่วนหน่ึงของบา้น มีสิทธิหนา้ท่ีต่าง ๆ ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น 
การกระท าไม่รู้สึกวา่จ ากดัขอบเขต การตั้งเกณฑต่์าง ๆ ลูก ๆ ควรเป็นคนตั้ง  

3. พอ่แม่ท าตวัใหลู้กมีความเช่ือมัน่ และเป็นท่ีไวว้างใจ  
4. เม่ือมีปัญหาต่าง ๆ ตอ้งมีการปรึกษาหารือภายในครอบครัว  

5. พ่อแม่ท าตวัสนิทสนมกับลูก ๆ โดยรับฟังความคิดเห็น เป็นกนัเองและให้อภยัเม่ือท าผิด  
 

ทฤษฎบุีคลกิภาพ 
 

ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีส าคญั จะกล่าวถึงบางทฤษฎีดงัต่อไปน้ี คือ  

ทฤษฎีบุคลิกภาพจิตวิเคราะห์ของ จุง (Jung's Analytical Theory) จุง (Carl G. Jung) ได้
แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 3 แบบดงัน้ี 

ก. กลุ่ม Extroverts พฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ ชอบสมาคม ชอบแสดงตวั มีความ
สนุกสนานร่าเริง ไม่โกรธไม่เกลียดโดยง่าย ๆ บูชาความเป็นจริงแห่งโลกภายนอก ตดัสินใจอยา่งมี
เหตุผล สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ร็ว สนใจส่ิงภายนอก เป็นคนเปิดเผย ชอบท า
กิจกรรม แสดงออกซ่ึงอารมณ์ต่าง ๆ ทุกขณะ มีความร่าเริงเป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นตน้ 

ข. กลุ่ม Introverts พฤติกรรมท่ีแสดงออก คือ ชอบเก็บตวั ชอบเขียนมากกวา่พูด เป็นนกั
คิดฝันอยา่งลึกซ้ึง มีอารมณ์รุนแรงแต่เก็บไวเ้งียบ โกรธแลว้ลืมยาก การตดัสินใจค านึงถึงตวัเองเป็น
ใหญ่ ไม่ค่อยยอมปรับตวั เม่ือมีความกดดันทางอารมณ์มกัเก็บตวัจะไม่ให้ความสนใจกับส่ิง
ภายนอกรอบตวัอยูต่ามล าพงัหลีกหนีจากสังคม สนใจแต่เร่ืองของตนเอง การกระท าทุกอยา่งข้ึนอยู่
กบัตนเองเป็นส่วนใหญ่ มีความผกูพนักบัตนเองมากกวา่สังคม และเป็นคนท่ีเก็บอารมณ์ต่าง ๆ ไดดี้ 
เป็นตน้  

ค. กลุ่ม Ambiverts คือ กลุ่มท่ีแสดงพฤติกรรมทั้งแบบ " Extroverts " และ " Introverts " 
ร่วมกนั ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแบบน้ี ในปัจจุบนัมีนกัจิตวิทยาเป็นจ านวนมากท่ีไม่เห็นดว้ย เพราะ
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มองขา้มความแตกต่างระหว่างบุคคลและจะมีส่วนท าให้เกิดการมองคนตามภาพพจน์ (Stereo 
Type) ท่ีถูกติดตรึงไวใ้นสังคม  

การเลือกอาชีพบางสาขาก็จะสามารถท านายบุคลิกภาพของบุคคลได้ เช่น อาชีพ
นกัวิทยาศาสตร์ นักวิจยั นกัเรียน นักบญัชี  มกัจะเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีค่อนขา้งจะเก็บตวั 
(Introverts) ส าหรับอาชีพนกัขาย ผูบ้ริหาร นกัธุรกิจ นกัแสดง นกัสังคมสงเคราะห์ มกัจะเป็นบุคคล
ท่ีชอบสังคม ตอ้งการเพื่อนฝูงเพราะคาดหวงัช่ือเสียง และความสนใจจากบุคคลอ่ืนตลอดเวลา  
มกัจะเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพชอบแสดงตวั (Extroverts)  

ทฤษฎคุีณลกัษณะของออลพอร์ท ( Allport's Trait Theory หรือ Theory of Personal  
Disposition )  
Gordon W. Allport กล่าววา่ ค าวา่ " Personal Disposition " หมายถึง ลกัษณะหลาย

ประการท่ีบุคคลมีเฉพาะตวัแตกต่างกนัแต่ละบุคคล ซ่ึงแฝงอยู่ บุคคลมีความคงท่ีของบุคลิกภาพ 
การปรากฏลกัษณะบุคลิกภาพจะเป็นตวัท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมอยา่งกวา้งๆ ในลกัษณะคลา้ยๆ 
กนั เพราะคนท่ีกา้วร้าวก็จะรู้สึกว่าความก้าวร้าวเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการ
โตต้อบเสมอ ออลพอร์ทไดแ้บ่งคุณลกัษณะของบุคลิกภาพออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1) คุณลักษณะเด่น ( Cardinal Traits ) คือ คุณลกัษณะหน่ึง ๆ ท่ีมีอยูใ่นบุคคล มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของบุคคลแทบทุกด้าน เป็นลักษณะเด่นของบุคคลท่ีปรากฏออกชัดเจนเหนือ
บุคลิกภาพอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นตวัครอบง าพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ซ่ึงเม่ือเรานึกถึง 
เขา ก็มกัจะนึกถึงลกัษณะน้ีเสมอ เช่น บุคคลท่ีชอบเผด็จการ เรามกัจะบอกวา่เขาท าตวัเหมือนฮิต
เลอร์  

2) คุณลกัษณะร่วม ( Central Traits ) คือ คุณลกัษณะท่ีหลายคนมีเหมือนกนั พฒันาการมา
จากประสบการณ์ชีวิต ก็จะเกิดเป็นคุณลกัษณะสรุปรวม เช่น ความซ่ือสัตย ์ชอบสังคม เมตตา เป็น
ตน้  

3) คุณลักษณะทุติยภูมิ ( Secondary Traits ) คือ ลกัษณะท่ีมีอยูอ่ยา่งผิวเผินในตวับุคคล ท่ี
ง่ายต่อการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ เจตคติ รสนิยม หรือ ความชอบ เป็นตน้  

ออลพอร์ท (AllPort ) ใชล้กัษณะบุคลิกภาพทั้ง 3 ระดบั อธิบายลกัษณะเฉพาะ (Unique ) 
ของแต่ละบุคคล ในการใช้ทฤษฎีน้ีอธิบายบุคลิกภาพของบุคคล ควรค านึงถึงสภาพการณ์ในการ
แสดงออกของบุคคลดว้ย เพราะถา้สถานการณ์ แตกต่างกนัอาจแสดงพฤติกรรมแตกต่างกนั  
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ทฤษฎจิีตวทิยาบุคคลของ แอดเลอร์ ( Adler's Individual Psychology ) 

แอดเลอร์ (Alfred Adler) เช่ือวา่มนุษยทุ์กคนต่างมีปมดอ้ย (Inferiority Complex) มาตั้งแต่
เกิด คนท่ีมีปมดอ้ยมกัจะมีความรู้สึกโกรธ ร้องไห้ ชอบแกต้วั พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงก็เพื่อสร้าง
บางอย่างข้ึนมาแทนท่ี ชดเชยหรือขจดัปมดอ้ย เช่น คนพูดน้อย ข้ีอาย ก็จะชดเชยดว้ยการพฒันา
ตนเองจนกลายเป็น นักพูดท่ีมีช่ือเสียง  เป็นต้น บุคคลสร้างบุคลิกภาพจากพื้นฐานด้านต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี ( Schultz 1976 : 60-63 )  

1) จุดมุ่งหมายของชีวติ บุคลิกภาพจะมีแนวโนม้ไปตามจุดมุ่งหมายของชีวติ  
2) ความพยายามท่ีจะเด่นกวา่ผูอ่ื้น เพื่อความภาคภูมิใจ  
3) แสวงหาส่ิงชดเชย หรือทดแทนส่ิงท่ีดอ้ย เพื่อท าใหเ้กิดความสนใจ  
4) ความสนใจในสังคม เพื่อการพฒันาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม  
5) ความคิดริเร่ิมและการวางแนวทางในการด าเนินชีวติท่ีมุ่งหวงั  
 

ทฤษฎพีฒันาการทางเพศ (Psychosexual Development Theory) ของ ฟรอยด์ (Sigmund 
Freud)  

ทฤษฎีน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ประสบการณ์ในวยัเด็กจะมีผลต่อพฒันาการและบุคลิกภาพในวยัผูใ้หญ่ 
เด็กจะมีการเจริญเติบโตไปตามพฒันาการทางเพศ ฟรอยด์  เช่ือว่า แรงกระตุน้ทางเพศและการ
ตอบสนองแรงขบั เป็นศูนยก์ลางของบุคลิกภาพของเด็ก เช่น การดูดนมแม่ การเคล่ือนไหว การ
ขบัถ่าย ลว้นแลว้แต่เก่ียวกบัความรู้สึกทางเพศทั้งส้ิน ฟรอยดไ์ดแ้บ่งทฤษฎีน้ีออกเป็น 5 ขั้น คือ 

1. ขั้นปาก (Oral Stage) (0-2 ปี ) ทารกแสวงหาความพึงพอใจดว้ยการใชป้าก ดูด ขบเค้ียว 
กดั หากพฒันาการขั้นน้ีหยุดชะงกัไป (Fixation) พอถึงวยัผูใ้หญ่มกัมีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น กดั
ปากกาดินสอ ด่าทอ กล่าวค าหยาบคาย สูบบุหร่ี ตะกละ ข้ีเหลา้ ชอบกดัเล็บ ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีมกั
ใชป้าก มีความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งการพึ่งพา  

2. ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) (2-3 ปี ) เด็กมีความคิดวา่ของเสียท่ีตนขบัถ่ายมีคุณค่า และ
อาจเกิดความรู้สึกสับสนเม่ือไดเ้รียนรู้ว่าเป็นของสกปรก การติดอยู่ในขั้นพฒันาการน้ีเน่ืองจาก
ความเขม้งวดของพ่อแม่เก่ียวกบัการฝึกขบัถ่ายมากเกินไป เม่ือโตข้ึน ท าให้มีนิสัยข้ีเหนียว เขม้งวด 
เจา้ระเบียบ หยุมหยิม หรือหากปล่อยปละละเลยขาดระเบียบจนเกินไป ท าให้มีนิสัยขาดระเบียบ 
สกปรก ฟุ่ มเฟือย มกัง่าย สะเพร่า  

3. ขั้นความสนใจอวัยวะเพศ (Phallic Stage) (3-5 ปี ) เด็กเร่ิมสนใจอวยัวะเพศและมีความ
เพลิดเพลินกบัส่ิงน้ี เด็กเร่ิมมีความตอ้งการทางเพศกบัพ่อแม่หรือเพศตรงกนัขา้มกบัตน และเห็นวา่
พ่อหรือแม่เพศเดียวกบัตนเป็นคู่ต่อสู้ ฟรอยด์เรียกวา่ ปมอิดิปุส (Oedipus) เด็กชายรักแม่ จึงพยาม
ยามเลียนแบบพ่อ ส่วนเด็กหญิงจะมี ปมอีเลกตรา (Electra Complex) รักใคร่ผูกพนัพ่อจึง
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เลียนแบบแม่ ถา้พฒันาการขั้นน้ีชะงกั เมือโตข้ึนจะกลายเป็นกะเทยหรือรักเพศเดียวกนั หรือ มีผล
ใหมี้ความกา้วร้าวทางเพศหรือมีความแปรปรวนทางเพศ เช่น พวกท่ีชอบอวดอวยัวะเพศ  

4. ขั้นซ่อนเร้น (Latency Stage) (5-12 ปี ) เร่ิมสนใจแสดงบทบาททางเพศของตน แต่ยงัไม่
สนใจเพศตรงขา้ม ความตอ้งการทางเพศยงัแอบแฝงอยู ่ไม่มีการชะงกังนัในขั้นน้ี  

5. ขั้นอวัยวะเพศปกติ (Genital Stage) เป็นระยะหนุ่มสาว มีความสนใจในเพศตรงขา้ม มี
ความคิดทางด้านเพศไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน แสดงความเป็นชายจริงหญิงแท ้ไม่มีการ
หยดุชะงกัในขั้นน้ี  

โครงสร้างของบุคลิกภาพ ประกอบดว้ยระบบ 3 ระบบ คือ อิด อีโก ้และ ซุปเปอร์อีโกมี้การ
ท างานท่ีประสานงานกนัภายใตก้ารน าของ อีโก้ ซ่ึงจะเป็นตวักลางในการแสดงออกทางบุคลิกภาพ 
อิด เปรียบเสมือนส่วนประกอบพื้นฐานของบุคลิกภาพทางด้านชีวภาพทางดา้นชีววิทยา อีโก้ 
เปรียบเสมือน ส่วนประกอบของบุคลิกภาพทางด้านจิตใจ และ ซุปเปอร์อีโก้ เปรียบเสมือน
ส่วนประกอบของบุคลิกภาพสังคม ฟรอยด ์ไดก้ล่าววา่ ถา้ขาด อิด จะท าให้บุคคลไม่สนใจกบัความ
ตอ้งการต่างๆ เป็นสภาพท่ีขาด แรงจูงใจ แต่ถา้มีมากเกินไปก็จะท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพเพอ้ฝัน 
และมีความเป็นเด็ก ส าหรับ อีโก้ นั้น เป็นตวัของบุคคล ซ่ึงจะตอ้งขจดัให้อยูใ่นสัดส่วนท่ีเหมาะสม
เพื่อจะไดเ้ป็นผูท่ี้รู้จกักบัโลกของความเป็นจริงและสามารถด ารงชีวิตและสามารถด ารงชีวิตอยูอ่ยา่ง
ผูท่ี้ประสบความส าเร็จแต่ถา้มีมากเกินไปจะกลายเป็นคนท่ียดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง ถือตนเป็นใหญ่  

บุคคลมีพลงัขบัทางเพศ ซ่ึงเป็นสัญชาตญาณเรียกวา่ ลิบิโด ( Libido ) ยงัแฝงดว้ยพลงัแห่ง
ความตาย ( Death Instinct ) ซึงจะท าให้บุคคลแสดงความกา้วร้าว การเจ็บปวด และความทุกข์
ทรมาน และพลงัเพื่อความอยูร่อด ( Life Instinct ) เป็นตวัผสมผสานให้จิตมีความสมดุลยป์รับตวั
เพื่อการมีชีวติอยู ่ 

ทฤษฎบุีคลกิภาพจิตวเิคราะห์ทางสังคมของ อริีคสัน ( Erikson’s Psychosocial )  

ขั้นที่ 1 ความไว้วางใจ - ความไม่ไว้วางใจ (Trust vs. Mistrust) (0-1 ปี ) เด็กทารกจะ
สามารถพฒันาความไวว้างใจจากการไดรั้บความดูแลเอาใจใส่ท่ีคงเส้นคงวาจากพ่อแม่ ไดรั้บส่ิงท่ี
ตอ้งการ โดยเฉพาะความตอ้งการทางดา้นร่างกาย ซ่ึงจะน าไปสู่ความไวว้างใจส่ิงแวดลอ้ม การ
ยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆ และการมองโลกในแง่ดีในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กไม่ได้รับการ
ตอบสนองท่ีดีในวยัน้ี ก็จะมีความไม่ไวว้างใจเกิดข้ึนในจิตใจ  

ขั้นที่ 2 ความพึ่งพาตนเอง - ความสงสัย และความละอาย (Autonomy vs. Doubt and 
Shame) (2-3 ปี) เด็กจะเร่ิมเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ ตวัและคิดวา่สามารถช่วยเหลือตนเอง แต่เด็กก็
ยงัตอ้งการความช่วยเหลือแนะน าเพื่อให้เขาพบวา่เขามีความสามารถเพียงพอ ทั้งน้ีไม่ให้เด็กเกิด
ความคิดท่ีไม่ดีแก่ตนเอง เกิดความละอาย และสงสัยในความสามารถ อยา่งไรก็ดีหากพ่อแม่ท าทุก
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อยา่งแทนเด็ก เด็กจะไม่มีความมัน่ใจในตนเอง การใหป้ระสบการณ์เพื่อใหเ้กิดความคบัขอ้งใจบา้งก็
จะท าใหเ้ด็กไดรู้้จกัการเรียนรู้ชีวติจริง  

ขั้นที่ 3 ความคิดริเร่ิม - ความรู้สึกผิด (Initiative vs. Guilt) (4-5 ปี ) เด็กสนใจในการเล่น มี
พฒันาการดา้นความคิดและเหตุผลความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้เด็กมีความคิดริเร่ิม 
พอ่แม่ควรส่งเสริมอยา่งเหมาะสม เช่น เม่ือเด็กมีปัญหาเกิดความสงสัย ให้เต็มใจท่ีจะตอบปัญหาให้
ค  าแนะน า แต่มิใช่ไปช่วยเหลือทั้งหมด เพราะเด็กจะเกิดความไม่พอใจรู้สึกวา่เป็นการผิดท่ีตอ้งมีคน
มาช่วยเหลือ  

ขั้นที ่4 ความขยนัหมั่นเพยีร - ความรู้สึกด้อย (Industry vs. Inferiority) (6-11 ปี ) เด็กวยัเขา้
โรงเรียน มุ่งหวงัท่ีจะประสบความส าเร็จในการเรียนและงานท่ีเขากระท า มีการคาดหวงัความส าเร็จ 
เด็กจะมีความพยายามท่ีเอาใจใส่ท างานอยา่งจริงจงั หากเด็กไดรั้บค าชมเชยและไดรั้บก าลงัใจ ความ
ขยนัก็จะเกิด แต่ความรู้สึกดอ้ยจะเกิดข้ึนเม่ือเด็กประสบความลม้เหลวในการท างาน  

ขั้นที่ 5 การมีเอกลักษณ์ - ความสับสนในบทบาท (Identity vs. Role Confusion) (12-18 ปี ) 
วยัรุ่นมกัแสวงหาความเป็นตวัเอง มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ความมีเอกลกัษณ์ท่ีเป็นของตนเอง จะท า
ให้เขารู้วา่เขาคือส่วนใดของสังคม ซ่ึงมีความส าคญัต่อการตดัสินใจอยา่งผูใ้หญ่ ความรู้สึกวา่ไดรั้บ
การยอบรับจากเพื่อนเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด การไม่สามารถยึดถือเอกลกัษณ์เป็นของตนจะท าให้เขา้
เกิดความสับสนในบทบาท  

ขั้นที่ 6 ความผูกพัน - การแยกจากกลุ่ม (Intimacy vs. Isolation) (Young adult) วยัผูใ้หญ่
ตอนตน้ จะยอมรับตนเองและผูอ่ื้น โดยการปรับบุคลิกภาพของตนเองให้เขา้กันได้ มีความ
รับผดิชอบต่อตนเองและสังคมเตม็ท่ี มีความสุขท่ีไดรั้กผูอ่ื้นและผูอ่ื้นมารักตนซ่ีงการท าให้สามารถ
สร้างความเช่ือ และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั บุคคลท่ีไม่สามารถท าตนให้เป็นท่ียอมรับความ ใกลชิ้ด
ไดก้็จะแยกตวัออกไป และชีวติอยูโ่ดดเด่ียว  

ขั้นที่ 7 ความรับผิดชอบและความสนใจตนเอง (Generativity versus Self - Absorption) 
(Middle age) วยัผูใ้หญ่หรือวยักลางคนท่ีมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม เป็นวยัท่ีเร่ิมให้
ความสนใจไปยงัปัญหาของสังคมมากกว่าท่ีจะสนใจปัญหาของตนเอง บุคคลท่ีสนใจแต่เฉพาะ
ตนเองก็จะขาดความเป็นผูใ้หญ่ท่ีน่านบัถือ  

ขั้นที่ 8 มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิต และความส้ินหวัง (Integrity vs. Despair) (Old age) เป็น
พฒันาการของวยัชรา มีความสุขกบัชีวติท่ีประสบความส าเร็จ เป็นผูท่ี้มีความพอใจในชีวิตท่ีผา่นมา 
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บุคคลท่ีไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตก็จะมีความทุกขใ์จและส้ินหวงัเพราะเวลาของชีวิตไม่อ านวย
ใหต่้อสู้ด้ินรนเพื่อส่ิงท่ีหวงัต่อไป ซ่ึงก่อใหเ้กิดบุคลิกภาพท่ีแปรปรวนในวยัชรา  

 

ทฤษฎบุีคลกิภาพแห่งตน ของ โรเจอร์ ( Roger' Self Theory )  

คาร์ล อาร์ โรเจอร์ กล่าวถึงความเป็นมนุษยใ์นลกัษณะท่ีจะเป็นตวัของตวัเองมีภาพพจน์
ของตนเอง (Phenomenal Self) ท่ีตรงกบัความเป็นจริง ทั้งน้ีอาจไม่ตรงกบัส่ิงท่ีผูอ่ื้นรับรู้ก็ได ้โรเจอร์
เนน้โครงสร้างบุคลิกภาพมนุษยว์า่ คือ อตัตา (Self) หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีเรามีต่อตวัเรา
เอง และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีประกอบข้ึนเป็นตวัเรา แยกออกจากส่ิงท่ีไม่ใช่ตวัเราอย่างชัดเจน 
พฤติกรรมของมนุษยส่์วนใหญ่เกิดจากการท่ีเราพยายามรักษาความคิดรวบยอดของเราหรืออตัมโน
ทศัน์ (Self Concept) เอาไว ้

ในบางคร้ังบุคคลจะประสบปัญหา หรือเกิดช่องวา่งระหวา่งตน (Self) กบัอุดมการณ์แห่ง
ตน        (Ideal Self) ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลไม่ไดเ้ป็นตวัของตวัเอง แต่ตอ้งประพฤติตามความคาดหวงั
ของผูอ่ื้นอยูต่ลอดเวลา การถูกอบรมสั่งสอนหรือการบอกกล่าว ท าให้เกิดภาพพจน์เก่ียวกบัตนข้ึน 
(Self Image) ซ่ึงเป็นการมองในดา้นดีงาม (Positive Regards) แต่บางคร้ังส่ิงน้ีอาจหลอกหลอนให้
บุคคลเกิดความกลวั เพราะไม่ใช่ส่ิงท่ีตนเองยอมรับว่านัน่คือตวัเรา เช่น เด็กท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็น
ขโมยก็จะเกิดภาพพจน์เก่ียวกบัตนเองโดยผูอ่ื้นเป็นผูบ้อก ซ่ึงจะขดัแยง้กบัการรับรู้เก่ียวกบัตนเอง 
ถา้เขาไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น  

การประเมินตนเองให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงจะท าให้บุคคลมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
การประเมินตนเองต ่าหรือสูงเกินไป ท าให้เกิดความไม่มัน่คงทางจิตใจ เป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่การใช้
กลไกในการป้องกนัตนเอง เพื่อใหเ้ป็นวธีิทางออกใหเ้กิดความสบายใจ 

 

ทฤษฎมีนุษยนิยมของ มาสโลว์ ( Maslow’s Humanistic Theory )  

มาสโลวว์างพื้นฐานของบุคลิกภาพท่ีมนุษยทุ์กคนต่างตอ้งการพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึน ถา้
บุคคลยงัขาดแคลนความตอ้งการพื้นฐาน ก็ยากท่ีจะมีความสนใจในเร่ืองความยุติธรรม หรือความ
งาม และก็เป็นไปไม่ไดท่ี้คนท่ีขาดความปลอดภยั ความภูมิใจในตนเองจะมาใส่ใจกบัความเสมอ
ภาค มีความรักเพื่อนมนุษย ์ประชาธิปไตย และเม่ือขาดก็อาจจะท าให้เกิดความโกรธ มึนตึง เฉยเมย 
เกลียดโลก มนุษยแ์ละผูค้น และอาจมีอาการทางจิต ถา้บุคคลมีพฒันาการของตนเองในลกัษณะท่ี
ชดัเจนและปรับตวัไดดี้ตามสภาพแวดลอ้มก็จะท าให้กา้วไปสู่การมีพฒันาการในขั้นสูงสุด คือ ขั้น
ประจกัษแ์ห่งตน (Self Actualization )  
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แต่อยา่งไรก็ดี มาสโลว ์ไม่ไดบ้อกวิธีการท่ีชดัเจนในการบรรลุถึงจุดสูงสุดของบุคลิกภาพ 
แต่เนน้วา่การประจกัษต์นในท่ีน้ีมิใช่จุดจบของการเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ แต่เป็นการพฒันาตนของ
มนุษยทุ์กคนอยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวติ 

ตารางที ่8.1 ลกัษณะของบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์และบุคลิกภาพท่ีบกพร่องตามแนวคิดของมาสโลว ์

ลกัษณะบุคลกิภาพที่สมบูรณ์  ลกัษณะบุคลกิภาพที่บกพร่อง  

1. มีความเอ้ือเฟ้ือต่อผูอ่ื้น  

2. มีความสมัพนัธ์อยา่งอบอุ่นกบัผูอ่ื้น  

3. มีความมัน่คงทางอารมณ์  

4. รับรู้ส่ิงต่าง ๆ ตามความเป็นจริง  

5. รู้จกัและรู้ใจตนเอง 
 
6. มีปรัชญาชีวิตท่ีแน่นอน  

1.   มีท่าทางแปลงทางร่างกาย เช่น ขยบิตาถี ร่มฝีเบ้ียว หรือ
กระตุก  

2. มีปมดอ้ย ซ่ึงท าให้เกิดการแสดงอาการถดถอยจากสังคมหรือ
อาการข่มขวญัผูอ่ื้นเพ่ือปกปิด  

3. ตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นไม่กลา้รับผิดชอบมีลกัษณะเหมือนคนไร้
ความสามารถ  

4. ต่อตา้นสังคม มองโลกในแง่ร้าย มีปฏิกิริยาเป็นปรปักษก์บั
สงัคม  

5. มีอารมณ์ไม่คงท่ี เปล่ียนแปลงไดง่้าย  

 

แนวทางการพฒันาบุคลกิภาพ 
 

การท่ีคนเราจะมีบุคลิกภาพดีนั้น มิใช่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพียงภายนอกดว้ยการแต่ง
กายหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกเท่านั้น หากจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงหรือพฒันาบุคลิกภาพภายใน
เสียก่อนเป็นเบ้ืองตน้ จึงจะท าใหก้ารพฒันาบุคลิกภาพภายนอกประสบความส าเร็จได้ ดงันั้น ในท่ีน้ี
จะช้ีใหเ้ห็นสาระส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความสมบูรณ์ในการพฒันาบุคลิกภาพ โดยแยกลกัษณะของการ
พฒันาบุคลิกภาพออกเป็น 2 ลกัษณะท่ีส าคญั ดงัน้ี (ยพุิน มินสาคร, 2551)  

1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) เป็นความจ าเป็นท่ีคนเราจะตอ้ง
พฒันาบุคลิกภาพภายในเสียก่อน เพื่อการน าไปสู่การมีบุคลิกภาพภายนอก หรือการมีการประพฤติ
ปฏิบติัในดา้นต่างๆ อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสถานภาพของตนเอง สภาวการณ์แวดลอ้มบุคคลท่ีเรา
ติดต่อเก่ียวขอ้งดว้ย การตั้งความคิดในการมองโลก กาลเทศะ ฯลฯ เพราะปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็น
ตวัก าหนดท่าที พฤติกรรม กิริยาท่าทางท่ีเราแสดงออกในดา้นต่างๆ ให้บุคคลอ่ืนเห็นและรับรู้ 
รวมทั้ งประเมินว่าเรามีบุคลิกภาพเป็นเช่นไรสาระส าคัญของบุคลิกภาพภายใน (Internal 
Personality) ท่ีเราจะตอ้งพฒันามีดงัน้ี 

- การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง - ความกระตือรือร้น 
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- ความรอบรู้    - ความคิดริเร่ิม 
- ความจริงใจ    - ความรู้กาลเทศะ 
- ปฏิภาณไหวพริบ   - ความรับผิดชอบ 
- ความจ า    - อารมณ์ขนั 
- ความมีคุณธรรม 

2. การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (External personality) เม่ือไดมี้การพฒันาบุคลิกภาพ
ภายในดีแลว้ จะท าใหพ้ฤติกรรมท่าทีการแสดงออกในดา้นต่างๆ ของคนเรางดงาม เหมาะสม ท าให้
ไดรั้บความช่ืนชม การยอมรับและศรัทธาจากบุคคลอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี ส าหรับบุคลิกภาพภายนอกท่ี
จ าเป็นตอ้งพฒันา มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

- รูปร่างหนา้ตา   - การแต่งกาย 
- การปรากฏตวั   - กิริยาท่าทาง 
- การสบสายตา   - การใชน้ ้าเสียง 
- การใชถ้อ้ยค าภาษา   - ศิลปะการพูด 

ดงันั้น ผูท่ี้ประสงค์จะพฒันาบุคลิกภาพของตนให้สมบูรณ์ จึงจ าเป็นตอ้งส ารวจตนเอง
เสมอ ๆ แกไ้ขปรับปรุงโดยละทิ้งส่ิงท่ีไม่งดงามทั้งในดา้นความคิดและการประพฤติปฏิบติั และเพิ่ม
ส่ิงท่ีดีงามให้กบัตนเอง การสั่งสมเช่นน้ีจ าเป็นตอ้งอดทนและแน่วแน่ในความพยายามอยา่งมุ่งมัน่ 
บุคคลจึงจะประสบความส าเร็จในการพฒันาบุคลิกภาพได้ในท่ีสุด  หากเราเพียงแต่ตั้ งความ
ปรารถนาหรือหวงัวา่จะเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพดี โดยไม่ลงมือพฒันาตนเองอยา่งจริงจงัแลว้ ก็ไม่มีวนัท่ี
จะสมหวงั Herbert Casson ไดเ้ปรียบเทียบ “ความหวงั” กบั “ความส าเร็จ” ไวอ้ยา่งน่าฟัง ดงัน้ี
“ความหวงันั้นเปรียบเสมือนเมล็ดพนัธ์ุพืช มนัจะไม่มีวนังอกเงย ถา้คุณไม่ลงมือปลูกมนัความหวงั
จะไม่กลายเป็นความจริงข้ึนมาได ้ ถา้คุณไม่มีความตั้งใจอยา่งแรงกลา้ท่ีจะท าจนกวา่จะไดส่ิ้งท่ีคุณ
ตอ้งการ ความหวงัเพียงอยา่งเดียว จะไม่น ามาซ่ึงความส าเร็จหรือความสุขไดเ้ลย และมกัจะน าความ
ทุกขม์าสู่ผูท่ี้ไม่มีความกลา้ท่ีจะลงมือท า” ฉะนั้น เม่ือตั้งความหวงัในส่ิงท่ีดีงาม จงลงมือกระท าและ
พยายามอยา่งแน่วแน่แลว้จะสมความปรารถนาในส่ิงท่ีหวงัเสมอ เพียงแต่วา่จะมีความอดทนเพียงใด
เท่านั้น เพราะการพฒันาชีวิตให้มีคุณภาพหรือการพฒันาบุคลิกภาพนั้น ไม่สามารถสร้างข้ึนหรือ
บรรลุถึงจุดมุ่งหมายให้ไดด้งัใจในทนัทีทนัใด หากแต่เป็นผลของการเตรียมตวัและท างานหนัก
อยา่งต่อเน่ืองมาก่อนเป็นระยะเวลายาวนาน ดงันั้น หากปรารถนาชีวิตท่ีมีคุณภาพ ตอ้งลงมือสั่งสม
คุณภาพชีวติและบุคลิกภาพท่ีดีงามเสียแต่วนัน้ี 

บุคลิกภาพซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะดงักล่าว แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ 
1. รูปลักษณ์ทางกาย เป็นบุคลิกภาพองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัมากต่อบุคลิกภาพทัว่ไป

ของบุคคล เพราะจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกยอมรับของผูอ่ื้นเป็นอนัดบัแรก และเร็ว ตาม
ธรรมชาติของมนุษย  ์ เม่ือพบหนา้ใครจะใชเ้วลาเพียง 4 วินาที เพื่อตดัสินวา่จะรักหรือเกลียด ชอบ
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หรือชงั คบหรือไม่คบ เช่ือหรือไม่เช่ือ โดยไม่ไดใ้ช้เหตุผลอ่ืนมากไปกว่าการใช้สัญชาติญาณ
ประเมินจากขอ้มูลท่ีไดรั้บเม่ือแรกพบ ถา้ไดท้กัทายปราศรัย หรือไดเ้ห็นอากปักิริยาท่ีจะสามารถ
สะทอ้นให้รู้ถึงภูมิปัญญา หรือมารยาทท่ีแสดงออกให้เห็นคุณสมบติัท่ีดีท่ีมีอยูใ่นจิตส านึก ซ่ึงตอ้ง
ใชเ้วลาเพิ่มข้ึน แต่ความประทบัใจท่ีไดรั้บในทนัทีท่ีพบ คือ รูปลกัษณ์ทางกาย ก็ไดส้ร้างคะแนน
สะสมไวใ้หแ้ต่แรกแลว้ แต่อาจเป็นเป็นคะแนนบวก หรือลบก็ได ้

2. ภูมิปัญญา เป็นคุณสมบติัภายในของมนุษย์ ซ่ึงหมายความรวมถึง จิตส านึก อุปนิสัย 
ความรู้ ความคิด และสติปัญญา บุคลิกภาพองค์ประกอบน้ี มีความส าคญัต่อบุคคลท่ีมีสถานะ 
ต าแหน่ง หน้าท่ี และวิชาชีพ ท่ีตอ้งใช้สมอง มนุษยส์ามารถเพิ่มเติมคุณสมบติัในส่วนน้ีได้
ตลอดเวลา ไม่มีท่ีส้ินสุด แต่บุคลิกองคป์ระกอบน้ี แมจิ้ตและสมองจะมีคุณภาพสูงปานใดก็ตาม ก็จะ
ไม่ท าให้ผูอ่ื้นรู้ได ้ถา้ผูน้ั้นไม่ไดส่ื้อคุณสมบติันั้นออกมาให้ปรากฏต่อผูอ่ื้น ถา้ผูใ้ดมีภูมิปัญญาสูง มี
ความสามารถและศิลปะในการส่ือสารดว้ยแลว้ บุคลิกภาพองคป์ระกอบน้ีจะเด่นข้ึนมาทนัที 

3. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ อารมณ์เป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลอยา่งมาก ผูใ้ดควบคุมอารมณ์ได ้จะเป็นผูป้ระสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพทั้งปวง ยิ่งถา้ผูใ้ดมีความสามารถในการสร้างอารมณ์ท่ีดีให้แก่บุคคลรอบขา้งท่ี
สัมพนัธ์อยูก่บัตนได ้จะกลายเป็นผูมี้เสน่ห์ และเป็นท่ีนิยมชมชอบของคนทัว่ไป แมแ้ต่การรู้จกัปรับ
อารมณ์ของตนเองให้สอดคลอ้งกบับรรยากาศต่างๆ ไดต้ามสมควร ก็จะท าให้สามารถใชชี้วิตได้
อยา่งมีความสุข และเป็นท่ียอมรับของสังคมเสมอ 

4. การมีมารยาท เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะมารยาทเป็นกติกาของสังคมรองลงมาจาก
กฎหมาย แต่เป็นพื้นฐานของกฎหมายโดยทัว่ไป กฎหมายมีบทลงโทษ คนจึงไม่กลา้ฝ่าฝืนกฎหมาย 
เพราะกลวัถูกลงโทษ แต่มารยาทไม่มีบทลงโทษ คนบางคนจึงไม่ค  านึงถึงมารยาท และฝ่าฝืนได้
อยา่งหนา้ตาเฉย ถา้ใครละเลยมารยาทจนถึงท่ีสุด อาจถูกสังคมลงโทษโดยไม่รู้ตวัก็ได ้
 
หลกัในการพฒันารูปลกัษณ์ทางกาย 
 

บุคลิกภาพองค์ประกอบน้ี ควรจะได้รับการพฒันาและรักษาให้ดีไวเ้สมอ  โดยจะตอ้ง
พฒันาเป็นล าดบั ดงัน้ี 

1) พฒันาเจตคติเชิงบวกในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปลกัษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้สึก
มัน่ใจในตนเอง ดว้ยการยอมรับ และภูมิใจในสภาพร่างกายของตนเองดว้ยความมัน่ใจวา่ไม่ไดด้อ้ย
หรือยิ่งหย่อนกว่ารูปลกัษณ์ของผูอ่ื้น โดยพิจารณาให้รู้ตระหนกัถึงส่วนเด่น และส่วนดอ้ยของ
ตนเอง เพื่อหาเอกลกัษณ์แลว้น าศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของรูปลกัษณ์ของตนออกมาเป็นพื้นฐานในการ
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พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน โดยใหป้รับรูปโฉมใหส่้วนเด่นปรากฏพอสมควร และปิดบงัมิให้ส่วนดอ้ยปรากฏ
ใหผู้อ่ื้นเห็น 

2) พฒันาสุขภาพและพลานามยัของตนเองใหส้มบูรณ์ 
3) เม่ือไดพ้บตนเองแลว้วา่มีรูปร่างหนา้ตาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีไม่

เหมือนใคร และไดป้รับรูปโฉมของตนให้ดูดีท่ีสุดแลว้ จึงใชรู้ปลกัษณ์เฉพาะตวัของตนเป็นหลกั
ส าหรับการแต่งกายใหส้อดคลอ้ง และเสริมใหรู้ปลกัษณ์ของตนดูดีงามยิง่ข้ึน 
 

หลกัการพฒันาภูมิธรรมและปัญญา 
 

ผูมี้อุปนิสัยดี มีส านึกและเจตคติท่ีดี มีความรู้ความคิด และภูมิปัญญาท่ีดี จะเป็นท่ีเล่ือมใส
เคารพนบัถือของคนทัว่ไป แต่ถา้เป็นผูไ้ม่มีศิลปะและความสามารถในการส่ือสารท่ีดีพอสมควร ก็
ไม่อาจจะแสดงให้ผูอ่ื้นรู้ถึงความรู้ความคิดของตนได้ ความรู้ความคิดนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์
ความสามารถในการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาเป็นพิเศษ และตอ้งส านึกเสมอวา่ การ
ส่ือสารท่ีจะไดผ้ลสมบูรณ์ จะตอ้งใชห้ลกัการส่ือความหมายผา่นบุคลิกภาพทุกองคป์ระกอบ 

1) พฒันาเจตคติทางบวก มองเร่ืองต่างๆ ในแง่ดี โดยเฉพาะเม่ือพิจารณาตนเองตอ้งมองให้
เห็นส่วนดีของตนเองท่ีจะพฒันาในทางดีต่อไปไดเ้สมอ ซ่ึงจะสามารถสร้างความมัน่ใจในตนเองได้
ยิง่ข้ึนไปเร่ือยๆ และพร้อมกนัก็จะมองโลกในแง่ดี เห็นลู่ทางท่ีจะปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัโลก และ
บุคคลรอบตวัไดอ้ยา่งราบร่ืนเสมอ 

2) พัฒนาส านึกในทางคุณธรรม และจริยธรรม คุณสมบติัขอ้น้ีเป็นเร่ืองท่ีก าลงัไดรั้บความ
สนใจมากท่ีสุดประการหน่ึงในวงการประกอบวชิาชีพ ถา้ผูใ้ดน ามาพฒันาเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพ
ไดจ้ะเป็นปัจจยัเสริมใหอ้งคป์ระกอบน้ีดียิง่ข้ึน 

3) พฒันาตนเองให้เป็นคนรอบรู้ การเป็นคนรอบรู้ ตอ้งรู้อยา่งสมบูรณ์ กระจ่างในทุกแง่มุม
ของวิชาชีพหรือเร่ืองท่ีตนถนดั ไม่ทอดทิ้งให้ความรู้ของตนลา้หลงั ความกา้วหนา้ทางวิชาการนั้น
ด าเนินอยูต่ลอดเวลา ไม่หยุดน่ิง แต่ก็ตอ้งรู้เร่ืองต่างๆ ทุกดา้น มากบา้งนอ้ยบา้ง เพื่อจะสามารถเขา้
สังคมไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิ โดยเฉพาะในยุคของขอ้มูลข่าวสาร การมีความรู้เพิ่มข้ึนตลอดเวลา จะ
เสริมตนเองใหเ้ป็นผูมี้บุคลิกภาพสูงสุดได ้

4) พัฒนาความสามารถในการเจรจาต่อรอง โดยทัว่ไป ทุกคนรู้เร่ืองการเจรจาต่อรอง และ
ปฏิบติัอยู่ในชีวิตประจ าวนัอยู่แลว้จนลืมสังเกตวา่ตนเองไดใ้ช้ความสามารถน้ีอยู่ทุกวนั แต่ถา้ได้
พฒันาและรู้วิธีการในการเจรจาท่ีมีหลกัการและเหตุผล  อยา่งมีระบบ และน ามาใชป้ฏิบติัไดอ้ยา่ง
เรียบง่ายเป็นขั้นตอนดว้ยจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเจรจาข้ึนมาได ้การพฒันาคุณสมบติั
ของนกัเจรจาต่อรองท่ีดีให้แก่ตนเองนั้น จะตอ้งประกอบดว้ย การรู้จกัฟัง รู้วิธีให้ผูอ่ื้นฟังเม่ือเราพูด 
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รอบรู้ จ าแม่น รู้กระจ่างในเร่ืองท่ีเจรจา สามารถถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นรู้ไดด้ว้ย รู้วา่อะไรเป็นประโยชน์
หรือไม่เป็นประโยชน์ ไม่ชวนทะเลาะ 

 
การพฒันาความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
 

เร่ืองน้ีก าลงัมีความส าคญัและเป็นท่ีสนใจของคนทั้งโลก ซ่ึงรู้จกักนัในนามของ E.Q. 
(Emotional  Quotient) หรืออจัฉริยภาพทางอารมณ์ หรือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ คนท่ีมี 
I.Q. ดีเพียงใดเรียนเก่ง สอบแข่งขนัไดเ้หนือผูอ่ื้น แต่ถา้ผูน้ั้นไม่ไดพ้ฒันา E.Q. ให้ดีพอ ก็มกัจะไม่
ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพบุคลิกภาพองคป์ระกอบน้ี ไม่ไดมี้ความหมายจ ากดัเฉพาะ
การท่ีจะตอ้งมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์เท่านั้น แต่ตอ้งรวมไปถึงการปรับและสร้าง
อารมณ์ เพื่อให้ตนเองมีอารมณ์สอดคลอ้ง คลอ้ยไปตามอารมณ์ของบุคคลส่วนใหญ่ในทิศทางท่ี
ถูกตอ้ง โดยไม่ตอ้งฝืนอารมณ์ตนเอง นอกจากน้ี หากสามารถพฒันาบุคลิกภาพให้เป็นผูมี้อารมณ์
ขนัไดด้ว้ยก็จะเป็นประโยชน์มาก 

 
การพฒันาความเข้าใจในเร่ืองมารยาทสังคม 
 

การพฒันาความเขา้ใจในเร่ืองมารยาทสังคมให้ถึงขั้นแสดงออกไดอ้ย่างรู้ความหมายและ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นเร่ืองส าคญั เพราะมารยาทเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของบุคลิกภาพ 
การมีมารยาทดีสามารถสร้างความประทบัใจให้แก่ผูท่ี้เราติดต่อดว้ยไดเ้ป็นอย่างดี เป็นเสน่ห์ของ
บุคคล และมีผลสะทอ้นไปถึงองคก์ารท่ีมีบุคคลเหล่านั้นสังกดั ให้ไดรั้บการยอมรับนบัถือและยก
ยอ่งดว้ย 

 

บุคลกิภาพหรือคุณลกัษณะที่บกพร่องในการท างาน 
 

ไดมี้ผูศึ้กษาและรวบรวมขอ้ผิดพลาดท่ีนกับริหารมกัประพฤติปฏิบติักนัอยูท่ ัว่ไป ซ่ึงควรจะ 
พิจารณาส ารวจและแกไ้ขปรับปรุง ดงัน้ี 

1. ไม่รักความกา้วหนา้     2. รอบรู้ในวงจ ากดั 
3. ขาดความรับผิดชอบ     4. ไม่กลา้ตดัสินใจ 
5. ไม่หมัน่ตรวจสอบ     6. ส่ือความหมายคลุมเครือ 
7. มอบหมายงานไม่เป็น     8. ชอบเขา้ขา้งตวัเอง 
9. เห็นประโยชน์ส่วนตน     10. แสวงหาผลโดยมิชอบ 
11. ไม่รักษาค าพูด     12. เป็นตวัอยา่งท่ีเลว 
13. อยากเป็นท่ีช่ืนชอบ     14. ไม่เห็นใจลูกนอ้ง 
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15. มองขา้มความสามารถ    16. ไม่อบรมพฒันา 
17. บา้กฎระเบียบ     18. ขาดศิลปะในการวจิารณ์ 
19. ไม่ใส่ใจในค าร้องทุกข ์    20. อ่อนประชาสัมพนัธ์ 
21. ไร้มนุษยสัมพนัธ์     22. ไม่สร้างฐานรองรับ 

 

ปัญหาของการขาดความสามารถในการปรับตัวหรือการปรับบุคลกิภาพ 
 

เม่ือบุคคลไม่สามารถปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์และบุคคลอ่ืนท่ีแวดลอ้ม จะเป็น 
ผลใหบุ้คคลนั้นมีลกัษณะท่ีไม่เป็นผลดีต่อตนเองในการด าเนินชีวิต ดงัน้ี 

1. เป็นคนท่ีมีอาการเคร่งเครียด 
2. ท าใหมี้อาการเจบ็ป่วยทางกายจากสาเหตุของความเครียด 
3. หยอ่นสมรรถภาพในการด าเนินชีวิต 
ลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ยอ่มเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการประสบความส าเร็จในชีวติของ 

บุคคลทั้งในงานและส่วนตวั 
 
การพฒันารูปลกัษณ์ทางกาย 
 

แต่เดิมคนเขา้ใจวา่บุคลิกภาพ คือ ความหล่อความสวย และการวางท่วงท่าอิริยาบถ การ
พฒันา บุคลิกภาพตามทศันะนั้น จึงเป็นการอบรมและฝึกปรับปรุงตนให้มีรูปลกัษณ์ และอิริยาบถดี
เพียงดา้นเดียว บดัน้ีเราเขา้ใจแลว้วา่ บุคลิกภาพหมายถึงคุณสมบติัโดยรวมของบุคคลซ่ึงแบ่งเป็น 4  
องคป์ระกอบดงักล่าวแต่รูปลกัษณ์ทางกายเป็นปัจจยัแรกท่ีคนเห็น ดงันั้น ทุกคนจึงตอ้งสนใจต่อ
การพฒันารูปลกัษณ์ทางกาย โดยพฒันาในเร่ืองต่อไปน้ี 

 

การแต่งกายให้เหมาะสม 
   วธีิการแต่งกายมีอิทธิพลต่อหนา้ท่ีการงาน ก่อนจะซ้ือหรือใส่เส้ือผา้ ถามตวัเองวา่ 

1. เส้ือผา้น้ีเหมาะกบังานหรือบริษทัของฉนัหรือไม่ 
2. เส้ือผา้น้ีเป็นแบบท่ีเรียบง่าย หรือเป็นความนิยมช่วงสั้น 
3. เส้ือผา้น้ีเหมาะกบัรูปร่างของฉนัหรือไม่ 
4. เส้ือผา้น้ีตดัเยบ็พอดีกบัตวัของฉนัหรือไม่ 
5. เส้ือผา้น้ีมีคุณภาพดีหรือไม่ 

 
 
 



                                           บทท่ี 8 การพฒันาบุคลิกภาพ 
 

 

208 

การแต่งกายส าหรับการท างาน 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้หญิง 
1. เส้ือ 

- ไม่ควรใส่เส้ือท่ีไม่มีแขน 

- ควรใส่เส้ือท่ีมีแขนสั้น แขนสามส่วน หรือแขนยาว 

- สีไม่ควรจะสวา่งเกินไป หรือมีลวดลายมากเกินไป 

2. กระโปรง 

- ควรยาวระดบัเข่าหรือคลุมเข่า 

- สีไม่ควรจะสวา่งเกินไป หรือมีลวดลายมากเกินไป 

- ควรเขา้กบัเส้ือ 

3. ถุงน่อง 

- ควรใส่ถุงน่องท่ีมีสีกลืนกบัผิวหรือเส้ือผา้ แต่ถา้ไม่
ใส่ควรก าจดัขนท่ีขา 

- ควรอยูใ่นสภาพท่ีดี 

- ควรเป็นแบบเรียบและไม่มีลวดลาย 

4. เคร่ืองประดบั 

- ควรเขา้กบัเส้ือผา้ท่ีสวมใส่ 

- ไม่กระตุง้กระติ้งหรือแสดงความเป็นผูห้ญิง
จนเกินไป 

- จ านวนไม่มากและไม่ใหญ่จนเกินไป 

ผู้ชาย 

1. เส้ือ 

- ควรใส่เส้ือแขนยาว ผกูเนคไท ยกเวน้ถา้เป็น
แบบฟอร์มท่ีเป็นเส้ือเช้ิตแขนสั้น หรือเส้ือ 

ซาฟารีแขนสั้น 

- สีควรเป็นสีสุภาพ เช่น ขาว ครีม เทาอ่อน ฟ้าอ่อน 

- ถา้มีลวดลาย ควรมีลายทางท่ีเป็นสีอ่อนเช่นเดียวกนั 

2. กางเกง 

- สีเรียบเขม้ หรือมีลวดลายท่ีไม่สะดุดตา 

- แบบเรียบ หรือมีความยาวพอเหมาะ 

3. เข็มขัด 

- ท าดว้ยหนงั อยูใ่นสภาพดี 

- สีกลมกลืนกบักางเกง แบบเรียบ 

4. เนกไท 

- ควรเลือกสีท่ีเขา้กนัไดก้บัเส้ือหรือชุดสูท 

5. ชุดสูท 

- ใส่ส าหรับงานท่ีเป็นพิธีการ หรือการประชุมท่ีส าคญั 

- เส้ือและกางเกงสีเดียวกนั ส่วนใหญ่นิยมสีเขม้ 

- หากเป็นชุดสูทกระดุมแถวเดียว (2 เมด็) ใหติ้ด
กระดุมเฉพาะเมด็บนเท่านั้น 

- หากเป็นกระดุม 2 แถว (4 เมด็) ใหติ้ดกระดุมทุกเมด็ 

6. ถุงเท้า 

- สีเขา้กบักางเกง 

- ไม่มีลวดลายหรือสีฉูดฉาดจนเกินไป 

- ไม่สั้นจนเกินไป ถา้นัง่แลว้ตอ้งไม่เห็นผิวหนงั
บริเวณขา 
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การแต่งกายส าหรับงานสังคม 
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การเสริมสร้างบุคลกิภาพ 
 

บุคลิกภาพเป็นเร่ืองของภาพรวมท่ีตัวเราแสดงออกไป  และจะท าอย่างไรให้เป็นท่ี
ประทบัใจของคนรอบตวั ต่อไปน้ีเป็นแนวทางท่ีช่วยเสริมสร้างใหมี้บุคลิกภาพดี คือ 

1. การมอง (The way you look) : ลกัษณะการมองของเราจะแสดงความรู้สึกออกมาให้
เห็น เช่น มองดว้ยความรัก เมตตา ปราณี เกลียด เหยยีดหยามดูหม่ินดูแคลน ควรระมดัระวงัการมอง 
อยา่ใหค้วามรู้สึกท่ีไม่ดีแสดงออกมาทางสายตา วธีิจะมองคนควรใชส้ายตาสุภาพเรียบร้อย 

2.  การแต่งกาย (The way you dress) : การแต่งกายท่ีสุภาพเรียบร้อย สะอาด รู้จกัใชสี้ให้
ถูกตอ้งและเหมาะสมแก่กาลเทศะ ตลอดจนการแต่งเล็บ หนา้ ตา ปากท าให้พอดี อยา่ให้มากเกินไป
จนกลายเป็นส่ิงท่ีน่าเกลียดไป 

3.  การพูด (The way you talk) : การพูดเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตอ้งมี
ศิลปะในการพูด สามารถท่ีจะชนะใจผูฟั้งได้ จะตอ้งใชค้  าพูดท่ีมีเหตุผล สุภาพเรียบร้อย ไพเราะ
อ่อนหวาน จะท าใหผู้ติ้ดต่อเกิดความประทบัใจ 

4.  การเดิน (The way you walk) : การเดินควรเดินตวัตรง อกผายไหล่ผึ่ง มีท่าทางสง่าผา่
เผย แสดงถึงความมัน่ใจในตวัเองท่าเดินท่ีจะช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพเป็นอยา่งมาก 

5.  การแสดงท่าทาง (The way you act) : การแสดงท่าทาง ตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้มีท่าทาง
ท่ีไม่สวยไม่งาม ไม่น่าดูเกิดข้ึน เราตอ้งแสดงท่าทางให้เป็นท่ีน่าดู น่าชม เช่น ท่าทางในการพูดควร
ใหสุ้ภาพ อยา่ใหมี้ท่าทางประกอบมากเกินไปจนน่าเกลียด และไม่สุภาพ 

6. ทกัษะ (The skill with which you do think) : ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ทกัษะท่ี
ตอ้งใชใ้นวชิาชีพตามคุณวฒิุ ตามต าแหน่ง ตอ้งแสดงออกอยา่งคล่องแคล่ววอ่งไว ดูน่าเช่ือถือ 

7. สุขภาพ (Your health) : สุขภาพเป็นส่ิงส าคญั ผูท่ี้ปฏิบติังานควรจะตอ้งเป็นผูท่ี้มี
สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ ควรบ ารุงรักษาให้เป็นผูมี้สุขภาพสมบูรณ์อยูเ่สมอ ซ่ึง
สุขภาพนั้นยงัหมายรวมถึงรูปร่างและทรวดทรงดว้ย  อยากแต่งกายไดส้วย หล่อ มีสง่า สะดุดตา ก็
ตอ้งมีรูปร่างท่ีดีเป็นพื้นฐานอยู่ก่อน  เส้ือผา้ท่ีมีรสนิยม เขา้กบัสีผิว กาลเทศะ และฐานภาพของผู ้
สวมใส่ จะยิง่ขบัเนน้ใหดู้โดดเด่นมากยิง่ข้ึน 
 

คุณลกัษณะบุคลกิภาพของพนักงานทีอ่งค์การต้องการ 
 

 ค าถามหน่ึงท่ีคนมกัจะถามบ่อย ๆ เวลาพูดถึงเร่ืองประสิทธิผลในการท างานก็คือ จะช้ีได้
ไหมวา่พนกังานคนไหนเป็นคนท่ีมีประสิทธิผลจริง ๆ พอล มาลิ (Pal Mali) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ี
สามารถน าเอาไปใชไ้ด ้เขารวบรวมรายการคุณสมบติัต่าง ๆ ไว ้ซ่ึงก็คือคุณลกัษณะบุคลิกภาพของ
พนกังานท่ีองคก์ารตอ้งการนัน่เอง และเม่ือเราตรวจดูตามรายการเหล่าน้ีเปรียบเทียบกบัพนกังานคน
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ใดคนหน่ึง แลว้ก็จะหาไดว้า่พนกังานคนนั้นมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัไหน (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 
2536 : 93-95)   

1. พยายามหาแนวความคิดและวธีิการในการท าส่ิงต่าง ๆ ให้ดีข้ึนตลอดเวลา 
2. แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงส่ิงต่างๆ  ข้ึนมาเอง 
3. ใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. วางแผนไวล่้วงหนา้โดยก าหนดระยะเวลาไวด้ว้ย  
5. มีเจตคติท่ีดีต่องานท่ีท า 
6. เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดีพร้อมทั้งเป็นผูน้ าท่ีดี 
7. มีแรงจูงใจในตวัเองเน่ืองจากมีแรงกระตุน้ภายใน 
8. รู้งานเป็นอยา่งดี 
9. รับฟังความคิดเห็นท่ีดีกวา่ และปรับตวัใหเ้ขา้ใจความคิดเห็นนั้น 
10. มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัทุกระดบั 
11. มีส านึกในเร่ืองการสูญเปล่าและตน้ทุน 
12. แสวงหาทั้งแรงจูงใจทางการเงินและท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงิน 
13. ใหค้วามสนใจกบังานแทนท่ีจะพยายามหางานท่ีน่าสนใจ 
14. มาท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
15. เช่ือในการท างานอยา่งฉลาดข้ึนมากกวา่การท างานหนกัข้ึน 
16. ไม่ใชค้นช่างบ่น 
17. ท างานไดดี้กวา่มาตรฐาน 
18. มีนิสัยในการท างานท่ีดี 
19. มีประวติัการท างานท่ีดีและไม่ใช่คนท่ีมีผลงานข้ึน ๆ ลง ๆ  
20. เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดร้วดเร็ว 
เม่ือเราทราบคุณสมบัติของพนักงานท่ีมีประสิทธิผลแล้ว   เราก็สามารถท่ีจะปลูกฝัง

คุณสมบติัเหล่าน้ีให้กบัพนักงาน คนอ่ืนๆ ได้ สถานการณ์การท างานท่ีต่างกนัอาจท าให้ตอ้งการ
คุณสมบติัท่ีต่างกนัเพื่อใหมี้ประสิทธิผล เช่น ในกรณีของพนกังานท่ีท างานคน้ควา้และพฒันาสินคา้
หรือบริการนั้ น คุณสมบัติในการแสวงหาความคิดใหม่ๆ อาจเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนักงานท่ีท างานดา้นอ่ืน และส าหรับพนักงานท่ีท างานดา้นสังคมสงเคราะห์นั้น 
การท าตวัใหมี้ความประพฤติเป็นแบบอยา่งอาจจะส าคญักวา่ 
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การสร้างบุคลกิภาพทีม่ีเสน่ห์    
 

 การสร้างบุคลิกภาพท่ีมีเสน่ห์ (Magnetic   Personality) มีขั้นตอนในด าเนินการดงัต่อไปน้ี
 ขั้นตอนท่ี  1  “มั่นใจในตนเอง” (Self Confidence)   ท่านตอ้งการเป็นผูมี้บุคลิกดียิ่งๆ  ข้ึน
ไป   ท่านตอ้งบอกตวัท่านเองและมัน่ใจในตนเองอยูต่ลอดเวลา   วา่ตวัเราเป็นผูมี้บุคลิกลกัษณะอนั
น่าประทบัใจ และมุ่งมัน่จะพฒันาให้บุคลิกลกัษณะของตวัท่านเองดีข้ึนตามล าดบั   ท าจิตใจให้เบิก
บาน  มีความองอาจ  ตดัความขลาดกลวัออกไปให้หมดส้ิน   ก าจดัความรู้สึกท่ีว่ามีปมดอ้ยออกไป
ให้หมดส้ินในความรู้สึกและในจิตใจ  จงมัน่ใจในตนเองว่ามีบุคลิกดีอยู่เสมอ จะเกิดพลงัดึงดูด    
ผูอ่ื้นใหเ้กิดความประทบัใจในตวัท่าน 
 ขั้นตอนท่ี  2   “ชอบคนอ่ืน”  (Like  People)  การท่ีจะให้คนอ่ืนชอบเรา  เราตอ้งชอบคน
อ่ืนก่อน  เพราะเม่ือเราชอบคนอ่ืนเราก็จะเกิดมีไมตรีจิตต่อเขาข้ึนภายในจิตใจ   โดยธรรมชาติจะท า
ให้เขาตอบสนองไมตรีจิตต่อเรา     แต่ทั้งน้ีตอ้งมีความจริงใจและชอบคนอ่ืนทัว่ไปไม่มีขอบเขต
ขีดคัน่ความมีไมตรีจิตหรือความรัก   ความชอบอนับริสุทธ์ิผุดผ่องท่ีเรารู้สึกต่อคนอ่ืนทัว่ไป   เป็น
ความรู้สึกทางจิตใจท่ีจะสร้างพลงักระจายรัศมีออกมารอบตวัเรา   ให้ผูพ้บเห็นเกิดความนิยมยินดี  
และมีความไพเราะน่ารัก  น่าประทบัใจ ซ่ึงตรงกันข้ามกับความเกลียดชัง  ความระแวงสงสัย  
ความอิจฉาริษยา  ความไม่พึงพอใจ  จะส่งพลงัตรงกนัขา้ม  ไม่น่านิยม  เป็นพลงัผลกัไสผูอ่ื้น   ขาด
ความไพเราะ   ไม่น่าคบหาสมาคมออกมาปรากฏชดั 

จงชอบคนอ่ืน  จงมองทุกคนในแง่ดี  เลือกเฉพาะในส่ิงท่ีดีๆ  ของคนอ่ืน  จะท าให้บุคลิก
ของท่านพฒันาดีข้ึนตามล าดบั 
 ขั้นตอนท่ี  3   “แคล่วคล่อง-ว่องไว”  (Be  Alert  and  Active)  ลองเร่ิมสังเกตพิเคราะห์
ความแคล่วคล่องวอ่งไวของผูอ่ื้น  พร้อมๆ  กบัเปรียบเทียบกบัคนท่ีงุ่มง่าม  เง่ืองหงอย  นัง่ฝันวนัยงั
ค ่าแลว้ท่านก็หันมาศึกษาท่าทีของตวัท่านเอง  เลิกการเคล่ือนไหวอย่างเช่ืองชา้   ซงักระตายเสียที  
ละทิ้งแฟชัน่การนวยนาดเซ่ืองๆ   เสียที  จงมาท าตนเป็นคนแคล่วคล่องวอ่งไว  กระฉบักระเฉงแต่ก็
อยูใ่นลกัษณะสงบเสง่ียมมีสัมมาคารวะ  ไม่ทะล่ึงตึงตงั  ผลท่ีออกมาจะเป็นท่ีน่าพอใจในการพฒันา
บุคลิกอยา่งเห็นไดช้ดั 
 ขั้นตอนท่ี  4  “ตรงต่อเวลา”  (Punctuality)  เป็นอุปนิสัยประจ าอนัส าคญัของแต่ละคน  
การรักษาเวลานัดหมายจะเห็นเป็นส่ิงธรรมดา   แต่ถ้าไม่ตรงต่อเวลาจะถูกกล่าวหาเปรียบเปรย
สารพดั   ดูเป็นคนไม่น่าไวว้างใจเหมือนเป็นคนโลเล   เป็นคนไม่สนใจ   และในช่วงท่ีเราเขา้ไปใน
ท่ีใดไม่ตรงเวลาช้ากว่าก าหนดจะรู้สึกเงอะงะหมดสง่า และถา้ติดนิสัยตลอดไปก็จะกลายเป็นคน
ลงัเล  ไม่แน่ใจอะไรสักอยา่ง   การพฒันาบุคลิกจึงอยูบ่นฐานแห่งการตรงต่อเวลาเป็นประการส าคญั
อนัหน่ึงดว้ย 
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 ขั้นตอนท่ี  5  “การควบคุมตัวเอง”  (Self  Control)  ผูใ้ดไม่หว ัน่ไหวพร่ันพรึงเม่ือเกิดเหตุ
ไม่ปกติข้ึน   สามารถควบคุมสติโดยใชค้วามคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง  และแกไ้ขปัญหาดว้ยสติและ
ปัญญา   ถือวา่เป็นผูมี้บุคลิกอนัน่าสรรเสริญ 
 ผูใ้ดควบคุมตนเองไม่ให้อารมณ์โกรธท าลายเหตุผล จนเป็นเหตุให้กระท าการใดอนัไม่
เหมาะสมท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ไดจ้ะเป็นคนท่ีมีบุคลิกชนะใจผูอ่ื้นอยา่งเห็นไดช้ดั 
 ขัน้ตอนท่ี  6   “รู้จักกาลเทศะ”  (Tact)   ขั้นตอนน้ีค่อนขา้งจะเป็นศิลปะท่ีแต่ละท่านจะตอ้ง
ใชค้วามคิดพินิจพิจารณาในเวลาอนัฉบัไว   วา่ส่ิงใดควรพูด   ส่ิงใดควรกระท า ต่อผูใ้ด  ในวาระใด  
ในเวลาให้เหมาะควร  ท่ีจะเกิดผลดี  มีความผูกพนั  เพิ่มความรักใคร่นบัถือ   ส่ิงใดควรงดพูดงด
กระท า  ยิ่งเจริญเป็นสองเท่า  และส่ิงใดรีบฉวยโอกาสส่งเสริมสนบัสนุนในทางท่ีถูกท่ีควรก็น่าได้
ละเวน้   กระท าดว้ยความเฉลียวฉลาด  และดว้ยน ้ าใสใจจริง   ก็จะเกิดมนุษยส์ัมพนัธ์   และเป็นท่ี
เชิดชูบุคลิกอนัมีค่า 
 ขั้นตอนท่ี  7   “อภินันทนาการ”  (Compliment)  ในเร่ืองค าพูดท่ีประทบัใจ เคร่ืองมือใด ๆ  
ท่ีใช้ไดผ้ลอย่างวิเศษสุดเท่ากบัการให้อภินนัทนาการ  พูดดว้ยความจริงใจ  แฝงไวป้ระโยชน์และ
สาระอนัเป็นความสัตยจ์ริง  ท่ีท่านพูดท่านกล่าว  หรือกล่าวบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งนบัตั้งแต่คนพูด   ก าลงั
พูดจาติดต่อดว้ยทุกขั้นตอน   และโดยเฉพาะตอนสุดทา้ย  โดยสรรหาถอ้ยค าประโยคให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ   สบอารมณ์แก่ผูท่ี้เราติดต่ออยา่งมีไมตรีจิตและจริงใจ 
 ขั้นตอนท่ี  8   “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”   (Be  Considerate)   ในการติดต่อพูดจากบั    ผูใ้ด
การกระท าใดๆ   ท่ีจะโยงไปหาผูอ่ื้น   ถา้ท่านสมมติตวัท่านเองเป็นบุคคลท่ีท่านจะติดต่อดว้ย   หรือ
เก่ียวขอ้งลองถามตวัท่านเองวา่ท่านชอบส่ิงใด   ชงัส่ิงใด  ภูมิใจในส่ิงใด   และรังเกียจส่ิงใด   แลว้
ท่านจงปฏิบติัต่อบุคคลนั้นดงัท่ีท่านเห็นว่า ถ้าเป็นท่านถูกปฏิบติัแล้วท่านจะถูกอกถูกใจ มีความ
ภูมิใจ  พึงใจ  และประทบัใจหรือไม่  อยา่งท่ีเรียกวา่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ผูใ้ดก็ตามเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา   โดยปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา   จะปูทางให้ท่านเติบโตใหญ่ข้ึนและกา้วไปไกลในอนาคตการ
งาน 
 ถา้ปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา   จะสร้างขวญัให้ดีข้ึน   ขจดัความ
แตกร้าวเพิ่มพูนผลงานข้ึนอยา่งทนัตาเห็น   และผูป้ฏิบติัจะมีบุคลิกอนัเป็นท่ีน่าประทบัใจ ถา้ปฏิบติั
ต่อเพื่อนร่วมงานหรือต่อญาติมิตรในทุกสังคม   โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา   ก็จะเป็นแนวทางแห่ง
ความรักความสูงเด่นในทุกสังคมและทุกวงการ แมผู้ใ้ดปฏิบติัต่อคู่สมรสหรือต่อสมาชิกทุกท่าน
ในครอบครัว   ดว้ยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็จะเป็นทางแห่งความสงบสุขร่มเยน็และเป็นท่ีรักใคร่
นบัถือ 
 แต่ก็เป็นเร่ืองน่าประหลาดท่ีหลาย  ๆ  คนมองขา้มเร่ืองน้ีไป   โดยไม่น าพาต่อการเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา  ทั้งๆ  ท่ีการกระท านั้นมิไดส้ิ้นเปลืองอะไรเลย   ส่วนใหญ่ก็ไปหวงัวา่จะไดรั้บการอภยั
จากใครๆ  อยูร่ ่ าไป 
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 ขั้นตอนท่ี  9   “ลักษณะปรากฏกาย”   (Appearance)   เป็นเร่ืองความสะอาดของเส้ือผา้  
หนา้ตา  ผม  เทา้  เล็บ  ปาก  และฟัน  ฯลฯ  อนัเป็นลกัษณะปรากฏกาย นอกจากจะสะอาดปราศจาก
ส่ิงน่ารังเกียจแลว้   จะตอ้งมีลกัษณะใหส้มกบักาลเทศะ   และโอกาสแห่งการปรากฏ    ต่อสังคมให้
เป็นท่ีน่านิยม  น่าช่ืนชม  และชวนเชิญ  ทั้งน้ีตอ้งประกอบกบัการยืน  เดิน  นัง่  และเคล่ือนไหวให้
เหมาะสม  เป็นการส่งเสริมบุคลิกให้เกิดความน่าประทบัใจ  ซ่ึงมีความส าคญัอย่างมากส าหรับผู ้
ประสงคส์ร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
 ขั้นตอนท่ี  10   “มีชีวิตชีวา”  (Motion  Create  Emotion)  เป็นขั้นตอนอนัส าคญัท่ี
ผสมผสานขั้นตอนทั้งหมดท่ีกล่าวขา้งตน้   ให้ท่านท าตนให้มีชีวิตชีวา  ไม่ใช่บุคลิกแบบตุ๊กตา  
หากแต่ว่ามีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส  ไม่มีใครเห็นความน่ารัก  มีความจริงจงั  มีความจริงใจ  และเส
แสร้งแกลง้ท า   ลกัษณะมีชีวติชีวาท่ีวา่น้ีเม่ือมีผูไ้ดพ้บเห็นก็พบวา่เป็นคนเปิดเผย   ไม่มีลบัลมคมใน  
มีแต่ความแจ่มใส   เบิกบานในการเคล่ือนไหวพูดจา  ดวงตาสดใส  รวมเรียกว่ามีชีวิตชีวาทุก
อิริยาบถ 

ในการพฒันาบุคลิกภาพของตนเองนั้นควรจะปฏิบติัดงัน้ี  

          1. มีใจกวา้งยนิดีรับฟังค าติชมของผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  

          2. ใหค้วามร่วมมือกบผูอ่ื้นเม่ือไดรั้บการร้องขอ  

          3. เป็นตวัของตวัเอง มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  

          4. แสวงหาค าแนะน าจากผูอ่ื้น  

          5. ลงมือปรับปรุงแกไ้ขจนกวา่จะถูกตอ้งเหมาะสม  

          6. ตรวจสอบความกา้วหนา้ในการแสดงออกอยูเ่สมอ  

 

สรุปท้ายบท 
 

 บุคลิกภาพของบุคคลเป็นภาพรวมทั้งรูปร่าง ลกัษณะ ท่าทางความรู้สึกนึกคิด หรือจะรวม
เรียกวา่เป็นภาพรวมทั้งร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคล ในบทน้ีไดก้ล่าวถึงเร่ืองของบุคลิกภาพ
เพื่อมนุษยสัมพนัธ์อนัจะน าไปสู่การส่ือสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพนัธ์ซ่ึงบุคคลในสังคมควรไดมี้การ
รับรู้และเขา้ใจในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี เน่ืองจากเราจะเห็นไดว้า่ลกัษณะท่าทางของบุคคลมีอิทธิพลต่อ
การส่ือสารเป็นอยา่งมาก เช่น คนท่ียิม้แยม้แจ่มใสยอ่มมีลกัษณะท่าทางท่ีเป็นมิตร เพราะการยิม้เป็น
สัญลกัษณ์ของน ้ าใจไมตรี ความอ่อนหวานและความงาม เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกถึง
ความรู้สึกเป็นมิตร ซ่ึงใครพบเห็นก็ยอ่มอยากจะส่ือสารดว้ยไม่วา่จะเป็นการส่ือสารดว้ยภาษาคือพูด 



                                           บทท่ี 8 การพฒันาบุคลิกภาพ 
 

 

215 

หรือภาษาท่าทางคือยิ้มเน่ืองจากมนุษยเ์ราอยู่ร่วมกนัจึงตอ้งปฏิสัมพนัธ์กนัอยู่ตลอดเวลา ดงันั้น
มนุษยสัมพนัธ์จึงมีความส าคญัต่อการส่ือสาร และการส่ือสารก็มีความส าคญัต่อมนุษยเ์ช่นกนั 
 

ค าถามเพ่ือการอภิปราย 
1. บุคลิกภาพ คืออะไร? การมีบุคลิกภาพท่ีดีมีความส าคญัอยา่งไร? จงอธิบาย 
2. พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพอยา่งไร? จงอธิบาย 
3. การอบรมเล้ียงดูมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพอยา่งไร? จงอธิบาย 
4. ในบรรดาทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีส าคญัๆ นกัศึกษาคิดว่าทฤษฎีใดท่ีอธิบายบุคลิกภาพได้

ชดัเจน? เหตุผล? จงอธิบาย 
5. จงอธิบายแนวทางการพฒันาบุคลิกภาพดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีพอเขา้ใจ  

1) รูปลกัษณ์ทางกาย   
2) ภูมิปัญญา  
3) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
4) การมีมารยาท 

6.  การแต่งกายในการท างานส าหรับชายและหญิง ท่ีเหมาะสมควรแต่งกายอยา่งไร? จง 
     อธิบาย 
7.  ท่านคิดวา่ตนเองมีบุคลิกภาพของการเป็นพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพในประเด็นใดบา้ง?   
      จงอธิบายสัก 10 ประเด็น 
8. การพฒันาบุคลิกภาพใหมี้เสน่ห์ดึงดูดใจควรพฒันาอยา่งไร? จงอธิบาย 
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