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๒. เจ้าของผลงาน/สังกัด      คณะผู้จัดท า กจตน.กรม นนร.รอ. 

๓. ประเภทของผลงาน        ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน   
    พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นกริยาอาการที่แสดงออก หรือปฏิกิริยาโต้ตอบ    เม่ือเผชิญกับสิ่งเร้าหรือสถานการณ์
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ปฏิบัติงานต่าง ๆ 

๕. ลักษณะของผลงาน 
   โดยจัดท าเป็นเอกสาร หรือแนวทางในการด าเนินการ     ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ , สิ่งเร้า ,
แรงจูงใจ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม , ธรรมชาติของมนุษย์ , เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
ในการสร้างมิตร  และหลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์  

๖. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
    เพื่อให้ นนร.น าเนื้อหาต่าง ๆ ไปปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่การปกครองบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา ในการให้ 
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และภารกิจต่าง ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๗. ความสัมฤทธิ์ 
   คู่มือการครองใจคน เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งเร้า,แรงจูงใจ 
ลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ โดยให้ผู้อ่านรู้จักการสร้างมิตร,ศิลปะในการ
สื่อสาร , การน าหลักธรรมมาใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์    เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตประจ าวัน ,
การปกครองบังคับบัญชา และท าให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุความส าเร็จตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ 
โดยใช้คู่มือดังกล่าว เป็นแนวทาง 

๘. ความภาคภูมิใจ 
      ๑. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และบุคคลที่สนใจ  สามารถใช้เป็นคู่มือประกอบ และประยุกต์ใช้ในการปกครอง
บังคับบัญชา , ในการท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
      ๒. เพ่ือให้ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษา น าเทคนิคการครองใจคนไปใช้ในการปกครองบังคับบัญชา และสร้าง
ความเป็นผู้น า ในการเป็นทหารอาชีพต่อไป 
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เทคนิคการครองใจคน 
  

 พฤติกรรมมนุษย์ (Behavior) 
ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 

            พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเม่ือเผชิญกับสิ่งเร้า (Stimulus) 
หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคลื่อนไหวท่ีสังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน 
การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ส่วนสิ่งเร้าท่ีมากระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นสิ่ง
เร้าภายใน (Internal Stimulus) และสิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus) 
             ส่ิงเร้าภายใน ได้แก่ สิ่งเร้าท่ีเกิดจากความต้องการทางกายภาพ เช่น ความหิว ความกระหาย สิ่งเร้าภายใน
นี้จะมีอิทธิพลสูงสุดในการกระตุ้นเด็กให้แสดงพฤติกรรม และเม่ือเด็กเหล่านี้โตข้ึนในสังคม สิ่งเร้าใจภายในจะลด
ความสําคัญลง สิ่งเร้าภายนอกทางสังคมท่ีเด็กได้รับรู้ในสังคมจะมีอิทธิพลมากกว่าในการกําหนดว่าบุคคลควรจะแสดง
พฤติกรรมอย่างใดต่อผู้อ่ืน 
            ส่ิงเร้าภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทท้ัง ๕ คือ หู 
ตา คอ จมูก การสัมผัส 
            สิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลท่ีจะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ได้แก่ สิ่งเร้าท่ีทําให้บุคคล เกิดความพึงพอใจท่ีเรียกว่า 
การเสริมแรง (Reinforcement) ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น  ๒ ชนิด คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) คือ สิ่งเร้าท่ีพอใจทําให้บุคคลมีการแสดงพฤติกรรมเพ่ิมข้ึน เช่น คําชมเชย การยอมรับของเพ่ือน 
ส่วนการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ สิ่งเร้าท่ีไม่พอใจหรือไม่พึงปรารถนานํามาใช้เพ่ือลด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาให้น้อยลง เช่น การลงโทษเด็กเม่ือลักขโมย การปรับเงินเม่ือผู้ขับข่ียานพาหนะไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจร เป็นต้น มนุษย์โดยท่ัวไปจะพึงพอใจกับการได้รับการเสริมแรงทางบวกมากกว่าการเสริมแรงทางลบ 
            วิธีการเสริมแรงทางบวก กระทําได้ดังนี้ 
             ๑. การให้อาหาร น้ํา เครื่องยังชีพ เป็นต้น 
             ๒. การให้แรงเสริมทางสังคม เช่น การยอมรับ การยกย่อง การชมเชย ฯลฯ 
             ๓. การให้รางวัล คะแนน แต้ม ดาว เป็นต้น 
             ๔. การให้ข้อมูลย้อนกลับ ( Information Feedback ) เช่น การรับแจ้งว่าพฤติกรรมท่ีกระทํานั้น ๆ 
เหมาะสม 
            ๕. การใช้พฤติกรรมท่ีชอบกระทํามากท่ีสุดมาเสริมแรงพฤติกรรมท่ีชอบกระทําน้อยท่ีสุดเป็นการวาง
เง่ือนไข เช่น เม่ือทําการบ้านเสร็จแล้วจึงอนุญาตให้ดูทีวี เป็นต้น 
            องค์ประกอบพ้ืนฐานของพฤติกรรม 
             ๑. ความต้องการ (Needs and Want) Abraham Maslow ได้จัดลําดับความต้องการของมนุษย์
เป็น  ๕ ข้ัน คือ 

๑.๑ ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เช่น ต้องการอาหาร น้ํา ขับถ่าย เพศ 
พักผ่อน  เป็นต้น 
               ๑.๒  ความต้องการความม่ันคงและปลอดภัยของชีวิต ( Safety and Security Needs) 

๑.๓ ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) ได้แก่ การต้องการความรัก     ต้องการให้สังคม
ยอมรับ (Belongingness Needs) 

๑.๔ ความต้องการท่ีจะมีชื่อเสียงเกียรติยศ (Esteem Needs) ต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน 
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๑.๕ ความต้องการความสําเร็จของตน (Self-Actualization Needs) อยากสําเร็จในทุกอย่าง 
ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ออกเป็น ๒ อย่างคือ 
             ๑. ความต้องการทางกาย เช่น อาหาร น้ํา ขับถ่าย เพศ พักผ่อน 
            ๒. ความต้องการทางใจและสังคม ท้ังนี้แตกต่างตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เช่น ความ
ต้องการความรัก ความสําเร็จ การยอมรับและการยกย่องจากสังคม ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าในชีวิต
ส่วนตัวและการงาน  เป็นต้น 

 แรงจูงใจ (Motivation)    
          ความหมายของแรงจูงใจ 
            แรงจูงใจ (Motivation)   หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลในการท่ีจะอุทิศกายและใจในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนการกระทํานั้น ๆ 
         การจูงใจอาจแบ่งเป็นแรงจูงใจและส่ิงจูงใจ 
            แรงจูงใจ หมายถึง ความปรารถนาท่ีจะกระทํากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่งท่ีตนคิดว่ามีคุณค่าสําหรับตน 
แรงจูงใจอาจจะเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกก็ได้ ถ้าเป็นสิ่งเร้าภายในอาจเกิดจากแรงขับ ดังนั้น จึงควรทําความ
เข้าใจกับคําว่า “แรงขับ” แรงขับ คือ แรงผลักดันท่ีเกิดข้ึนภายในตัวของบุคคลอันเนื่องมาจากความต้องการ 
               สิ่งจูงใจ (Incentives) คือ สิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นทําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา เช่น รางวัล คํา
ชมเชย  
         แรงจูงใจ แบ่งเป็น   ๒ ประเภท คือ 
            ๑. แรงจูงใจปฐมภมิู (Primary motive) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความต้องการของร่างกาย เช่น ความหิว 
ความกระหาย การต้องการพักผ่อน 
            ๒. แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary motive) เป็นแรงจูงใจทางสังคมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้ ซ่ึงมี 3 ชนิด 
ดังนี้ 
                 ๒.๑ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์  (Affiliation motive) เป็นแรงจูงใจท่ีทําให้บุคคลมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ
บุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการยอมรับของบุคคลในสังคม บุคคลจึงจําเป็นต้องรับต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน เอาใจ
ใส่คนอ่ืนช่วยเหลือคนอ่ืน และแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนสามารถช่วยสังคมได้ จึงเป็นแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมท่ีจะ
ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน ผู้ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูงจะชอบทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

   ๒.๒ แรงจูงใจใฝ่อํานาจ (Power motive) เป็นแรงจูงใจท่ีบุคคลต้องการเหนือผู้อ่ืน เพราะมีความรู้สึกว่า
การมีอํานาจสามารถท่ีจะบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามท่ีต้องการ   จึงเกิดความต้องการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ทําให้
เกิดแรงผลักดันท่ีจะเป็นแรงจูงใจใฝ่อํานาจ บุคคลท่ีคิดว่าตนเองไม่ทัดเทียมผู้อ่ืนในด้านความรู้ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
หรือการศึกษา จะพยายามแสวงหาอํานาจ   บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่อํานาจสูงจะเป็นผู้ท่ีชอบแสดงตนในลักษณะ
ผู้นํา ชอบถกเถียงโต้แย้งผู้อ่ืน 
             ๒.๓ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement motive)   เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากความคาดหวังความสําเร็จใน
กิจกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท้ังนี้บุคคลนั้นจะต้องมีการประเมินผลเปรียบเทียบผลงานของตนเองกับผู้อ่ืนหรือ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีสังคมถือว่าดี ลักษณะของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะพยายามทํางานให้สําเร็จ จะ
เลือกงานท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามความสามารถ   มีความตั้งใจในการทํางาน และสามารถทํางานให้สําเร็จได้ตาม
เป้าหมาย 
            องค์ประกอบท่ีมีส่วนสัมพันธ์กับแรงจูงใจมี ๒ ประการ 
             ๑. องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
             ๒. องค์ประกอบภายใน ได้แก่ 



 ๔ 

                 ๒.๑ ความต้องการ (Needs) ถ้าบุคคลมีความต้องการท่ีจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สําเร็จ แรงจูงใจท่ีจะ
พยายามทําเพ่ือให้ประสมผลสําเร็จจะมีมาก 

      ๒.๒ เจตคติ (Attitudes)  หมายถึง  ความเชื่อ      หรือความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง    หรือต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะแสดงออกมาในลักษณะของความชอบหรือไม่ชอบพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ หากบุคคลมี
เจตคติท่ีดีต่องาน หัวหน้างานหรือเพ่ือนร่วมงาน บุคคลนั้นก็จะมีความสุขหรือความพอใจท่ีจะทํางานนั้นๆ ตลอดจน
พอใจท่ีจะทํางานกับหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานดังกล่าว    ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลปฏิบัติงานได้บรรลุ
เป้าหมาย ได้ท้ังประโยชน์ของตนและองค์การ แต่ถ้าหากเกิดเจตคติท่ีไม่ดีต่องาน    ความสําเร็จของงานก็ย่อมจะ
เปลี่ยนไป 
                ๒.๓ ค่านิยม (Values) เป็นการท่ีมองว่าสิ่งนั้น ๆ มีคุณค่า ดังนั้นบุคคลจึงพยายามเลือกกิจกรรมท่ีจะ
กระทําตามค่านิยมท่ีตนมี เชน่ ชอบใช้ของนอก เป็นต้น 
                 ๒.๔ ความวิตกกังวล (Anxiety) หากบุคคลมีความวิตกกังวลในการทํางานจะทําให้เกิดอุปสรรคได้ แต่
ถ้าบุคคลนั้นมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงอาจจะทําให้ความวิตกกังวลเปลี่ยนไป และสามารถประสบผลสําเร็จในการทํางาน 

การรับรู้ (Perception)  
การรับรู้ หมายถึง การแปลหรือการตีความจากการรับรู้สัมผัส โดยแปลความหมายออกเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมี

ความหมาย หรือท่ีเรารู้จัก หรือเข้าใจ มนุษย์สามารถท่ีจะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้โดยอาศัยอวัยวะสัมผัสต่าง ๆ ของร่างกาย
และการท่ีมนุษย์จะสามารถรับรู้และมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งภายนอกได้ดีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับประสบการณ์ ความ
ต้องการ ความสนใจ สภาพแวดล้อมและลักษณะของสิ่งท่ีมาเร้าอีกด้วยบางครั้งการรับรู้ของมนุษย์เบี่ยงเบน หรือ
ผิดพลาดไปจากความจริง ซ่ึงเราเรียกว่า “ภาพลวงตา” ท้ังนี้อาจเกิดจาก 

  ๑. ขนาดเปรียบเทียบ (Size contrasts) เนื่องจากสิ่งเร้านั้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกัน หรืออยู่ใกล้
สิ่งแวดล้อมท่ีต่างกัน จะทําให้เกิดภาพลวงตาได้  
              ๒. การเคลื่อนไหว   มนุษย์มีความรับรู้เก่ียวกับการเคลื่อนไหว มีความรู้สึก เหมือนกับตนเองเคลื่อนไหวไป
ด้วย เช่น อยู่บนรถไฟขบวนท่ีจอดอยู่ แต่เม่ือรถไฟอีกขบวนหนึ่งออก เขาจะรู้สึกเหมือนรถไฟขบวนท่ีตนนั่งเคลื่อนท่ีไป
ด้วย 
              องค์ประกอบท่ีจะมีส่วนเก่ียวข้องกับการรับรู้ คือ เรื่องของความสามารถสิ่งจูงใจ เจตคติและประสบการณ์
ในอดีต รวมท้ังการคาดคะเนล่วงหน้าถึงสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังหมดนี้จะมีผลกระทบต่อการรับรู้ และต่อพฤติกรรมท่ีจะ
แสดงออกมา การรับรู้จะสมบูรณ์เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับสภาวะภายในของบุคคล คือ การเรียนรู้ ค่านิยม ความเชื่อ 
ประสบการณ์ จากการรับรู้ในอดีต และสภาวะภายนอก คือ สิ่งแวดล้อมท้ังหมด ท้ังสองสภาวะดังกล่าวจะเป็นปัจจัย
กําหนดแนวทางในการสื่อสารความเข้าใจระหว่างบุคคลทุกแง่ทุกมุม        สิ่งท่ีทําให้กระบวนการรับรู้ของแต่ละบุคคล
แตกต่างกันออกไปมี ๒ สาเหตุ คือ 
          ๑. ปัจจัยภายนอกท่ีสร้างให้เกิดความสนใจ 
               ๑.๑ ความเข้มของสี แสง เสียงหรือรส ถ้าความเข้มมากจะสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าความเข้ม
น้อย 

 ๑.๒  ขนาด สิ่งของท่ีมีขนาดใหญ่มักดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า 
             ๑.๓ ความแปลกใหม่และสิ่งท่ีแสดงให้มีลักษณะตรงข้ามกัน (novelty and contrast) จะดึงดูดความสนใจ
ได้ดีกว่า 
               ๑.๔  ตําแหน่งท่ีตั้ง (position) ถ้าตั้งอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมจะเรียกความสนใจได้ดีกว่า 
               ๑.๕  การเคลื่อนไหว (movement) สิ่งท่ีเคลื่อนไหวจะเรียกร้องความสนใจได้ดีกว่า 
               ๑.๖  การแสดงให้เห็นเด่นในลักษณะโดดเดี่ยว (isolation) 



 ๕ 

               ๑.๗  ระยะทาง (distance) การมองในระยะไกล และระยะใกล้จะรับรู้แตกต่างกัน 
          ๒. ปัจจัยภายในท่ีสร้างให้เกิดความสนใจ 
               ๒.๑ การจูงใจ (motivation) คนจะเลือกรับรู้เฉพาะสิ่งท่ีตรงกับสิ่งจูงใจท่ีมีอยู่ในตนเอง หรือสิ่งท่ีตนสนใจ 

    ๒.๒ บุคลิกท่าทาง(personality) บุคคลจะเลือกท่ีจะรับรู้บางอย่างท่ีสอดคล้องกับบุคลิกท่าทางของตนเอง 
    ๒.๓ การคาดหมาย  (expectation) บุคคลมักจะรับรู้ในสิ่งท่ีตนคาดหมายไว้เท่านั้น     สาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการรับรู้ การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการรับรู้ของบุคคล เป็นผลเนื่องมาจากแต่ละ
บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพ ภูมิหลัง ประสบการณ์ในอดีต เป็นต้น 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ มีดังนี้ 
           ๑. ทางด้านสรีระ (physiology) การรับรู้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการรับสัมผัสต่าง ๆ ผิดพลาด เช่น การมองเห็น
ไม่ชัดเจน การได้ยินไม่ชัด 
           ๒. ทางด้านครอบครัว (family) ทัศนคติ ค่านิยม ท่ีบุคคลได้รับรู้มาจากครอบครัวตั้งแต่เล็กจะมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ในปัจจุบัน 
            ๓. วฒันธรรม (culture) วัฒนธรรมและสังคมท่ีบุคคลนั้นอาศัยอยู่จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 

 ๔. การเรียนรู้ (Learning) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เนื่องจากบุคคลนั้น ๆ ได้รับ
ประสบการณ์ หรือการฝึกฝน พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเป็นไปในทางท่ีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้ 
            การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและปฏิกิริยาตอบสนอง เช่น การทดลอง
ของ Ivan Pavlov นักสรีระวิทยาชาวรุสเซีย ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติระหว่าง
น้ําลายในปากและน้ําย่อยในกระเพาะอาหารของสุนัขกับเสียงระฆังท่ีตีเวลาเขาให้อาหารสุนัข สุนัขจะเกิดการเรียนรู้
ว่าตนจะได้รับอาหารหากได้ยินเสียงระฆัง จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าท่ี
เกิดจากประสบการณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและปฏิกิริยาตอบสนอง 

การเรียนรู้ (Learning) 
            การเรียนรู้ จะเกิดข้ึนได้ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ 
              ๑. การจูงใจ คือ การท่ีบุคคลได้รับการกระตุ้นอันเนื่องมาจากแรงผลักดันหรือความต้องการ ทําให้บุคคล
นั้นต้องขวนขวายท่ีจะต้องพยายามเรียนรู้ 
                ๒. เป้าประสงค์ บุคคลนั้นต้องมีเป้าประสงค์ท่ีจะเรียนรู้เพ่ือสนองหรือบําบัดความต้องการของตนเอง 
              ๓. รางวลัและการลงโทษ การชมเชยและการให้รางวัลจะทําให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ เกิดความพึง
พอใจในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันการลงโทษก็สามารถมีผลทําให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้เพราะต้องการหลีกหนี
จากการลงโทษ แต่ความสนใจท่ีเกิดข้ึนในลักษณะนี้ จะหมดไปเร็วเม่ือการลงโทษนั้นหมดไป 
            ๔.ความสนใจและจุดมุ่งหมายในระยะยาวบุคคลท่ีมีความสนใจและมีความมุ่งหมายในระยะยาวจะเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีเพราะเห็นประโยชน์ ผู้ท่ีมีความสนใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมีแนวโน้มท่ีจะเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ท่ีมีความ
สนใจในวงแคบ 
              ๕. การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ภายในกลุ่ม การทํางานเป็นกลุ่มมีส่วนช่วยให้บุคคลมีความสนใจและเจต
คติท่ีจะร่วมมือกัน การใช้วิธีการอภิปรายและการตัดสินใจในกลุ่ม โดยสมาชิกของกลุ่มเองจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
                ๖. เจตคติและความคิดรวบยอด ( Attitude and Concept ) 
 
 
 



 ๖

เจตคต ิ(Attitude) 
             ความหมายของเจตคติ 
            “เจตคติ” (Attitude) คือ สภาพความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้าและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว เช่น บุคคล 
วัตถุสิ่งของหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความรู้สึกนี้อาจเป็นไปในทางบวกหรือลบ เช่น ชอบหรือไม่ชอบ เจตคติของบุคคล
ย่อมแสดงถึงความรู้ความเข้าใจของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้านั้น 
          องค์ประกอบของเจตคติ 
              ๑. ความรู้ความเข้าใจหรือความเชื่อของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้านั้น ๆ 
            ๒. อารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ถ้าบุคคลเกิดความรู้สึกชอบเนื่องจากรู้ว่าสิ่งนั้นดีมี
ประโยชน์ 
             ๓. พฤติกรรม คือ การแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งเร้านั้น    ถ้าบุคคลมีความรู้เก่ียวกับสิ่งเร้าใด    ความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบจะเกิดตามมา       และบุคคลนั้นจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตามเจตคติท่ีคนมีอยู่ 
 
            ลักษณะของเจตคติ 
                ๑. เจตคติเป็นสิ่งท่ีบุคคลเรียนรู้ และสร้างให้เกิดข้ึนในตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตาม 

     ๒. เจตคติเป็นสิ่งท่ีค่อนข้างคงท่ียากแก่การเปลี่ยนแปลง   เนื่องจากหากบุคคลใดมีเจตคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อ
สิ่งใดหรือบุคคลใดแล้ว   ความเชื่อจะฝังติดแน่นยากแก่การเปลี่ยนแปลง 
               ๓. เจตคติของบุคคลมีแนวโน้มท่ีจะต่อต้านสิ่งท่ีจะมาเปลี่ยนแปลงเจตคตินั้น 

    ๔. เจตคติเป็นรากฐานของแรงจูงใจ และเป็นตัวกําหนดแนวทางในการรับรู้ของบุคคล เช่น หากเราไม่ชอบ
สิ่งใด เรามักมองไม่เห็นข้อดีของสิ่งนั้น 
              ๕. เจตคติย่อมจะถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมของบุคคลนั้นเสมอไม่ว่าจะตั้งใจ หรือไม่ก็ตาม 
            ความหมายของความคิดรวบยอด 
            “ความคิดรวบยอด” (Concept) หมายถึง ความคิดข้ันสุดท้ายหรือข้ันสรุปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความเข้าใจท่ี
บุคคลสร้างข้ึนหรือสรุปจากเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การทํางานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตเป็นความดี เป็นต้น 
            ความคิดรวบยอดเกิดจากสาเหตุ ๖ ประการ 
               ๑. การสังเกตพิจารณา 
               ๒. การเปรียบเทียบความคล้าย - ความแตกต่าง 
               ๓. การคัดเลือกเฉพาะสิ่งท่ีสําคัญเอาไว้ 
               ๔. รวบรวมสิ่งท่ีคัดเลือกไว้เข้าเป็นหมวดหมู่ 
               ๕. สร้างความหมายให้เข้าใจง่าย เพ่ือใช้ในโอกาสต่อไป 

      ดังนั้น ถ้าบุคคลมีเจตคติท่ีดีหรือไม่ดีต่อเรื่องใดแล้ว ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ ก็จะโน้มเอียงไปตาม
เจตคติท่ีเกิดข้ึน ท้ังเจตคติและความคิดรวบยอดจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรม หากบุคคลใดมีความเข้าใจมีความรู้สึก
ชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปตามนั้น 
             ๖. ความสนใจและความตั้งใจ (Interest and Attention) คุณลักษณะท่ีสําคัญและเห็นได้ชัดของการรับรู้ 
คือการท่ีบุคคลจะรับรู้ได้เพียงบางอย่างท่ีปรากฏชัดอยู่ในขณะนั้น ส่วนท่ีเหลืออยู่ไม่กระจ่างชัดก็จะไม่เกิดการรับรู้ นั่น
คือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตัวเรา บุคคลจะรับรู้ได้เพียงบางส่วนนั้น เนื่องจากความสนใจและความตั้งใจอัน
เป็นตัวการสําคัญในการรับรู้มีจํากัด ส่วนท่ีเหลืออยู่จะไม่ได้รับความสนใจเลย และความสนใจนี้อาจไม่คงท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงได้ เม่ือมีสิ่งอ่ืนท่ีมีอํานาจเหนือกว่ามาแทนท่ี 
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            ปัจจัยท่ีทําให้ความสนใจของมนุษย์เปล่ียนแปลง 
            ๑. ปัจจัยภายนอก 
                   ๑.๑ ความเข้มและขนาด (Intensity & Size) เสียงดังและขนาดใหญ่จะเรียกร้องความสนใจได้มาก 

        ๑.๒ ลักษณะตรงข้าม (Contrast) การท่ีเกิดสภาวะตรงกันข้ามเป็นการเปลี่ยนแปลงในการเร้าให้
บุคคลเกิดความสนใจได้ เช่น ในท่ามกลางความเงียบมีเสียงของตกท่ีพ้ืน เป็นต้น 
                   ๑.๓ การซํ้า (Repetition) การเร้าซํ้า ๆ จะเรียกร้องความสนใจได้ 

       ๑.๔ การเคลื่อนไหว (Movement) การเคลื่อนไหวจะก่อให้เกิดความสนใจ เนื่องจากบุคคลมักจะไวต่อ
สิ่งเร้าท่ีเคลื่อนอยู่ไปมา เพราะตาของบุคคลมักจะสะดุดกับการเคลื่อนไหวโดยไม่ตั้งใจ 
           ๒. ปัจจัยภายใน 
                  ๒.๑  แรงจูงใจ ( Motives ) สามารถก่อให้เกิดความสนใจ 

       ๒.๒ การกําหนดหรือการคาดหวัง (Set or Expectancy) มีบทบาทสําคัญท่ีจะชี้ทางว่าจะรับรู้อะไร 
เช่น     ถ้าได้รับคําบอกเล่าล่วงหน้าว่าจะถูกถามเก่ียวกับอะไรจะทําให้เกิดความสนใจ ตั้งใจในเรื่องนั้นเป็นพิเศษเป็นท่ี
น่าสังเกตว่ามนุษย์ในแต่ละวัยมีช่วงความสนใจ และเรื่องท่ีจะสนใจต่างกัน   การกําหนดกิจกรรมต่าง ๆ    ควร
คํานึงถึงช่วงความสนใจและวัยของบุคคลด้วยเพราะ กิจกรรมนั้น ๆ อาจไม่ได้รับผลดีเท่าท่ีควร 
          การตัดสินใจ (Decision Making) 
          ความหมายของการตัดสินใจ 
            “การตัดสินใจ” คือ การตกลงใจว่าจะกระทําหรือไม่กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด การตัดสินใจท่ีดีหรือไม่ดีจะเป็น
ตัวกําหนดการกระทํา   ซ่ึงมีผลต่อชีวิตของบุคคลและต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
            ประเภทของการตัดสินใจ 

     ๑. การตัดสินใจระยะสั้น เป็นการตัดสินใจท่ีมีการเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนน้อยมากและเป็นการ
ตัดสินใจท่ีต้องทําเป็นประจํา 
            ๒. การตัดสินใจระยะยาว จําเป็นต้องมีการวางแผนเก่ียวกับอนาคตเสมอ จึงมีการเสี่ยงและมีความไม่
แน่นอนอยู่มาก 
            ข้ันตอนในการตัดสินใจ 
              ๑. นิยามและวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง การรู้จักปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือศึกษาตัวแปรต่าง ๆ พร้อม
ท้ังหาข่าวสารเพ่ิมเติม 
             ๒. พัฒนาและคิดหาคําตอบไว้เลือก เป็นการมองปัญหาในแง่มุมต่างๆ และพยายามหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดไว้ใช้
ในการแก้ปัญหา 
             ๓.    เลือกคําตอบใดคําตอบหนึ่ง เป็นการเลือกคําตอบท่ีดีท่ีสุด     โดยคํานึงถึงเวลาพลังงาน เงิน ท้ังนี้ต้อง
อาศัยประสบการณ์ ความรู้และคําแนะนํา 
             ๔. ประเมินค่าของคําตอบและดัดแปลง เป็นคําตอบท่ีคิดว่าดีท่ีสุดแล้ว และเม่ือนําไปใช้แล้วพบข้อบกพร่อง 
นักตัดสินใจท่ีดีจะต้องพร้อมท่ีจะรับข่าวสารข้อมูลใหม่ เพ่ือนํามาปรับแผนของตนให้สอดคล้องกับสภาวะท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
            ลักษณะบุคลิกภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
              ๑. การเสี่ยง คนส่วนใหญ่กลัวการเสี่ยงและไม่กล้าตัดสินใจ 

   ๒. เจตคติต่อความสําเร็จและความล้มเหลว การกลัวความล้มเหลวหรือความสําเร็จของการตัดสินใจ ทําให้
ขาดประสบการณ์ 
             ๓. การลําเอียงของบุคคล ความต้องการ อารมณ์และทําให้อคติการตัดสินใจลําเอียง 
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             ๔. ความเด็ดเดี่ยว บางคนลังเลไม่กล้าตัดสินใจมักหลบเลี่ยงปัญหา 
           ๕. ประสบการณ์ เป็นสิ่งช่วยในการตัดสินใจ ประสบการณ์ท่ีนํามาใช้ต้องเหมาะสมกับความต้องการของ
สถานการณ์ปัจจุบัน   ท้ังนี้ประสบการณ์ในอดีตอาจเป็นเพียงส่วนประกอบส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเท่านั้น 

 ๖. การแสวงหาคําแนะนํา การแสวงหาคําแนะนําเป็นข้อมูลประกอบท่ีจะนํามาร่วมใช้ในการตัดสินใจ เป็น
การเปิดใจกว้างรับฟังคําแนะนําของผู้อ่ืน แต่ถ้าฟังคําแนะนําของผู้อ่ืนมากเกินไปอาจจะทําให้ตัดสินใจได้ไม่ถูกต้องและ
ลดความเชื่อม่ันในตนเอง 

ลักษณะพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ 
            พฤติกรรมของมนุษย์เม่ือพิจารณาด้านความสําคัญท่ีมีผลกระทบต่อสังคม อาจแบ่ง ได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
                 ๑. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
                 ๒. พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
          พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
                 ๑. ไม่เป็นพิษภัยหรือเป็นท่ีเดือดร้อนแก่คนอ่ืน ๆ เช่น ไม่ขโมย ไม่พูดหลอกลวง 
              ๒. เป็นผู้มีน้ําใจ รู้จักแบ่งปันให้ซึ่งกันและกัน ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวมากเกินไป รู้จักท่ีจะเสียสละ มีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน 

      ๓. ควบคุมอารมณ์เพ่ือรักษาใจและความคิดให้อยู่ในสภาวะปกติไม่ควรแสดงออกถึงอารมณ์โกรธบ่อย ๆ 
                 ๔. มีสัมมาคารวะ นอบน้อมถ่อมตน ไม่ทําเบ่ง อวดดี ดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน 
                 ๕. ยินดีชื่นชมในคุณงามความดีและความสามารถของบุคคลอ่ืน 
                 ๖. ไม่หวงความคิด ความรู้ ความดีท่ีตนมี พร้อมท่ีจะบอกเล่าให้คนอ่ืนทราบ 
            พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ได้แก่ 
                 ๑. กระวนกระวายและเครียด (restlessness and tension) 
                 ๒. ก้าวร้าวและทําลาย (aggression and destructiveness) 
                 ๓. นิ่งเฉย (Apathy) 
                 ๔. เพ้อฝัน (Fantasy) 
                 ๕. พฤติกรรมซํ้ารอย (Stereotype) ประกอบด้วย พฤติกรรมซํ้ารอยหยุดชะงักและ 
มืดบอดต่อความเป็นจริง (repetitive, fixated and blind) 
                ๖. พฤติกรรมถดถอย (Regression) 
            มนุษย์มีความต้องการ ๓ ประการ 
               ๑. ความต้องการทางกาย เพ่ือให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ 
               ๒. ความต้องการทางใจ - ความรัก ความปลอดภัย ฯลฯ 
               ๓. ความต้องการทางสังคม - การยกย่อง เป็นท่ียอมรับ ฯลฯ 
              การหาทางตอบสนองความต้องการของตนเองบางครั้งอาจมีอุปสรรคมาขัดขวาง ทําให้ไม่สามารถสนอง
ความต้องการของตนได้จึงต้องมีการปรับตัวหรือปรับแต่งพฤติกรรมโดยพยายามขจัดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ออกไป 
ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล 
 
 คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของทบวงมหาวิทยาลัย 

ทบวงมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์เพ่ือเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนานิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกํากับทบวงมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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๑. เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

๒. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถครองตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
๓. เป็นผู้มีความรู้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ 

๓.๑ มีความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์เพียงพอท่ีจะใช้งานได้ 
๓.๒ มีความสามารถในการเล่นดนตรีได้อย่างน้อย หนึ่งชนิด 
๓.๓ มีความสามารถในเชิงศิลปะและวรรณกรรม 
๓.๔ มีความสามารถในการกีฬาอย่างน้อยหนึ่งชนิดกีฬา 
๓.๕ มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา 

๔. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดํารงชีวิตด้วยความเหมาะสม  
    การดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท้ัง ๔ ประการนี้จําเป็นท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย อัน

ได้แก่ มหาวิทยาลัย อาจารย์และนิสิตนักศึกษาท่ีจะร่วมกันจัดให้มีระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีกล่อมเกลา 
สร้างสรรค์และพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ได้อย่างท่ีมุ่งหวังท้ังนี้ให้ถือเป็นนโยบายในการปฏิบัติ
โดยท่ัวไปทุกสถาบัน (ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ลงนามโดยนายมนตรี   ด่านไพบูลย์) 

 แนวทางการแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
           เม่ือพฤติกรรมนี้แสดงออกไปไม่เป็นท่ียอมรับ บุคคลควรจะรู้จักปรับพฤติกรรมของตนเพ่ือให้สังคม
ยอมรับ ซ่ึงมีหลักดังนี้ 

     ๑. หลักแห่งความจริง ( Realism ) จะต้องยอมรับและยึดหลักความจริงโดยท่ีก่อนตัดสินใจกระทําการใด 
ๆ จะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบว่ามีเหตุผลสมควร และมีทางเป็นไปได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ สุขุม หนักแน่น 
              ๒. หลักแห่งความมีใจกล้าพอ ( Commitment ) นั่นคือพร้อมท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน ไม่กลัว
ต่อปัญหาอุปสรรคและความลําบากใด ๆ มีความม่ันใจในตนเอง 
             ๓. การยอมรับตนเอง    (Self-acceptance) เป็นเรื่องเก่ียวกับความเข้าใจในตนเองยอมรับท้ังส่วนท่ีตน
เก่ง มีความถนัด ความสามารถสูงและส่วนท่ีเป็นจุดด้อยของตนเองนั่นคือ มีความถนัดหรือความสามารถน้อยในบาง
เรื่อง ซ่ึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ไม่มีบุคคลใดจะรอบรู้หรือเก่งทุก ๆ ด้าน การรู้จักตนเองนี้เป็นเรื่อง
สําคัญ เพราะสามารถจะหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีจะนําไปสู่ความล้มเหลวได้ ทําให้เกิดการปรับตัวและยอมรับความสามารถของ
บุคคลอ่ืน ๆ 
               ๔. ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่เห็นแก่ตัว บุคคลท่ีเห็นแก่ตัวจะไม่คํานึงถึงบุคคลอ่ืน ไม่ยอมเสียประโยชน์ จะ
เป็นท่ีรังเกียจของสังคมและเป็นมูลเหตุให้เกิดการแตกสามัคคีได้ ก่อนท่ีจะตัดสินใจทําอะไรลงไปต้องคิดให้ดีเสียก่อน
ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อ่ืนและส่วนรวม 

      ๕. การให้ความรักแก่ผู้อ่ืน ทุกคนต้องการความรักท้ังในฐานะผู้ให้และผู้รับ เนื่องจากความรักเป็นการ
สร้างความอบอุ่นและความม่ันคงในจิตใจ การท่ีบุคคลมีความรักต่อผู้อ่ืนย่อมได้ความรักตอบแทน ทําให้เกิดความสงบ
และสามัคคีในสังคม 
             ๖. การมีมนุษยสัมพันธ์       เป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันด้วยดีและมี
ความสุข สามารถคบหาสมาคมและทํางานร่วมกับทุกคนได้เป็นอย่างดีเป็นผู้ท่ีเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความหมาย ความสําคัญของการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

          ความหมายของการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 



 ๑๐

   การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Transactional Analysis) หมายถึง. คือ การวิเคราะห์การติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ีมาเก่ียวข้องกัน โดยเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรม เพ่ือช่วยให้บุคคล
เข้าใจความสัมพันธ์ท่ีมีต่อผู้อ่ืนดีข้ึนและเพ่ือบุคคลนั้นจะได้พัฒนาการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ของคนต่อบุคคลอ่ืน
ให้ดียิ่งข้ึน 
            ความสําคัญของการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสําคัญของการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลมีดังนี้คือ 
                ๑. ทําให้เข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เช่น วัตถุประสงค์ วิธีการและผล  
                ๒. ทําให้เข้าใจคนอ่ืนและลดความรู้สึกไม่ดีท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน 
                ๓. ทําให้เข้าใจผู้ร่วมงานได้ดียิ่งข้ึน 
                ๔. ช่วยกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ เช่น การใช้คําพูดลักษณะการเป็นผู้นํา 
                ๕. ทําให้เกิดการปรับตนเพ่ือพัฒนาการและสัมฤทธิผลในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
                ๖. ทําให้เกิดการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ 

 การวิเคราะห์โครงสร้างบุคลิกภาพ (Structural Analysis) 
               อีริค เบอร์น (Dr.Eric Berne) ได้อธิบายเรื่องของโครงสร้างบุคลิกภาพ โดยอธิบายในลักษณะของสภาวะ 
หรือสถานะ (Ego State) ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีบุคคลสะสมและสร้างมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยไม่รู้ตัว และได้อธิบาย
ความหมายของสภาวะหรือสถานะ คือ บุคลิกภาพซ่ึงเป็นวิถีทางท่ีบุคคลแสดงออกในการดําเนินชีวิตในสังคม โดยแบ่ง
สภาวะของบุคคลออกเป็น ๓ แบบด้วยกัน ดังนี้ 

๑. สภาวะ พ่อ แม่ (Parent Ego State - P) คือ บุคลิกภาพท่ีมีลักษณะคล้ายพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 
๒. สภาวะผู้ใหญ่ (Adult Ego State - A) คือ บุคลิกภาพท่ีมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่ หรือ ผู้มีวุฒิภาวะสมบูรณ์ 
๓. สภาวะเด็ก (Child Ego State - C) คือ บุคลิกภาพท่ีมีลักษณะของความเป็นเด็ก 

              บุคคลโดยท่ัวไปจะต้องมีบุคลิกภาพท้ัง ๓ ส่วนนี้อยู่ในตัวแต่บุคลิกภาพท่ีปรากฏหรือแสดงออกจะเป็นเพียง
แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เช่น ถ้าบุคคลใดกําลังอยู่ในสภาวะเด็ก สําหรับสภาวะพ่อ แม่ หรือสภาวะผู้ใหญ่ก็จะไม่
ปรากฏให้เห็น การท่ีบุคคลจะแสดงบุคลิกภาพเป็นลักษณะใดข้ึนอยู่กับอารมณ์ เหตุผล สถานการณ์บรรยากาศของ
การติดต่อเก่ียวข้อง การวินิจฉัยสั่งการ ฯลฯ  
             ๑.  สภาวะพ่อ แม่ คือ บุคลิกภาพท่ีแสดงออกเม่ือบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะมีลักษณะปกป้อง 
และแสดงให้เห็นถึงความมีอํานาจ ตลอดจนแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ซ่ึงมีลักษณะแยกย่อย ดังนี้ 
                      ๑.๑   สภาวะพ่อ แม่ ท่ีเจ้าระเบียบ (Critical Parent - CP) การแสดงออกจะเป็นไปในลักษณะ
ท่ีเอาแต่ใจตัวเอง ออกคําสั่ง เข้มงวด จุกจิก จู้จี้ และวิพากษ์วิจารณ์ 

    ๑.๒   สภาวะพ่อ แม่ ท่ีมีเมตตากรุณา (Nurtering Parent - NP) การแสดงออกจะเป็นไปใน 
ลักษณะท่ีเอาใจใส่ ยกย่อง ชมเชย ปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ 
              ๒.  สภาวะผู้ใหญ่ คือ บุคลิกภาพท่ีแสดงออกเม่ือบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนโดยใช้เหตุผลและ
ความคิดท่ีมีลักษณะเป็นตรรกศาสตร์ การดําเนินงานหรือการตัดสินใจของบุคคลท่ีมีสภาวะจิตแบบผู้ใหญ่จะไม่มีการ
ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกใด ๆ มาเก่ียวข้อง แต่จะใช้ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ 
              ๓. สภาวะเด็ก คือ บุคลิกภาพท่ีแสดงออกตามธรรมชาติตามความต้องการของตนเองและตามสภาวะ
อารมณ์ต่าง ๆ นั่นคือ บุคคลจะแสดงออกในสิ่งท่ีตนเองต้องการท่ีจะกระทําโดยไม่สนใจเรื่องของเหตุผล ดังนั้น 
พฤติกรรมในสภาวะนี้จะเป็นพฤติกรรมชอบเล่น ชอบเย้าแหย่คนอ่ืน ๆ หัวเราะ ร้องไห้ ฯลฯ ซ่ึงมีลักษณะแยกย่อย 
ดังนี้ 



 ๑๑

                     ๓.๑   สภาวะเด็กปรับตัว (Adapted Child - AC) คือ บุคลิกภาพท่ีมีการปรับตัวเพ่ือให้บุคคลอ่ืน
เกิดความพึงพอใจ ซ่ึงจะอยู่รวมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสุข 
                  ๓.๒   สภาวะเด็กตามธรรมชาติ(Natural Child - NC) คือ บุคลิกภาพท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม
ธรรมชาติ    มีการแสดงออกตามความต้องการของตนเอง    เช่น ทุบตี   เย้าแหย่ หัวเราะ ร้องไห้ ชอบเล่น เป็นต้น 
ประเภทของการส่ือสารสัมพันธ ์
            การสื่อสารสัมพันธ์อาจแบ่งเป็น   ๒ ประเภท คือ 
            ๑. การส่ือสารท่ีสอดคล้องกัน (Crmplementary transactions) เป็นการสื่อสารท่ีผู้ส่งข่าวสารและผู้รับ
ข่าวสารเข้าใจกัน มีการสื่อสารท่ีชัดเจน ทําให้เกิดความพึงพอใจซ่ึงกันและกัน โดยผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารอาจจะ
อยู่ในระดับเดียวกัน หรือ อยู่ต่างระดับก็ได้ 

  ๒. การส่ือสารท่ีขัดกัน (Crossed Transactions) เป็นการสื่อสารท่ีผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารเกิดการ
ขัดแย้งกันเกิดความไม่เข้าใจกันหรือพูดกันไม่รู้เรื่อง 

แบบแผนของชีวิต 
             แบบแผนของชีวิต ( Life Position ) 
               เป็นแบบแผนท่ีบันทึกไว้ในความคิดของบุคคลค่อนข้างจะถาวร และมีผลต่อพฤติกรรมแสดงออก การท่ี
บุคคลจะมีแบบแผนชีวิตเป็นแบบใด ย่อมข้ึนอยู่กับประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับรู้และเรียนรู้แบบแผนชีวิตมี ๔ ลักษณะ 
ดังนี้  
                ๑. ฉันไม่ดี – เธอดี (I'm not O.K. - You're O.K.) เป็นแบบแผนชีวิตท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนเองต่ําต้อย เก่ง
หรือดีสู้คนอ่ืนไม่ได้ จึงต้องการคนปกป้อง คุ้มครองดูแลเอาใจใส่ 
              ๒. ฉันไม่ดี - เธอก็ไม่ดี (I'm not O.K. - You're not O.K.) เป็นแบบแผนชีวิตท่ีบุคคลรู้สึกว่าตนเองนั้นสิ้น
หวัง ไร้คุณค่าหรือความดี และไม่ยอมรับผู้อ่ืน 

  ๓. ฉันดี - เธอไม่ดี (I'm O.K. - You're not O.K.)   เป็นแบบแผนชีวิตท่ีบุคคลรู้สึกว่าคนอ่ืนผิด  ทําไม่ได้
หรือทําไม่ดีส่วนตนเองนั้นเก่งและดี บุคคลประเภทนี้จึงมักไม่ค่อยไว้วางใจใคร ไม่กล้ามอบหมายงานให้ใครทํา เพราะ
เกรงจะทําไม่ดี ดังนั้น เพ่ือความม่ันใจจึงมักต้องลงมือทํางานเอง 
               ๔. ฉันดี - เธอก็ดี (I'm O.K. - You're O.K. ) เป็นแบบแผนชีวิตท่ีบุคคลมองโลกในแง่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ี
ดีสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดียอมรับตนเองและในขณะเดียวกันก็ยอมรับผู้อ่ืน 

ความเอาใจใส ่ 
การเอาใจใส่หรือการให้กําลังใจ (Stroke) 

               มนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดต่างก็ต้องการกําลังใจด้วยกันท้ังสิ้น ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ต่อ
กัน เราทุกคนได้เรียนรู้ในการให้กําลังใจและได้รับกําลังใจมาตั้งแต่ในวัยเด็ก โดยเริ่มมาจากสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว เช่น การอุ้มชู กอดรัดและคําพูดท่ีสร้างเสริมกําลังใจ เม่ือแต่ละบุคคลเจริญเติบโตข้ึนก็รู้จักพัฒนาการเอาใจ
ใส่ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้ดียิ่งข้ึน เช่น ยามเม่ือเพ่ือนมีทุกข์เพียงแต่การจับมือก็สามารถสื่อความหมาย
ของการถ่ายทอดความรู้สึกท่ีเห็นใจได้ดียิ่งกว่าคําพูดเสียอีก 

    การเอาใจใส่จึงเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญอีกชนิดหนึ่งท่ีทําให้การทํางานบรรลุจุดมุ่งหมายด้วยดี และผู้ท่ีร่วม
ทํางานก็มีความสุขและรู้สึกว่าตนนั้นมีคุณค่าแก่องค์การ เช่น เม่ือหัวหน้างานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไป
ปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชาก็นําไปปฏิบัติด้วยความตั้งใจ และผลงานสําเร็จด้วยดี หัวหน้างานก็กล่าวชมว่า “คุณทํางานได้
เยี่ยมมาก” หรือเอามือมาตบไหล่แล้ว กล่าวว่า “เยี่ยมมาก” พฤติกรรมการเอาใจใส่ของหัวหน้าดังกล่าวมีผลทําให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปลื้มใจ เกิดความสุขและสนุกท่ีจะทํางาน 
            การเอาใจใส่ แบ่งออกเป็น 



 ๑๒

            ๑. การเอาใจใส่ทางบวก (Positive Strokes) หมายถึง การกระทําท่ีทําให้ผู้รับมีความรู้สึกดีข้ึน ได้แก่ คํา
ชมเชย กิริยาท่าทางท่ีสื่อสารความหมายท่ีทําให้ผู้รับแปลความหมายได้ว่าคุณเป็นคนดี หรือ คุณเป็นคนใช้ได้ (You're 
O.K.) เช่น “คุณนี่พิมพ์งานดีจริงไม่มีผิดเลย” 
            ๒. การเอาใจใส่ทางลบ (Negalive Strokes) หมายถึง การกระทําท่ีทําให้ผู้รับมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ดี 
ไม่มีคุณค่า (You're not O.K.) ได้แก่ คําตําหนิ เช่น “คุณนี่แนะนําไปหลายครั้งแล้วก็ยังคงพิมพ์งานผิดอยู่อีก” 
            ๓. การเอาใจใส่ทางบวกหรือทางลบอย่างมีเง่ือนไข (Conditioned Strokes) หมายถึง การกระทําใน
ลักษณะท่ีให้กําลังใจหรือลดกําลังใจ เพราะผู้รับได้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ให้หรือลดกําลังใจ 
ตัวอย่าง การเอาใจใส่ทางบวก ได้แก่ “คุณดวงใจงานท่ีคุณทําเสนอข้ึนมาเรียบร้อยดีจริง จึงขอมอบปากกาให้เป็น
รางวัล” การเอาใจใส่ทางลบ ได้แก่ “นี้คุณเสนองานข้ึนมาแต่ละครั้งมีแต่ผิดๆ พลาด ๆ เห็นท่าจะต้องย้ายให้ไปอยู่
แผนกอ่ืน” 
              ๔. การเอาใจใส่ทางบวกหรือทางลบอย่างไม่มีเง่ือนไข (Unconditioned Strokes) 
หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกในลักษณะท่ีให้หรือลดกําลังใจ โดยไม่ได้ข้ึนอยู่กับการกระทําของผู้รับ เช่น “ดี
ใจจังเลยท่ีได้พบคุณวันนี้” หรอื “คุณนี่อยู่ท่ีไหนวุ่นท่ีนั่น” 
            ๕. การเอาใจใส่ท่ีหลอกลวง (Plastic Strokes) หมายถึง การกระทําท่ีให้กําลังใจแด่ผู้ให้อย่างเสแสร้ง 
ไม่ได้ให้จากใจจริง เช่น แกล้งเยินยอ หรือแกล้งชม 
            ๖. การเอาใจใส่ท่ีเป็นพิธีการ (Ritual Strokes) หมายถึง การกระทําดีต่าง ๆ เพียงเพ่ือเป็นมารยาทใน
สังคม หรือเพ่ือดําเนินสัมพันธภาพของบุคคลในสังคม เช่น การจับมือกัน การโค้ง การไหว้ การทักทายถามถึงความ
ทุกข์สุขซ่ึงกันและกันในระหว่างท่ีพบกันในสังคม 

อธิบายวิธีการปรับตนให้เข้ากับผู้อื่นด้วยการวิเคราะห์ปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 
วิธีการปรับตนให้เข้ากับผู้อ่ืนด้วยการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

             สังคมปัจจุบันยอมรับความสําคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ซ่ึงสามารถ แสดงออกได้ท้ังท่าทาง 
วาจา สีหน้า แววตา ตลอดจนน้ําเสียงท่ีเปล่งออกมา ซ่ึงจะมีผลทําให้ผู้ท่ีมาติดต่อสัมพันธ์เกิดความรู้สึกขยาดขลาดกลัว 
ไม่อยากเข้าใกล้ ไม่ชอบใจท่าทาง ทําให้เกิดเจตคติท่ีไม่ดีต่อกันหรืออาจจะเกิดความรู้สึกท่ีอบอุ่นเป็นมิตร มีความเอ้ือ
อาทร มีความเป็นกันเอง ซ่ึงจะทําให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อกันทําให้คบหาสมาคมช่วยเหลือเก้ือกูลกันต่อไป 
            การท่ีบุคคลมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการวิเคราะห์โดยสร้างบุคลิกภาพ และสามารถหาเปอร์เซ็นต์
ของแต่ละสภาวะมาเปรียบเทียบกัน จะทําให้เราเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเขาตลอดจนพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออก ซ่ึง
จะมีส่วนทําให้เราเข้าใจบุคคลอ่ืน ๆ มากข้ึน และยังทําให้ตัดสินใจได้ว่าควรจะเลือกบุคคลใดมาเป็นเพ่ือน หรือมาร่วม
ทีมทํางาน เพราะเราเข้าใจเขาจึงสามารถสร้างสัมพันธ์กับเขาได้อย่างถูกต้อง เช่นตัวอย่าง นายก มีลักษณะ NP ๑๘ 
% CP ๑๒ % A ๑๐ % NC ๔๕ % AC ๑๕ % จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นว่านาย ก. มีสภาวะ P = NP + CP = ๓๐ 
% มีสภาวะ A = ๑๐ % และมีสภาวะ C = ๔๕ + ๑๕ = ๖๐ % ดังนั้นบุคลิกภาพของนาย ก. จะเป็นคนสนุกสนาน
ทําตัวตามสบาย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นอิสระ การใช้เหตุผลมีน้อย พฤติกรรมท่ีจะวางอํานาจ เหนือคนอ่ืนก็
มีน้อย สรุปแล้ว นาย ก. จะเป็นนักบริหารได้ยากเพราะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล แต่ถ้าไปทํางานเก่ียวกับอารมณ์
ความรู้สึกท่ีอิสระ เช่น เป็นศิลปิน นาย ก น่าจะทําได้ดีกว่าและประสบความสําเร็จได้มากกว่า จากตัวอย่างของการ
วิเคราะห์บุคลิกภาพของ นาย ก ซ่ึงทําให้เราตัดสินใจได้ว่า ถ้าเรามีนาย ก เป็นเพ่ือนร่วมทีมเราคงต้องมอบหมายงานท่ี
ต้องใช้อารมณ์ หรือใช้ความรู้สึกด้านสุนทรีย์ให้ นาย ก รับผิดชอบ และไม่ควรจะมอบหมายงานด้านบริหารใช้
ความรู้สึกด้านสุนทรีย์ให้ นาย ก รับผิดชอบและไม่ควรจะมอบหมายงานด้านบริหารให้นาย ก ทําหรือรับผิดชอบ จาก
ตัวอย่างดังกล่าวก็คงจะเกิดแนวคิดสวนทางกันว่าถ้าเราอยากเป็นนักบริหาร เราก็ควรปรับตนให้เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ 
NP ให้มาก และลักษณะ A ให้มากเช่นกัน ส่วน NC ก็ต้องมีบ้างบางโอกาสเพ่ือช่วยผ่อนคลาย 



 ๑๓ 

            ในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะทําให้ทราบถึงสภาวะของบุคลิกภาพของแต่ละคน ถ้าเราต้องการให้เขา
ปรับเปลี่ยนสภาวะท่ีเหมาะสม เพ่ือทําให้เขาเป็นท่ียอมรับของกลุ่ม อาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
          ๑. การกระตุ้นให้บุคคลเข้าสู่สภาวะผู้ใหญ่ 
                ๑.๑ โดยใช้คําถามท่ีถามเก่ียวกับเหตุผล เช่น ทําไมคุณถึงพูดเช่นนั้น หรือคุณคิดอย่างไร 
                ๑.๒  เม่ือพูดคุยกันต้องพูดโดยอาศัยข้อเท็จจริง เพ่ือทําให้เข้าใจความเป็นเหตุเป็นผล 
          ๒. การกระตุ้นให้บุคคลเข้าสู่สภาวะเด็ก 
                ๒.๑  พูดคุยในเรื่องสนุกสนาน ทําหรือพูดตลก 
                ๒.๒  ทําตนให้ร่าเริงและกระตุ้นคนอ่ืนให้ร่าเริงแจ่มใสด้วย 
                ๒.๓ พยายามหามุมมองอ่ืน ๆ ท่ีทําให้ตลกขบขัน 
                ๒.๔ ผู้กระตุ้นอาจทําตัวเองเป็นสภาวะ NP 
          ๓. การกระตุ้นให้บุคคลเข้าสภาวะผู้ใหญ่ท่ีมีเมตตา (NP) 
                ๓.๑ ขอคําแนะนํา 
                ๓.๒ ขอความช่วยเหลือ 

          การปรับปรุงบุคลิกภาพต่าง ๆ เหล่านี้   ทําให้เราดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซ่ึงใน
ระยะแรกอาจไม่คุ้นเคย คือการปรับเปลี่ยน แต่เม่ือฝึกมาก ๆ บ่อย ๆ ครั้งก็จะกลายเป็นอัตโนมัติและยังเกิดผลตามท่ี
ปรารถนา ซ่ึงจะทําให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

         นอกจากนั้น ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างแจ่มชัดว่าบุคคลท่ีเราจะเข้าไปติดต่อธุรกิจการงานด้วย
นั้นมีสภาวะแบบใด เราก็ควรจะปรับสภาวะของตัวเราเอง ให้สอดคล้องกับสภาวะของผู้ท่ีเราต้องการติดต่อ จะเป็นผล
ทําให้การเจรจาต่อรองหรือติดต่อธุรกิจประสบความสําเร็จ เช่น ผู้ท่ีเราจะติดต่อด้วยนั้นมีลักษณะเป็น CP เราควรจะ
ทําตัวของเราเป็นแบบ AC จะทําให้การติดต่อราบรื่นดี 

        การศึกษาเรื่อง T.A. มีประโยชน์ท้ังต่อตัวบุคคลและกลุ่มงานท่ีต้องทํางานเป็นทีม ทีมงานจะแข็งแกร่ง
มีผลงานเป็นท่ีพึงพอใจ ต้องเกิดกฎสมาชิกในกลุ่มมีทัศนะชีวิตหรือแบบแผนชีวิตในลักษณะ I'm O.K.,You're O.K. 
เพราะเป็นทัศนคติท่ียอมรับคุณค่าหรือความสําคัญท้ังของตนเองและคนอ่ืน ๆ และนอกจากนี้ต้องรู้จักท่ีจะเลือกใช้
วิธีการเอาใจใส่ เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ร่วมงานทุกระดับซ่ึงนับว่าเป็นเทคนิคท่ีดีอย่างหนึ่งเป็นการสร้างเสน่ห์ท่ี
น่าประทับใจให้แก่บุคคลแวดล้อม และบุคคลท่ีต้องมีความเก่ียวข้องผูกพัน 

 เทคนิควิธีการสร้างมติร  
ธรรมชาติของมนุษย์  

            โดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนต้องการความรัก การยอมรับและความเห็นอกเห็นใจ จากบุคคลอ่ืนท่ีแวดล้อม
ตัวเอง การจะได้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นบุคคลย่อมจะต้องรู้จักท่ีจะหยิบยื่นสิ่งเหล่านั้นให้แก่บุคคลอ่ืน ๆ ก่อน ซ่ึงจะมีผลทํา
ให้เขาได้รับในสิ่งท่ีเขาปรารถนาในภายหลัง ดังคําโคลงท่ีกล่าวไว้ว่า  
                                 " ให้ท่านท่านจักให้         ตอบสนอง  
                                    นบท่านท่านจักปอง        นอบไหว้  
                                    รักท่านท่านควรครอง      ความรัก เรานา  
                                    สามสิ่งนี้เว้นไว้                แด่ผู้ทรชน "  
            องค์การแต่ละแห่งจะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามต้องการได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการ
ทํางานจากบุคลากรหลาย ๆ ฝ่ายท้ังภายในและภายนอกองค์การ ดังนั้น การท่ีจะให้ผลงานมีท้ังประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงต้องรู้จักใช้เทคนิควิธีท่ีจะจูงใจบุคคลแวดล้อมให้มีความรู้สึกพอใจ และมีความสุขท่ีได้มาทํางานร่วมกัน



 ๑๔ 

ดังนั้นเทคนิควิธีการสร้างมิตรซ่ึงจัดได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญในการทําให้บุคคลได้ร่วมกันทํางาน ด้วยความพึงพอใจและมี
ความสุข 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยาสังคม  
              ความหมายและลักษณะสําคัญของจิตวิทยาสังคม  
              จิตวิทยาสังคม คือ การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกภายใน สังคมหนึ่ง ๆ ท้ังในรูปท่ี
แสดงออกเองหรือถูกบังคับให้แสดง เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกันของบุคคลท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน ต่อกลุ่ม และต่อ
วัฒนธรรม นอกจากจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมแล้วยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงพฤติกรรมทาง
สังคมมนุษย์อีกด้วย 
            จิตวิทยาสังคมมีลักษณะสําคัญ ดังนี้  
                 ๑. ศึกษาสาเหตุและผลของการเก่ียวข้องกันระหว่างบุคคลเพียง 2 คน เพ่ือเข้าใจความเก่ียวข้องสัมพันธ์
ได้ชัดเจนกว่าการศึกษาเป็นกลุ่ม  
                 ๒. ศึกษาสาเหตุสําคัญทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
และสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้ โดยจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ  
               ๓. ศึกษาหาหลักฐานโดยวิธีการทดลอง (experimental method) เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุและผลของ
ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ท่ีบางครั้งไม่สามารถจะสํารวจได้  
               ๔. จิตวิทยาสังคมเป็นสหวิทยา คือ เป็นวิชาท่ีรับเอาความรู้ท่ีประมวลมาจากสาขาวิชาอ่ืน เช่น ใช้วิชา
เศรษฐศาสตร์มาช่วยศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจในสังคม  
         ประโยชน์ของจิตวิทยาสังคม  

จิตวิทยาสังคมช่วยให้บุคคลสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสามารถสามารถเข้าใจพฤติกรรม
ของกันและกันได้ดียิ่งข้ึน ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาจิตวิทยาสังคมมีดังนี้   

       ๑. ทําให้เกิดการรวมพลังกันในกลุ่ม และสร้างสรรค์กลุ่มให้พัฒนายิ่งข้ึน ช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้
กลุ่มอยู่รอดและเจริญก้าวหน้า ท้ังนี้สมาชิกแต่ละคนจะต้องมีความเข้าใจกัน  

๒. ชว่ยในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ความรู้เรื่องจิตวิทยาสังคมสามารถนํามาใช้ปรับปรุงสังคมท่ี
ตนอยู่ให้ดียิ่งข้ึนและสามารถพัฒนาคุณภาพของบุคคลได้ การพัฒนาสิ่งต่างๆ ย่อมต้องอาศัยคนท่ีมีคุณภาพมาช่วยใน
การพัฒนาท้ังสิ้น  
         ๓. ช่วยลดความเครียดของสังคม การศึกษาจิตวิทยาสังคมทําให้เข้าใจธรรมชาติของคนรู้ว่าแต่ละบุคคล
มีความคิดเห็นต่างกันมีวิธีแก้ปัญหาและการปรับตัวให้เข้าสิ่งแวดล้อมต่างกันภาวะของสังคมแต่ละสังคมต่างกัน บุคคล
ก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากันได้มีความเข้าใจกันยอมรับการกระทําซ่ึงกันและกัน 

ธรรมชาติของมนุษย์ 
             ธรรมชาติของมนุษย์ ในเรื่องนี้ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน ์ ( ๒๕๔๑ : ๔๐-๔๒ ) อธิบายว่า ธรรมชาติ
เกี่ยวกับบุคคล   พอสรุปได้ดังนี้คือ 

        ๑. ความเป็นผู้มีเหตุผลและการใช้อารมณ์   บุคคลท่ีถูกมองว่าเป็นผู้มีเหตุผลเหมือนคอมพิวเตอร์ท่ีมี
ชีวิต คนเป็นผู้มีระบบในการรวบรวมข่าวสารตามท่ีต้องการ สามารถวิเคราะห์งานได้ละเอียดและระมัดระวังสามารถ
ชั่งน้ําหนักและประเมินสถานการณ์และรวมถึง ความมีเหตุผลในการใช้ความคิด เอ็ดเวิร์ด ( Edward . ๑๙๕๔ , ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์ . ๒๕๔๑ : ๔๑   ) นักจิตวิทยาได้ให้สมญานามมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลในกระบวนการของ
ข่าวสารในแนวคิดท่ีตรงข้ามมนุษย์เป็นผู้ใช้อารมณ์ หรือมนุษย์เป็นผู้ใช้อารมณ์หลากหลาย บางคนก็ควบคุมตนเอง



 ๑๕ 

ไม่ได้และขาดสติ ตัวอย่างเช่น งานของ Freud ได้ชี้ให้เห็นจิตไร้สํานึกของบุคคลเต็มไปด้วยความคับข้องใจซ่ึงมีผลมา
จากประสบการณ์ในวัยเด็กคือ มีการคิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเหมือนกับพ่อกับลูก 

      ๒. พฤติกรรมนิยมกับปรากฏการณ์นิยม  นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม อธิบายว่า การมองบุคคลใน
การแสดงออกถึงพฤติกรรมต่างๆและเชื่อว่าพฤติกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้าถูกวางเง่ือนไขให้กระทําได้   วัต
สัน ( Watson. ๑๙๓๐, อ้างอิงจากปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. ๒๕๔๑ : ๔๑    ) ได้อธิบายว่า “ให้เด็กทารกท่ีมีสุขภาพ
สมบูรณ์สักกลุ่มหนึ่ง ฉันสามารถอบรมเลี้ยงดูให้เด็กเป็นไปตามท่ีฉันต้องการได้ ตั้งแต่เป็นนายแพทย์ จิตกร แม้แต่
ขอทานและโจร โดยดูจากความสามารถ ความถนัดในอาชีพตลอดจนเชื้อชาติของบรรพบุรุษ” และ สกินเนอร์ ( 
Skiners. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. ๒๕๔๑ : ๔๑ ) อธิบายว่า “พฤติกรรมของมนุษย์สามารถปรับได้ แต่ก็มี
นักจิตวิทยาบางท่านท่ีอาจเห็นว่า บุคคลมีความสามารถตามระดับสติปัญญาของเขาเอง เราไม่สามารถทํานายได้ว่าเขา
เป็นอย่างไร เขาอยู่ในโลกของเขา เขามีความเป็นตัวของเขาเอง บุคคลแต่ละคนมีบุคลิกภาพเฉพาะตัว การศึกษา
เก่ียวกับคนต้องศึกษาทุกๆ ด้าน บุคคลเป็นผู้มีสมรรถภาพมากกว่าท่ีเรารู้จัก 

     ๓.     การคํานึงเศรษฐกิจและการรู้จักตนเอง ในหัวข้อนี้อธิบายว่า     มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลและใช้
เหตุผล การคํานึงถึงสิ่งท่ีจะสร้างความพึงพอใจของตนเองในการลงทุนและลงแรงน้อยท่ีสุด ความพึงพอใจไม่ได้
หมายถึงความภูมิใจในงานเท่านั้น หากแต่เป็นความรู้สึกถึง ความสามารถกระทําสิ่งใดๆได้สําเร็จและบางคนอาจ
หมายถึงเงินหรือเศรษฐกิจนั่นเอง การท่ีมนุษย์จะเป็นผู้ท่ีรู้จักตนเองได้มนุษย์ก็ต้องศึกษาเรื่องของตนเองอย่าง
ละเอียด ว่าตนเองต้องการอะไร มีปัจจัยใดบ้างท่ีทําให้ตนเองสามารถพัฒนา   พฤติกรรมท่ีเรากระทําอยู่นี้เป็นเหตุเป็น
ผลเรื่องใด แต่หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากเรื่องเศรษฐกิจนั่นเอง 
             แนวคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์    แนวคิดในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ผู้เขียนขอสรุปเรื่องธรรมชาติของ
มนุษย์ไว้ดังนี้ คือ 

   ๑.  มนุษย์เป็นผู้มีศักดิ์ศรี แนวความคิดนี้เชื่อว่ามนุษย์มีความดีงามติดตัวมาตั้งแต่เกิด และมนุษย์มี
ความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพเท่าท่ีตนเองต้องการ การเคารพและให้เกียรติกันจึงเป็นสิ่งท่ีดี เป็นสิง่
ท่ีทุกคนปรารถนา  

  ๒. มนุษย์มีความแตกต่างกัน  แตกต่างในเรื่องพันธุกรรม ในเรื่องสิ่งแวดล้อม แตกต่างกันในเรื่องการอบรม
เลี้ยงดู รวมไปถึงวัฒนธรรมท่ีตนเองอยู่ เราไม่เหมือนคนอ่ืนและคนอ่ืนก็ไม่เหมือนกับเรา เราก็มีความรู้
ความสามารถ ความถนัดอย่างหนึ่ง คนอ่ืนก็มีความรู้ความสามารถอีกอย่างหนึ่ง ต่างคนต่างมีความรู้ความสามารถท่ี
แตกต่างกันจะให้เขาเหมือนเราและจะให้เราเหมือนเขาคงเป็นไปไม่ได้ หรือในเรื่องเพศต่างกันการ
กระทํา ความคิด ความสนใจ เจตคติก็แตกต่างกัน ดังนั้นเม่ือรู้ว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันเราก็ยอมรับธรรมชาติของ
แต่ละคน ไม่เอาเขามาเปรียบกับเรา ไม่เอาตัวเราไปตั้งเกณฑ์ประเมินค่าตามคนอ่ืน อยู่แบบเขาเป็นเขาและเราก็เป็น
เรา เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันชีวิตก็มีค่า ชีวิตก็มีความสุข 

  ๓. มนุษย์มีแรงจูงใจในทางท่ีดี ท่ีสูงข้ึนมนุษย์ต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งข้ึน มนุษย์มีแรงจูงใจ
จะทําให้มนุษย์กระทําสิ่งต่างๆ เพ่ือให้ตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ 

  ๔. พฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างต้องมีสาเหตุ มีท่ีมามีท่ีไปบุคคลจะไม่กระทําสิ่งใด ๆแบบไร้สติ ไร้ความ
นึกคิด แต่การกระทําของบุคคลมีเหตุผลแห่งการกระทําโดยท้ังสิ้น เช่น คนท่ีขยันทํางานอาจมาจากความองการ
ผลสัมฤทธิ์ในงาน ต้องการความภูมิใจในตนเอง หรือแม้บางคนอาจต้องการเงินเป็นต้น อย่างไรก็ดีเราไม่สามารถเข้าใจ
พฤติกรรมของคนอ่ืนว่ามาจากสาเหตุใด แต่ว่าเราทราบสิ่งท่ีตัวเราเป็น ตัวเรากําลังจะทําอะไร การท่ีจะเป็นและการท่ี
จะทําจะต้องมีพ้ืนฐานท่ีชอบธรรม มีคุณธรรมกํากับ มีมโนธรรมสอนใจซ่ึงจะทําให้เราเป็นคนท่ีดีมีสุข และมนุษย์ก็รู้ว่า
สิ่งท่ีตนเองกระทํามีสาเหตุมาจากอะไร 



 ๑๖

๕. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการของมนุษย์จะเริ่มจากสิ่งท่ีเป็นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและเม่ือความ
ต้องการนั้นๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลก็จะมีความต้องการในลําดับท่ีสูงข้ึนตามลําดับ เช่น ต้องการความรัก 
ต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ฯลฯ 

๖. มนุษย์มีความต้องการพัฒนาการชีวิต การพัฒนาการของมนุษย์จะพัฒนาการเป็นไปตามช่วงวัย วัยต่างๆ
ของมนุษย์จะทําให้เห็นการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ตามช่วงวัย ถ้าบุคคลท่ีมีการพัฒนาการปกติ พัฒนาการ
บุคลิกภาพก็จะเพ่ิมข้ึน หรือพัฒนาตามอายุ หรือตามช่วงวัยเช่นเดียวกัน เช่น พัฒนาการบุคลิกภาพของวัยผู้ใหญ่
ย่อมจะดีกว่าวัยรุ่น แต่อย่างไรก็ดีพัฒนาการท่ีเป็นไปตามลําดับข้ันก็จะสร้างเสริมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นรอย
ประสบการณ์ของบุคคลด้วย 

๗. มนุษย์ต้องการการผักผ่อน การนอนหลับหรือแม้แต่การไปเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจเป็นการทําให้ชีวิตสดชื่น
ข้ึน ยามใดท่ีบุคคลทํางานจนลืมนึกถึงตนเอง ยามนั้นความเหนื่อยความเม่ือยล้าทําให้ประสิทธิภาพของบุคคลลดน้อย
ถอยลง นั่นเป็นสิ่งท่ีเตือนว่าถึงเวลาท่ีต้องพักผ่อนแล้ว  

๘. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ต้องการเพ่ือนต้องการกลุ่ม ต้องการสมาคม ไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลก เรา
ไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ เราทุกคนมีพ่อมีแม่ มีคนหลายคนเลี้ยงดูเรา มีหลายคนท่ีดูแลอบรมให้การศึกษาเรา การมี
เพ่ือน การมีกลุ่มจะทําให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ยามทุกข์หรือสุข มีใครสักคนท่ีพร้อมจะฟังเราอยู่ข้างๆ เรา นี่แหละท่ี
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 

๙. มนุษย์ต้องการขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม   มีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีกรอบในการดําเนินชีวิต
ตามกระแสของสังคมและประเทศชาติ และสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการปลูกฝังเจตคติ ค่านิยม แนวคิด การ
ตัดสินใจ รวมไปถึงการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ท่ีทําให้บุคคลแตกต่างกันด้วย 

๑๐. มนุษย์มีความต้องการ การอยากรู้อยากเห็น การอยากเข้าใจในสิ่งท่ีตนเองไม่รู้ ดังนั้นมนุษย์ต้องเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง และตอบคําถามความอยากรู้ การใคร่จะรู้ด้วยตนเอง และการอยากรู้อยากเห็น ในแต่
ละบุคคลก็แตกต่างกันด้วย 
                 ในเรื่องการรับรู้เก่ียวกับตนเองเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพนั้นยังมีแนวคิดอ่ืน ๆ อีก ท่ีช่วยให้การศึกษาเรื่อง
การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ แต่สิ่งสําคัญท่ีควรทําความเข้าใจร่วมกัน กล่าวคือความหมายของคําว่า 
บุคลิกภาพหมายถึงอะไร บุคลิกภาพ หมายถึงทุก ๆ อย่างท่ีเป็นตัวเราท้ังท่ีปรากฏและท่ีซ่อนเร้น หรือในส่วนท่ีเป็น
แนวคิด ค่านิยม ความเชื่อ คุณภาพทางจิต จิตแบบยึดติด หรือจิตแบบสารธารณะ คือจิตท่ีรู้จักให้ รู้จักอภัย รู้จัก
ปล่อยวางและรู้จักท่ีจะเก้ือกูล ในสังคมมีคนหลากหลายมากมาย ท่านรู้หรือไม่ว่ามนุษย์มีความต้องการอะไร เขา
อาจจะต้องการเงิน ต้องการเกียรติ ต้องการอํานาจ หรือไม่ก็ขอให้ถูกรางวัลกับเขาสักงวด บางคนอาจขอแค่มีกินก็มี
ความสุขแล้ว บางคนอาจขอแค่ลูก ๆ เป็นคนดีเท่านี้ก็พอใจแล้ว หลากหลายคําตอบหลากหลายความคิดซ่ึงทุกคนคิด
ได้ ฝันได้และหวังได้ ส่วนจะเป็นตามท่ีหลายคนฝันหรือหลายคนหวังหรือไม่นั้น จะเป็นไปตามท่ีเราต้องการหรือไม่นั้น
ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่สําหรับแนวคิดของนักจิตวิทยาหลายท่านเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการ และได้อธิบายว่า มนุษย์มี
ความต้องการอะไร 

การอบรมเลี้ยงดู ( Socialization )  
            การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง วิธีการเรียนรู้ทางสังคม การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การยึดถือปฏิบัติร่วมกัน การ
ประพฤติตามขนบธรรมเนียมประเพณี การกินอยู่ ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ท่ีบุคคลยึดเป็นแนวทางในการปรับตัวให้
อยู่ในสังคมได้อย่างสุขสบาย 

สถาบันทางสังคมท่ีเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดู (Agents of Socialization)  
             สถาบันทางสังคมสําคัญท่ีถ่ายทอดลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของบุคคล มี  ๕ ประการ คือ  



 ๑๗

              ๑. ครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ พ่ี น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ ท่ีอยู่รวมกันในครอบครัวจะเป็นผู้ท่ีหล่อหลอม
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ จนกลายเป็นนิสัยและบุคลิกภาพของสมาชิกใหม่  

     ๒. โรงเรียน ได้แก่ ครู อาจารย์ เป็นบุคคลท่ีช่วยอบรมสั่งสอน ถ่ายทอด ปลูกฝังความเชื่อค่านิยม 
ทัศนคติ เป็นการให้การศึกษาอย่างมีแบบแผนทางด้านวิชาการ จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม  

     ๓. กลุ่มเพ่ือนเล่น ได้แก่ เพ่ือนบ้านใกล้เคียง เพ่ือนร่วมโรงเรียน เพ่ือนร่วมงาน  บุคคลได้เรียนรู้
พฤติกรรมซ่ึงกันและกัน รู้จักรักพวกพ้อง รู้จักการเท่ียว การทํางานร่วมกัน จะมีการถ่ายทอดความเชื่อ ค่านิยม 
ทัศนคติให้แก่กัน  

     ๔. สถาบันศาสนา ศาสนาเป็นสิ่งสําคัญในสังคมท่ีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นสถาบันท่ีสร้างความเชื่อ 
ค่านิยมและทัศนคติได้อย่างมาก เป็นตัวการสําคัญท่ีจะหล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคล 

     ๕. ส่ือสารมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ เป็นสถาบันท่ีมี
ความสําคัญ มีขอบข่าย และอิทธิพลกว้างขวางมาก 

หลักการสร้างมนุษยสมัพันธ์  
             ความหมายของมนุษยสัมพันธ์  
            มนุษยสัมพันธ์ หมายถึงการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลเพ่ือให้ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานหรืออยู่ร่วมกันอย่างดี มีความสุขโดยใช้ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการ  
             การท่ีจะเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจมนุษยสัมพันธ์นั้นควรเข้าใจปัจจัย   ๕ ประการ  
             ๑. เข้าใจตนเอง  
             ๒. เข้าใจผู้อ่ืน  
             ๓. เข้าใจสังคม  
             ๔. เข้าใจลักษณะโครงสร้างของหมู่คณะ  
             ๕. เข้าใจหลักการและวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
            การสร้างมนุษยสัมพันธ์  โดยอาศัยองค์ประกอบ ๒ ประการ  
            ๑. หลักจิตวิทยา จิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีช่วยให้บุคคลเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนมีอะไรบ้าง และเกิด
จากอะไร ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจบุคคลควรศึกษาเรื่องดังต่อไปนี้ 

               ๑.๑ การจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะภายในของบุคคลท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ แรงจูงใจแบ่งออกเป็น แรงจูงใจทางร่างกาย เช่น แรงจูงใจให้ดื่มกิน และแรงจูงใจทาง
จิตวิทยา เช่น แรงจูงใจท่ีจะรักและถูกรัก เป็นต้น แรงจูงใจอาจจะเกิดจากแรงขับ (Drive) ความต้องการ (Needs) สิ่ง
ล่อใจ (Incentives) เป็นต้น ในการติดต่อกับผู้อ่ืนบางครั้งบุคคลต้องการให้ผู้อ่ืนทําตามท่ีตนต้องการ ทําอย่างไรจึงจะ
ให้บุคคลนั้นทําตามความปรารถนาของตนได้ นี่คือเหตุผลสําคัญท่ีเราจะต้องศึกษาเพ่ือจูงใจให้ผู้อ่ืนคล้อยตาม สิ่งท่ีมี
อิทธิพลต่อแรงจูงใจ อาจเป็นความกลัว ความอยากรู้ อยากเห็น อยากแสวงหาของแปลกใหม่ ความรักต้องการการ
ยอมรับของสังคม ฐานะตําแหน่งความสําเร็จ เป็นต้น 
                    ๑.๒ ความรับผิดชอบ (Responsibitity) การท่ีบุคคลต้องมีความรับผิดชอบเนื่องจากความเป็น
ผู้นํา มีความมุ่งม่ันให้งานสําเร็จ โดยพยายามให้ได้รับความร่วมมือกันในหมู่ของผู้ร่วมงาน จึงเป็นความจําเป็นท่ีทุกคน
ในกลุ่มต้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันร่วมกันรับผิดชอบงาน 
                        ๑.๓ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) เป็นการเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกันยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้ไกล่เกลี่ยความแตกร้าวของบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หากบุคคลสามารถเข้าใจ
ซ่ึงกันและกันและยอมรับฟังความคิดเห็นกันจะก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 



 ๑๘

             ๒. หลักการส่ือสาร คือ การสื่อความหมายจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารเพ่ือให้ผู้รับเข้าใจในสิ่งท่ีผู้ส่ง
ต้องการโดยการสื่อความหมายด้วยวาจาหรือการสื่อความหมายโดยไม่ใช้วาจา (Verbal and non - Verbal 
Communication) เช่น มือ ตา ร่างกาย เป็นต้น 

องค์ประกอบของการส่ือสาร  
            ๑. แหล่งข้อมูลหรือผู้ส่งสาร (Source)  
            ๒. สาร (Message) เนื้อหาท่ีจะส่งไปอาจจะเป็นภาษาท่าทางหรือภาษาพูด  
            ๓. ช่องทาง (Channel) ท่ีจะส่งสารไปยังผู้รับ  
            ๔. ผู้รับสาร(Receiver) ผู้รับสารรับมาแล้วต้องแปลความหมายของสารจากประสบการณ์ท่ีตนมีอยู่ 

ปฏิกริยาย้อนกลับ  
              สําหรับปฏิกิริยายอ้นกลับทําให้ทราบว่าสารท่ีส่งไปบรรลุจุดมุ่งหมายเพียงใด  
            ๑. ปฏิกริยาย้อนกลับทางบวก (Positive feedback) เกิดความพึงพอใจ เนื่องจากสารท่ีตนส่งออก
ไปบรรลุจุดมุ่งหมาย  
             ๒. ปฏิกริยาย้อนกลับทางลบ (Negative feedback) เกิดความไม่พึงพอใจเนื่องจากไม่ได้รับการ
ตอบสนองตามท่ีต้องการ  

ความสําเร็จของการส่ือสาร ข้ึนอยู่กับ  
๑. ความชัดเจน การสื่อสารชัดเจนไม่คลุมเครือ  

             ๒. ระดับความรู้ผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องปรับระดับความรู้ให้เหมาะสมเท่าเทียมกัน 
              ๓. ทัศนคติไม่ดีต่อกันและต่อข่าวสารจะทําให้ข่าวสารบิดเบือนไปจากข้อมูลเดิม 
              ๔. ระบบวัฒนธรรมในสังคม หากผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่ในวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
กันจะทําให้การสื่อสารเข้าใจกันได้ยาก 

เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างมิตร 
              เทคนิควิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ สามารถทําได้ง่ายๆ มีดังนี้ 
              ๑. ย้ิมแย้ม หมายถึง เราจงยิ้มแย้มเข้าไว้ ยิ้มอย่างจริงใจ ยิ้มทุกท่ี ยิ้มให้กับทุกคน 
              ๒. แจ่มใส หมายถึง การท่ีเรามีอารมณ์ท่ีแจ่มใส สดใส ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่นมีความสุข 
              ๓. ตั้งใจสนทนา หมายถึง เราจงตั้งใจสนทนา เป็นผู้ฟังมากๆ ยิ่งฟังมากก็จะรู้มาก  
             ๔. เจรจาไพเราะ หมายถึง เราจงเจรจาด้วยถ้อยคําท่ีไพเราะเสนาะโสต คําพูดท่ีรื่นหูจะมีแต่คนนิยม
ชมชอบ ไม่มีใครชอบคนพูดตะคอก พูดเสียดสี 
             ๕. สงเคราะห์เกื้อกูล  หมายถึง   เราจงให้การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่ผู้ท่ีเราเก่ียวข้อง เช่นให้ความ
ช่วยเหลือจัดหาสิ่งของมาฝากบ้างตามสมควร 
          ศิลปะการเข้าถึงบุคคลเพ่ือสร้างความคิดร่วม  

     เนื่องจากมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมท่ีอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ มนุษย์จึงต้องสัมพันธ์ กันท้ังด้านชีวิตส่วนตัว 
ทํางานสร้างสรรค์ร่วมกัน การสร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือความคิดร่วมกันในการดําเนินภารกิจในชีวิตประจําวัน จึงเป็นสิ่ง
ท่ีสําคัญและจําเป็นโดยใช้ศิลปะในการเข้าถึงบุคคลดังนี้  
             ๑. เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคน โดยไม่มีชั้นวรรณะ ปฏิบัติต่อกันในลักษณะของคนกับคน 
บุคคลอ่ืนคือมนุษย์ร่วมโลกและสังคมเดียวกันกับเรา มีเกียรติ มีค่า และมีสิทธิเท่าเทียมกับเรา เราจึงควรให้เกียรติ 
เกรงใจและไม่ล้ําสิทธิของผู้อ่ืน  
             ๒.การมองโลกในแง่ดีและมองแต่ส่วนดีของผู้อ่ืนจะทําให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งต่างๆและบุคคลท่ีอยู่
แวดล้อมตัวเรา ไว้วางใจและเชื่อม่ันในบุคคลอ่ืน ซ่ึงจะง่ายแก่การขอความร่วมมือ  



 ๑๙ 

             ๓. ถามความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน แม้ว่าความคิดเห็นนั้นอาจจะขัดหรือ
ตรงกันข้ามกับความคิดเห็นของเรา โดยเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถามและเสนอแนะ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจว่ามีบทบาทสําคัญ มีส่วนร่วมในผลสําเร็จขององค์การด้วย  
             ๔. ชี้แจงนโยบาย แผนงานและปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นท่ีเข้าใจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ หาก
สิ่งใดไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ให้อธิบายให้ฟังด้วยเหตุผลจนเข้าใจ ตลอดจนสนับสนุนให้บุคคลอ่ืนมีบทบาทร่วมในการ
กําหนดนโยบายวางแผนและตัดสินในเก่ียวกับการแก้ปัญหา เป้าหมายและการดําเนินการขององค์การ  
             ๕. การรักษาและสนใจเรื่องเก่ียวกับ ผลประโยชน์ของผู้ร่วมงาน    และส่วนรวมมากกว่าผล 
ประโยชน์ของตนเอง เช่น การขอปรับวุฒิ เลื่อนข้ัน เงินพิเศษ เป็นต้น  
             ๖. ใจกว้าง เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เอาใจใส่ต่อความทุกข์ส่วนตัวและในด้านการทํางานของบุคคลอ่ืน ร่วม
ทุกข์ร่วมสุขด้วย เม่ือมีทุกข์ก็ช่วยเหลือให้กําลังใจและคําปรึกษาแนะนําแนวทางและวิธีแก้ไข ปัญหาท่ีกําลังประสบ
เท่าท่ีจะทําได้อย่างเห็นใจ จริงใจและเสมอต้นเสมอปลาย  
             ๗. ให้ความยุติธรรมและปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคในทุกๆ ด้านไม่ลําเอียงหรือแสดงว่ารักใคร 
เกลียดใครเป็นพิเศษตําหนิหรือลงโทษผู้กระทําผิด และสนับสนุนยกย่อง ชมเชย และให้เกียรติผู้ท่ีทําความดี ตลอดจน
แสดงความยินดีเม่ือผู้อ่ืนประสบความสําเร็จไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตาม  
             ๘. เอาใจใส่และสนองความต้องการของบุคคลอ่ืน ท้ังในด้านวัตถุและจิตใจเท่าท่ีจะทําได้ โดยพยาม
ยามผสมผสานความต้องการของสมาชิกแต่ละคนให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายขององค์การ เพ่ือความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์การ ความจงรักภักดีต่อองค์การ และความสามัคคีก็จะเกิดข้ึน 
             ๙. แสดงจุดร่วม สงวนจุดต่าง พยายามพูดกันในสิ่งท่ีสามารถตกลงกันได้ ส่วนสิ่งท่ีขัดแย้งกันไม่ควร
จะกล่าวถึงหากมีการแก้ไขปรับปรุงก็ควรแก้ไขปรับปรุงท่ีตัวเราเองก่อนท่ีจะขอให้ผู้อ่ืนแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
             ๑๐. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน และเข้ากับบุคคลอ่ืนได้อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือจะได้รับความ
สนับสนุนร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของชีวิต ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน ให้เป็นไป
ในทางท่ีเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีตลอดเวลา รู้จักทักทาย ยิ้มแย้มแจ่มใส สนุกสนานร่างเริง สดชื่น กระฉับกระเฉง พูดกับ
บุคคลอ่ืนด้วยถ้อยคําท่ีเป็นมิตร นุ่มนวล สภุาพ อ่อนโยน และถ้อยคําท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน เช่น "พวกเรา" และ
ให้เกียรติกัน ควรงดเว้นการเป็นนักวิชาการบ้างในบางขณะ หาเรื่องสนุกสนานมาพูดคุย หลีกเลี่ยงการโต้เถียง และ
อาจเห็นคล้อยตามในเรื่องท่ีไม่สลักสําคัญ อย่านินทาว่าร้ายวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอ่ืนโดยไม่จําเป็น ในกรณีท่ีต้องออก
คําสั่งให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามก็ควรจะเป็นคําสั่งท่ีอ่อนโยนละมุนละม่อม   และถามความรู้สึกก่อนท่ีจะออกคําสั่งก็จะได้รับ
การปฏิบัติตามอย่างเต็มใจ  

ศิลปะการสื่อสาร การสื่อความหมายและการเจรจาต่อรอง  
            การสื่อความหมายท่ีดีมีศิลปะในการสื่อสาร ๑๐ ประการดังนี้ 
             ๑. คิดกระจ่างก่อนท่ีจะสื่อสาร เพ่ือทําให้ความคิดของตนเองจะต้องกระจ่างเสียก่อนว่าต้องการอะไร
และจะใช้วิธีสื่อสารแบบใด 
             ๒. วางวัตถุประสงค์ในการสื่อสารแต่ละครั้ง ต้องวางวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือหาแนวทางไปสู่
วัตถุประสงค์ดังกล่าว  
             ๓. จงวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ในการสื่อสารไม่ได้ราบรื่นทุกครั้งไป อาจจะมีอุปสรรคเกิดข้ึนได้ เช่น 
เสียงรบกวน ความมีอคติของคู่สื่อสาร จังหวะ ฯลฯ หากเราวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องจะวางแผนและ
คิดหาแนวทางป้องกันมิให้อุปสรรคต่าง ๆ เกิดข้ึนได้การสื่อสารก็จะสัมฤทธิผลมากข้ึน  
             ๔. การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) เป็นท่ียอมรับกันว่าการสื่อสารแบบสอง
ทางท่ีเรียกว่า การสื่อสารแบบสองทางท่ีสนใจศึกษาพฤติกรรมและทุกสิ่งทุกอย่างเก่ียวกับคู่สื่อสารด้วย ย่อมก่อให้เกิด



 ๒๐

ประสิทธิผลของการสื่อสารเพ่ิมข้ึน โดยอาจจะเจรจาโต้ตอบกันและศึกษาซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลซ่ึงกันและกัน
มากข้ึน 
             ๕. ดีท้ังเนื้อหาและถ้อยคํา หมายถึง เนื้อหาและถ้อยคําก็คือสารท่ีเราจะใช้เป็นสื่อในการสร้างความ
เข้าใจท่ีตรงกันของคู่สื่อสาร ฉะนั้นถ้าสารใดมีสาระดีและใช้ถ้อยคําไพเราะ ก็จะสามารถท่ีจะใช้สื่อความหมายได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
             ๖. นํามาพูดเป็นประเด็น หมายถึง ในการสื่อสารจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสรุปเนื้อหานํามาพูดเป็น
ประเด็น โดยอาจจะมีการเน้นย้ําให้เห็นใจความสําคัญเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกันของคู่สื่อสาร 
             ๗. เน้นติดตามผล หมายถึง การสื่อสารจะสําเร็จหรือไม่ จําเป็นจะต้องดูท่ีผลของการสื่อสาร
ด้วย หากประสบผลสําเร็จก็อาจจะดําเนินการสื่อสารด้วยวิธีเดิม แต่ถ้าไม่สําเร็จก็จะได้หาวิธีการแก้ไขได้ทันท่วงที เพ่ือ
มิให้การสื่อสารล้มเหลว 
             ๘. น่ายลด้วยภาษาท่าทาง หมายถึง ในการสื่อสารนั้นจะต้องใช้อากัปกริยาท่าทางเป็นสื่อผสมผสาน
กับการใช้ภาษาถ้อยคําด้วย เพ่ือช่วยให้เกิดสัมฤทธิผลในการสื่อสารได้  
             ๙. เชื่อไม่จางทุกสมัย หมายถึง การสื่อสารท่ียึดความจริงเป็นหลักจะเป็นสิ่งท่ีน่าเชื่อถือตลอดเวลา 
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใด  
             ๑๐. ใช้ศิลปะในการฟัง หมายถึง คู่สื่อสารจําเป็นจะต้องใช้เป็นผู้ฟังท่ีดีด้วย เพ่ือทราบวัตถุประสงค์
ของการสื่อสารอย่างแท้จริง เนื้อหาท่ีถูกต้องและสามารถวัดผลของการสื่อสารในแต่ละครั้งได้ เพ่ือพิจารณาว่าจะ
ดําเนินการสื่อสารอย่างไรจึงจะสัมฤทธิผล 

ศิลปะของการเจรจาตอ่รอง  
เป็นท่ียอมรับกันแล้วว่ามนุษย์มีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เม่ือต้องมาอยู่ร่วมกัน ทํางานร่วมกัน เพ่ือ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน วิธีการทํางานท่ีแตกต่างกัน ย่อมก่อให้เกิดการขัดแย้งกันแน่นอน แต่เม่ือ
จําเป็นต้องเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางอันเดียวกัน ก็จําเป็นต้องมีการพูดคุยเจรจาต่อรองและปรับตัวเข้าหากัน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การเจรจาต่อรองจึงนับว่าเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ศิลปะพอสมควร เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในการทํางาน  
            ข้ันตอนของการเจรจาต่อรองกัน มีดังนี้  
             ๑. วิเคราะห์ความต้องการของคู่เจรจา  
             ๒. แสดงความปรารถนาท่ีจะให้ความร่วมมือ  
             ๓. เน้นถึงประโยชน์ร่วมกัน  
             ๔. การแสดงให้เห็นความเข้าใจความต้องการของคู่เจรจา  
             ๕. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของคู่เจรจาทรัพยากร และเป้าหมายของตนเอง  
          ข้อควรคํานึงในการเจรจาต่อรอง  
             ๑. การเจรจาต่อรองท่ีดีท่ีสุดต้องใช้เวลา จึงควรเจรจาต่อรองโดยไม่เร่งร้อน  
             ๒. ควรมีการเจรจาต่อรองก่อนเกิดวิกฤตการณ์  
             ๓. การเจรจาต่อรองต้องเป็นไปในลักษณะของความเป็นมิตร ให้การยอมรับนับถือและไว้เนื้อเชื่อใจ
กัน ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน  
             ๔. ยอมเสียเวลา เพ่ือค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเม่ือต้องย้อนกลับไปกลับมาบ่อย ๆ  
             ๕. จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานสําหรับอนาคต  
             ๖. ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ ในการทํางานมากกว่าตําแหน่งหรือตัวบุคคล  
             ๗. คํานึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับซ่ึงกันและกัน  



 ๒๑

             ๘. คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการทํางานเป็นหลัก  
             ๙. ให้ยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก  

เทคนิควิธีในการเจรจาต่อรอง  
            การเจรจาต่อรองเพ่ือให้ประสบความสําเร็จควรปฏิบัติดังนี้  
             ๑. ต้องมีเจตคติในทางบวกต่อกัน คือ  
                            ๑.๑ คู่เจรจาเปรียบเสมือนมิตรหรือหุ้นส่วนท่ีต้องทํางานชิ้นเดียวกันสําเร็จด้วยกัน 
เม่ือมีปัญหาก็ต้องร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไข ให้ปัญหานั้นจบสิ้นลงไปด้วยดีพร้อมกัน  
                            ๑.๒ ความขัดแย้งท่ีเกิดจากความคิดท่ีแตกต่างกันเป็นสิ่งสร้างสรรค์ ทําให้เกิดการ 
มองปัญหาในแง่มุมท่ีแตกต่างกัน เป็นการมองสิ่งต่างๆ ในลักษณะกว้างขวางหลายแง่หลายมุม ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ 
                 ๑.๓ เม่ือขัดแย้งแล้วมาเจรจาตกลงกัน จะเป็นแนวทางในการดําเนินงานของ 
องค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน 
             ๒. สนใจและเข้าใจความต้องการของคู่เจรจา  
             ๓. เต็มใจท่ีจะให้ความร่วมมือ ประนีประนอมและตกลงกัน  
             ๔. จะต้องได้รับชัยชนะร่วมกัน หรือได้ผลประโยชน์ท้ังสองฝ่าย  
             ๕.ในการเจรจาควรทําเพ่ือให้ผลงานท่ีออกมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มิใช่เจรจาเพ่ือมุ่งหวังชัย
ชนะแต่เพียงอย่างเดียว 
             ๖. การเจรจาประนีประนอมต่อความขัดแย้งใด ๆ ควรกระทําอย่างระมัดระวังและ 
รอบคอบ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ และควรเป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ท้ังสอง
ฝ่ายและองค์การ  
             ๗. อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เช่น เปลี่ยนคน ลักษณะการทํางาน สัญญา 
             ๘. จัดตั้งคณะศึกษาร่วมกัน จัดประชุมเพ่ือเจรจายุติปัญหา  
             ๙. ขอผู้ไกล่เกลี่ย  
             ๑๐. เล่าเรื่องตลก พยายามระงับอารมณ์และความก้าวร้าว  

ยุทธวิธีการสร้างมติรเพ่ือการสอนใจคน  
  ในการท่ีจะแนะนําสั่งสอนผู้อ่ืนนั้น     ผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ศรัทธา เป็นมิตรต่อบุคคล
อ่ืน โดยปฏิบัติดังนี้ 
             ๑. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ ส่วนรวม แสดง
ให้เห็นความสามารถ ความกระตือรือร้นในการทํางานและภาวะความเป็นผู้นํา  
             ๒. สนใจและรักคนอ่ืน วิธีสร้างมิตรภาพข้ันแรกก็คือฝึกหัดทําใจให้รักและปรารถนาดีต่อทุกคน ให้
ความช่วยเหลือให้คําปรึกษาแนะนําถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แนะนําวิธีปฏิบัติแก่บุคคลอ่ืน ตลอดจนช่วย
วิเคราะห์และให้คําตอบท่ีเขาต้องการ  
             ๓. ให้ความเห็นอกเห็นใจ เมตตากรุณา ร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้ความเป็นกันเอง และทักทายถามสาร
ทุกข์สุขดิบเป็นประจํา เปิดโอกาสให้เข้าพบเพ่ือปรับทุกข์และปรึกษาหารือรวมท้ังการทําให้บุคคลอ่ืนรู้สึกว่าเราชอบ
เขา มีทัศนคติท่ีดีต่อเขา รักและจริงใจต่อเขา  
             ๔. พูดน้อยแต่ฟังให้มาก เปิดโอกาสให้เขาระบายความในใจและรับฟังอย่างสนใจเข้าใจและเห็นใจ 
อย่าตัดบท      



 ๒๒

             ๕. ไม่พูดถึงเรื่องท่ีผิดพลาดให้อภัยในข้อผิดพลาด และให้กําลังใจโดยคิดเสียว่าทุกคนไม่อยากทําผิด
ควรสอบถามหรือศึกษาสาเหตุอย่างพร้อมท่ีจะเข้าใจ อย่าใช้การคาดเดาของตนเอง หรือคําพูดเล่าลือเป็นเครื่องตัดสิน
การกระทําของแต่ละบุคคล โดยต้องทําใจให้กว้าง และมองโลกในแง่ดี 
             ๖. น้ําเสียงท่ีพูดต้องสุภาพ อ่อนโยน กล่าวกันว่าน้ําเสียงท่ีอ่อนโยนจะชนะใจคนได้ถึง ๕๐ %  
             ๗. คิดก่อนพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือจะตําหนิผู้อ่ืนเพราะมนุษย์ชอบฟังคําสรรเสริญยกย่องมากกว่า
การติเตียน แม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตาม ดังนั้นจึงควรใคร่ครวญถึงผลดีและผลเสียของคําพูดท่ีพูดออกไป โดยยึด
สุภาษิตท่ีว่า "พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง" บางครั้งอาจจะพูดตรง ๆ ไม่ได้ ก็ควรจะใช้วิธีการเปรียบเทียบ ยก
นิทานอุทาหรณ์สอนใจจะได้ผล  

หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ ์ 
            การประพฤติปฏิบัติต่อกันอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีอาจใช้ ได้แก่ สังคหวัตถุธรรม ๔ อิทธิบาทธรรม 
๔ ไตรสิกขา สัปปุริสธรรม ฆราวาสธรรม ๗ และหลักทศพิธราชธรรม 
             ๑. สังคหวัตถุธรรม ๔ ได้แก่ ทาน ปิยะวาจา อัตถจริยาและสมานัตตา  
                 ๑.๑ ทาน ได้แก่ การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเก้ือกูลให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 
                 ๑.๒ ปิยวาจา ได้แก่ การใช้ถ้อยคําท่ีสุภาพเป็นท่ีชื่นชอบแก่ผู้ได้ยินได้ฟัง เป็นการพูดท่ีให้
เกียรติซึ่งกันและกันไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดคําด่าพูดเสียดสีหรือพูดเฟ้อเจ้อ 
                 ๑.๓ อัตถจริยา ได้แก่ การสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีมีประโยชน์แก่กันและกัน เลือกทําแต่สิ่งท่ีดีมี
คุณค่าให้แก่เพ่ือน คนรู้จัก และคนในสังคมไปจนถึงประเทศชาติ ความเป็นมนุษย์ต้องรู้จักช่วยเหลือคนอ่ืน รู้จัก
แบ่งปัน รู้จักการให้ รวมไปถึงการเสียสละต่างๆ เป็นต้น      

     ๑.๔ สมานัตตตา ได้แก่ ความเสมอต้นเสมอปลายสมกับอัตถภาพของบุคคล คงเส้นคงวา 
ปัจจุบันปฏิบัติอย่างไรแม้ฐานะสังคมจะเปลี่ยนแปลงดีข้ึนก็ยังคงแสดงออกในสิ่งดีงามเช่นเดิม เช่นความถ่อมตัว ความ
สุภาพ การให้เกียรติเพ่ือนมนุษย์ เป็นต้น 
           ๒. อิทธิบาทธรรม ๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ดังจะอธิบายต่อไปนี้ 
                 ๒.๑ ฉันทะได้แก่ ความพึงพอใจในสิ่งท่ีทําอยู่บุคคลควรรักงานรักเพ่ือนร่วมงาน รักหมู่คณะ 
และสถาบัน เม่ือบุคคลมีความพอใจมีความรักในสิ่งท่ีตนทํา สิ่งต่างๆท่ีตนแสดงพฤติกรรมออกมาก็จะดีด้วย มนุษย์ควร
ให้ความรักแก่กัน ตั้งแต่รักกันภายในครอบครัว รักกันในกลุ่มงานและสังคม 
                ๒.๒ วิริยะ ได้แก่ ความเพียรพยายามการมีความขยัน อดทนมีมานะ บากบั่นจนประสบ
ผลสําเร็จ ดังสุภาษิตท่ีว่า มีความพยายามท่ีไหนท่ีนั่นย่อมประสบความสําเร็จ เช่น ต้องการเรียนเก่ง นักศึกษาก็ต้อง
หม่ันท่องอ่านทํารายงาน ทําแบบฝึกหัด รับผิดชอบต่อการเรียนมีวินัย ความพยายามจะทําให้นักศึกษาสอบได้ดี 
                 ๒.๓ จิตตะ ได้แก่ ความตั้งใจ การฝักใฝ่อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทํางาน
เอาใจใส่ต่องานท่ีทํา มีความตั้งใจว่าจะทําทุกอย่างให้ดี ทําให้ได้ มีเจตนาแน่วแน่ทุกอย่างย่อมสําเร็จ  
                 ๒.๔ วิมังสา ได้แก่ ความสุขุม รอบคอบพินิจพิจารณาสิ่งท่ีทําด้วยปัญญา มีการตรวจตราอยู่
สมํ่าเสมอ เหมือนท่ีกล่าวว่ามีความฉลาดอย่าขาดเฉลียว หมายถึงการทําการใดๆ ให้รอบคอบมีความละเอียดลออใน
งานท่ีเราได้กระทํา 
           ๓. ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา       
               ๓.๑ ศีล หมายถึง ความเป็นปกติท่ีบุคคลพึงกระทํา โดยการทํากายและใจให้บริสุทธิ์ไม่โกรธ 
เกลียด อิจฉา อาฆาตเคียดแค้นหรือคิดทําร้าย เบียดเบียนผู้ใด การไม่ลักทรัพย์หรือการหยิบเอาสิ่งของท่ีผู้อ่ืนไม่ได้ให้
มาเป็นของตน การไม่ล่วงละเมิดครอบครัวของคนอ่ืน การไม่โกหก พูดเอาดีเข้าข้างตน พูดจาทําร้ายคนอ่ืนรวมไปถึง



 ๒๓

การพูดจาสอเสียดต่างๆ และการเสพอบายมุขจนเป็นเหตุให้ครองสติไม่ได้ทําร้ายตนเองและครอบครัวจนเดือดร้อนกัน
ไปท่ัวเพราะตัวเราเป็นสาเหตุ ถ้าบุคคลมีศีลประจําใจ การอยู่ร่วมกันในสังคมก็จะปกติสุข  
                 ๓.๒ สมาธิ หมายถึง การสํารวมจิตใจให้แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่วอกแวก ไม่สับสน สามารถ
รวมจิตให้เข้ากับกายเป็นหนึ่งได้ ทําให้กําหนดรู้ว่าขณะนี้เราคือใครมีจุดมุ่งหมายอย่างไร รู้ความเป็นชีวิตและรู้เท่าทัน
เหตุการณ์ รวมไปถึงการฝึกจนรู้และเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและมีสติมีสมาธิท่ีจะทํากิจการใดเพ่ือยัง
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน           
                 ๓.๓ ปัญญา หมายถึง การรู้จักใคร่ครวญ การรู้จักไตร่ตรองทบทวนด้วยความสงบ ด้วยใจ
เป็นกลาง ถึงสัจธรรมท่ีเรียกว่า "อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดาโลก และเม่ือชีวิตเกิดข้ึน
มาแล้วจงทําดีเพ่ือเป็นคุณงามติดตัวและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน  
           ๔. สัปปุริสธรรม ๗ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณรู้จักกาลเวลารู้จักสังคม    และ
รู้จักบุคคล 
                 ๔.๑ รู้จักเหตุ หมายถึง เข้าใจสาเหตุว่าเรื่องนี้เกิดข้ึนเพราะอะไรไตร่ตรอง ลําดับข้ันตอนได้  
                 ๔.๒ รู้จักผล หมายถึง รู้ถึงสิ่งท่ีจะตามมาเม่ือมีปัญหานั้นเกิดข้ึนจะเป็นผลดีผลเสียอย่างไร  
                 ๔.๓ รู้จักตน หมายถึง การท่ีตัวเราเข้าใจตนเอง เข้าใจความต้องการของตนเอง 
                 ๔.๔ รู้จักประมาณ หมายถึง รู้ว่าเขาทําอะไร เกิดอะไรข้ึน จะเกิดอะไรต่อไป จะรู้จักยับยั้ง 
ถ้าเห็นว่าผลตามมาจะเสียหาย  
               ๔.๕ รู้จักกาลเวลา หมายถึง รู้จักคุณค่าของเวลาว่าเวลาไหน ควรทําอะไรมีแผนในการ
ทํางาน 
                 ๔.๖ รู้จักสังคม หมายถึง เข้าใจสภาพสังคม โครงสร้าง ขนบธรรมเนียม ประเพณี ควร
ตัดสินใจทําอะไร อย่างไร เม่ือใด โดยใคร  
                ๔.๗ รู้จักบุคคล หมายถึง เข้าใจคนท่ีเราเก่ียวข้องด้วยว่า มีบุคลิกภาพ นิสัย 
ทัศนคติ ความเชื่อ เป็นต้นอย่างไร ควรติดต่อสัมพันธ์อย่างไร  
           ๕. ฆราวาสธรรม ๗  
                  ๕.๑ ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อถือเลื่อมใสในสิ่งท่ีควรเชื่อถือด้วยเหตุด้วยผล  
                 ๕.๒ หิริ หมายถึง ความละอายต่อความไม่ดี ความผิด บาป  
                 ๕.๓ โอตตัปปะ หมายถึง ความเกรงกลัวต่อผลลัพธ์จากการกระทําผิด  
                 ๕.๔ วิริยะ หมายถึง ความพากเพียรพยายาม ขยันทําความดี  
                 ๕.๕ พาหุสัจจะ หมายถึง ความรอบรูใ้นหลักแห่งความดี ความถูกต้อง เหมาะสม  
                 ๕.๖ สติ หมายถึง ระลึก ยับยั้งชั่งใจ ตระหนักดีว่ากําลังทําอะไร ผลอะไรจะตามมา    
                ๕.๗ ปัญญา หมายถึง ความเฉลียวฉลาด ความเข้าใจสิ่งต่างๆ และแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้อง   เหมาะสม  
           ๖. หลัก ทศพิธราชธรรม       มี ๑๐ ข้อดังนี้คือ 
                 ๖.๑ ทาน หมายถึง การให้สงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้อ่ืน อภัยผู้หลงผิด  
                 ๖.๒  ศีล หมายถึง รักษากาย วาจา ใจ ให้ม่ันคงสงบ  
                 ๖.๓  บริจาค หมายถึง เสียสละประโยชน์ และความสุขส่วนตน  
                 ๖.๔ อาชชะวัง          หมายถึง แสดงความซ่ือสัตย์ จริงใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  
                 ๖.๕ ตะมัง หมายถึง การเพียรพยายามให้ลุล่วง  
                 ๖.๖ มัททะวัง หมายถึง แสดงความสุภาพอ่อนโยน ลุมุนละม่อม  



 ๒๔ 

                 ๖.๗ อัตโกธัง หมายถึง ความไม่โกรธพยาบาทผู้ใด  
                 ๖.๘ อวิหิงสัง หมายถึง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  
                 ๖.๙ ขันติ หมายถึง อดทนต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ  
                 ๖.๑๐ อวิโรธนัง หมายถึง การปฏิบัติไม่เบี่ยงเบนจากทํานองคลองธรรม มีความยุติธรรม 
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