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บทท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นและปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 

 

 
ในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมมนุษย์จ าเป็นต้องท าความเข้าใจความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม

มนุษย์  ซึ่งจะพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือท าความเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง  ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม  รวมถึง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในเชิงความหมาย ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทั้งภายนอกและ
ภายใน จุดมุ่งหมายของพฤติกรรม ความส าคัญของพฤติกรรม การศึกษาพฤติกรรม วิธีการศึกษาพฤติกรรม
และลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์  ตลอดจนปัจจัยพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ทั้ง 4 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 
ปัจจัยทางด้านชีววิทยา  ปัจจัยทางด้านสังคมวิทยา  ปัจจัยทางด้านจริยธรรมจรรยา  และปัจจัยทางด้าน
จิตวิทยา ที่ส่งผลถึงพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์  ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการในการพัฒนาตนเอง แก้ไข พัฒนา 
และปรับปรุงตนเองเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

ในบทนี้ได้กล่าวถึงการศึกษาจิตวิทยา ความหมายของจิตวิทยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์ ความหมายของพฤติกรรม  ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมภายในกับพฤติกรรมภายนอก  จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาพฤติกรรม ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรม  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์  วิธีการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ ลักษณะพฤติกรรมมนุษย์ และปัจจัยพ้ืนฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
 
ศาสตร์ทางจิตวิทยาว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ 

 
ค าว่า “ จิตวิทยา ”  ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  Psychology ซึ่งมีรากศัพท์เดิมมาจากภาษากรีก 2 

ค า ได้แก่  Psyche กับ Logos ค าว่า Psyche หมายถึง วิญญาณ (soul) กับค าว่า Logos  หมายถึง การ
การศึกษา (study) เมื่อน าค าทั้งสองค ามารวมกันจึงได้เป็นค าศัพท์ว่า Psychology มีความหมายถึงวิชาที่
ศึกษาเก่ียวกับวิญญาณ  

อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงการให้ความหมายของยุคสมัยกรีกโบราณซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของการศึกษา
ทางจิตวิทยาและปรัชญาต่างๆ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยามีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 
นักจิตวิทยายุคใหม่ซึ่งนับตั้งแต่ภายหลังปลายศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา  การศึกษาทางด้านจิตวิทยาเริ่มเป็น
วิทยาศาสตร์มากขึ้น สามารถพิสูจน์ได้ และเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง จนมาถึงยุคปัจจุบันที่เริ่มมุ่งเน้นไป
ในการศกึษาพฤติกรรมของมนุษย์มากขึ้น 

 
ความหมายของจิตวิทยา 

กู๊ด ( Good : 1959 )  ให้ความหมายว่า  จิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของอินทรีย์
หรือสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

ฮิลการ์ด  (Hilgard : 1959 ) ให้ความหมายว่า จิตวิทยา หมายถึงศาสตร์ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์ 

นอร์มอล แอล มัลล์ (Normal L.Munn : 1969 ) ให้ความหมายว่า จิตวิทยา เป็นวิทยาศาสตร์ที่
ศึกษาถึงพฤติกรรม (Psychology is the science of behavior) พฤติกรรมในที่นี้ หมายถึงกิจกรรมหรือการ
กระท าต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจจะรู้ได้โดยการสังเกต หรือโดยการใช้เครื่องมือช่วย  
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คราวน์ และ คราวน์ (Crow and Crow , สุชา  จันทน์เอม : 2542)  ให้ความหมายว่า จิตวิทยา เป็น
วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ (Human  Behavior) และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 
นอกจากนี้ยังอธิบายเพ่ิมเติมไว้อีกว่า จิตวิทยาเป็นวิชาที่ว่าด้วยการค้นคว้าถึงพฤติกรรมที่บุคคลและกลุ่มใน
ระดับอายุต่างๆ กัน มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร  เพราะเท่าที่ค้นพบปรากฎว่าคนเราจะมี
ปฏิกิริยาตอบสนองคล้ายกัน ถ้าสถานการณ์มากระท าคล้ายกัน  

วัตสัน (Watson,สุชา  จันทน์เอม : 2542)  ให้ความหมายว่าจิตวิทยา เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรม (Science of Behavior) ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลและสัตว์ 

เติมศักดิ์  คทวณิช (2546:12) ให้ความหมายว่า จิตวิทยาเป็นวิชาที่มุ่งศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และ
สัตว์ โดยระเบียบวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 

ดังนั้น เราอาจสรุปได้ว่า จิตวิทยาคือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ โดย
อาศัยการสังเกตหรือการใช้เครื่องมือช่วยในการศึกษาพฤติกรรม 
 
จิตวิทยาเป็นศาสตร์ทางพฤติกรรม ค าว่าศาสตร์แบ่งได้เป็น 

1 . ศาสตร์บริสุทธิ์ (pure science) หมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความจริงต่างๆ ในโลกโดยมุ่งศึกษา
เรื่องราวตามธรรมชาติที่เป็นอยู่ ผลการศึกษาของศาสตร์บริสุทธิ์นี้ปรากฎในรูปของกฎเกณฑ์ หรือหลักการที่
ตายตัวไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก และวิธีการใช้ในการศึกษามักจะแน่นอนและรัดกุม ถ้าเปรียบเทียบกับ
ศาสตร์แขนงอ่ืนๆ 

2. พฤติกรรมศาสตร์ (behavioral sciecnce) ในความหมายของค าว่า “พฤติกรรมศาสตร์ ”  นั้นเป็น
การศึกษาพฤติกรรมมมนุษย์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ว่ามนุษย์นั้นมีพฤติกรรมอะไรบ้าง และท าไมจึงมี
พฤติกรรมเช่นนั้น เป็นการศึกษาเพ่ือต้องการทราบว่าท าไมคนเราจึงมีการกระท าบางอย่างที่คล้ายๆ กันและไม่
เหมือนกัน นอกจากนี้ยังพยายามคาดการณ์หรือท านายถึงความต้องการมนุษย์และพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นโดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดประโยนช์สูงสุดต่อบุคคลและสังคมโดยส่วนรวม ในการศึกษาศาสตร์แห่งพฤติกรรมนี้
ต้องอาศัยศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาศึกษาให้เห็นชัด ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ฯลฯ  ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัญหาหรือพฤติกรรมที่เราต้องศึกษานั้น 

จิตวิทยาเป็นศาสตร์หนึ่งของการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งเหมาะสมในการน าหลั กการและ
ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาประยุกต์เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง  ผู้อ่ืนและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการในการพัฒนาตนเอง แก้ไข พัฒนา และปรับปรุงตนเองเพ่ือการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย ์
ความหมายของพฤติกรรม 
 พฤติกรรม (Behaviors) หมายถึง การกระท าต่างๆ ของมนุษย์ทั้งทางด้านจิตใจซึ่งไม่สามารถสังเกต
ได้ และด้านการแสดงออกซ่ึงสามารถสังเกตได้ ซึ่งการกระท าท้ังสองชนิดเกิดจากการควบคุมหรือสั่งการของ
ระบบประสาทส่วนกลางคือ  สมองและไขสันหลัง (ฤกษ์ชัย คุณูปการ : 2545)  พฤติกรรมมนุษย์ แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 
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1. พฤติกรรมภายนอกหรือการแสดงออกของมนุษย์ (Overt Behaviors) หมายถึง การกระท า
หรือการแสดงออกด้านกิริยาท่าทางต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การเดิน การพูด การเล่น การแสดงสีหน้าและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลสามารถใช้เป็นสื่อหรือสัญญาณในการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 ชนิด คือ 

1.1 พฤติกรรมภายนอกที่ผู้ อ่ืนสามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสโดยตรง เรียกว่า 
พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior)  เช่น การเดิน การนั่ง การพูด เป็นต้น 

1.2  พฤติกรรมภายนอกที่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยประสาทสัมผัสโดยตรง แต่สามารถสังเกต
ได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior)  เช่น   การเต้นของ
หัวใจ  การย่อยอาหารของกระเพาะ การตรวจคลื่นสมอง การตรวจหาปริมาณน้ าตาลในเลือด       เป็นต้น 

ทั้งพฤติกรรมโมลาร์และพฤติกรรมโมเลกุล มีลักษณะเป็นรูปธรรม สามารถวัดหรือนับจ านวน เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการอธิบาย หรือท านายพฤติกรรมภายในของบุคคลได้ เช่น การใช้เครื่องมือทางการแพทย์วัดการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย การไหลเวียนของโลหิต การเต้นของหัวใจ ปริมาณน้ าตาลในเลือด และการท างานของ
คลื่นสมอง กระเพาะอาหารและล าไส้ที่ผิดปกติ ข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว จะช่วยให้
แพทย์อธิบายสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปของผู้ป่วยได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน เป็นต้น  

ตัวอย่าง พฤติกรรมภายนอกซ่ึงเกิดจากการควบคุมและสั่งการของสมองและอวัยวะภายใน เช่น  
1. ไขสันหลังสั่งการให้บุคคลกระตุกมือหรือการกระพริบตาอย่างรวดเร็วเพ่ือป้องกันอันตราย

ที่จะเกิดขึ้นกับตน โดยเรียกพฤติกรรมนี้ว่า ปฏิกิริยาสะท้อน  
2. สมองส่วนที่เรียกว่า เมดุลลา (Medulla) ท าหน้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจ และการ

ไหลเวียนของโลหิต  
3. สมองส่วนที่เรียกว่า เซเรเบลลัม (Cerebellum) ท าหน้าที่ควบคุมความตึงตัวของ

กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของร่ายกาย  
4. สมองส่วนที่เรียก เรตติคคูล่า ฟอร์เมชั่น (Reticular Formation) ท าหน้าที่ควบคุมการ

หลับและการตื่นของมนุษย์ เป็นต้น (เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ : 2544 ) 
2. พฤติกรรมภายในหรือจิตใจของมนุษย์ (Invert Behaviors) หมายถึง ความคิด ความรู้สึก 

จินตนาการ และค าศัพท์อื่นๆ ทางด้านจิตวิทยา เช่น การรบัรู้ เจตคติ อารมณ์ ความจ า หรือประสบการณ์ เป็น
ต้น พฤติกรรมภายในมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์  

ตัวอย่าง พฤติกรรมภายในซึ่งเกิดจากการสั่งการของสมอง เช่น 
1. สมองส่วนที่เรียกว่า คอร์เทก (Cortex) จะท าหน้าที่ควบคุมการเรียนรู้ การให้เหตุผล และ

การมีวิจารณญาณ (เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ : 2544 )  
2. สมองส่วนที่เรียกว่า ระบบลิมปิค (Limbic System) ประกอบด้วย ต่อมไฮโปทา-ลามัส 

(Hypothalamus) ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) และอมิกดาลา (Amygdala) จะท าหน้าที่ควบคุม
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พฤติกรรมทางด้านจิตวิทยา เช่น แรงจูงใจ อารมณ์ ความจ า และความต้องการทางเพศ      เป็นต้น (พิสมัย 
วิบูลย์สวัสดิ์ : 2527 )  
 
ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมภายในกับพฤติกรรมภายนอก 
 นักจิตวิทยาศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์โดยมีความเชื่อว่า พฤติกรรมภายในเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ภายนอก กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งเร้าใดในทางบวก ก็จะแสดงออกหรือแสดงกิริยาท่าทาง
โต้ตอบต่อสิ่งเร้านั้นในทางบวก ในท านองเดียวกัน เมื่อบุคคลมีความรู้สึก นึกคิดต่อสิ่งเร้าใดในทางลบ ก็จะ
แสดงกิริยาท่าทางโต้ตอบต่อสิ่งเร้านั้นในทางลบด้วยเช่นกัน เช่น    คนที่คิดดีจะมีการประพฤติปฏิบัติในทางที่ดี 
คนที่คิดชั่ว จะมีการประพฤติปฏิบัติในทางชั่ว หรือคนที่สบายใจมักจะยิ้มแย้มแจ่มใส ส่วนคนที่ทุกข์ใจมักจะ
เฉื่อยชาหรือซึมเศร้า เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม การที่บุคคลแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งหลายๆ ครั้ง หรือถูกกดดัน
ห้อมล้อมด้วยพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งหลายๆ ครั้ง การกระท าดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบให้ผู้นั้นมี
ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อพฤติกรรมดังกล่าวได้ เช่น ความใกล้ชิด      สนิทสนมของหนุ่มสาว มีผลให้
ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกทางบวกต่อกัน (พอใจกันและกัน) และเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการเป็นเพ่ือนไปเป็น
คู่รักได้ หรือการประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง   ท าให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง (ความรู้สึกทางบวก) 
ในทางตรงกันข้าม การประสบความผิดหวังอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคคลขาดความเชื่อมั่นในตนเอง (ความรู้สึก
ทางลบ) ได้เช่นกันเป็นต้น (ฤกษ์ชัย คุณูปการ :  2545) 
 ความสัมพันธ์มี  3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมภายในเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอก  พฤติกรรมปกติของมนุษย์มักจะเกิด
จากการที่บุคคลมีความรู้สึก ความคิดหรือความต้องการขึ้นมาก่อน จากนั้นจึงแสดงออกเป็นพฤติกรรม
ภายนอก โดยมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองความรู้สึกนึกคิดหรือความต้องการดังกล่าว ดังค าสอนใน
พระพุทธศาสนาที่ว่า บุคคลมีจิตเป็นนายและมีกายเป็นบ่าว เช่น ความหิวท าให้บุคคลหาอาหารมารับประทาน 
หรือบุคคลไม่ต้องการเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงประพฤติปฏิบัติตนตามกติกาสังคม นอกจากนั้นพฤติกรรมภายใน
ก าหนดพฤติกรรมภายนอก ยังสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมไทย คือ คนที่คิดและไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
จึงลงมือท า จะได้รับการยกย่องว่า เป็นคนที่มีเหตุผลหรือคนที่มีจิตส านึกดี ส่วนคนที่ลงมือกระท าก่อนแล้วจึง
คิดหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระท าของตนว่า เป็นสิ่งที่ถูกต้อง จะถูกสังคมประทับตราว่า เป็นคนไม่น่า
ไว้วางใจ ไม่ซื่อสัตย์หรือขาดจิตส านึกที่ดี เป็นต้น 

 แนวความคิดว่า พฤติกรรมภายในก าหนดพฤติกรรมภายนอก มักจะเป็นพ้ืนฐานความคิดของ
นักพัฒนาที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาสังคม โดยมีความเชื่อว่า การพัฒนาความคิดและจิตส านึกของบุคคลให้สูงขึ้น 
(พัฒนาคนให้เป็นคนดี) จะส่งผลให้สังคมได้รับการแก้ไขและพัฒนาไปในทางบวก และสมาชิกของสังคมมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่สงบสุข สามารถแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
แผนภูมิ  แสดงพฤติกรรมภายในเป็นสาเหตุของพฤติกรรมภายนอก 
 
 
 

พฤติกรรมภายใน 
ความรู้สึก  ความคิดทางบวก 
ความรู้สึก  ความคิดทางลบ 

พฤติกรรมภายนอก 
การประพฤติปฏิบัติทางบวก 
การประพฤติปฏิบัติทางลบ 
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2. พฤติกรรมภายนอกเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายใน  มักจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติ เช่น 
หลังจากบุคคลประสบอุบัติเหตุแล้ว จึงเกิดความกลัวและคิดหาวิธีป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว หรือ หลังจาก
บุคคลกระท าความผิดแล้ว จึงส านึกได้ว่าไม่ควรกระท า ตลอดจนเมื่อบุคคลกระท าหรือถูกกดดันให้กระท าสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ก็จะท าให้เขาเกิดความเคยชินและเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดจากไม่ยอมรับไปเป็นยอมรับ
และเต็มใจปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกกดดันนั้น เช่น      เมื่อบุคคลบริหารร่างกายอย่างต่อเนื่อง ก็จะท าให้เกิดความ
เคยชินและมีจิตศรัทธาที่จะบริหารร่างกายต่อไปจนติดเป็นนิสัย ในท านองเช่นเดียวกับในสมัยก่อนที่สังคมจะ
ยกย่องคนท่ีมีความประพฤติดีและมีจิตใจโอบอ้อมอารี ซึ่งมีผลกดดันให้บุคคลในสมัยนั้นมุ่งมั่นประพฤติตนเป็น
คนดี เพ่ือให้เขาได้รับการยอมรับหรือการยกย่องจากสังคม เรียกว่า สภาพสังคมกดดันให้บุคคลมีความคิด
ในทางที่ดีและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ในทางตรงข้าม ในสังคมปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนไปยกย่องคนร่ ารวย
และมีต าแหน่งทางสังคมสูงมากกว่าคนดีมีคุณธรรม จึงมีผลกดดันให้บุคคลในยุคปัจจุบันกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือ
แสวงหาความร่ ารวยและต าแหน่งสูงทางสังคมที่สูงขึ้น เรียกว่า สภาพสังคมกดดันให้บุคคลมีค่านิยมด้านวัตถุ
มากกว่าด้านจิตใจ เป็นต้น 

 แนวความคิดว่า พฤติกรรมภายนอกเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายใน มักจะเป็นความคิดพ้ืนฐานของ
นักจิตวิทยาสังคม นักบริหารจัดการ และนักพัฒนาที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม โดยมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง
ระบบหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่ม  องค์กรและสั งคมให้เอ้ือประโยชน์ต่อ
เป้าหมายของกลุ่มองค์กรและสังคม  จะเป็นเงื่อนไขน าที่มีผลกดดันให้บุคคลพัฒนาความคิด  จิตส านึก  
อุดมการณ์และพฤติกรรมให้สอดคล้องกับโครงสร้างหรือระบบที่เปลี่ยนแปลงไป  สามารถก าหนดเป็นแผนภูมิ
ได้ดังนี้   
แผนภูมิ  แสดงพฤติกรรมภายนอกเป็นสาเหตุของพฤติกรรมภายใน 
 
 
 
 
 
 

3. พฤติกรรมของมนุษย์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง 
การแสดงพฤติกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งของมนุษย์ มักจะเกิดจากการสลับกันอย่างต่อเนื่องของ

พฤติกรรมภายในก าหนดพฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายนอกก าหนดพฤติกรรมภายใน เช่น พฤติกรรม
ไปเยี่ยมเพ่ือนอย่างสม่ าเสมอ เป็นกระบวนการต่อเนื่องระหว่างพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก
สลับกันหลายขั้นตอน ดังนี้  

1.1 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดถึงเพ่ือนจึงเดินทางไปเยี่ยมเยียน (พฤติกรรมภายในก าหนดพฤติกรรม
ภายนอก)  

1.2 ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างสนิทสนมท าให้คิดถึงกันมากข้ึน (พฤติกรรมภายนอกก าหนด
พฤติกรรมภายใน)  

พฤติกรรมเงื่อนไขน า (บวก) 
กระบวนการทางสังคม 
สถานการณ์เงื่อนไขน า 

พฤติกรรมภายใน (บวก) 
ความคิดช่วยเหลือตนเอง 
ความคิดช่วยเหลือสังคม 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ขยันและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
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1.3 ยิ่งคิดถึงมากก็ยิ่งไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ่อยมากข้ึน (พฤติกรรมภายในก าหนดพฤติกรรม
ภายนอก)  

จากตัวอย่างแสดงว่า เราสามารถวิเคราะห์และจ าแนกพฤติกรรมไปเยี่ยมเพ่ือนออกเป็น  3 ขั้นตอนที่มี
ความต่อเนื่องกัน หรือเรียกว่า การศึกษาพฤติกรรมแบบแยกส่วน ซึ่งในแต่ละขั้นตอน สามารถวิเคราะห์เหตุ
และผลได้ ดังนี้  

ขั้นที่ 1 ความคิดถึงเป็นสาเหตุให้เดินทางไปเยี่ยมเพ่ือน  
ขั้นที่ 2 การพูดคุยอย่างสนิทสนม หรือความสนิทสนมเป็นเหตุให้เกิดความผูกพัน (คิดถึงกันมากขึ้น)  
ขั้นที่ 3 ความผูกพันเป็นเหตุให้เกิดการเยี่ยมเยียนอย่างสม่ าเสมอ  
จากการวิเคราะห์เหตุผลในแต่ละข้ันตอน (พฤติกรรมที่ซับซ้อน) สรุปได้ว่า พฤติกรรมไปเยี่ยมเพ่ือน

อย่างสม่ าเสมอในครั้งนี้ มีสาเหตุที่ส าคัญ 3 ประการ 1) ความคิดถึง 2) ความสนิทสนม และ 3) ความผูกพัน 
เมื่อเราทราบสาเหตุของพฤติกรรมแล้ว เราก็สามารถควบคุมไม่ให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้ เช่น ไม่ต้องการให้
มีการเยี่ยมเยียนกันต่อไป เราก็ต้องท าให้ความคิดถึง ความสนิทสนม และความผูกพันของทั้งสองฝ่ายลด
น้อยลงหรือหมดไป ในท านองเดียวกัน เราก็สามารถเสริมสร้างให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ เช่น ถ้า
ต้องการให้มีการเยี่ยมเยียนกันและกัน เราก็ต้องท าให้ทั้งสองฝ่ายคิดถึงกัน มีความสนิทสนมและความผูกพันซึ่ง
กันและกัน เป็นต้น 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาพฤติกรรม 
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ (ฤกษ์ชัย คุณูปการ : 2545) 

1. การอธิบาย (Explain) หมายถึง การน าข้อมูลเชิงประจักษ์ของพฤติกรรมที่ศึกษามาจัดระบบ
และอธิบายตามแนวคิดหรือทฤษฎีของพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือให้ทราบสาเหตุของพฤติกรรม ดังนั้น ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรง จะช่วยให้การอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมมีความชัดเจนและ
สามารถใช้เป็นพ้ืนฐานการท านายพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การท านาย (Predict) หมายถึง การน าสาเหตุของพฤติกรรมที่ได้จากข้ันการอธิบายไป
วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อการแสดงพฤติกรรม จากนั้นจึงน าสาเหตุที่
คิดว่า มีอิทธิพลโดยตรงในระดับต้นๆ มาก าหนดเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุ และตัวแปรเชิงผลในรูปของสมมติฐาน 
และรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้มาพิสูจน์ให้ได้ว่า เป็นสาเหตุและผลจริงตามค าท านายในสมมติฐานหรือไม่ 

3. การควบคุม (Control) หมายถึง การน าตัวแปรสาเหตุและตัวแปรผล ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
ว่าเป็นสาเหตุและผลของพฤติกรรมมาจัดกระท าหรือก าหนดสถานการณ์ เพ่ือจูงใจ กดดัน หรือควบคุมให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือเพ่ือยับยั้งไม่ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ตามเป้าหมาย 

จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการศึกษาพฤติกรรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งแก่ตนเองและ
สังคม เพราะจะช่วยให้รู้และบอกได้ถึงสาเหตุที่มาของพฤติกรรม แล้วน าความรู้นั้นมาวิเคราะห์ให้เกิดความ
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน ช่วยท านายแนวโน้มของพฤติกรรม และได้แนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาพฤติกรรม
เพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
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ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรม 
ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมที่ส าคัญมีดังนี้  (ปราณี รามสูตและจ ารัส ด้วงสุวรรณ : 2545 )  

1. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง  คือ จากการศึกษาธรรมชาติ
พฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ จะช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจตนเองไปด้วย จากความเข้าใจตนเองจะ
น าไปสู่การยอมรับตนเอง และได้แนวทางปรับปรุงตน พัฒนาตน เลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมแก่ตน 

2. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจผู้อื่น คือ ความรู้ด้านพฤติกรรมอัน
เป็นข้อสรุปจากคนส่วนใหญ่ ช่วยเป็นแนวทางเข้าใจบุคคลใกล้ตัวและรอบข้าง ช่วยให้ยอมรับข้อดีข้อเสียของ
กันและกัน ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ มีสัมพันธภาพที่ดี และช่วยการจัดวางตัวบุคคลได้เหมาะสมขึ้น 

3. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยบรรเทาปัญหาสังคม คือ เรื่องปัญหาสังคมอันมีปัจจัยหลาย
ประการนั้น ปัจจัยของปัญหาสังคมท่ีส าคัญส่วนมาก ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในสังคม เช่น 
ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศ ปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว ลักขโมย ความเชื่อที่ผิด การ
ลอกเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ซึ่งความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมจะช่วยให้ได้แนวทางในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดสภาพแวดล้อม ส่งเสริมการปรับตัวของบุคคล เป็นต้น 

4. ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ จากความเข้าใจในอิทธิพล
ของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรม ช่วยให้ผู้ศึกษารู้จักเลือกรับปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
เพ่ือพัฒนาตนทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ช่วยให้เข้ามใจธรรมชาติภายในตน เข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางสู่การเสริมสร้างพัฒนาตนและบุคคคลอ่ืนๆได้อย่างเหมาะสมเฉพาะรายต่อไป  

จากความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมจะช่วย
ท าให้บุคคลเกิดความเข้าใจทั้งตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้บุคคลพัฒนาตนเองและปรับตัวเข้า
กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนาประเทศชาติต่อไปอีกด้วย 
 
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ 
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในปัจจุบันมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากข้ึน เพราะผลของการศึกษาก็
สามารถพิสูจน์ความจริงได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ จะใช้
วิธีการสังเกตและจดบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์จากพฤติกรรมภายนอก จากนั้นจึงใช้ข้อมูลที่สังเกตได้เป็น
พ้ืนฐานในการท านาย หรือคาดคะเนพฤติกรรมภายในของผู้ถูกศึกษา เช่น การสังเกตพฤติกรรมการร้องไห้ของ
ผู้ชายและผู้หญิงต่อเนื่องกันหลายครั้ง  จนกระท่ังได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพียงพอที่จะใช้อธิบายหรือท านายได้ว่า 
ผู้หญิงร้องไห้ง่ายกว่าผู้ชาย และสรุปเป็นหลักการหรือทฤษฎีพฤติกรรมทางสังคมว่า ผู้หญิงอ่อนแอหรือ
อ่อนไหวมากกว่าผู้ชาย เป็นต้น ผู้ใดไม่เชื่อถือผลการศึกษาพฤติกรรมร้องไห้ดังกล่าว ก็สามารถเก็บข้อมูลการ
ร้องไห้ของผู้ชายและผู้หญิงกลุ่มอื่นๆ  มาเทียบเคียงผลได้ 
 การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน ผู้สอนมักจะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมภายนอกแล้วท านาย
พฤติกรรมภายในของผู้เรียนด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ไม่มีผู้สอนคนใดสามารถประเมินความสามารถของผู้เรียนได้
โดยตรงว่า ผู้เรียนคนใดเรียนเก่งหรืออ่อน คนใดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเรียน จึงต้องก าหนดลักษณะพฤติกรรม
ภายนอกของผู้เรียนขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์หรือข้อมูลที่สังเกตเป็นรูปธรรมได้ จากนั้นจึงใช้ข้อมูลที่
สังเกตได้ดังกล่าวเป็นแนวทางการอธิบายและประเมินความสามารถของผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
เช่น ก าหนดให้คะแนนนักเรียนที่นักเรียนแต่ละคนท าข้อสอบได้ เป็นเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ
เรียนของนักเรียน จึงอธิบายได้ว่า นักเรียนที่สอบ (ข้อสอบชุดเดียว) ได้คะแนนสูง มีความสามารถในการเรียน
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มากกว่านักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ าหรือก าหนดให้การซักถามของนักเรียนและการท าแบบฝึกหัดส่งครู มีความ
ตั้งใจเรียนมากกว่านักเรียนที่ไม่ซักถามและไม่ท าแบบฝึกหัดส่งครู   เป็นต้น 
 จากตวัอย่างสรุปว่าการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ มีเป้าหมายเพื่อต้องการทราบพฤติกรรมภายในของผู้
ถูกศึกษามากกว่าพฤติกรรมภายนอก เช่น ต้องการทราบว่าผู้ชายที่ร้องไห้ และผู้หญิงที่ร้องไห้ มีความคิดและ
ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไร หรือครูต้องการทราบความสามารถและความตั้งใจของนักเรียน แต่เนื่องจาก
พฤติกรรมภายในไม่สามารถสังเกตและวัดให้เป็นรูปธรรมได้ จึงไม่สามารถพิสูจน์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ให้
สังคมยอมรับได้ ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เป็นที่ยอมรับของนักวิทยาศาสตร์ จึงใช้วิธีศึกษา
โดยการสังเกตพฤติกรรมภายนอกและอนุมานเข้าไปอธิบายหรือท านายพฤติกรรมภายในของผู้ถูกศึกษา
ดังกล่าวมา 
 เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ใช้วิธีการท านายพฤติกรรมภายในจากข้อมูลที่สังเกตได้จาก
พฤติกรรมภายนอก ท าให้การท านายหรือการคาดคะเนมีโอกาสผิดพลาด หรืออาจคาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริงได้ ดังนั้น เพ่ือให้การท านายหรือการศึกษาพฤติกรรมตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น มีวิธีการป้องกันความ
ผิดพลาดของการศึกษาพฤติกรรม 3 ประการ ดังนี้ 

1. การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ข้อมูลที่ศึกษาจะต้องเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 
พฤติกรรมภายนอกท่ีเกิดข้ึนจริง และสามารถจดบันทึกเป็นรูปธรรมหรือนับจ านวนได้ เช่น สังเกตเห็นคนเดิน
วนไปมาและยกมือดูนาฬิกาเป็นระยะๆ สามารถอธิบายพฤติกรรมของผู้ถูกสังเกตได้ว่าเขาคงจะรอพบใครสัก
คนหนึ่ง โดยไม่ควรใช้ความรู้สึกส่วนตัวอธิบายว่า เขาก าลังรอคนรัก เพราะไม่มีข้อมูล (เชิงประจักษ์) เพียง
พอที่จะอธิบายได้ว่าเขารอคนรัก 

2.  การใช้การสังเกตจากพฤติกรรมภายนอกหลายๆ ครั้ง หรือหลายเหตุการณ์ หมายถึง การกระท า
หรือการแสดงออกของมนุษย์ในแต่ละครั้ง ในแต่ละเหตุการณ์ อาจมีความแตกต่างกันหรืออาจมีสาเหตุต่างกัน 
เช่น บางครั้งเป็นพฤติกรรมจริง บางครั้งเป็นพฤติกรรมแกล้งแสดง  หรือบางครั้งเป็นพฤติกรรมกลบเกลื่อนก็ได้ 
ดังนั้น การสังเกตข้อมูลเชิงประจักษ์ซ้ าหลายครั้ง จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น และช่วย
ป้องกันความผิดพลาดของการศึกษาพฤติกรรมได้มากยิ่งข้ึน 

3.  การใช้ค านิยามปฏิบัติการ หมายถึง การอธิบายความหมายของพฤติกรรมที่จะศึกษาให้เป็น
รูปธรรมที่สามารถสังเกตและวัดได้อย่างชัดเจน เช่น นิยามว่า คนเก่ง หมายถึง คนที่สอบได้คะแนนสูงสุด 5 
ล าดับแรกของห้องเรียน หรือนิยามว่า นักเรียนที่ประพฤติดี หมายถึง นักเรียนที่เก็บทรัพย์สินของผู้อ่ืนได้แล้ว
ส่งคืนครูหรือคืนเจ้าของทุกครั้ง จากนั้นจึงใช้ค านิยามปฏิบัติการดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการสังเกต (เก็บข้อมูล) 
และอธิบายพฤติกรรมที่ศึกษาเพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน จากตัวอย่างค านิยามทั้งสอง ไม่ว่าผู้ศึกษาพฤติกรรม
จะเป็นใครก็ตาม ผลการศึกษาจะได้คนเก่งหรือได้นักเรียนที่ประพฤติดีเป็นคนกลุ่มเดียวกัน 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.     ขั้นก าหนดปัญหา หมายถึง การก าหนดปัญหาของพฤติกรรมที่จะศึกษาให้ชัดเจน เช่น  
พฤติกรรมการสอนของครูมีผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียนจริงหรือไม่ 

2.    ขั้นการตั้งสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนหรือการท านายค าตอบของปัญหา         โดย
อาศัยพ้ืนฐานความรู้จากทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์และหลักการสอนต่างๆ เป็นแนวทางการท านายค าตอบอย่างมี
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เหตุและผล เช่น การสอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม และการสอนโดยวิธีการแก้ปัญหา ส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศการเรียนของนักเรียนแตกต่างกัน เป็นต้น 

3.     ขั้นรวบรวมข้อมูล หมายถึง การใช้วิธีการและเครื่องมือที่เชื่อถือได้ เช่น วิธีการสังเกต 
การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ การทดลอง ไปด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูล
เชิงประจักษ์จากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของประชากร ขั้นการรวบรวมข้อมูลนี้ 
แบบสอบถามหรือวิธีการทดลองจะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในค านิยามปฏิบัติการด้วย 

4.     ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล หมายถึง การน าข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวม
ได้อย่างเป็นระบบ มาวิเคราะห์และสรุปผล เพ่ือตอบค าถามในสมมติฐาน เช่น การน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ไปวิเคราะห์ผลโดยวิธีทางสถิติ สรุปว่า สอนโดยวิธีกระบวนการกลุ่ม และสอนโดยวิธีการแก้ปัญหา ส่งผล
กระทบต่อบรรยากาศการเรียนแตกต่างกันจริงตามสมมติฐาน 

5.     ขั้นการน าผลไปใช้ หมายถึง การน าผลการศึกษาพฤติกรรมไปเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
น าไปประยุกต์ใช้ เช่น การส่งเสริมให้ครูน าวิธีการสอนที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานมาสอนให้
มากขึ้น เป็นต้น 
 ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์หลายๆ ฉบับ เช่น การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การปรับตัวกับเพ่ือนต่างเพศของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนการเคหะท่าทราย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
(ภาวิดา ตุ้ยสา : 2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยด้านส่วนตัว ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมที่
มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวกับเพ่ือนต่างเพศ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ที่เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ พฤติกรรมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงท่ี 
จากผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผลจากงานวิจัยมีส่วนช่วยให้ครู ผู้ปกครอง สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ นอก
หลักสูตรเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพฤติกรรมซึ่งกันและกัน และปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนต่างเพศได้ในอนาคต  
 
วิธีการศึกษาพฤติกรรม 
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์สามารถจ าแนกวิธีการศึกษาพฤติกรรมที่ส าคัญออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้  
(ฤกษ์ชัย คุณูปการ : 2545) 

1. การสังเกตอย่างมีระบบ (Systematic Observation) หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมที่
ต้องการศึกษาอย่างเป็นระบบ และบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ วิธีสังเกต พฤติกรรมที่สังเกต การบันทึก
ข้อมูล และการอธิบายข้อมูล ต้องด าเนินไปตามนิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) ที่ก าหนดขึ้น 
และเป็นการสังเกตท่ีผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัว 

2. การส ารวจ (Survey Method) หมายถึง การใช้เครื่องมือซึ่งส่วนมากจะเป็นแบบทดสอบ
หรือแบบสอบถาม ซึ่งมีคุณสมบัติที่เชื่อถือได้ (Reliability) และมีความตรง (Validity) ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample) ที่เป็นตัวแทนของประชากร (Population) แล้วน าข้อมูลหรือพฤติกรรมที่สังเกตได้ มา
จัดระบบและวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุกับตัวแปรผลของ
พฤติกรรมที่ศึกษา 
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3. การทดลอง (Experimental Method) หมายถึง วิธีการสังเกตพฤติกรรมซึ่งสามารถสรุป
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของเหตุการณ์ 2 อย่างได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ เหตุการณ์ท่ีคาดว่า      จะเป็นตัว
แปรสาเหตุจะถูกกระท าหรือก าหนดขึ้น เรียกว่า จัดกระท าตัวแปรอิสระ (Independent Variable) จากนั้น
ติดตามสังเกตหรือใช้แบบสอบถามวัดว่า มีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นตัวแปรผลเกิดข้ึนตามมาหรือไม่ เรียกว่า 
การวัดตัวแปรตาม (Dependent Variable) ถ้ามีตัวแปรตามเกิดขึ้นจริงก็สรุปผลได้อย่างชัดเจนว่า ตัวแปร
อิสระที่จัดกระท าขึ้นเป็นสาเหตุของตัวแปรตาม 

4. วิธีการทางคลินิก (Clinical Method) หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมอย่างลึกซึ้ง โดยใช้เวลา
เก็บข้อมูลเป็นเวลานานและเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือหลายชนิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลหลายด้านมาสรุปหาสาเหตุ 
และแนวทางปรับพฤติกรรมของบุคคลให้ดีขึ้น ท านองเดียวกับแพทย์รักษาคนไข้ 

 

ลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ไว้ 8 ประการ ดังนี้  (ลาเฮย์  : 2001) 

1. พฤติกรรมมนุษย์เก่ียวข้องกับกระบวนการท างานทางด้านชีวภาพและระบบประสาท 
2. พฤติกรรมของมนุษย์มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพันธุกรรมและ

ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
3. พฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้จากอิทธิพลของปัจจัยทาง

สังคมวัฒนธรรม การสืบทอดทางเผ่าพันธุ์ และความแตกต่างด้านเพศ 
4. พฤติกรรมของมนุษย์มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างเป็นระบบและเป็น 

กระบวนการต่อเนื่องนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา 
5. พฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนตัวและความ

ต้องการทางสังคม 
6. พฤติกรรมของมนุษย์มักจะเกิดจากสาเหตุหลายประการในเวลาเดียวกัน 
7. พฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมทางสังคม หมายถึง มนุษย์มีความสามารถในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน และมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องการความรักความเข้าใจจากผู้อื่น 
8. พฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์ของตนเอง 

 
การเกิดพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนเป็นผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยทางด้าน

ชีววิทยา ปัจจัยทางด้านสังคมวิทยา  ปัจจัยทางด้านจริยธรรมจรรยา และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ซึ่ง
ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นการจะศึกษาให้เข้าใจในพฤติกรรมของ
มนุษย์อย่างลึกซึ้งนั้น จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องของปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านต่างๆของมนุษย์  ให้
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือที่จะได้เข้าใจถึงพฤติกรรมทั้งของตนเอง ของผู้อ่ืนและของสังคมรอบข้างมากขึ้น อันจะ
ส่งผลให้สามารถเข้าใจในพฤติกรรม สามารถควบคุมพฤติกรรมและปรับปรุงพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมประเทศชาติได้ 
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ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม 

ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยทางด้าน
สังคมวิทยา  ปัจจัยทางด้านจริยธรรมจรรยา และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา ซึ่งมีสาระโดยสังเขป ดังนี้ (สลักจิต  
ตรีรณโอภาส : 2555) 

1. ปัจจัยทางด้านชีววิทยา 

จิตวิทยามีความสัมพันธ์กับสรีรวิทยาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมภายในทั้งหลายที่
นักจิตวิทยาสนใจศึกษาล้วนเป็นกระบวนการท างานของระบบร่างกายทั้งสิ้น  โดยเฉพาะกระบวนการท างาน
ของระบบประสาทซึ่งมีสมองเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องศึกษาสรีรวิทยา
ของระบบประสาทและระบบอื่นๆ ของร่างกาย จิตวิทยาแขนงที่ศึกษากระบวนการทางร่างกายนี้ การที่เรารู้สึก
ว่าในขณะนี้อะไรเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งที่อยู่ภายนอก และภายในร่างกาย เช่น ได้ยินเสียง ได้กลิ่น มองเห็น 
เป็นต้น คนเราจะต้องมีระบบอวัยวะรับเสียง ได้กลิ่น มองเห็น เป็นต้น คนเราจะต้องมีระบบอวัยวะที่ท าหน้าที่
คอยจับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนี้อยู่ตลอดเวลา แล้วส่งข่าวสารต่อไปยังสมองเพ่ือให้เกิดความรู้สึก 
รับรู้ คิด และตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  

สภาพทางชีววิทยาที่เป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรม ประกอบด้วยโครงสร้างของร่างกายท่ีท าหน้าที่
แตกต่างกัน   3 ส่วน  (Kendler. 1974 ) ได้แก่  กลไกที่ท าหน้าที่รับสัมผัส  กลไกท่ีท าหน้าที่เชื่อมต่อ  กลไกท่ี
ท าหน้าที่ตอบโต้  กลไกการท างานของโครงสร้างทั้ง 3 ส่วน จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  ดังนี้ 
  1.1   กลไกที่ท าหน้าที่รับสัมผัส (Receiving Mechanisms)  อวัยวะของร่างกายซึ่งท า
หน้าที่รับสัมผัสจากสิ่งเร้า ได้แก่ อวัยวะสัมผัสทั้งหมด คือ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง การท าหน้าที่ของอวัยวะ
สัมผัสทั้ง 5 ส่วน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ อวัยวะสัมผัสเฉพาะด้าน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และอวัยวะสัมผัส
ทั่วไป คือ การสัมผัสทางผิวหนัง ได้แก่ ความร้อนหนาว ความเจ็บปวด หรือความรู้สึกต่างๆ จากการสัมผัส 
  1.2  กลไกที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อ (Connecting Mechanisms)   ระบบประสาท (Nervous 
System) เป็นอวัยวะของร่างกาย ซึ่งท าหน้าที่เชื่อมต่อประสานงานระหว่างอวัยวะสัมผัสไปสู่กลไกท่ีท าหน้าที่
ตอบโต้ระบบประสาทมีความส าคัญมากต่อการเรียนรู้และการตอบโต้พฤติกรรม ส่วนประกอบของระบบ
ประสาท แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 

1.2.1 ระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ซึ่งระบบประสาท
ส่วนกลางแยกเป็น 2 ส่วน  คือ สมอง (Brain) สมองจะท าหน้าที่ควบคุม การคิด การพูด การกระท า เป็นต้น 
ไขสันหลัง (Spinal Cord) ท าหน้าที่รับส่งความรู้สึกผ่านไปยังสมอง  

1.2.2 ระบบประสาทส่วนนอก (Peripheral Nervous System) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือเซลล์ประสาท (Nerve Cells) ประกอบด้วยตัวเซลล์แอกซอน (Axon) และเด็นไดร์  (Dendrite)   
เส้นประสาท (Motor Nerve Fibers) คือ เส้นใยประสาททั่วไปของคน ระบบสมองและประสาทซึ่งเป็นส่วนท า
หน้าที่เชื่อมต่อนั้น ถือว่าเป็นศูนย์รวมของอินทรีย์ ถ้าหากส่วนนั้นบกพร่องหรือพิการ       ก็จะท าให้เกิดความ
บกพร่องในพฤติกรรมต่างๆ ด้วย  

1.3   กลไกที่ท าหน้าที่ตอบโต้ (Reacting Mechanism)  ซึ่งจะประกอบด้วยการ
ท างานที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ   2 ระบบ  ดังนี้ 
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1.3.1  ระบบกล้ามเนื้อ (Muscle) ระบบกล้ามเนื้อถือเป็นหน่วยปฏิบัติการตามค าสั่งของ
สมอง ท าให้เกิดพฤติกรรมหรือกิริยาอาการต่างๆ กล้ามเนื้อประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อและเส้นใยที่ละเอียด 
ซึ่งจ าแนกชนิดของกล้ามเนื้อตามการท าหน้าที่ได้ 3 ชนิด คือ  

1) กล้ามเนื้อลาย ประกอบด้วยเส้นใยกล้ามเนื้อเล็กๆ ที่มีลักษณะเป็นเส้นลายๆ ได้แก่ กล้ามเนื้อ
แขน ขา สะโพก เป็นต้น 

2) กล้ามเนื้อเรียบ ส่วนมากเป็นกล้ามเนื้อของระบบภายใน เช่น หลอดลม หลอดอาหาร ล าไส้ 
มดลูก กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น การท างานของกล้ามเนื้อเรียบจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ 

3) กล้ามเนื้อหัวใจ เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะพิเศษ อยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาท
อัตโนมัติ  

โดยทั่วไปแล้ว พฤติกรรมของกล้ามเนื้อลายนั้น มักจะเป็นพฤติกรรมภายนอก เช่น การเดิน  การวิ่ง 
การท างาน เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมของกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจจะเป็นพฤติกรรมภายใน เช่น  การ
ย่อยอาหาร       การขับถ่าย เป็นต้น 

1.3.2 ระบบต่อม (Glands) ต่อเป็นระบบสรีรวิทยาส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการแสดง
พฤติกรรม ต่อมประกอบด้วยเซลล์พิเศษที่สามารถสร้างสารเหลวที่มีคุณสมบัติทางเคมี เพ่ือรักษาสภาวะสมดุล
ของร่างกาย นักจิตวิทยาชอบใช้การหลั่งสารเหลวของต่อมต่างๆ เป็นตัวแปรตาม (Dependent Variable) ใน
การทดลองทางจิตวิทยา ต่อมในร่างกายของมนุษย์แบ่งเป็น  2 ประเภท คือ 

1) ต่อมมีท่อ (Duct Glands) หมายถึง ต่อมที่หลั่งสารเหลวออกมาแล้วมีท่อเล็กๆ ล าเลียงสาร
เหลวนั้นออกสู่ภายนอกได้ เช่น ต่อมน้ าตา ต่อมเหงื่อ ต่อมไขมัน ต่อมน้ าลาย เป็นต้น 

2) ต่อมไร้ท่อ (Ductless Glands) คือ ต่อมที่ผลิตสารเหลวซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีที่ 
เรียกว่า “ฮอร์โมน” (Hormone) ไหลเข้าสู่กระแสโลหิตแล้วกระจายออกไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยไม่
อาศัยท่อ ต่อมไม่มีท่อมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและมีผลต่อพฤติกรรม ตลอดจนบุคลิกภาพของ
บุคคล ถ้าหากปริมาณการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมต่างๆ ผิดปกติ ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าปกติ ก็จะท าให้การ
เจริญเติบโตของร่างกายผิดปกติจนท าให้พฤติกรรมต่างๆ แปรปรวนไปด้วย 

2. ปัจจัยทางด้านสังคมวิทยา 
สังคม หมายถึง มนุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นหมู่คณะมีทั้งหญิงและชาย ตั้งภูมิล าเนาเป็นหลักแหล่ง 

ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง การอยู่รวมกับผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กก็ตามจะต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีสมาชิก
ประกอบด้วยคนทุกเพศทุกวัยซึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมีวัฒนธรรมหรือระเบียบแบบแผนใน
การด าเนินชีวิตเป็นของตนเอง การเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ จะต้องเข้าใจในวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ 
หรือการเมือง เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่คนเดียวไม่ได้ จ าเป็นต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน และต้องมีการติดต่อ
สังสรรค์คบหาสมาคมกับผู้อ่ืน นอกจากนี้พฤติกรรมของมนุษย์ก็เป็นผลมาจากการหล่อหลอมโดยวัฒนธรรม
ของสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ เช่น คนไทยจะมีลักษณะบุคลิกภาพแตกต่างไปจากคนในประเทศอเมริกาหรือ
ประเทศอ่ืนๆ  
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 เนื่องจากว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้นพฤติกรรมของมนุษย์ย่อมมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมทาง
สังคม และพฤติกรรมของแต่ละคนในสังคมย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนในสังคมด้วย การศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษย์จึงน่าจะต้องท าความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และองค์ประกอบทางสังคมที่เป็น
ตัวก าหนดขอบเขตของพฤติกรรมมนุษย์ในสังคม โดยเฉพาะวัฒนธรรม  และการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งมีรายละเอียด
พอสังเขป ดังนี้ 

2.1  วัฒนธรรม  คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ก าหนดขึ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ท าตามสัญชาตญาณ 
อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึ้นใช้ หรืออาจเป็นการก าหนดพฤติกรรมและ/หรือความคิด ตลอดจนวิธีการ
หรือระบบการท างาน วัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในสังคมเดียวกัน ท าความตกลง
กันว่าจะยึดระบบไหนดี พฤติกรรมใดบ้างที่จะถือเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติและมีความหมายอย่างไร 
แนวความคิดใดจึงจะเหมาะสม  ข้อตกลงเหล่านี้คือการก าหนดความหมายให้กับสิ่งต่างๆในสังคม เพ่ือว่า
สมาชิกของสังคมจะได้เข้าใจตรงกันและยึดระบบเดียวกัน  วัฒนธรรมจึงต้องมีการ เรียนรู้และมีการถ่ายทอด 
เมื่อมนุษย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม มนุษย์ก็รู้ว่าอะไรคือ ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม และส่วนใหญ่แล้ว
มนุษย์จะรู้ว่าอะไรควรท าและอะไรไม่ควรท า ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์
ในสังคมจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก 

2.2   การอบรมเลี้ยงดู   และทัศนคติของพ่อแม่เป็นสิ่งส าคัญต่อบุคลิกภาพของมนุษย์มาก 
การที่เด็กจะเติบโตขึ้นมามีบุคลิกภาพลักษณะอย่างใดนั้น  นอกจากจะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมแล้ว การอบรมเลี้ยง
ดูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญ  ถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลให้เขามีบุคลิกภาพที่ดี  
มีการปรับตัวต่อปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  จะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี            มีบุคลิกภาพเหมาะสม
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กถูกเลี้ยงดูไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม จะท าให้มี
พัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ไม่ดีและไม่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการปรับตัวและส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
สุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่ต่อไป 
  พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ และคณะ (2545)  กล่าวไว้ว่า จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการ
มนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผนวกกับทฤษฎีและงานวิจัยทางการอบรมเลี้ยงดู กล่าวได้ว่าปัจจัยส าคัญที่จะ
สามารถยกระดับมาตรฐานทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในด้านคุณธรรมความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ การเสียสละและเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนี้   จะกระท าได้โดยผ่านกระบวนการของ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู และความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสมาชิกของครอบครัวทั้งสิ้น การอบรมเลี้ยงดูที่เป็น
ปัจจัยส าคัญ การเข้าใจและยอมรับได้ว่า บุคคลแต่ละคนนั้น เป็นผู้คนที่มาจากความแตกต่างและความ
หลากหลาย จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น หากเรายอมรับและเข้าใจได้ว่า คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน  เรา
แปลกและแตกต่างกัน แต่หากเราเข้าใจ พยายามเรียนรู้กัน ปรับตัวเข้าหากัน เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข การอบรมเลี้ยงดูนั้นมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

Diana Baumrind (1971) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสนใจศึกษารูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูอย่างจริงจัง เขาได้เสนอมิติส าคัญในการอธิบายพฤติกรรมของบิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดู
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บุตรว่าประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติควบคุมหรือเรียกร้องจากบิดามารดา          และมิติการตอบสนอง
ความรู้สึกเด็ก จากการผสมผสาน 2 มิต ิท าให้ จัดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่  
2) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม  
3) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ   ต่อมา Maccoby and Martin (1983) ได้เพ่ิมเติมรูปแบบ

การอบรมเลี้ยงดูแบบที่ 4 คือ  
4) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง   รายละเอียดการเลี้ยงดูแต่ละรูปแบบ มีดังนี้ 

1. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style) การ
อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยที่บิดามารดาจะอนุญาตให้เด็ก
มีอิสระตามควรแก่วุฒิภาวะ แต่ในขณะเดียวกันบิดามารดาจะก าหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็ก และ
ก าหนดให้เด็กเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดาก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล  ถึงแม้บิดามารดาจะมีการ
เรียกร้องสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง 
รับฟังเหตุผลจากเด็กและสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของครอบครัว 

2. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม  (Authoritarian Parenting Style)การ
อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดามีความเข้มงวดเรียกร้องสูง แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของเด็กโดยสิ้นเชิง 
(Maccoby, 1980 อ้างถึงใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ และคณะ, 2545) มีการจัดระบบการควบคุมและวาง
กฎเกณฑ์ให้เด็กปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด โดยมีการอธิบายน้อยมาก หรือไม่มีเลยเด็กต้องยอมรับในค าพูดของ
บิดามารดาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอ มีการใช้อ านาจควบคุมโดยวิธีบังคับ และลงโทษเมื่อเด็กไม่ท าตาม
ความคาดหวังของบิดามารดา บิดามารดามักห่างเหินและปฏิเสธเด็ก 

3. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive Parenting Style) การอบรม
เลี้ยงดูที่บิดามารดาปล่อยให้เด็กท าสิ่งต่างๆ ตามการตัดสินใจของเด็กโดยไม่มีการก าหนดขอบเขต ใช้การ
ลงโทษน้อย ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมเด็กเด็กสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่าง
เปิดเผย บิดามารดาอาจให้ค าปรึกษาหรือพยายามใช้เหตุผลกับเด็ก แต่ไม่มีอ านาจในการควบคุมพฤติกรรมของ
เด็ก บิดามารดาจะให้ความรักความอบอุ่นและตอบสนองความต้องการของเด็กเสมอ ต่อมา Maccoby and 
Martin (1983) ได้ศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของ Baumrind และได้จ าแนกรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูแบบที่ 4 เพ่ิมเติมจากท่ี Baumrind ได้เสนอไว้ คือ 

4. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved Parenting Style)เป็นการ
อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของเด็ก ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อเด็กน้อย
มาก บิดามารดากลุ่มนี้จะเพิกเฉยต่อเด็กพอๆ  กับไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรมใดๆ  ให้เด็กปฏิบัติ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบิดามารดาปฏิเสธเด็กแต่แรก หรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหา และความกดดันในชีวิตประจ าวัน
จนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก 
 สรุปแล้ว การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาส่งผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่ง  
Baumrind   และ Maccoby and Martin ได้สรุปไว้มี 4 รูปแบบและจากการประมวลงานวิจัยทั้งในและนอก
ประเทศพบสอดคล้องกันว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพสามารถหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชน
เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัว มีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม  มีความสามารถในการก ากับตนเอง 
และมีความฉลาดทางอารมณ ์คือ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 

3. ปัจจัยพื้นฐานทางจริยธรรมจรรยา 
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จริยธรรมเป็นเสมือนบทบัญญัติของความดีและความงามของจิตใจที่ส่งผลให้บุคคลประพฤติ
ดีประพฤติชอบ ปัจจัยพ้ืนฐานทางจริยธรรมจึงเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการประกอบการในวิชาชีพ
ของบุคคลในทุกสาขาอาชีพ การท าความเข้าใจกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมจะท าให้ผู้
ประกอบวิชาชีพมีความตระหนักถึงคุณประโยชน์และโทษที่เป็นผลสืบเนื่องจากการมีคุณธรรมจริยธรรมและ -
การขาดคุณธรรมและจริยธรรม  มีผู้ให้ความหมายของค าว่าจริยธรรมไว้ สรุปได้ดังนี้  

พระเทวินทร์ เทวินโท. (2544). จริยธรรม หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติที่มีธรรมะเป็นตัว
ก ากับ  จริยธรรมก็คือ ธรรมที่เป็นไป ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม  
 สุนทร โคตรบรรเทา. (2544) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง ศีลธรรมประการหนึ่งและคุณธรรมอีก
ประการหนึ่งรวมเป็นสองประการด้วยกัน  
 โดยสรุป จริยธรรม หมายถึง หลักความประพฤติที่อบรมกิริยาและปลูกฝังลักษณะนิสัยให้อยู่ใน
ครรลองของของคุณธรรมหรือศีลธรรม ความประพฤติและความนึกคิดในสิ่งที่ดีงามและเหมาะสม 
 

อริสโตเติล อธิบายแหล่งที่มาของจริยธรรม ไว้ 2 ประการ คือ แหล่งก าเนิดภายในตัวบุคคล และจาก
ภายนอกตัวบุคคล  ดังนี้ 

1. แหล่งก าเนิดภายในตัวบุคคล  อริสโตเติล (Aristotle) ได้แยกแยะแหล่งที่เกิดของคุณธรรม
ว่าเป็นคุณธรรมอันเกิดจากปัญญา และคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมว่า คุณธรรมอันเกิดจาก
ปัญญา เป็นคุณธรรมในระดับปัจเจกบุคคล กล่าวคือ ผู้ที่มีสติปัญญามักจะสามารถพัฒนาจริยธรรมได้ด้วยหลัก
ของการคิดไตร่ตรอง ส่วนคุณธรรมอันเกิดจากศีลธรรมและจริยธรรมนั้น เป็นคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติจริง
ด้วยการเรียนรู้จากการอยู่ร่วมกัน เป็นการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องซึ่งน าไปสู่สภาวะของความเป็นสุข (อ้างใน 
จ าเริญรัตน์ เจือจันทร.์ 2537) ทั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

1.1 มาจากพันธุกรรมที่ส่งทอดมาจากบรรพบุรุษ  มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยคุณภาพของสมองที่
จะพัฒนาขึ้นเป็นความเฉลียวฉลาดด้านปัญญาโดยได้รับการถ่ายทอดส่วนนี้มาจาก       บรรพบุรุษโดยผ่าน
กระกระบวนการทางพันธุกรรม การพัฒนาของสมองจะด าเนินไปตามรหัสพันธุกรรมที่ก าหนดไว้ตั้งแต่เกิดการ
มีสติปัญญาในระดับที่สูง ท าให้มนุษย์สามารถคิด พิจารณา และแยกแยะเหตุและผลได้เพ่ือมีชีวิตอยู่รอดได้
อย่างยั่งยืน 

1.2 มาจากสภาพจิต จากแนวความคิดที่ว่าจริยธรรมมีแหล่งก าเนิดจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ซึ่ง
เกิดขึ้นจากมโนธรรมที่อยู่ในความรู้สึกนึกคิด ดังนั้น แหล่งก าเนิดของคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นคุณภาพ
ของสมองในการคิด และคุณภาพของจิตที่สามารถแยกแยะความถูก ความผิดได้เป็นพ้ืนฐาน สภาพของจิตนั้น
ท าให้บุคคลจดจ าสิ่งที่เป็นเคียดแค้น บาดหมางใจ หรือรู้สึกผิดตลอดเวลากับการตัดสินที่พลาดพลั้ง ไป ดังนั้น
สภาพจิตก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่อาจน าไปสู่การมีคุณธรรมและจริยธรรมและการขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมได้เท่าๆ กัน 

2. แหล่งก าเนิดภายนอกตัวบุคคล 
      ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538)  กล่าวว่า ในการที่บุคคลนั้นจะท าความดี หรือละเว้นการกระท าที่

ไม่น่าพึงปรารถนามากน้อยเพียงใดนั้น สาเหตุที่ส าคัญ คือ คนรอบข้าง กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรมและ
สถานการณ์ท่ีบุคคลประสบอยู่ นอกจากสภาพแวดล้อมในการท างาน การมีหรือการขาดแคลนสิ่งเอ้ืออ านวยใน
การท างาน ตลอดจนบรรยากาศทางสังคมในที่ท างาน กลุ่มเพ่ือนและวัฒนธรรมในองค์กร จะมีผลต่อพฤติกรรม
การท างานและสุขภาพจิต ตลอดจนความสุขความพอใจในการท างาน  
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 โดยสรุปแล้ว พฤติกรรมมนุษย์ มาจากแหล่งก าเนิดจากภายในและภายนอกร่วมกัน การที่คนเราจะท า
ความดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสาเหตุทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล สาเหตุภายในคือลักษณะ
จิตต่างๆ เช่น การไม่เห็นแก่ตัว แต่เห็นแก่ส่วนรวม การมุ่งอนาคตและความสามารถในการควบคุมตนเอง 
ความเชื่อที่ว่าท าดีจะน าไปสู่ผลดี และการท าชั่วต้องได้รับโทษ นอกจากนั้นการมีความพอใจและเห็นด้วยกับ
ความดีต่างๆ และเห็นความส าคัญของความดีเหล่านั้น เช่น ความซื่อสัตย์ การเคารพกฎระเบียบและกฎหมาย 
ความสามัคคี เป็นต้น ลักษณะทางจิตเหล่านี้มีความส าคัญมาก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538)    

4. ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยา 
ปัจจัยส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งมี

ปัจจัยย่อยอยู่หลายปัจจัย ปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นกระบวนการท างานของจิต เป็นพฤติกรรมทางความคิดและ
ความรู้สึกแล้วส่งผลให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึง
ประสงค์ ประกอบด้วยแรงจูงใจ และความต้องการของมนุษย์ ซึ่งอธิบายได้ ดังนี้ 

4.1 แรงจูงใจ  (Motivation)   แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ 
เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบ
กิจกรรมเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า น าช่องทาง และมา
เสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือ
ภายนอก แต่เพียงอย่างเดียว หรือท้ังสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิด
จากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่ส าคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมี
สิ่งเร้าอ่ืนๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือก าลังใจ
หรือการท าให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้  แรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี้ 

4.1.1 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives)แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายใน
ตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ 
ฯลฯ สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานที่เห็นองค์การคือสถานที่ให้ชีวิตแก่
เขาและครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การ และองค์การบางแห่งขาดทุนในการด าเนินการก็ไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนที่ดีแต่ด้วยความผูกพันพนักงานก็ร่วมกันลดค่าใช้จ่ายและช่วยกันท างานอย่างเต็มท่ี 

4.1.2 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motives)แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอก
ตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง ค าชม หรือยกย่อง 
แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบ
แทนเท่านั้น 

สรุปได้ว่า ประเภทของแรงจูงใจ มีสองประเภทคือ แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 
ซึ่งลักษณะของแรงจูงใจทั้งสองประเภทนี้ ส่งผลให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี
แรงจูงใจที่แตกต่างกัน อันเป็นผลให้มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป 
 

4.2 ความต้องการ (needs) การอธิบายถึงความต้องการของผู้คนนั้นมีอยู่หลายทฤษฎี ทฤษฎี
หนึ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นทฤษฎีที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ปี 1943 แต่ก็เป็นทฤษฎีที่ยังใช้งานได้ในปัจจุบัน และสามารถ
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ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ความต้องการของคนในเรื่องต่างๆ ได้ด้วย นั่นก็คือทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ
ของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) ซึ่งคิดค้นโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ชื่อ Abraham 
Maslow  มาสโลว์น าเสนอทฤษฎีของเขาผ่านรูปสามเหลี่ยมพีระมิดที่แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ชั้นที่อยู่ใกล้ฐาน
พีระมิดบ่งบอกถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่สุดของมนุษย์ ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ ส่วนชั้นที่อยู่ใกล้ยอดพีระมิด
หมายถึงความต้องการที่เป็นนามธรรม เป็นเรื่องของความรู้สึกและจิตใจ 
                    Maslow กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่านี้
จะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนา ตั้งแต่ข้ันแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ ดังนี้ 

1.   ความต้องการทางด้านร่างกาย (physiological needs)  เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐาน
ที่มีอ านาจมากที่สุดและสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด จากความต้องการทั้งหมดเป็นความต้องการที่ช่วยการด ารงชีวิต 
ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความต้องการทางเพศ ความต้องการความ
อบอุ่น ตลอดจนความต้องการที่จะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของร่างกายเหล่านี้จะเก่ียวข้องโดยตรง
กับความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความพึงพอใจที่ได้รับ ในขั้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการใน
ขั้นที่สูงกว่าและถ้าบุคคลใดประสบความล้มเหลวที่จะสนองความต้องการพ้ืนฐานนี้ก็จะไม่ได้รับการกระตุ้น ให้
เกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็
จะอยู่ภายใต้ความต้องการนั้นตลอดไป ซึ่งท าให้ความต้องการอื่นๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการ
ระดับรองลงไป เช่น คนที่อดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อโลกได้ 
บุคคลเช่นนี้จะหมกมุ่นอยู่กับการจัดหาบางสิ่งบางอย่างเพ่ือให้มีอาหารไว้รับประทาน  
               Maslow อธิบายต่อไปว่า บุคคลเหล่านี้จะมีความรู้สึกเป็นสุขอย่างเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอ
ส าหรับเขาและจะไม่ต้องการสิ่งอ่ืนใดอีก ชีวิตของเขากล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการรับประทาน สิ่งอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้จะไม่มีความส าคัญไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพ ความรัก ความรู้สึกต่อชุมชน  การได้รับการยอมรับ และ
ปรัชญาชีวิต บุคคลเช่นนี้มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะรับประทานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ตัวอย่าง การขาดแคลนอาหารมี
ผลต่อพฤติกรรม ได้มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงว่า ความต้องการทางด้านร่างกายเป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และได้พบผลว่าเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงของพฤติกรรมซึ่งมีสาเหตุจาก
การขาดอาหารหรือน้ าติดต่อกันเป็นเวลานาน  

2.     ความต้องการความปลอดภัย (safety needs) เมื่อความต้องการทางด้านร่างกาย
ได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขั้นใหม่ต่อไป ซึ่งข้ันนี้เรียกว่าความต้องการความปลอดภัย
หรือความรู้สึกมั่นคง (safety or security)  Maslow กล่าวว่าความต้องการความปลอดภัยนี้ จะสังเกตได้ง่าย
ในทารกและในเด็กเล็กๆ เนื่องจากทารกและเด็กเล็กๆ ต้องการความช่วยเหลือและต้องพ่ึงพออาศัยผู้อื่น  
ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัวเมื่อถูกท้ิงให้อยู่ตามล าพังหรือเมื่อเขาได้ยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสว่างมากๆ แต่
ประสบการณ์และการเรียนรู้จะท าให้ความรู้สึกกลัวหมดไป ดังค าพูดที่ว่า "ฉันไม่กลัวเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบ
อีกต่อไปแล้ว เพราะฉันรู้ธรรมชาติในการเกิดของมัน" พลังความต้องการความปลอดภัยจะเห็นได้ชัดเจนเช่นกัน
เมื่อเด็กเกิดความเจ็บป่วย ตัวอย่างเด็กท่ีประสบอุบัติเหตุขาหักก็จะรู้สึกกลัว และอาจแสดงออกด้วยอาการฝัน
ร้ายและความต้องการที่จะได้รับความปกป้องคุ้มครองและการให้ก าลังใจ 
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    Maslow กล่าวเพ่ิมเติมว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างไม่กวดขันและตามใจมากจนเกินไปจะไม่ท าให้เด็ก
เกิดความรู้สึกว่า ได้รับความพึงพอใจจากความต้องการความปลอดภัยการให้นอนหรือให้กินไม่เป็นเวลาไม่
เพียงแต่ท าให้เด็กสับสนเท่านั้น แต่ยังท าให้เด็กรู้สึกไม่ม่ันคงในสิ่งแวดล้อม   รอบๆ ตัวเขา สัมพันธภาพของพ่อ
แม่ที่ไม่ดีต่อกัน เช่น ทะเลาะกันท าร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน พ่อแม่แยกกันอยู่ หย่า ตายจากไป  ภาพการณ์
เหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อความรู้ที่ดีของเด็ก ท าให้เด็กรู้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆ ไม่มั่นคง ไม่สามารถคาดการณ์ได้และ
น าไปสู่ความรู้สึกไม่ปลอดภัย 
           ความต้องการความปลอดภัยจะยังมีอิทธิพลต่อบุคคลแม้ว่าจะผ่านพ้นวัยเด็กไปแล้ว  แม้ในบุคคลที่
ท างานในฐานะเป็นผู้คุ้มครอง เช่น ผู้รักษาเงิน นักบัญชี หรือท างานเกี่ยวกับการประกันต่างๆ และผู้ที่ท าหน้าที่
ให้การรักษาพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของผู้อ่ืน เช่น แพทย์ พยาบาล  แม้กระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่
กล่าวมานี้จะใฝ่หาความปลอดภัยของผู้อ่ืน เช่น แพทย์ พยาบาล แม้กระทั่งคนชรา บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมานี้
จะใฝ่หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น ศาสนาและปรัชญาที่มนุษย์ยึดถือท าให้เกิดความรู้สึกมั่นคง เพราะท าให้
บุคคลได้จัดระบบของตัวเองให้มีเหตุผลและวิถีทางที่ท าให้บุคคลรู้สึก "ปลอดภัย" ความต้องการความปลอดภัย
ในเรื่องอ่ืนๆ จะเกี่ยวข้องกับการเผชิญกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สงคราม อาชญากรรม น้ าท่วม  แผ่นดินไหว การ
จลาจล ความสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม และเหตุการณ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกับสภาพเหล่านี้ 
            Maslow ได้ให้ความคิดต่อไปว่าอาการโรคประสาทในผู้ใหญ่ โดยเฉพาะโรคประสาทชนิดย้ าคิด -ย้ า
ท า (obsessive-compulsive neurotic) เป็นลักษณะเด่นชัดของการค้นหาความรู้สึกปลอดภัย ผู้ป่วยโรค
ประสาทจะแสดงพฤติกรรมว่าเขาก าลังประสบเหตุการณ์ที่ร้ายกาจและก าลังมีอันตรายต่างๆ  เขาจึงต้องการมี
ใครสักคนที่ปกป้องคุ้มครองเขาและเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งซึ่งเขาสามารถจะพ่ึงพาอาศัยได้ 

3.    ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and love needs) 
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขั้นที่ 3 ความต้องการนี้จะเกิดข้ึนเมื่อความ
ต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลต้องการได้รับความ
รักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน 
สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเม่ือถูกทอดทิ้งไม่มี
ใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไม่มีเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจ านวนเพ่ือนๆ ญาติพ่ีน้อง สามีหรือ
ภรรยาหรือลูกๆ ได้ลดน้อยลงไป นักเรียนที่เข้าโรงเรียนที่ห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง 
และจะแสวงหาอย่างมากที่จะได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 
             Maslow คัดค้านกลุ่ม Freud ที่ว่าความรักเป็นผลมาจากการทดเทิดสัญชาตญาณทางเพศ 
(sublimation) ส าหรับ Maslow ความรักไม่ใช่สัญลักษณ์ของเรื่องเพศ (sex) เขาอธิบายว่า ความรักท่ีแท้จริง
จะเก่ียวข้องกับความรู้สึกที่ดี ความสัมพันธ์ของความรักระหว่างคน 2 คน จะรวมถึงความรู้สึกนับถือซึ่งกันและ
กัน การยกย่องและความไว้วางใจแก่กัน  

นอกจากนี้ Maslow ยังย้ าว่าความต้องการความรักของคนจะเป็นความรักที่เป็นไปในลักษณะทั้งการ
รู้จักให้ความรักต่อผู้อื่นและรู้จักที่จะรับความรักจากผู้อ่ืน การได้รับความรักและได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืนเป็น
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สิ่งที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลที่ขาดความรักก็จะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่ามีความรู้สึกอ้างว้าง
และเคียดแค้น  

กล่าวโดยสรุป Maslow มีความเห็นว่าบุคคลต้องการความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของ และการขาด
สิ่งนี้มักจะเป็นสาเหตุให้เกิดความข้องคับใจและท าให้เกิดปัญหาการปรับตัวไม่ได้  และความยินดีในพฤติกรรม
หรือความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจในลักษณะต่างๆ 

สิ่งที่ควรสังเกตประการหนึ่ง ก็คือมีบุคคลจ านวนมากที่มีความล าบากใจที่จะเปิดเผยตัวเองเมื่อมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพศตรงข้ามเนื่องจากกลัวว่าจะถูกปฏิเสธความรู้สึกเช่นนี้  Maslow กล่าวว่า
สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก การได้รับความรักหรือการขาดความรักในวัยเด็ก ย่อมมีผลกับการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและการมีทัศนคติในเรื่องของความรัก 

4.     ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (esteem needs) เมื่อความต้องการได้รับ
ความรักและการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตุผลและท าให้บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดัน
ในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมาแทนที่ กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยก
ย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) ส่วนลักษณะที่ 2 
เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from others)  ความต้องการนับถือตนเอง 
(self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง 
มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน และมีความเป็นอิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมี
ความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในงานภารกิจต่างๆ และมีชีวิตที่เด่นดัง 

 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from others) คือ ความต้องการมี
เกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ  มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขาน และ
เป็นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระท าซึ่งท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
ว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน  

ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของล าดับชั้นในเรื่องความต้องการ
ด้านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะแสวงหาความต้องการ
ได้รับการยกย่องก็เมื่อภายหลังจากความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของได้รับการตอบสนองความพึง
พอใจของเขาแล้ว และ Maslow กล่าวว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่บุคคลจะย้อนกลับจากระดับขั้นความต้องการ
ในขั้นที่ 4 กลับไปสู่ระดับขั้นที่ 3 อีกถ้าความต้องการระดับขั้นที่ 3 ซึ่งบุคคลได้รับไว้แล้วนั้นถูก
กระทบกระเทือนหรือสูญสลายไปทันทีทันใด ดังตัวอย่างที่ Maslow น ามาอ้างคือ หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอคิดว่า
การตอบสนองความต้องการความรักของเธอได้ด าเนินไปด้วยดี แล้วเธอจึงทุ่มเทและเอาใจใส่ในธุรกิจของเธอ 
และได้ประสบความส าเร็จเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและอย่างไม่คาดฝัน สามีได้ผละจากเธอไป  ในเหตุการณ์
เช่นนี้ปรากฏว่าเธอวางมือจากธุรกิจต่างๆ ในการที่จะส่งเสริมให้เธอได้รับความยกย่องนับถือ และหันมาใช้
ความพยายามที่จะเรียกร้องสามีให้กลับคืนมา ซึ่งการกระท าเช่นนี้ของเธอเป็นตัวอย่างของความต้องการความ
รักซึ่งครั้งหนึ่งเธอได้รับแล้ว และถ้าเธอได้รับความพึงพอในความรักโดยสามีหวนกลับคืนมาเธอก็จะกลับไป
เกี่ยวข้องในโลกธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง 
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   5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (self-actualization needs) ล าดับ
ขั้นความต้องการของมาสโลว์ มีการเรียงล าดับขั้นความต้องการที่อยู่ในขั้นต่ าสุด จะต้องได้รับความพึงพอใจ
เสียก่อน บุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการที่อยู่ในขั้นสูงขึ้นตามล าดับ  ล าดับขั้นสุดท้าย ถ้าความ
ต้องการล าดับขั้นก่อน ๆ ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความต้องการเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุก
อย่างซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลส าเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มที่ในสิ่ง
ที่ท้าทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะ
กระท าพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน กล่าวโดยสรุป การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการ
อย่างหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ เชน่ "นักดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้านดนตรี 
ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวีจะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านี้ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ก็เชื่อได้ว่าเขา
เหล่านั้นเป็นคนที่รู้จักตนเองอย่างแท้จริง 

 ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะด าเนินไปอย่างง่ายหรือเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยความ
เป็นจริงแล้ว Maslow เชื่อว่าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่งเหล่านี้ "ด้านที่ดีที่สุดของเรา ความสามารถพิเศษของ
เรา สิ่งที่ดีงามท่ีสุดของเรา พลังความสามารถความคิดสร้างสรรค์" Maslow (1962) 
         ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงมิได้มีแต่เฉพาะในศิลปินเท่านั้น คนทั่วๆ ไป เช่น นักกีฬา 
นักเรียน หรือแม้แต่กรรมกร ก็สามารถจะมีความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงได้ถ้าทุกคนสามารถท าในสิ่งที่ตน
ต้องการให้ดีที่สุด รูปแบบเฉพาะของการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงจะมีความแตกต่างอย่างกว้างขวางจากคน
หนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง กล่าวได้ว่ามันคือระดับความต้องการที่แสดงความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด  
ขั้นความต้องการสามารถน าเสนอได้ด้วย  

 
สรุป 

จิตวิทยาคือวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ โดยอาศัยการสังเกต
หรือการใช้เครื่องมือช่วยในการศึกษาพฤติกรรม และจิตวิทยาเป็นศาสตร์หนึ่งของการศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษย์ ซึ่งเหมาะสมในการน าหลักการและทฤษฎีทางด้านจิตวิทยามาประยุกต์เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการท า
ความเข้าใจพฤติกรรมของตนเอง  ผู้อ่ืน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการในการพัฒนาตนเอง  แก้ไข 
พัฒนา และปรับปรุงตนเองเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและด าเนินชีวิตได้อย่ างมีความสุข   และเพ่ือท า
ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์จ าเป็นต้องเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ความหมายของ
พฤติกรรม ประเภทของพฤติกรรม ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมภายในกับพฤติกรรมภายนอก  จุดมุ่งหมายของ
การศึกษาพฤติกรรม ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรม  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์  วิธีการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ และลักษณะพฤติกรรมมนุษย์  เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้สามารถเข้าใจพ้ืนฐานความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อเตรียมเข้าใจในเนื้อหาในบทเรียนต่อไป   

และนอกจากนี้การเกิดพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคนเป็นผลมาจากการผสมผสานของ
ปัจจัยพื้นฐานและองค์ประกอบต่างๆในตัวของมนุษย์ จากนั้นถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์
ต่างๆ    ปัจจัยพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ประกอบด้วย ปัจจัยพ้ืนฐานทางชีววิทยา สังคมวิทยา  
จริยธรรม และจิตวิทยา ส าหรับองค์ประกอบของพฤติกรรมนั้นประกอบด้วย การรับรู้ สติปัญญา การคิด การ
เรียนรู้ เจตคติ อารมณ์และแรงจูงใจ ซึ่งทั้งปัจจัยพ้ืนฐานและองค์ประกอบของพฤติกรรมล้วนแล้วแต่มีอิทธิพล
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ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นการจะศึกษาให้เข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์อย่ างลึกซึ้งนั้น จะต้องมี
ศึกษาและท าความเข้าใจเรื่องของปัจจัยพ้ืนฐาน และองค์ประกอบของพฤติกรรมของมนุษย์ให้รู้และเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ 

 
ค าถามท้ายบท 

1. จิตวิทยามีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร จงอธิบาย 
2. พฤติกรรมมีความหมายว่าอย่างไร  
3. พฤติกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
4. จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์ของพฤติกรรม ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

4.1  พฤติกรรมภายในเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอก 
4.2  พฤติกรรมภายนอกเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายใน 

5. จุดมุ่งหมายของพฤติกรรมมีอะไรบ้าง 
6. การศึกษาพฤติกรรมมีความส าคัญอย่างไร 
7. วิธีการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ท าได้กี่วิธี อะไรบ้าง 
8. จงอธิบายกลไกที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางชีววิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์  พร้อม

ยกตัวอย่างประกอบ 
9. จงอธิบายปัจจัยพื้นฐานทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
10. ปัจจัยพื้นฐานทางจริยธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ 
11. ปัจจัยพ้ืนฐานทางจิตวิทยามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์อย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ 
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