
พฒันาสมองจดัระบบความคิดสรา้งชีวิตใหดี้

รองศาสตราจารย ์ดร.ฉฐัวีณ ์สิทธ์ิศิรอรรถ

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนษุยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ



ธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษย์

ในการท างาน



ส่ิงตอบแทนในการท างาน การจดัอนัดบัของ
พนักงาน หวัหน้า

งานท่ีน่าสนใจ 1 5

ได้รบัการยกย่องและเหน็คณุค่าของงานท่ีท า 2 8

ให้ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของงาน 3 10

งานมีความมัน่คง 4 2

รายได้ดี 5 1

มีโอกาสก้าวหน้า 6 3

มีสภาพและเงื่อนไขการท างานท่ีดี 7 4

มีการจดัการท่ีสตัยซ่ื์อต่อพนักงาน 8 6

มีการผ่อนหนักผ่อนเบาในระเบียบแบบแผน 9 7

มีความเหน็ใจท่ีจะช่วยแก้ปัญหาส่วนบคุคล 10 9



?

Acknowledging Individual Different



ตวัแปร                                           ความแตกต่างโดยเฉล่ีย

แฝดคล้าย     แฝดเหมอืน (คู่)    แฝดเหมอืน (แยก)

ส่วนสงู                  4.4 ซม.                1.7 ซม.                 1.8 ซม.

น ้าหนัก               10.0 ปอนด ์          4.1 ปอนด ์            9.9 ปอนด์

สติปัญญา             9.9 คะแนน         5.9 คะแนน           8.2 คะแนน



การบริหารความแตกต่างของ

บุคคลในการท างานร่วมกนั



1. ท ำควำมเข้ำใจตนและคนอืน่

2. ใช้หลกัของเหตุผล

3. แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่ำง

4. กำรปรับทัศนะและมุมมอง

5. คดิว่ำต้องอยู่ร่วมกนัให้ได้



?

Empathy Subordinate and Customer







การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

เป็น

การรูส้กึอย่างท่ีคนอืน่รูส้กึ













การเอาใจเขามาใส่ใจเรา

- เข้าใจความรู้สึก ความคิด สภาพจิตใจของผูอ่ื้น

- รู้จกัคิดในมมุมองของคนอ่ืน (สวมบทบาททางความคิด)

- มีความรู้สึกร่วมในความเดือดร้อน ความวิตกกงัวล

และไม่สบายใจเม่ือเหน็ความเดือดร้อนของผูอ่ื้น



การท าความเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา



1. ฟังและสังเกต: เทคนิคกำรฟัง มดีงันี้
“เงยีบ อดทน สนใจ ให้กำรตอบรับ”

2. สังเกตกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ
3. สังเกตกริิยำหรือแววตำ
4. สังเกตกริิยำโดยรวม
5. สังเกตเจตนำรมณ์
6. เอำใจเขำมำใส่ใจเรำ: โดยคดิว่ำ

“ถ้ำเรำเป็นเขำบ้ำง”



“เทคนิคการฟัง”
เงยีบ

อดทน
สนใจ

ใหก้ารตอบรบั

มีดงันี้





“เทคนิคการใหค้ าปรกึษา”

A-HA Technique

ออ๋
เหรอ

แลว้ไงล่ะ



?

Emotional Management



อารมณ ์

(Emotion)



“การจัดการอารมณ”์





1. การมีขนัติ



2. การมีสติ



3. การสรา้งอารมณที์พ่งึปรารถนา



“ท่านก าลงัพกัผ่อนทีร่ิมชายหาด อากาศก็ด ี    

ววิก็สวย อาหารก็อร่อย”



4. การผอ่นคลายกล้ามเน้ือ



วิธีการจดัการอารมณ์
1. การมีขนัติ 

2. การมีสติ

3. การสร้างอารมณ์ท่ีพึงปรารถนา

4. การผอ่นคลายกล้ามเน้ือ

5. อ่ืน ๆ



จดัการอารมณไ์ดด้เีพยีงใดดูจาก

1. สำมำรถกำรควบคุมตนเองได้ 

2. กำรมเีหตุมผีล

3. กำรมคีวำมคดิ ควำมรู้สึก ค ำพูดในทำงบวก

“มพีฤติกรรมกำรแสดงออกที่เหมำะสมกบั
บุคคล สถำนที ่เวลำ และสถำนกำรณ์”



พฤติกรรมทางบวก

Positive 
Thinking

Positive 
Talking

Positive 
Acting



กระบวนการรบัรู้

Receptor
หน่วยรบัสมัผสั

Brain Effector
สมอง หน่วยแสดงผล

ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ตีความหรือ
แปลความหมาย

พฤติกรรม

โดยอาศยั
ประสบการณ์

Attention



“ศิลปะการคิด”



- ถา้คดิวา่ “เป็นเรื่องธรรมดา ไมเ่หน็จะเป็นอะไร ก็แค่การพูดถงึ” จะท าใหม้คีวามรูส้กึอย่างไร?

ขุน่มวั สบายใจ เฉย ๆ

1.  ท่านไดย้นิว่ามคีนวพิากษว์จิารณ ์(นินทา)

ของท่าน (ถา้คดิในทางทีด่จีะคดิว่า?)

เป็นเรือ่งธรรมดา ไม่เหน็จะเป็นอะไร ก็แค่การพูดถงึ

แย่จรงิ ๆ แลว้ตวัเองละ่ ดนีกัหรอืไง

- ถา้คดิวา่ “แย่จริง ๆ แลว้ตวัเองละ่ ดนีกัหรือไง” จะท าใหม้คีวามรูส้กึอย่างไร?
ขุน่มวั สบายใจ เฉย ๆ







วิธีการคิดแบบ “Positive thinking”

1. ส ารวจความคิดของตนเองว่าเป็นอยา่งไร

2. วิเคราะหว่์าอย ูบ่นพ้ืนฐานความจรงิหรอืไม่

3. คิดเช่นนัน้แลว้มีผลอยา่งไรกบัเรา

4. สรา้งความคิดดีดว้ยการใหเ้หตผุลกบั
ตนเองท่ีสรา้งความสขุ ความสบายใจ         

บนพ้ืนฐานของความเป็นจรงิ



- แลว้ท่านละ่! เคยวพิากษว์จิารณ ์(นินทา) ผูอ้ืน่หรอืไม่? 

ไม่เคยเลย

ไม่ไดน้ินทาเพยีงแต่เลา่สู่กนัฟงั

แหม! ก็แค่แสดงความคดิเหน็เท่านัน้

เมือ่เราเองก็เคยพูดถงึคนอืน่ แลว้ถา้คนอืน่พูดถงึเราบา้งจะเป็นไร

?









- ถา้คดิวา่ “เป็นเรื่องธรรมดา ไมเ่หน็จะเป็นอะไร ก็แค่การพูดถงึ” จะท าใหม้คีวามรูส้กึอย่างไร?

ขุน่มวั สบายใจ เฉย ๆ

1.  ท่านไดย้นิว่ามคีนวพิากษว์จิารณ ์(นินทา)

ของท่าน (ถา้คดิในทางทีด่จีะคดิว่า?)

เป็นเรือ่งธรรมดา ไม่เหน็จะเป็นอะไร ก็แค่การพูดถงึ

แย่จรงิ ๆ แลว้ตวัเองละ่ ดนีกัหรอืไง

- ถา้คดิวา่ “แย่จริง ๆ แลว้ตวัเองละ่ ดนีกัหรือไง” จะท าใหม้คีวามรูส้กึอย่างไร?
ขุน่มวั สบายใจ เฉย ๆ







- ถา้ท่านปฏเิสธการขอรบัความช่วยเหลอืจากเพือ่น

ท่านบอกกบัตนเองวา่อย่างไร? 

ไมเ่คยเลย ถา้มใีครมาขอความช่วยเหลอืจากฉนัจะช่วยทกุครัง้

อยากจะช่วยจรงิ ๆ! ฉนัเองก็มงีานลน้มอืจนท าไมท่นั
เหมอืนกนั

เขาคงสามารถหาคนอืน่มาช่วยท าแทนฉนัได ้

?







2.     ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน แต่ไดรั้บ
ค าตอบปฏิเสธ

ใจด า จะจ าเอาไว้ ถา้เขามาขอความ

ช่วยเหลือบา้งกจ็ะไม่ช่วย

เขาเองคงมีงานยุง่จริง ๆ ถึงไม่สามารถ

ช่วยเราได้



- ท่านเคยมาท างานสายดว้ยสาเหตใุด? 

ชวีตินี้ยงัไมเ่คยมาท างานสายเลยแมแ้ต่คร ัง้เดยีว

ตื่นสาย

ไมส่บาย

มคีวามจ าเป็นอืน่ ๆ เช่น …………………



?







- ถา้คดิวา่ “เหลวไหลขาดความรบัผดิชอบ” จะท าใหม้คีวามรูส้กึอย่างไร?

ขุน่มวั สบายใจ เฉย ๆ

3.  วนันี้ ลูกนอ้งมาท างานสาย (ถา้คดิในทางทีด่จีะคดิวา่?)

เหลวไหล ขาดความรบัผดิชอบ

เขามธุีระจ าเป็นจริง ๆ ถงึไดม้าท างานสาย

- ถา้ มคีวามเหน็แตกต่างจากค าตอบขา้งตน้ ทา่นคดิวา่

………………………………………………………………

- ถา้คดิวา่ “เขามธุีระจ าเป็นจริง ๆ ถงึไดม้าสาย” จะท าใหม้คีวามรูส้กึอย่างไร?

ขนุมวั สบายใจ เฉย ๆ







- เมือ่ทา่นท างานผดิพลาด ทา่นบอกกบัตวัเองวา่อย่างไร? 

(เลอืกค าตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้) 

ตัง้แต่ท  างานมายงัไมเ่คยท างานอะไรผดิพลาดเลย

บอกกบัตวัเองวา่ “ไมเ่ป็นไร!” 

แหม!การท างานก็อาจมผีดิมพีลาดกนับา้ง

คราวหนา้ท าจะใหด้ขีึ้นกวา่นี้

อืน่ ๆ นอกเหนือจากค าตอบ

ขา้งตน้………………………….

?











- ถา้คดิวา่ “ท าเป็นอวดเก่ง ท าไมไ่ดก็้น่าจะถาม เป็นไงละ่พลาดจนได”้ จะท าใหม้คีวามรูส้กึอย่างไร?

ขุน่มวั สบายใจ เฉย ๆ

4.  ลูกนอ้งท างานผดิพลาด (ถา้คดิในทางทีด่จีะคดิวา่?)

ท าเป็นอวดเก่ง ท าไมไ่ดก็้น่าจะถาม เป็นไงละ่พลาดจนได ้

เขาไดพ้ยายามอย่างเตม็ความสามารถแลว้ ไมม่ใีครอยากท างาน

ผดิพลาด

- ถา้ มคีวามเหน็แตกต่างจากค าตอบขา้งตน้ ทา่นคดิวา่

………………………………………………………………

- ถา้คดิวา่ “เขาไดพ้ยายามอย่างเตม็ความสามารถแลว้ ไมม่ใีครอยากท างานผดิพลาดหรอก” จะท า
ใหม้คีวามรูส้กึอย่างไร?

ขุน่มวั สบายใจ เฉย ๆ







?

Analysis Communication





ทฤษฎกีารวิเคราะหก์ารสือ่สาร
(Transactional          

Analysis Theory)

Prof. Dr.Eric Berne



1. บุคลกิภาพส่วนบคุคล (Ego State)

Parent
- Critical / Nuturing                       

Adult                                      

Child                                      
- Natural child                                 

- Little professor                                

- Adapted child 



2. การตดิต่อสือ่สาร             

(Transaction)

- การติดต่อสือ่สารแบบคู่ขนาน   

- การติดต่อสือ่สารแบบตดักนั           

- การติดต่อสือ่สารแบบซอ่นเรน้



3. จุดยนืแห่งชวิีต

(Life Position)



I’m O.K.        You’re not O.K.           

สรุปลกัษณะความคิด

I’m not O.K.  You’re O.K.       
I’m not O.K.  You’re not O.K. 
I’m O.K. You’re O.K.



4. กำรยอมรับ (Stroke)

1. Positive Stroke                           

2. Negative Stroke          

3. Mixed Stroke



5. การใชเ้วลาในชวิีต

(Time Structuring)

- Intimacy  - Activity       

- Fastime   - Rituals       

- Games   - Withdrawal



6. เกมส ์(Games)

เหยือ่ (Victim)

ผูข้ม่ขู ่(Persecutor)

คนใจบุญ (Rescure)



7. แสตมป์และแรกเก็ต

Stamps & Rackets

1. สขีาว 2. สทีอง

3. สนี ้าเงนิ 4. สแีดง



8. บทบาทของชวิีต 

Life Script



?

Psychological Communication



ศิลปะการส่ือสารทาง
จิตวิทยา



“การติ” กบั “การชม” 

“ติ” หรอื “ต าหนิ”

เพ่ือใหร้ ูว่้าผิดพลาดตรงไหนจะได้

แกไ้ขใหถ้กูจดุ

“ชม”
ใหร้ ูว่้าดีตรงไหน? อยา่งไร? จะไดร้กัษา

มาตรฐานของความดีนัน้ไว้

ท่านท าแบบไหนมากกว่ากนั?



วิธีการติ
ซกัถามให้เขาบอกถึงความ
บกพร่องของตน / ให้ข้อมูล  
ข้อเสนอแนะการท างานแทน
การต่อว่าหรือการต าหนิ



หลีกเลีย่งการใชค้ าทีแ่สดงถงึการต าหนิ

หลีกเลีย่งใชค้ าในเชิงบงัคบั เช่น “คุณตอ้ง...”

ใชค้ าที่แสดงถงึการเสนอแนะ เช่น “คุณอาจจะ...”

“เป็นไปไดไ้หมที.่..”

ใชค้ าที่แสดงความเช่ือมัน่ว่าเขาท าในสิ่งนั้นได ้เช่น

“คุณสามารถ...”



“ประเภทของกำรชม”



(2) ชมเพ่ือให้ก าลงัใจ

(3) ชมเพ่ือเป็นการประเมินผล

(4) ชมเพ่ือเป็นการยกย่อง

(1) ชมเพ่ือทกัทาย



หากชมแลว้ไม่ยิ้ มอาจถูกตีความว่าก าลงัประชด

ยกย่องชมเชยผลงานเมือ่เหตุการณเ์อ้ืออ านวย

ขอ้ควรระวงั: อย่าชมสิง่ท่ีไม่เป็นจริง

ระวงัการใชภ้าษาท่าทางประกอบการชม

หากใชวิ้ธีการประชดแสดงว่าผูช้ม สุขภาพจิตเสือ่ม

ผูที้่ชอบชมแบบประชดประชนัเสมอ ๆ โปรดระลึกไวเ้สมอว่า

ท่านก าลงัสรา้งศตัรูทุกครั้งที่อา้ปากชม



?

Positive Behavior



“แรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างไร?”



แรงจงูใจภายนอก (Extrinsic Mo.)

ค าชม

สิง่ของ

เงิน
เป็นสิง่จูงใจหรือไม่?

“เกิดจากส่ิงกระตุ้นจากภายนอก”

แข่งขนั



แรงจงูใจภายใน (Intrinsic Mo.)   What?

สนใจ

ตั้งใจ

พอใจ

รูสึ้กว่าอยากท าสิง่นั้น

เป็นแรงผลกัดนัทางจิตใจจากภายในตนเอง



แรงจูงใจ

มีแรงกระตุน้

เกิดความตอ้งการ

ส่งผลใหท้ าพฤติกรรม

เพือ่บรรลเุป้าหมาย

ท าใหม้ีแรงผลกัดนั

นอก

ใน



จะส่งเสริมหรือสรา้งแรงจูงใจภายใน

ในการท างานไดอ้ย่างไร?



ส่งเสรมิความรูส้กึมีอสิระในการท างาน

สรา้งบรรยากาศในการท างาน                    

มีความสขุและรูส้กึสนุกกบัการท างาน

ท าใหผู้ป้ฏบิตัิงานรบัรูว่้า

ตนเป็นคนท่ีมีความสามารถ



เทคนิคการส่งเสริมแรงจงูใจภายใน

1. ให้มีทางเลือกและสามารถสร้างสรรได้

2. ส่ือสารทางบวก

3. รบัฟัง
เข้าใจ

เข้าถงึ

(ไม่ควบคมุ/บงัคบั)

(ความคิดเหน็)
(ความต้องการ)

(ความรู้สึก)



จะสรา้งบรรยากาศทีดี่

ใหเ้กิด “แรงจูงใจในการท างาน”

ได้อย่างไร ?



การท าให้รบัรู้ว่าตนมีความสามารถ

- มีประสบการณ์ท่ีท าส่ิงนัน้ส าเรจ็ได้ด้วยตนเอง

- มีตวัแบบท่ีดีเป็นตวัอย่าง

- การพดูชกัจงู (ให้ค าแนะน า / กระตุ้น)

- เตรียมพร้อมร่างกายและอารมณ์



?

Work Ethics for Leader



“ความสมัพนัธข์องบคุคล”

“หนา้ท่ีการงาน” หรอื “ภาวะแวดลอ้ม”

เช่น คนในครอบครวัเดียวกนั ท างานท่ีเดียวกนั 

ติดต่อกนัทางธรุกิจ

“มีความตัง้ใจท่ีจะสรา้งความสมัพนัธ์ ”
เกิดจากความตัง้ใจ ไมเ่กี่ยวกบัความจ าเป็นใด ๆ 

เช่น อาจร ูส้ึกสนใจใครคนหน่ึง และอยากร ูจ้กั

อาจเกิดมาจาก



การสรา้งไมตรจีติกบัเพือ่นร่วมงาน
พบปะพดูจากนั

เป็นเพือ่นกนั

เป็นเพือ่นสนทิกนั

เป็นคนรกัชอบพอกนั



การป้องกนั/ลด

หลกีเลีย่งไม่ยอมรบัรู ้

ยอมแพ/้ยอมตาม

แสดงอ านาจ กา้วรา้ว 

บงัคบั

พูดจาหว่านลอ้มชกัจูงใจ

การปรกึษาหารอืร่วมกนั

ความ

ขดัแยง้



“อะไร?....เป็นส่ิงก ำกบักำรกระท ำ”



การใช้เหตผุลเชิงจริยธรรมในการตดัสินใจท า...
1. หลีกเล่ียงการถกูลงโทษ 

2. เหน็แก่ผลประโยชน์

3. เหน็แก่เพ่ือน พวกพ้อง

4. ท าตามกฎเกณฑ ์/ ระเบียบปฏิบติั

5. ท าตามสญัญา

6. ท าเพราะเป็นส่ิงท่ีพึงกระท าอย่างแท้จริง



“ หำกลูกน้องเก่ง  อย่ำหมัน่ไส้  ให้เสรี

หำกเขำมเีพือ่นดี ให้มีส่วนร่วม

หำกไม่ร่วมใช้ควำมคดิ  ก็ต้องส่ัง”

ดังนั้น วธีิกำรท่ีดีท่ีสุด ไม่มีี

ควรวเิครำะห์ตำมสถำนกำรณ์ ลกัษณะงำน
และคุณลกัษณะของลูกน้อง



“ชีวิตการท างานจะมีความสุขสดใส หากมี

นายดึง ลูกนอ้งดนั และคนเสมอกนันิยม”



?

Team Work for Service Mind





H : Help

มีความรู้สึกปรารถนาดี คิดจะช่วยเหลือคนอ่ืน 
หรือมีจิตคิดจะให้ ย่อมสร้างความสขุจาก

ภายในใจ



A : Attitude

มีความรู้สึกยินดี หรือมีความรู้สึกท่ีดีให้แก่
คนท่ีพบเหน็ ไม่ท าให้คนท่ีอยู่ต่อหน้าเรา เจบ็
ทัง้กาย วาจา และใจ มีความเป็นมิตรและ

ความเป็นกนัเอง



P : Praise

มีความคิดท่ียกย่อง ช่ืนชมคนอ่ืน รู้จกั
แสวงหาความคณุความดีในผูค้นท่ีพบเหน็ได้ 
สามารถหาจดุดีมาบอกด้วยความจริงใจ     
ไม่คิดว่าตนเองเหนือคนอ่ืนอยู่ตลอดเวลา



P : Prepare

มีความเตรียมพร้อมท่ีจะท างาน เข้าสงัคม 
ท าตวัให้เป็นประโยชน์อยู่เป็นนิจ                    

แม้ส่ิงเลก็ ๆ น้อย ๆ



Y : Young at heart

มีจิตใจท่ีแจ่มใส ร่าเริง วางตวัดี เป็นคนท่ีมี
บคุลิกภาพอบอุ่น น่าเข้าใกล้ เพราะความเป็น
กนัเอง รู้จกัประสานประโยชน์ และยืดหยุ่น
ไม่เอาแต่ใจตนเอง หรือเจ้าระเบียบทกุอย่าง
จนกลายเป็นคนมีปัญหาในการเข้าสงัคม



ขอ้คิดประจ าทีม

“ทีมท่ียิ่ งใหญ่ ไดค้วามยิ่ งใหญ่มาดว้ยการ

เผชิญหนา้กบัปัญหา อปุสรรค และแรงกดดัน

จึงท าใหท้ัง้ทีมฝ่าฟันผ่านไปไดด้ว้ยกนั”


