
 

เอกสารประกอบการสอน 1 
TAH2202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 
 ปัจจุบนัสังคมมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาในทุกๆดา้น  ท าใหม้นุษยต์อ้งมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและวถีิชีวติอยา่งมาก    เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสังคมได ้  และจิตวิทยาก็เขา้มามี
บทบาทต่อวถีิชีวิตมนุษยม์ากข้ึนดว้ย               เพราะจะช่วยใหม้นุษยเ์ขา้ใจถึงความตอ้งการทศันคติ     
ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน      ช่วยใหม้นุษยส์ามารถปรับตวัอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข
ความหมาย 

จิตวทิยา       หรือ      Psychology    มีรากศพัทม์าจากภาษากรีก  คือ   Psyche   หมายถึง  
Mind (จิต)   หรือ Soul  (วญิญาณ) กบั Logos หมายถึง  Science  (ศาสตร์,วชิา)  หรือ Study (ศึกษา)
เม่ือน าสองค ามารวมกนัจึงหมายถึงการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองจิตใจ     ซ่ึงวตัสัน  (John B.watson)   ให้
แนวคิดวา่การแสดงออกท่ี   เรียกวา่      พฤติกรรม         พฤติกรรมเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นจิตบุคคล 
ฉะนั้นเม่ือตอ้งการศึกษาเร่ืองจิตก็ควรศึกษา  เร่ืองพฤติกรรม 

ดงันั้น     จึงสรุปไดว้า่      จิตวทิยาเป็นการศึกษาท่ีเป็นระบบระเบียบตามกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เพื่อศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม     และกระบวนการของจิตวตัถุประสงคส์ าคญัอยูท่ี่ความ
พยายามท่ีจะเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคล             พยายามท่ีจะศึกษาวา่มีตวัแปรและสถานการณ์ใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าใหเ้กิดพฤติกรรม     จะไดส้ามารถคาดคะเนเพื่อพยากรณ์ไวไ้ดล่้วงหนา้และช่วย
ใหส้ามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นๆรวมทั้งท าให้เกิดข้ึนในทิศทางท่ีตอ้งการได ้
ความส าคัญของจิตวทิยา 

๑.รู้จกั เขา้ใจ และยอมรับธรรมชาติของตนเอง และผูอ่ื้นท าใหส้ามารถปรับตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้มและสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

๒. ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษยใ์นสถานการณ์ต่างๆเพื่อ
จะไดค้าดคะเนหรือพยากรณ์ล่วงหนา้และควบคุมการเกิดและไม่ใหเ้กิดพฤติกรรมนั้นๆ 

นอกจากน้ี จิตวทิยามีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อผูน้ าหรือผูบ้งัคบับญัชา  ซ่ึงจะตอ้งมี
ความสามารถในการบงัคบับญัชา      จูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย
อยา่งเตม็ความสามารถ    มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน   ยอมรับนบัถือผูบ้งัคบับญัชาอยา่ง
จริงใจ    ผูน้  าจะตอ้งมีความเขา้ใจหลกัจิตวิทยาในการปกครอง     เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการท า
ความเขา้ใจพฤติกรรมของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา    แกปั้ญหาในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา    พฒันา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตลอดจนบ ารุงรักษาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหอ้ยูใ่นหน่วยงาน 
ลกัษณะของจิตมนุษย์ 

จิตใจ      เป็นค าท่ีมีความหมายหลายๆดา้นตามแนวคิดของกลุ่มนกัจิตวทิยาต่าง  ๆ     ซ่ึงใน
ท่ีน้ีจะกล่าวถึงจิตใจตามวิเคราะห์ 



 

ฟรอยด ์ (Freud)  เช่ือวา่จิตของมนุษยแ์บ่งเป็น   ๓ ระดบั (Three Leveis of Consciousness) 
เปรียบเทียบเสมือนกอ้นน ้าแขง็ลอยอยูใ่นทะเล คือ 

๑.   จิตส านึก  (Conscious)    คือสภาวะท่ีมีสติ   รู้ตวั     รู้วา่ก าลงัท าอะไรอยูห่รือก าลงัจะท า
อะไรรู้จกัตวัเองวา่เป็นใคร        ตอ้งการอะไร        ท  าอะไรอยูท่ี่ไหน        ก าลงัรู้สึกอยา่งไรต่อส่ิงใด 
การแสดงอะไรออกไปท่ีแสดงไปตามหลกัเหตุผลเปรียบไดก้บัส่วนของกอ้นน ้าแขง็ท่ีโผล่ผวิน ้า
ข้ึนมามีจ านวนนอ้ยมาก 

๒.   จิตใตส้ านึก  (Subconscious )  หรือ  จิตก่อนส านึก  (Preconscious)  คือสภาพท่ีไม่รู้ตวั
ในบางขณะ   เช่น   กระดิกเทา้    ผวิปาก   ฮมัเพลงโดยไม่รู้ตวั      ยิม้คนเดียวโดยไม่รู้ตวั    พดูอะไร
ออกมาโดยไม่ไดต้ั้งใจ  และประสบการณ์ต่างๆท่ีเก็บไวใ้นรูปของความทรงจ า เช่น ความประทบัใจ
ในอดีต           ถา้ไม่นึกถึงก็ไม่รู้สึกอะไร           แต่ถา้ทบทวนเหตุการณ์ทีไรก็ท าใหเ้กิดปล้ืมใจทุกที 
เปรียบไดก้บัส่วนของกอ้นน ้ าแขง็ท่ีอยูใ่ตน้ ้ า 

๓.   จิตไร้ส านึก  (unconscious)   เป็นส่วนของจิตท่ีใหญ่ท่ีสุด   และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย ์    และเป็นส่วนท่ีไม่รู้สึกตวัเลย อาจมาจากเจา้ตวัพยายามเก็บกดเอาไว ้   เช่น    เกลียดครู  
หรือพยายามท่ีจะลืม         แลว้ในท่ีสุดก็ลืมๆไป      ดูเหมือนไปจริงๆ      แต่ท่ีจริงไม่ไดห้ายไปไหน      
ยงัอยูใ่นตวัลกัษณะจิตไร้ส านึก และจะแสดงออกมาในรูปความฝัน  การละเมอ เปรียบไดส่้วนของ
น ้าแขง็ท่ีอยูใ่ตน้ ้ า 

นอกจากน้ี ฟรอยด ์ไดศึ้กษาองคป์ระกอบของจิต พบวา่ โครงสร้างของจิตประกอบดว้ย
(The Components of Mind) ไว ้๓ ส่วนคือ 

๑.   อิด  (ID)   หมายถึง   ตณัหา  หรือ ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์         เป็นส่ิงท่ียงัไม่
ขดัเกลา       ซ่ึงท าใหม้นุษยท์  าทุกอยา่งเพื่อความพึงพอใจ    หรือท างานตามความพึงพอใจ    โดยไม่
ค  านึงถึงส่ิงใด   เปรียบเสมือนสันดานดิบของมนุษย ์      ซ่ึงแบ่งออกเป็นสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต 
(LIEF INSTINCT)    เป็นความตอ้งการอาหาร    ความตอ้งการทางเพศ    ความตอ้งการหลีกหนีจาก
อนัตราย     และสัญชาตญาณแห่งการตาย     (DEATH INSTINCT)      เช่น     ความตอ้งการกา้วร้าว 
หรือการท าอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้น    เป็นตน้ 

๒.   อีโก ้ (EGO)    หมายถึง       ส่วนท่ีควบคุมพฤติกรรมท่ีเกิดจากความตอ้งการของ     ID 
โดยอาศยักฎเกณฑท์างสังคม      และหลกัแห่งความเจริญมาช่วยในการตดัสินใจ ไม่ใช่แสดงออกมา
ความพึงพอใจของตนเองเพียงอยา่งเดียวแต่ตอ้งคิดและแสดงออกอยา่งมีเหตุผล 

๓.  ซุปเปอร์อีโก ้ (SUPEREGO)  หมายถึง   มโนธรรมหรือจิต    ส่วนท่ีไดรั้บการพฒันามา
จากประสบการณ์     การอบรมสั่งสอน   หรือ   กระบวนการทางสังคมประกิต    โดยอาศยัหลกัของ
ศีลธรรม จรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี    และค่านิยมต่างๆในสังคมนั้น SUPEREGO    จะเป็นตวั
บงัคบัและควบคุมความคิดใหแ้สดงออกในลกัษณะท่ีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 



 

โครงสร้างจิตน้ี จะมีความสัมพนัธ์กนั ถา้ท างานสัมพนัธ์กนัดีการแสดงออกหรือบุคลิกภาพ
ก็เหมาะสมกบัตน   แต่ถา้โครงสร้างทั้ง  ๓  ระบบ   ท าหนา้ท่ีขดัแยง้กนั บุคคลก็จะมีพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมได ้
การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ 
 คนโดยทัว่ๆไป      ถา้มองหยาบๆจะมีอวยัวะครบถว้นเหมือนกนั        มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ธรรมชาติเหมือนๆกนั     แต่ถา้พิจารณาใหลึ้กซ้ึงจริงๆ   จะเห็นวา่คนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัไม่
มากก็นอ้ย      ดงันั้นเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูน้ าท่ีดีในการท่ีตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล
ก่อน 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
        เพื่อเขา้ใจธรรมชาติของคน        เราสามารถแบ่งความแตกต่างระหวา่งบุคคลออกเป็น         

๔   ดา้นใหญ่ๆ   คือ 
๑.   ทางกาย   (Physical)    เช่น   หนา้ตา   ท่าทาง   โครงกระดูก   ผวิ   ผม       ลกัษณะของ

กลา้มเน้ือ    อว้น    ผอม     แขง็แรง ฯลฯ   ซ่ึงความแตกต่างกนัทางกายภาพน้ี        หมายถึงรูปร่างท่ี
เห็นไดจ้ากภายนอกนัน่เอง     ความแตกต่างทางกายภาพน้ีอาจมีอิทธิพลไปสู่ความแตกต่างดา้นอ่ืนๆ
อีก  เช่น   ร่างกาย   อว้นมากๆ  หรือผอมมากๆ    ยอ่มไม่คล่องตวักระฉบักระเฉงเหมือนคนแขง็แรง 
ไปไหนมาไหนคนมกัจะชอบลอ้เลียน        ชอบกระเซา้ท าใหเ้กิดปมดอ้ยในการเขา้สังคม     แมด้า้น
อารมณ์   (Emotion)  ก็อาจจะเปล่ียนแปลงหรือตอ้งปรับปรุง    ซ่ึงผดิไปจากบุคคลธรรมดา   เป็นตน้ 
นอกจากน้ี    ความแตกต่างทางกายยงัรวมถึงความสามารถอนัเกิดจากการกระท าหรือการแสดงออก
ของร่างกายดว้ย    เช่น     คนหนุ่มคนสาวยอ่มแสดงออกเชิงพลงัไดดี้กวา่คนสูงอายหุรือเด็ก   คนวยั
เดียวกนั  ถา้ร่างกายไดรั้บการฝึกฝนดีก็ยอ่มจะดีกวา่คนท่ีไม่ไดรั้บการฝึกฝนหรือฝึกฝนนอ้ย เป็นตน้ 

๒.   ทางอารมณ์  (Emotion)        หมายถึง     การแสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆ   
เช่น    ดีใจ    เสียใจ   โกรธ   อิจฉา   ล าเอียง   กา้วร้าว   ขบขนั  ฯลฯ  ซ่ึงการแสดงออกทางอารมณ์น้ี
ยอ่มมีความมากนอ้ยไม่เท่ากนั  และแสดงออกมาไม่เหมือนกนัการควบคุมทางอารมณ์ก็เช่นเดียวกนั 
คนเรามีความแตกต่างกนั     บางคนสามารถควบคุมไดดี้แต่บางคนไม่สามารถควบคุมได ้  ปล่อยให้
เป็นไปตามอารมณ์ท่ีเกิด       อารมณ์น้ีจะไดรั้บอิทธิพลมาตั้งแต่วยัเด็กเป็นตน้มา 

๓.   ทางสติปัญญา   (Intelligence)    หมายถึง     เร่ืองของความคิดหรือความแตกต่างกนัใน
การแกปั้ญหา    คนปัญญาดี   หรือเรียกวา่   IQ  สูง (ตั้งแต่ ๑๐๐ ข้ึนไป)    จะคิดไดห้ลายแง่หลายมุม 
ละเอียดอ่อน  แกปั้ญหาไดม้ากกวา่ทั้งชีวติประจ าวนัและครอบครัว    แต่คนปัญญาดอ้ย หรือเรียกวา่ 
IQ  ต ่า   (ตั้งแต่ ๙๐ ลงไป)    จะคิดไดน้อ้ยลงอยูใ่นกรอบความคิดท่ีไม่กวา้งนกั    ยดึมัน่ในส่ิงแคบๆ 
ถา้เขา้เรียนหนงัสือก็อาจจะไม่จบหรือออกกลางคนั      การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจะประสบความส าเร็จ
ไดย้ากกวา่ 



 

๔.  ทางสังคม   (Social)   หมายถึง   ความสามารถท่ีแสดงออกในหมู่คนหรือระหวา่งคนซ่ึง
เป็นท่ียอมรับกนัวา่แมจ้ะมีสติปัญญาพอๆกนั               แต่ความสามารถในการเขา้สังคมยอ่มมีไดไ้ม่
เหมือนกนั    คนท่ีเขา้สังคมไดดี้กวา่เป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงาน         ทั้งผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนฝงู
ระดบัเดียวกนัหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ยอ่มน ามาซ่ึงความเจริญกา้วหนา้ไดดี้กวา่คนท่ีเขา้สังคมไดไ้ม่ดี 
หรือมีอุปสรรคในการ างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเห็นไดช้ดั 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 สาเหตุท่ีท าใหม้นุษยมี์ความแตกต่างกนัมีหลายประการ คือ 
 ๑.  พนัธุกรรม  (Heredity)  หมายถึง     ส่ิงท่ีมนุษยไ์ดรั้บการถ่ายทอดจากสายเลือดของบิดา
มารดาและปู่ ยา่ตายาย    โดยมียนี (Gene)      เป็นตวัท าหนา้ท่ีสืบทอดลกัษณะ ลกัษณะต่างๆท่ีไดรั้บ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทางพนัธุกรรม     จะท าใหค้นเราแตกต่างกนั    ดงัน้ี 
     ๑.๑  เช้ือชาติ  (Race)  เช่น   ไทย   ฝร่ัง   นิโกร   จีน  ฯลฯ   ยอ่มมีลกัษณะเฉพาะชาติของ
ตนเองแตกต่างจากชาติอ่ืนๆ     ลกัษณะรูปร่างโครงกระดูก     ขนาดร่างกาย      หนา้ ตา     ผวิพรรณ  
สีผม   ส าเนียงภาษา 
    ๑.๒  เพศ  (Sex)   โดยธรรมชาติจะมี   ๒  เพศ   คือ หญิงกบัชายซ่ึงมีลกัษณะประจ าเพศ
แตกต่าง   เช่น    เพศชายจะรูปร่างแขง็แรง   ไหล่ผาย    อกกวา้ง   มีหนวด        เพศหญิงจะมีรูปร่าง
กลมกลืน ตะโพกพาย   เป็นตน้ 
    ๑.๓  ชนิดของกลุ่มเลือด  โดยลูกจะมีเลือดกลุ่มเดียวกบัพอ่หรือแม่   เช่น พอ่เลือดกลุ่ม  O 
แม่เลือดกลุ่ม  B   ลูกมีโอกาสเป็น  O,B 
    ๑.๔  ความบกพร่องทางร่างกาย  และโรคภยัไขเ้จบ็บางอยา่ง   เช่น  ตาบอดสี    ศีรษะลา้น 
โรคเบาหวาน   โรคลมชกั   ผวิเผอืก 
    ๑.๕  ลกัษณะรูปทรงของร่างกาย     โดยมีนกัจิตวทิยากล่าวถึงแบบของร่างกายของคนไว้
ดงัน้ี 

Krestschmer          นกัจิตวทิยาชาวเยอรมนัไดแ้ยกความแตกต่างทางกายภาพของคน
ออกเป็น   ๔  แบบ 

๑.   Asthenic or Leptosome Type    พวกผอมสูง ตวัยาว (Long –thin Type)  แขน-ขา
ยาวพวกน้ีมีแนวโนม้เป็นคนเงียบ   เหงา   ช่างคิด   เจา้อารมณ์ มีบุคลิกภาพแบบเก็บตวั 

๒. Pyknics Type   รูปร่างอว้น   เต้ีย   หนา  ( Short-Thick Types) คอใหญ่  ทอ้งฟลุย้ 
พวกอารมณ์เปล่ียนแปลงอ่อนไหวง่าย     เด๋ียวสดช่ืน ร่างเริง    เด๋ียวเศร้า   ซึม      กลบัไปมาระหวา่ง
ความร่าเริง     และความเศร้าเป็นพวกท่ีมีบุคลิกภาพแบบแสดงตวั 

๓.   Athletic Type มีลกัษณะระหวา่ง  Phyknics   และ   Leptosome  ร่างกายแขง็แรง 
กลา้มเน้ือมากเป็นแบบนกักีฬา    ชอบออกก าลงักา  ย หรืองานกลางแจง้   ชอบสนุกสนาน 



 

๔.   Dysplastic Type or Mixed Type     บุคคลท่ีสัดส่วนของร่างกายไม่สอดคลอ้ง
กนัมกัมีรูปร่างสูงใหญ่ผดิปกติธรรมดา     สติปัญญาต ่า     ข้ีโรค 
    ๑.๖  สติปัญญา    คือ    ความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการถ่ายทอด
มากจากพนัธุกรรม    ไดแ้ก่    ความคิด    ความจ า    เชาวน์ 
    ๑.๗  ความสามารถท่ีมีมาแต่ก าเนิดหรือความถนดั ( Aptitude)    เฉพาะตวัหรือพรสวรรค ์
แต่ละคนรับถ่ายทอดมาจากผูใ้หก้  าเนิด 
 ๒. ส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  
 ส่ิงแวดลอ้ม      หมายถึง      ส่ิงท่ีอยูร่อบๆตวัเราและท าใหค้นเราแตกต่างกนั              ไดแ้ก่         
การอบรมเล้ียงดู      การคบเพื่อน    การสังคม    ประเพณี วฒันธรรม     ศาสนา ดินฟ้าอากาศ   ท่ีอยู่
อาศยัและอาหาร     ล าดบัการเกิด      ส่ือมวลชน   ฯลฯ        ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหค้นเราแตกต่างกนั  
ดงัน้ี 
 ๒.๑  สภาวะขณะอยูใ่นครรภ ์    มีผลต่อบุคลิกภาพมาก     เช่น     ถา้มารดาบริโภคอาหารดี 
มีคุณค่า     ถุงมดลูกดีอยูส่ภาพสมบูรณ์     มีน ้าหล่อเล้ียงดี    เด็กเจริญเติบโต   แขง็แรงดี    ถา้มารดา
สุขภาพไม่ดี       มีโรคแทรก      เด็กจะมีร่างกายและพลานามยัไม่สมบูรณ์โรคบางชนิด     เช่น    หดั
เยอรมนัอาจท าใหเ้ด็กพิการได ้   แมแ้ต่ยาชนิดท่ีมารดารับประทานขณะตั้งครรภก์็มีผลต่อเด็ก    เช่น 
ยากแกแ้พบ้างชนิด     ควนิิน  ฯลฯ  อาจท าให้เด็กพิการได ้  แม่ด่ืมสุรา-สูบบุหร่ีจดั ก็มีผลต่อสุขภาพ
ของเด็ก     ถา้แม่อารมณ์ไม่ดี    หงุดหงิด   โกรธ    กลุม้ใจ   วติกกงัวล    หวาดกลวั     เด็กก็จะไดรั้บ
ความกระทบกระเทือนดว้ย        เจตคติท่ีพอ่แม่มีต่อเด็กก็เป็นส่ิงส าคญัพอ่แม่ท่ีอยากมีลูกก็จะช่ืนชม
ตั้งใจเล้ียงดูเอาใจใส่ทะนุถนอมอยา่งดี 
 ๒.๒  การเล้ียงดูของบิดามารดา    อาหารดี    มีคุณภาพ    อนามยัดี    บ ารุงรักษา ใหสุ้ขภาพ
แขง็แรง      ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ     ร่างกายไดส้ัดส่วนไม่เป็นโรคขาดสารอาหารถา้เด็กไดรั้บความรัก
ความเขา้ใจ        ความอบอุ่นจะท าใหเ้ด็กเจริญเติบโตทั้งทางกาย      อารมณ์      สังคมและสติปัญญา    
แต่ถา้เล้ียงดูแบบปกป้องมากเกินไป  (Over Protection)     ก็จะท าใหเ้ด็กช่วยตวัเองไม่ได ้  ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวมีผลต่อคนในครอบครัวมาก   คนชั้นสูงผูดี้มีฐานะใหค้วามอบอุ่น
และการอบรมศึกษาแก่ลูกไดต่้างกบัคนจน 

๒.๓  ล าดบัท่ีในการเกิด    ท าใหค้นเราแตกต่างกนัไดห้ลายอยา่ง     ลูกคนกลางๆช่วยเหลือ
ตวัเองดี     เจริญเติบโตเร็วกวา่ลูกคนโต   แต่ลูกคนโตมีความรับผดิชอบสูงกวา่ ส่วนลูกคนสุดทอ้งมี
ความรับผดิชอบไม่ดีนกั     ช่วยเหลือตวัเองไม่ค่อยได ้เพราะมีคนอ่ืนคอยเอาอกเอาใจท าทุกอยา่งให ้

๒.๔  อาหารการกิน    ถา้ขาดสารอาหารร่างกายก็ไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร    อาจท าใหต่้อม
ภายในไม่ท าหนา้ท่ี     ร่างกายเจริญเติบโตไดช้า้     บางคนเป็นโรคขาดอาหาร    เป็นเด็กปัญญาอ่อน 
บางรายร่างกายอ่อนแอและท าใหจิ้ตใจอ่อนแอไปดว้ย        คนท่ีรู้จกักินอาหารดีมีประโยชน์ร่างกาย
ยอ่มมีความสมบูรณ์แขง็แรง 



 

๒.๕  ประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน   ประสบการณ์  กบัการเรียนรู้ทั้งสองอยา่ง
น้ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด    แยกออกจากกนัมิได ้    ประสบการณ์เป็นเคร่ืองมือหรือวธีิการท่ี
ท าใหเ้กิดการเรียนรู้และในเวลาเดียวกนันั้นผลจากการเรียนรู้ท าใหค้นมีความรู้        ทกัษะ     เจตคติ  
แต่ตอ้งอาศยัการจดัประสบการณ์ท่ีดีพอจึงจะท าให้คนไดเ้รียนรู้เป็นผลส าเร็จ       แต่ทุกคนไม่ไดรั้บ
ประสบการณ์ท่ีเท่าเทียมกนั    ส่ิงแวดลอ้มไม่เหมือนกนั      จึงมีโอกาสไดเ้รียนรู้ต่างกนั         ฉะนั้น
คนเราจึงมีความแตกต่างกนั 

๒.๖   สภาพทางภูมิศาสตร์       ดินฟ้าอากาศของแต่ละทอ้งถ่ิน           ท าใหค้นเติบโตและมี
อุปนิสัยใจคอการด าเนินชีวติต่างกนั       เช่น    คนท่ีอยูใ่นเขตร้อนเหน่ือยง่าย    คนในเขตหนาวตอ้ง
ขยนัหมัน่เพียร    อดทน   คนท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีกนัดาร  สภาพภูมิศาสตร์เลวร้ายจนเกินความสามารถ
จะเอาชนะไดม้กัจะท าใหค้นหมดอาลยัเกิดความหดหู่เบ่ือหน่าย    เกิดความทอ้ถอยไม่สู้     ถา้สภาพ
ภูมิศาสตร์เอ้ืออ านวยความสมบูรณ์ใหอ้ยา่งเตม็ท่ี      ก็มกัจะท าใหค้นสบายเกินไป  ไม่กระตือรือร้น  
-  คิดอ่านสร้างสรรคส่ิ์งบ าบดัความตอ้งการนอกเหนือจากท่ีธรรมชาติจดัสรรไวใ้หแ้ลว้     อิทธิพลท่ี
ท าใหท้อ้งถ่ินมี       ความกระตือรือร้นมีความคิดสร้างสรรคท์า้ทายใชส้ติปัญญาคอสภาพภูมิศาสตร์
ท่ีไม่สมบูรณ์หรือแหง้แลง้จนเกินไป 

๒.๗  ระบบของสังคมและวฒันธรรมของแต่ละชาติ   ประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ิน นาฏศิลป์
ประจ าชาติ     มารยาทในสังคม     อาหารการกิน   ท่ีอยูอ่าศยั   การใชภ้าษา ฯลฯ     มีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิต       แนวความคิดและอุดมคติ     ท าใหพ้ฤติกรรมของแต่ละสังคมแตกต่างกนั 

๒.๘  อุบติัเหตุ          ท าใหส้มองหรือร่างกาย     ไดรั้บความกระทบกระเทือนกลายเป็นคน
ปัญญาอ่อน    พิการ 

๒.๙  ส่ือมวลชน   ไดแ้ก่   วทิย ุ  โทรทศัน์    หนงัสือพิมพ ์  ภาพยนตร์ ฯลฯ     มีอิทธิพลต่อ
เจตคติความสนใจ    ความคิด   ศีลธรรม   ค่านิยม   ประสบการณ์    นิสัยใจคอ   จริต-กริยา  มารยาท 
ฯลฯ    ท าใหเ้กิดบุคลิกภาพและพฤติกรรมแตกต่างกนั 

๓. ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์(Basic human Needs)  
ความตอ้งการพื้นฐาน       เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากอยา่งหน่ึงของความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

มาสโลว ์  (Maslow)    กล่าววา่    ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษย ์   เป็นสัญชาตญาณท่ีติดตวัมนุษย์
มาแต่ก าเนิดมีอยู ่  ๕  ขั้นตอน  เร่ิมจากต ่าสุดไปสูงสุด  โดยท่ีมนุษยจ์  าเป็นตอ้งไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการขั้นต ่าสุดจนเป็นท่ีพอใจก่อนท่ีความตอ้งการขั้นสูงความตอ้งการของมนุษยแ์ต่ละคน
จะแตกต่างกนัไป       และพฤติกรรมหน่ึงก็สามารถตอบสนองความตอ้งการหลายๆอยา่งไดใ้นเวลา
เดียวกนั 

มาสโลว ์ไดจ้ดัความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย ์ไวด้งัน้ี 



 

๑.  ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย   (Basic Physioloyical Need)   เป็นความตอ้งการเก่ียวกบั
ปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิต       เช่น       อากาศ      อาหาร     เคร่ืองนุ่งห่ม     การพกัผอ่น     
การขบัถ่ายเป็นตน้  

๒.  ความตอ้งการความปลอดภยั    (Safe and Security Need)          เป็นความตอ้งการความ
ปลอดภยัมัน่คง     ความคุม้ครองปกป้อง   ความตอ้งการความมัน่คงทางวตัถุปัจจยัภายนอก     ความ
ปลอดภยัจากการคุกคาม ปลอดภยัจากความวิตกกงัวล อนัตรายและความเจบ็ปวดต่างๆ 

๓.  ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ    (Love and Belonging Need)     หมายถึง
ความตอ้งการทางสังคม     เช่น    ความตอ้งการความรัก   อยากใหต้นเป็นท่ีรักไดรั้บการยอมรับจาก
กลุ่ม    ตอ้งการส่วนร่วมในกลุ่ม 

๔.   ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ   (Esteem Need)   หมายถึง  ความตอ้งการความเคารพ
นบัถือจากผูอ่ื้น  (respect from others)  บางท่ีเรียกวา่   Self Esteem 

๕.   ความตอ้งการบรรลุศกัยภาพสูงสุดแห่งตน    (Self Actualization Need)       เป็นความ
ตอ้งการสูงสุดของบุคคล ท่ีจะตอ้งพยายามท าทุกส่ิงทุกอยา่งตามความเหมาะสมและความสามารถ
ของตนเองในทางท่ีสร้างสรรคดี์งาม 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมของมนุษย์ 
ในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น โดยเฉพาะในฐานะของผูน้ าแลว้    มกัจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม

ของบุคคลหลายระดบั         และในบางโอกาสจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูร่้วมงาน
หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีตอ้งการได ้  ในทางจิตวิทยาการเสริมแรง  ถือเป็นวิธีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการคงไวซ่ึ้งพฤติกรรมอนัพึงประสงค์    และปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของผูใ้ต้บงัคบับญัชาซ่ึงจะน ามาพูดถึง   ๒  วิธีการคือการชมเชย     และการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๑. การชมเชย (Admiring)  
ในทางจิตวทิยานั้นการชมถือเป็นการให้รางวลัประเภทหน่ึง  จึงสามารถใชเ้ป็นส่ิงเสริมแรง

เม่ือตอ้งการปรับพฤติกรรมใหเ้ป็นไปในแบบท่ีตอ้งการ               หรือเป็นการด ารงไวซ่ึ้งพฤติกรรม
พึงประสงค ์   การชมเชยแทบจะไม่มีผลเสียอะไรเลย     ในทางมนุษยย์งัถือวา่เป็นวธีิผกูใจคนไดอี้ก
วธีิหน่ึง 

เร่ืองของการชมน้ีมีความละเอียดอ่อนมิใช่นอ้ย     การชมนั้นหากวา่กระท าดว้ยความจริงใจ
แลว้ยอ่มเป็นท่ีช่ืนชอบของผูไ้ดรั้บค าชมทั้งส้ิน           แต่บางคร้ังแมช้มจากใจจริงก็กลบัดูเหมือนไม่
จริงใจจนเกิดความเขา้ใจผิดข้ึนไดด้ว้ยเหตุน้ีควรศึกษาและฝึกปฏิบติัวา่การชมอยา่งไรถึงจะดี     และ
ก่อใหเ้กิดก าลงัใจหรือไดรั้บความสุขแก่ผูถู้กชม 
การชมท่ีดีควรมีลกัษณะดงัน้ี 

๑. ชมดว้ยความจริงใจไม่แสแสร้ง 



 

๒. ค าชมนั้นตอ้งสัมพนัธ์อนัดีกบัสีหนา้ท่าทางของผูช้ม 
๓. ค าชมตอ้งไม่ยดืยาว  แต่ควรสั้นกะทดัรัด 
๔.   ไม่ชมใหพ้ร ่ าเพร่ือหรือหวานมากเกินไป       เลือกชมในพฤติกรรมหรืผลงานท่ีผูถู้กชม

เห็นวา่เป็นความภาคภูมิใจของเขาอยา่งแทจ้ริง     โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเขาไม่มีความมัน่ใจ ค าชมจะช่วย
สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่เขาในการท าหรือพฤติกรรมนั้นๆในคร้ังต่อไป 

๕.   ชมในเร่ืองหรือแง่มุมท่ีผูถู้กชมคิดไม่ถึงหรือไม่คิดวา่จะไดค้  าชม      จะใหผ้ลดีกวา่การ
ชมในส่ิงท่ีเห็นชดัๆหรือแน่ๆอยูแ่ลว้    โดยเฉพาะการเลือกใชค้  าพดูท่ีสร้างสรรคไ์ม่ธรรมดา      เช่น 
ในการชมผูบ้รรยายวา่บรรยายไดแ้ง่คิด   ไดป้ระโยชน์มากจากการฟังการบรรยาย    ยอ่มจะดีกวา่ชม
วา่บรรยายไดย้อดเยีย่ม 

๖.   การชมต่อหนา้ผูอ่ื้น      หรือใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้ดว้ยจะไดผ้ลดีกวา่การชมตรงๆต่อหนา้ผูถู้ก
ชมคนเดียวนั้นไม่ไดผ้ลดีมากเท่ากบัการชมลบัหลงั       หรือการชมต่อหนา้ในท่ีประชุมจะมีคนรับรู้
มากกวา่จึงสร้างความภาคภูมิใจแก่   ผูท่ี้ถูกชมไดม้ากกวา่    นอกจากนั้นการชมลบัหลงัหรือชมในท่ี
ประชุมเป็นการแสดงวา่ผูก้ล่าวชม ๆ ดว้ยความจริงใจจริงๆ      เน่ืองจากการชมแบบน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ ผู ้
กล่าวค าชมจะรับผดิชอบในค าชมทุกค าท่ีกล่าวมานั้น 

๗.   ความเร็วในการใหค้  าชม   เช่น   ทนัทีท่ีพฤติกรรมส้ินสุดจะไดผ้ลมากกวา่การปล่อยทิ้ง
ไวน้าน 

๘.   การยกตวัอยา่งประกอบค าชม จะท าใหก้ารชมนั้นไดรั้บผลเป็นเลิศ 
๒.   การให้ข้อมูลย้อนกลบั  (Feedback)  
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ี  จะช่วยใหค้นปรับพฤติกรรม     หรือท างานได้

อยา่งมีปะสิทธิภาพมากข้ึน       เพราะจะท าใหเ้ขารู้วา่ท่ีเขาท าไปนั้นมีผลกระทบท่ีดี     หรือผดิพลาด
ต่อผูอ่ื้นมากนอ้ยเพียงใด    คนอ่ืนเขาจะคิดอยา่งไรกบัผลงานของเรา แลว้น าขอ้ติชมต่าง  ๆ เหล่านั้น
มาวเิคราะห์วิจารณ์ศึกษา     และปรับปรุงใหดี้ข้ึนไปอีก 

หลกัการให้ข้อมูลย้อนกลบั 
การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูใ้ห้และผูรั้บนั้น      ผูใ้หข้อ้มูลยอ้นกลบั

จะตอ้งแน่ใจวา่ส่ิงท่ีบอกผูรั้บขอ้มูลยอ้นกลบันั้น  จะเป็นประโยชน์ต่อเขาในอนาคตวธีิการใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัท่ีดีไดแ้ก่ 

๑.   ตอ้งสร้างความไวว้างใจ   และความเช่ือถือให้เกิดข้ึนก่อนเพราะการติชมดว้ยความหวงั
ดีใหเ้ขาประสบความส าเร็จ    จะท าใหผู้รั้บพร้อมท่ีจะรับฟังและเตม็ใจมากกวา่ 

๒.   การใชค้  าพดู    จงัหวะ   น ้าเสียง    สีหนา้   ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยส่ือเจตนารมณ์ของผูพู้ดได้
อยา่งดี      คือจะตอ้งท าให้เขารับรู้วา่เราจริงใจกบัเขา 

๓.   การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั      จะตอ้งจบัประเด็นใหต้รงเร่ือง       การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัท่ีดี
จะตอ้งเป็นเฉพาะเจาะจง    ไม่ใช่ติกราด    จะตอ้งบอกใหไ้ดว้า่     อะไรท่ีไม่ดี และอะไรท่ีควรแกไ้ข 



 

เช่น    ถา้บอกวา่    “คุณพดูมากไปแลว้ค่ะ”      ก็ตอ้งบอกเขาใหไ้ดว้า่ เม่ือไหร่   และอยา่งไรท่ีเราคิด
วา่พดูมากกกวา่ท า    ถา้เรายกสถานการณ์นั้นๆได ้    ผูรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัก็จะไดม้องเห็นภาพตนเอง 
ในสถานการณ์นั้นไดแ้จ่มแจง้ 

๔.  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบัควรเป็นเร่ืองท่ีเพิ่งเกิดข้ึนไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดนานแลว้ 
๕.   ถูกกาลเทศะ  ไม่ควรทว้งติงเม่ือมีผูอ่ื้นอยูด่ว้ย 
๖.   ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขหรือปรับปรุงพฤติกรรมนั้นๆแก่ผูรั้บดว้ย 
จะเห็นไดว้า่พฤติกรรมของมนุษย ์     สามารถปรับเปล่ียนใหเ้ป็นไปตามท่ีตอ้งการไดแ้ต่ใน

ความเป็นจริง      การท่ีเราจะปรับพฤติกรรมผูอ่ื้นนั้น      ยอ่มท าไดย้ากกวา่การมุ่งมาปรับพฤติกรรม
ของตนเอง    ดงันั้น   ผูน้  าก็ควรเรียนรู้การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม   เพื่อพฒันาตนเองให้
เกิดความเช่ือมัน่ในการแสดงออก     น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการเขา้สังคม    หรือในการท างาน
ต่อไป 

โดยปกติพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราโดยทัว่  ๆ  ไปมี   ๓   รูปแบบ   คือ 
๑. พฤติกรรมการแสดงออกแบบกา้วร้าว  (Aggressive Behavior)  
๒. พฤติกรรมการไม่กลา้แสดงออก  (Nonassertive or Passive Behavior) 
๓. พฤติกรรมการแสดงออกอยา่งเหมาะสม  (Assertive  Behavior) 
๑.    พฤติกรรมการแสดงออกแบบกา้วร้าว    (Aggressive Behavior) 
เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงการต่อสู้อยา่งตรงไปตรงมา     เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิและแสดงใหเ้ห็น

ถึงความคิด      ความรู้สึกและความเช่ือในทุกวถีิทาง   ซ่ึงเป็นการไม่เหมาะสมเพราะเป็นการคุกคาม
สิทธิของผูอ่ื้นอยูเ่สมอจะเห็นไดว้า่เป้าหมายของการแสดงออกแบบกา้วร้าว   เป็นการแสดงความคิด
เพื่อเอาชนะ      คุกคามผูอ่ื้นใหเ้สียหายท าใหเ้ขาขายหนา้      ดอ้ยค่าลง    หมดความส าคญั     และไม่
สามารถตา้นทานได ้

๒.   พฤติกรรมการไม่กลา้แสดงออก  (Nonassertive or Passive Behavior) 
เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการคุกคามสิทธิของตนเอง   โดยการไม่กลา้แสดงออกถึงความคิด  

ความรู้สึก        และความเช่ือก็เลยยอมใหผู้อ่ื้นคุกคามตนเอง        การยอมรับผดิรับโทษ       ยอมลด
ความสามารถท่ีมีอยู ่     ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง     การยอมรับท่ีจะไม่ไดค้วามตอ้งการของตนแต่
ยอมรับผูอ่ื้นพร้อมกนันั้นก็จะพยายามหลกัเหล่ียงความขดัแยง้ในทุกๆกรณี 

๓.   พฤติกรรมการแสดงออกอยา่งเหมาะสม   (Assertive Behavior) 
เป็นการแสดงออกซ่ึงความคิด     ความรู้สึก   และความเช่ือ      ออกมาอยา่งตรงๆตามท่ีเป็น

จริงไดอ้ยา่งเหมาะสม     โดยไม่รุกรานสิทธิของผูอ่ื้น     การพดูโดยปราศจากการควบคุมผูอ่ื้นไม่ท า
ใหผู้อ่ื้นขายหนา้หรือดอ้ยค่า       พฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมน้ีเป็นการยอมรับผูอ่ื้น    แต่ไม่
คลอ้ยตามหรือยอมอยูภ่ายใตอ้  านาจของผูอ่ื้น    หรือบุคคลท่ีมีสิทธิพิเศษเหนือกวา่ผูอ่ื้น   ซ่ึงอาจเป็น
ดว้ยวยั    ความมีอ านาจ    ประสบการณ์    ความรู้ท่ีเหนือวา่    หรือมีความแตกต่างทางเพศ   เช้ือชาติ  



 

การแสดงออกท่ีเหมาะสมน้ีเป็นการแสดงการยอมรับนบัถือถึงคามตอ้งการ      และการปกป้องสิทธิ
ทั้งของตนเองและผูอ่ื้น    พฤติกรรมแบบน้ี    จะกลา้ขอร้องและปฏิเสธค าขอร้องของผูอ่ื้นดว้ยความ
เช่ือมัน่    แต่อยูใ่นวถีิของการยอมรับในสิทธิของผูอ่ื้น 

เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างอยา่งแจ่มชดั  ตารางการเปรียบเทียบต่อไปน้ี จะเปรียบเทียบใน  ๔ 
ตวัแปร   ของการติดต่อสัมพนัธ์กนั   คือลกัษณะ ของพฤติกรรม     ความรู้สึกของผูแ้สดงพฤติกรรม  
ความรู้สึกของผูท่ี้ส่ือสัมพนัธ์ดว้ยท่ีมีต่อผูแ้สดงพฤติกรรม   ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
ตารางเปรียบเทียบตวัแปรของ Aggressive, Nonassertive และ Assertive Behavior 
 

ตวัแปร 
(Variables) 

Aggressive 
Behavior 

Nonassertive 
Behavior 

Assertive 
Behavior 

ลกัษณะของ
พฤติกรรม 

 

มีอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม 
แสดงออกมาตรงๆท าใหผู้อ่ื้น
เสียหาย กลา้แสดงความรู้สึก 

มีอารมณ์ไม่เหมาะสม 
ซ่อนเร้นปิดบงั ปฏิเสธ
ตนเองมีการไตร่ตรอง 

มีอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
แน่นอนจริงใจถูกตอ้ง
เช่ือมัน่ในตนเองเกลา้ท่ี
จะแสดงความรู้สึก 

ความรู้สึกของผู ้
แสดงพฤติกรรม 

ชอบการตรงไปตรงมา
ค่อนขา้งมาก เหยยีดหยามเป็น
บางคร้ังและอาจจะรู้สึกผดิใน
เวลาต่อมา 

รู้สึกเจบ็ปวด กงัวลใจ   
ร้อนใจในขณะนั้น และ
อาจจะโกรธในเวลาต่อมา 

มีความรู้สึกเช่ือมัน่ 
ยอมรับนบัถือตนเอง 
ทั้งในเวลานั้นและเวลา
ต่อมา 

ความรู้สึกของ
บุคคลท่ีเกิดจาก
ส่ือสัมพนัธ์ดว้ย 

รู้สึกเจบ็ปวด    ถูกท าร้ายจิตใจ 
ท าใหเ้สียหนา้เสียศกัด์ิศรี 

รู้สึกผดิ    กา้วร้าวหรือมี
ความรู้สึกเด่นกวา่
เหนือกวา่ 

รู้สึกเห็นคุณค่าท่ีไดรั้ย
การยอมรับและอยาก
สนทนาดว้ย 

ความรู้สึกของ
ผูอ่ื้นท่ีมีต่อตวัผู ้
แสดงพฤติกรรม 

รู้สึกโกรธ   หาทางแกแ้คน้ถา้มี
โอกาส 

รู้สึกน่าสงสาร    ย ัว่โทสะ 
น่าเบ่ือหน่าย    เกิดความ
โกรธ 

รู้สึกวา่เป็นผูน้ าศรัทธา
ท าใหเ้กิดการยอมรับ
นบัถือ 

 
สาเหตุท าใหบุ้คคลไม่กลา้แสดงออก  



 

๑. เขา้ใจผดิวา่การแสดงออกท่ีเหมาะสมแบบเขม้แขง็              เป็นการแสดงออกของ
คนกา้วร้าว    ท าใหไ้ม่กลา้แสดงออกทั้งน้ีอาจเป็น   เพราะการสั่งสมประสบการณ์ท่ีเคยมีมาในอดีต 
เช่น    จากครอบครัว     โรงเรียน     และสังคมรอบขา้งเช่ือในความคิดน้ี 

๒. เขา้ใจผดิวา่      พฤติกรรรมท่ีไม่กลา้แสดงออกเป็นการแสดงออกท่ีสุภาพอ่อนโยน  
เพราะเหตุท่ีไดรั้บการอบรมสั่งสอนมาใหเ้ป็นคนสุภาพ      อ่อนโยน      เกรงใจผูอ่ื้นเพื่อการยอมรับ
และมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น      ดงันั้นท าให้เกิดการรับรู้ท่ีผดิพลาดไปวา่      การไม่แสดงออกเป็น
ความสุภาพอ่อนโยน       เขาจึงไม่กลา้แสดงออกถึงความตอ้งการของตนเองโดยไม่กลา้ขอร้องหรือ
ปฏิเสธผูอ่ื้น 

๓. ไม่ยอมรับในสิทธิส่วนบุคคล     คือ   ไม่ยอมรับวา่เขามีสิทธิในการท่ีจะแสดงออก
ถึงความคิด     ความรู้สึกและอารมณ์    ออกมาตรงๆกลบัคิดวา่        ถา้แสดงใหผู้อ่ื้นรู้จะเป็นการเสีย
หนา้ อบัอาย    หรือถูกติฉินนินทา    เพื่อความปลอดภยัจึงเลือกเอาการไม่แสดงออกดีกวา่ 

๔. ความวติกกงัวลกลวัวา่จะเกิดผลในทางลบ     คือ       กลวัวา่การแสดงออกถึงความ
ตอ้งการท่ีจริงของตนเอง     จะท าใหผู้อ่ื้นไม่พอใจ ท าให้เขาเสียหนา้       หรือท าใหต้วัเองดว้ยคุณค่า 
จึงท าใหไ้ม่กลา้แสดงออกมาตรงๆ     ในท่ีสุดก็เลยกลายเป็นผูไ้ม่กลา้แสดงออก 

๕. เขา้ใจผดิวา่ การไม่แสดงออกจะเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้น          โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
เร่ืองของการปฏิเสธค าขอร้องของผูอ่ื้น       เพราะมีความเกรงใจ เกรงวา่เขาจะไดรั้บความผดิหวงั 

๖. ขาดทกัษะในการแสดงออกท่ีเหมาะสม เป็นเพราะขาดการฝึกฝน     ขาดการอบรม
สั่งสอนตามแบบอยา่งของการแสดงออกท่ีเหมาะสม        ท  าใหไ้ม่มีโอกาสท่ีจะรู้วา่การแสดงออกท่ี
เหมาะสมเป็นอยา่งไร    ไม่มีผูแ้นะน าและไม่ไดรั้บการฝึกหดั จึงไม่กลา้แสดงออก 
สาเหตุที่ท าให้บุคคลแสดงออกแบบก้าวร้าว 

๑. ความไม่มีอ านาจและการถูกคุกคาม          การท่ีรู้สึกวา่เขา้ไดรั้บการรุกรานจาก
การขอร้องหรือการกระท าของผูอ่ื้นท าใหรู้้สึกดอ้ยค่า สูญเสียอ านาจและถูกคุกคามสิทธิ       จึงได้
แสดงออกแบบกา้วร้าวเพื่อตา้นทานการกระท าของผูอ่ื้น         เช่น        ลูกนอ้งเถียงหวัหนา้เพราะ
เขา้ใจวา่ต าหนิตน 

๒. การเป็นผูท่ี้ไม่กลา้แสดงออกในคร้ังก่อน  ๆ      ท าใหไ้ดรั้บการรุกรานสิทธิ     และ
ความรู้สึกอยูเ่สมอจนในท่ีสุดไม่สามารถทนต่อไปได ้  จึงท าใหแ้สดงออกมาแบบกา้วร้าว   เพื่อเป็น
การต่อสู้ใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิและความตอ้งการของตน   บางคนอาจไดรั้บความกา้วร้าวจากหวัหนา้หรือ
ผูท่ี้เหนือกวา่        ก็เก็บอารมณ์ไม่พอใจไวแ้ลว้ถ่ายทอดความกา้วร้าวนั้นใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของ
ตนหรือผูท่ี้ต  ่าวา่     เป็นการชดเชยการกา้วร้าวท่ีตนเองไดรั้บ     คนบางคนก็ไม่กลา้ปฏิเสธค าขอร้อง
บ่อยๆคร้ังเขา้จนไม่สามารถรับไดอี้กต่อไป    ก็แสดงการปฏิเสธแบบกา้วร้าว   เพื่อเป็นการหยดุการ
ขอร้องท่ีจะเกิดต่อๆไป 



 

๓. การมีปฏิกิริยาท่ีแรงเกินไป    เน่ืองมาจากประสบการณ์ทางอารมณ์ท่ีผา่นมา      ใน
สถานการณ์ซ่ึงบุคคลเกิดความไม่พอใจ       โกรธเคืองในสถานการณ์ทางอารมณ์ท่ีผา่น      และยงัมี
อารมณ์คุกรุ่นอยู ่        เม่ือมาเจออีกสถานการณ์หน่ึงก็ระบายอารมณ์ท่ีคา้งอยูน่ั้น         โดยการแสดง
ออกแบบกา้วร้าวหรือแรงเกินไป 

๔. ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัการแสดงออกแบบกา้วร้าว      ไดแ้ก่     ความเช่ือท่ีวา่การแสดง
ออกแบบกา้วร้าวเป็นวธีิเดียวท่ีจะท าใหต้นไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการจากผูอ่ื้น 

๕. ขาดการเสริมแรงและทกัษะท่ีถูกตอ้ง        คนท่ีแสดงออกแบบกา้วร้าวส่วนมากจะ
ไดรั้บรูปแบบการเสริมแรงมาจากครอบครัวหรือสังคมรอบขา้ง     ซ่ึงเม่ือเขามาแสดงความกา้วร้าวก็
จะไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ   จึงท าใหเ้ขาคิดวา่การแสดงออกแบบกา้วร้าวจะท าใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีปรารถนา 

๖. ขาดการไต่ตรองท่ีเหมาะสมก่อนการแสดงออก       บุคคลบางคนแสดงออกไดเ้ร็ว
จากความคล่องตวัท่ีผา่น ๆ มา    จนกระทัง่ลืมไตร่ตรองวา่ส่ิงท่ีกล่าวหรือแสดงออกไปนั้นเหมาะสม
หรือไม่ 
 ชนิดของการแสดงออกทีเ่หมาะสม 

๑. การแสดงออกในเหตุการณ์ทัว่ไปเป็นการแสดงออกโดยตรงถึง                ความเช่ือ 
ความรู้สึก    ความคิดเห็นตามสิทธิ    ไดแ้ก่    การเช้ือเชิญ    การขอความช่วยเหลือ  การตอบปฏิเสธ  

๒. การแสดงถึงความเห็นใจ    เป็นการแสดงแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา      เพื่อเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้สึกตอ้งการใหคู้่สนทนา    ไดแ้ก่    การปลอบใจ    การเสนอเขา้ช่วยเหลือ 

๓. การแสดงออกแบบเผชิญหนา้กบัความเป็นจริง ใช ้     เพื่อวตัลุประสงคใ์นการหยดุ
การกระท าของผูอ่ื้นวา่      เขาท าอะไร     แสดงออกอยา่งไร      เกิดผลกระทบอยา่งไร     และควรจะ
ปรับปรุงอยา่งไร     เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

๔. การแสดงออกโดยเปล่ียนสรรพนามเป็น   “ฉนั”    เป็นการพดูถึงความรู้สึกส่วนตวั
ของเราโดยใชค้  าวา่   “ฉนั”    เพื่อแสดงความรู้สึก      ความคิดเห็น     หรือความตอ้งการส่วนตวัโดย
ไม่ท าใหคู้่สนทนาไดรั้บความไม่สบายใจ 
 ในเชิงของการต าหนิหรือคุกคามสิทธิและความรู้สึกส่วนตวัของเขา            เช่น       ใชค้  าวา่ 
“ฉนัรู้สึกอึดอดัใจ    ถา้จะขอร้องใหคุ้ณเขา้ประชุมดว้ยกนัทุกคร้ัง     ฉนัรู้วา่คุณก็คงมีงานอ่ืนๆท าอยู ่     
แต่ท่ีประชุมตอ้งการความคิดเห็นคุณ     คุณมวัแต่ไปท างานอ่ืนๆจนไม่ยอมเขา้ประชุม” 
 หลกัพืน้ฐานของการฝึกการแสดงออกทีเ่หมาะสม 
       โดยทัว่ไปในการฝึกการแสดงออกซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจะยดึหลกัใหญ่  ๆ     ๔ 
ประการ       ไดแ้ก่ 

๑. ฝึกใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งการแสดงออกท่ีเหมาะสม  การแสดงออกแบบ
กา้วร้าว      และการแสดงไม่กลา้แสดงออก 

๒.        ฝึกใหเ้ห็นความแตกต่างและยอมรับในสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 



 

๓. ฝึกคิดเพื่อช่วยขจดัความคิดท่ีเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกท่ีเหมาะสม           เช่น  
ความคิดท่ีไร้เหตุผล    ความวติกกงัวลมากเกินกวา่เหตุ   ความรู้สึกผดิท่ีรุนแรง   ความโกรธฉุนเฉียว 

๔.        ฝึกการพฒันาทกัษะการแสดงออกท่ีเหมาะสม       โดยวธีิการฝึกปฏิบติัจริง 
 
 
 
 
ต่อไปน้ีจะเป็นตวัอยา่งหน่ึงของการฝึกแสดงออกอยา่งเหมาะสม    ซ่ึงควรมีการฝึกซอ้มตามขั้นตอน  
อาจจะมีบท  (Script)   เพื่อซกัซอ้มตนเองเพื่อความมัน่ใจก่อนลงมือปฏิบติัจริง 
 บันไดส่ีขั้นของการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทีเ่หมาะสม 
 

Consequence  ส่ิงท่ีจะตามมาหากผูฟั้ง(อีกฝ่าย) 
มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปตามท่ีระบุ 

Specitic  ระบุส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึน เป็นพฤติกรรมท่ี
เฉพาะเจาะจง 

Expression  แสดงออกซ่ึงความรู้สึกท่ีมีต่อเร่ืองราวหรือเหตุการณ์นั้นๆ 

Description   บรรยายเร่ืองราว เหตุการณ์  หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 
 
คนเราเกิดมายอ่มมีความสามารถแตกต่างกนั       ผูท่ี้จะเป็นผูน้ าควรจะตอ้งเรียนรู้จิตวิทยา   เพื่อท่ีจะ
ทราบถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลปัจจยัอะไรบา้ง         ท่ีท  าใหเ้กิดพฤติกรรมแตกต่างกนั      การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมรวมทั้งมีการแสดงออกท่ีเหมาะสม      เพื่อจะไดส้ามารถชกัจูง   ช้ีแนะ    และ
แกไ้ขพฤติกรรมผูต้ามใหเ้ป็นไปตามตอ้งการสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  และท างานร่วมกนั
ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ       ทั้งน้ีทั้งนั้นผูน้ าท่ีสามารถน าหลกัจิตวทิยามาใชร้วมทั้งใชห้ลกัธรรม
ในการปกครอง     มีความยติุธรรม    ใหค้วามช่วยเหลือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งจริงใจ   จึงจะสามารถ
เป็นผูน้ าท่ีครองใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 


