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แนวคิดทีเ่ กี่ยวของกับจิตวิทยามนุษยนิยม
ในป ค.ศ.1954 อัมบราฮัม มาสโลว ไดเริ่มคิดเกี่ยวกับจิตวิทยามนุษยนิยม เพราะมาส
โลวเกิดความคิดวาจิตวิทยาสกุลตาง ๆ ลืมที่จะพูดถึง “การทํางานของคนที่ปกติ” (healthy
human being’s functioning) “การดําเนินชีวิต” (mode of living) และ “จุดมุงหมายของชีวิต”
(goals of life) มาสโลวจึงเสนอจิตวิทยามนุษยนิยมในฐานะทางเลือกที่ 3 นอกเหนือจากจิต
วิเคราะหและพฤติกรรมนิยม ตั้งแตป ค.ศ.1950 เปนตนมาไดมีเสียงคัดคานความคิดเห็นของ
2 กลุมนี้ ผูที่เห็นดวยกับการเคลื่อนไหวของกลุมมนุษยนิยมมีความรูสึกวากลุมพฤติกรรมนิยม
โดยเฉพาะที่นําเสนอโดยสกินเนอรเปนสิ่งที่เย็นชา แคบ และขาดความเขาใจในความเปน
มนุษย โดยมองวาพฤติกรรมนิยมลดบทบาทของความเปนมนุษยลงมาเปน “หนูขาวตัวใหญ
หรือเครื่องคํานวณที่ชา ๆ” เทานั้น กลุมพฤติกรรมนิยมไมไดใหความสนใจกับคุณภาพและ
ศักยภาพของมนุษย ซึ่งแยกมนุษยออกจากการทดลองในหองทดลองของหนู นกพิราบหรือลิง
และขณะเดียวกันจิตวิทยามนุษยนิยมวิจารณวาจิตวิเคราะหสนใจศึกษาแตคนที่มีปญหาโดย
การมุงสนใจแตคนที่ไมปกติเทานั้น มาสโลวจึงตั้งคําถามวาจิตวิเคราะหจะศึกษาความปกติ
ของคนอยางไร ? มาสโลวพูดไววา “ถาศึกษาแตคนที่ไรความสามารถ เติบโตชา ไมมีวุฒิภาวะ
และสุขภาพไมดี จะไดผลแตจิตวิทยาและปรัชญาที่ไรความสามารถเทานั้น” ในป ค.ศ.1961 ได
เกิด Journal of Humanistic Psychology และในป ค.ศ.1962 ไดมีการกอตั้ง American
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มนุษยนิยมในระยะเริ่มตน
ถึงแมวาแนวคิดของจิตวิทยามนุษยนิยมจะเริ่มตนจากงานเขียนของมาสโลวและโร
เจอรสแตไดรับการปูพื้นฐานมากอนแลว แนวความคิดเกี่ยวกับมนุษยนิยมเกิดขึ้นตั้งแตสมัย
เรอเนซองตหรือแมแตกอนหนานั้นในลักษณะของการใหความสนใจกับการมีชีวิตอยูโดยไม
เกี่ยวของกับเรื่องของโชคชะตาหรือเคราะหกรรม มนุษยไมใชเปนผลของความไมเห็นแกตัว
และความใจบุญเทานั้น แตเปนเรื่องของ “ปจเจกชน” (individualism : ปจเจกชนที่มีอิสระสิทธิ
และเสรีภาพทั้งความคิดและการกระทํา) ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเขาใจในความเปนมนุษย
อย างแท จริ ง ซึ่ ง ความเป น “มนุษ ย” ที่เ รีย กในปจจุบันวางอยูบ นพื้ นฐานของขอเขี ย นและ
ความรูที่ถูกนําเสนอไวตั้งแตสมัยกรีกโบราณในภาษาลาตินรวมทั้งในปรัชญา ซึ่งกลายมาเปน
สิ่งที่ยอมรับกันในปจจุบัน
วิลเลี่ยม เจมส (William James)
จากงานเขียนทุกเลมของโรลโร เมย (Rollo May) ซึ่งเขียนถึงงานเขียนของเจมสที่
เจมสมองดูตนเองในฐานะของความเปน “มนุษย” (Human being) ที่สะทอนใหเห็นถึงความ
สนใจของเจมสกับเรื่องของปญหาชีวิต ซึ่งแตละปญหาที่เจมสพูดถึงนําไปสูคําถามในภายหลัง
วาเจมสจัดการอยางไรกับปญหาเหลานั้น แนวคิดและทฤษฏีของเจมสที่เนนการปฏิบัติได
(pragmatism) สะทอนใหเห็นความกระตือรือรนที่ใหความสนใจกับความตองการของมนุษย
อิทธิพลโดยตรงที่ไดรับจากเจมสคือ ทฤษฏีเกี่ยวกับ Self ซึ่งเขียนไวในหนังสือ Principle
of Psychology (1890 pp. 108-109) ซึ่งทฤษฏีเกี่ยวกับ Self ในปจจุบันตางไดรับอิทธิพลไม
ทางตรงก็ทางออมจากงานเขียนนี้ เจมสไดแบง Self ออกเปนลําดับขั้น (hierarchy) โดยเริ่ม
จาก 1. material self 2. the social self or selves 3. the spiritual self และ 4. the Pure
Ego และในขอสุดทายนี้เปนสิ่งที่ตรงกับของนักทฤษฏี self ในปจจุบันมากที่สุด
material self หมายถึง รางกายของคน ๆ หนึ่ง เพื่อนและทรัพยสนิ ตาง ๆ
social self หมายถึง การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นหรือบุคคลอื่น
spiritual self หมายถึง การทํางานและศักยภาพของจิตใจ
Pure-ego เปนสิ่งซึ่งเจมสอธิบายไดยากมากและกลายเปน “I” หรือ self ในฐานะ “ผูรู”
(knower) ในขณะที่อีก 3 อยางเปน self ในฐานะ “me” หรือในฐานะ “เขาใจ รูจัก” (known) ซึ่ง
กลายเปนชนิดของการรับรู คือ “soul” (kind of knowing soul)
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ทฤษฏีทเี่ กี่ยวกับ self อื่น ๆ
“self” ไดเขามามีสวนในจิตวิทยามนุษยนิยมโดยเฉพาะในแนวคิดของคารล โรเจอรส
แตยังมีนักจิตวิทยาที่กลาวถึง self ไวอีกหลายคน เชน ยอรจ เฮอรบารด มี๊ด (George Herbert
Mead) จากหนังสือ Mind, Self and Society (ค.ศ.1934) ซึ่งกลาวถึง self ในฐานะที่เปนผูรับรู
(awareness) มากกวาที่จะเรื่องของกระบวนการหรือการกระทํา เมื่อแรกเกิดคนเรายังไมมี
“self” เมื่อ self เกิดขึ้นในจิตสํานึกทําใหคน ๆ นั้นจะรับรูหรือเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่อยูภายนอก
ตัวเอง คน ๆ นั้นเรียนรูที่จะคิด มีทัศนคติ มีความรูสึกเกี่ยวกับตัวเอง และสังคมภายนอกมี
บทบาทในการมีสวนรวมในการพัฒนาคน ๆ นั้นดวย มี๊ดคิดเหมือนเจมสวาถาคน ๆ นั้นอยูใน
สังคมที่ตางออกไป ก็จะพัฒนาเปลี่ยนไปตามสังคมที่คน ๆ นั้นอยูรวมดวย
นอกจากนั้นแลวสนิกกและคอรม (Snygg and Coombs) ยังไดกลาวถึงเรื่องของ self
เหมือนกับแนวคิดของเกสตัลลในเรื่องขอ phenomenological field (ปรากฏการณตามธรรมชาติที่รับรูได โดยประสาทสัมผัส) ซึ่งประกอบดวยประสบการณทุกอย างของคน ๆ นั้นใน
ขณะนั้น และสิ่งที่คน ๆ นั้นจะกระทําอะไรในขณะนั้น

แนวคิดพื้นฐานของจิตวิทยามนุษยนิยม
ดังที่กลาวไวในตอนตนจิตวิทยามนุษยนิยมเปนเรื่องของการเคลื่อนไหวไมใชเรื่องของ
แนวคิดที่เครงครัดของคนใดคนหนึ่งหรือของกลุมคนบางกลุม ดังนั้นแนวคิดของนักจิตวิทยา
มนุษยนิยมอาจจะไมเหมือนกันทั้งหมด แตมีบางสวนที่เหมือนกันที่ทําใหจับกลุมเขามาดวยกัน
รากฐานของจิตวิทยามนุษยนิยมเริ่มจากงานเขียนเลมแรกของโรเจอรส “Counseling
and Psychotherapy : Newer Concepts in Practice” (ค.ศ.1942) ซึ่งโรเจอรสไดแนะนําการ
ทําจิตบําบัดแบบ non-directive approach ซึ่งเปนวิธีการที่ผูบําบัดไมไดเปนผูใหคําแนะนํา
แตเปนผูสะทอนความรูสึกที่คนไขแสดงออกมาซึ่งงานของโรเจอรสตามดวยหนังสือ Client
Centered Therapy : Its Current Practices, Interpretation and Therapy (ค.ศ.1951)
ในป ค.ศ.1967 สมาคมนักจิตวิทยามนุษยนิยมไดตีพิมพเรื่องของจิตวิทยามนุษยนิยม
ซึ่งบูลเลอรและอัลเลน (Buhler and Allen, ค.ศ.1972) ไดนําเสนอไว
1. จิตวิทยามนุษยนิยมใหความสนใจกับประสบการณของแตละบุคคลเปนสิ่งแรก
เหตุก ารณ อื่นการอธิ บ ายทฤษฏี แ ละพฤติก รรมเปนลําดั บ ที่สองตอจากประสบการณ แ ละมี
ความหมายตอแตละคน
2. เนนในเรื่องของคุณภาพของมนุษย เชน ทางเลือก ความคิดสรางสรรค การประเมิน
และการเขาใจตนเองแทนการมองวามนุษยเปนผลผลิตหรือเครื่องจักร
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3. เนนใหความสําคัญกับการเลือกปญหาที่จะศึกษาเครื่องมือการวิจัยเปนสิ่งที่ไมเห็น
ดวยที่จะใชในฐานะเปนเครื่องมือในการศึกษาประสบการณที่สําคัญ ๆ
4. ใหคุณคากับเกียรติของความเปนมนุษยและสนใจการพัฒนาศักยภาพที่มีมาแตกาํ เนิด
ของแตละบุคคล
ชารลอต บูลเลอร (Charlotte Buhler, ค.ศ.1971)
ผูนําคนหนึ่งของจิตวิทยามนุษยนิยมไดกลาวถึงแนวคิดพื้นฐานของจิตวิทยามนุษยนิยมไวโดยเนนสิ่งตอไปนี้
1. คนเปนทั้งหมด (the person as a “whole”) เปนแนวคิดหลักของจิตวิทยามนุษยนิยม ซึ่งแนนอนแนวคิดนี้ไมใชสิ่งใหมของทฤษฏีทางจิตวิทยา จิตวิทยาเอ็กซีสเตนเชิลก็มองคน
ในฐานะเปน “หนึ่ง” (unity) แตทิศทางของจิตวิทยามนุษยนิยมจะเนน “ความเขาใจ” (understanding)
มากกวาการ “อธิบาย” (explaining) สําหรับมาสโลว คนแตละคนถูกมองในฐานะ “unique
individual” แตไมใชสิ่งที่แอดเลอรเรียกวาจิตวิทยาแตละบุคคล (Individual Psychology)
2. จิตวิทยามนุษยนิยมจะใหความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาทั้งหมดของมนุษย ซึ่ง
จะเปนสิ่งที่เหมือนกับที่ทางจิตเวชและจิตวิทยาคลินิกไดนํามาประยุกตใชในเรื่องของประวัติ
ความเปนมาของคนไข นักศึกษาที่ศึกษาจิตวิทยาอปกติจะใหความสนใจกับ “วิธีการศึกษา
ประวัติเปนรายกรณี” (case history method) ในฐานะที่จะทําใหเขาใจปญหาของคน ๆ นั้น
รวมทั้งการศึกษาวงจรชีวิตดวย
3. การดํารงอยูและความมุงมั่น (intention) ของมนุษยเปนสิ่งสําคัญมาก ซึ่งสวนนี้เปน
สวนที่บูลเลอรเห็นเชนเดียวกับนักจิตวิทยากลุมเอ็กซีสเตนเชิล แตจิตวิทยามนุษยนิยมจะให
ความสนใจกับความมุงมั่นหรือ intention มากกวา นั่นคือการใหความสนใจอยางมากกับเรื่อง
ของประสบการณของคน ๆ นั้น
4. จุดมุงหมายของชีวิตมีความสําคัญเทาๆ กัน จิตวิทยามนุษยนิยมไมใชจะใหความ
สนใจแตเฉพาะการสนองตอบความพึงพอใจทางรางกายหรือเติมเต็มตามสัญชาติญาณ (instincts)
ของฟรอยดเทานั้น แตการเขาใจตนเอง (self-realization หรือ self - actualization) เปนจุดมุงหมายของชีวิต ซึ่งแนวคิดนี้ถูกแนะนําเปนครั้งแรกโดยจุง (Jung) และกลายเปนสิ่งสําคัญของ
ทฤษฏีบุคลิกภาพของทั้งมาสโลวและโรเจอรส การบรรลุสูจุดมุงหมายของชีวิตเพื่อไปสูความ
เขาใจตนเอง (fulfillment of the goal of self realization)นอกจากนี้แลวยังมีนักจิตวิทยามนุษย
นิยมหลายคนที่เนนเรื่องความขัดแยงพื้นฐานของชีวิต (basic life conflicts) แตบูลเลอรเนนให
ความสําคัญกับกระบวนการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการแกปญหา
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5. ความคิดสรางสรรคของมนุษย (man’s creativity) เปนอันดับแรกของจิตวิทยามนุษยนิยม ความคิดสรางสรรคกลายเปนสิ่งที่มีผลตอการกระทําตาง ๆ ของมนุษย ซึ่งจะนําไปสูการ
แสดงออกของคน ๆ นั้น (self-expression) และเกี่ยวของกับการมองหาจุดมุงหมายของคน ๆ
นั้นดวย แอดเลอร (Adler) เนน “creative self” สวนฟร็อม (Fromm) พูดถึงเรื่องของความคิด
สรางสรรคในฐานะของ “productivity”
6. จิตวิทยามนุษยนิยมไดถูกนําไปประยุกตกับจิตบําบัดโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหคนไข
เกิดความเขาใจตนเอง (self-understanding) และกระบวนการในการทําจิตบําบัดเพื่อนําไปสู
การเขาใจคนอื่นดวย

The Self (or Person - Centered) ทฤษฏีของ คารล โรเจอรส
ในกลุมของนักจิตวิทยามนุษยนิยมในปจจุบันไมมีใครโดดเดนเทากับคารล โรเจอรส
ดั ง นั้ น ในหนั ง สื อเล ม นี้ จึง แยกออกมาอยา งชั ด เจน โดยที่ เ รี ย กการทํา จิ ต บํ าบั ด ว า “ClientCentered” สวนทฤษฏีที่โรเจอรสพัฒนาขึ้นมานั้นเรียกวา “self theory” และเรียกตัวโรเจอรสวา
เปน “a person – centered theorist”
คารล โรเจอรส (1902-1988) เกิดที่โอคปารค อิลลินอย เมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ.1902
ตั้งใจที่จะเปนพระหลังจากสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินในป ค.ศ.1924 และได
ยายไปเรียนครูที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและไดรับปริญญาเอกในป ค.ศ. 1931และสอนที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตรท มหาวิทยาลัยชิคาโก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน และเปนสมาชิกของ
Western Behavioral Science Institute ในแคลิฟอรเนีย โรเจอรสเหมือนกับฟรอยด จุง แอดเลอร และอื่น ๆ ที่ทฤษฏีเริ่มจากประสบการณของการเปนนักจิตบําบัด วิธีการทําจิตบําบัดของ
โรเจอรสเริ่มจากหนังสือ ของโรเจอรสเองคือ Counseling and Psychotherapy (ค.ศ.1942)
Client-Centered Therapy (ค.ศ.1951) กระบวนการในการทําจิตบําบัดของโรเจอรสเริ่มจาก
การที่ใหผูรับการบําบัด (ซึ่งโรเจอรสชอบที่จะเรียกวา Client มากกวา patient) เพิ่มความสนใจ
(aware) กับความรูสึกและประสบการณของตนเองใหมากขึ้นและจัดวาเปนวิธีการทางออม (nondirective approach) เพราะผูบําบัดจะไมใหคําแนะนําโดยตรงแตจะสะทอนความรูสึกของผูรับ
การบําบัดเหมือนกับที่ผูรับการบําบัดแสดงออกมา ความสัมพันธที่อบอุนและเปนมิตรเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นเพราะผูบําบัดจะไมผลักดันหรือวิพากษวิจารณผูรับการบําบัด ซึ่งทฤษฏีของโรเจอรสได
ปรากฏเปนครั้งแรกใน Client Centered Therapy (ค.ศ.1951) และของเอสโคช (S.Koch) ใน
Psychology : The Study of a Science เลม 3 และของโรเจอรสใน On Becoming a Person
(ค.ศ.1961) และใหม สุ ด บทที่ เ ขี ย นโดยโฮลสต อ กและโรเจอร ส ในหนั ง สื อ ของอาร คอซิ นี่
(R.Corsini) Contemporary Theories of Personality
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The Organism and the Self
แนวคิดของโรเจอรสเกี่ยวกับ organism แปลความคอนขางยากเพราะในขณะที่ทั่วไป
ในความหมายทางจิตวิทยา จะใชคํานี้โดยหมายถึงลักษณะทางชีววิทยาของมนุษยที่ตอบสนอง
ตอสิ่งเราที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอม แตสําหรับโรเจอรสคําวา organism หมายถึง ประสบการณ
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแตละบุคคล ณ เวลาหนึ่ง (totality of experiences going on in the whole
individual at a particular time) ซึ่งประสบการณนี้ประกอบกันขึ้นเปน phenomenal field ซึ่ง
เปนประสบการณที่เกิดขึ้นภายในของคน ๆ นั้นและคนภายนอกไมสามารถที่จะรับรูได สิ่งนี้
กลายเปนความจริงที่เปนนามธรรม ประสบการณที่มีอยูนี้อาจมาจากทั้งภายในและภายนอก
ของคน ๆ นั้น และจากประสบการณทั้งหมด (totality of experiences) นี้ทําให “self” เกิดขึ้น
ซึ่งโรเจอรสใหคําจํากัดความของ self เอาไววา “เปนลักษณะรวมทั้งหมดของลักษณะการรับรู”
I หรือ me และการรับรูความสัมพันธของ I หรือ me ที่มีตอผูอื่นและรวมทั้งชีวิตและคุณคาที่มา
กับการรับรูนั้น อะไรเปนความสัมพันธระหวาง organism กับ self ? self เกิดขึ้นใน organism
โดยปกติแลวคนที่มีการปรับตัวดี ประสบการณที่มีหรือเกิดขึ้นใน self จะเปนเชนเดียวกับ
ประสบการณของ organism ดวย อยางไรก็ตาม ถาทั้ง 2 อยางเขากันไมไดผลที่เกิดคือความ
กระวนกระวายใจและสิ่งไมดีตาง ๆ จะเกิดขึ้น เกิดพฤติกรรมตอตานขึ้น และอาจจะเปนไปได
ที่เกิดความไมเหมาะสมระหวาง organism (phenomenal field) และความเปนจริง
ในโลกของประสบการณ ไ ม ใ ช ว า ทุ ก สิ่ ง จะอยู ใ นจิ ต สํ า นึ ก ในจิ ต ใต สํ า นึ ก จะมี ก าร
ประเมินประสบการณวาเปนสิ่งที่ดีหรือไมดีดวย ในเด็กทารกจะใหคุณคาของอาหารในฐานะที่
เปนสิ่งที่ดี ถาเด็กคนนั้นหิว แตประสบการณที่เกี่ยวความเจ็บปวดหรือความรูสึกไมสบายตัว
จะถูกมองวาเปนสิ่งที่ไมดี ในกระบวนการในการตัดสิน (orgnismic valuing process) นี้ใน
สวนของจิตใตสํานึกจะประเมินหรือตัดสินประสบการณทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมทั้งประสบการณ
ที่เกิดขึ้นในจิตสํานึกดวย ซึ่งคุณคาเหลานี้จะเปนตัวบอก “self – actualization” ซึ่งโรเจอรส
เชื่อในประสบการณนี้มากกวาที่ไดจากการตัดสินที่เกิดขึ้นในจิตสํานึก ซึ่งโรเจอรสยอมรับวา
มันอาจจะผิดพลาดไดแตโรเจอรสเชื่อวาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้จะนอยกวาที่เกิดจากการ
ตัดสินของจิตสํานึกของเราเอง
Self – Actualization
เรื่องของ self – actualization เปนเรื่องที่นักจิตวิทยามนุษยนิยมสวนใหญมีความเห็น
รวมกัน โรเจอรสเชื่อวาคนแตละคนจะมีแนวโนมที่จะทําตามศักยภาพเฉพาะของตนเอง ซึ่งจะ
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพื่อที่จะดํารงและเพิ่มคุณคาแกตนเอง self-actualization เปน
เหมือนกับตัวบังคับที่เกิดขึ้นในพันธุกรรมของมนุษยใหมีการเจริญเติบโต เหมือนกับมาสโลว
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ในกระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย (human growth) self-actualization จะเริ่มจาก
งายไปสูสิ่งที่ซับซอนขึ้น ซึ่งสวนของการเจริญเติบโตจะรวมถึงความคิดสรางสรรคดวย เริ่มแรก
นั้น self จะตองสรางและกระตุนใหเกิดความคิดสรางสรรคในรูปของศิลปะ การประดิษฐ การ
เขียนหนังสือ นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อธุรกิจ การเมืองและกลุมสังคมตาง ๆ ยิ่งคนมีประสบการณ
มากเทาไหร self จะกระทําไดดีขึ้นเทานั้น นั่นคือมีความคิดสรางสรรคมากขึ้นไปอีก จะเห็น
วา self-actualization จะเหมือนกับของจิตวิเคราะหในรูปของแรงขับ (dynamic force) คนไม
ควรที่จะหยุดนิ่งแตเดินหนาตลอดเวลา ซึ่งจะไมเหมือนฟรอยดซึ่งมองหรือใหความสําคัญกับ
อดีตของมนุษย โรเจอรสมีความรูสึกวาการเติมเต็มตัวเอง (self-fulfillment) ไมใชเปนผลที่
เกิดขึ้นจากอดีตเทานั้น และมนุษยไมใชหุนยนตเหมือนที่พวกพฤติกรรมนิยมเชื่อ แตมนุษยมี
อิสระที่จะดําเนินกระบวนการของ self-actualization นอกจากนั้นแลวโรเจอรสยังเชื่ออีกวา
“มนุ ษ ย เ ราแต ล ะคนที่ เ กิ ด มาพร อ มกั บ ความฉลาดซึ่ ง ทํ า ให ส ามารถที่ จ ะแยกระหว า ง
ประสบการณที่ดีหรือประสบการณที่ไมมีศักยภาพ (ไมดี) ได”
สิ่งที่เขามาเกี่ยวของกับ
กระบวนการ self-actualization คือ positive regard และ positive self-regard ซึ่งสิ่งนี้จะ
พัฒนาขึ้นในเด็กในฐานะของ self-concept ซึ่งจะเกี่ยวของอยางยิ่งกับการยอมรับและความรัก
ที่ใหโดยคนสําคัญ ๆ ในชีวิต เชน พอ-แม คนสําคัญอื่น ๆ เพราะตองการที่จะถูกรักและสัมผัส
แตะตอง
โรเจอรสไดแยกระหวาง conditioned และ unconditioned regard ใน unconditioned
positive regard เปนการยอมทุกอยางทั้งหมดจากสมมุติฐาน พอแมและคนสําคัญอื่น ๆ จะ
ตอบสนองตอเด็กในลักษณะของ conditioned positive regard นั่นคือการที่พอแมใหความรัก
ความสนใจ และยอมรับเฉพาะถาเด็กมี self-concept ตามแบบที่พอแมตองการ เด็กจะเสี่ยง
กั บ การไม ได รั บ การยอมรั บ จากบุ ค คลเหล านี้ ถ า เด็ กมี พฤติ ก รรมต า งจากที่ บุค คลเหล า นี้
คาดหวัง โดยปกติแลวความตองการที่จะไดรับการยอมรับ (positive regard) เปนสิ่งสําคัญ
มากจนเด็กจะเลือกที่จะทําตามความคาดหวังของคนเหลานี้และแนนอนเด็กจะรับ (introject มาจากของฟรอยด)มาตรฐานเหลานี้เขามาเปน self-concept ของตัวเอง
พัฒนาการสุดทายคือสิ่งที่โรเจอรสเรียกวา fully functioning person คือผูที่มีประสบการณและมี unconditional positive self regard ซึ่งเปนเหมือนความคิดของ self-acceptance
ทั้งหมด ซึ่งถาเปนความคิดหรือทฤษฏีเปนสิ่งที่เปนไปไดเพราะเปนผลมาจาก unconditioned
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ความแตกตาง ระหวาง Organism และ Self
เมื่ อ คนเราเติ บ โตขึ้ น จะมี ก ารพั ฒ นาความแตกต า งระหว า งประสบการณ จ ริ ง
(organism) กับ self นั่นหมายความวาประสบการณที่ไดรับจะแตกตางจาก self-concept สิ่ง
ที่เขามาหรือไดรับมา (ประสบการณ) อาจจะผิดปกติหรือไมเปนที่ยอมรับ ซึ่งประสบการณนี้จะ
เขามาสูการรับรูของคน ๆ นั้น เมื่อความแตกตางระหวาง organism และ self เกิดมากขึ้น ผล
ที่จะเกิดคือเกิดความกระวนกระวายใจ รวมทั้งสิ่งไมปกติตาง ๆ กลไกปองกันตนเองที่จะ
เกิดขึ้น ไดแก การปฏิเสธ หรือ denial ซึ่งทําให self-concept ผิดไปและมีผลหรืออิทธิพลตอ
ความสัมพันธของคน ๆ นั้นกับคนอื่น ซึ่งจะนําไปสูการปรับตัวที่ผิดปกติ ถาความแตกตาง
ระหวาง organism และ self มีมากขึ้นเทาใดการใชกลไกปองกันตนเอง เชน denial จะไมได
ผล self-concept จะเกิดอารมณและอาจควบคุมไมไดผลคือทําใหเกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติ พอ
ถึงตรงนี้ตองนําเอาจิตบําบัดเขามาชวย
ผูใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มความสามารถ (The Fully Functioning Person)
คนที่มีลักษณะของ fully functioning person หมายถึงคนที่ไมตองใชกลไกปองกัน
ตนเอง เชน การปฏิเสธ (denial) การเก็บกด (repression) และอื่นๆ เปนคนที่สามารถที่จะ
แสดงออกถึง positive self-regard ตัวตนของคน ๆ นั้นจะเปนคนที่มีหรือรับประสบการณของ
ตนเองอยางเต็มที่ จะไมมีความกระวนกระวายใจ (anxiety) ไมจําเปนตองมีกลไกปองกันตนเอง
ประสบการณสามารถเขามาสูตนเองไดโดยตรง กระบวนการทั้งหลายจะไมมีคําวา “ควรจะ”
และ “อาจจะ” สิ่งใดที่ผิดจะถูกแกไขทันทียอมรับความผิดพลาดตาง ๆ โดยใชศักยภาพของ
ตนเองตามที่มีอยูในตัวเองอยางเต็มที่ ในคนที่มีความคิดสรางสรรคจะไมซอนตัวเองอยูภายใต
การยอมรับของสังคม จะเชื่อถือประสบการณของตนเองและอยูดวยการมองเห็นคุณคาของ
ตนเอง กล า ที่ จ ะแสดงออกหรื อ ประพฤติ ใ นลั ก ษณะเฉพาะของตนเองและยอมรั บ ตนเอง
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สรุ ป ได ว า ลั ก ษณะของคนที่ ใ ช ศั ก ยภาพของตนเองอย า งเต็ ม ความสามารถ (fully
function person) มีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ คือ
1. เปดรับประสบการณทุกอยาง (open to experience) หมายถึง ยอมรับอารมณ (ทั้ง
ที่เปนสวนที่ดีและไมดี) ทุกประเภทที่เกิดขึ้นโดยไมมีการปฏิเสธ ไมมีการใชกลไกปองกัน
ตนเอง ไมปฏิเสธประสบการณตาง ๆ รับประสบการณสิ่งตาง ๆ เขามาสูชีวิตอยางเต็มที่
2. มีชีวิตชีวา (existential living) รับประสบการณตาง ๆ ที่เขามาใชชีวิตตามที่เกิดขึ้น
จริงๆ หลีกเลี่ยงการมีอคติตาง ๆ หรือไมตัดสินตาง ๆ ไปลวงหนาถาสิ่งนั้นยังไมเกิดขึ้น
3. เชื่อในสัญชาติญาณหรือความคิดของตนเอง (trust their intuition) เปนคนที่เชื่อใน
ความรูสึกของตนเองไมเกี่ยวกับสัญชาติญาณและทําไปตามอะไรก็ตามที่รูสึกวาถูกตอง แทนที่
จะเสียเวลาในการวิเคราะหหรือคิดแลวคิดอีก
4. ความคิดสรางสรรค (creativity) มีบทบาทสําคัญในชีวิตและกลาที่จะเสี่ยงในการ
กระทําหรือตัดสินใจ ปรับตัวเพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดลอมและมองหาประสบการณใหม ๆ ที่ทาทาย
มีอิสระจากความกดดันและมั่นใจในการแสดงศักยภาพสูงสุดของตนเอง
5. มีความเปนอิสระ (Experiential freedom) ในการที่จะทําใหชีวิตของตนเองดีขึ้น
รวมถึงความสุข ความสนุกสนานและพรอมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจจะประสบ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวมากกวาที่จะวิ่งหนีและถูกคาดหวังวาจะเปนผูรับผิดชอบตอการ
ตัดสินใจในการกระทําของตนเองดวย
หลักฐานหรือขออางอิง (Evidence)
จากการที่กลุมจิตวิทยามนุษยนิยมไมไดนําวิธีการทางการทดลองหรือวิจัยหรือไมไดมี
การทดลองมาใชในการศึกษาเลยโดยเฉพาะแนวคิดของโรเจอรส แตอยางไรก็ตามคนที่เห็น
ดวยกับแนวคิดของโรเจอรสไดชี้ใหเห็นวามีหลักฐานหรือขออางอิงที่สนับสนุนแนวคิดของโร
เจอรส ถึงแมวาการศึกษานั้นอาจจะสนับสนุนโดยตรงหรือไมตรงกับทฤษฏีของโรเจอรสสวนที่
จัดไดวาสนับสนุนแนวคิดของโรเจอรส แบงเปน 2 สวน ดวยกันคือ
1. Q-Sort method
2. Content Analysis of therapeutic interviews
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Q – Sort
จุดประสงคของวิธีการ Q-Sort คือการพยายามคนหาความคิดเห็นของคน ๆ นั้นเกี่ยว
กับตนเองโดยใหแผนขอความแกคน ๆ นั้น ซึ่งแผนขอความจะมีขอความที่มีความแตกตางกัน
และใหคน ๆ นั้นเลือกขอความจากแผนเหลานั้นที่คิดวาตรงกับที่เปนตัวเขามากที่สุด โดยให
การเลือกหาแผนขอความโดยแยกเปน แผนแรกดูวาคน ๆ นั้นรับรูตนเองอยางไร (self - sort)
และคน ๆ นั้นตองการเปนอยางไร (ideal-sort) และจากการศึกษาของบัดเลอรและฮิวท (Butler
and Haugh, ค.ศ.1954) ที่ทํากับกลุมใหคําปรึกษาและเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม พบวาใน
กลุมใหคําปรึกษามีสหสัมพันธระหวาง self-sort กับ ideal-sort = 0 แตในกลุมควบคุมมีความ
สัมพันธเทากับ .58 หลังจากการใหคําปรึกษา (เฉลี่ย 31 ครั้ง/คน) ใหคนไขในกลุมนี้เลือกแผน
ขอความอีกครั้ง พบวามีสหสัมพันธ = .34 นัยสําคัญของการพัฒนาการมากกวา 0
Content Analysis
ในวิธีการเลือกขอความนั้นการที่คนไขเลือกแผนขอความที่เปลี่ยนไปถือวาการทําจิต
บําบัดนั้นไดผล เชน จากการศึกษาของซีแมน (Seeman, ค.ศ.1949) แสดงผลของวิธีการนี้
การวิเคราะหจากการสัมภาษณ 16 ครั้งจากคนไข 10 คนที่อยูในระยะของการทําจิตบําบัดที่
ตางกัน การพูดของคนไขสามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ 1. แสดงถึงปญหาหรืออาการ
2. ยอมรับการตอบสนองของผูบําบัด 3. เกิดความเขาใจและมองเห็นปญหา 4. พูดคุยถึงเรื่อง
แผนในอนาคต และยังพบอีกวายิ่งการบําบัดกาวหนาขึ้นจะพบประโยคที่แสดงถึงปญหาหรือ
สิ่งที่รบกวนจิตใจนอยลง มีลักษณะของการยอมรับเกิดขึ้น และในการสัมภาษณครั้งหลัง ๆ
คนไขแสดงใหเห็นถึงการเขาใจปญหาและใหคําพูดที่แสดงถึงแผนการในอนาคตมากขึ้น ซึ่ง
จากการศึกษานี้เปนการเห็นดวยกับทฤษฏีของโรเจอรสที่พูดถึงพื้นฐานของการเจริญเติบโต
การบําบัด (Therapy)
จากทฤษฏีโรเจอรสไดพัฒนา method of nondirective หรือ client-centered therapy
ขึ้น สําหรับโรเจอรสแลวสวนหนึ่งของกระบวนการในการบําบัดคือการเกิดการหยั่งรูขึ้น (insight)
การหยั่งรูที่ใหคน ๆ นั้นสามารถที่จะจัดการกับปญหาของตนเองไดอยางถูกตองหรือแรงขับ
บางอยางเอาไวในตัวเรา (self) โรเจอรสไดใหลักษณะที่สําคัญของผูที่ทําการบําบัดตามแบบ
nondirective psychotherapy ในฐานะที่เปนผูที่แสดงใหเห็นถึงเจตคติที่ “อบอุนและเขาใจ” ที่
อยางนอยที่สุดคือการชวยใหคนไขมีอิสระในการที่จะแสดงออก (โรเจอรส, ค.ศ.1947 และ ค.ศ.
1978 หนา 48) ผูบําบัดไมใชผูที่มีอคติในสิ่งที่ผูคนไขพูดหรือไมใชผูที่มองดูพฤติกรรมคนไขผาน
ทางผูบําบัด คนที่จะตัดสินสิ่งตาง ๆ นั้นคือพวกเขียนนิยามหรือบทกลอนเทานั้น ซึ่งการเปด
ใจและยอมรับของผูบําบัดโรเจอรสเรียกวาเปน “unconditioned positive regard” ซึ่งโรเจอรส
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วิธีการ client-centered therapy คือการที่ผูบําบัด “มองดูคนไข เหมือนที่คนไขมองดู
ตัวเอง มองดูปญหาดวยตนเอง” ซึ่งการมีความเขาใจรวมกับคนไขนี้จะทําใหคนไขเขาใจตัวเอง
(self) กับความเปนจริง และความตองการของตนเองจริง ๆ จุดหมายของการบําบัดคือใหคนไข
มี self-concept หรือการที่คน ๆ ปรารถนาหรือตองการ (ideal-self) เปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหเกิด
ความไมสบายใจ
โรเจอรสไดยกตัวอยางการทําจิตบําบัดในกรณีของโครา เด็กวัยรุนหญิงซึ่งถูกนํามา
บําบัดที่ศูนยบําบัดและนํามาศาลเยาวชน เพราะพฤติกรรมกาวราว ควบคุมตนเองไมได จาก
ประวัติ แมของเด็กหญิงเจ็บปวยดังนั้นพอเลี้ยงของเธอตองเปนคนรับผิดชอบดูแล ซึ่งปรากฏ
วาบรรยากาศในบานตึงเครียดมาก เธอจึงถูกนําไปสถานรับเลี้ยงเด็กระหวางกระบวนการบําบัด
โคราเกิดความเขาใจถึงปญหาของเธอ โดยเริ่มจากการที่เธอเขาใจวาพอเลี้ยงมีความสนใจเธอ
ในทางเพศ นั่นคือเหตุผลที่พอเลี้ยงหึงหวงและเธอคอย ๆ เกิดความเขาใจวาพอเลี้ยงสนใจเธอ
เพราะสวนหนึ่งคือเธอผลักดันใหพอเลี้ยงเกิดความสนใจดวย และตัวเธอเองก็ทําเหมือนกับวา
พอเลี้ยงเปน “แฟน” เธอดวย ซึ่งจากการที่เกิดการรับรูและเขาใจพฤติกรรมของตนเอง โครา
สามารถที่จะปรับบทบาทของตนเองและทราบวาพฤติกรรมกาวรางตาง ๆ ที่แสดงนั้นไมจําเปน
ที่จะตองแสดง เพื่อทดแทนความขัดแยงที่เกิดขึ้น
ลั ก ษณะงานของจิ ต วิ ท ยามนุ ษ ยนิ ย มได รั บ การวิพ ากษวิ จ ารณ ใ นฐานะที่ มี ขอ มู ล ที่
สนับสนุนคอนขางนอย ยกเวนบทความของ ฮาริ่งตัน บล็อกและบล็อก (Harrington, Block
and Block, ค.ศ.1987) ซึ่งสนับสนุนทฤษฏีของโรเจอรสโดยเฉพาะทฤษฏีการสรางสรรคของ
สิ่งแวดลอม (theory of creative environment) ซึ่งตามทฤษฏีของโรเจอรสกลาววา คนเรา
สามารถที่จะแสดงความสามารถโดยเฉพาะความคิดสรางสรรคไดภายใตสถานการณตอไปนี้
1. Openess to experience หมายถึงไมมีการไมเปลี่ยนแปลง....ทนตอความไม
ชัดเจน......ความสามารถในการรับขอมูลหรือความขัดแยงตาง ๆ โดยที่ไมปดรับสถานการณ
ตาง ๆ
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2. Internal locus of evaluation หมายถึงคุณคาหรือผลงานของคน ๆ นั้นในฐานะที่
เปนคนสรางสรรคไมไดเกิดขึ้นจากเฉพาะคําชมหรือคําวิพากษวิจารณของคนอื่นเทานั้น แต
จากตัวเองดวย
3. The ability to toy with elements and concepts หมายถึงสามารถที่จะเลน (play)
กับความคิด สี รูปแบบ ความสัมพันธหรืออื่น ๆ ไดอยางตอเนื่อง
ซึ่งคนที่จะพัฒนาลักษณะเหลานี้ไดนั้นคือคนที่ถูกเลี้ยงมาในสิ่งแวดลอมที่
1. Psychological safety คือคน ๆ นั้นมีลักษณะความเขาใจ รวมในการยอมรับสิ่ง
ตาง ๆ โดยไมมีเงื่อนไข ขณะเดียวกันจะไมมีการประเมินจากภายนอก
2. Psychological freedom คือคน ๆ นั้นมีอิสระในการไดแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ

อับบราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow ค.ศ. 1908 – 1970)
มาสโลวเกิดที่บรูคลิน นิวยอรค และสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินหนังสือ
ที่สําคัญของมาสโลว คือ Motivation and Personality (ค.ศ.1970) Toward a Psychology of
Being (ค.ศ.1968) และ The Further Reaches of Human Nature (ค.ศ.1971)
หลังสําเร็จการศึกษาไดไปทํางานกับธอรนไดร โดยทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยการ
สัมภาษณในชวงป ค.ศ.1935-1940 เปนชวงที่สําคัญของมาสโลว เพราะไดไปศึกษากับเอ็ดเลอร
และฮอรนนารย ในดานจิตวิเคราะหและกับโกลสตารย เวอรไทเมอรและคอฟกาในดานจิตวิทยา
เกสตัลล และมาสโลวยังไดรับอิทธิพลจากนักมานุษยวิทยา รูท เบนนาดิค (Ruth Benedict,
ค.ศ.1887-1948) หนังสือที่มีอิทธิพลมากคือ Patterns of Culture, ค.ศ.1935/1989) และจาก
อิทธิพลของเบนนาดิค คือ synergy หรือระดับที่ความตองการของแตละคนที่เกิดขึ้นตามความ
ตองการของวัฒนธรรม (สังคม) (degree to which the needs of the individual are consistent
with the demands of the culture) ในสังคมที่มี synergy สูงยิ่งมีความเห็นแกตัวมากและ
ขณะเดียวกันจะพยายามที่จะแสดงใหเห็นถึงการที่จะใหการชวยเหลือผูอื่น ในขณะที่สังคมที่มี
synergy ต่ํา จะเกิดการขัดแยงวาวัฒนธรรมหรือสังคมตองการใหประพฤติอยางไร ซึ่งมาสโลว
ไดเกิดแนวคิดการเกิดขึ้นของ synergy ในสถาบันทางสังคมตาง ๆ ไมวาจะเปนในวงการธุรกิจ
กองทัพหรือในมหาวิทยาลัยเปนเหมือนความนิยมที่คนในองคกรนั้นมีการประสานระหวางกัน
และรวมเปนกลุมมากกวาที่จะเปนการแขงขันกัน
มาสโลวแบงปนแนวคิดทางบวกกับโรเจอส ในการมองธรรมชาติของมนุษย มาสโลว
เชื่อวามนุษยไดรับมรดกศักยภาพในเรื่องของความเอื้อเฟอ ความรักและสุภาพออนโยน แตทั้ง
หมดนี้ โ ดยการได รั บ การดู แ ลโดยสิ่ ง แวดล อ มและสั ง คม แต ถ า มนุ ษ ย ไ ปอยู ใ นสั ง คมหรื อ
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ทฤษฏีแรงจูงใจ (Theory of Motivation)
มาสโลวเปนที่รูจักจากทฤษฏีความตองการ (theory of needs) และใชคําวา instinctoid
ในความหมายของแรงจูงใจทั้งหลาย เพราะเปนสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติของมนุษยแตถูกอบรมสั่ง
สอนหรือสนับสนุนโดยสิ่งแวดลอม มาสโลวไดแบงแยกระหวาง deficiency needs และ growth
needs สําหรับ deficiency needs หรือ D motives หมายถึงความตองการอะไรก็ตามซึ่งขาด
หายไปและสามารถเติมเต็มไดดวยสิ่งของหรือบุคคลจากภายนอก สวน growth needs หรือ B
motives มีความเปนตัวของตัวเองหรือมีอิสระจากสิ่งแวดลอมและหมายถึงความตองการที่จะ
เติมเต็มศักยภาพหรือความสามารถที่มีมาแตกําเนิด
“Growth is in self, a rewarding and exciting process.....the fulfilling of yearning
and ambitions.......the acquisition of admired skills......the steady increase of understanding
about people : the development of certain creativeness in whatever field, or most
important, simply the ambition to be a good human being.” (มาสโลว, ค.ศ.1968)
D motives ทํางานเพื่อปกปองรักษาตนเองขณะที่ B motives หมายถึง การมีสุขภาพที่
ดีขึ้นและการทํางานในระดับสูงขึ้น มาสโลวไดอธิบายทฤษฏีในรูปของลําดับขั้น (hierarchy)
ตามภาพที่ 8.1
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ภาพที่ 8.1 แสดงลําดับขั้นของความตองการตามทฤษฏีของมาสโลว

SelfActualization
to find self-fulfillment and realize
one’s potential
Aesthetic Needs:
symmetry, order, and beauty
Cognitive Needs: to know,
understand, be curious, and explore
Esteem Needs: to achieve, be competent,
gain approval, and excel
Belonging and Love Needs: to affiliate with
others, be accepted, and give and receive attention
Safety Needs: to feel secure and safe,
seek pleasure, and avoid pain
Physiological Needs: hunger, thirst, sex, and good
maintenance of bodily functions

ลําดับต่ําสุด คือ ความตองการทางสรีรวิทยา (รางกาย) ซึ่งจะรวมถึงความหิว กระหาย
ความตองการทางเพศ อากาศสําหรับหายใจ การนอนหลับ และการกําจัดของเสียออกจาก
รางกาย ซึ่งจากตัวอยางมาสโลวแสดงใหเห็นวาในลําดับนี้จะใหความสนใจนอยมากกับเรื่องของ
ความคิดสรางสรรคหรือการเติมเต็ม (self-fulfillment) ความตองการหลัก คือ อาหาร
ลําดับตอมา ไดแก ความตองการความปลอดภัย ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากขั้นที่หนึ่งไดรับ
การตอบสนองแลว ซึ่งในขั้นนี้ถาไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเองจะเปนหนาที่ของสังคมที่
จะตองเขามาดูแลในรูปของสวัสดิการทางสังคม ซึ่งความตองการความปลอดภัยจะรวมถึง
การที่สังคมมีการจัดระบบที่แนนอน มั่นคงและไมมีความตึงเครียดหรือความกระวนกระวายใจ
ตาง ๆ เด็กจะมองหาความมั่นคง ปลอดภัยจากพอแมในการที่จะปองกันหรือปกปองจากสัตว
รายตาง ๆ เสียงดังหรือแสงสวางที่สวางจา หรือในผูใหญจะซื้อประกันชีวิตเพื่อปกปองตนเอง
จากอุบัติเหตุ การเจ็บปวย การสูญหายของทรัพยสินหรือหนี้สิน ซึ่งรวมไปถึงความปลอดภัย
จากการถู ก บุ ก รุ ก จากคนแปลกหน า ถ า มี ก ารต อ งเลื อ กระหว า งความปลอดภั ย กั บ การ
เจริญเติบโต แนนอนคนยอมจะเลือกความปลอดภัยไวกอน
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นอกเหนือจากความตองการทางรางกายและความปลอดภัยแลว ความตองการความ
รักและการเปนเจาของก็เขามามีสวนสําคัญ ซึ่งจะเปนสวนของ D motives ความปรารถนาที่จะ
ไดรักและความรักจากครอบครัว มีเพื่อนและเปนสวนหนึ่งของกลุม เพื่อหลีกเลี่ยงความโดด
เดี่ยว ซึ่งในลําดับนี้ยังรวมถึงการตองการคูหู สามีหรือภริยาและการมีลูก ซึ่งการเติมเต็มของ
ลําดับนี้ความตองการนี้จะมากอนความตองการเจริญเติบโต
ลําดับตอมา ไดแก ความตองการการยกยอง นับถือ ซึ่งคลายกับแนวคิดของแอดเลอร
ในรูปของ striving for superiority และ need for mastery ของ อิริคสัน นั่นเอง ซึ่งจะรวมถึง
ความตองการเปนที่เคารพและเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งความตองการในขั้นนี้จะเกิดขึ้นตอเมื่อความ
ตองการในลําดับตน ๆ ไดรับในการสนองตอบแลว ซึ่งความตองการนี้สามารถที่จะไดรับการ
ตอบสนองหรือพึงพอใจโดยผานทางความสัมฤทธิผลในดานตาง ๆ ของชีวิต เชน การเปนคน
เกงทางดานกีฬา หาเงิน (นักธุรกิจ) สรางสรรคงานศิลปะ ชนะคดีในศาลหรือประสบความ
สําเร็จในอาชีพ เปนตน
หลังจากที่ไดรับการยกยอง สรรเสริญแลว มาสโลวไดจัดเรื่องของความตองการของ
ความคิดไวเปนลําดับตอมา ซึ่งเปนความตองการที่จะไดรับทราบ เขาใจ แสวงหา อยากรู
อยากเห็นและการคิดคนตาง ๆ
ตอมาคือความตองการความสวยงาม ความสุนทรีตาง ๆ (แตไมจําเปนตองเกิดกับทุก
คน) ความตองการความสมสวน เรียงลําดับกอน-หลังและความงาม (ซึ่งเปนสิ่งที่ผานเขามาทาง
ประสบการณ)และบนสุดของลําดับขั้น ไดแก การพัฒนาการศักยภาพของตนเอง (self –
actualization) ซึ่งแนวคิดของมาสโลวก็เชนเดียวกับของโรเจอรส ที่เนนใหความสําคัญกับ
ความตองการนี้ในฐานะเปนความตองการสูงสุดที่มนุษยแสวงหา ซึ่งเปนการเติมเต็มศักยภาพ
ของคน ๆ นั้น “อะไรที่เขาสามารถจะเปน เขาตองเปน” (What a man can be, he must be)
ซึ่งสิ่งนี้เปนสิ่งที่เฉพาะเรื่องของแตละบุคคล สําหรับนักดนตรี คือการแตงเพลง สถาปนิกคือ
การไดออกแบบตึกสําคัญ ๆ นักอุตสาหกรรม ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการ
ถึงแมวามาสโลวจะเห็นเหมือนโรเจอรสในความตองการลําดับสําคัญสูงสุดนี้ แตมาสโลวเห็นไมเหมือนโรเจอรสที่วาลําดับขั้นนี้จะไปถึงไดนั้น ลําดับความตองการขั้นตน ๆ จะตอง
ไดรับการตอบสนองกอน มนุษยตองการเหมือนกับสัตวในลําดับขั้นตน ๆ (ทางสรีรวิทยาและ
ความปลอดภั ย ) แต ใ นลํ า ดับ ที่ สู ง ขึ้ น (ความนับ ถื อ การยกย อ ง สรรเสริ ญ และการพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเอง) จะมีแตในมนุษยเทานั้น
มาสโลวมองวาในมนุษยมีเพียง10% เทานั้นที่สามารถไปถึง self-actualization หรือ
fully human มาสโลวไดเลือกกลุมคนเล็ก ๆ กลุมหนึ่งขึ้นมาศึกษา ทั้งคนที่ตายแลวและยังมี
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1. มีการรับรูความเปนจริงไดมากกวาปกติ ไมมีอคติที่ทําใหไมรับรูความเปนจริงและ
ตัดสินบุคคลหรือเหตุการณตาง ๆ ไดตรงตามที่เปนจริง
2. มีการรับรูตนเอง เขาใจแรงจูงใจ อารมณ ศักยภาพและขอบกพรองของตนเอง
3. มีความเขาใจในปญหาภายนอกและบอย ๆ ที่สามารถทําภารกิจตาง ๆ ใหบรรลุผล
สําเร็จและใหความสนใจกับสิ่งที่เกี่ยวของ ศีลธรรมจริยาและปรัชญา
4. มีการตองการความเปนสวนตัวและเปนอิสระและสามารถดํารงความเปนอิสระได
อยางดี ทําใหตองพึงพาผูอื่นนอยและเชื่อมั่นในความรูสึก คุณคาของตนเอง ไมตองการ
แสวงหาการยอมรับ รางวัลหรือทรัพยสินจากผูอื่น
5. มี “peak experience” ซึ่งสามารถอธิบายไดในรูปของความรูสึกสมบูรณแบบหรือ
ปลาบปลื้ม ซึ่งอาจจะเปนประสบการณจากความรัก ชื่นชมศิลปะ (ที่ยิ่งใหญ) ภาคภูมิใจอยาง
ลึกซึ้ง คนพบทางวิทยาศาสตรหรืองานสรางสรรคตาง ๆ
6. มีความสนใจกับสังคมและใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล ตองการ
ชวยเหลือผูอื่น ซึ่งความสนใจจะเปนในลักษณะที่ไมใชการเปนเจาของ
นอกจากนี้ แ ล ว ลั ก ษณะของคนที่ มี self-actualization ยั ง รวมถึ ง คนที่ ส ามารถแยก
ระหวางความดีกับความไมดี มีความเสมอภาคในทุกชาติ ภาษา มีอารมณขันแตไมใชเพื่อ
เปนการเสียดสีหรือดูถูกผูอื่น และในเรื่องของงานสรางสรรคไมใชแตในเรื่องของศิลปะเทานั้น
แตรวมถึงการคนพบเทคนิคตาง ๆ ที่ทําใหผูอื่นไดรับหรือใชประโยชนจากสิ่งที่คนพบนั้น ๆ ได
ดวย
มาสโลวบอกวาเรื่องของ self-actualization ไมใชเรื่องของ all-or-nothing process แต
เปนเรื่องของระดับ (degree) เพราะไมมีมนุษยคนใดที่สมบูรณแบบ แมแตคนที่มีการพัฒนา
ศักยภาพ (self-actualized) ยังเปนมนุษยธรรมดาที่มีความออนแอ ไมแนนอน มีอารมณรุนแรง
หรือทําอะไรโง ๆ ในบางครั้ง แตคนที่มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองมักจะมีลักษณะพฤติกรรมตามที่ไดอธิบายไว 6 ขอนั้นและถูกจัดวาเปนพวกที่มี self-actualization
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ยอรช เอ เคลลี่ (George A. Kelly ค.ศ. 1905 – 1967)
สิ่งที่ทําใหเคลลี่ตางจากนักจิตวิทยามนุษยนิยมคนอื่น ๆ ตรงที่เคลลี่เชื่อมโยงความเปน
มนุษยกับวิทยาศาสตร เคลลี่ไมไดมองพฤติกรรมทางวิทยาศาสตรในฐานะที่ไมเปนธรรมชาติ
แตเคลลี่เชื่อวาธรรมชาติของมนุษยคือตองการที่จะ “ทํานาย” (predict) และควบคุม (control)
เหตุการณตาง ๆ ที่มนุษยเขาไปเกี่ยวของเหมือนที่นักวิทยาศาสตรทํา เพราะฉะนั้นจิตวิทยา
ของเคลลี่จึงเปนผลของการพยายามคนหาการเปนวิทยาศาสตรของมนุษย
จิตวิทยารูปแบบของบุคคล (The Psychology of Personal Constructs)
งานของเคลลี่ที่เปนที่รูจักคือหนังสือที่พิมพในป ค.ศ.1955 คือ The Psychology of
Personal Constructs ซึ่งทฤษฏีพื้นฐานคือการกลาวถึงวากระบวนการทางจิตวิทยาของมนุษย
เริ่มตนจากการที่คนๆ นั้นมีสวนรวมในเหตุการณตางๆ ซึ่งเคลลี่หมายถึงการที่คน ๆ นั้นแสวง
หาการมีสวนรวมในเหตุการณที่เปนจริง ซึ่งเปนที่ ๆ จะมองเห็นกระบวนการทางจิตวิทยาผูก
อยูกับความเปนจริง ความคาดหวัง เปนสิ่งที่เปนจริงในอนาคตไมใชเรื่องของอดีต อนาคตซึ่ง
เปนสิ่งที่มนุษยอยากไดอยางมากไมใชอดีต และมนุษยสามารถที่จะไปถึงอนาคตไดโดยผาน
จากปจจุบัน เคลลี่เชื่อวากระบวนการของความคาดหวังเปนเหมือนกับการที่นักจิตวิทยาทํา
การทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานนั่นเอง มนุษยตั้งใจที่จะทํานายหรือคาดการณ สิ่งที่มนุษย
จะมีสวนรวมเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตรทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบความจริงในการทํานาย
เหตุการณตาง ๆ เปนสิ่งจําเปนที่มนุษยจะตองสามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้น ซึ่งการทําเชนนี้เคลลี่
เรียกกวา “constructs” ซึ่งเปนการใชคําแทนเหตุการณ 2 อยางที่เหมือนกัน แตแตกตางกับ
เหตุการณที่ 3 ตัวอยางเชน A B และ C เปนเหตุการณพื้นฐานของ construct ถามีคนที่รูจัก 3
คน มด แมว หนูและมองวา มดกับแมวเปนคนอบอุน ซึ่งตางจากหนูที่เปนคนเย็นชา การเปรียบ
เทียบจะมองวามีความอบอุน ซึ่งจิตวิทยาของเคลลี่ (ค.ศ.1955) บอกวา คนตางจากคนอื่นเปน
ผลมาจากเรื่องของโครงสรางของเหตุการณ แตละคนจะสรางรูปแบบของตนเอง (personal
constructs) ซึ่งจะเปนลักษณะเฉพาะหรือเปนเอกลักษณของตนเองไมมีลักษณะใดที่เหมือน
กันและแตละคนแตกตางกัน เปนเรื่องที่แปลกในการที่จะใชคําในการแบงแยกทั้ง ๆ ที่คน 2
คนนั้นไมไดมีอะไรที่ตรงขามกัน ถาถามใครคนใดคนหนึ่งใหตอบเรื่องของมด แมว หนู คนที่
ถู ก ถามจะตอบว า มดกั บ แมวเป น คนฉลาดแต ห นู เ ป น คนขี้ เ กี ย จ ซึ่ ง ตอนแรกการตอบใน
รูปแบบนี้อาจจะทําใหผูถามสงสัย เพื่อใหเขาใจไดดีขึ้นจะพบวา มดกับแมวเปนคนรวยดวยและ
หนูเปนคนจน จากตรงนี้ทําใหพอมองเห็นวา “ฉลาด” กับ “ขี้เกียจ” หมายความวาอะไร อาจ
จะไมจําเปนตองเห็นดวยกับรูปแบบของมด แมวและหนู แตทําใหมองเห็นวาพวกเขาถูกมอง
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เมื่อมองเห็นแลววาทําไมรูปแบบหรือโครงสรางของคนๆ นั้นเกี่ยวของกันทําใหสามารถ
ที่จะเริ่มตนตั้งสมมติฐานไดวาทําไมคนจึงมีลักษณะรวมกัน ซึ่งจากตัวอยางอาจเปนวาความ
ฉลาดกับความร่ํารวยไปดวยกัน ขณะที่ขี้เกียจกับจนไปดวยกันดวย นอกจากนี้แลวอาจอนุมาน
ตามความเชื่อวาคนฉลาดไปดวยกับการทํางานหนัก ซึ่งอาจจะผิดก็ได สมมติวามีมดคนเดียว
เทานั้นที่ทํางานหนัก แตแมวกับหนูเปนคนสบาย ๆ ถาเปนกรณีนี้รูปแบบหรือโครงสรางจะสลับ
ซับซอนขึ้นกวาที่คิด จึงอาจจะตองคนหาลักษณะอื่น ๆ ของคน ๆ นั้น ซึ่งเคลลี่ไดชี้ใหเห็นวา
การที่พยายามเขาใจโครงสรางหรือรูปแบบของใครคนใดคนหนึ่ง เปนเหมือนกับการพยายาม
เขาใจเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง อาจจะคาดหวังหรือปรับรูปแบบหรือโครงสรางของใครโดย
ใชผลจากการคาดหวังในคน ๆ นั้นนั่นเอง
ซึ่งจากตัวอยางของมดกับแมวทําใหอาจจะตั้งสมมติฐานกับใครก็ตามที่มีความฉลาด
หรือขี้เกียจกับรูปแบบของคนร่ํารวยกับความจน ซึ่งจากการเชื่อมสัมพันธระหวาง 2 รูปแบบนี้
ถาพบใครก็ตามที่ร่ํารวย จะคิดวาคน ๆ นั้นฉลาดดวย ถึงแมวาพฤติกรรมของคน ๆ นั้นไมได
มีลักษณะของความฉลาด เพราะความฉลาดเปนสิ่งที่ใชในการทํานาย เคลลี่ใชคําวา “hostility”
สําหรับกระบวนการในการที่จะบังคับใหเก็บรูปแบบหรือโครงสรางของคน ๆ นั้นไว ซึ่งเปน
เหมือนกับการที่พยายามจะทําตัวเองใหเหมาะสมกับสถานการณ (ถึงแมวาจะตองตัดแขน ตัด
ขาของตัวเอง) คนที่จัดวาเปน “hostility person” จะมีลักษณะที่ไมใชนักวิทยาศาสตรที่ดี
เพราะในความเปนจริงคนที่เปนนักวิทยาศาสตรที่ไมดีจะใชวิธีบังคับเอาความจริงใสลงไปใน
ทฤษฏีของตัวเองแทนที่จะหาขอมูลมาเพื่ออธิบายทฤษฏีของตัวเอง คนที่เปนนักวิทยาศาสตรที่
ดี คื อ คนที่ ส ามารถที่ จ ะมองเห็ น ความสั ม พั น ธ ข องเหตุ ก ารณ ห รื อ สิ่ ง ต า ง ๆ แล ว นํ า มาสู
ขอเท็จจริงอันใหม เชน การหาสมมติฐานวาคนที่ร่ํารวย อาจจะขี้เกียจก็ได
เคลลี่มองวารูปแบบของความสัมพันธระหวางรูปแบบตาง ๆ นี้ทําใหเกิดเอกลักษณ
เฉพาะตัวของแตละคน ซึ่งวางอยูบนพื้นฐานของความสัมพันธระหวางรูปแบบซึ่งทําใหสามารถ
ที่จะสํารวจหาความจริงและสามารถทํานายวาจะคนพบอะไรในรูปแบบนั้น ซึ่งการทํานายนั้น
อาจจะผิ ด ได เ พราะเหตุ ก ารณ ที่ เ ข า มาเกี่ ย วข อ งนั้ น นํ า ไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง ความสั มพั น ธ ข อง
รูปแบบหรือโครงสรางและทําใหเกิดรูปแบบใหมเกิดขึ้นหรืออาจกลาวไดวาเคลลี่คิดวาคนเราถูก
แรงขับในการที่จะเขาใจโลกที่อาศัยอยูโดยผานความเขาใจ แสวงหาการทํานายและการควบคุม
สังคมจะเกิดความเขาใจและเปนระเบียบขึ้นถาสามารถที่จะทํานายไดวาคนอื่นจะทําอะไร ทํา
อยางไร สังคมของคนเราจะดีขึ้นทั้งในดานความนากลัวหรือการพัฒนาชีวิต ถาสามารถที่จะ
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เปนมิตร – ไมเปนมิตร
ฉลาด – ไมฉลาด

สงบเสงี่ยม – กลาแสดงออก
มีลักษณะเปนชาย - มีลักษณะเปนหญิง

ซึ่งเคลลี่มองวาการเขาสูกระบวนการของการจับคู เหมือนการตั้งสมมติฐาน (มี Ho กับ
Ha) เพียงแตมาใชกับคน เชน ลักษณะของเพื่อนสนิทที่มีรูปแบบจากตัวอยาง ถาเพื่อนสนิทมี
พฤติกรรมแบบนี้ตลอดเวลาหรือคงที่พูดไดวานั่นคือลักษณะของเพื่อนสนิท แตถาพฤติกรรมของ
เขาไมคงที่แสดงวารูปแบบขางบนนั้นไมใชรูปแบบของเพื่อนสนิทของเราแลว ในทํานองเดียว
กันในคนอื่นอาจจะใชลักษณะ personal constructs ในการอธิบายคน ๆ เดียวกันตางกันออก
ไป ตัวอยางเชน การใชคําวา เปนมิตร กลาแสดงออก ฉลาด มีลักษณะเปนชาย ในการอธิบาย
เพื่อนสนิท แตในทางตรงขามคนอื่นอาจใชรูปแบบ (constructs) ที่ตางออกไป โดยอธิบายวา
ชอบสังคม มีความรูสึกไว ชางคิดและกลาหาญในการอธิบายคน ๆ เดียวกัน ซึ่งแตละคนอาจ
จะอธิบายรูปแบบทั้ง 2 อยางจึงเปนการพอเพียงในการที่จะบอกไดวาเปนเรื่องของคน ๆ เดียว
กัน แตใชรูปแบบของการอธิบายแตกตางกัน บางครั้งอาจจะตางกันแตพอที่จะทํานายไดวา
เปนรูปแบบของใคร ในขณะเดียวกันแตละรูปแบบที่ตางกันนี้เคลลี่มองวาแตละรูปแบบที่มีความ
แตกตางกันนั้นบางรูปแบบสําคัญกวาอีกรูปแบบในการที่จะใชในการวิเคราะหหรือทํานายคน ๆ
นั้น รูปแบบที่สําคัญกวานี้เคลลี่เรียกวา “superordinate constructs” และรูปแบบที่สําคัญนอย
กวาเรียกวา “subordinate constructs” แตอยางไรก็ตาม superordinate constructs ของคน
บางคนอาจเปน subordinate constructs ของอีกคนหรือในทางกลับกัน ซึ่งการทํางานของ
superordinate constructs อาจอธิบายไดในตารางภาพที่ 8.2
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ภาพที่ 8.2 แสดงลักษณะของ superordinate และ subordinate construct (ดูจาก C
ที่แสดงวา superordinate construct ของคนหนึ่งอาจกลายเปน subordinate construct ของอีก
คน)

a) superordinate
construct
subordinate
construct
b) superordinate
construct
subordinate
construct
c) superordinate
construct
subordinate
construct

เปนมิตร – ไมเปนมิตร
สงบเสงี่ยม – กลาแสดงออก
เปนมิตร – ไมเปนมิตร
สงบเสงี่ยม – กลาแสดงออก สงบเสงี่ยม – กลาแสดงออก
สงบเสงี่ยม – กลาแสดงออก
เปนมิตร – ไมเปนมิตร

เปนมิตร – ไมเปนมิตร

ใน a) คือการที่มองวาคน ๆ นั้นเปนมิตรหรือไมเปนมิตร ถาเปนมิตรจะดูตอไปวา
เปนคนสงบเสงี่ยมหรือกลาแสดงออก ซึ่งจาก a จะไมใหความสําคัญวาเปนคนสงบเสงี่ยมหรือ
กลาแสดงออก เพราะจะมุงไปที่สวนที่เปน superordinate construct คือ ไมเปนมิตร ในทาง
ตรงขามสวนของ b) subordinate construct เปนความสงบเสงี่ยมหรือกลาแสดงออก ซึ่งจะ
นําไปสูทั้งเปนมิตรและไมเปนมิตร
เคลลี่ไดสรางทฤษฏีรูปแบบของตนเอง (personal constructs) และไดสรางทฤษฏีพื้น
ฐานของชีวิตและพฤติกรรมของมนุษยไวเปนแนวทางวาคน ๆ นั้นวางรูปแบบโลกของตนเอง
อยางไร ซึ่งโครงสรางหรือรูปแบบของโลกของคน ๆ นั้นจะคงที่หรือเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยูกับ
ผลของประสบการณและการปรับตัวของคนๆนั้น เคลลี่ไดใชคําวา “constructive alternativsm”
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คนที่ชอบ
ขมขู

คนที่ไม
ยอมรับ

คูหู

เพื่อนสนิท

พี่ชายหรือ
พี่สาว

พอ

ตนเอง
แม

บทบาทของ Constructive Repertory Test
เพื่อที่จะทําใหเขาใจวาคนแตละคนสรางรูปแบบของตนเองอยางไร เคลลี่จึงไดสราง
The Role Construct Repertory Test ขึ้น ซึ่งรูจักในฐานะ “Rep Test” ซึ่งเปนแบบทดสอบที่
สรางขึ้นเพื่อทําใหมองเห็นภาพของรูปแบบของคน โดยการใชรูปแบบ 2 ดาน ใหเห็นความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญของชีวิตของคน ๆ นั้น โดยผานสมมติฐานซึ่งจะแสดงใหเห็นใน Rep
Test
ในการที่จะทําใหเขาใจ Rep Test เคลลี่ใช Repertory Grid หรือ Rep Grid ตามภาพ
ที่ 8.3 โดยการจินตนาการวาใหคน ๆ หนึ่งพิจารณาและบอกลักษณะที่ชื่นชอบของคน 8 คน
ที่เ ขามาในชี วิตของคน ๆ นั้ น ซึ่ งไดแก ตนเอง แม พอ พี่ ชายหรือพี่ สาว (นองชาย –
นองสาว) เพื่อนสนิท คูหู รวมทั้งคนที่ไมยอมรับหรือคนที่ชอบขมขู แตละคน (ชื่อ) จะอยู
ทางแนวตั้ง (ตามภาพ 8.3) สวนทางแนวนอนแสดงดวยวงกลมสามวงในคนที่ตางกัน
ภาพที่ 8.3 แสดงลักษณะของ Rep Grid

9
{

9
9
{

หมายเหตุ 9 คลายกับลักษณะดานแรกของรูปแบบ 2 ดาน
{ แทนการมองเห็นที่ตางกัน แทนดานที่ 2
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รูปแบบ 2 คน
(Bipolar construct)
ชอบสังคม – ไมชอบสังคม
สุขภาพดี – สุขภาพไมดี
สนใจศาสนา – ไมสนใจศาสนา
กลาแสดงออก – สงบเสงี่ยม
ซื่อสัตย – ไมซื่อสัตย
คิดถึงคนอื่น – ไมคิดถึงคนอื่น
มีระเบียบ – ไมมีระเบียบ
เงียบ – เอะอะ
5 แทนดานแรกของรูปแบบ 2 ดาน
แทนดานที่ 2 ของรูปแบบ 2 ดาน
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จากภาพที่ 8.3 แสดงวาคน ๆ นั้นมองดูตนเองและเพื่อนสนิทในฐานะที่เปนคนชอบ
สังคมสวนคนที่ชอบขมขูเปนคนที่ไมชอบสังคม และขั้นตอมาคือพิจารณาอีก 5 คนที่เหลือและ
ตัดสินใจวาเปนพวกชอบสังคมหรือไมชอบสังคม และขีด 9 ถามองวาเปนคนชอบสังคมและ
ไมตองเขียนเครื่องหมายอะไรถามองวาเปนคนไมชอบสังคม ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหลืออยูอีก 7
รูปแบบจะถูกพิจารณาเชนเดียวกันและจะเห็นความแตกตางของคน 3 คน และอีก 2 คนที่จะ
ถูกมองวาเหมือนหรือตางกันอยางไร และมองดูทั้ง 5 คนที่ปรากฏอยูใน Rep Test
ในความเปนจริงแลวการวิเคราะหผลจาก Rep Test คอนขางซับซอน เนื่องจากขอ
แรกจะตองวิเคราะหความแตกตางและประเภทของรูปแบบที่แตละคน (personal constructs)
เปน เพราะมีขอจํากัดของขอความหรือรูปแบบนั้นกวางเกินไปหรือเปลา สิ่งตอมาคือการ
วิเคราะหจะตองศึกษารูปแบบของความสัมพันธของแตละรูปแบบ รวมทั้งขอปลีกยอยที่แตละ
คนมีดวย เชนจากตัวอยาง แสดงใหเห็นวา เพื่อนสนิทกับคูหูถูกมองวาเปนพวกชอบสังคม
กลาแสดงออก คิดถึงคนอื่นและมีระเบียบ ในทางตรงขามคนที่ชอบขมขูคนอื่นและพอถูกมองวา
เปนคนที่ไมชอบสังคม สงบเสงี่ยมและไมมีระเบียบ ซึ่งรายละเอียดตาง ๆ ที่จะใชวิเคราะหนั้น
ยังมีอีกหลายอยาง ซึ่งนักจิตวิทยาจะตองไดรับการฝกที่จะใช Rep Grid ดวย การวิเคราะหจะ
วางอยูบนพื้นฐานของเครื่องมือคณิตศาสตร เพื่อใหมองเห็นรูปแบบของแตละคนไดงายยิ่งขึ้น
ซึ่งจะแสดงใหเห็นตามภาพที่ 8.4
ภาพที่ 8.4 แสดงรูปแบบทีส่ ําคัญของบุคคล
ตรงขาม

ดี
ชอบสังคม

คิดถึงคนอื่น

สุขภาพดี

เงียบ
สนใจศาสนา
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ไมดี (เลว)
ไมชอบสังคม

ไมซื่อสัตย

เจาระเบียบ

เอะอะ

สุขภาพไมดี
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การประยุกตทฤษฏีรูปแบบของบุคคล (Applications of personal construct theory)
ทฤษฏีรูปแบบของบุคคลและ Rep Test ไดถูกนํามาใชในงานวิจัยหลายดานดวยกัน
รวมทั้งดานสุขภาพ การเจ็บปวย (ทั้งทางรางกายและจิตใจ) ความเศราโศก (depression)
ความเสียใจและการสูญเสีย การแตงงานและความสัมพันธที่ใกลชิด เจตคติและความเชื่อ
จิตวิทยาองคกรและดานการศึกษา (ฟรานเชลลาและโทมัส, ค.ศ.1988, แฮมมอนและรอมนี่,
ค.ศ.1995)
เบนนิสเตอรและซัลมอน (Bannister and Salmon, ค.ศ.1966) ไดเปรียบเทียบรูปแบบ
ของคนไขที่มีอาการของโรคจิตเภท (schizophrenia) กับคนที่มีสุขภาพจิตที่ดี โดยการใช Rep
Test พบวารูปแบบของคนที่เปนโรคจิตเภทจะมีความสัมพันธกันนอยกวาและไมแนนอนกวา
รูปแบบของคนที่มีสุขภาพจิตที่ดี นั่นคือคนที่เปนโรคจิตเภทจะรับรูโลกที่อาศัยอยูแบบทํานาย
ไมไดและการรับรูความจริงที่ไมสัมพันธกัน แตรูปแบบของคนที่เปนโรคจิตเภทสามารถนําไปใช
ในโปรแกรมการรั ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ปรั บ และเปลี่ ย นรู ป แบบของคน ๆ นั้ น ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลตอการทํานายและเกี่ยวของกับการรับรูโลกของคน ๆ นั้น นอกจากนี้ยัง
สามารถใช Rep Test ในการสํารวจความสลับซับซอนหรือสิ่งที่มีอยูในรูปแบบของคน ๆ นั้นใน
ความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในเวลาที่ผานไป ในคนที่มีระดับความสลับซับซอนในเรื่องความยากหรือ
ความเหมือนในการรับรูจะมีการรับรูและสามารถที่จะทํานายไดวาจะทําพฤติกรรมอยางไร
รูปแบบของบุคคลยังทําใหสามารถเห็นรูปแบบความสัมพันธที่รวมเขาดวยกันที่พัฒนา
กับบุคคลอื่นไดเปน 2 รูปแบบ สิ่งแรกคือคนที่มีรูปแบบและการรับรูที่เหมือนกันจะเปนเพื่อน
กันมากกวาคนที่มีความแตกตางกัน (ดุคและแอลลิสัน, ค.ศ.1978) และมีงานวิจัยอื่นที่แสดงให
เห็นวาคนสามารถที่จะเขากันไดดีถึงแมวาจะมีรูปแบบตางกัน แตจะเกิดเมื่อตางคนตางเขาใจ
ซึ่งกันและกัน (เคลลี่, ค.ศ.1970) นอกจากนี้แลวไนเมอเจอรและฮอลล (ค.ศ.1988) ยังไดศึกษา
รูปแบบของผูหญิงที่แตงงานแลวกับความพึงพอใจในการแตงงาน โดยใหกลุมผูหญิง 3 กลุม ทํา
Rep Test โดยกลุมที่ 1 พึงพอใจกับการแตงงาน กลุมที่ 2 ไมพึงพอใจกับการแตงงาน และ
กลุมที่ 3 มีประสบการณที่ประสบกับการกระทําทารุณในการแตงงาน พบวากลุมที่มีความพึง
พอใจในการแตงงานจะมีรูปแบบที่เกี่ยวโยงสัมพันธกับความเชื่อถือลักษณะ ภาพลักษณและ
รู ป แบบของตนเอง และทางตรงขามผู หญิงที่ไม มีความสุข ในการแต งงานจะมี รู ป แบบที่ มี
ลักษณะ ภาพลักษณไมเชื่อถือตนเอง ซึ่งจากการวิเคราะหนี้สามารถนําไปชวยคนที่แตงงาน
ใหพึงพอใจได
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คําถามทายบท
1. อธิบาย Organism และ Self ตามความคิดของโรเจอรส
2. Self – actualization และ fully functional person คืออะไร เหมือนหรือตางกัน
หรือไม อธิบายพรอมยกตัวอยางใหเห็นจริง
3. อธิบายทฤษฏีแรงจูงใจของมาสโลวและอธิบายดวยวามีผลตอการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษยอยางไร
4. อธิบายพรอมยกตัวอยาง D – motives และ B – motives
5. “constructs” ของเคลลี่ คื อ อะไร เป น ไปได ห รื อ ไม ที่ ค นเราจะมี “constructs” ที่
เหมือนกัน
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