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หน่วยที่ 1 
การจัดการตนเอง (Self Mangement) 

 
การจัดการตนเอง (Self Mangement) 

การจัดการตนเอง เป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุมตนเองในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้การ
เปลี่ยนแปลงทางปัญญา กระบวนการจัดการตนเอง  

กระบวนการจัดการตนเอง ได้น าเทคนิค 4 เทคนิคมาใช้ร่วมกัน และมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การเฝ้าติดตามดูตนเอง (Self – Monitoring) 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ตนเอง (Self – Analysis) 
ขั้นที่ 3 การประเมินตนเอง (Self – Evaluation) 
ขั้นที่ 4 การเสริมแรงตนเอง (Self – Reinforcement) 
ขั้นที่ 1 การเฝ้าติดตามดูตนเอง (Self – Monitoring) การเฝ้าติดตามดูตนเอง หมายถึง การเก็บ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ตนเองต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ท าความเข้าใจ
ปัจจัยที่ท าให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น และเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนการจัดการตนเอง และเป็น
ข้อมูลส าหรับการประเมิน ความส าเร็จในการจัดการตนเองด้วย การเฝ้าติดตามดูตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรม 
2 อย่าง คือ 1) การสังเกตพฤติกรรมของตนเอง และ 2) บันทึกพฤติกรรมตนเองอย่างเป็นระบบ  

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ตนเอง (Self – Analysis) การวิเคราะห์ตนเอง เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตและบันทึกไว้แล้วในขั้นที่ 1 มาพิจารณาสรุปหาปัจจัยที่มีอิทธิพลท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
รวมทั้งพิจารณาเลือกสิ่งที่จะท าให้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองได้ตามเป้าหมายดีที่สุด แล้ววางแผน
การด าเนินการจัดการตนเอง 

ขั้นที่ 3 การประเมินตนเอง เป็นขั้นตอนที่บุคคลตัดสินความส าเร็จในการจัดการตนเอง หลังจากได้
ด าเนินการจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายตามที่วางแผนไว้ โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของตนเองที่ท า
จริงกับพฤติกรรมที่วางไว้ในแผน ซึ่งถ้าพบว่าพฤติกรรมที่ท าได้จริงต่ ากว่าที่แผนวางไว้ พิจารณาหาสาเหตุที่ท า
ให้ไม่เป็นไปตามแผนแล้ว ปรับปรุงแผนเพื่อด าเนินการต่อไปให้ไปถึงเป้าหมายสุดท้ายของโครงการ   

การประเมินตนเอง ควรท าเป็นระยะสั้น ๆ ต่อเนื่องกันไป เช่นประเมินเป็นรายสัปดาห์ หรือรายวัน 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามประเภทของพฤติกรรมที่สามารถประเมินความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมได้เร็ว
หรือช้า 

ขั้นที่ 4 การเสริมแรงตนเอง หรือให้รางวัลแก่ตนเอง  เป็นขั้นตอนท่ีบุคคลจัดหาสิ่งที่ตนเองชอบหรือ 
พอใจเป็นรางวัลให้กับตนเองหลังจากท่ี การประเมินตนเองพบว่าสามารถท าพฤติกรรมที่ต้องการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการเสริมแรงตนเองก็ควรให้เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นก าลังใจให้ตนเองท า
พฤติกรรมเป้าหมายต่อไปและเพ่ิมข้ึนจนบรรลุเป้าหมายสุดท้าย เพราะการรอเพ่ือให้รางวัลเมื่อบรรลุเป้าหมาย
สุดท้ายเพียงครั้งเดียว อาจไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะจูงใจให้บุคคลท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในระยะยาว
เช่นนั้นได้ 
แนวการเขียนแบบเส้นทางเดินเรื่อง 
 การเขียนแบบเส้นทางเดินเรื่อง เป็นการเขียนของเส้นทางเรื่องราว เป็นการด าเนินเรื่องราวที่เรียง
ติดต่อเป็นล าดับ โดยการน าประสบการณ์ การตัดสินใจ การแก้ปัญหามาผนวกรวมกันเพ่ือวิเคราะห์เชื่อมโยงให้
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เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ โดยผู้เขียนต้องวางโครงเรื่องให้น่าติดตาม
และน่าสนใจ ซึ่งการด าเนินเรื่องหรือผูกเรื่องให้มีความต่อเนื่องประดุจดัง “เส้นเชือก” โดยมีการตั้งค าถามหลัก
เป็นตัวเชื่อมการด าเนินเรื่อง 
 การเล่าเรื่องแบบเส้นทางเดินเรื่องนี้มี 4 องค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

(1) การจัดฉาก เป็นการระบุเวลา สถานที่ สิ่งแวดล้อม 
(2) การมีตัวละคร ที่เก่ียวข้องกับเรื่องราวในข้อ (1) 
(3) การด าเนินชีวิต (way of life) เป็นการด าเนินชีวิตหรือเรื่องราวของตัวละครในข้อ (2) 
(4) มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไข  
(5) การด าเนินเรื่องต้องเป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกัน ซึ่งน าประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว และบวกเพ่ิม

ประสบการณ์ใหม่ที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ประเด็นส าคัญของการเขียนเส้นทางเดินเรื่อง จะต้องมีค าถามว่า มีอะไรส าคัญที่เกิดข้ึนกับตัวละคร

บ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร ในการด าเนินเรื่องต่างๆ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ “การตั้งค าถาม” ซึ่งจะท าให้
เกิดการทบทวนความคิด วิเคราะห์และลงมือท าเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ 
 เขียนเปลี่ยนชีวิต: “เขียนค้นตน” 
 เขียน = ค้นพบตัวเอง   
   เขียนดังเป็นกระจก เพ่ือเข้าใจและรู้จักตนเอง ในมิติอันหลากหลาย 
 มีจุดประสงค์ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้เท่าทันในตนเอง ผ่านการเขียนเชิงกระบวนการ ให้สามารถใช้
การเขียนบันทึกเป็นดังเครื่องมือสะท้อนดูตนเองและน้อมน าศักยภาพภายในออกมาใช้ 
 การเขียนเพื่อรู้จักตนเอง 

• การเขียนด้วยเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งทางจิตวิทยาและการเรียนรู้แนวจิตปัญญา  
• เพ่ือสะท้อนทบทวนตนเองและพบเจอตัวเราในด้านที่หลากหลาย  
• การรู้จักตนเองนั้นเป็นรากฐานที่ส าคัญของความสุขและความส าเร็จทุกด้านของชีวิต  
• หากไม่รู้จักตนเองแล้ว ย่อมยากท่ีจะมีความพอใจและรักตัวเองได้อย่างแท้จริง  
• และยากที่จะเลือกเส้นทางชีวิตหรือปรับปรุงตนเองอย่างเหมาะสมได้ 

 การเขียนท าให้เรากลับมาหาตนเองเพ่ือรู้  ๔ รู้ ดังนี้ 
 ๑ รู้จักตน คือ รู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไร ในด้านต่างๆ ทั้งท่ีเราชอบและไม่ชอบ สังเกตและยังไม่เคย
สังเกต มีสิ่งใดอยู่ในตัวเราและเราท าอะไรได้ 
 ๒ รู้ทันตน คือรู้เท่าทันตนเองว่าเราเป็นแบบนี้ส่งผลเสียอย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไร หรือชีวิตที่
ผ่านมาเราท าแบบนี้เพราะเราเป็นคนอย่างไร 
 ๓ รู้ใช้ตน คือรู้น าศักยภาพที่ซ่อนอยู่ทั้งในตัวตนที่ดีและตัวตนที่ไม่ดีในตัวเราน าออกมาใช้อย่าง
เหมาะสม 
 ๔ รู้วางตน คือรู้จักที่จะลดละวางความเป็นตัวเราเพ่ือเปิดโอกาสให้ตัวเอง เป็นมากกว่าที่เคยเชื่อ 
เป็นมากกว่าที่เคยคิด และใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดโดยไม่ยึดตัวตนใดมากเกินไป 
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หน่วยที่ 2 
การรู้จักและวิเคราะห์ตนเอง 

การรู้จักตนเอง  
การที่เราเปิดเผยตัวเองมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งให้เราเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับสภาพความเป็นจริง

ที่เกิดขึ้น การรู้จักตนเอง (Self awareness) รวมไปถึงการรับรู้และรู้จักความสามารถของตัวเราเอง จะต้องรู้
ว่าเราเป็นคนอย่างไร ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เก่งอะไร ไม่เก่งอะไร และที่ส าคัญเราต้องรู้อารมณ์ของตนเอง
ด้วย ว่าขณะนี้เรามีอารมณ์เป็นอย่างไร การรู้จักอารมณ์ตนเองจะน าไปสู่การควบคุมอารมณ์และการแสดงออก 
ที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งการที่จะรู้จักตนเอง รู้อารมณ์ของตนเองได้ ต้องเริ่มจากการรู้ตัว หรือการมีสติ การรู้จัก
ตนเองเป็นรากฐานของการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะการรู้จักตนเองหมายรวมถึง ขีดความสามารถ
ของตัวเรา รู้ข้อจ ากัดของตัวเองเรา อะไรที่ท าได้ อะไรที่ เกินฝัน การรู้จักตนท าให้เราเข้าใจผู้อ่ืนได้มากขึ้น เรา
จะพบว่ามีบางเรื่องที่เราคล้ายคนอ่ืน และมีอีกหลายเรื่องที่แตกต่างกัน เช่น เจตคติ ความคิด ความเชื่อ 
ประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เรามีพฤติกรรมหรือการแสดงออกต่างกัน เมื่อเราได้เข้าใจ
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะท าให้เกิดการยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 ความส าคัญของการรู้จักตนเอง 
 การรู้จักตนเองมีความส าคัญต่อการกระท า การประพฤติ และการแสดงออก ผู้ที่รู้จักตนเองทีพอจะ
ด ารงตนอย่างพอเหมาะพอควร ก่อนที่จะท าอะไรอื่นบุคคลควรจะรู้จักตนเองก่อนและคนที่จะรู้จักตนเองได้ดีก็
คือ บุคคลนั่นเอง ดังค ากล่าวที่ว่า ไม่มีใครรู้จักตัวเราเองได้ดีเท่ากับตัวเราเอง มีนักปราชญ์หลายคนที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะกล่าวดังนี้  
 โสคราติส (469-399 B.C.) เป็นบุคคลแรกที่มองเห็นคุณค่าและความส าคัญของการรู้จักตนเอง โดย
ได้กล่าวว่า จงรู้จักตนเอง (Know yourself) และว่าชีวิตที่ไม่รู้จักตนเองเป็นชีวิตที่ไม่มีค่า (An unexamined 
life is not worth living) ชีวติของบุคคลนั้นจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าหรือไม่นั้น อยู่ที่การที่บุคคลนั้นรู้จักหรือ
ส ารวจตนเอง หรือตระหนักรู้ว่า ชีวิตคืออะไร ก าลังท าอะไรอยู่และมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร 
มอญเตญ (1533-1592) ชาวฝรั่งเศสได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Essays ได้เน้นตัวตนในที่รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตว่า จะต้องมี 4 ขั้นตอนคือ 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจตนเองทุก ๆ ด้าน 
2. ยอมรับตนเอง หลังจากท่ีได้รู้จักตนเองในทุกส่วน ควรที่จะยอมรับตนเองทั้งในส่วนดีและส่วนไม่ดี 
เพ่ือที่จะได้ปรับปรุงตนเองต่อไป 
3. จงยอมรับและเข้าใจผู้อ่ืนที่เกิดจากการศึกษาตนเอง เพราะผลที่ได้จากการที่เราเข้าใจตนเองจะช่วย
ให้เรายอมรับและเข้าใจผู้อื่นได้ดี 
4. จงใช้ชีวิตให้มีความสุข โดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติของตนเอง 

มาร์กัส (Markus, 1977) ได้แยกแยะการมองเห็นตนเองเป็น 2 ลักษณะคือ 
1. การมีจินตนาการเดียวกับตนเอง (Self - Image) บุคคลจะมีความคิดเกี่ยวกับตนได้ทั้งด้านดี มองตนเองมี
คุณค่า มีศักดิ์ศรี หรือด้านเลว มองตัวเองต่ าต้อย ไร้ศักดิ์ศรี โดยอาศัยประสบการณ์ที่ตนได้พบเห็นก่อน 
จินตนาการท่ีบุคคลสร้างขึ้นมานั้นจะสร้างจากทางร่างกายก่อนแล้วมาเป็นทางด้านสติปัญญา จิตใจ และสังคม 
เป็นล าดับมา (เรียม ศรีทอง, 2542) 
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2. การมองเห็นคุณค่าของตนเอง (Self - Esteem) การมองเห็นคุณค่าในตัวเองว่ามนุษยเป็นสัตว์ประเสริฐ มี
สติปัญญากว่าสัตว์อ่ืน ๆ ตนเองก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันก็จะสามารถเรียนรู้ได้ สามารถคิด สามารถท า 
สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ สามารถติดต่อกับบุคคลอ่ืนได้ ท าอะไรได้เหมือนกับบุคคลอื่น ๆ ผู้ที่คิดได้
ดังกล่าวจะท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และจะท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต ทั้งในการด ารงชีวิตอยู่ และ
ในการท างาน 
 ลักษณะของตนที่มองเห็นคุณค่าของตนเอง 

 พูด ท า คิด เชิงบวก 
 รู้จักตนเองและผู้อ่ืนเชิงบวก 
 มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
 มีความเชื่อม่ันในตนเองเพ่ิมข้ึน 
 มีความสัมฤทธิ์สูง 

 ควรรู้จักตนเองในด้านใดบ้าง 

 ฐานะทางเศรษฐกิจ รู้จักการใช้จ่ายเหมาะสมกับฐานะเศรษฐกิจของตน 
 ความสามารถแห่งสมองและบุคลิกภาพ การเลือกท าอะไรที่เหมาะกับความสามารถทางสมองและ

บุคลิกภาพของตนเอง 
 ความรู้ ต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะสาขาหรืองานที่ตนเองท าอยู่ 
 ความสามารถทั่ว ๆ ไป และความสามารถพิเศษ ต้องรู้ว่าตนเองขาดความสามารถอะไร จะต้องเป็นคนรู้

กว้าง รู้ไกล ทันต่อเหตุการณ์ 
 ความสนใจและนิสัย สนใจในงานที่ท าอย่างสม่ าเสมอ และฝึกจนเป็นนิสัย 
 สุขภาพกายและศักยภาพทางกาย 

 รูปแบบการรู้จักตนเอง 
1. การรู้จักตนเองตามแนวคิดของ คาร์ล อาร์ โรเจอร์ (Carl R. Roger 1970) 
คาร์ล อาร์ โรเจอร์ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับตนเองไว้ ดังนี้ 

ก) ตนเองตามอุดมคติ (Ideal Self) หมายถึง ตนตามจินตนาการที่ตนคิดอยากจะเป็นและอยากจะมี เช่น 
อยากจะเป็นคนดี คนเด่น คนดัง อยากร่ ารวย เป็นต้น 

ข) ตนตามที่รับรู้ (Perceived Self) หมายถึง ตนตามที่ตนได้รับรู้ ทั้งที่ตนเองปกปิดและเปิดเผย รวมทั้ง
ตนตามที่ผู้อ่ืนคาดหวัง (Other Expectation) เช่น เพ่ือน ๆ คาดหวังว่าเราควรเป็นคนดี ไม่ประพฤติ
ผิดกฎหมายและศีลธรรมจรรยา พฤติกรรมดังกล่าวท าให้ตนเองมีความคิดเกี่ยวกับตนเองขึ้นมา
เรียกว่า "อัตมโนทัศน์ (Self Concept)" ในส่วนของอัตมโนทัศน์นั้น ประกอบด้วยพฤติกรรมส่วนจริง 
พฤติกรรมส่วนเกิน และพฤติกรรมส่วนขาด คือ 

พฤติกรรมส่วนจริง เป็นพฤติกรรมจริง ๆ ของตนเอง ทั้งที่มีอยู่และเป็นอยู่ เช่น ตนเองมีร่างกายจริง ๆ ที่
เคลื่อนไหวได้ เป็นต้น 

พฤติกรรมส่วนเกิน เป็นพฤติกรรมที่ไม่มี / ไม่เป็นอยู่จริง เช่น การคุยโม้  โอ้อวด โกหก หลอกลวง การ
สร้างภาพลวงตาให้ผู้อื่นหลงเชื่อ และคล้อยตาม เป็นต้น 

พฤติกรรมส่วนขาด เป็นพฤติกรรมที่มีจริง และเป็นจริงแต่เป็นการเสแสร้ง หรือบังคับให้เป็นเช่นนั้น เช่น 
การอ่อนน้อม ถ่มตน และการปฏิเสธความจริง เป็นต้น 

ค) ตนตามความเป็นจริง (Real Self) หมายถึง ตนที่เป็นจริง ซึ่งมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย ทั้งท่ีทราบและไม่
ทราบ ซึ่งเป็นธรรมชาติของบุคคล ว่าไม่มีบุคคลใดที่สมบูรณ์แบบ ดังค ากล่าวว่า "Nobody Perfect" ใน
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ความสัมพันธ์ทั้งสามลักษณะดังกล่าว ถ้าบุคคลใดมีทั้งสามข้อพอดีเท่าๆกัน จะเป็นคนดีไม่มีปัญหาไม่มีความ
ยุ่งยากและวุ่นวาย 

ถ้าตนตามอุดมคติและตนตามที่รับรู้สอดคล้องกันดี จะส่งผลต่อความส าเร็จในการท างาน ถ้าตนตามที่รับรู้
และตนตามความเป็นจริงสอดคล้องกันดี บุคคลจะได้รับการยกย่องนับถือว่า "เป็นคนดี" 
2 การรู้จักตนเองตามแนวคิดของโบลส์ และดาเวน พอร์ท (Boles and Davenport อ้างถึงในเสริมศักดิ์ วิ
ศาลาภรณ,์ 2522) ได้แบ่งการรู้จักตนเอง 5 แบบคือ 

- ความคาดหวังตนเอง (Self - Expectation) เป็นรูปแบบที่ตนเองคาดหวังตนเองในลักษณะต่าง ๆ 
ที่ยังมาไม่ถึง 

-ตัวเองตามท่ีมองเห็นตนเอง (Self - Perception) เรามองเห็นรับรู้ตนเองอย่างไร  
-ตัวตนตามเป็นจริง (Real - Self) ซึ่งดูได้จากการประพฤติปฏิบัติของตนเอง 
-ตัวตนที่คนอ่ืนคาดหวังต่อเรา (Other's Expectation) เป็นความคาดหวังที่คนอ่ืนคาดหวังเราว่า 

เราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
-ตัวตนตามที่คนอ่ืนรู้ (Other's perception) เป็นความรับรู้ตามอาชีพของแต่ละอาชีพ เช่น อาชีพ

เป็นครู ทหาร ต ารวจ หมอ เป็นอาชีพท่ีคนอ่ืนยอมว่า จะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นอย่างนี้ 
ความสอดคล้องตามรูปแบบ 1 , 2 และ 3 จะเป็นคนท างานที่มีประสิทธิภาพ ความสอดคล้องตาม

รูปแบบที่ 3 , 4 และ 5 คนอ่ืนจะมองเราว่าเป็นคนดี ความสอดคล้องตามรูปแบบที่ 4 และ 5 คนอื่นจะยอมรับ 

การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง 

การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เป็นสิ่งที่บุคคลจะต้องท า การรู้จักตนเองก่อน วิธีที่บุคคล จะรู้จักตนเอง ได้
ชัดเจนคือ การส ารวจตนเอง ท าให้บุคคลสามารถมองตนเอง อย่างชัดเจน ทั้งในแง่บวกแง่ลบ ทั้งในส่วนที่ดี
และส่วนที่ต้องปรับปรุง รวมไปถึง ความสามารถใน การส ารวจตนเอง ว่าตนเองมีบุคลิกภาพ ส่วนใดจะต้อง
พัฒนา ให้ดียิ่งๆ ขึ้นและ การที่บุคคลจะรู้จักตัวเองได้นั้น  

กันยา สุวรรณแสง (2533:322-326) อธิบายโดยสรุปว่า บุคคลจะต้องรู้จักตนเอง อย่างน้อยใน 3 
ลักษณะคือ  

อันดับแรกได้แก่ อุปนิสัยของตนเอง เราต้องวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนว่า ตนเองมีอุปนิสัยอย่างไร อุปนิสัย
ใดดี ก็ควรส่งเสริมไว้ อุปนิสัยอะไรไม่ดี ก็ควรแก้ไขอาจจะใช้เวลานาน แต่ถ้าเรามีความตั้งใจจริง ก็สามารถท า
ได้  

ประการที่สองคือ ลักษณะส่วนรวมของตน ลักษณะนี้คงต้องอาศัยจากผู้อ่ืนช่วยบอก บางครั้งเราไม่
ต้องการ ฟังค าวิจารณ์ เพราะอาจจะท าให้เรารู้สึกเจ็บปวด แต่เราจงอดทนฟัง ค าวิจารณ์ เพราะค าทวงติง จาก
มิตรดีและ คนที่มีความจริงใจแล้ว เราน ามาไตร่ตรอง บางครั้งค าวิจารณ์ ค าทวงติงเหล่านั้น อาจมีข้อคิดที่ดี
มากมาย  

และประการสุดท้ายคือ บทบาทของตน เราแต่ละคนมี สถานภาพ (Status) จึงต้องแสดง บทบาท
(Role) เราจึงต้องแสดงตน ตามบทบาท ที่เราได้รับให้สมบูรณ์ 

นอกจากนี้ในเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง เราทุกคนก็สามารถกระท าได้โดย การที่เราสามารถท า
ความเข้าใจในตนเองได้ทุกแง่ทุกมุม ทั้งมุมกว้างและมุมลึก ทั้งส่วนที่ดี และส่วนที่ยังต้องพัฒนา โดยเราต้อง
พยายามท าใจให้เป็นกลาง อย่าเข้าข้างตนเองมากเกินไป จนมองตนไม่ออก นั่นก็เท่ากับว่า ท่านไม่สามารถ
วิเคราะห์ตนเองได้ และสุดท้ายของการรับรู้ตนเอง คือ ความสามารถเปิดใจกว้าง ในการยอมรับฟัง ความ
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คิดเห็นของผู้อื่น เพ่ือน ามาพัฒนาตน ส าหรับ การรับรู้ตนเอง ตามแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์ ( Carl Rogers ) 
ซึ่งเป็นนักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม เขามีความสนใจเรื่อง มนุษย์ เขามองมนุษย์ในแง่ดีและเชื่อว่ามนุษย์มี
ธรรมชาติที่ดีงาม และมนุษย์ยังเป็นผู้ที่ได้รับการขัดเกลามาแล้ว รักความก้าวหน้า พูดจริง ท าจริง รวมทั้งมี
ความสามารถหลายๆ อย่าง แนวคิดท่ีส าคัญคือ เขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนั้น มีความรู้สึกนึกคิด เป็นของตนเอง 
หรือ มีแนวความคิดของตนเอง ( Self-Concept ) อาจจะกล่าวสรุปว่า มนุษย์มีภาพของตนจากตาที่มองเห็น
สิ่งต่างๆ และภาพของตนจากใจ ในการนึกคิดภาพต่างๆ ที่เกิดเป็น มโนภาพทางจิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง คุณสมบัติ รูปสมบัติ และทรัพย์สมบัติ ตัวตนตามแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์ จึงประกอบไปด้วยตัวตน 3 
ประเภทคือ 

1. ตัวตนที่เป็นจริง ( Real self ) 
2. ตัวตนที่คิดว่าเราเป็น (Perceived self ) 
3. ตัวตนที่เราต้องการจะเป็น (Ideal self ) 
ซึ่งในสภาพความเป็นจริงขณะนี้เราก าลังเป็นนักศึกษา เราก าลังนั่งเรียนอยู่ในห้อง การที่เรารับรู้ว่า 

เราเป็นนักศึกษา และก าลังนั่งเรียนอยู่ในห้อง ขณะนี้นั่นคือ ตัวตนที่เป็นจริง พอวันหนึ่งมีคนทักว่า เราอ้วนไป 
ซึ่งเราก็พยายามที่จะลดน้ าหนัก แต่ยิ่งลดน้ าหนักเท่าใดตัวเราก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อมีเพ่ือนๆ เห็น
เราก็บอกเราว่า เธอยังคงมีรูปร่างเหมือนเดิม แต่ในใจเราบอกว่าจริงๆ แล้วเราลดน้ าหนักลงแล้ว ความคิดตรง
นั้นคือตัวตนที่คิดว่าเราเป็น แต่ก็มีบางช่วงที่เราฝันอยากจะเป็นเศรษฐี เป็นคนรวย อยากมีทรัพย์สินเงินทอง
มากมาย นั่นเป็นตัวตนที่เราต้องการจะเป็น ดังนั้นตัวตนที่อยู่กับตัวเรา จะประกอบด้วย ภาพภายในใจของเรา 
ตามท่ีเราคิด และจะต้องอยู่กับเราอย่างสมดุล และสอดคล้องกัน ส่วนภาพภายในใจของเรากับตัวตนจริงๆ 
ของเรา จะไม่ท าให้เราเกิดความคับข้องใจ เมื่อภาพทั้ง ภายในและภาพทั้งภายนอก สมดุลกัน บุคคลก็จะเกิด 
การรับรู้เกี่ยวกับตนเองอย่างถูกต้อง การรับรู้เกี่ยวกับตัวเอง  

ตามแนวคิดนี้จึงเน้นที่ รับรู้ตัวตน ทั้งภายในและภายนอก อย่างสอดคล้องกัน ส าหรับเรื่อง การรับรู้
เกี่ยวกับตัวเอง นั้นสิ่งที่บุคคลควรจะพิจารณาเป็นเรื่องต้นๆ 3 เรื่องคือ เรื่องตนเองซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะ
ทางกาย และลักษณะทางจิต และเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ตนอยู่ตั้งแต่สังคม วัฒนธรรมรวมไปจนถึงอิทธิพลของสื่อ
ต่างๆ ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังจะอธิบายแยกเป็นข้อๆ คือ 

1. การรับรู้เกี่ยวกับตนเองทางด้านลักษณะทางกาย ได้แก่การที่บุคคลต้องรู้จักตนเองใน ส่วนของ
สรีระทางกายว่า ตนเองมีรูปร่างหน้าตา หน้าตาเป็นอย่างไร ขนาดของร่างกาย ทรวดทรงและสัดส่วนของ
ร่างกาย การทรงตัวกิริยาท่าทา งอิริยาบถต่างๆ ผิวพรรณ และรวมไปถึง สุขภาพของร่างกาย และมีสติปัญญา 
รู้คิดรู้พิจารณาในเรื่องต่างๆ ได้ มีความรู้ความสามารถ ที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้ ลักษณะทางกาย เป็นเรื่องของ
พันธุกรรม เราคงก าหนดมากไม่ได้นัก แต่เราอาจดูแลรักษาให้ร่างกายสะอาด เป็นอย่างธรรมชาติ ที่ก าหนด 
และงดงามตามธรรมชาติ หรือปรุงแต่งให้ดูดี ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า ลักษณะทางกายของเราอาจบอก 
บุคลิกภาพของบุคคลได้ 

2. การรับรู้เกี่ยวกับตนเองทางด้านลักษณะทางจิต เป็นการรับรู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องอารมณ์ ความสนใจ 
ความถนัด แต่ถ้าจะกล่าว ให้ชัดลงไปคือ การรับรู้ในเรื่อง ลักษณะนิสัยของตนเอง ในความเป็นบุคคล นิสัยของ
บุคคล จะเริ่มจาก การที่บุคคล มีปฏิกิริยา ต่อสิ่งเร้าซึ่งเป็นการกระท าท่ีเกิดขึ้น โดยการผ่าน กระบวนการ
เรียนรู้ พอบุคคลโตขึ้นมาหน่อย เด็กที่เริ่มเรียนรู้ มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้า หลายๆอย่าง เด็กเกิดการ
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โต้ตอบต่อสิ่งเร้าต่างๆ และเกิด การผสมผสานอย่างเป็นระบบขึ้น ในส่วนนี้ เราเรียกว่า เกิดลักษณะนิสัย ดังนั้น
นิสัยจึงเป็น ระบบที่ถูกผสมผสานให้เกิด การโต้ตอบต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาเร้า สิ่งเร้า อาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ 
หรือเป็นสถานการณ์ก็ได้ พอเด็กเริ่มเข้าโรงเรียน จากเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้น ในชีวิตประจ าวันเริ่มเรียนรู้ เริ่ม
สะสมสิ่งต่างๆ เข้ามาในชีวิต เด็กเริ่มมี ระบบผสมผสานนิสัยต่างๆ มากขึ้นมี การรวมเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งที่ 
โรงเรียน วัด สื่อรูปแบบต่างๆเช่นวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต กลุ่มสังคมใกล้เคียงที่อาศัย ท าให้เด็กพัฒนา เจต
คติ คุณธรรมและความสนใจเข้าไว้ด้วยกัน จากนิสัยก็กลายเป็น ลักษณะนิสัย และลักษณะนิสัยต่างๆ ถูก
จัดระบบให้อยู่ในระบบใหญ่ที่เรียกว่า "ตัวของตัวเอง"หรือ "Self" แต่สามารถมีตัวของตัวเอง ได้มากกว่าหนึ่ง 
เช่น เป็นลูกท่ีน่ารักของแม่ เป็นเด็กดีของคุณครู เป็นนักว่ายน้ า เป็นคนสนุกในหมู่เพ่ือนๆ ตัวของตัวเองจึงมี
ลักษณะ ต่างกันไป ซึ่งการผสมผสานระบบต่างๆในขั้นสุดท้ายจึงเกิดเป็นบุคลิกภาพ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ไม่มี
อะไรที่จะสะท้อนให้เห็น บุคลิกภาพได้ดีเท่า "ลักษณะนิสัย" หรือ"อุปนิสัย" 

อุปนิสัยมีความหมายกว้างกว่านิสัย เพราะอุปนิสัยเชื่อมโยงและรวมเอานิสัยต่างๆ ตั้งแต่สองอย่างเข้า
ไว้ด้วยกัน อุปนิสัยจะเป็นการตอบสนองใน สภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น คนที่มีอุปนิสัยเอ้ือเฟ้ือ ก็จะมีนิสัย
หลายๆ อย่างรวมกันเช่น เป็นคนใจดี เสียสละ เป็นคนมีเมตตากรุณา เป็นคนโอบอ้อมอารี ชอบสังคม มีความ
เป็นมิตรกับทุกคน เป็นต้น 

นอกจากนี้แล้ว อุปนิสัย หรือลักษณะนิสัย ยังท าหน้าที่ประเมินค่า เมื่อมันท างานร่วมกับ เจตคติ โดย
เจตคติ จะใช้ประเมินความรู้สึก โดยจะแสดงออก ในเรื่องจะยอมรับได้ หรือไม่สามารถยอมรับ ในสิ่งต่างๆ หรือ
เรื่องต่างๆ เจตคติเป็น ความรู้สึกนึกคิด ที่บุคคลมีอย่างเฉพาะเจาะจงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นับเป็นการเชื่อมโยง
ความรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะ แต่อุปนิสัยครอบคลุมไปยัง ลักษณะทั่วไป ส่วนเจตคติมีระดับความ
มากน้อยแตกต่างกันอาจอยู่ในระดับต่ าสุด ปานกลาง สูงสุด แต่อุปนิสัยมีเพียงระดับปกติ โดยอุปนิสัย ท า
หน้าที่ชี้น า หรือก าหนดพฤติกรรมต่างๆของบุคคลและท าหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม อุปนิสัยบางอย่าง ท า
หน้าที่เป็นสิ่งเร้า หรือแรงจูงใจ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยสิ่งเร้าต่างๆ จะกระตุ้นให้อุปนิสัย ท าหน้าที่
ตามบทบาท ต่างๆของตนเอง อย่างเหมาะสม 

3. การรับรู้เกี่ยวกับตนเองทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น เมื่อบุคคลเกิดมาทุกชีวิต ต้องสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม 
ตั้งแต่ระบบครอบครัว ไปจนถึงระบบสังคมใหญ่ สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อบุคคลมาก เป็น ตัวก าหนดบุคลิกภาพ 
บุคคลต้องเรียนรู้ว่า ตนเองอยู่ใน สภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร และประเมินบรรทัดฐานทางสังคม ได้ว่าตัวเราพึง
ปฏิบัติตนอย่างไร 

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้การศึกษาในเรื่องนี้เข้าใจยิ่งขึ้นเราต้องมีความรู้พื้นฐาน เรื่องธรรมชาติของมนุษย์ 
และความต้องการของมนุษย์ เพื่อเป็นแนวทาง ให้เราเข้าใจเรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับตนเองมากยิ่งขึ้น 
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หน่วยที่ 3 
การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การจัดการเวลา (Time Management)  

การจัดการเวลา หมายถึง การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ส าคัญ (Ferner, 
1995) การจัดการเวลาเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความคิด 
ความรู้สึก พฤติกรรมเดิม ๆ ดังนั้นการจัดการเวลาจึงเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่ต้องอาศัยเทคนิค วิธีการ
และทักษะย่อย ๆ หลาย ๆ อย่างมาใช้ร่วมกัน  

ขั้นตอนของกระบวนการจัดการเวลา 
ขั้นที่ 1 ส ารวจการใช้เวลาของตนเองในปัจจุบัน โดยการใช้การบันทึกประจ าวันเกี่ยวกับการใช้เวลา

ของตนเองตามที่เป็นจริงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
ขั้นที่ 2 ทบทวนสิ่งที่บันทึกไว้เมื่อครบสัปดาห์ เพ่ือพิจารณากิจกรรมที่ได้ท าไป จากนั้นจัดหมวดของ

กิจกรรม เช่น หมวดกิจกรรมการรับประทานอาหาร หมวดกิจกรรมเข้าชั้นเรียน กิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนนอก
ชั้นเรียน การนอน และกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 ระบุเป้าหมายระยะยาวที่มีค่าต่อตนเอง โดยคิดและระบุให้ได้ว่า สิ่งที่มี ความส าคัญและมีค่า 
มีความหมายต่อเรา คือ อะไร เช่น เราอยากจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ก าลังเรียน และ
เป้าหมายระยะยาวที่มีความเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่เรียนอยู่ คือ การได้ท างานเป็น
โปรแกรมเมอร์หลังส าเร็จการศึกษา หรือ ได้เกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.50 จากนั้นระบุเป้าหมายระยะสั้นที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายระยะยาว เช่น ได้เกรดเทอมนี้ไม่ต่ ากว่า 3.00 

ขั้นที่ 4 ระบุกิจกรรมแต่ละอย่างที่จ าเป็นต้องท า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นแต่ละอย่าง เช่น การ
ได้เกรดภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ ากว่า 3.00 ต้องท ากิจกรรมที่เก่ียวกับการเรียนที่ส าคัญ ๆ เช่น อ่านหนังสือ เข้า
ห้องสมุด ท างานที่ได้รับมอบหมาย ท ารายการเพ่ือตรวจสอบการท างานของตนเองทุกวัน 

ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบกิจกรรม ที่ระบุในขั้นที่ 4 กับกิจกรรมที่ท าอยู่ในปัจจุบันซึ่งบันทึกในขั้นที่ 1 และ 
ขั้นที่ 2 จากนั้นปรับกิจกรรมที่จะต้องท า ให้มีลักษณะที่เป็นจริงมากขึ้น หรือรู้สึกยินดีที่จะท า ซึ่งก็เป็นการบ่ง
บอกถึงการให้คุณค่ากับกิจกรรมที่จะท าใหม่ 

ขั้นที่ 6 ระบุแผนการใช้เวลา โดยเขียนเป็นตารางเวลาการท ากิจกรรม โดย 
(1) ระบุจ านวนชั่วโมงท่ีต้องใช้ส าหรับกิจกรรมแต่ละอย่างในแต่ละวันให้ชัดเจน ซึ่งเวลาทั้งสิ้นที่ท ากิจกรรมทุก
อย่างรวมแล้ว เท่ากับ 24 ชั่วโมงต่อวัน หรือเท่ากับ 168 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(2) เปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้เวลาที่ท าอยู่ในปัจจุบันกับเวลาที่จัดท าในตาราง 
(3) ปรับตารางเวลา ถ้าพบว่าตารางเวลาที่วางแผนไว้ไม่น่าเป็นจริงได้ 

ขั้นที่ 7 บริหารตารางการใช้เวลา เป็นการท าตามตารางที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องใช้ทักษะ การตัดสินใจ 
การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง เพื่อให้การจ านวนเวลาในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตามตารางที่ก าหนดนั้นให้ได้ 

ขั้นที่ 8 การประเมินผลการบริหารตารางการใช้เวลา เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแผน และ
ปัญหาที่ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อปรับแผนใหม่ให้เหมาะสม โดย การประเมินผลช่วงแรก
ควรท าเมื่อได้ลงมือปฏิบัติตามตารางแล้ว 1 สัปดาห์ ซึ่งถ้าพบว่าตารางมีความไม่เหมาะสมให้ปรับตารางการใช้
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เวลาให้เหมาะสมกับความเป็นจริง และประเมินผลต่อไปเป็นระยะเพ่ือแก้ไขอุปสรรคและควบคุมการใช้เวลา
ของตนเองให้เพ่ือบรรลุเป้าหมายสุดท้ายได้ตามที่ตั้งไว้ 

อุปสรรคและตัวช่วยในการจัดการเวลา 
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า การจัดการเวลาสิ่งที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายด้าน ทั้งปัจจัย

ภายนอกตัวบุคคลและปัจจัยภายในตัวบุคคล การประสบความส าเร็จในการจัดการเวลานอกจากข้ันตอนและ
วิธีการในการท าโครงการจัดการเวลาที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ความรู้ความเข้าใจในปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและตัว
ช่วยในการจัดการเวลาต่อไปนี้ จะช่วยให้การจัดการเวลาประสบ ความส าเร็จมากยิ่งข้ึน   

1. การรู้เท่าทันและแก้ไขอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นอุปสรรค การเดินตามตารางที่ก าหนด ต้องใช้ความ
พยายาม อดทนอย่างมาก โดยเฉพาะการอดทน และต่อสู้กับสิ่งที่ท าให้เราไม่ได้ท าในสิ่งที่ตั้งใจจะท า ซึ่งได้แก่ 
1.1 การบอกตัวเองว่า "ตอนนี้ฉันยังไม่มีอารมณ์ท างาน"  
1.2 ใส่ใจ / ห่วงใยต่อตารางก าหนดการท างานของตนเองน้อย 
1.3 ความกังวล ว้าวุ่น เมื่อเวลาจวนเจียน 
1.4 เป็นทุกข์เมื่อคิดว่างานที่ท าจะได้เกรดหรือคะแนนต่ า 
1.5 ความรู้สึก โกรธ กังวล ซึมเศร้า จะเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนเวลาที่สูญเสียไป 
1.6 ความรู้สึกอ่อนล้า และตึงเครียด 

 2. จ ากัดพฤติกรรมที่เป็นตัวท าลายเวลา เป็นพฤติกรรมที่ท าให้เราหันเหไปจากเป้าหมายที่เราวางไว้ 
เช่น การดูทีวี การงีบนอน การมองเหม่อ และการคุยโทรศัพท์ ดังนั้นเราจึงควรจ ากัดเวลาในการท าพฤติกรรม
เหล่านี้ให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม 

3. ใช้ตัวช่วยที่เรียกว่าตัวกอบกู้เวลา ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ช่วยให้การใช้เวลาในการท ากิจกรรมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่ 
3.1 การใช้รายการตรวจสอบงานที่จะต้องท าและได้ท าเสร็จไปแล้ว 
3.2 การท างาน 2 อย่างในเวลาเดียวกัน เช่น ฟังเทปการบรรยายของอาจารย์ / อ่านหนังสือระหว่างนั่งรถเมล์ 
/ เดินทางไป-กลับ หรืออ่านหนังสือกับเพ่ือนก็จะได้ทั้งการมีเวลาอยู่กับเพ่ือน และได้การเรียนไปด้วย 

4. ปฏิเสธกิจกรรมบางอย่างที่ผู้อื่นให้ท าในเวลาที่จ าเป็น การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ดี แต่ใน
เวลาที่จ าเป็นถ้าการใช้เวลาในการช่วยเหลือผู้อื่น จะท าให้เราท างานส าคัญไม่ทัน การปฏิเสธการขอความ
ช่วยเหลือก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า โดยสื่อสารให้ผู้ร้องขอความช่วยเหลือได้ทราบความจ าเป็นของเรา 

5. การจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่ง (Procrastination Management) 
การผัดวันประกันพรุ่ง หมายถึง การผัดผ่อนหรือเลื่อนเวลาของการกระท าบางอย่างที่ตนเองเชื่อว่ามีประโยชน์
ออกไปโดยไม่มีความจ าเป็น ซึ่งถ้าการผัดผ่อนหรือเลื่อนนั้นสร้างความยุ่งยากให้เกิดขึ้นกับตนแล้ว เรียกว่า เป็น
ปัญหาที่ควรได้รับการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนของการจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่ง 
ขั้นที่ 1 แยกวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่ง สาเหตุที่ท าให้บุคคลผัดผ่อนหรือ
เลื่อนการกระท าในสิ่งที่ตนเองบอกว่าต้องการจะท า มีทั้งที่เกิดจากความรู้สึก ความคิด และพฤติกรรม ซึ่งแยก
วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดจากแต่ละปัจจัย (O’Keefe & Berger, 1997) ดังนี้ 
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1.1 สาเหตุจากอารมณ์ความรู้สึก  
อารมณ์ความรู้สึกที่ท าให้มีการผัดผ่อนหรือเลื่อนการกระท าที่ตั้งใจไว้แล้ว เป็น ความรู้สึกทางลบที่มีต่องานหรือ
ภาวะที่ก าลังจะท างานนั้น ซึ่งตัวอย่างของความรู้สึกทางลบที่เป็นสาเหตุของการผัดผ่อน/เลื่อนงานออกไป 
ได้แก่ 
(1) ความรู้สึกความกังวล ความตึงเครียด ความกระวนกระวายที่เกิดขึ้น เมื่อพยายามเริ่มลงมือท า หรือเม่ือ
เพียงแต่คิดจะท าก็เกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นแล้ว เราจึงเกิดแรงจูงใจที่จะไปท าอย่างอ่ืนแทน เพื่อหลีกหนี
ความรู้สึกดังกล่าว 
(2) ความรู้สึกโกรธ ที่จะต้องท างานนั้น บุคคลจึงเลื่อนการท างานนั้นออกไป เพื่อลดความรู้สึกโกรธที่เกิดขึ้น 
(3) ความรู้สึกเฉื่อย ซึมเศร้า หรือเหนื่อยมากเกินกว่าที่จะท างานในขณะนั้นได้ จึงต้องการผ่อนคลายชั่วคราว 
กล่าวได้ว่า ความรู้สึกทางลบที่สนับสนุนให้เราผัดผ่อน / เลื่อนการท างาน ที่ตั้งใจไว้มีมากมาย เราจะต้องหา
วิธีการที่ดีกว่าจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้หรือจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่งของตนเอง 
          1.2 สาเหตุจากความคิด  
ความคิดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการผัดผ่อน / เลื่อนการท างาน ได้แก่ 
(1) ความเชื่อ บุคคลไม่เชื่อเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นทั้งผลที่จะเกิดขึ้นทันที และผลระยะยาวทั้ง ๆ ที่อาจจะมี
อาจารย์ พ่อ แม่บอกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น หรือคิดว่าผลที่จะได้ไม่มีค่ามากพอ จึงไม่ลงมือท า 
(2) ความเชื่อว่า จะท างานได้ดีเมื่อมีความเครียด จึงเก็บไว้ค่อยท าตอนใกล้ก าหนดส่ง 
(3) ความเชื่อว่า ตนเองไม่มีความสามารถท่ีจะท างานนั้นให้ส าเร็จได้ 
ขั้นที่ 2 ระบุตัวก่อเหตุของพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งของตนเอง การค้นหาตัวก่อเหตุของพฤติกรรมการ
ผัดวันประกันพรุ่งของตนเอง ท าได้โดยสังเกตและท าความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึก ความคิด และ
การกระท า ที่มีต่อของพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งของตนเอง เพื่อพิจารณาว่า อะไรเป็น “ก่อเหตุ” 
(trigger) ของพฤติกรรมการผัดผ่อน/เลื่อนการท างาน ตัวอย่างเช่น  “ พอคิดจะท างาน เกิดความรู้สึกกังวล 
เครียด ไม่อยากลงมือท า” แสดงว่า ความรู้สึกเป็นตัวก่อเหตุพฤติกรรมการผัดผ่อน / เลื่อนการท างาน   

“เมื่อจะลงมือท างาน เกิดความสงสัย ไม่แน่ใจว่าจะท าอย่างไร หรือเกิดค าถามว่าเป็นชิ้นงานที่มีค่า
หรือไม่” แสดงว่า ความคิดเป็นตัวก่อเหตุของพฤติกรรมการผัดผ่อน/เลื่อนการท างาน  

“เมื่อจะลงมือท างาน กลับไปท างานอ่ืนที่ชอบก่อน” แสดงว่า พฤติกรรมอ่ืนที่เป็นคู่แข่งของพฤติกรรม
การท างานที่ก าหนดเป็นตัวก่อเหตุของพฤติกรรมการผัดผ่อน / เลื่อนการท างาน 
ขั้นที่ 3 การจัดการเปลี่ยนแปลงตัวก่อเหตุของพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่ง  หลังจากท่ี เราสามารถ
วิเคราะห์และระบุตัวก่อเหตุของพฤติกรรมการผัดผ่อนการท างานได้แล้ว ก็มาสู่ขั้นตอนการหาวิธีการและ
เทคนิคมาเปลี่ยนแปลงตัวก่อเหตุ ตัวอย่างเช่น 
3.1 ถ้าพบว่า ความรู้สึกเป็นตัวก่อเหตุของพฤติกรรมการผัดผ่อนการท างาน เช่น 
3.2.1 ความกังวล เปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด เพ่ือลดความกังวล 
3.2.2 ความโกรธ เปลี่ยนแปลงโดยการผ่อนคลายความเครียด และ การแสดงออกอย่างเหมาะสม 
(Assertiveness) 
3.2.3 ความเหนื่อยล้า เปลี่ยนแปลงโดยการออกก าลังกายเบา ๆ และพักผ่อน 
3.2 ถ้าพบว่า ความคิดเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมการผัดผ่อนการท างาน เราสามารถเปลี่ยนความคิดของเรา โดย
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เลือกใช้เทคนิคส าหรับเปลี่ยนแปลงความคิดตามความเหมาะสม ได้แก่ การโต้แย้งกับตนเอง (Disputation) 
การมองมุมใหม่ (Reframing) การหยุดความคิด (Thought stopping) 
3.3 ถ้าพบว่า พฤติกรรมอ่ืนที่เป็นคู่แข่งของพฤติกรรมการท างานที่ก าหนดเป็นตัว 
กระตุ้นของพฤติกรรมการผัดผ่อน / เลื่อนการท างาน ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมการท างานไม่ได้รับการเสริมแรง
ทันทีท่ีท างาน เปลี่ยนแปลงโดยให้รางวัลกับตนเองหลังการท างานที่ก าหนด เพื่อเพ่ิมความเข้มให้กับพฤติกรรม
การท างานของตน 
 วิธีการจัดการเวลาให้กับตัวเอง ประกอบด้วย 

- ท างานหนึ่ง ๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะท างานอ่ืน ๆ ต่อไป เพราะถ้ามีการวางแผนท างาน
ไว้อย่างชัดเจนแล้ว จะท าให้เรารู้ว่างานใดส าคัญต้องท าให้เสร็จอันดับแรก แต่หากไม่มีการ
วางแผนการท างานที่ดี ก็จะไม่สามารถเรียงล าดับความส าคัญว่า ควรท างานใดก่อนหลัง 

- จัดตารางงานทั้งหมดให้เป็นระบบ บันทึกทุกอย่างที่ต้องการจะรู้ จะจ า คิดวางแผนรวมถึง
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับงานนั้น ๆ 

- การก าหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นของแต่ละงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และท าให้
เสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

- ท าทันที ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง จัดล าดับความส าคัญในเรื่องเวลาของคุณ ให้รู้ว่าสิ่งใดส าคัญ
หรือเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องท าก่อนอันดับแรก 

- ไม่ต้องท าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง แบ่งเวลาให้กับครอบครัว รวมถึงงานเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ในบ้านที่เราต้องรับผิดชอบเป็นประจ า 

- รู้ว่าช่วงเวลาใด คุณท างานได้ดีที่สุด ไม่ว่าเป็นเวลาใดก็ตาม ท างานที่ส าคัญหรืองานที่ยากใน
เวลานั้น ๆ 

- วางตารางเวลาเผื่อไว้ในแต่ละงาน ส าหรับงานที่อาจผิดพลาด ล้มเหลวหรืองานที่ต้องเลื่อน
เวลาออกไป 

- แบ่งเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับชีวิตส่วนตัวของคุณบ้าง แต่ไม่ใช่ความข้ีเกียจหรืออู้งาน 
- รู้จักปฏิเสธ ท างานที่ก าลังท าอยู่ให้เสร็จเสียก่อนแล้วค่อยหันไปสนใจสิ่งอ่ืน ๆ 
- จัดตารางเวลาปิดสวิตช์การท างานเข้าไปไว้ในแผนงานด้วย เพื่อให้เครื่องจักรร่างกายได้

พักผ่อน 
- เคร่งครัดกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ต้องสะสางงานให้เสร็จตามก าหนดเวลา 
- เคร่งครัดกับเวลาที่เสร็จของงาน และต้องเสร็จเมื่อต้องการจะไปท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
- มีภาพชัดเจนในเรื่องเวลาของตัวคุณเอง พร้อมจัดสรรเวลาในเรื่องงาน การพักผ่อน การ

พบปะเพ่ือนฝูง กิจกรรมในสังคม ฯลฯ ให้เหมาะสม 
- หาวิธีที่จะท างานให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะ การเรียนที่ต้องใช้ระยะเวลา  
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หน่วยที่ 4 
การวางแผนในการเรียน   

  
การท าสัญญากับตน (Self-contract) 

การท าสัญญากับตน (Self-contract) เป็นเครื่องมือที่มีพลังต่อการก้าวไปสู่ความส าเร็จ การท าสัญญา
กับตนเป็นข้อตกลง ที่เขียนเป็น ลายลักษณ์ที่ท ากับตนเอง ระบุข้ันตอนที่ด าเนินการและเมื่อบรรลุเป้าหมายจะ
ให้อะไรกับตนเอง การท าสัญญากับตน ก็เหมือนกับการท า สัญญาอ่ืนๆ คือ จะต้องมีข้อความท่ีระบุในสัญญา
ว่าจะให้เวลาเท่าไร ซึ่งอาจให้เวลา 2-3 นาที เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน เป็นปี การเขียนสัญญาควรเขียนเฉพาะสิ่ง
ที่รู้ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อบรรลุตามสัญญา ก็เปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย ขั้นต่อไป ซึ่งในสัญญา
ควรประกอบด้วย 

1.มีเป้าหมายของพฤติกรรมที่ต้องการบรรลุ โดยมีก าหนดเวลาที่แน่นอน 
2.สิ่งเสริมแรงทีจ่ะใช้ รวมทั้งก าหนดเวลาที่จะใช้ในการเสริมแรงนั้น 
3.รางวัลเพิ่มเติมเมื่อท างานขั้นต่ าได้ส าเร็จ 
4.บทลงโทษถ้าท าตามสัญญาไม่ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
5.วิธีการเก็บบันทึกพฤติกรรมของตน 
6.พยานซึ่งเป็นคนอ่ืนที่ช่วยเหลือตนอย่างน้อย 2 คน 
ส าหรับหัวข้อในสัญญาควรประกอบด้วย หัวข้อต่อไปนี้ 

- เป้าหมาย (Goal) 
- ข้อตกลงกับตน(Self-agreement) 
- สิ่งเสริมแรง (Reinforcers) 
- การให้รางวัล(Bonus clause) 
- บทลงโทษ (Panalty clause) 
- การบันทึก(Records) 

การท าสัญญากับตน หากน าไปใช้ควบคู่กับวิธีการหรือเทคนิคการพัฒนาตนอ่ืนๆ จะช่วยให้วิธีการหรือ
เทคนิคนั้น เพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้น 
การก ากับตนเอง (Self- Regulatory) 

การก ากับตนเอง เป็นกระบวนการที่บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้ไปสู่พฤติกรรม เป้าหมาย
ตามท่ีตนต้องการปรับปรุง / แก้ไข โดยบุคคลนั้นท าการวางแผน ควบคุม และก ากับ พฤติกรรมของตนด้วย
ตัวเองอย่างมีระบบ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3 กระบวนการ ได้แก่ 1) กระบวนการสังเกตตนเอง 
(Self-Observation) 2) กระบวนการตัดสินใจ (Judgement Process) และ 3) การแสดงปฏิกริยาต่อตนเอง 
(Self-Reaction) 

กระบวนการของการก ากับตนเอง  
การก ากับตนเองเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนที่ชัดเจน 

ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3 กระบวนการ และมีล าดับของขั้นตอนดังนี้ คือ  
1. กระบวนการสังเกตตนเอง (Self-Observation) 
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2. กระบวนการตัดสินใจ (Judgement Process) 
3. กระบวนการแสดงปฏิกริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) 
กระบวนการสังเกตตนเอง (Self Observation)การสังเกตตนเอง เป็นกระบวนการแรกที่ส าคัญ ซึ่ง

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ (Bandura, 1986 ) คือ 
1. การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) เป็นการก าหนดพฤติกรรมที่ตนเองต้องการจะเป็น หรือต้องการ

ให้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไร ซึ่งต้องก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายนี้ออกมาเป็นการกระท าที่ชัดเจน เพ่ือจะตัวเอง
จะได้ตัดสินหรือประเมินความส าเร็จ / ความล้มเหลวของการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมตนเองได้อย่างถูกต้อง โดย
มีหลักการตั้งเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 ระบุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถเห็นได้ วัดได้ หรือเป็นปริมาณท่ีนับได้ เช่น ระบุว่า “ฉันจะ
ลดน้ าหนักให้ได้ 1 กิโลกรัม ภายในเวลา 2 สัปดาห์”  

1.2 ระบุพฤติกรรมเป้าหมายที่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ตั้งไว้เผื่อเลือกอีก หมายถึง เป็นการ
ระบุท่ีตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะท าอะไร เช่น “วันนี้ฉันจะต้องท าโครงงานพัฒนาตนเสร็จ” แต่จะไม่ระบุว่า “ 
วันนี้ฉันอาจจะท าโครงงานพัฒนาตนหรือไม่ก็รายงานวิถีโลก” 

1.3 เป็นพฤติกรรมเป้าหมายระยะสั้น การตั้งเป้าหมายระยะสั้นจะท าให้สามารถเห็นผลได้ง่ายและ
รวดเร็วกว่าการตั้งเป้าหมายระยะยาว และเมื่อสามารถท าเป้าหมายระยะสั้นให้ส าเร็จได้ บุคคลก็จะมีแรงจูงใจ
หรือที่เรียกว่าก าลังใจเพ่ิมข้ึนในการที่จะพยายามท าให้เป้าหมายระยะถัดไปส าเร็จได้อีก  

1.4 เป็นเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่สูงหรือต่ ากว่าความสามารถและความจ ากัดท่ีจะท าได้ 
2 การเฝ้าติดตามดูตนเอง (Self – Monitoring) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมเป้าหมายที่ตนเองท าได้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับบอกความส าเร็จ แต่ละระยะให้ตนเอง
ทราบ หรือบอกให้ทราบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือจะได้แก้ไขให้ไปถึง เป้าหมายที่วางไว้ 

กระบวนการตัดสิน (Judgement Process) กระบวนการตัดสิน เป็นกระบวนการที่บุคคลตัดสิน
หรือประเมินว่าตนเอง สามารถ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตตนเองไปเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่วางไว้ 

กระบวนการแสดงปฏิกริยาต่อตนเอง (Self-Reaction)กระบวนการแสดงปฏิกริยาต่อตนเอง 
หมายถึง การให้ผลตอบแทนต่อตนเอง หลังจากท่ีตัดสินผลการเปลี่ยนแปลงของตนเองว่าประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลว ซึ่งผลตอบแทนที่บุคคลจะให้กับตนเองแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1 การให้รางวัลกับตนเอง เมื่อประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงตนเอง อาจจะอยู่ในรูปของ
สิ่งจูงใจภายนอก ได้แก่ วัตถุ สิ่งของที่ตนชอบ เช่น อาหารมื้อพิเศษ เกมส์กด ของใช้ หรือ เป็นการท ากิจกรรม
ที่ชอบ หรือ การให้เวลาอิสระกับตนเอง หรืออาจอยู่ในรูปสิ่งจูงใจภายใน เช่น การชื่นชมตนเอง หรือความ
ภูมิใจในตนเอง 

2 การลงโทษตนเอง เมื่อเปลี่ยนแปลงตนเองไม่ส าเร็จหรือท าได้ต่ ากว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ การลงโทษนี้
บุคคลอาจจะท า หรือไม่ท าก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วเมื่อบุคคลไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็มักจะ
ต าหนิตนเอง หรือรู้สึกละอายใจ 
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การฟื้นฟูความจ า 
 ความจ าของมนุษย์เรามี 3 แบบ คือ 

(1) ความจ าส าหรับเรื่องราว (Episodic Memory) เป็นความจ าประเภทที่เราใช้จ าเรื่องราวต่าง 
ๆ ตั้งแต่เด็ก เรื่องไปเที่ยว เรื่องงานวันเกิด เรื่องเดทครั้งแรก เป็นความจ าที่ท างานได้ดี แต่คนส่วนใหญ่จะถูก
ความจ าประเภทนี้หลอก และเรามักลืมรายละเอียดส าคัญ ๆ ระหว่างทาง  

เครื่องมือความจ านี้ ควรใช้การท าปฏิทินช่วยจ า เพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เดือน ปี จะหาย
ระหว่างทางเร็วมากหายเราไม่มีการบันทึก สิ่งที่ช่วยได้คือ การเขียนบันทึกไดอารี่ การวาดภาพทวนความจ า 
เป็นต้น 

(2) ความจ าเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ในโลก (Semantic Memory) เป็นความจ าที่ช่วย
ให้เราจ าสิ่งของ สสาร องค์ประกอบต่าง ๆในโลกนี้ได้ในขั้นรายละเอียด และชื่อเรียก เช่น จ าแมวของเราได้ จ า
ชื่อร้านอาหารโปรด จ าได้ว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ เป็นต้น 

เครื่องมือความจ านี้ ควรใช้ภาพและสีมาช่วยจ า เช่นวาด mindmap วาดตารางเวลา ใช้กราฟฟิคและ
ภาพประกอบที่เราวาดเอง การฝึกท าข้อสอบ และให้เพ่ือช่วยสอน ซึ่งความจ านี้จะท าได้ดีหากมีการฝึกฝนและ
ท าซ้ า ๆ 

(3) ความจ าผ่านการท าตามขั้นตอน (Procedural Memory) เป็นความจ าที่เรียนรู้ครั้งเดียว แต่
จ าได้จนวันตาย เพราะว่าเราใช้ ร่างกายในการช่วยจ าด้วย เช่น การปั่นจักรยาน การขับรถ การว่ายน้ า เป็นต้น  

เครื่องมือความจ านี้ควรใช้การฝึกฝนบ่อย ฝึกจนร่างกายท าได้เองอัตโนมัติ โดยผ่านเพลง ผ่านการ
เต้นร า การฝึกกับอุปกรณ์ท่ีต้องใช้งานจริง เช่น คอมพิวเตอร์ จักรยาน เป็นต้น ความจ านี้หากเราหยุดท าไป
หลายปี ร่างกายก็ไม่มีวันลืม 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความจ า 
1) อารมณ์ ถ้าเรื่องราวใดเก่ียวข้องกับอารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์รุนแรง จ าท าให้เราจ าได้ดี

แน่นอน เพราะสมองจัดเตรียมที่เฉพาะส าหรับอารมณ์ หากต้องการจ าดีก็ต้องมีความสุขและอารมณ์ดีในขณะ
เรียน 

2) สมาธิ การใช้สมาธิจดจ่ออย่างมีประสิทธิภาพ ก็ช่วยให้เราเพ่ิมปริมาณความจ าได้  
3) แรงบันดาลใจ/เป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่คนมักมองข้าม ดังนั้นคนที่จ าได้แม่นมักเป็นคนที่เป้าหมาย

ในการจ าที่ชัดเจนและมีการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองสูงมาก 
4) สภาพร่างกาย คนที่นอนหลับ รับประทานอาหารดีกับสมองย่อมส่งผลต่อร่างกาย 
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หน่วยที่ 5 
การจัดการการเงิน 

การวางแผนการเงินส าหรับนักศึกษา 
ข่าวความกังวลของภาครัฐและนักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาการเมืองต่อเศรษฐกิจ

ไทยว่าจะท าให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตในอัตราที่ต่ ามากถึงติดลบได้ถ้าสถานการณ์การเมืองยังยืดยื้อต่อไป 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจนี้ย่อมกระทบทุกคน โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ที่ก าลังจบ อาจมีปัญหาในการหางานท า  
      ถ้ากล่าวถึงนักศึกษาหลายคนอาจคิดว่า ท าไมต้องวางแผนการเงินด้วย ในเมื่อในวัยนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่มี
รายได้เลย แล้วจะวางแผนอะไร แต่จริงๆ แล้วพวกนักศึกษาเป็นอีกกลุ่มที่ต้องศึกษาเรื่องการวางแผนการเงิน 
ไม่ว่าคนที่ส่งเสียตนเองเรียนหนังสือ หรือแม้แต่คนที่พ่อแม่สนับสนุนเรื่องการเรียน เพราะปัจจุบันพ่อแม่โดย
ส่วนใหญ่ก็จะพยายามสอนลูกให้รู้จักการบริหารเงิน โดยให้เป็นเงินลูกเป็นเงินเดือน เมื่อลูกต้องบริหารการใช้
จ่ายเองดังนั้น การวางแผนการเงินจึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
      กลุม่นักศึกษาจัดเป็นคนในกลุ่ม Gen Y (อายุ 16-30 ปี) เป็นกลุ่มที่มีพลังในตัวเองมาก สามารถเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและพร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ กล้าแสดงออก สามารถท างานหลายๆ อย่างได้ใน
เวลาเดียวกัน มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตนเองสูง รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี  
      กลุ่ม Gen Y มีรสนิยมชอบดูแลตนเองสูง ชอบแต่งตัว เหตุผลในการซื้อสินค้าของคน Gen Y ส่วนใหญ่
ใช้เหตุผลลูกผสม คือ ใช้เหตุผลผสมกับอารมณ์ท่ีตั้งอยู่บนฐานข้อมูล พวกเขาจะหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนจะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละชิ้น จากพฤติกรรมของกลุ่ม Gen Y สะท้อนมาสู่พฤติกรรมทางการเงิน ผล
ส ารวจพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่ม Gen Y จากรายงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยการสนับสนุน
ของธนาคารกรุงศรีฯ เรื่อง “คน เจน เอ็กซ์ (Gen X) และ เจน วาย (Gen Y) กับการเก็บออมเงินและการ
ลงทุน” เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา มีดังนี้ครับ  
     • กลุ่ม Gen Yส่วนใหญ่นิยมออมเงินในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ า โดยที่นิยมมากสุด คือ ฝากเงินกับ
ธนาคาร รองลงมา คือ ประกันชีวิต และสลากออมสิน ตามล าดับ 
     • กลุ่ม Gen Y ในสัดส่วนปานกลางออมในสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เพชร ทองค า ฯลฯ) คือ 
ประมาณ 10% - 13% 
     • กลุ่ม Gen Y มีเพียงส่วนน้อยที่ลงทุนในสินทรัพย์เพ่ือการลงทุน (ลงทุนในกองทุนประมาณ 6% และ
ลงทุนในหุ้นประมาณ 0.3%) 
 ด้านการบริหารรายรับรายจ่าย 
• ควรระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยเฉพาะในทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น สังหาริมทรัพย์ ต่างๆ วิธีการ
บริหารรายจ่ายที่เหมาะสม คือ เริ่มด้วยการท าบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อจะเป็นสัญญาณในการเตือนตนเองว่า
ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกินไปหรือไม่ 
• ควรหลีกหนีจากการก่อหนี้ที่ไม่จ าเป็น เนื่องจากรายได้ที่จ ากัด ท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ดังนั้น 
หากไม่มีการควบคุมรายจ่ายที่ดี จะท าให้เป็นปัญหาหนี้ได้ง่าย และปัญหาหนี้ที่พบส่วนใหญ่ในกลุ่มนักศึกษา 
คือ ปัญหาหนี้บัตรเครดิตจากผลส ารวจของศูนย์วิจัยเอแบค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเมื่อปี 2556 เรื่อง 
"พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของคนเมือง" ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ากลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่ม
ที่ใช้บัตรเครดิตสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 46.7 ซึ่งหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้ที่คิดดอกเบี้ยสูงมากถึง 
20%/ป ี
• ควรหลีกหนีจากอบายมุข โดยเฉพาะการพนัน เช่น พนันบอล ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของ
นักศึกษาในปัจจุบัน 
ด้านการบริหารทรัพย์สิน 
     • เนื่องจากยังเป็นผู้ที่ไม่มีภาระ และระยะเวลาการลงทุนนาน ความสามารถในการรับความเสี่ยง จึงควร
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ลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ที่ให้โอกาสของผลตอบแทนสูง และป้องกันผลกระทบของเงินเฟ้อได้ดี เช่น หุ้น 
ฯลฯ (ปัจจุบันลงทุนเพียง 6% - 8%ของเงินออมทั้งหมด) 
     • ควรลดการลงทนสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินฝากและพันธบัตร เหลือให้เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่าย 3 -
6 เดือน (ปัจจุบันมีสินทรัพย์สภาพคล่องสูงถึง 75% - 80% ของเงินออมทั้งหมด) เงินออมส่วนที่เหลือน ามา
ลงทุนเพื่อให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นต่อไป  
     • เนื่องจากเป็นผู้ที่เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ได้เร็ว จึงควรศึกษาหาความรู้ด้านการลงทุน เพื่อเป็นการสร้าง
รากฐานการลงทุนที่ถูกต้อง 
     • โดยตัวของนักศึกษาเองก็เป็นทรัพย์สินที่ส าคัญ จึงควรพัฒนาความรู้ และค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของเรา 
เพ่ือการท าอาชีพที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต และควรหมั่นดูแลสุขภาพเพ่ือรักษาทรัพย์สินที่มีค่านี้ให้คงอยู่
นานๆ 
ด้านการบริหารความเสี่ยง 
     • เนื่องจากพฤติกรรมของคนวัยนี้มักจะคะนอง กล้าได้กล้าเสีย การท าประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันชีวิต
แบบคุ้มครองตลอดชีพ น่าจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมกว่าการท าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพราะให้ความ
คุ้มครองมากกว่า และเบี้ยประกันต่ ากว่า ท าให้มีเงินเหลือส าหรับการลงทุนเพ่ืออนาคตได้มากขึ้น 
สาธิต บวรสันติสุทธิ ์(http://www.kiatnakin.co.th/knowledge-detail.php?id=56) 

ประโยชน์ของการ วางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคล 
ไม่ว่าจะอยู่ในยุคท่ีเศรษฐกิจก าลังรุ่งเรืองหรือถดถอยการ วางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคลก็เป็นเรื่องที่

ส าคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะมีเงินระดับหมื่นบาทหรือร้อยล้านบาทก็ต้องอาศัยการวางแผนการจัดการที่ดีเท่านั้นจึง
จะท าให้บุคคลมีความมั่งคั่งและยังรับประกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเงินออม น้อยคนนักท่ีจะ
ได้รับการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล เมื่อเรียนจบมาท างานมีรายได้แล้ว กลับไม่
สามารถจัดการด้านการเงินของตนเองได้ดีนัก จึงเป็นเรื่องที่คนเราควรแสวงหาความรู้ด้านนี้ให้มากขึ้นและ
มองเห็นความส าคัญของการวางแผนการเงิน เพราะบุคคลคือหน่วยย่อยที่สุดในระบบการหมุนเวียนของกระแส
เงินสดทั้งระบบ 

ประโยชน์ส าคัญของการวางแผนทางการเงิน ดังนี้ 
- การวางแผนทางการเงิน ท าให้รู้ถึงสถานะทางการเงินที่แท้จริง คนเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าตนเองมี

สถานะการเงินอย่างไร หากไม่แจกแจงออกมา  
- การวางแผนทางการเงิน ช่วยลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น การท าตารางเพ่ือบันทึกรายการค่าใช้จ่ายด้าน

ต่าง ๆ ถ้าคุณบันทึกได้ดีและลงรายละเอียดว่ามีการใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ไปอย่างไรบ้างในแต่ละวัน เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าดูหนัง ฟังเพลง อาหารนอกบ้าน มื้อพิเศษ ขนม ช้อปปิ้งเสื้อผ้าสินค้าอ่ืน ๆ อย่างไร  

- การวางแผนทางการเงิน ส่วนบุคคล ท าให้มีรายได้เพ่ิมจากการออมและวางแผนภาษี การทราบที่มาที่
ไปว่ามีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร ท าให้บุคคลสามารถจัดการเรื่องการออมได้อย่างถูกต้อง  

- การวางแผนทางการเงินท าให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต เพราะคนเราไม่ได้มีสถานะอยู่
เหมือนเดิมตลอดไป  ตามอายุที่เพ่ิมขึ้น คุณก็จะต้องเกษียณในอนาคต และหลังจากเกษียณแล้วคุณจะหา
รายได้อย่างไรต่อไป  
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หน่วยที่ 6 
การจัดการสุขภาวะ 

 
สุขภาวะ 

สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ หรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ทุกๆ ทาง
เชื่อมโยงกัน สะท้อนถึงความเป็นองค์รวมอย่างแท้จริงของสุขภาพท่ีเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้ง 4 มิต ิทั้งนี้
ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เพ่ือช่วยให้การวิเคราะห์ตนสมบูรณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ท าให้ท าให้เกิด
การพัฒนาตนที่สมบูรณ์   

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้เคยกล่าวไว้ว่า ส่วนประกอบที่จะท าให้มนุษย์สักคนมีความสุขที่สมบูรณ์ได้นั้น 
จะต้องประกอบด้วย 4 ส่วนหลักนั่นคือ สุขภาวะทางกาย จิต สังคม และปัญญา ทั้งสี่ส่วนนี้จะมุ่งไปสู่สิ่งที่เรียก 
สุขภาวะที่สมบูรณ์ (Well-being) อย่างไรก็ตามทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา ไม่อาจแยกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาด ทั้ง 4 ส่วนล้วนมีบางอย่างเชื่อมโยงถึงกันและกัน ส่วนที่ส าคัญที่สุดก็คือ ‘ปัญญา’ เพราะถือว่าเป็น
ศูนย์กลางที่จะควบคุมดูแลทั้งหมด ถ้าปราศจากปัญญาแล้ว สุขภาวะทางกาย ทางจิต หรือทางสังคมจะเกิดขึ้น
ไม่ได้เลย 

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องของ สุขภาวะทางปัญญา หรือ Spiritual Healthได้รับการยอมรับโดยทั่วกันแล้ว
ว่าเป็นสิ่งสากล ไม่ข้ึนหรือยึดโยงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง สอดคล้องกับมติขององค์การอนามัยโลก (WHO : 
World Health Organization) ที่ให้เพ่ิมแนวคิดเรื่องของสุขภาวะทางปัญญา เข้าไปในค าจ ากัดความของค าว่า 
‘สุขภาพ’ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541ท าให้โลกทั้งตะวันออกและตะวันตกต่างหันมาศึกษาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ มี
งานวิจัยและผลการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์มากมายที่มารองรับเรื่องของสุขภาวะทางปัญญา สิ่งส าคัญท่ีได้
ค้นพบและน่าจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อหลายชีวิต ที่ก าลังเผชิญทุกข์สุขบนโลกใบนี้ได้อย่างดียิ่งเลยก็คือ เรื่อง
ของสุขภาวะทางปัญญาไม่ได้เกิดข้ึนจากพรสวรรค์ ความบังเอิญหรือโชคลาภลอยใดๆ แต่หากเกิดขึ้นได้
จาก ‘การลงมือท า‘ ฝึกฝนผ่านประสบการณ์ตรงของเราเอง ซึ่งวิธีที่จะท าให้เราเข้าใจและไปถึงสุขภาวะทาง
ปัญญานั้นมีมากมายหลากหลายวิธีเสียด้วย เรียกว่าใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามจริตและความถนัดของ
ตัวเอง  

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ให้ค าแนะน าถึงเส้นทางท่ีจะน าสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญาไว้ทั้งหมด 8 เส้นทาง 
หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น’8 เส้นทางแห่งความสุข‘ก็ย่อมได้ เพราะในแต่ละเส้นทางคือวิธีที่จะช่วยให้เราได้ฝึกฝน
ตนเอง เพื่อน าสู่การเกิดสุขภาวะทางปัญญา ทั้ง 8 เส้นทางนี้ประกอบด้วย การท างานศิลปะ การสัมผัส
ธรรมชาติ การเคลื่อนไหวทางกาย การร่วมแรงเป็นชุมชน การท างาน การท างานจิตอาสา การภาวนา และ
การศึกษาเรียนรู้ 

องค์ประกอบที่ท าให้บุคลิกภาพ ทางกายสมบูรณ์ ได้แก่เรื่อง สุขภาพกาย และสุขภาพจิต โดยสรุปคือ 
สถิต วงศ์สวรรค์. ( 2540 : 185-187 ) 
1. สุขภาพกาย เป็นองค์ประกอบพื้นฐาน จะว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุด ส าหรับ บุคลิกภาพทางกายท่ี
สมบูรณ์ ก็คงไม่ผิดนัก เพ่ือให้มองเห็นความส าคัญ ของบุคลิกภาพว่า ท าให้บุคลิกภาพทางกายดีข้ึนอย่างไร จะ
แยกกล่าวไว้สามประการดังนี้ 
1.1 คนมีสุขภาพดีย่อมมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถท างานได้คล่องแคล่วว่องไว สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมได้อย่างสะดวก เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ โดยทั่วไปเข้ากับคนได้ง่าย มีมนุษย
สัมพันธ์ดี พูดเกง่คุยสนุก เพราะมีสุขภาพดีนั่นเอง 
1.2 สุขภาพที่ดีย่อมท าให้ดูมีน้ ามีนวล หน้าตาแจ่มใส มีกิริยาท่าทางรื่นเริงและเป็นสุขมี ผลท าให้จิตใจดีด้วย จึง
เป็นคนน่าคบหาสมาคมด้วย นับว่าเป็นบุคลิกภาพที่ดึงดูดความสนใจคนอื่นๆได้มาก 
1.3 คนที่มีสุขภาพดีย่อมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจ สุขภาพที่ดียังท าให้ ส่วนอื่นของร่างกาย
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สง่างามไปด้วยเช่น ผิวพรรณ ผม เล็บย่อมมีลักษณะงาม สัดส่วนของร่างกายสมบูรณ์เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น 
บุคคลที่ปราศจากโรคเป็นคนที่มีลาภอันประเสริฐ ( อโรคยา ปรมา ลาภา ) สุขภาพของบุคคลขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ   

1.3.1 การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย จะช่วยส่งเสริมความเจริญเติบโตของคนต้อง 
รับประทานให้ได้สัดส่วนและครบ 5 หมู่ อาหารดีมีประโยชน์ไม่จ าเป็นต้องรสดี ราคาแพงแต่เน้นที่ธาตุอาหาร 
ให้ผลดีแก่สุขภาพต้องสร้างนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร รับประทานเป็นเวลา ไม่รับประทานจุบจิบไม่
เลือกเวลา รับประทานไม่มากหรือน้อยเกินไปไม่ตามใจปากตามใจท้อง ไม่ใช่ว่าชอบอะไรก็รับประทานแต่อย่าง
นั้น คนที่ชอบรับประทานขนมหวานมากๆจะท าให้อ้วน บางคนไม่ชอบผักก็ไม่แตะต้องเลย ท าให้ขาดธาตุ
อาหารเป็นผลร้ายต่อสุขภาพ   

1.3.2 การออกก าลัง จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วยดี มีสุขภาพสมบูรณ์ อวัยวะส่วนใดไม่ได้ใช้งาน
เป็นเวลานานๆ จะไม่เจริญเติบโต และแข็งแรงเท่าท่ีควร แขนขา ถ้าไม่ได้ใช้นานๆ จะไม่เจริญเติบโตและ
แข็งแรงเท่าท่ีควร แขนขาถ้าไม่ใช้งานนานๆก็จะลีบเล็กลง เดินไม่ได้ จึงควรออกก าลังสม่ าเสมอ ด้วยการเล่น
กีฬา หรือการท างาน กายบริหาร วิ่ง เป็นต้น แต่ต้องไม่มากนักและไม่หยุดไปนานๆ   

1.3.3 การพักผ่อน ที่ดีที่สุดคือการนอนหลับ วัยรุ่นควรนอนวันละ 8 ชั่วโมง บางคนอาจมากน้อยกว่านี้ 
นอนเท่าไรจึงเพียงพอก็สังเกตได้ง่ายๆ ถ้าไม่ง่วงในเวลากลางวันเป็นใช้ได้ ถ้าง่วงอ่อนเพลียแสดงว่านอนพักผ่อน
ไม่พอ การพักผ่อนที่ดียังมีวิธีต่างๆอีกหลายวิธี เช่นดูมหรสพ หรือ ดูการแสดงต่างๆ ฟังหรือแสดงดนตรี ร้อง
เพลง ท าให้เกิดอารมณ์ชื่นบาน การอ่านหนังสือ ท างานอดิเรกท าให้เกิดความสุข ความสบายใจได้มาก แต่คนที่
ใช้เวลาพักผ่อนมากเกินไปจัดว่าเป็นคนไม่เสียดายเวลาส าหรับท าประโยชน์   

1.3.4 ขนาดของร่างกาย คนที่อ้วนหรือผอมเกินไปควรปรึกษาแพทย์ ส่วนเตี้ยหรือสูงนั้น การบริหาร
ร่างกายช่วยได้บ้างแต่ก็น้อยเต็มที   

1.3.5 ทรวดทรงและสัดส่วนของร่างกาย ผู้ชายชอบสูงใหญ่ ไหล่กว้าง ล่ าสัน มีกล้ามเนื้องาม การ
เพาะกายช่วยได้ง่าย ผู้หญิงนิยมคนรูปร่างสมส่วนเพรียว ไม่อ้วน การบริหารร่างกาย การรักษาอนามัยจะช่วย
ให้มีเอกลักษณ์ของเอกบุรุษและสตรีได้   

1.3.6 การทรงตัวและอิริยาบถ มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพทางกายอยู่มาก ลักษณะการนั่ง นอน 
เดิน การเคลื่อนไหวของร่างกายในตัวคน บางคนก็น่าดู บางคนก็เก้งก้างน่าร าคาญบางคนนั่งงอตัว เดินก้มหน้า 
ต้องรีบแก้ไขฝึกหัดใหม่ในลักษณะที่ส่งเสริมให้บุคลิกภาพดี   

1.3.7 คุณภาพของผิวและส่วนอื่นๆของร่างกาย คนไทยนิยมผิวขาว ละเอียดอ่อนปราศจากผดผื่น 
ต าหนิ ผม เล็บ ฟัน ควรรักษาให้ดี    

1.3.8 ความสะอาด เป็นสิ่งที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและสุขภาพอย่างมาก ควรรักษาและท าความสะอาด
ร่างกายอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการติดโรคและท าให้ตนมีคุณค่าสูงขึ้น จะต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย 
เครื่องแต่งตัว อาหาร เคหสถาน 
2. สุขภาพจิต ส าหรับเรื่องสุขภาพจิตที่สมบูรณ์นั้น ย่อมจะส่งเสริมสุขภาพของร่างกายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
ท านองเดียวกัน สุขภาพของร่างกาย ก็ส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาพจิตดีขึ้นตามล าดับ ทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต จะเป็นตัวส่งเสริมซึ่งกันและกัน ที่ท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ บุคคลจึงควรแสวงหาวิธีการที่
จะท าให้จิตที่ดีเกิดขึ้นได้จาก ความพึงพอใจในตนเอง การมีอารมณ์สดชื่นหรือชื่นบาน ความสดชื่นแจ่มใส 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ประพฤติผิดทั้งต่อกฎของ
สังคมและหลักศาสนา มีความเมตตา กรุณา สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และไม่เป็นคนที่มองโลกในแง่
ร้าย จนเกินไปไม่เห็นคนอ่ืนเป็นศัตรูกับตน บุคคลในลักษณะดังกล่าว ย่อมจะไม่เสีย สุขภาพจิต หรือมี
บุคลิกภาพสมบูรณ์ท้ังกายและใจนั่นเอง 
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ศิลปะการด าเนินชีวิตที่มีความสุข  
 คนที่มีความสุข  คือคนที่มีความสมหวัง  เป็นคนที่สามารถท ากิจกรรมการงานประสบความส าเร็จ
ตามความปรารถนา มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวหรือวิตกกังวล  มีอารมณ์
มั่นคง  มีความอดทนและมีความสามารถต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ  ได้ เป็นคนที่ยอมรับความจริงในชีวิต ท าตัวให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
            กล่าวโดยสรุป คนที่มีความสุขก็คือ คนทีม่ีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นคนที่สามารถ
ปรับตัวได้อย่างดีในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
            ความสุขเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เป็นการมองชีวิต มองตัวเองและมองผู้อ่ืนดังนั้นความสุขจึง
เกิดข้ึนได้กับคนทุกชั้นไม่ว่า ผูด้ ีมั่งมี หรือยากจน แนวความคิดทางด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข  อาจกล่าวสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้  คือ 
            1. พยายามรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด คนที่มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี ย่อมมีจิตใจร่าเริงสนุกสนาน ตรงกัน
ข้ามกับคนที่ไม่แข็งแรง ย่อมเจ็บป่วยเสมอ ท าให้มีอารมณ์หงุดหงิดร าคาญใจ ดังนั้นเราจึงควรรักษาร่างกายให้
แข็งแรงอยู่เสมอโดยการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ มีการพักผ่อนเพียงพอ รักษาความสะอาดของ
ร่างกายและเครื่องใช้ ตลอดจนหมั่นออกก าลังกายอยู่เสมอ 
            2. รู้จักตนเองอย่างแท้จริง ควรส ารวจตัวเองว่าเป็นคนอย่างไร มีความสามารถทางใด แค่ไหนมีความ
สนใจและต้องการสิ่งใด มีอะไรเป็นข้อดีและข้อเสีย พยายามทางแก้ไขข้อบกพร้องและส่งเสริมส่วนที่ดี จะท า
ให้เราตั้งเป้าหมายของชีวิตได้เหมาะสมกับความเป็นจริง ตลอดจนมีโอกาสพบกับความส าเร็จและความสมหวัง
ได้มาก 
            3. จงเป็นผู้มีความหวัง เราควรตั้งความหวังไว้เสมอ  แม้เวลาที่ตกต่ าก็อย่าทอดอาลัย จงคิดหวังเสมอ
ว่าเราจะไม่อยู่ในสภาพเช่นนี้ตลอดไป สักวันหนึ่งเราอาจจะดีขึ้นได้ 
            4. ต้องกล้าเผชิญกับความกลัวและความกังวลใจต่างๆ  ในชีวิตของเรานี้มีสิ่งต่าง ๆ มากมาย ที่ท าให้
กลัวเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก  ดังนั้นเมื่อรู้สึกกลัวอะไรต้องพยายามค้นหาความจริงว่าสิ่งนั้นคืออะไร อย่าปล่อยจิตใจให้
หวาดกลัวโดยไม่มีเหตุผล 
            5. ไม่ควรเก็บกดอารมณ์ท่ีตึงเครียด ควรหาทางระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัวหรือไม่สบายใจ โดยหาทาง
ออกในสิ่งที่สังคมยอมรับและเป็นไปในทางที่พึงปรารถนา 
            6. จงเป็นผู้มีอารมณ์ขัน การมีอารมณ์ขันช่วยให้มีอารมณ์ผ่อนคลาย  ไม่ควรมองการไกลในแง่เอา
เป็นเอาตายมากเกินไป 
            7. การยอมรับข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของตนเอง การรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนอย่างแท้จริงจะ
ช่วยให้เรายอมรับข้อบกพร่อง หรือความผิดพลาดของตนเอง และให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อ่ืนได้ 
            8. ต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนท าอยู่การรู้จักพอใจในงานหรือสิ่งที่ตนท าอยู่ จะท าให้บุคคลนั้นเกิด
อารมณ์สนุก ไม่รูส้ึกเบื่อหน่าย ท าให้ชีวิตน่าสนใจ มีความกระตือรือร้นในการท างาน มีก าลังใจเข้มแข็งในการ
ต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ท าให้ชีวิตมีความสุขและสดชื่นอยู่เสมอ 
            9. มีความต้องการพอเหมาะพอควรและมีความยืดหยุ่นได้ ต้องมีเหตุผล  รู้จักความพอดีเกี่ยวกับ
ความต้องการ ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน ควรมีความคิดใฝ่ฝันที่ใกล้เคียงกับความสามารถและความ
เป็นจริง จะช่วยให้เราวางแผนต่าง ๆ ไว้เป็นระยะ ๆ เพ่ือประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
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            10. อย่าพะวงเกี่ยวกับตนเองมากเกินไปหรืออย่าคิดถึงแต่ตัวเองตลอดเวลา เช่น  คิดว่าตัวเองจะต้อง
เด่น  ต้องดี ต้องส าคัญกว่าผู้อ่ืน การคิดแต่เรื่องของตัวเองจะท าให้เราไม่มีความสุขเลย เพราะไม่ว่าเราจะคิด
อะไร ท าอะไรหรือไปที่ไหน จะต้องตกอยู่ในภาวะของการแข่งขันตลอดเวลา 
            11. การยอมรับสภาพของตัวเองโดยไม่เปรียบเทียบกับคนอ่ืน เพราะการเปรียบเทียบจะท าให้เราเกิด
ความน้อยเนื้อต่ าใจว่า ท าไมเราจึงไม่โชคดีอย่างคนอ่ืน แต่เราอาจไม่ทราบว่า คนอ่ืนเขาก็มีความทุกข์หมือนกัน 
           12. การยึดคติว่าจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ การท าสิ่งใดให้ใครโดยหวังผลตอบแทนย่อมจะท าให้ผิดหวัง
ได้มากเพราะมัวแต่กังวลอยู่ว่าเราจะได้รับอะไรเป็นการตอบแทนหรือไม่ มากน้อยเพียงใดเมื่อไม่ได้รับตามที่ตน
คาดหวังก็จะผิดหวังท าให้ไม่มีความสุข คิดว่าตนได้รับความอยุติธรรมอยู่เสมอ 
            13. การหาเพ่ือนสนิทสักคนหนึ่งหรือใครก็ได้ที่สามารถระบายความทุกข์และปรึกษาหารือได้ เพราะ
การมีเพ่ือนจะท าให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลก 
            14. จงปล่อยให้เหตุการณ์บางอย่างผ่านไปตามแนวทางของมัน อย่าไปฝืนหรือเอาจริงเอาจังเกินไป
เมื่อท าอะไรไม่ส าเร็จก็เกิดอารมณ์ตึงเครียด จงหยุดพักเสียระยะหนึ่ง แล้วค่อยหันกลับมาท าใหม่ หรือเปลี่ยน
แนวทางการกระท าเสียใหม่ 
            15. จงตระหนักว่าเวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวด เมื่อพลาดหวังหรือผิดหวัง จงอดทนและมี
ความหวังต่อไป ไม่ควรใช้วิธีถอยหนีหรือหลีกเลี่ยงปัญหาโดยการท าลายตัวเองต้องนึกไว้เสมอว่าถ้าเราปล่อยให้
เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ตาม ความเจ็บปวดต่าง ๆ จะค่อย ๆ ลดน้อยลงและหายไปในที่สุด 
            16. อย่าปล่อยให้เวลาว่างไปวันหนึ่ง ๆ โดยไม่ท าอะไร การปล่อยให้เวลาว่างจะท าให้คิดฟุ้งซ่าน ต้อง
พยายามหางานอดิเรกท่ีตนสนใจท า เช่น ปลูกต้นไม้ เล่นกีฬา อ่านหนังสือฯลฯ โดยเฉพาะงานอดิเรกที่เก่ียวพัน
กับธรรมชาติ จะช่วยบ ารุงจิตใจให้ชีวิตมีความสุขสดชื่นและมีความสงบ 
การสร้างความสุขของชีวิต 

1. รู้จักการมองคนอ่ืนในแง่ดี มองโลกในแง่ท่ีสวยงาม เป็นการฝึกตนแบบง่ายๆ อย่างหนึ่ง หลักๆ ก็คือ
การที่เรามองคนอ่ืนด้วยสายตาแห่งความสุข ปราศจากการโกรธ เกลียด หรือวาดระแวง แค่นี้ก็จะท าให้ชีวิต
ของเรานั้นมีความสุขขึ้นมาได้ รวมถึงการฝึกให้ตนเองนั้นมองโลกอย่างง่ายๆ ไม่มองโลกในแง่ที่ร้ายเกินไป 

2. ท าปัจจุบันให้ดีที่สุด หมายถึง การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุข อย่าไปกังวลถึงอดีตหรือ
อนาคตที่ยังมาไม่ถึง เพราะเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ ดังนั้นจึงควรที่จะมีชีวิตในวันนี้อย่างมีความสุข และท า
ทุกอย่างให้ดีที่สุด แล้วอนาคตที่ดีก็จะมาหาเราเองครับ 

3. มีความหวัง แน่นอนว่าความหวังนั้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจของมนุษย์ ท าให้เกิดความมุมานะ 
ความเพียรพยายาม ดังนั้นคนเราจึงจ าเป็นต้องมีความหวังอยู่เสมอ แม้ว่าจะมีชีวิตอยู่กับความยากล าบาก
เพียงใด จงคิดและท าทุกอย่างในวันนี้อย่างเต็มที่ และมีความหวังอยู่เสมอ อนึ่งการมีความหวังอยู่เสมอท าให้
ชีวิตนั้นมีความสุขได้เช่นเดียวกัน 

4. มองตนเองว่ามีค่า ห้ามคิดว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีค่าส าหรับใคร เพราะความจริงแล้วเรานั้นมีค่ากับ
คนที่รักเราเสมอ ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง หรือเพ่ือนสนิท ดังนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกไม่ดี เสียใจ ไม่ว่าเรื่อง
อะไรก็ตาม อย่าไปยึดติดกับมัน ปล่อยให้ผ่านไป และคิดอยู่เสมอว่าชีวิตเรามีค่ามากกว่าที่จะต้องไปจมปลักอยู่
กับมัน 

5. รู้จักการให้ การให้ในที่นี้ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งของ หรือของมีค่า แต่หมายถึงของท่ีประมาณค่าไม่ได้ 
เช่นน้ าใจด้วยเช่นกัน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่นั้นเป็นวิธีการเสริมสร้างความสุขทางใจอย่างหนึ่ง และให้เราคิดเสมอ
ว่าการให้นั้นมักจะน าสิ่งดีๆ มาสู่ทั้งผู้ให้และผู้รับ 
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15 วิธี คิดบวกให้ชีวิตมีความสุข 
         ปัจจุบันการมีความคิดเชิงบวก (positive thinking) หรือชีวิตคิดบวกเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่
คนเราในสมัยนี้ใช้ชีวิตกันอย่างค่อนข้างเคร่งเครียดก็เป็นไปได้ ดังนั้นการที่เราจะมองปัญหาในอีกด้านเพื่อให้
ตนเองรู้สึกดีขึ้นก็นับเป็นเรื่องที่ดี และถือว่าเป็นการเข้าใจโลกในอีกแง่มุมหนึ่งที่สามารถท าให้สบายใจ คลาย
เครียดไปได้ช่วงหนึ่งเรามี 15 วิธี ที่สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันกันได้ง่าย ๆ 
  1. ถ้าโกรธกับเพ่ือน...มองคนไม่มีใครรัก ไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจกันในด้านไหนก็ตาม แต่ขอให้คุณรู้
ไว้เสมอว่าคุณยังมีเพ่ือน (ให้โกรธ) อยู่ถ้าอยากรู้สึกดีข้ึนคุณลองมองคนท่ีไม่มีใครรักดูสิ แล้วคุณจะได้รู้ว่าการที่
คุณยังได้มีเพ่ือนดีที่สุดแล้ว 
  2. ถ้าเรียนหนัก...มองคนท่ีเขาอดเรียนหนังสือ คุณโชคดีแค่ไหนที่ยังมีโอกาสในการได้รับการศึกษา 
เมื่อคุณเรียนจบออกมาจะมีหน้าที่การงานความส าเร็จรอคุณอยู่อีกมากแค่ไหน แล้วกับคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียน
หนังสือล่ะ เมื่อได้มองกลับไปถึงคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนแล้ว คุณพร้อมที่จะเรียนหรือยัง 

3. ถ้างานล าบาก...มองคนอดแสดงฝีมือ วิถีชีวิตของมนุษย์เราย่อมต้องมีการท างานเข้ามาอยู่ในวงจร
ชีวิตแทบทุกคน หลายคนได้ท างานสบายและอีกหลายคนได้ท างานท่ีคิดว่าตนเองล าบาก แต่โดยรวมแล้ก็คือยัง
มีงานท า ทีนี้ลองนึกในทางกลับกันของคนท่ีไม่มีงานท าดูล่ะ ไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือ แล้วคุณยังอยากท างาน
กันอยู่หรือเปล่า 

4. ถ้าเหนื่อยงั้นหรือ...มองคนตายที่หมดลม พลังงานในการท างานของคุณย่อมมีการอ่อนล้า ซึ่งเป็น
เรื่องปกติถ้าคุณยังเป็นมนุษย์ เมื่อเหนื่อยล้าควรต้องพักผ่อนเพ่ือกลับมาท างานใหม่ในวันพรุ่งนี้ ให้ดีต่อไป 
แสดงผลงานของคุณให้มีคุณค่าเป็นที่น่าจดจ า ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามให้คิดเสียว่ายังดีกว่าการที่คุณต้อง
หมดลมหายใจโดยที่ยังไม่ได้ท าอะไรให้ตนเองและคนรอบข้างเลย  

5. ถ้าข้ีเกียจนัก...มองคนท่ีไม่มีโอกาส ยังมีอีกหลายคนที่อยากได้โอกาสอย่างที่คุณมีแล้วท าไมคุณถึง
ไม่อยากท ามันล่ะ ในเมื่อคุณสามารถท าได้แล้วขอให้ท าให้ดีที่สุด เพราะการที่คุณขี้เกียจก็เท่ากับคุณก าลัง
ท าลายเวลาที่สามารถท าสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้อีกเยอะเลย 

6. ถ้างานผิดพลาด...มองคนที่ไม่เคยฝึกฝน คนท างานย่อมเกิดความผิดพลาดได้ทุกคน ซึ่งแตกต่างจาก
คนที่ไม่เคยผิดพลาด เพราะนั่นคือคนที่ไม่เคยท างานเลย นี่เป็นสัจธรรมที่หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินมาบ้าง เมื่อ
เกิดความผิดพลาดขั้นการแก้ไขให้กลับมาดีเหมือนเดิมย่อมเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว อย่างน้อยคุณก็คิดเสียว่า
คุณได้ลงมือท าแล้วและยังได้เรียนรู้ในความผิดพลาดครั้งนี้ด้วย 

7. ถ้ากายพิการ...มองคนไม่เคยอดทน ความไม่สมประกอบของมนุษย์เราไม่ใช่อุปสรรคในการท าให้
ชีวิตมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า แต่ความอดทนตั้งใจในการที่จะด าเนินชีวิตต่างหาก เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็น
ใคร ท าอะไร ขอให้คุณคิดเสียว่าร่างกายไม่ใช่สิ่งที่ส าคัญที่สุด ความอดทนต่างหากท่ีจะเป็นรากฐานสู่
ความส าเร็จ 

8. ถ้างานรีบรน...มองคนไม่มีเวลา การที่งานการของคุณมีมาให้สะสางอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ ขอให้คุณ
จงรีบท าให้เสร็จโดยที่อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง เพราะการกระท าเช่นนี้จะมีผลต่องานของคุณอย่างแน่นอน รีบ
จัดการท าให้เสร็จซะเพ่ือที่จะไม่ได้มีดินพอกทางหมูในวันต่อ ๆ ไป 

9. ถ้าไม่มีเงิน...มองขอทานข้างถนน รู้อย่างนี้แล้วคุณยังจะทอดอาลัยอยู่อีกหรือไม่ ถ้าคุณยังมีงานท า
อยู่ล่ะก็ขอให้คุณสบายใจเถอะว่าคุณยังมีรายได้อยู่ จะมีมากหรือมีน้อยนั้นขึ้นอยู่กับความคิดของคุณแล้วล่ะ 
การมีน้อยของคุณก็อาจจะมากพอในชีวิตของผู้อ่ืนก็เป็นได้ 

10. ถ้าหนี้สินล้น...มองคนแย่งกินกับหมา คนเราทุกคนเกิดมาย่อมเป็นหนี้อยู่แล้ว จะเป็นมากหรือน้อย
นั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณสร้างข้ึนมาเท่าไหร่ มีหนี้แล้วใช้หนี้ วันหนึ่งย่อมหมดหนี้แน่นอน ลองคิดและท า
เช่นนี้ วันที่หมดหนี้ของคุณจะมาถึงแน่นอน 

11. ถ้าข้าวไม่มีกิน...มองคนไม่มีที่นา การที่คุณยังพอมีก าลังกาย ก าลังใจ หรือก าลังทรัพย์ แม้จะ
เล็กน้อยแต่อย่าคิดว่าด้อยค่าโดยเด็ดขาด ให้นึกไว้เสมอว่าคุณยังมีอยู่ไม่ได้สูญเปล่าเสียทีเดียว 
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12. ถ้าใจอ่อนล้า...มองคนที่ไม่รู้จักความรัก อยากให้คุณลองกลับไปที่บ้านหรือที่ ๆ คุณมีใครสักคนรอ
คุณอยู่ แล้วคุณคงจะรู้ดีขึ้นถ้ามีใครรอคุณอยู่ อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยที่คุณยังไม่ยอมให้ใครมาร่วมใช้ชีวิต
กับคุณเลย การรู้จักให้ความรักกับผู้อ่ืนอาจท าให้ใจคุณสดใสขึ้นมาบ้างก็ได้ 

13. ถ้าชีวิตแย่...มองคนท่ีแย่กว่า ชีวิตคนเราไม่ได้เกิดมาพร้อมสรรพเหมือนกันทุกคน อาจมีบ้างบาง
คนที่มีครบทุกอย่างที่ต้องการและอาจมีบ้างท่ีไม่เคยได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่ถ้ามีคนที่ไม่เคยได้และไม่เคยมีเลยล่ะ 
คุณคงไม่อยากเป็นคนประเภทหลังใช่ไหม เพราะฉะนั้นขอให้จงภูมิใจและพอใจในชีวิตคุณเถอะ 

14. อย่ามองแต่ฟ้า...ที่สูงเกินตาประจักษ์ บางขณะการใช้ชีวิตที่พอดีและพอเพียงอาจเป็นความสุข
ที่สุดแล้วก็ได้ ลองหันกลับมาสักหน่อย ถอยมาสักก้าว ความสุขของคุณอาจอยู่ตรงนั้นก็ได้ 

15. ความสุขข้างล่าง...มีได้ไม่ยากเย็น เพราะบางขณะชีวิต ความคิด และความสุขมักเริ่มจากตัวคุณ
ก่อนทั้งนั้น คิดดี ท าดี พูดดี แค่นี้ก็สามารถท าความคิดให้เป็นบวกได้ 
         เพียงแค่นี้จิตใจคุณจะเป็นสุขขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ขอเพียงคุณไม่หยุดที่จะพัฒนาความคิดให้เป็นบวก 
คุณก็จะได้พบมุมมองใหม่ที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ นอกจากมุมที่คุณคิด และสร้างขึ้นมาด้วยตัวของคุณเอง 
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หน่วยที่ 7 
การสร้างภาพลักษณ์ของตนเอง 

 
ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self Image) 

ภาพลักษณ์ของตนเอง (Self Image) หมายถึง บุคลิกลักษณะ ความสามารถหรือสิ่งที่คุณเป็นและ
แสดงออกมา ซึ่งจะส่งผลต่อ การรับรู้ของ ผู้พบเห็นเกี่ยวกับลักษณะ บุคลิกภาพ และศักยภาพของตัวคุณ 
ภาพลักษณ์ของตนเองส าคัญไฉน…หลายคนอาจคิดไม่ถึงว่า ภาพลักษณ์ของตนเองเป็นสิ่งส าคัญมาก จนท าให้
ไม่ใส่ใจ และไม่ดูแล ตนเอง โดยไม่สนใจว่าคนอ่ืนจะมองหรือคิดอย่างไร ภาพลักษณ์ท่ีดูไม่ดีจะส่งผลต่อการ
ติดต่อประสานงาน การขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือต่าง ๆ จากบุคคลอ่ืน การที่คุณมีภาพลักษณ์และ
การแสดงออกท่ีดี จะเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจ ให้ผู้ที่พบเห็น หรือคนที่ติดต่อด้วยอยากเข้าใกล้ อยากให้ความ
ร่วมมือ และความช่วยเหลือกับ คุณเอง ในที่สุดจะน าคุณไปสู่ความส าเร็จ ในหน้าที่การงานที่คุณได้รับการ
ยอมรับ การสนับสนุน ความร่วมมือช่วยเหลือจากคนรอบข้างของตัวคุณเอง 

ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ของตัวคุณจึงเป็นที่สิ่งส าคัญ การท าให้ภาพลักษณ์ของตนเองดูดี และเป็นที่
ประทับใจแก่ผู้พบเห็นนั้นไม่ยาก หากคุณคิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือให้คุณมีบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดี 
ดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดแต่งทรงผม เสื้อผ้า และใบหน้า คนท างานหลายคนอ้างว่า ไม่มีเวลาที่จะใส่ใจต่อการ
จัดแต่งทรงผม เสื้อผ้า และใบหน้า คุณเชื่อไหมว่าบางคนเดินเข้ามาท างาน ผมเผ้ายุ่งเหยิง เสื้อผ้าดูเหมือนไม่ได้
รีด ใบหน้าดูมอมแมมหรือไม่ชวนมอง ภาพที่พบเห็นเหล่านี้เป็นภาพ ที่ไม่น่าดูและ ไม่มีเสน่ห์ชวน ให้อยาก
พูดคุยหรือช่วยเหลือเอาซะเลย ดังนั้นขอให้คุณเริ่มเอาใจใส่กับเรื่องเหล่านี้ โดยการจัดแต่งทรงผมให้ดู
เหมาะสม การสวมเสื้อผ้าที่สะอาดและถูกกาลเทศะ รวมทั้งการดูแลใบหน้าให้สดใส ถ้าเป็นผู้หญิงอาจแต่งหน้า
ให้ดูสวยงาม แต่ถ้าเป็นผู้ชายควร โกนหนวดเคราให้เรียบร้อยแลดูสะอาดอยู่เสมอ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ภาพลักษณ์ภายนอกของคุณ ที่จะท าให้ผู้ที่พบเห็น เกิดความ ประทับใจ และอยากเข้ามาพูดคุย หรือติดต่อ
สมาคมด้วย 

(2) การเดิน การนั่ง และการยืน ท่วงท่าในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง และการยืน
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อบุคลิกภาพที่คนอ่ืนมองคุณเอง ขอให้คุณส ารวจว่าคุณมีท่าเดิน ท่านั่ง และท่ายืนอย่างไร 
คุณไม่ควรเร่งรีบเดิน หรือเดินแบบปลงชีวิต หรือเดินแบบห่อตัว รวมทั้งยืนและนั่งหลังค่อมหรือเชิดหน้า
จนเกินไป ดิฉันขอเสนอแนะว่าคุณควรจะมีท่าเดิน นั่งและยืนให้สง่า หลังตรง เวลาเดินให้แขนแกว่งไปมาอย่าง
พอเหมาะ คุณเชื่อไหมว่าท่วงท่าท่ีแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง และการยืนสามารถบ่งบอกถึง
บารมีหรือต าแหน่งหน้าที่การงานของคุณได้ 

(3) การใช้น้ าเสียง และค าพูด เสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้คุณเป็นคนน่าคบหาก็คือ การพูด พบว่าค าพูด
สามารถท าให้เปลี่ยนจากมิตรเป็นศัตรู และเปลี่ยนจาก ศัตรูไปเป็น มิตรได้ ดังนั้นคุณควรจะใช้ค าพูดที่ไพเราะ 
สุภาพ ถูกกาลเทศะ คุณไม่ควรใช้ค าพูดที่ก้าวร้าวหรือดูถูกผู้อ่ืน รวมทั้งการใช้น้ าเสียง และจังหวะในการพูด
สื่อสารกับคนอ่ืน ควรมีจังหวะจะโคนเพื่อจูงใจและเชิญชวนให้ผู้ฟังสนใจและมีความคิด ความรู้สึกคล้อย ตาม 
ในสิ่งที่พูด ขอให้คุณตระหนักไว้เสมอว่า ค าพูดที่คุณพูดอย่างสุภาพ ไพเราะ และถูกต้องตามกาลเทศะนั้น จะ
ท าให้คุณเอง มีเสน่ห์ชวน พูดคุยด้วย ท าให้ผู้ฟังมีความรู้สึกเป็นกันเองและเป็นมิตรด้วย นอกจากนี้ค าพูดและ
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น้ าเสียงยังสามารถท านายถึงนิสัยคุณได้อีกด้วย เช่น คนที่พูดเร็ว จะมีนิสัยใจร้อน รีบเร่งท างานให้เสร็จ ส่วน
คนที่พูดช้า แบบค่อย ๆ เรียบเรียงค าพูดนั้น จะเป็นคนที่คิด และท าอะไรช้าตามไปด้วย 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) เป็นทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ หรือแรงจูงใจที่มีอยู่

ภายในตัวคุณเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณมีและ ถูกปลูกผังจนติดเป็นนิสัย คุณลักษณะส่วนบุคคลจึงจัดได้ว่าเป็น
ภาพลักษณ์ที่คนอ่ืนมองตัวคุณอย่างหนึ่ง ผู้ที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดี จะท าให้คนอ่ืนอยากเข้าใกล้ อยากคบ
หาและพูดคุยด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส าคัญและขอน าเสนอ ได้แก่ 

(1) การควบคุมอารมณ์และความเครียด การแสดงกิริยา ค าพูด แลพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเมื่อคุณ
เผชิญกับสภาวะความเครียดและปัญหาที่รุมเร้าคุณอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้คุณมีจิตใจที่สงบ มีสติรู้ว่าควรจะ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใด 

(2) การมองโลกในแง่ดี เป็นการคิด ท า และพูดแต่สิ่งดี ๆ และสร้างสรรค์กับตนเอง และผู้อื่น ไม่มอง
ตนเองและคนอ่ืนในแง่ไม่ดี มีความมั่นใจและศรัทธาในตนเอง และผู้อ่ืนอย่างจริงใจ คนที่มองโลกในแง่ดีจะท า
ให้มีเสน่ห์ชวนอยู่ใกล้ด้วย เนื่องจากเวลาที่พูดคุยด้วยแล้วจะรู้สึกสบายใจ รู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีหวัง 

ภาพแห่งตน (self-image) ของคุณคือ ลักษณะที่คุณมองเห็นและคิดเกี่ยวกับตัวเอง หรือเรียกว่า 
"กระจกใน" คุณมองกระจกในทุกสถานการณ์ และเห็นว่า คุณควรจะลงมือท าอย่างไรกับเหตุการณ์ต่างๆ
เหล่านั้น ลักษณะที่คุณประพฤติออกมาหรือพฤติกรรมของคุณจะสอดคล้องกับ ภาพและความรู้สึก ที่คุณ
บันทึกหรือสร้างขึ้นอยู่ภายในความคิดจิตใจ 

คุณมองเห็นตัวเองอย่างไรล่ะ?: ตัวอย่างเช่น หากคุณมองเห็นตัวเองเป็นคนสุขุมเยือกเย็น มั่นใจ และมี
ความสามารถในการขายไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆแล้วละก็ เมื่อคุณลงมือท าจริงๆคุณจะรู้สึก สุขุมเยือกเย็น มั่นใจ 
และมีความสามารถ คุณจะรู้สึกเป็นบวกและมีความสุข คุณจะท าอะไรๆได้ดีและได้รับผลลัพธ์ที่ดีกลับมา แต่จะ
เป็นด้วยเหตุใดก็ตามมันก็ไม่ได้หมายว่าจะเป็นเช่นนั้นทุกครั้งไป บางครั้งมันก็จะมีลักษณะที่ข้ึนๆ ลงๆได้ เมื่อ
คุณเห็นภาพแห่งตนของตัวคุณชัดเจน นั่นคือในจิตใจของคุณนั้นคุณมองเห็นตัวเองเป็นคนดีและมี
ความสามารถในด้านนั้นๆ ก็จะไม่มีอะไรสามารถที่จะมารบกวนภาพในใจของคุณนั้นได้ 

เปลี่ยนภาพแห่งตนของคุณเสีย: การพัฒนาในทางที่ดีข้ึนที่ท าได้รวดเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ผลดีต่อการ
ขายของคุณได้จากการเปลี่ยนภาพแห่งตนของคุณเสีย นาทีที่คุณ มองเห็น ตัวเอง แตกต่างออกไป คุณก็จะ
ปฏิบัติออกมาแตกต่างออกไปด้วย และด้วยการที่คุณแสดง พฤติกรรมแตกต่าง ออกไป จากเดิมคุณก็จะได้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิม 

เริ่มแรก มองตัวเองให้เห็นว่าคุณเป็นคนอย่างที่คุณต้องการจะเป็น เช่น เป็นคนมั่นใจ เข้มแข็ง เป็นคน
เก่งในสาขาอาชีพของคุณ ทุกแง่ทุกมุม คนที่คุณ มองเห็น หรือรู้สึกนั่นแหละคือตัวคุณในไม่ช้า ต่อไป ค้นหา
และระบุให้ได้ว่า มุมไหนสถานการณ์ไหน ในการขายเป็นจุดอ่อนของคุณ ปรับตรงนั้นเสียข้างใน จิตใจแล้ว 
ฝึกฝนฝึกปรือ ถามผู้รู้ ท า ท า ท า ท าทุกวันจนกว่าจะได้ผล ถ้าไม่ฝึกแล้วจะได้มาอย่างไรล่ะ? ให้เริ่มต้นปีด้วย 
ความสุขความส าเร็จ มันจะเป็นของคุณตลอดไป 
ความนับถือตนเอง (Self esteem) 

การนับถือตนเอง (Self-esteem) หมายถึง ความรู้สึก ความเชื่อท่ีบุคคลมีต่อตนเองว่ามีความสามารถ
มีคุณค่า ซึ่งจะมีระดับตั้งแต่ การนับถือตนเอง ต่ าไปจนถึง การนับถือตนเองสูง การที่บุคคลยอมรับตนเอง 
นับเป็นทักษะส าคัญในการที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง และการด าเนินชีวิต เพราะความสามารถในการรักษา 
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สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ได้ดี มีผลมาจาก การที่บุคคลยอมรับ หรือปฏิเสธตนเอง และจะเป็นสิ่งที่ใช้ท านาย
สัมพันธภาพ ที่บุคคลอ่ืนมีต่อเราได้เช่นกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ จะเป็นผลมาจาก การพัฒนาการนับถือตนเอง
ของบุคคลนั่นเอง จากงานวิจัย (Harris : 1990) พบว่าคนที่มีระดับการนับถือตนเองต่ า (Low self-esteem) 
จะมีปัญหาด้านอารมณ์มากกว่า คนที่มีการนับถือตนเองสูง (High self-esteem) และการนับถือตนเอง จะ
เกิดข้ึนได้ง่าย เมื่อบุคคลเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น และบางครั้งบุคคลที่นับถือตนเองต่ า จะแสดงจุดเด่น
เฉพาะบางอย่าง เช่น (การแต่งกาย, การแสดงความคิดเห็น, การเล่นกีฬา) เพ่ือเป็นการชดเชย แต่บุคคลเหล่านี้
ก็ไม่สามารถลดความรู้สึกพร่องใน การนับถือตนเอง หรือความภาคภูมิใจในตนเอง แม้จะพยายามสร้างจุดเด่น
ให้ตนเองแล้วก็ตาม แต่ในทางกลับกัน บุคคลที่มีการนับถือตนเองสูง (High self-esteem) จะสามารถมี
ความสุขและพึงพอใจในชีวิต เพราะเขาจะมีแรงจูงใจใน การด าเนินชีวิต ให้ประสบความส าเร็จ ที่มีผลมาจาก 
ความปรารถนาที่จะท าให้เป้าหมายในชีวิตหรือการท างานบรรลุผล ไม่ใช่จากแรงจูงใจที่จะชดเชยความ รู้สึกที่
ตนเอง ไม่ภาคภูมิใจในตนเอง   

1 การนับถือตนเองเกิดขึ้นได้อย่างไร (Origin of Self-esteem) ปัจจัยที่มีผลในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของบุคคลที่ส าคัญ ๆ ส่วนใหญ่จะเริ่มหรือตั้งต้นจากวัยเด็กตอนต้น Carl Roger (1902-1987) นักจิตวิทยา
มนุษยนิยมได้อธิบายว่า การนับถือตนเองพัฒนามาจากวัยเด็ก และเกิดจากปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่ บุคคลรอบ
ข้างที่เด็กได้มี ปฏิสัมพันธ์ ด้วยให้การยอมรับและมีปฏิสัมพันธ์ หรือ ปฏิกิริยาตอบสนองต่อเด็กอย่างไร เด็กก็
จะพัฒนาปฏิสัมพันธ์ในทิศทางที่ผู้ใหญ่มีต่อเขา พ่อแม่เป็นบุคคล ที่มีความส าคัญที่สุดในการพัฒนาการนับถือ
ตนเองในวัยเด็กตอนต้น ครั้นเมื่อพัฒนามาถึง วัยเด็กตอนปลายและวัยรุ่น ก็จะได้รับอิทธิพลจากครู, เพ่ือนและ
บุคคลอื่น ๆ ที่เขามีปฏิสัมพันธ์ด้วยว่าจะมีทิศทางในการตอบสนองใน ลักษณะสร้างสรรค์หรือท าลาย 
ความรู้สึกท่ีเขามีต่อตัวเอง (Denis Waitley : 1993) 

เมื่อพ่อแม่หรือบุคคล ที่มีความส าคัญในชีวิต แสดงให้บุคคลรู้ว่าเขาได้รับการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข 
คือยอมรับได้ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นอย่างไร บุคคลก็จะพัฒนา การนับถือตนเอง มากขึ้น ยกตัวอย่างค าพูดที่
ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขได้แก่ " เอก แม่อยากให้ลูกรู้ว่าแม่รักและภูมิใจในตัวลูกมาก แต่การที่ลูกไปแกล้ง
เด็กผู้หญิงที่โรงเรียนนั้นมันเป็นสิ่งแม่ไม่นิยม" 

ภาพการเกิด Self-esteem 
Carl Roger เชื่อว่า Self-esteem จะพัฒนาในเด็กข้ึนอยู่กับ การยอมรับของพ่อแม่ผู้ปกครอง 

พ่อแม่ ให้การยอมรับเด็ก โดยปราศจากเงื่อนไข ==>>> การนับถือตนเองสูง 
พ่อแม่ ให้การยอมรับเด็ก แบบมีเงื่อนไข ==>>> การนับถือตนเองต่ า 

2. ประเภทการนับถือตนเอง (Self-esteem)แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
ประเภทที่ 1 ความรู้สึกดี-ไม่ดี, บวกหรือลบเกี่ยวกับคุณค่าในตนเองนับเป็นความรู้สึกต่อตนเองเมื่ออยู่

คนเดียว 
ประเภทที่ 2 ความเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะจัดการปัญหาได้ ซึ่งอาจเรียกอีกอย่างว่า Self-

efficacy จะเกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับปัญหาที่ต้องแก้ไขและต้องใช้ความสามารถในการท างานเฉพาะอย่างให้ส าเร็จ 
ซ่ึงแต่ละประเภทอาจจะสูงหรือต่ ากวา่อีกประเภทหนึง่ในบุคคลคนเดียวกันได้ 

3. การนับถือตนเองกับการท างาน ปัจจัยที่ส าคัญที่บ่งบอกถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของบุคคล
คือการนับถือตนเอง (Karen : 1993) ศึกษาพบว่าคนที่มีการนับถือตนเองต่ าจะวิตกกังวลซึมเศร้า, ไม่มีเหตุผล, 
ก้าวร้าว และรู้สึกแปลกแยก ซึ่งจะท าให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน ไม่มีความสุขในการท างาน การนับถือตนเอง
ต่ า มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานต่ า และสัมพันธ์กับการว่างงานด้วย คนที่มีระดับการนับถือตนเองสูง 
(High self-esteem) จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการปรับตัวได้ดีเมื่อต้องประสบปัญหา เพราะไม่กลัวว่า
ความคิดหรือความสามารถของตน จะไม่ได้รับการยอมรับ และพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
จากผู้อื่นและมีความพึงพอใจในงานสูงและได้งานท ามากกว่าคนที่นับถือตนเองต่ า 
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ความนับถือตนเอง (Self-esteem) คือความเชื่อว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะเผชิญโลกได้ในทุก
สถานการณ์ และรู้ซึ้งดีว่าตนเองนั้น มีคุณค่าและเป็นคนดี มีความมั่นคงภายในจิตใจ โดยชาวตะวันตกมี
สมมติฐานที่ว่า หากคนเราขาดความนับถือตนเอง หรือ Self esteem แล้วนั้น จะท าให้ 

- ยากท่ีจะมีความสุขเพราะจะเป็นคนจับจดท าอะไรก็ไม่ส าเร็จ  
- ยากท่ีจะเป็นคนดีเพราะเมื่อไม่สามารถเคารพตนเองได้ก็ยากท่ีจะเคารพผู้อื่นเช่นกัน 
- ยากท่ีจะประสบความส าเร็จเพราะเมื่อไม่มีจุดยืนในตนเอง จึงไม่สามารถแสดงความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ใด ๆ ออกมาได้โดยไม่หวั่นไหวต่อเสียงวิพากวิจารณ์จากคนรอบข้าง 
คนที่ขาด Self esteem จะมีบุคลิกลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นคนจับจด ท าสิ่งใดก็ไม่ส าเร็จ มักล้มเลิกกลางครัน เพราะคิดอยู่เสมอว่าตนเองคงจะท าไม่ได้ 

หรือท าได้ไม่ดีเพราะไม่มีความสามารถเพียงพอ 
2) แคร์คนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา เช่นกลัวว่าเพ่ือนจะไม่ชอบเรา กลัวว่าแฟนจะทิ้ง กลัวครูจะว่า กลัวเพ่ือน

ร่วมงานจะเกลียด เป็นต้น เพราะเนื่องจากไม่เคยคิดว่าตนเองนั้นมีความส าคัญ จึงหวาดกลัวว่าจะถูกท้ิงอยู่ร่ า
ไป 

3) ชอบปรุงแต่งคิดว่าคนรอบข้างมองตนเองในแง่ลบตลอดเวลา เช่นเมื่อได้ยินผู้อ่ืนกล่าวพาดพิงถึง
ตนเองก็คิดว่าต้องเป็นเรื่องต าหนิติเตียนอย่างแน่นอน เป็นต้น 

สาเหตุของการขาดความนับถือในตนเองหรือ Self esteem 
1. การได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่คอยดุด่าว่ากล่าวอยู่ตลอดเวลา และไม่ยอมรับ

ฟังความคิดเห็นของลูก หรือลูกศิษย์เลย ไม่เคยให้อิสระ ทางความคิดใด ๆ เพราะคิดว่าการชื่นชมจนเกินไปจะ
ท าให้เหลิง แต่ในความเป็นจริง การชื่นชมอย่างมีเหตุผล จะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ และสร้างความนับ
ถือในตนเองให้แก่เด็กได้อย่างดีเยี่ยม แต่ในกรณีท่ีลูกหลานเกกมะเหรกเกเร การไม่ดุด่าว่ากล่าวย่อมเป็นการให้
ท้ายเด็ก ยิ่งท าให้เสียคน เข้าไปใหญ่ ทั้งนี้ทั้งนั้นการว่า กล่าวตักเตือน ควรท าอย่างมีเหตุผลมาอ้างอิง ต าหนิ
เพราะอะไร และต้องชี้ให้เห็นว่า หากท าเช่นนี้แล้ว จะส่งผลอย่างไร ในอนาคต เด็กจะรู้จักคิดเองและเป็นคนมี
เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์เข้าตัดสินปัญหา 

2. วัฒนธรรมการใช้ชีวิตเป็นสว่นหนึ่งที่ก าหนด Self-esteem เช่นวัฒนธรรมตะวันออกจะสอนให้มี
ความส ารวมทั้งกิริยา และการแสดงออก ทางอารมณ์ ท าให้มี Self-esteem ต่ าไปโดยปริยาย ยกตัวอย่างเช่น
คนญี่ปุ่นมีความเชื่อที่ว่า คนที่มีวุฒิภาวะ ทางอารมณ์เพียงพอ ต้องสามารถเก็บง าความรู้สึก ไว้ภายใต้สีหน้าอัน
เรียบเฉยได้ เป็นต้น ซึ่งท าให้เป็นคนเก็บกด และเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา 

คนที่มี Self-esteem จะมีบุคลิกลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1) มีดวงตาเป็นประกาย หน้าตาเบิกบาน แจ่มใส สีหน้าไม่ตึงเครียด สงบ มีชีวิตชีวา เปล่งปลั่ง 
2) เวลาพูดและเดิน คางจะไม่ตก 
3) เวลาพูดสามารถสบตากับฝ่ายตรงข้ามได้ ไม่หลบสายตา 
4) เดินอย่างมีจุดมุ่งหมาย รู้ว่าตนเองก าลังจะเดินไปไหน 
5) มีสติในการพูด รู้ว่าตนเองก าลังจะพูดอะไร เพ่ืออะไร โดยไม่ต้องมีการพูดออกตัวหรือกล่าวค าขอโทษก่อนที่
จะพูดอยู่ตลอดเวลา 

Self-esteem จะเป็นเสมือน Software ที่ติดตั้งอยู่แล้วในแต่ละบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าคน ๆ นั้น
จะสามารถ ประสบความส าเร็จ ได้หรือไม่ เพราะคนที่มี Self-esteem ต่ าคือคนที่คิดอยู่เสมอว่าตนเองไม่ดีพอ 
ไม่เก่งพอ ท าอย่างไรก็ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ เพราะคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ล้มเหลวสม
ความปรารถนา แต่ในขณะเดียวกันคนที่มี Self-esteem สงูจะเป็นคนรู้ดีว่า ตนเองนั้นเป็นคนดี มีคุณค่า เป็น
ที่รักของคนอ่ืน เป็นคนมีความสามารถ พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองอยู่ตลอดเวลา และสามารถฝ่า
ฟันปัญหาชีวิตได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึนก็ตาม เหล่านี้เป็นเสมือนตัวที่คอยเตือนสติและให้ก าลังใจตนเองอยู่
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ตลอดเวลา จึงท าให้ประสบความส าเร็จ และมีความสุขได้อย่างไม่ยากเย็นนัก Self esteem เป็นสิ่งที่สามารถ
สร้างเองได้ โดยผู้แต่งได้เสนอ 

วิธีการสร้าง Self-esteem ไว้ 6 ประการ ดังนี้ 
1. การใช้ชีวิตอย่างมีสติ (Living Consciousness) ในที่นี้คือการค่อย ๆ พูด ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ ท า 

และค่อย ๆ แก้ปัญหา เมื่อเจอปัญหาทุกครั้งให้ใช้สติและปัญญาแก้ไขปัญหา อย่างใจเย็น เพราะคนเราจะรู้สึก
นับถือตนเองได้นั้น ต้องเกิดจากการสามารถเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้ เมื่อท าได้จะเกิดก าลังใจ เกิดพลัง เกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้น ก่อนลงมือท าสิ่งใดต้องมีสติ ต้องพยายามท าอย่างสุดความสามารถ และท าให้ถึง
ที่สุดอย่า ล้มเลิก กลางครัน คนที่ประสบความส าเร็จหลาย ๆ ครั้ง แม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือล้มเหลวบ้าง ก็จะ
คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะส่วนใหญ่ก็มัก จะส าเร็จทั้งนั้น ผิดกับคนที่ล้มเหลวมาตลอดซึ่งเดิมก็ขาดก าลังใจ 
ในเผชิญอุปสรรคอยู่แล้ว กอปรกับการล้มเหลว ครั้งแล้วครั้งเล่า จิตใจก็ยิ่งห่อเหี่ยวเพ่ิมเป็นทวีคูณ นอกจากนี้ 
การจะมีสติได้นั้น ต้องสังเกตความคิด และความรู้สึกของตนเองอยู่ตลอดเวลาว่า เราเป็นคนที่มีความคิดมี
ทัศนคติอย่างไรบ้างในทุก ๆ สถานการณ์ เมื่อรู้จักตนเองดีพอ จึงจะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้ 
เพราะปัจจัยอีกประการหนึ่งที่สามารถสร้างความนับถือในตนเองได้ก็คือ เมื่อท าผิดแล้ว สามารถแก้ไข
จุดบกพร่องของตนเองได้ด้วย 

2. การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) ในที่นี้คือ การยอมรับความเป็นจริงเกี่ยวกับตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบกพร่องของตนเอง สิ่งไหนที่แก้ได้ก็แก้ไขเสีย สิ่งใดแก้ไขไม่ได้ให้รู้จักยอมรับ ความเป็น
จริง เพราะหากมัวแต่ง่วนคิดเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาจะท าให้จิตไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน การท างานก็เป็นไปอย่างไม่
มีประสิทธิภาพ เมื่อถูกต าหนิก็เป็นกังวล เกิดเป็นปมด้อยวกวนเป็นวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวงจรอุบาทว์ และ
หากตนเองยังยอมรับจุดอ่อนของตัวเองไม่ได้ เมื่อมีคนอ่ืนมาแตะจุดอ่อน ก็จะรู้สึกไม่พอใจ อึดอัด พาลใส่
อารมณ์กับคนรอบข้าง หาความสุขไม่ได้ สิ่งเหล่านี้แก้ไขได้โดยการยอมรับว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไร สมบูรณ์แบบ 
เหรียญย่อมมีสองด้านมีดีก็ย่อมมีเสีย หากยอมรับได้จิตจะนิ่ง จึงจะมีความสุขและท าสิ่งใดล้วนประสบแต่
ความส าเร็จ 

3. การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง (Self-Responsibility) คือการยอมรับได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกิดข้ึนนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกเอง รับผิดชอบเอง และเมื่อเกิดอุปสรรคและความล้มเหลว ก็ไม่โทษ คนอ่ืน ไม่โทษ 
โชคชะตา สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จากการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา รู้ว่าตนเองก าลังท าอะไร และสิ่งที่จะ
ตามมานั้น คืออะไร คนที่โทษคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลาว่า เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์หรือความล้มเหลวของตนเอง 
จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ตนเองได้เพราะคิดอยู่เสมอ ว่าเป็นความผิดของผู้อื่นจึงไม่สามารแก้ไขได้ ซึ่งเท่ากับ
ว่าเป็นการฝากชีวิตไว้ในก ามือของผู้อ่ืน 

4. การมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต (Self-Assertiveness) คือการสามารถเปลี่ยนความคิดให้
เป็นการกระท าได้ (Take Action) ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม กับแนวโน้ม
พ้ืนฐานของมนุษย์คือมนุษย์รักความสบาย ไม่ชอบความยากล าบาก และชอบอยู่เฉย ๆ ซึ่งก็คือการ
ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเอง สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความสุขชั่วครู่เพราะสิ่งที่ตามมาคือความเป็นจริง ซึ่งจะน ามาซึ่ง
ความทุกข์ท่ียิ่งใหญ่ เพราะยังมีงานอีกมากมายที่ยังไม่ได้ท า วิธีการป้องกันการผัดวันประกันพรุ่งคือลองคิดถึง
ผลที่ตามมาเม่ือนั้นแล้วจิตจะกลับไปสู่ความเป็นจริงและลงมือกระท าเอง และต้องมีการปลูกฉันทะคือการสร้าง
ภาพว่าหากเราประสบความส าเร็จ จะมีสิ่งดี ๆ งาม ๆ อะไรบ้างรอเราอยู่ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เรามีก าลังใจ
ในการท างานต่อไป 

5. การใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Living Purposefully) ในที่นี้คือการวางเป้าหมายให้ทัดเทียมกับ
ศักยภาพที่มีอยู่ การจะมองเห็นซึ่งศักยภาพได้ต้องมองเห็นจุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเอง อย่างครบถ้วน
เสียก่อน เมื่อพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้วบวกกับพรสวรรค์ ความเชี่ยวชาญและความชอบของตนเอง จึงจะ
เรียกว่า ศักยภาพที่แท้จริง ต่อมาคือขั้นตอนในการใช้ชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมายคือวิธีการที่จะท าให้ถึงซ่ึง
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จดุมุ่งหมายที่หวังไว้ และที่ส าคัญ เมื่อลงมือกระท าไปแล้วจะต้องมีการประเมินอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่กระท าอยู่
นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายหรือไม่ เพ่ือปรับวิธีการให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 

6. การมีศักดิ์ศรีในตนเอง (Personal Integrity) ในทีนี้คือการสามารถปฏิบัติตามความเชื่อ คุณธรรม 
หรือหลักการที่ตนเองเชื่อมั่นได้ ซึ่งก็คือการมีปากกับใจตรงกันนั่นเอง การท าในสิ่งที่ตรงข้ามกับ สิ่งที่ตัวเอง
เชื่อมั่นนั้น จะเป็นตัวบ่อนท าลายความนับถือในตนเอง เช่น เราเป็นคนที่ไม่ชอบการโกหก แต่เมื่อเป็น
ผลประโยชน์ของตนเอง กลับยอมโกหกได้นั้น เป็นต้น เหล่านี้เป็นการท าลายความนับถือตนเองโดยไม่รู้ตัว 
และในทางกลับกันถ้าสามารถท าตามคุณธรรมดังกล่าวได้ จะท าให้เรามีความเชื่อมั่นในการที่จะท าความดี
ต่อไป และจะรู้สึกภูมิใจในตนเอง รู้จักรักตนเอง เมื่อนั้นแล้วจึงจะรักผู้อ่ืนเป็น ความสุขจึงบังเกิดขึ้น การเป็น
คนมีคุณธรรมนั้นสามารถอยู่ได้ทุกสถานการณ์ ถึงแม้เหตุการณ์ภายนอกจะเลวร้ายเพียงใด จะโดนว่ากล่าว
เสียดสีอย่างไรก็ไม่เป็นผล จะไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนได้เพราะรู้จักตนเองดีพอ รู้ว่าก าลังท าสิ่งใดอยู่ และ
ท าไปเพ่ืออะไร และที่ส าคัญคือรู้ว่าตนเองเป็นคนดี ก่อให้เกิดความมั่นใจจากภายในอยู่ตลอดเวลา 
การควบคุมตนเอง(Self-Control) 

การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึงกระบวนการที่บุคคลใช้วิธีการใด หรือหลายวิธี เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยที่บุคคลนั้นเป็น
ผู้ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายกระบวนการที่จะน าไปสู่เป้าหมาย และควบคุมตัวแปรทั้งภายในภายนอกของ
บุคคล อันจะมีผลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นด้วยตนเอง การมีวินัยในตนเอง สามารถบังคับตนเองให้
ปรับปรุงหรือจัดระเบียบพฤติกรรมบางชนิดของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพ่ือการจัดสร้างพฤติกรรมใหม่ที่น่า
ปรารถนาหรือเพ่ิมปริมาณพฤติกรรมนั้นหรืออนุรักษ์พฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ และความสามารถในการควบคุม
ความคิด จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ด้วยการใช้เหตุผล สติปัญญา ด้วยจิตใจที่มั่นคง วินิจฉัยประเมิน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผลดีผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เกิดผลเสียน้อยที่สุด โดย
เอาชนะความต้องการของตนเอง ก้าวข้ามความเย้ายวนในขณะนั้นได้  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการควบคุมตนเอง 
1. ปัจจัยด้านชีวภาพ ประกอบด้วยพันธุกรรม และระบบการท างานของร่างกายพันธุกรรม สิ่งที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมอันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ประกอบด้วยลักษณะทางกายภาพ เชาวน์ปัญญา ความผิดปรกติ
ทางจิตบางชนิด โดยเฉพาะจิตเภท บุคลิกภาพบางประเภท  
2. ปัจจัยด้านจิตวิทยา เป็นสื่อกลางในการรับรู้และตีความสิ่งเร้าก่อนที่ร่างกายจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ปัจจัย
ทางจิตวิทยาที่ส าคัญ ประกอบด้วย แรงจูงใจและการเรียนรู้ แรงจูงใจ ปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ ประกอบด้วย 
 ปัจจัยทางชีวภาพ ปัจจัยทางอารมณ์ ปัจจัยทางความคิด ปัจจัยทางสังคม  
3. ปัจจัยด้านสังคมวิทยา ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อม  

พฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมตนเอง 
1. พฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่ง (ซน) จะพบว่าส่วนใหญ่เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็น ภาวะอยู่ไม่นิ่ง ซน
เคลื่อนไหวตัวเองอย่างไร้จุดหมาย 

วิธีแก้ไข 
 1. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ โดยลดสิ่งเร้ารอบตัวเด็ก เช่น เก็บของเล่นของเด็กเข้าตู้ เพ่ือจะ
ไม่กระตุ้นความสนใจของเด็ก 
 2. จัดตารางเวลาการท ากิจกรรมหรือกิจวัตรประจ าวันของเด็กอย่างเป็นระบบ 
 3. ควรจัดกิจกรรมให้เด็กกระท ากิจกรรมอย่างมีความหลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดสมาธิในการ
เรียนรู้  
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2. พฤติกรรมก้าวร้าว ลักษณะของพฤติกรรมท าร้ายตัวเอง และผู้อ่ืน หรือท าลายสิ่งของ เพราะมีภาวการณ์
เรียนรู้ช้า ไม่เข้าใจ มีความบกพร่องทางการสื่อสาร 
 วิธีแก้ไข 

1. วิธี time out โดยจัดมุมห้อง มุมใดมุมหนึ่งของบ้านหรือห้องฝึก 
2. วิธีลงโทษ พฤติกรรมนั้นค่อนข้างรุนแรงและเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก ถึงแม้จะได้ผลทันทีก็จริง แต่

ควรใช้เป็นวิธีสุดท้ายกับเด็ก  
3. พฤติกรรมไม่ยอมแบ่งปันและไม่รู้จักการรอคอย 
 วิธีแก้ไข 
 การจัดกลุ่มกิจกรรมย่อย มีเด็กประมาณ 2-3 คนต่อครู 1 คน โดยครูจัดของเล่นให้มีความหลากหลาย
และเป็นที่สนใจของเด็ก ครูจะเป็นผู้น ากลุ่มโดยให้เด็กผลัดกันเล่นของเล่น โดยใช้เวลาในการเล่นแต่ละชิ้นไม่
นานมาก จากนั้นครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนของเล่นกัน จะท าให้เด็กทุกคนในกลุ่มได้
เรียนรู้การเล่นการแบ่งปันและรอคอย  
4. พฤติกรรมดื้อรั้น เป็นพฤติกรรมที่เด็กต้องการความเป็นอิสระหรือความเป็นเจ้าของในส่วนที่เป็นของตัวเอง
วิธีแก้ไข ไม่ควรตามใจมากเกินไป ถ้าท าตามไม่ได้หรือให้ไม่ได้ก็ควรบอกว่าท าไม่ได้ ต้องยืนยันตามเหตุผลนั้น
อย่างจริงจัง การกระท าอย่างอ่อนโยนแต่เด็ดขากชัดเจน  

ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการควบคุมตนเองมี 2 ประการ คือ สิ่งเร้า/สภาพแวดล้อมของบุคคลที่มีมาก่อนที่
การลงมือท าพฤติกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือสร้างความพร้อมให้บุคคลลงมือกระท า ผลกรรมที่บุคคล
ได้รับหลังจากท าพฤติกรรมนั้นแล้วมีอิทธิพลในการควบคุมให้บุคคลท าพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก ถ้าผลกรรมที่ได้รับ
เป็นที่พอใจ แต่ถ้าผลกรรมที่ได้รับไม่เป็นที่พอใจบุคคลก็จะไม่ท าพฤติกรรมนั้นอีก 

เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมตนเอง 
กระบวนการที่ใช้ในการควบคุมตนเอง จึงประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 

 1. การควบคุมสิ่งเร้า (Stimulus Control) หมายถึง การที่บุคคลจัดการหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ใหม่ให้กับตนเอง เพ่ือไม่ให้พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้น 

2. การควบคุมการให้ผลกรรมแก่ตนเอง (Consequence Control) การควบคุมตนเองโดยใช้
กระบวนการให้ผลตอบแทนต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการท าพฤติกรรมเป้าหมายของตนเอง เพ่ือให้
ก าลังใจตนเองในการท าพฤติกรรมเป้าหมายซ้ าอีก มีหลักในการด าเนินการ 2 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 วางแผนการให้ผลกรรมต่อตนเอง โดยก าหนดอย่างชัดเจนถึงตัวเสริมแรงและตัวลงโทษ ระบุ
ว่า เมื่อตนเองท าพฤติกรรมเป้าหมายส าเร็จแล้วจะให้รางวัลตนเอง 
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการให้ผลกรรมต่อตนเองตามที่ก าหนดไว้ การให้ผลกรรมหรือผลตอบแทนต่อ
ความส าเร็จในการท าพฤติกรรม เป้าหมายนั้น ไม่ว่าจะเป็นผลในระยะใดก็ตาม จะต้องให้ผลกรรมจริงตามที่
ก าหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 

3. การเตอืนตนเอง ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ การสังเกตตนเองและการบันทึกพฤติกรรม
ตนเอง ใช้ได้กับท้ังพฤติกรรมภายนอกและภายใน การเตือนตนเองจะได้ผลเป็นเพราะบุคคลได้บันทึก
พฤติกรรมของตนเอง เมื่อเห็นข้อมูลที่ตนเองบันทึกไว้ ก็อาจพูดกับตนเองภายในใจว่า ท าได้ตามเป้าหมายแล้ว
นะ ซึ่งการพูดเช่นนี้ ท าหน้าที่เป็นการเสริมแรงพฤติกรรมได้ แต่ถ้าหากพบว่าพฤติกรรมที่ตนสังเกตและบันทึก
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ไว้นั้นต่ ากว่าเป้าหมายที่ควรเป็น อาจเกิดความรู้สึกผิด จึงมีการพูดเตือนตนเองและกระท าพฤติกรรมให้ดีขึ้น
เพ่ือหลีกหนีความรู้สึกผิดนั้นการเตือนตนเอง มีขั้นตอนดังนี้ 
 ก. เลือกและก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจน 
 ข. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเอง ให้ชัดเจนว่าพฤติกรรมเป้าหมาย 
เกิดข้ึนหรือไม่ 
 ค. ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตและบันทึก  
 4. การท าสัญญากับตนเอง การท าสัญญากับตนเองเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยในการควบคุมตนเอง คือ 
ข้อตกลงกับตนเองที่เขียนเป็นลายลักษณ์ ระบุขั้นตอนที่ด าเนินการและเมื่อบรรลุเป้าหมายจะให้อะไรกับตนเอง 
ซึ่งในสัญญาควรประกอบด้วย ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่ชัดเจน การบอกถึงสิ่งที่บุคคลต้องกระท าเพ่ือที่จะ
บรรลุเป้าหมายนั้น การบอกถึงการเสริมแรงตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมาย และการลงโทษตนเองเมื่อไม่สามารถท า
ได้ตามสัญญา กรณีที่มีผู้อ่ืนมาเกี่ยวข้องด้วย บุคคลนั้นควรท าหน้าที่ให้ผลกรรมบางอย่างต่อการกระท าของตน 
ก าหนดวันเวลาที่จะมีการทบทวนสัญญา เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป้าหมายและผลรวม 

5.การเปลี่ยนการสนองตอบ เป็นวิธีการควบคุมตนเองอีกวิธีหนึ่ง บุคคลจะแสดงการสนองตอบอย่าง
อ่ืนหรือการกระท าพฤติกรรมอ่ืนที่สามารถระงับหรือ แทนที่การสนองตอบที่ไม่เหมาะสม เช่น การคิดถึงเรื่องที่
สนุกสนานเพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวล การท าร่างกายให้ผ่อนคลายเพ่ือควบคุมความเครียด เป็นต้น การท า
สมาธิอาจจัดอยู่ในวิธีการนี้ได้ เป็นการท าให้จิตใจและร่างกายผ่อนคลายสามารถระงับพฤติกรรมบางอย่างได้ 
การพัฒนาการควบคุมตนเองนั้น เด็กจะต้องผ่านการพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ หลายอย่าง ได้แก่ การเรียนรู้ โดยผ่านการเสริมแรงโดยตรง การเรียนรู้การควบคุมตนเอง
จากเทคนิควิธีวางระเบียบวินัย การใช้แรงจูงใจ 
 ดังนั้นการพัฒนาเด็กเยาวชนให้รู้จักการควบคุมตนเองได้นั้น ต้องไห้ความสนใจทั้งในเรื่องที่เป็น
รายบุคคลเฉพาะกรณี เรื่องของครอบครัว สถาบันการศึกษา และบริบททางสังคมอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งใน
ลักษณะที่จะช่วยกล่อมเกลา และฝึกฝนให้เด็กเยาวชนได้พัฒนาจิตลักษณะภายในไปได้ทุกช่วงอายุ จนเกิดเป็น
อุปนิสัยที่จะสามารถควบคุมตนเองได้ในทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน และสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างสง่างามแม้จะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะในสังคมไหนก็ตาม  
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หน่วยที่ 8 
การจัดการความขัดแย้งและความฉลาดทางอารมณ ์

 
ความขัดแย้ง (conflict) 

ความขัดแย้ง (conflict) หมายถึง เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเมื่อบุคคลหรือทีมมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน 
ความขัดแย้งถือเป็นเหตุการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้น ในการอยู่ร่วมกันหรือท างานร่วมกัน คนโดยทั่วไปมักนึกถึง
ความขัดแย้งในเชิงท าลาย แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า หากความขัดแย้งเกิดข้ึนในปริมาณที่พอเหมาะ ความขัดแย้ง
นั้น จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ 

ความขัดแย้งแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทแล้วแต่จะใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ดังเช่น แรบพา
พอร์ต (Rapparport, cited by Caplow,1975: 276) ได้แบ่งความขัดแย้งเป็น การต่อสู้ เกม และการโต้เถียง 
หรืออาจแบ่งความขัดแย้ง เป็นเชิงลบและเชิงบวกก็ได้ แต่ในที่นี้จะแบ่งประเภทความขัดแย้ง โดยน าเอาบุคคล
ที่เก่ียวข้องเข้ามาเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน 
1. ความขัดแย้งภายในตัวบุคคลซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อพบทางเลือก หลายๆทางและต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง 
2. ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเห็นไม่สอดคล้องกัน 
3. ความขัดแย้งระหว่างปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม เกิดข้ึนเมื่อมีสมาชิกกลุ่มไม่ท าตามข้อตกลงของกลุ่ม 
4. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือทีม เกิดเม่ือแต่ละทีมมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน และต้องขึ้นอยู่กับกันและกัน
ในการท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 
5. ความขัดแย้งระหว่างองค์การ เกิดขึ้นจากระบบการแข่งขันเสรีและจากการแข่งขันก็น าไปสู่ความขัดแย้ง 

สาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง 
ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นกับบุคคลโดยเฉพาะเมื่อต้องท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 

ในการท างานเป็นทีมอาจเห็นว่า สมาชิกของทีมขัดแย้งกันด้วยการใช้วาจาหรือท่าทางจนคนอ่ืนๆสังเกตเห็นได้ 
สมาชิกของทีมจะขัดแย้งกันได้ง่ายเมื่อได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เพราะในระหว่างนั้นความคิด ความสนใจ 
ความรู้สึกและผลประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งอาจไม่สอดคล้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง ท าให้ต่างฝ่ายต่างต่อต้านกัน และเกิด
สภาพการณ์ซึ่งท าให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ สาเหตุส าคัญท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้ง 

(1) การตกอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกัน สิ่งแวดล้อมท่ีล้อมรอบตัวสมาชิกแต่ละคนเป็นปัจจัยส าคัญที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนที่ท าให้สมาชิก มีลักษณะต่างกัน
ออกไป  

(2) ความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการของสมาชิกในทีม และแสดงออกเป็นพฤติกรรมให้
เห็นอย่างเปิดเผย ความขัดแย้งชนิดนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากสมาชิกมีความต้องการสิ่งเดียวกันใน
การท างาน แต่อาจแบ่งปันกันไม่ได้ต่างฝ่ายต่างจึงพยายามกีดกัน มิให้อีกฝ่ายหนึ่งบรรลุถึงความ
ต้องการ หรือให้ได้น้อยกว่าฝ่ายตน หรืออาจเกิดข้ึนจากการที่สมาชิกมีความต้องการคนละอย่าง
ในการท างานร่วมกันก็ได้ 

(3) การมีความคาดหวังในบทบาทต่างกัน เมื่อคนมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั้นตามธรรมชาติแล้วต่างคน
ต่างจะคาดหวังในพฤติกรรมซึ่งเป็นบทบาทของอีกฝ่ายหนึ่ง ความขัดแย้งของความคาดหวังใน
บทบาทนี้อาจเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ 
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* อาจเกิดจากการรับรู้บทบาทผิดท าให้มีพฤติกรรมต่างจากท่ีควรจะเป็นจริง 
* เกิดจากการที่ต้องสรวมบทบาทในขณะเดียวกันท าให้เกิดความสับสนในบทบาท 
* เกิดจากการที่มีบทบาทแย้งกันจนเป็นเหตุให้มีพฤติกรรมขัดแย้งกัน 
โดยสรุปแล้วความขัดแย้งที่เกิดจากความคาดหวังในบทบาท คือ การที่ต่างฝ่ายต่างท านายพฤติกรรม

ของอีกฝ่ายหนึ่งไว้ แต่กลับประเมินได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับที่ตนท านายความขัดแย้งจึง
เกิดข้ึน 

(4) การมีอคติ พฤติกรรมต่างๆที่คนๆหนึ่งแสดงออกมาต่อคนอ่ืนๆย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก
ส่วนตัวของคนผู้นั้น ความขัดแย้งอันเกิดจากอคตินี้เป็นไปได้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่ดี
ต่อกัน และแสดงออกมาให้เห็นในขณะที่มีการติดต่อสื่อสารกันจนเป็นเหตุให้ก้าวร้าวกัน ส าหรับ
ลักษณะที่จะลดอคติลงได้นั้นสรุปได้ว่า ขึ้นอยู่กับการมองโลกในแง่ดีเพราะการมองโลกในแง่ดีเป็น
เหตุให้แต่ละคนเต็มใจที่จะค้นหาวิธีแก้ไขความขัดแย้ง และการไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางจะช่วย
อ านวยความสะดวกต่อการยอมรับผู้อื่นได้ง่ายเข้า 

(5) การมีปทัสถาน ค่านิยมและการรับรู้ที่ต่างกัน ความขัดแย้งที่เกิดจากสาเหตุนี้เป็นความขัดแย้งที่
หาข้อยุติได้ยาก หากท้ังสองฝ่ายยังคงยึดวิธีการเดิมในการมองสิ่งแวดล้อมและตัดสินตามเกณฑ์ที่
ตนมีอยู่ ทั้งๆที่ตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกัน คนแต่ละคนอาจมองสิ่งที่ปรากฏอยู่ไปคนละ
อย่างและต่างก็ยืนยันในความเห็นของตน โดยหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ความขัดแย้งย่อมเกิดข้ึน
ได้ 

ดังนั้นความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อบุคคลมีเป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน 
และความแตกต่างเหล่านี้ จะก่อให้เกิดเป็นความขัดแย้งต่อมาภายหลัง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่
สามารถจัดการได้ โดยผู้น าที่รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง สามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นสิ่งที่
สร้างสรรค์ต่อองค์การได้ เนื่องจากความขัดแย้งในปริมาณที่เหมาะสมสามารถก่อให้เกิดการจูงใจให้คนริเริ่มแก้
ใขปัญหาได้  

กระบวนการความขัดแย้ง 
กระบวนการของความขัดแย้งจะเริ่มต้นจากสถานการณ์ของความขัดแย้ง ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคล 

พฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสภาพแวดล้อม กระบวนการของความขัดแย้งตามแนวคิดของฟิล
เลย์ (Alan Filley, 1975) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือสภาพการณ์ก่อนการเกิดความขัดแย้ง เป็นสภาพที่จะ
น าไปสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นผลมาจาก ความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ความคลุมเครือของอ านาจ อุปสรรคในการ
สื่อความหมาย เป็นต้น ความขัดแย้งที่รับรู้ได้ เป็นการรับรู้ของฝ่ายต่างๆว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น ความขัดแย้ง
ที่รู้สึกได้ เป็นความรู้สึกของฝ่ายต่างๆว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น พฤติกรรมที่ปรากฏชัด เป็นพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกมาให้เห็นเมื่อรับรู้หรือรู้สึกว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น การแก้ปัญหาหรือการระงับปัญหา เป็นการท าให้
ความขัดแย้งสิ้นสุดลงหรือลดลง ผลจากการแก้ปัญหา เป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งแล้ว 

เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง (Kenneth Thomas อ้างถงึใน ทองหล่อ เดชไชย ,2540 :264-
265) ที่สะท้อนถึงความกังวลเป็นห่วงเป็นใยในผลประโยชน์ทั้งฝ่ายตนเองและคู่กรณีซึ่งมีกลยุทธ์ที่จะเป็นไปได้ 
ดังนี้ คือ 
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(1) ถ้าความกังวลหรือความสนใจในผลลัพธ์ของทั้งตนเองและคู่กรณีต่ า กลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้สูง
คือการหลีกเลี่ยง (Avoidance Strategy) 

(2) ถ้ามีความกังวลหรือสนใจต่อผลลัพธ์ต่อตนเองสูง แต่ไม่สนใจในผลลัพธ์ของคู่กรณีกลยุทธ์ที่ใช้ คือ 
การบังคับหรือกดดัน 

(3) ถ้าความกังวล หรือความสนใจในผลลัพธ์ต่อตนเองต่ า แต่กังวลและสนใจผลลัพธ์ต่อคนอ่ืนสูง กล
ยุทธ์ที่น ามาใช้คือ ความปรองดอง (Accommodation) หรอืการยินยอม  

(4) ถ้าความกังวลหรือความสนใจสูงทั้งต่อผู้ผลลัพธ์ของตนเองและคู่กรณี กลยุทธ์ที่เหมาะสมก็คือ 
ความร่วมมือ(Collaborative)  

(5) ถ้าความกังวลหรือความสนใจต่อผลลัพธ์ทั้งต่อตนเองและในคู่กรณีอยู่ในระดับปานกลางคือ ไม่สูง 
ไม่ต่ า กลยุทธ์ที่เหมาะสม คือ การประนีประนอม (Compromise) 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient EQ) 
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือการตระหนักรู้จักตนเองว่าตนเองเป็นใครมาจากไหน ต้องการอะไร

ในชีวิตมีความสามารถในการจัดการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีวินัยบังคับใจตนเองได้ มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น รู้จักผิดชอบชั่วดี และมีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของคนอ่ืน มีอารมณ์ร่วมกับคนอ่ืน   

 คนที่มี EQ สูงแสดงออกโดยเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนอ่ืนได้ รู้จักการท างานเป็นทีม สามารถ
สร้างสัมพันธภาพกับคนอ่ืนและรักษาให้ยืนยาวได้ เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตก้อสามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์  

EQ มีความส าคัญต่อบุคคล และสังคม  และมีประโยชน์ทั้งในแง่ชีวิตส่วนตัว  ชวีิตการท างาน  และ
องค์กรต่าง ๆ  การศึกษาวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่า EQ เป็นส่วนประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ
ราบรื่นทั้งในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน  โดยที่ EQ นั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้  ฝึกฝนให้มีขึ้นได้ 

อย่างไรก็ตาม IQ และ EQ ยังไม่เพียงพอต่อการเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  เพราะหากบุคคลนั้นมี
สติปัญญาดี มีความฉลาดทางอารมณ์  แต่ไร้คุณธรรม ไร้ศีลธรรมก็จะท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมไม่มีความสุข  
ดังนั้นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ความฉลาดทางจริยธรรม และศีลธรรม MQ (Moral Quotient)  

ความฉลาดทางจริยธรรม และศีลธรรม MQ (Moral Quotient) 
MQ (Moral Quotient) คือระดับจริยธรรมศีลธรรมบุคคล ซึ่งสามารถการควบคุมตนเอง มีความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีความกตัญญู เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีส านึกผิดชอบชั่วดี และเคารพนับถือผู้อื่น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและมนุษยชาติ บางคนเข้าใจว่า EQ กับ MQ นั้นคือ สิ่งเดียวกันแต่จิตแพทย์ 
จาก ม.ฮาร์วาด ดร.โรเบิร์ต โคลส์  ( Cole ; 1997 ) ได้แยกเอาระดับความคิดด้านจริยธรรมและศีลธรรมนี้
ออกมาจากความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือเน้นให้เห็นความส าคัญเฉพาะขึ้นอีก ดร.โรเบิร์ต โคลส์ กล่าวว่า MQ 
นั้นไม่สามารถฝึกฝนหรือขัดเกลาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ขณะที่บุคคลเจริญเติบโตขึ้นมาแล้ว เหมือนดังค าโบราณ
ของไทยที่ว่า “สันดอนนั้นขุดได้ แต่สันดานนั้นขุดยาก”  

การที่บุคคลคนหนึ่งจะมี MQ ระดับดี ต้องเริ่มปลูกฝังในวัยเด็กจึงจะได้ผล อาศัยปัจจัย 3 อย่าง คือ 
การสอนศีลธรรมโดยตรงให้กับเด็ก การถ่ายทอดทางศีลธรรมจากผู้ใหญ่ให้กับเด็ก ความรักและวินัย MQ เป็น
เรื่องท่ีต้องฝึกมาตั้งแต่วัยเด็ก ถ้าบุคคลได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาแต่ยังเป็นเด็ก บุคคลก็
สามารถ พัฒนาพ้ืนฐาน MQ ของตนขึ้นมาในระดับหนึ่ง (มากน้อยแล้วแต่การปลูกฝัง) และ MQ นี้ก็จะฝังลึก
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ลงไปในจิตใต้ส านึก ของบุคคลผู้นั้น และจะรอเวลาที่ได้รับการกระตุ้นอีกครั้ง โดยการอบรมสั่งสอน การฟัง
ธรรม และวิธีอ่ืน ๆ แต่ถ้าบุคคลไม่มี MQ อยู่ในจิตส านึกดั้งเดิมแล้ว ไม่ว่าโตขึ้นจะได้รับการกระตุ้น อย่างไรก็ไม่
สามารถ ท าให้บุคคลผู้นั้น กลายเป็นคนดีขึ้นมาได้มากนัก  

Lawrance  Kolhberg 1927-1987 ซึ่งนับว่าเป็นทฤษฏี ที่อาจน าไปท าความเข้าใจบุคลิกภาพของ
บุคคลได้อีกแนวคิดหนึ่ง  ซึ่งเขาได้แบ่งระดับพัฒนาการทางจริยธรรมดังนี้ 

- ระดับก่อนเกณฑ์สังคม “ ดี ”  คือ  ได้รางวัล “ ไม่ดี ” คือการได้รับโทษ 
 1. บุคคลใช้เกณฑ์จริยธรรม  โดยยัดการลงโทษ  การเชื่อฟัง  เป็นเกณฑ์ในการตัดสิน 
 2. บุคคลใช้กฎเกณฑ์เป็นเครื่องมือเพ่ือประโยชน์ของตน  ไม่คิดถึงความยุติธรรม  ไม่เห็นใจผู้อื่น  ท า
เพ่ือสนองความต้องหารของตนเอง ท าโดยมีเงื่อนไข 
- ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์สังคม 
 3. บุคคลท าตามความคาดหวังและการยอม รับในสังคม  ส าหรับเด็กดี  Good boy, Nice girl จะท า
ตามผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชา  และยอมรับโดยไม่ค านึงความถูกต้อง 
 4. บุคคลยึดกฎและระเบียบ  การท าตามหน้าที่  ประพฤติตนไม่ผิดกฎหมาย  รักษาระเบียบแบบแผน
ของสังคม 
- ระดับจริยธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณหรือระดับเหนือกฎเกณฑ์ของสังคม 
 5. บุคคลยึดหลักสัญญาประชาคม หรือหลักการท าตามค ามั่นสัญญา     
 6. บุคคลยึดหลักคุณธรรมสากล 

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคคลไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม  ต้องเผชิญกับความยุ่งยาก  อาชีพบางอาชีพหากบุคลากรที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงก็ต้องออกจากอาชีพไป 

 โลกของงานอาชีพหลายอาชีพในปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และเทคโนโลยีการสื่อสาร  ดังนั้นบุคคลที่พึงประสงค์ในศตวรรษนี้ นอกจาก
เป็นผู้มีบุคลิกภาพด้านองค์ประกอบ IQ, EQ, และ MQ ในระดับสูงแล้ว  ยังมีองค์ประกอบที่ปัจจุบันในวงการ
ธุรกิจให้ความส าคัญมาก คือ องค์ประกอบด้าน AQ  

ความสามารถในการฝันฝ่าปัญหาอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) 
ความสามารถในการฝันฝ่าปัญหาอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) คือความสามารถในการ ที่อดทน

ทั้งด้านความยาก ล าบากทางกาย ความอดกลั้นทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ที่สามารถเผชิญ และเอาชนะ
เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน ซึ่งจะเป็น
รูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัญหา อุปสรรคในชีวิตอันเป็นกลไกของสมอง ซึ่งเกิดจากใยประสาทต่างๆ
ที่ถูกสร้างขึ้น ฝึกฝนขึ้น ปัญหาที่กล่าวถึงนี้จะเป็นปัญหาเล็กน้อย เป็นปัญหาปานกลาง หรืออาจจะเป็นปัญหา
ใหญ่โต ซับซ้อนก็ได้  

อาจสรุป ว่า AQ คือ “ความสามารถในการจัดการปัญหาที่เกิดข้ึนได้” ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ได้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
2. ความพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์และน าตัวเองเข้าไปแก้สถานการณ์ 
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3. วิธีคิดหรือวิธีมองปัญหาที่จะเข้าไปแก้ไขสถานการณ์นั้นว่า มีจุดจบของปัญหา และปัญหา ทุก ๆ ปัญหา
ต้องมีทางออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
4. ความสามารถที่จะอดทนและทนทานต่อปัญหาต่าง ๆ ได้ 
องค์ประกอบของบุคลิกภาพของบุคคลที่พ่ึงประสงค์  ด้านความฉลาดทางอารมณ์  ด้านความฉลาดทาง

จริยธรรม  และศีลธรรม  และด้านความสามารถในการฟันฝ่าปัญหา และอุปสรรคสามารถสรุปเป็นบุคลิกภาพ
ที่พึงปรารถนาเป็นสูตรดังนี้ 7C2D 

Intelligence Quotient 
C1 Competency   ความสามารถด้านสติปัญญาในสาขาท่ีศึกษาอย่างรู้จริงปฏิบัติได้  และ  
  สติปัญญาด้านภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  ความสามารถด้านเทคโนโลยี  
  สารสนเทศ  อย่างรู้จริงปฏิบัติได้ 
C2 Critical Mind   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ สงสัย ตั้งค าถาม 
C3  Creativity   ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการคิดนอกกรอบ  
Emotional Quotient 
C4  Commonsense ความสามารถในการใช้สามัญส านึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
C5  Communication skills ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
C6  Change Agent  ความเป็นผู้น า กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ความร่วมมือ      
     ร่วมใจ  สร้างสมรรถนะของกลุ่มและทีมงานได้  
Moral Quotient 
C7  Moral Courage  ความกล้าหาญทางจริยธรรม  
Adversity Quotient 
P1  Positive Attitude การคิดบวก  มองวิกฤตเป็นโอกาส  
P2  Possibility  วิธีคิดแบบเป็นไปได้ มองปัญหาแบบทุกปัญหาว่าสามารถแก้ไขได้ 

การพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านความฉลาดทางอารมณ์  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  และการฟันฝ่า
ปัญหาและอุปสรรคนั้นสามารถพัฒนาได้โดยใช้หลัก  SMART 

S – Self Observation ฝึกสังเกตตัวเองค้นหาจุดเด่น จุดด้อยของอารมณ์ตนเองอย่างสม่ าเสมอยอมรับ
รู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม  
M – Moral  Development การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ความละอายใจต่อความผิด  
A – Attunement (To Others) ฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีทักษะในความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
R – Relationship การอยู่ร่วมกันโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดี  รักษาสัมพันธภาพให้ยืนยาว  อยู่ร่วมกัน
อย่าสันติ สงบสุข  
T – Teamwork การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ฝึกการท างานกับบุคลที่มีความสามารถหลากหลาย 

เมื่อเราพิจารณาบุคลิกภาพของบุคคลในภาพรวม  เราอาจจะมองเห็นคนที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น 
เอาจริงเอาจัง  ยืดหยุ่น  พึ่งตนเอง  ชอบเข้าสังคม  ชอบเก็บตัว  เป็นต้น ในบรรดาคนเหล่านี้ไม่มีบุคลิกภาพใน
ดีที่สุด  เพราะว่าบุคลิกภาพชนิดต่าง ๆ มีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นหนทางที่ดี
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ที่สุดคือ เราควรจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเองให้สามารถมีบุคลิกภาพลักษณะตามสถานการณ์  และสามารถอยู่
ร่วมกันกับบุคคลที่มีบุคลิกภาพต่างๆ กันด้วย 
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หน่วยที่ 9 
การปรับตัวและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

การปรับตัว 
การปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง 

ไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านความต้องการ หรือด้านอารมณ์ ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม จนเป็นสภาพการณ์ที่บุคคลนั้น สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้ และถ้าบุคคลนั้น
ปรับตัวแล้ว และสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้อย่างมีความสุข แสดงว่าบุคคลนั้นมีสุขภาพจิตดี มีแบบ
แผนของการปรับตัวที่ดี เนื่องด้วยชีวิตทุกชีวิตต้องมีการปรับตัว เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพ่ือ
การมีชีวิตอยู่รอด เพื่อความส าเร็จในการงาน เพ่ือเอาชนะตนเอง หรืออุปสรรคต่าง ๆ ตลอดทั้ง เพ่ือการอยู่
รอดอย่างมีความสุขในสังคม เป็นต้น ดังนั้น แต่ละบุคคลต่างก็มีแบบแผนของการปรับตัวเป็นของตนเอง แบบ
แผนของการปรับตัวนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1. การปรับตัวที่ปราศจากศิลปะ เป็นการปรับตัวแบบโบราณ ( Primitive Adjustment ) ส าหรับการ
ปรับตัวแบบนี้ จะเป็นแบบสู้ หรือถอยก็ได้ คือ เมื่อบุคคลใดเกิดความคับข้องใจแล้วเขาจะสู้ แต่หากสู้ไม่ได้ เขา
จะเลือก การถอยหนีน่าจะปลอดภัยกว่า 

2. การปรับตัวที่มีการปรับอย่างเหมาะสม หรือสอดคล้องกับปัญหา หรือสถานการณ์ ( Modified 
Adjustment ) ส าหรับการปรับตัวแบบนี้ บุคคลที่เผชิญปัญหา หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา บุคคลจะ
ปรับตัว หรือแก้ไขปัญหาตลอดทั้งพฤติกรรมของเขาให้เหมาะสมกับตนเอง และพยายามให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
 ปัญหาของการปรับตัว 

ปัญหาต่าง ๆ ของการปรับตัวอาจมีสาเหตุมาจากการที่บุคคลต้องเผชิญกับสภาพการณ์ หรือ
สถานการณ์ที่มีความกดดัน มีความขัดแย้ง เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเผชิญปัญหาไม่ว่าทั้งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากตัวบุคคลนั้นเอง หรือปัญหาที่เป็นผลจากสภาพแวดล้อม โดยทั่วๆ ไป บุคคลนั้นก็จะพยายามปรับตัวต่อ
สภาพที่เป็นปัญหาที่เขาก าลังเผชิญนั้น เพ่ือให้สภาวะความกดดัน หรือ ความเครียด ความวุ่นวายใจ และความ
กังวลใจค่อย ๆ คลี่คลายลงจนกระทั้งหมดไปในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าปรากฏว่าบุคคลบางคนนั้นไม่สามารถ
จะขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้หมดสิ้นไปได้ เมื่อเป็นเช่นนี้สภาวะของความวุ่นวายใจ อึดอัดใจ หรือไม่เป็นสุข
ใจจะยังคงมีอยู่ต่อไป ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถกล่าวได้ว่า สภาวะที่ท าให้บุคคลเกิดความวุ่นวายทางจิตใจนั้น 
อาจจะมีสาเหตุมาจากสภาพทางร่างกาย สภาพทางจิตใจ หรือสภาพทางสังคมของบุคคลนั้น และเม่ือสภาวะ
ดังกล่าว เกิดขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบให้บุคคลนั้นต้องสูญเสียความสมดุลในตนเอง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความ
แปรปรวนทางพฤติกรรม ตลอดทั้งความรู้สึกนึกคิด แต่ในบางโอกาส นอกเหนือจากที่ปรากฏว่า สภาวะความ
วุ่นวายทางจิตใจอาจจะเป็นต้นก าเนิดของความล้มเหลว หรือความทุกข์ กลับพบว่าสภาวะความวุ่นวายทาง
จิตใจบางประการได้ช่วยให้บุคคลตระหนัก และพยายามท าความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ หรือเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ดี
ขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้บุคคลได้พยายามปรับปรุงตนเอง ตลอดทั้งพยายามสร้างเสริมในสิ่งที่มีคุณค่าทั้งแก่
ตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตามปัญหาความเครียด ความวุ่นวายทางจิตใจ ความกดดัน หรือสิ่งที่คุกคามจิตใจบาง
ประการอาจจะไม่มีความร้ายแรงมากนัก แต่ในบางสภาวะการณ์ หากมีเหตุการณ์บางประการที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการ ความปรารถนา หรือความมุ่งหวังของบุคคลนั้นๆ เกิดข้ึน บุคคลอาจจะเกิดความรู้สึกวุ่นวาย
ใจ โมโห โกรธ หรือไม่พอใจ แต่ภายหลังที่ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลงแล้ว หากเขาลืมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
และไม่ติดใจ หรือฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนนั้น ๆ ต่อไป สภาวะการณ์ดังกล่าวนี้เรียกว่า สภาวะความวุ่นวาย
ทางจิตใจที่ไม่รุนแรงนัก เช่น การนอนตื่นสายแล้วไปสอบไม่ทันจึงท าให้ถูกเรียกไปว่ากล่าวตักเตือนเป็นต้น 
สภาวะความวุ่นวายทางจิตใจในสภาพดังกล่าวนี้ อาจจะก่อให้เกิดความผิดปกติทางบุคลิกภาพได้ หาก
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พฤติกรรมที่ผิดปกตินั้น คงอยู่เป็นเวลานานจนกระทั้งบุคคลนั้นต้องล้มเจ็บทางจิตใจ ตัวอย่างเช่น ความผิดหวัง
ในชีวิตสมรส ความไม่สมหวังต่างๆ อาจคุกคามบุคคลบางคนจนไม่สามารถจะกระท าสิ่งใดๆ ได้ เป็นต้น 
สภาวะ หรือสถานการณ์ที่บีบคั้น หรือคุกคามบุคคลบางคน บุคคลบางคนอาจสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่
คุกคามได้แม้ว่าจะมีความรุนแรงแต่ก็ผ่านไปได้ไม่ยากนัก ในขณะที่บุคคลบางคนต้องล้มเจ็บทางจิตใจ ทั้งนี้
เพราะว่าสภาวะความวุ่นวายทางจิตใจ หรือความเครียดของบุคคล แต่ตราบใดก็ตามท่ีจ านวนของสภาวะความ
วุ่นวายทางจิตใจ หรือความเครียดอย่างรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นจนบุคคลนั้นไม่สามารถจะอดทนได้อีกต่อไปบุคคล
นั้นอาจจะเกิดความผิดปกติทางจิตใจ หรือผิดปกติทางบุคลิกภาพได้ 

ส าหรับสภาวการณ์ หรือภยันตรายที่มีความรุนแรงมาก และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และท าให้บุคคลต้อง
ประสบความวิบัติ ตลอดทั้งมีผลกระทบกระเทือนต่อสภาวะอารมณ์ สภาวะทางจิตใจ ก่อให้เกิดความผิดปกติ
ทางบุคลิกภาพ และความแปรปรวนของพฤติกรรมสภาพการณ์ หรือภยันตราย ดังกล่าวนี้เรียกว่า สภาวะความ
วุ่นวายทางจิตใจที่มีความรุนแรง (Gross Stress Situation ) สภาวการณ์ หรือภยันตรายใหญ่หลวงยิ่งที่มักจะ
ก่อให้เกิดสภาวะความวุ่นวายทางจิตใจอย่างรุนแรงได้แก่ การเกิดวาตะภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุต่างๆ 
การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอย่างไม่คาดคิด เป็นต้น 

ส าหรับปัญหาต่าง ๆ ของการปรับตัวนั้น สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภทคือ ประเภท
ที่ 1 ความคับข้องใจ ( Frustration ) ประเภทที่ 2 ความขัดแย้ง ( Conflicts ) และประเภทที่ 3 ความกดดัน ( 
Pressure ) 

ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเป็นปัญหาเฉพาะบุคคล เนื่องจากว่าบุคคลนั้นมีปัญหา และจะต้องแก้ปัญหา
เอง เรื่องการแก้ปัญหานี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัว คุณลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมาแล้ว ข้อแนะน าถึงวิธีการ
ปรับตัวที่ถูกต้องเพ่ือที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีได้ วิธีการโดยทั่ว ๆ ไปที่นิยมปฏิบัติกัน 

1. พยายามเข้าใจตนเอง คุณลักษณะโดยทั่วไปของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี และมีการปรับตัวที่ถูกต้องคือผู้
ที่กล้าเผชิญความจริงเกี่ยวกับตนเอง ไม่หลอกตัวเอง เขาเป็นผู้ที่ยอมรับ และมีความอดทนต่อความวิตกกังกล 
ความว้าวุ่นใจ โดยเขายอมรับว่าความวิตกกังวล ความกลัว เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หากเรากล้าเผชิญความจริง
ข้อนี้ได้ เราก็จะมีความม่ันคงในจิตใจ และสามารถแก้ปัญหา และตัดสินใจด้วยตนเองได้ ซึ่งต้องพยายามเลี่ยง
การใช้กลวิธานในการป้องกันตนเอง และพยายามเข้าใจ ความต้องการของตน ดังจะอธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้คือ 
พยายามเลี่ยงการใช้กลวิธานในการป้องกันตนเองอย่าใช้มากจนเกินไป คนที่มีความอดทนต่อความวิตกกังวล
มักไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ บุคคลที่มีการปรับตัวดีมักจะรู้สึกตัวก่อนใช้กลวิธานในการป้องกันตนเอง และมักจะ
รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าตัวเองพยายามจะใช้ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่เริ่มต้นบ่นอาจารย์ผู้สอนในการที่ตนได้คะแนนไม่
ดีนัก ในที่สุดมักจะรู้สึก ว่าตนก็ก าลังใช้ เหตุผลซึ่งก็เป็นกลวิธานในการป้องกันตนอีกชนิดหนึ่ง แต่โดยสภาพ
ความจริงถ้านักศึกษาผู้นั้นเข้าเรียนสม่ าเสมอ พยายามท าความเข้าใจในเนื้อหา ส่งรายงานอยู่เสมอก็คงไม่ถึงกับ
ได้คะแนนไม่ดี ดังนี้เป็นต้น 

เข้าใจความต้องการของตนเอง จุดมุ่งหมายของตนเรา เราต้องรู้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรเช่น นักศึกษาท่ี
บ่นอาจารย์ผู้สอนในการที่ตนได้คะแนนไม่ดี หากนักศึกษาผู้นั้นหันมาถามตนเองว่า“เราต้องการอะไรแน่” เขา
ก็จะต้องยอมรับกับตนเองว่าค าตอบก็คือ ต้องการได้คะแนนดีโดยที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนหนังสือ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ 
ดังนั้นเขาก็ต้องตัดสินใจว่าเขาต้องการอะไรแน่ระหว่างคะแนนดีกับการเข้าชั้นเรียนด้วยความสม่ าเสมอ และ
ท างานมอบหมายส่งทัน ตามก าหนด 

2. เข้าใจจุดมุ่งหมาย และเข้าใจความต้องการของตัวเอง การเข้าใจจุดมุ่งหมาย และเข้าใจความ
ต้องการของตนเองเป็นของดีที่คนเราจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิต เช่น ต้องการเป็นแพทย์ วิศวกร เภสัขกร นัก
ส่งเสริมการเกษตร มีอาชีพอิสระ ท าธุรกิจ ฟาร์มโคนม เหล่านี้ล้วนเป็นจุดมุ่งหมายทั้งนั้น แต่จุดมุ่งหมายไม่ใช่
ของตายตัวที่อะลุ้มอะล่วยยืดหยุ่นกัน ไม่ได้เลยการตั้งจุดมุ่งหมายที่สูงเกินระดับความสามารถของเรามากนัก 
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มักก่อให้เกิดความคับข้องใจ ความวิตกกังวลอยู่เสมอ การปรับจุดมุ่งหมายให้พอดี กับระดับที่เราสามารถท าให้
ส าเร็จจะขจัดความคับข้องใจโดยไม่จ าเป็นให้หมดไปได้ ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

ลักษณะของบุคคลที่ปรับตัวดี 
ลักษณะของคนที่มีสุขภาพจิตดี และสามารถปรับตนเองได้ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. ต้องมีร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน และประกอบกับมีจิตใจที่เป็นสาธารณะ 

เป็นผู้ไม่เอาเปรียบสังคม เป็นผู้รู้จักประมาณตน มีจิตใจเอ้ือเผื่อแผ่ พร้อมที่จะช่วยคนอ่ืนแบบไร้เงื่อนไข 
รา่งกายที่สวยงามอยู่ในจิตใจที่งดงามเช่นกัน 

2. ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกได้ มนุษย์ทุกคนมีความรู้สึก มีเลือดเนื้อ มีชีวิต มีสิ่งเร้า
ใด ๆ มากระทบไม่ต้องตาต้องใจ ไม่ถูกหูถูกใจ หรือต้องตาต้องใจ เหล่านี้บุคคลต้องพิจารณา ต้องฟัง ต้องไม่
เอาอารมณ์ และความรู้สึกรัก ชอบ เกลียด เข้าตัดสินสิ่งเร้านั้นๆ หรือสถานการณ์นั้นๆ โดยใช้เกณฑ์จากตนเอง
ประเมินการกระท าเช่นนี้เรียกว่า ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะ อารมณ์เป็น ความตึงเครียด ซึ่งท าให้อินทรีย์
พร้อมที่จะ แสดงออก เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ตนรู้สึก การเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เกิดผลดีต่อบุคคลเลย 
บุคคลที่ต้องการมีสุขภาพจิตที่ดีต้อง พยายามควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกให้ได้ 

3. ต้องเป็นผู้มีความสามารถยอมรับความจริง มองโลกตามที่เป็น มองในแง่ดี มองอะไรดี ๆ ดังนั้นเรา
ทุกคนจึงควรอยู่อย่างรู้ตัว อยู่อย่างมีสติ และรู้ว่าที่นี่ขณะนี้ ฉันคือใคร และฉันจะท าอะไร เท่านี้ชีวิตก็สุข
พอแล้ว แต่ในความเป็นจริงเราคงปฏิเสธ ไม่ได้ว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลก เรายังมีเพ่ือน มีใครต่อใครที่เรา
รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนอ่ืนๆ รอบๆ ตัวเราล้วนแต่มีคนอยู่ใกล้
ตัวเรา ทั้งนั้นแล้วจะท าอย่างไรให้ตัวเรา สามารถ เข้ากับคนอ่ืนๆได้ และจะท าอย่างไรเมื่อต้องอยู่ใกล้ผู้คน
หลายคนที่มีความแตกต่างกันแล้วมีความสุข สามารถยอมรับความจริงได้ 

แนวปฏิบัติในการมีเพ่ือนดีๆ อยู่ข้างๆ อาจใช้ แนวทาง และวิธีการยอมรับความจริง หรือการมองมุม
ดีๆ เพื่อประโยชน์ในการคบเพ่ือน โดยผู้เขียนได้สรุปแนวปฏิบัติไว้ดังนี้คือ 

1. จงรักเพ่ือนเสมือนหนึ่งรักตัวเราเอง ความรู้สึกเช่นนี้เป็นความรู้ธรรมดามากตัวเรายังรักตัวเราเอง
เลยไม่ต้องการให้ใครว่ากล่าว หรือต าหนิอย่างนั้น อย่างนี้ คนอื่นเขาก็เช่นเดียวกับเรา เขาก็ไม่ต้องการให้ใครมา
ว่ากล่าวทั้งต่อหน้า และรับหลังเช่นกัน ในข้อนี้คือการปฏิบัติกับคนอ่ืนเช่นเดียว กับปฏิบัติกับตัวเรา ทางพระ
บอกว่าปฏิบัติเสมอตน อย่ายกตนข่มท่าน คนมีต่ ากว่าคนนั้น ฉันมีค่ามากกว่าคนโน้น ปฏิบัติตนเหนือมนุษย์
ปกติ ความสุขจะเกิดแก่ใจได้อย่างไร ดวงดาวบนท้องฟ้าแม้ดวงจะเล็กมองแทบจะไม่เห็น แต่ในคืนเดือนมืดดาว
ดวงเล็กๆที่มองดูไร้ค่า อาจส่องสว่างจนแสงเจิดจ้าให้เราท่านได้ประจักษ์สายตา เป็นแสงน าพาให้เราในยามค่ า
คืน ดาวดวงเล็กก็มีค่าของเขา มีค่าโดยตัวเขาเอง แล้วท่านเคยคิดบ้างมั๊ย.....ว่าเพ่ือน ท่านก็อาจมีค่าไม่แพ้ ดาว
เช่นกัน 

2. จงเป็นคนมองโลกในแง่ดี หรือการมองหลายสิ่งหลายอย่างในทางบวก ไม่มองแบบเจ้าคิดเจ้าแค้น 
จิตใจผูกพยาบาทตลอดเวลา มุ่งเอาชนะ มุ่งให้คนอ่ืนคอยพะเน้าพะนอ คอยเอาใจ หรือมองคนอ่ืนไม่ดีแต่มอง
ตนเองไม่เห็น หรือบางครั้งท าเป็นว่าเห็นแต่แสร้งท าว่าปรับปรุงตนแล้ว นิสัยเดิมๆก็ปรากฎ นักจิตวิทยาเคย
อธิบายว่าบุคลิกภาพของบุคคลที่พัฒนาจนเข้าวัยผู้ใหญ่แล้วโอกาสเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท าได้ค่อนข้างยากแต่
ถ้าบุคคลมีหัวจิตหัวใจที่ดี มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงามมาก่อน น่าจะไม่ยากท่ีจะหัด หรือ ฝึกเป็นคนมองในแง่ดี คิด
ดีๆ เพราะกว่าเราจะผ่านช่วงวัยผู้ใหญ่มาได้ ชีวิตเราแต่ละคนคงพบ และเจอกับปัญหามากมายหลายอย่าง 
ประสบการณ์เหล่านั้นน่าจะมาเป็นบทเรียนชีวิตให้แก่ตัวเราได้ ผ่านทุกข์ ผ่านสุข มาหลายครั้งหลายหน คนเรา
น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ฉะนั้นการหัดมองอะไรง่ายๆ มองในเชิงสร้างสรรค์ มองอะไรทางบวก การ ฝึก
มองเช่นนี้บ่อยๆ เราก็จะเป็นผู้หนึ่ง ที่มองโลก ในแง่ดีได้ มองอะไรสวยๆงามๆ มองตามธรรมชาติที่มันเป็น อย่า
หัดเป็นคนมองอะไรโดยผ่านวัตถุ เอาวัตถุมาเป็นเครื่องบดบัง ความดีความงาม และ เนื้อแท้ของตน ในที่สุดค่า
ของตนก็จะหมดไปอย่างไม่รู้ตัว ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสต้องมาจากหัวใจที่ดีงาม รอยยิ้มจึงจะมีเสน่ห์ เป็นรอย
พิมพ์ใจที่ใครปรารถนาจะเห็น จะคบค้าสมาคม ฉะนั้นดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ ความคิดข้างในดี
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พฤติกรรมที่แสดงภายนอกดีด้วย ไม่ต้องใช้แก้วแหวนเงินทองหรอกล่อ เราก็หารมิตรภาพจากคนอ่ืนได้ไม่ยาก
นักเพียงของให้มองอะไรดี ๆ คิดอะไรดีๆ แล้วเราก็จะมองโลกในแง่ดีเอง 

3. จงคิดเสมอว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า และคนอ่ืนก็มีคุณค่าเช่นกัน หลายคนมองตนเองต่ าต้อย มอง
ตัวเองด้อยกว่าคนอ่ืน มักนึกน้อยใจในโชคชะตา วาสนา กลายเป็นคนไม่ชอบสังคม เก็บตัว แยกตนเองจาก
สังคมมีโลกส่วนตัว ท่านที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ ท่านโปรดทราบด้วยว่าท่านก าลังท าร้ายตนเอง และท าร้ายคนใกล้
ตัวท่านเองแบบไม่ตั้งใจ ในความเป็นมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหมด ไม่ว่าจะเกิดมายากจน หรือเป็นคนผิว
ขาว ด า สวย หรือ ขี้เหล่ หรือแม้กระทั่งท างานที่ต่างกัน เจ้านาย ลูกน้อง ทุกคนทุกชีวิตมีคุณค่ามีค่าของความ
เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่ากัน เพียงแต่ท างานต่างหน้าที่กัน สวยของคนหนึ่ง 
อาจจะไม่สวยของอีกคนหนึ่ง ดีที่สุดส าหรับคนนี้อาจไม่ดีที่สุดส าหรับอีกคนก็ได้ แต่ทุกคนมีคุณค่า เท่ากัน เรา
จะต้องรู้จักรักตนเอง เคารพตนเอง และยอมรับตัวเราเองได้ รวมไปถึงการมองเห็นคุณค่าของตนเอง ไม่ใช่มัว
แต่นั้งคิดน้อยใจ ในโชคชะตาวาสนา ใครที่คิดเช่นนี้เป็นคนท าร้ายตนเอง ท าร้ายจิตส านึกท่ีดีงามของตนเอง
ด้วย จงลุกขึ้นมาให้คุณค่าแก่ตัวเราเองให้สมกับค ากล่าวที่ว่า “เพชรเม็ดงามมีแสงใสด้วยตัวมันเอง” 

4. การรู้จักก้าวไปเผชิญโลกด้วยความมั่นใจ ปัจจุบันเทคโนโลยีล้ าหน้าไปมาก เราควรจะเป็นเปิดประตู
ใจออกไปสู่โลกภายนอกบ้าง เพ่ือให้วิสัยทัศน์กว้าง ความรู้ต่างๆส่งผ่านข้อมูลใยแก้วเป็นจ านวนมากเรา ควรท า
ความเข้าใจแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยศึกษา ความคับข้องใจก็จะไม่เกิด ข่าวสารต่างๆที่ได้มาต้อง น ามาพินิจ
พิเคราะห์แล้วเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับตัวเรามุมมอง ต่างๆในบางเรื่องอาจชัดเจนขึ้น แง่คิดต่างๆ ความคิดใหม่
อาจเกิดขึ้นโดยที่ตัวคุณเองอาจไม่รู้ตัว เป็นการฝึกรับข้อมูล ส่งผ่านข้อมูล รู้จักการเลือกสรร วิเคราะห์เรื่อง
ต่างๆได้แม่นย าขึ้น 

5. จงเป็นผู้ที่มีหน้าต่างใจเต็มกรอบ หมายถึง การมีจิตใจที่ดีงาม ใจมีคุณภาพ ใจนิ่ง เรียบ เกิดสมาธิไม่
รุ่มร้อน อย่างที่โบราณว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ฝึกให้ใจท างานด้วยสติ ฝึกคิด ไตร่ตรองก่อนลงมือท างาน 
ฝึกใจให้รับเรื่องราวต่างๆแล้ว ส่งผ่านข้อมูลออกไปโดย ไม่กลับมาท าร้ายตัวเราเอง ใจที่มีคุณภาพต้องไม่จับไม่
ยึดไม่ติด ถ้าท าได้ ไม่ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ใดๆ คับขันขนาดไหน เราก็ยังทนในสภาพนั้นได้ บางครั้ง
หลักธรรมทางพระศาสนาก็สามารถน ามาเป็นแนวปฏิบัติส าหรับด าเนินชีวิต ในการฝึกจิตฝึกใจให้เกิดพลังได้ดีที่
เดียว เมื่อท่านเป็นผู้ที่มีหน้าต่างใจเต็มกรอบมุมมองในการคิดเรื่องใดๆก็จะมีศักยภาพมากข้ึน ชีวิตก็ด าเนินไป
แม้ว่าจะพบปัญหาใดๆ อุปสรรคใดๆ เราก็สามารถช่วง ตอน นั้นๆได้ไม่ยากนัก แต่บุคคลที่ใจไม่เต็มกรอบ ใจไม่
สมบูรณ์ ใจไม่เป็นสุขกลุ่มคนเหล่านี้ มักแก้ปัญหาโดยการเว้นวรรคชีวิต ถ้าพลาดชีวิตก็สลาย ถ้ายับยั้งทันแผล
ในใจก็เกิดขึ้นกว่าจะรักษาแผลใจ คงต้องมาเริ่มเปิดหน้าต่างใจกันใหม่เสียเวลาเสียความรู้สึกท้ังต่อตนเอง และ
คนใกล้ชิด ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราควรมาฝึกจิตฝึกใจให้มีพลัง มีคุณภาพโดยสมบูรณ์ 

6. รู้จักควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกที่เศร้าหมอง มนุษย์เรามักจะคาดหวังว่าเรื่องนั้นต้องเป็นอย่าง
นั้นอย่างนี้ คนนั้นต้องท ากับฉันอย่างนั้น แต่พอเขาไม่ท าตามที่เราคิดความคาดหวังที่เรามีมันกลับมาท าให้ตัว
เราคับข้องใจเอง ท าให้เกิดอารมณ์ ท าให้เกิดความรู้สึกเศร้าหมอง ในเรื่องนี้ถ้าจะให้ดีคือฝึกคิดฝึกมองอะไรโดย
ปราศจากอารมณ์ ฝึกการใช้เหตุผลมากๆ ท าสิ่งใดช้าๆแต่ให้ส าเร็จทันการ แลเมื่อมีสิ่งใดมากระทบ ก็ไม่ผันแปร
ไปตามเรื่องนั้นๆจนขาดการยับยั้งชั่งใจ เท่านี้อารมณ์ก็สามารถถูกควบคุมได้ มีนักจิตวิทยาบางท่านแนะว่า ถ้า
ปัญหาที่เกิดขึ้น มันไม่สามารถแก้ได้แต่ตัวเราต้องเผชิญจะท าอย่างไรดี วิธีการหนึ่งที่อาจใช้ได้ผลคือ การมอง
แบบผ่านไปเหมือนมองผ่าอากาศธาตุ ฝรั่งเรียกว่ามองแบบ Transparency คือมองแบบทะลุไปเลยไม่มีอะไร
กันเหมือนมองกระจกใส หรือพลาสติกใสนั้นเอง 

7. จงฝึกเป็นคนมองย้อนกลับ เราท่านหลายคนมักท าอะไร คิดอะไร มักคิดไปตรงๆ คิดไปข้างหน้า คิด
เข้าข้างตนเอง คิดในแง่มุมของเรา แต่ไม่เคยจะคิดในแง่มุมผู้อื่นบ้าง ตัวอย่างเช่น เรามักคิดว่าเราเป็นเจ้าของ 
สุนัข เราจะปฏิบัติต่อสุนัขด้วยความรัก ความเคยชิน ต้องการให้อาหารก็ให้วันนี้รีบ ไม่มีเวลาให้ฉันก็ไปท างาน
สุนัขรอกินข้าวก็แล้วกัน เราท่านแต่ละคนเคยคิดบ้าง หรือไม่ว่า สุนัขอาจคิดว่า ตัวมันเองเป็นเจ้าของคนนะ คน
เป็นข้ารับใช้สุนัข ดังนั้นคนต้องหาอาหาร ต้องอาบน้ า คนไหนที่ชอบตีสุนัข รังแกสุนัข สุนัขอาจคิดว่าคนๆนี้มี
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การฝึกจิตในระดับต่ าก็ได้จึงแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว พฤติกรรมที่มนุษย์แต่ละคนแสดงสุนัขจะจ า และแสดง
พฤติกรรมของ สุนัขออกมาให้คนเข้าใจ จากตัวอย่างนี้คือการคิดในมุมกลับ อยู่กับคน อยู่กันหลายคนก็คิด
หลายแบบ แบบของเราว่าดี แบบของเขาก็ว่าดีเหมือนกัน คิดคนละอย่างก็อาจอยู่ด้วยกันได้ถ้าเราจะเป็นผู้คิด
แบบย้อนกลับบ้างอย่าคิดเข้าข้างตนเองจนเกินความพอดี แค่นี้เราก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้แล้ว 
การยอมรับกันเพ่ือให้เกิดการมุมมองดีๆมีให้กัน เริ่มวันนี้เห็นวันนี้ ใครที่เริ่มมานานแล้วผลที่เกิดขึ้นหลายท่าน
คงประจักษ์แล้วว่าดีอย่างไร ถ้าบุคคลช่วยกันสร้างความรู้สึกที่ดีๆมีให้ต่อกัน เมื่อนั้นสิ่งดีๆก็จะเกิดกับตัวเรา
สุขภาพจิตของเรา การเป็นผู้มีความสามารถยอมรับความจริง มองโลกตามที่เป็น มองในแง่ดี มองอะไรดี ๆ ก็
จะท าให้สุขภาพจิตดี 

8. ต้องรู้จักใช้หลักธรรมทางศาสนาช่วยพัฒนาระดับจิต บางครั้งหลายอย่างที่เราพยายามปรับ และ
แก้ไขท่ีตัวเรา แต่สถานการณ์บางสถานการณ์อาจ ท าให้เราหมดก าลังใจ และตัวเราก็ไม่สามารถหลีกหนี
สถานการณ์นั้นๆได้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีปวดร้าวนั้น แนวทางท่ีสามารถเลือกได้ แนวทางหนึ่ง
คือ การใช้หลักธรรมศาสนามายึดในการประคองชีวิตในช่วงวิกฤต หรือ น าหลักธรรมมาเป็นกรอบในการ
ด าเนินความคิดเราอาจจะดีขึ้น ดีกว่าปล่อยให้ปัญหาต่างๆรุมเร้าจนท าให้สุขภาพจิตเราเสื่อมนั่นเท่ากันท่าน
ก าลังท าร้ายตัวเอง และสะกัดกั้นการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะด าเนินไปอย่างไม่รู้ตัว 

9. ต้องยอมรับเรื่องมนุษย์มีความแตกต่างกัน สุขภาพจิตจะดีได้ต้องยอมรับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลด้วยมนุษย์แม้แต่แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน พอโตขึ้นมาแม้ว่าจะเลี้ยงดูเหมือนกัน แต่ก็มีหลายอย่างที่
แตกต่างกัน คนที่เขาแสดงพฤติกรรมใดๆที่ต่างจากเราต่างจากกลุ่มก็ไม่ใช่ว่าเขาแย่กว่าเรา เขาอาจมองอีกมุม
หนึ่ง เราก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่ง ความแตกต่างของมนุษย์ในส่วนนี้ถ้าเราเข้าใจยอมรับธรรมชาติของแต่ละคน 
สุขภาพจิตท่านก็ดีด้วย อย่าคิดไปแก้ไขคนอ่ืนแต่ต้องแก้ไขที่ตัวเราเอง สุขภาพจิตเราก็ดี รับผิดชอบตนเอง 
รับผิดชอบการกระท า และความคิด เข้าใจเรื่องความแตกต่างกันของบุคคล ท่านก็มีสุขภาพจิตดีสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 
สรุปเรื่องสุขภาพจิตกับการปรับตัวการปรับตัว สิ่งที่ส าคัญที่ต้องค านึง คือเรื่องต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ และความรู้สึกได้ ต้องเป็นผู้มีความสามารถยอมรับความจริง มองโลกตามความ
เป็นจริง ต้องยอมรับเรื่องมนุษย์มีความแตกต่างกัน ทั้งหมดจะช่วยให้บุคคลสามารถรักษา สุขภาพจิตที่ดี และ
สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีการประยุกต์ใช้
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์  สัญชาตญาณ แนวคิดใหม่ๆ ร่วมกับข้อเท็จจริงที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ปัญหา 
เพ่ือค้นหาทางเลือกที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหานั้นๆ ในการแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามจะให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ผู้ที่
แก้ปัญหาจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และจะต้องตั้งจุดประสงค์ในการแก้ปัญหาไว้อย่างชัดเจนใน
การแก้ปัญหาอย่าสร้างสรรค์ก็เช่นเดียวกันคือมีการตั้งจุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหาอย่าง  สร้างสรรค์เอาไว้ทุก
ครั้งที่ทราบสาเหตุของปัญหา 
                จุดมุ่งหมายของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สรุปได้ ดังนี้  
                   1.  เพ่ือให้บุคคลผู้แก้ปัญหาตั้งต้นด้วย ความยุ่งเหยิง สับสน ไปสู่การแก้ไขที่สร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ 
                   2.  เพ่ือส่งเสริมบุคคลให้มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ 
                   3.  เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์     
                   กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนสรุปได้ ดังนี้  
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                   ขั้นที่  1  การค้นพบความจริง  (Fact - Finding) ในขั้นนี้เริ่มตั้งแต่เกิดความรู้สึกกังวลใจ     มี
ความสับสนวุ่นวาย  (Mess)  เกิดข้ึนในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นอะไร  จากจุดนี้ก็พยายามตั้งสติ และ
พิจารณาดูว่าความยุ่งยาก  วุ่นวายสับสน  หรือสิ่งสิ่งที่ท าให้เกิดความกังวลใจคืออะไร 
                   ขั้นที่  2  การค้นพบปัญหา  (Problem - Finding) ขั้นนี้เกิดต่อจากข้ันที่1 เป็นการระบุปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากความยุ่งยาก  วุ่นวาย  สับสนหรือสิ่งที่ท าให้เกิดความกังวลใจ 
                   ขั้นที่  3  การตั้งสมมติฐาน (Idea - Finding) ขั้นนี้เกดิต่อจากข้ันที่ 2 เมื่อรู้ว่ามีปัญหาเกิดข้ึน 
ก็จะพยายามคิดและตั้งสมมติฐานขึ้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อน าไปใช้ทดสอบสมมติฐาน           ในขั้น
ต่อไป 
                   ขั้นที่  4  การค้นพบค าตอบ (Solution - Finding) ในขั้นนี้จะพบค าตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขั้นที่  3 
                   ขั้นที่  5  ยอมรับการค้นพบ  (Acceptance - Finding) ขั้นนี้จะเป็นการยอมรับค าตอบที่ได้
จากการพิสูจน์เรียบร้อยแล้วว่าจะแก้ปัญหาให้ส าเร็จได้อย่างไร  และต่อจากจุดนี้การแก้ปัญหา หรือการค้นพบ
ยังไม่จบตรงนี้ แต่ผลที่ได้จากการค้นพบจะไปสู่หนทางที่จะท าให้เกิดแนวคิด หรือสิ่งใหม่ที่เรียกว่า  New 
Challenges  
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