เอกสารประกอบการสอน 1
TAH2202 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
ปัจจุบนั สังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกๆด้าน ทาให้มนุษย์ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและวิถีชีวติ อย่างมาก เพื่อให้สามารถดาเนินชี วติ อยูใ่ นสังคมได้ และจิตวิทยาก็เข้ามามี
บทบาทต่อวิถีชีวิตมนุษย์มากขึ้นด้วย
เพราะจะช่วยให้มนุษย์เข้าใจถึงความต้องการทัศนคติ
ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของบุคคลอื่น ช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข
ความหมาย
จิตวิทยา หรื อ Psychology มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก คือ Psyche หมายถึง
Mind (จิต) หรื อ Soul (วิญญาณ) กับ Logos หมายถึง Science (ศาสตร์,วิชา) หรื อ Study (ศึกษา)
เมื่อนาสองคามารวมกันจึงหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องจิตใจ ซึ่งวัตสัน (John B.watson) ให้
แนวคิดว่าการแสดงออกที่ เรี ยกว่า พฤติกรรม พฤติกรรมเป็ นการสะท้อนให้เห็นจิตบุคคล
ฉะนั้นเมื่อต้องการศึกษาเรื่ องจิตก็ควรศึกษา เรื่ องพฤติกรรม
ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ จิตวิทยาเป็ นการศึกษาที่เป็ นระบบระเบียบตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนการของจิตวัตถุประสงค์สาคัญอยูท่ ี่ความ
พยายามที่จะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคล
พยายามที่จะศึกษาว่ามีตวั แปรและสถานการณ์ใดที่
เกี่ยวข้องกับการทาให้เกิดพฤติกรรม จะได้สามารถคาดคะเนเพื่อพยากรณ์ไว้ได้ล่วงหน้าและช่วย
ให้สามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นๆรวมทั้งทาให้เกิดขึ้นในทิศทางที่ตอ้ งการได้
ความสาคัญของจิตวิทยา
๑.รู้จกั เข้าใจ และยอมรับธรรมชาติของตนเอง และผูอ้ ื่นทาให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
๒. ทราบถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อ
จะได้คาดคะเนหรื อพยากรณ์ล่วงหน้าและควบคุมการเกิดและไม่ให้เกิดพฤติกรรมนั้นๆ
นอกจากนี้ จิตวิทยามีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อผูน้ าหรื อผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งจะต้องมี
ความสามารถในการบังคับบัญชา จูงใจให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาสามารถปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ มีความร่ วมมือร่ วมใจในการปฏิบตั ิงาน ยอมรับนับถือผูบ้ งั คับบัญชาอย่าง
จริ งใจ ผูน้ าจะต้องมีความเข้าใจหลักจิตวิทยาในการปกครอง เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการทา
ความเข้าใจพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แก้ปัญหาในการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา พัฒนา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตลอดจนบารุ งรักษาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้อยูใ่ นหน่วยงาน
ลักษณะของจิตมนุษย์
จิตใจ เป็ นคาที่มีความหมายหลายๆด้านตามแนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยาต่าง ๆ ซึ่งใน
ที่น้ ีจะกล่าวถึงจิตใจตามวิเคราะห์

ฟรอยด์ (Freud) เชื่อว่าจิตของมนุษย์แบ่งเป็ น ๓ ระดับ (Three Leveis of Consciousness)
เปรี ยบเทียบเสมือนก้อนน้ าแข็งลอยอยูใ่ นทะเล คือ
๑. จิตสานึก (Conscious) คือสภาวะที่มีสติ รู้ตวั รู ้วา่ กาลังทาอะไรอยูห่ รื อกาลังจะทา
อะไรรู้จกั ตัวเองว่าเป็ นใคร ต้องการอะไร ทาอะไรอยูท่ ี่ไหน กาลังรู ้สึกอย่างไรต่อสิ่ งใด
การแสดงอะไรออกไปที่แสดงไปตามหลักเหตุผลเปรี ยบได้กบั ส่ วนของก้อนน้ าแข็งที่โผล่ผวิ น้ า
ขึ้นมามีจานวนน้อยมาก
๒. จิตใต้สานึก (Subconscious ) หรื อ จิตก่อนสานึก (Preconscious) คือสภาพที่ไม่รู้ตวั
ในบางขณะ เช่น กระดิกเท้า ผิวปาก ฮัมเพลงโดยไม่รู้ตวั ยิม้ คนเดียวโดยไม่รู้ตวั พูดอะไร
ออกมาโดยไม่ได้ต้ งั ใจ และประสบการณ์ต่างๆที่เก็บไว้ในรู ปของความทรงจา เช่น ความประทับใจ
ในอดีต
ถ้าไม่นึกถึงก็ไม่รู้สึกอะไร
แต่ถา้ ทบทวนเหตุการณ์ทีไรก็ทาให้เกิดปลื้มใจทุกที
เปรี ยบได้กบั ส่ วนของก้อนน้ าแข็งที่อยูใ่ ต้น้ า
๓. จิตไร้สานึก (unconscious) เป็ นส่ วนของจิตที่ใหญ่ที่สุด และมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์ และเป็ นส่ วนที่ไม่รู้สึกตัวเลย อาจมาจากเจ้าตัวพยายามเก็บกดเอาไว้ เช่น เกลียดครู
หรื อพยายามที่จะลืม แล้วในที่สุดก็ลืมๆไป ดูเหมือนไปจริ งๆ แต่ที่จริ งไม่ได้หายไปไหน
ยังอยูใ่ นตัวลักษณะจิตไร้สานึ ก และจะแสดงออกมาในรู ปความฝัน การละเมอ เปรี ยบได้ส่วนของ
น้ าแข็งที่อยูใ่ ต้น้ า
นอกจากนี้ ฟรอยด์ ได้ศึกษาองค์ประกอบของจิต พบว่า โครงสร้างของจิตประกอบด้วย
(The Components of Mind) ไว้ ๓ ส่ วนคือ
๑. อิด (ID) หมายถึง ตัณหา หรื อ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
เป็ นสิ่ งที่ยงั ไม่
ขัดเกลา ซึ่ งทาให้มนุษย์ทาทุกอย่างเพื่อความพึงพอใจ หรื อทางานตามความพึงพอใจ โดยไม่
คานึงถึงสิ่ งใด เปรี ยบเสมือนสันดานดิบของมนุษย์ ซึ่ งแบ่งออกเป็ นสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิต
(LIEF INSTINCT) เป็ นความต้องการอาหาร ความต้องการทางเพศ ความต้องการหลีกหนีจาก
อันตราย และสัญชาตญาณแห่งการตาย (DEATH INSTINCT) เช่น ความต้องการก้าวร้าว
หรื อการทาอันตรายต่อตนเองและผูอ้ ื่น เป็ นต้น
๒. อีโก้ (EGO) หมายถึง ส่ วนที่ควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการของ ID
โดยอาศัยกฎเกณฑ์ทางสังคม และหลักแห่งความเจริ ญมาช่วยในการตัดสิ นใจ ไม่ใช่แสดงออกมา
ความพึงพอใจของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่ตอ้ งคิดและแสดงออกอย่างมีเหตุผล
๓. ซุ ปเปอร์ อีโก้ (SUPEREGO) หมายถึง มโนธรรมหรื อจิต ส่ วนที่ได้รับการพัฒนามา
จากประสบการณ์ การอบรมสั่งสอน หรื อ กระบวนการทางสังคมประกิต โดยอาศัยหลักของ
ศีลธรรม จรรยา ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมต่างๆในสังคมนั้น SUPEREGO จะเป็ นตัว
บังคับและควบคุมความคิดให้แสดงออกในลักษณะที่เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม

โครงสร้างจิตนี้ จะมีความสัมพันธ์กนั ถ้าทางานสัมพันธ์กนั ดีการแสดงออกหรื อบุคลิกภาพ
ก็เหมาะสมกับตน แต่ถา้ โครงสร้างทั้ง ๓ ระบบ ทาหน้าที่ขดั แย้งกัน บุคคลก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมได้
การเข้ าใจพฤติกรรมมนุษย์
คนโดยทัว่ ๆไป ถ้ามองหยาบๆจะมีอวัยวะครบถ้วนเหมือนกัน มีปฏิกิริยาตอบสนอง
ธรรมชาติเหมือนๆกัน แต่ถา้ พิจารณาให้ลึกซึ้ งจริ งๆ จะเห็นว่าคนแต่ละคนมีความแตกต่างกันไม่
มากก็นอ้ ย ดังนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูน้ าที่ดีในการที่ตอ้ งเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
ก่อน
ความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
เพื่อเข้าใจธรรมชาติของคน เราสามารถแบ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลออกเป็ น
๔ ด้านใหญ่ๆ คือ
๑. ทางกาย (Physical) เช่น หน้าตา ท่าทาง โครงกระดูก ผิว ผม ลักษณะของ
กล้ามเนื้อ อ้วน ผอม แข็งแรง ฯลฯ ซึ่ งความแตกต่างกันทางกายภาพนี้ หมายถึงรู ปร่ างที่
เห็นได้จากภายนอกนัน่ เอง ความแตกต่างทางกายภาพนี้ อาจมีอิทธิ พลไปสู่ ความแตกต่างด้านอื่นๆ
อีก เช่น ร่ างกาย อ้วนมากๆ หรื อผอมมากๆ ย่อมไม่คล่องตัวกระฉับกระเฉงเหมือนคนแข็งแรง
ไปไหนมาไหนคนมักจะชอบล้อเลียน ชอบกระเซ้าทาให้เกิดปมด้อยในการเข้าสังคม แม้ดา้ น
อารมณ์ (Emotion) ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงหรื อต้องปรับปรุ ง ซึ่งผิดไปจากบุคคลธรรมดา เป็ นต้น
นอกจากนี้ ความแตกต่างทางกายยังรวมถึงความสามารถอันเกิดจากการกระทาหรื อการแสดงออก
ของร่ างกายด้วย เช่น คนหนุ่มคนสาวย่อมแสดงออกเชิงพลังได้ดีกว่าคนสู งอายุหรื อเด็ก คนวัย
เดียวกัน ถ้าร่ างกายได้รับการฝึ กฝนดีก็ยอ่ มจะดีกว่าคนที่ไม่ได้รับการฝึ กฝนหรื อฝึ กฝนน้อย เป็ นต้น
๒. ทางอารมณ์ (Emotion) หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์หรื อความรู ้สึกต่างๆ
เช่น ดีใจ เสี ยใจ โกรธ อิจฉา ลาเอียง ก้าวร้าว ขบขัน ฯลฯ ซึ่ งการแสดงออกทางอารมณ์น้ ี
ย่อมมีความมากน้อยไม่เท่ากัน และแสดงออกมาไม่เหมือนกันการควบคุมทางอารมณ์ก็เช่นเดียวกัน
คนเรามีความแตกต่างกัน บางคนสามารถควบคุมได้ดีแต่บางคนไม่สามารถควบคุมได้ ปล่อยให้
เป็ นไปตามอารมณ์ที่เกิด อารมณ์น้ ีจะได้รับอิทธิ พลมาตั้งแต่วยั เด็กเป็ นต้นมา
๓. ทางสติปัญญา (Intelligence) หมายถึง เรื่ องของความคิดหรื อความแตกต่างกันใน
การแก้ปัญหา คนปัญญาดี หรื อเรี ยกว่า IQ สู ง (ตั้งแต่ ๑๐๐ ขึ้นไป) จะคิดได้หลายแง่หลายมุม
ละเอียดอ่อน แก้ปัญหาได้มากกว่าทั้งชีวติ ประจาวันและครอบครัว แต่คนปั ญญาด้อย หรื อเรี ยกว่า
IQ ต่า (ตั้งแต่ ๙๐ ลงไป) จะคิดได้นอ้ ยลงอยูใ่ นกรอบความคิดที่ไม่กว้างนัก ยึดมัน่ ในสิ่ งแคบๆ
ถ้าเข้าเรี ยนหนังสื อก็อาจจะไม่จบหรื อออกกลางคัน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะประสบความสาเร็ จ
ได้ยากกว่า

๔. ทางสังคม (Social) หมายถึง ความสามารถที่แสดงออกในหมู่คนหรื อระหว่างคนซึ่ ง
เป็ นที่ยอมรับกันว่าแม้จะมีสติปัญญาพอๆกัน
แต่ความสามารถในการเข้าสังคมย่อมมีได้ไม่
เหมือนกัน คนที่เข้าสังคมได้ดีกว่าเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน ทั้งผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนฝูง
ระดับเดียวกันหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ย่อมนามาซึ่ งความเจริ ญก้าวหน้าได้ดีกว่าคนที่เข้าสังคมได้ไม่ดี
หรื อมีอุปสรรคในการางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างเห็นได้ชดั
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
สาเหตุที่ทาให้มนุษย์มีความแตกต่างกันมีหลายประการ คือ
๑. พันธุกรรม (Heredity) หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์ได้รับการถ่ายทอดจากสายเลือดของบิดา
มารดาและปู่ ย่าตายาย โดยมียนี (Gene) เป็ นตัวทาหน้าที่สืบทอดลักษณะ ลักษณะต่างๆที่ได้รับ
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษทางพันธุ กรรม จะทาให้คนเราแตกต่างกัน ดังนี้
๑.๑ เชื้อชาติ (Race) เช่น ไทย ฝรั่ง นิโกร จีน ฯลฯ ย่อมมีลกั ษณะเฉพาะชาติของ
ตนเองแตกต่างจากชาติอื่นๆ ลักษณะรู ปร่ างโครงกระดูก ขนาดร่ างกาย หน้า ตา ผิวพรรณ
สี ผม สาเนียงภาษา
๑.๒ เพศ (Sex) โดยธรรมชาติจะมี ๒ เพศ คือ หญิงกับชายซึ่ งมีลกั ษณะประจาเพศ
แตกต่าง เช่น เพศชายจะรู ปร่ างแข็งแรง ไหล่ผาย อกกว้าง มีหนวด เพศหญิงจะมีรูปร่ าง
กลมกลืน ตะโพกพาย เป็ นต้น
๑.๓ ชนิดของกลุ่มเลือด โดยลูกจะมีเลือดกลุ่มเดียวกับพ่อหรื อแม่ เช่น พ่อเลือดกลุ่ม O
แม่เลือดกลุ่ม B ลูกมีโอกาสเป็ น O,B
๑.๔ ความบกพร่ องทางร่ างกาย และโรคภัยไข้เจ็บบางอย่าง เช่น ตาบอดสี ศีรษะล้าน
โรคเบาหวาน โรคลมชัก ผิวเผือก
๑.๕ ลักษณะรู ปทรงของร่ างกาย โดยมีนกั จิตวิทยากล่าวถึงแบบของร่ างกายของคนไว้
ดังนี้
Krestschmer
นักจิตวิทยาชาวเยอรมันได้แยกความแตกต่างทางกายภาพของคน
ออกเป็ น ๔ แบบ
๑. Asthenic or Leptosome Type พวกผอมสู ง ตัวยาว (Long –thin Type) แขน-ขา
ยาวพวกนี้มีแนวโน้มเป็ นคนเงียบ เหงา ช่างคิด เจ้าอารมณ์ มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
๒. Pyknics Type รู ปร่ างอ้วน เตี้ย หนา ( Short-Thick Types) คอใหญ่ ท้องฟลุย้
พวกอารมณ์เปลี่ยนแปลงอ่อนไหวง่าย เดี๋ยวสดชื่น ร่ างเริ ง เดี๋ยวเศร้า ซึม กลับไปมาระหว่าง
ความร่ าเริ ง และความเศร้าเป็ นพวกที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว
๓. Athletic Type มีลกั ษณะระหว่าง Phyknics และ Leptosome ร่ างกายแข็งแรง
กล้ามเนื้อมากเป็ นแบบนักกีฬา ชอบออกกาลังกา ย หรื องานกลางแจ้ง ชอบสนุกสนาน

๔. Dysplastic Type or Mixed Type บุคคลที่สัดส่ วนของร่ างกายไม่สอดคล้อง
กันมักมีรูปร่ างสู งใหญ่ผดิ ปกติธรรมดา สติปัญญาต่า ขี้โรค
๑.๖ สติปัญญา คือ ความสามารถในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ได้รับการถ่ายทอด
มากจากพันธุกรรม ได้แก่ ความคิด ความจา เชาวน์
๑.๗ ความสามารถที่มีมาแต่กาเนิดหรื อความถนัด ( Aptitude) เฉพาะตัวหรื อพรสวรรค์
แต่ละคนรับถ่ายทอดมาจากผูใ้ ห้กาเนิด
๒. สิ่ งแวดล้อม (Environment)
สิ่ งแวดล้อม หมายถึง สิ่ งที่อยูร่ อบๆตัวเราและทาให้คนเราแตกต่างกัน
ได้แก่
การอบรมเลี้ยงดู การคบเพื่อน การสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ดินฟ้ าอากาศ ที่อยู่
อาศัยและอาหาร ลาดับการเกิด สื่ อมวลชน ฯลฯ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะทาให้คนเราแตกต่างกัน
ดังนี้
๒.๑ สภาวะขณะอยูใ่ นครรภ์ มีผลต่อบุคลิกภาพมาก เช่น ถ้ามารดาบริ โภคอาหารดี
มีคุณค่า ถุงมดลูกดีอยูส่ ภาพสมบูรณ์ มีน้ าหล่อเลี้ยงดี เด็กเจริ ญเติบโต แข็งแรงดี ถ้ามารดา
สุ ขภาพไม่ดี มีโรคแทรก เด็กจะมีร่างกายและพลานามัยไม่สมบูรณ์โรคบางชนิด เช่น หัด
เยอรมันอาจทาให้เด็กพิการได้ แม้แต่ยาชนิ ดที่มารดารับประทานขณะตั้งครรภ์ก็มีผลต่อเด็ก เช่น
ยากแก้แพ้บางชนิด ควินิน ฯลฯ อาจทาให้เด็กพิการได้ แม่ดื่มสุ รา-สู บบุหรี่ จดั ก็มีผลต่อสุ ขภาพ
ของเด็ก ถ้าแม่อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด โกรธ กลุม้ ใจ วิตกกังวล หวาดกลัว เด็กก็จะได้รับ
ความกระทบกระเทือนด้วย เจตคติที่พอ่ แม่มีต่อเด็กก็เป็ นสิ่ งสาคัญพ่อแม่ที่อยากมีลูกก็จะชื่นชม
ตั้งใจเลี้ยงดูเอาใจใส่ ทะนุถนอมอย่างดี
๒.๒ การเลี้ยงดูของบิดามารดา อาหารดี มีคุณภาพ อนามัยดี บารุ งรักษา ให้สุขภาพ
แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ร่ างกายได้สัดส่ วนไม่เป็ นโรคขาดสารอาหารถ้าเด็กได้รับความรัก
ความเข้าใจ ความอบอุ่นจะทาให้เด็กเจริ ญเติบโตทั้งทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
แต่ถา้ เลี้ยงดูแบบปกป้ องมากเกินไป (Over Protection) ก็จะทาให้เด็กช่วยตัวเองไม่ได้ ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวมีผลต่อคนในครอบครัวมาก คนชั้นสู งผูด้ ีมีฐานะให้ความอบอุ่น
และการอบรมศึกษาแก่ลูกได้ต่างกับคนจน
๒.๓ ลาดับที่ในการเกิด ทาให้คนเราแตกต่างกันได้หลายอย่าง ลูกคนกลางๆช่วยเหลือ
ตัวเองดี เจริ ญเติบโตเร็ วกว่าลูกคนโต แต่ลูกคนโตมีความรับผิดชอบสู งกว่า ส่ วนลูกคนสุ ดท้องมี
ความรับผิดชอบไม่ดีนกั ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ เพราะมีคนอื่นคอยเอาอกเอาใจทาทุกอย่างให้
๒.๔ อาหารการกิน ถ้าขาดสารอาหารร่ างกายก็ไม่เจริ ญเติบโตเท่าที่ควร อาจทาให้ต่อม
ภายในไม่ทาหน้าที่ ร่ างกายเจริ ญเติบโตได้ชา้ บางคนเป็ นโรคขาดอาหาร เป็ นเด็กปั ญญาอ่อน
บางรายร่ างกายอ่อนแอและทาให้จิตใจอ่อนแอไปด้วย คนที่รู้จกั กินอาหารดีมีประโยชน์ร่างกาย
ย่อมมีความสมบูรณ์แข็งแรง

๒.๕ ประสบการณ์และการเรี ยนรู ้ของแต่ละคน ประสบการณ์ กับการเรี ยนรู ้ท้ งั สองอย่าง
นี้มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด แยกออกจากกันมิได้ ประสบการณ์เป็ นเครื่ องมือหรื อวิธีการที่
ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และในเวลาเดียวกันนั้นผลจากการเรี ยนรู้ทาให้คนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แต่ตอ้ งอาศัยการจัดประสบการณ์ที่ดีพอจึงจะทาให้คนได้เรี ยนรู้เป็ นผลสาเร็ จ แต่ทุกคนไม่ได้รับ
ประสบการณ์ที่เท่าเทียมกัน สิ่ งแวดล้อมไม่เหมือนกัน จึงมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ต่างกัน ฉะนั้น
คนเราจึงมีความแตกต่างกัน
๒.๖ สภาพทางภูมิศาสตร์ ดินฟ้ าอากาศของแต่ละท้องถิ่น
ทาให้คนเติบโตและมี
อุปนิสัยใจคอการดาเนิ นชีวติ ต่างกัน เช่น คนที่อยูใ่ นเขตร้อนเหนื่ อยง่าย คนในเขตหนาวต้อง
ขยันหมัน่ เพียร อดทน คนที่อยูใ่ นท้องถิ่นที่กนั ดาร สภาพภูมิศาสตร์ เลวร้ายจนเกินความสามารถ
จะเอาชนะได้มกั จะทาให้คนหมดอาลัยเกิดความหดหู่ เบื่อหน่าย เกิดความท้อถอยไม่สู้ ถ้าสภาพ
ภูมิศาสตร์ เอื้ออานวยความสมบูรณ์ให้อย่างเต็มที่ ก็มกั จะทาให้คนสบายเกินไป ไม่กระตือรื อร้น
- คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งบาบัดความต้องการนอกเหนือจากที่ธรรมชาติจดั สรรไว้ให้แล้ว อิทธิพลที่
ทาให้ทอ้ งถิ่นมี ความกระตือรื อร้นมีความคิดสร้างสรรค์ทา้ ทายใช้สติปัญญาคอสภาพภูมิศาสตร์
ที่ไม่สมบูรณ์หรื อแห้งแล้งจนเกินไป
๒.๗ ระบบของสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละชาติ ประเพณี ของแต่ละท้องถิ่น นาฏศิลป์
ประจาชาติ มารยาทในสังคม อาหารการกิน ที่อยูอ่ าศัย การใช้ภาษา ฯลฯ มีอิทธิ พลต่อการ
ดารงชีวิต แนวความคิดและอุดมคติ ทาให้พฤติกรรมของแต่ละสังคมแตกต่างกัน
๒.๘ อุบตั ิเหตุ
ทาให้สมองหรื อร่ างกาย ได้รับความกระทบกระเทือนกลายเป็ นคน
ปั ญญาอ่อน พิการ
๒.๙ สื่ อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์ ฯลฯ มีอิทธิ พลต่อ
เจตคติความสนใจ ความคิด ศีลธรรม ค่านิยม ประสบการณ์ นิสัยใจคอ จริ ต-กริ ยา มารยาท
ฯลฯ ทาให้เกิดบุคลิกภาพและพฤติกรรมแตกต่างกัน
๓. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (Basic human Needs)
ความต้องการพื้นฐาน เป็ นปั จจัยที่สาคัญมากอย่างหนึ่ งของความแตกต่างระหว่างบุคคล
มาสโลว์ (Maslow) กล่าวว่า ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เป็ นสัญชาตญาณที่ติดตัวมนุษย์
มาแต่กาเนิ ดมีอยู่ ๕ ขั้นตอน เริ่ มจากต่าสุ ดไปสู งสุ ด โดยที่มนุษย์จาเป็ นต้องได้รับการตอบสนอง
ความต้องการขั้นต่าสุ ดจนเป็ นที่พอใจก่อนที่ความต้องการขั้นสู งความต้องการของมนุ ษย์แต่ละคน
จะแตกต่างกันไป และพฤติกรรมหนึ่งก็สามารถตอบสนองความต้องการหลายๆอย่างได้ในเวลา
เดียวกัน
มาสโลว์ ได้จดั ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ไว้ดงั นี้

๑. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Basic Physioloyical Need) เป็ นความต้องการเกี่ยวกับ
ปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญต่อการดารงชีวิต เช่น อากาศ อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม การพักผ่อน
การขับถ่ายเป็ นต้น
๒. ความต้องการความปลอดภัย (Safe and Security Need)
เป็ นความต้องการความ
ปลอดภัยมัน่ คง ความคุม้ ครองปกป้ อง ความต้องการความมัน่ คงทางวัตถุปัจจัยภายนอก ความ
ปลอดภัยจากการคุกคาม ปลอดภัยจากความวิตกกังวล อันตรายและความเจ็บปวดต่างๆ
๓. ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ (Love and Belonging Need) หมายถึง
ความต้องการทางสังคม เช่น ความต้องการความรัก อยากให้ตนเป็ นที่รักได้รับการยอมรับจาก
กลุ่ม ต้องการส่ วนร่ วมในกลุ่ม
๔. ความต้องการการยอมรับนับถือ (Esteem Need) หมายถึง ความต้องการความเคารพ
นับถือจากผูอ้ ื่น (respect from others) บางที่เรี ยกว่า Self Esteem
๕. ความต้องการบรรลุศกั ยภาพสู งสุ ดแห่งตน (Self Actualization Need) เป็ นความ
ต้องการสู งสุ ดของบุคคล ที่จะต้องพยายามทาทุกสิ่ งทุกอย่างตามความเหมาะสมและความสามารถ
ของตนเองในทางที่สร้างสรรค์ดีงาม
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของมนุษย์
ในการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น โดยเฉพาะในฐานะของผูน้ าแล้ว มักจะต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคคลหลายระดับ และในบางโอกาสจาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูร้ ่ วมงาน
หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปตามแบบที่ตอ้ งการได้ ในทางจิตวิทยาการเสริ มแรง ถือเป็ นวิธีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการคงไว้ซ่ ึงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และปรับปรุ งแก้ไขพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาซึ่ งจะนามาพูดถึ ง ๒ วิธีก ารคือการชมเชย และการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๑. การชมเชย (Admiring)
ในทางจิตวิทยานั้นการชมถือเป็ นการให้รางวัลประเภทหนึ่ง จึงสามารถใช้เป็ นสิ่ งเสริ มแรง
เมื่อต้องการปรับพฤติกรรมให้เป็ นไปในแบบที่ตอ้ งการ
หรื อเป็ นการดารงไว้ซ่ ึงพฤติกรรม
พึงประสงค์ การชมเชยแทบจะไม่มีผลเสี ยอะไรเลย ในทางมนุษย์ยงั ถือว่าเป็ นวิธีผกู ใจคนได้อีก
วิธีหนึ่ง
เรื่ องของการชมนี้มีความละเอียดอ่อนมิใช่นอ้ ย การชมนั้นหากว่ากระทาด้วยความจริ งใจ
แล้วย่อมเป็ นที่ชื่นชอบของผูไ้ ด้รับคาชมทั้งสิ้ น
แต่บางครั้งแม้ชมจากใจจริ งก็กลับดูเหมือนไม่
จริ งใจจนเกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้ดว้ ยเหตุน้ ีควรศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิวา่ การชมอย่างไรถึงจะดี และ
ก่อให้เกิดกาลังใจหรื อได้รับความสุ ขแก่ผถู ้ ูกชม
การชมที่ดีควรมีลกั ษณะดังนี้
๑. ชมด้วยความจริ งใจไม่แสแสร้ง

๒. คาชมนั้นต้องสัมพันธ์อนั ดีกบั สี หน้าท่าทางของผูช้ ม
๓. คาชมต้องไม่ยดื ยาว แต่ควรสั้นกะทัดรัด
๔. ไม่ชมให้พร่ าเพรื่ อหรื อหวานมากเกินไป เลือกชมในพฤติกรรมหรื ผลงานที่ผถู้ ูกชม
เห็นว่าเป็ นความภาคภูมิใจของเขาอย่างแท้จริ ง โดยเฉพาะเรื่ องที่เขาไม่มีความมัน่ ใจ คาชมจะช่วย
สร้างความมัน่ ใจให้แก่เขาในการทาหรื อพฤติกรรมนั้นๆในครั้งต่อไป
๕. ชมในเรื่ องหรื อแง่มุมที่ผถู ้ ูกชมคิดไม่ถึงหรื อไม่คิดว่าจะได้คาชม จะให้ผลดีกว่าการ
ชมในสิ่ งที่เห็นชัดๆหรื อแน่ๆอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะการเลือกใช้คาพูดที่สร้างสรรค์ไม่ธรรมดา เช่น
ในการชมผูบ้ รรยายว่าบรรยายได้แง่คิด ได้ประโยชน์มากจากการฟังการบรรยาย ย่อมจะดีกว่าชม
ว่าบรรยายได้ยอดเยีย่ ม
๖. การชมต่อหน้าผูอ้ ื่น หรื อให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ดว้ ยจะได้ผลดีกว่าการชมตรงๆต่อหน้าผูถ้ ูก
ชมคนเดียวนั้นไม่ได้ผลดีมากเท่ากับการชมลับหลัง หรื อการชมต่อหน้าในที่ประชุมจะมีคนรับรู ้
มากกว่าจึงสร้างความภาคภูมิใจแก่ ผูท้ ี่ถูกชมได้มากกว่า นอกจากนั้นการชมลับหลังหรื อชมในที่
ประชุมเป็ นการแสดงว่าผูก้ ล่าวชม ๆ ด้วยความจริ งใจจริ งๆ เนื่องจากการชมแบบนี้ ช้ ีให้เห็นว่า ผู ้
กล่าวคาชมจะรับผิดชอบในคาชมทุกคาที่กล่าวมานั้น
๗. ความเร็ วในการให้คาชม เช่น ทันทีที่พฤติกรรมสิ้ นสุ ดจะได้ผลมากกว่าการปล่อยทิ้ง
ไว้นาน
๘. การยกตัวอย่างประกอบคาชม จะทาให้การชมนั้นได้รับผลเป็ นเลิศ
๒. การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ (Feedback)
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับถือว่าเป็ นเครื่ องมือที่ จะช่วยให้คนปรับพฤติกรรม หรื อทางานได้
อย่างมีปะสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะจะทาให้เขารู ้วา่ ที่เขาทาไปนั้นมีผลกระทบที่ดี หรื อผิดพลาด
ต่อผูอ้ ื่นมากน้อยเพียงใด คนอื่นเขาจะคิดอย่างไรกับผลงานของเรา แล้วนาข้อติชมต่าง ๆ เหล่านั้น
มาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกษา และปรับปรุ งให้ดีข้ ึนไปอีก
หลักการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ห้และผูร้ ับนั้น ผูใ้ ห้ขอ้ มูลย้อนกลับ
จะต้องแน่ใจว่าสิ่ งที่บอกผูร้ ับข้อมูลย้อนกลับนั้น จะเป็ นประโยชน์ต่อเขาในอนาคตวิธีการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับที่ดีได้แก่
๑. ต้องสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อถือให้เกิดขึ้นก่อนเพราะการติชมด้วยความหวัง
ดีให้เขาประสบความสาเร็ จ จะทาให้ผรู้ ับพร้อมที่จะรับฟังและเต็มใจมากกว่า
๒. การใช้คาพูด จังหวะ น้ าเสี ยง สี หน้า สิ่ งเหล่านี้ จะช่วยสื่ อเจตนารมณ์ของผูพ้ ูดได้
อย่างดี คือจะต้องทาให้เขารับรู ้วา่ เราจริ งใจกับเขา
๓. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ จะต้องจับประเด็นให้ตรงเรื่ อง การให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่ดี
จะต้องเป็ นเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่ติกราด จะต้องบอกให้ได้วา่ อะไรที่ไม่ดี และอะไรที่ควรแก้ไข

เช่น ถ้าบอกว่า “คุณพูดมากไปแล้วค่ะ” ก็ตอ้ งบอกเขาให้ได้วา่ เมื่อไหร่ และอย่างไรที่เราคิด
ว่าพูดมากกกว่าทา ถ้าเรายกสถานการณ์น้ นั ๆได้ ผูร้ ับข้อมูลย้อนกลับก็จะได้มองเห็นภาพตนเอง
ในสถานการณ์น้ นั ได้แจ่มแจ้ง
๔. การให้ขอ้ มูลย้อนกลับควรเป็ นเรื่ องที่เพิง่ เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่ องที่เกิดนานแล้ว
๕. ถูกกาลเทศะ ไม่ควรท้วงติงเมื่อมีผอู ้ ื่นอยูด่ ว้ ย
๖. ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางแก้ไขหรื อปรับปรุ งพฤติกรรมนั้นๆแก่ผรู ้ ับด้วย
จะเห็นได้วา่ พฤติกรรมของมนุษย์ สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็ นไปตามที่ตอ้ งการได้แต่ใน
ความเป็ นจริ ง การที่เราจะปรับพฤติกรรมผูอ้ ื่นนั้น ย่อมทาได้ยากกว่าการมุ่งมาปรับพฤติกรรม
ของตนเอง ดังนั้น ผูน้ าก็ควรเรี ยนรู้การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาตนเองให้
เกิดความเชื่ อมัน่ ในการแสดงออก นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเข้าสังคม หรื อในการทางาน
ต่อไป
โดยปกติพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราโดยทัว่ ๆ ไปมี ๓ รู ปแบบ คือ
๑. พฤติกรรมการแสดงออกแบบก้าวร้าว (Aggressive Behavior)
๒. พฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออก (Nonassertive or Passive Behavior)
๓. พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive Behavior)
๑. พฤติกรรมการแสดงออกแบบก้าวร้าว (Aggressive Behavior)
เป็ นพฤติกรรมที่แสดงการต่อสู ้อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ ทธิและแสดงให้เห็น
ถึงความคิด ความรู ้สึกและความเชื่อในทุกวิถีทาง ซึ่ งเป็ นการไม่เหมาะสมเพราะเป็ นการคุกคาม
สิ ทธิ ของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอจะเห็นได้วา่ เป้ าหมายของการแสดงออกแบบก้าวร้าว เป็ นการแสดงความคิด
เพื่อเอาชนะ คุกคามผูอ้ ื่นให้เสี ยหายทาให้เขาขายหน้า ด้อยค่าลง หมดความสาคัญ และไม่
สามารถต้านทานได้
๒. พฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออก (Nonassertive or Passive Behavior)
เป็ นพฤติกรรมที่แสดงถึงการคุกคามสิ ทธิของตนเอง โดยการไม่กล้าแสดงออกถึงความคิด
ความรู้สึก และความเชื่อก็เลยยอมให้ผอู ้ ื่นคุกคามตนเอง การยอมรับผิดรับโทษ ยอมลด
ความสามารถที่มีอยู่ ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง การยอมรับที่จะไม่ได้ความต้องการของตนแต่
ยอมรับผูอ้ ื่นพร้อมกันนั้นก็จะพยายามหลักเหลี่ยงความขัดแย้งในทุกๆกรณี
๓. พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม (Assertive Behavior)
เป็ นการแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก และความเชื่อ ออกมาอย่างตรงๆตามที่เป็ น
จริ งได้อย่างเหมาะสม โดยไม่รุกรานสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น การพูดโดยปราศจากการควบคุมผูอ้ ื่นไม่ทา
ให้ผอู ้ ื่นขายหน้าหรื อด้อยค่า พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมนี้เป็ นการยอมรับผูอ้ ื่น แต่ไม่
คล้อยตามหรื อยอมอยูภ่ ายใต้อานาจของผูอ้ ื่น หรื อบุคคลที่มีสิทธิ พิเศษเหนือกว่าผูอ้ ื่น ซึ่งอาจเป็ น
ด้วยวัย ความมีอานาจ ประสบการณ์ ความรู ้ที่เหนือว่า หรื อมีความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ

การแสดงออกที่เหมาะสมนี้เป็ นการแสดงการยอมรับนับถือถึงคามต้องการ และการปกป้ องสิ ทธิ
ทั้งของตนเองและผูอ้ ื่น พฤติกรรมแบบนี้ จะกล้าขอร้องและปฏิเสธคาขอร้องของผูอ้ ื่นด้วยความ
เชื่อมัน่ แต่อยูใ่ นวิถีของการยอมรับในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างแจ่มชัด ตารางการเปรี ยบเทียบต่อไปนี้ จะเปรี ยบเทียบใน ๔
ตัวแปร ของการติดต่อสัมพันธ์กนั คือลักษณะ ของพฤติกรรม ความรู้สึกของผูแ้ สดงพฤติกรรม
ความรู ้สึกของผูท้ ี่สื่อสัมพันธ์ดว้ ยที่มีต่อผูแ้ สดงพฤติกรรม ดังต่อไปนี้

ตารางเปรี ยบเทียบตัวแปรของ Aggressive, Nonassertive และ Assertive Behavior
ตัวแปร
(Variables)
ลักษณะของ
พฤติกรรม

Aggressive
Behavior
มีอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม
แสดงออกมาตรงๆทาให้ผอู้ ื่น
เสี ยหาย กล้าแสดงความรู้สึก

Nonassertive
Behavior
มีอารมณ์ไม่เหมาะสม
ซ่อนเร้นปิ ดบัง ปฏิเสธ
ตนเองมีการไตร่ ตรอง

Assertive
Behavior
มีอารมณ์ที่เหมาะสม
แน่นอนจริ งใจถูกต้อง
เชื่อมัน่ ในตนเองเกล้าที่
จะแสดงความรู้สึก

รู ้สึกเจ็บปวด กังวลใจ
ร้อนใจในขณะนั้น และ
อาจจะโกรธในเวลาต่อมา

มีความรู ้สึกเชื่อมัน่
ยอมรับนับถือตนเอง
ทั้งในเวลานั้นและเวลา
ต่อมา

รู้สึกเจ็บปวด ถูกทาร้ายจิตใจ รู้สึกผิด ก้าวร้าวหรื อมี
ทาให้เสี ยหน้าเสี ยศักดิ์ศรี
ความรู ้สึกเด่นกว่า
เหนื อกว่า
รู้สึกโกรธ หาทางแก้แค้นถ้ามี รู ้สึกน่าสงสาร ยัว่ โทสะ
โอกาส
น่าเบื่อหน่าย เกิดความ
โกรธ

รู ้สึกเห็นคุณค่าที่ได้รัย
การยอมรับและอยาก
สนทนาด้วย
รู ้สึกว่าเป็ นผูน้ าศรัทธา
ทาให้เกิดการยอมรับ
นับถือ

ความรู้สึกของผู้ ชอบการตรงไปตรงมา
แสดงพฤติกรรม ค่อนข้างมาก เหยียดหยามเป็ น
บางครั้งและอาจจะรู ้สึกผิดใน
เวลาต่อมา
ความรู้สึกของ
บุคคลที่เกิดจาก
สื่ อสัมพันธ์ดว้ ย
ความรู้สึกของ
ผูอ้ ื่นที่มีต่อตัวผู ้
แสดงพฤติกรรม

สาเหตุทาให้บุคคลไม่กล้าแสดงออก

๑.
เข้าใจผิดว่าการแสดงออกที่เหมาะสมแบบเข้มแข็ง
เป็ นการแสดงออกของ
คนก้าวร้าว ทาให้ไม่กล้าแสดงออกทั้งนี้ อาจเป็ น เพราะการสั่งสมประสบการณ์ที่เคยมีมาในอดีต
เช่น จากครอบครัว โรงเรี ยน และสังคมรอบข้างเชื่ อในความคิดนี้
๒.
เข้าใจผิดว่า พฤติกรรรมที่ไม่กล้าแสดงออกเป็ นการแสดงออกที่สุภาพอ่อนโยน
เพราะเหตุที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาให้เป็ นคนสุ ภาพ อ่อนโยน เกรงใจผูอ้ ื่นเพื่อการยอมรับ
และมีสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูอ้ ื่น ดังนั้นทาให้เกิดการรับรู ้ที่ผดิ พลาดไปว่า การไม่แสดงออกเป็ น
ความสุ ภาพอ่อนโยน เขาจึงไม่กล้าแสดงออกถึงความต้องการของตนเองโดยไม่กล้าขอร้องหรื อ
ปฏิเสธผูอ้ ื่น
๓.
ไม่ยอมรับในสิ ทธิ ส่วนบุคคล คือ ไม่ยอมรับว่าเขามีสิทธิ ในการที่จะแสดงออก
ถึงความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ ออกมาตรงๆกลับคิดว่า ถ้าแสดงให้ผอู้ ื่นรู้จะเป็ นการเสี ย
หน้า อับอาย หรื อถูกติฉินนินทา เพื่อความปลอดภัยจึงเลือกเอาการไม่แสดงออกดีกว่า
๔.
ความวิตกกังวลกลัวว่าจะเกิดผลในทางลบ คือ กลัวว่าการแสดงออกถึงความ
ต้องการที่จริ งของตนเอง จะทาให้ผอู้ ื่นไม่พอใจ ทาให้เขาเสี ยหน้า หรื อทาให้ตวั เองด้วยคุณค่า
จึงทาให้ไม่กล้าแสดงออกมาตรงๆ ในที่สุดก็เลยกลายเป็ นผูไ้ ม่กล้าแสดงออก
๕.
เข้าใจผิดว่า การไม่แสดงออกจะเป็ นการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
เรื่ องของการปฏิเสธคาขอร้องของผูอ้ ื่น เพราะมีความเกรงใจ เกรงว่าเขาจะได้รับความผิดหวัง
๖.
ขาดทักษะในการแสดงออกที่เหมาะสม เป็ นเพราะขาดการฝึ กฝน ขาดการอบรม
สั่งสอนตามแบบอย่างของการแสดงออกที่เหมาะสม ทาให้ไม่มีโอกาสที่จะรู ้วา่ การแสดงออกที่
เหมาะสมเป็ นอย่างไร ไม่มีผแู ้ นะนาและไม่ได้รับการฝึ กหัด จึงไม่กล้าแสดงออก
สาเหตุที่ทาให้ บุคคลแสดงออกแบบก้ าวร้ าว
๑.
ความไม่มีอานาจและการถูกคุกคาม
การที่รู้สึกว่าเข้าได้รับการรุ กรานจาก
การขอร้องหรื อการกระทาของผูอ้ ื่นทาให้รู้สึกด้อยค่า สู ญเสี ยอานาจและถูกคุกคามสิ ทธิ จึงได้
แสดงออกแบบก้าวร้าวเพื่อต้านทานการกระทาของผูอ้ ื่น
เช่น ลูกน้องเถียงหัวหน้าเพราะ
เข้าใจว่าตาหนิตน
๒.
การเป็ นผูท้ ี่ไม่กล้าแสดงออกในครั้งก่อน ๆ ทาให้ได้รับการรุ กรานสิ ทธิ และ
ความรู ้สึกอยูเ่ สมอจนในที่สุดไม่สามารถทนต่อไปได้ จึงทาให้แสดงออกมาแบบก้าวร้าว เพื่อเป็ น
การต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิ ทธิและความต้องการของตน บางคนอาจได้รับความก้าวร้าวจากหัวหน้าหรื อ
ผูท้ ี่เหนื อกว่า ก็เก็บอารมณ์ไม่พอใจไว้แล้วถ่ายทอดความก้าวร้าวนั้นให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของ
ตนหรื อผูท้ ี่ต่าว่า เป็ นการชดเชยการก้าวร้าวที่ตนเองได้รับ คนบางคนก็ไม่กล้าปฏิเสธคาขอร้อง
บ่อยๆครั้งเข้าจนไม่สามารถรับได้อีกต่อไป ก็แสดงการปฏิเสธแบบก้าวร้าว เพื่อเป็ นการหยุดการ
ขอร้องที่จะเกิดต่อๆไป

๓.
การมีปฏิกิริยาที่แรงเกินไป เนื่องมาจากประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ผา่ นมา ใน
สถานการณ์ซ่ ึ งบุคคลเกิดความไม่พอใจ โกรธเคืองในสถานการณ์ทางอารมณ์ที่ผา่ น และยังมี
อารมณ์คุกรุ่ นอยู่ เมื่อมาเจออีกสถานการณ์หนึ่งก็ระบายอารมณ์ที่คา้ งอยูน่ ้ นั
โดยการแสดง
ออกแบบก้าวร้าวหรื อแรงเกินไป
๔.
ความเชื่อที่เกี่ยวกับการแสดงออกแบบก้าวร้าว ได้แก่ ความเชื่อที่วา่ การแสดง
ออกแบบก้าวร้าวเป็ นวิธีเดียวที่จะทาให้ตนได้รับสิ่ งที่ตอ้ งการจากผูอ้ ื่น
๕.
ขาดการเสริ มแรงและทักษะที่ถูกต้อง คนที่แสดงออกแบบก้าวร้าวส่ วนมากจะ
ได้รับรู ปแบบการเสริ มแรงมาจากครอบครัวหรื อสังคมรอบข้าง ซึ่ งเมื่อเขามาแสดงความก้าวร้าวก็
จะได้รับในสิ่ งที่ตอ้ งการ จึงทาให้เขาคิดว่าการแสดงออกแบบก้าวร้าวจะทาให้ได้ในสิ่ งที่ปรารถนา
๖.
ขาดการไต่ตรองที่เหมาะสมก่อนการแสดงออก บุคคลบางคนแสดงออกได้เร็ ว
จากความคล่องตัวที่ผา่ น ๆ มา จนกระทัง่ ลืมไตร่ ตรองว่าสิ่ งที่กล่าวหรื อแสดงออกไปนั้นเหมาะสม
หรื อไม่
ชนิดของการแสดงออกทีเ่ หมาะสม
๑.
การแสดงออกในเหตุการณ์ทวั่ ไปเป็ นการแสดงออกโดยตรงถึง
ความเชื่อ
ความรู้สึก ความคิดเห็นตามสิ ทธิ ได้แก่ การเชื้อเชิ ญ การขอความช่วยเหลือ การตอบปฏิเสธ
๒.
การแสดงถึงความเห็นใจ เป็ นการแสดงแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เพื่อเป็ นการ
ถ่ายทอดความรู ้สึกต้องการให้คู่สนทนา ได้แก่ การปลอบใจ การเสนอเข้าช่วยเหลือ
๓.
การแสดงออกแบบเผชิ ญหน้ากับความเป็ นจริ ง ใช้ เพื่อวัตลุประสงค์ในการหยุด
การกระทาของผูอ้ ื่นว่า เขาทาอะไร แสดงออกอย่างไร เกิดผลกระทบอย่างไร และควรจะ
ปรับปรุ งอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
๔.
การแสดงออกโดยเปลี่ยนสรรพนามเป็ น “ฉัน” เป็ นการพูดถึงความรู ้สึกส่ วนตัว
ของเราโดยใช้คาว่า “ฉัน” เพื่อแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น หรื อความต้องการส่ วนตัวโดย
ไม่ทาให้คู่สนทนาได้รับความไม่สบายใจ
ในเชิงของการตาหนิหรื อคุกคามสิ ทธิ และความรู ้สึกส่ วนตัวของเขา
เช่น ใช้คาว่า
“ฉันรู้สึกอึดอัดใจ ถ้าจะขอร้องให้คุณเข้าประชุมด้วยกันทุกครั้ง ฉันรู ้วา่ คุณก็คงมีงานอื่นๆทาอยู่
แต่ที่ประชุมต้องการความคิดเห็นคุณ คุณมัวแต่ไปทางานอื่นๆจนไม่ยอมเข้าประชุม”
หลักพืน้ ฐานของการฝึ กการแสดงออกทีเ่ หมาะสม
โดยทัว่ ไปในการฝึ กการแสดงออกซึ่ งเป็ นพฤติกรรมที่เหมาะสมจะยึดหลักใหญ่ ๆ ๔
ประการ ได้แก่
๑.
ฝึ กให้เห็นความแตกต่างระหว่างการแสดงออกที่เหมาะสม การแสดงออกแบบ
ก้าวร้าว และการแสดงไม่กล้าแสดงออก
๒.
ฝึ กให้เห็นความแตกต่างและยอมรับในสิ ทธิ ของตนเองและผูอ้ ื่น

๓.
ฝึ กคิดเพื่อช่วยขจัดความคิดที่เป็ นอุปสรรคต่อการแสดงออกที่เหมาะสม
เช่น
ความคิดที่ไร้เหตุผล ความวิตกกังวลมากเกินกว่าเหตุ ความรู้สึกผิดที่รุนแรง ความโกรธฉุนเฉียว
๔.
ฝึ กการพัฒนาทักษะการแสดงออกที่เหมาะสม โดยวิธีการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง

ต่อไปนี้ จะเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการฝึ กแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่ งควรมีการฝึ กซ้อมตามขั้นตอน
อาจจะมีบท (Script) เพื่อซักซ้อมตนเองเพื่อความมัน่ ใจก่อนลงมือปฏิบตั ิจริ ง
บันไดสี่ ข้นั ของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
Consequence สิ่ งที่จะตามมาหากผูฟ้ ัง(อีกฝ่ าย)
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามที่ระบุ
Specitic ระบุสิ่งที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้น เป็ นพฤติกรรมที่
เฉพาะเจาะจง
Expression แสดงออกซึ่ งความรู ้สึกที่มีต่อเรื่ องราวหรื อเหตุการณ์น้ นั ๆ
Description บรรยายเรื่ องราว เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

คนเราเกิดมาย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน ผูท้ ี่จะเป็ นผูน้ าควรจะต้องเรี ยนรู้จิตวิทยา เพื่อที่จะ
ทราบถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลปั จจัยอะไรบ้าง
ที่ทาให้เกิดพฤติกรรมแตกต่างกัน การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งมีการแสดงออกที่เหมาะสม เพื่อจะได้สามารถชักจูง ชี้แนะ และ
แก้ไขพฤติกรรมผูต้ ามให้เป็ นไปตามต้องการสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข และทางานร่ วมกัน
ได้ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้ท้ งั นั้นผูน้ าที่สามารถนาหลักจิตวิทยามาใช้รวมทั้งใช้หลักธรรม
ในการปกครอง มีความยุติธรรม ให้ความช่วยเหลือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างจริ งใจ จึงจะสามารถ
เป็ นผูน้ าที่ครองใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างแท้จริ ง

