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ผนวก ก  
แนวคิด ทฤษฎีการเสริมสรา้งความสามคัคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร 

 
กล่าวทั่วไป 
           ในการศึกษาเรื่องการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร ได้พิจารณาดําเนินการรวบรวม 
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมจิตวิทยาของนักวิชาการที่มีช่ือเสียงของโลก รวมทั้ง หลักธรรมคําสอนทาง
พุทธศาสนา พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับลําดับขั้นตอนในการสร้างความสามัคคี ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม  ที่ต่างก็มี
ความต้องการที่จะได้รับความสะดวกสบาย มีความสงบสุข ปลอดภัย ฯลฯ  เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานสําหรับใช้เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาทบทวน หรือพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบ วิธีการปกครองบังคับบัญชาและการจัดการศึกษา 
ให้กับนักเรียนเตรียมทหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องของ ความสามัคคี ตามเจตนารมณ์และปรัชญาของ
การก่อต้ังโรงเรียนเตรียมทหาร 
 
แนวทางดําเนนิการ 
            ๑. ศึกษา พิจารณาประเด็นความหมายของคําว่า “สามัคคี” และ บริบทที่เกี่ยวข้อง 
            ๒. รวบรวม หลักการ แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการและบุคคลสําคัญ หลักธรรมคําสอนทางพุทธ
ศาสนา และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามัคคี 
            ๓. สรุป วิเคราะห์ แนวคิด วิธีการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหารที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนเตรียมทหาร  
 
ความหมายและบริบททีเ่ก่ียวข้องกับการสร้างความสามัคค ี
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กําหนดความหมายของคําว่า “สามัคคี” หมายถึง น.
ความพร้อมเพรียงกัน ความปรองดองกัน ว.ที่พร้อมเพรียงกันทํา ที่ร่วมมือร่วมใจกันทํา 
          กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยได้กําหนด คุณธรรมพื้นฐาน   
๘ ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด สามัคคี และมีน้ําใจ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
สถานศึกษาได้นําไปปลูกฝัง ให้กับนักเรียนนักศึกษา ได้นําไปประพฤติปฏิบัติ โดยเป็นพื้นฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มี
ความรู้และอยู่ดีมีสุข โดยให้นิยามความหมายของคําว่า“สามัคคี”คือ ความพร้อมเพรียงกัน  ความกลมเกลียวกัน 
ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะ 
วิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด 
ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ 
          นักวิชาการและบุคคลสําคัญที่มีช่ือเสียงอีกจํานวนมาก ต่างได้ให้คําจํากัดความของคําว่า ความสามัคคีไว้
มากมาย ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน สามารถนํามาสรุปได้ว่า ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน 
ร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  



๒ 
 
           จากความหมายดังกล่าว ความสามัคคี จึงเป็นคุณธรรมสําคัญประการหนึ่ง สําหรับหมู่คณะและสังคม 
โดยเฉพาะการทํางานร่วมกัน การประสานงานกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม สิ่งสําคัญ
คือความสามัคคี ไม่สามารถอยู่เด่ียวๆได้ ต้องใช้ประกอบกับคุณธรรมอื่นๆ เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความกตัญญู ความมักน้อย สันโดษ การเสียสละ ฯลฯ ทั้งนี้ 
เนื่องจาก ความสามัคคีเป็นผลมาจากการกระทําของบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป 

แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของมนุษย ์
 ๑. แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของ อริสโตเติ้ล 
              อริสโตเต้ิล (Aristotle) นักปราชญ์ผู้ย่ิงใหญ่ของกรีกได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม (Human 
being is social animal)” เพราะมนุษย์มีการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหมวดหมู่ มิได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียว
ตามลําพังแต่อย่างใด เนื่องจากมนุษย์ต้องทํากิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และแต่
ละชีวิตต่างก็ต้องการที่จะเสริมสร้างความสุข ความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับตนเองอยู่เสมอ สังคมจึงเป็น
แหล่งรวมศูนย์ทางความคิดที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา เพื่อแสวงหาคําตอบทุกๆอย่างให้กับตนเอง 

    ในการอธิบายประโยคที่ว่า“มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” หมายถึง มนุษย์ไม่สามารถแยกอยู่เป็นหน่วยย่อย
ตามลําพัง ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มนุษย์จะพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อมารวมตัวกันเป็นสังคม เป็นเมือง ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการพัฒนาธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ ในขณะที่สัตว์อ่ืนๆ จะพัฒนาธรรมชาติที่แท้จริง
ของมันได้ก็ต่อเมื่อได้อาศัย ใช้ชีวิต และเจริญเติบโตในป่า เพราะเป็นสถานที่ที่มันจะได้พัฒนา เรียนรู้ธรรมชาติที่
แท้จริงจากการกระทํา และกิจกรรมต่าง ๆ ของมัน 
              “การมาอยู่รวมกัน”เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ ไม่เพียงแต่ให้ชีวิตอยู่รอด และการดํารง
เผ่าพันธ์ุเท่านั้น แต่เพื่อการมีชีวิตที่ดีด้วย รัฐ/สังคม ถือกําเนิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด และดํารงอยู่เพื่อการ
มีชีวิตที่ดี เพราะการมาอยู่รวมกัน และการมีกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ สังคม(การเมือง) 
นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาธรรมชาติที่แท้จริง และบรรลุภาวะอันสมบูรณ์สูงสุด ซึ่งเป็นสภาวะที่ดีที่สุด
ที่มนุษย์จะพึงบรรลุได้ตามธรรมชาติ  

    โดยธรรมชาติที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์จึงมีความรู้สึก มีความต้องการตามธรรมชาติที่จะมา
อยู่รวมกัน แม้ว่าแต่ละคนจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ตาม การได้ประโยชน์ร่วมกันนําคนมารวมกัน 
ซึ่งแต่ละคนสามารถที่จะบรรลุถึงชีวิตที่ดีของความเป็นมนุษย์ได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งชีวิตที่ดีนี้เองเป็นเป้าหมายสําคัญ
ของทั้งปัจเจกบุคคลและของรัฐ  
               ทั้งนี้ รัฐหรือสังคม ในอุดมคติ คติของอริสโตเต้ิล มีลักษณะดังนี้  

    ๑. พ้ืนที่ของรัฐ ต้องไม่กว้างใหญ่หรือเล็กจนเกินไป  
    ๒. พลเมืองของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ตามวัย  
    ๓. การศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการพัฒนาพลเมือง 

    ๒. พฤติกรรม ทัศนคติและความต้องการของมนุษย์ 
              ๒.๑ พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิริยาอาการแสดงออกทุกรูปแบบของสิ่งมีชีวิตเพื่อตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า ทั้งภายนอกและใน เป็นการแสดงออกที่เห็นได้จากภายนอก โดยรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆ นั้นเป็น
ผลมาจากการทํางานร่วนกันของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 



๓ 
 

       ประเภทของพฤติกรรม : แบ่งออกเป็น ๒ แบบคือ  
          ๑. พฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิด (Inherited behavior) 
          ๒. พฤติกรรมการเรียนรู้ (Learned behavior) 
       การได้มาซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ จะได้มาจาก  ๒  ทางใหญ่ๆ คือ 

                    ๑. พฤติกรรมที่ได้มาแต่กําเนิด หรือโดยสัญชาตญาณ เป็นพฤติกรรมทีติ่ดตัวมากับบุคคล   ต้ัง
แต่กําเนิดโดยที่บุคคลไม่ได้เรียนรู ้หรือฝึกฝนด้วยตนเอง เป็นพฤติกรรมที่ได้มาจากสัญชาตญาณต่าง ๆ เช่น การ
ร้องไห้ การหัวเราะ ตัวสั่นเมื่อเกิดอาการตกใจ เป็นต้น 

          ๒. พฤติกรรมที่ได้มาภายหลัง เป็นพฤติกรรมที่ได้มาด้วยการเรียนรู้ หรือ ฝึกฝนด้วยตนเอง โดย
ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของกลุ่มหรือของสังคม ตลอดจนอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 
                 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ แบ่งออกได้เป็น ๔ ลกัษณะคือ 
                     ๑. การปรับเปลี่ยนทางด้านสรีระร่างกาย เช่น การปรับปรุงบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด 
                     ๒. การปรบัเปลี่ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคดิ ให้มีความ สมัพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อ่ืน ปรับอารมณ์ความรู้สึก ให้สอดคล้องกับบุคคลอ่ืน รู้จกัการยอมรับผดิ 
                     ๓. การปรับเปลี่ยนทางด้านสติปัญญา เช่น การศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มี ความรู้ทีท่ันสมัย ทัน
เหตุการณ์ การมีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ ่
                     ๔. การปรับเปลี่ยนอุดมคติ หมายถึง การสามารถปรับเปลี่ยนหลักการ แนวทางบางส่วนบาง
ตอนเพื่อให้เข้ากับสังคมส่วนใหญ่ได้ โดยพิจารณาจากความจําเป็น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เพื่อสวัสดิภาพของตนเองและของกลุ่ม 

        กลไกการเกิดพฤติกรรม 
        ในการที่พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งจะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องประกอบด้วย 
          ๑. สิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้น (STIMULUS) 
          ๒. เหตุจูงใจ (MOTIVATION) หมายถึง ความพร้อมภายในร่างกายก่อนที่จะแสดงพฤติกรรม 

เช่น ความหิว ความกระหาย เป็นต้น 
              ๒.๒ ทัศนคต ิ
                    ๒.๒.๑ ความหมายและความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม นักวิชาการหลายท่านให้
ความหมายเกี่ยวกับ ทัศนคติและพฤติกรรม ไว้ดังนี้ 

          นอร์แมน แอล มุน (Norman L. Munn,1971 : 71) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ความรู้สึก และ 
ความคิดเห็น ที่บุคคล มีต่อสิง่ของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ 
ซึ่งมีผลทําให้ บุคคลพร้อม ทีจ่ะ แสดงปฏิกิริยา ตอบสนอง ด้วย พฤติกรรม อย่างเดียวกันตลอด 

          โรเจอร์ (Roger, 1978 : 208 – 209 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, ๒๕๓๓ : ๑๒๒) ได้
กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็นดัชนีช้ีว่า บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจาก ความเช่ือที่อาจส่งผลถึง พฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ 
จึงเป็นเพียง ความพร้อม ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็น มิติของ การประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ 
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ต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็น การสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมา
จาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ พฤติกรรม ต่อไป  

          จิรวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (๒๕๓๖: ๑๓๓) กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม 
ไว้ว่า     

                พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกที่สามารถสังเกตเห็นได้ มักสันนิษฐานกันว่า พฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดง ออกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ส่วนใหญ่ถูกกําหนดโดยทัศนคติของบุคคล ที่มีต่อสิ่งนั้น 

                ทัศนคติ หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้และพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งนั้นในลักษณะ
ชอบหรือ ไม่ชอบที่ ค่อนข้างจะคงที่ ซึ่งแสดงถึงความเกี่ยวโยงอย่างแน่นแฟ้นระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม 

                ทัศนคติ เป็นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึก และความเชื่อ หรือการรู้ของ
บุคคล กับแนวโน้มที่จะมี พฤติกรรมโต้ตอบ ในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของ ทัศนคติ นั้น 

                ทัศนคติ เป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ที่มีต่อ
ข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง 
พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น ออกมาโดย
ทางพฤติกรรม 

          ๒.๒.๒  การเกิด ทัศนคติ (Attitude Formation) 
               กอร์ดอน อัลพอร์ท (Gordon Allport , 1975 ) ได้ให้ความเห็นเรื่อง ทัศนคติ ว่าอาจ

เกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 
               ๑. เกิดจากการเรียนรู้ เด็กเกิดใหม่จะได้รับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับ วัฒนธรรม และ

ประเพณีจากบิดามารดา ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมตลอดจนได้เห็นแนวการปฏิบัติของพ่อแม่แล้ว รับมาปฏิบัติ
ตามต่อไป 

               ๒. เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง คือ แยกสิ่งใดดี ไม่ดี เช่น ผู้ใหญ่กับ
เด็กจะมีการกระทําที่แตกต่างกัน 

               ๓. เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมี ทัศนคติ ไม่
ดีต่อครู เพราะเคยตําหนิตน แต่บางคน มี ทัศนคติ ที่ดีต่อครูคนเดียวกันนั้น เพราะเคยเชยชมตนเสมอ 

               ๔. เกิดจากการเลียนแบบ หรือ รับเอา ทัศนคติ ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เช่น เด็กอาจรับ 
ทัศนคติ ของบิดามารดา หรือ ครูที่ตนนิยมชมชอบ มาเป็น ทัศนคติ ของตนได้ 

         ประภาเพ็ญ สุวรรณ ( ๒๕๒๐ : ๖๔ – ๖๕) กล่าวถึงการเกิด ทัศนคติ ว่า ทัศนคติ เป็นสิ่งที่เกิด
จากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆที่อยู่มากมาย และแหล่งที่ทําให้คน
เกิด ทัศนคติ ที่สําคัญคือ 

   ๑. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี จะทําให้เขาเกิด ทัศนคติ ต่อสิ่งนั้นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี จะทําให้เกิด 
ทัศนคติ ต่อสิ่งนั้นไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 
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   ๒. การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะทําให้เกิด 
ทัศนคติ จากการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ จากผู้อ่ืน ได้ เช่น เด็กที่ได้รับการสั่งสอนจากผู้ใหญ่จะเกิด ทัศนคติ ต่อการ
กระทําต่าง ๆ ตามท่ีเคยรับรู้มา 

   ๓. สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อ่ืนทําให้เกิด ทัศนคติ ขึ้นได้ เช่น เด็กที่
เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบ หรือไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งตามไปด้วย 

   ๔. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติ หลายอย่างของบุคคล
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น  

          ๒.๒.๓  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change) 
               การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มี ๒  ชนิด คือ 
               การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติ ของบุคคลท่ีเป็นไป ในทางบวก ก็จะ

เพิ่มมากขึ้น ในทางบวก ด้วย และ ทัศนคติ ที่เป็นไป ในทางลบ ก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางลบด้วย 
               การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปลี่ยน ทัศนคติ เดิมของบุคคลท่ีเป็นไปใน

ทางบวก ก็จะลดลงไป ในทางลบ และถ้าเป็นไป ในทางลบ ก็จะกลับเป็นไปในทางบวก 
               เฮอร์เบริท ซี. เคลแมน (Herbert C. Kelman , Compliance , 1967 : 469) ได้อธิบายถึง 

การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ โดยมีความเช่ือว่า ทัศนคติ อย่างเดียวกัน อาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีที่ต่างกัน จาก
ความคิดนี้ เฮอร์เบริท ได้แบ่งกระบวนการ เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ออกเป็น ๓ ประการ คือ 

               ๑. การยินยอม (Compliance)  การยินยอม จะเกิดได้เมื่อ บุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ตัวเขา และมุ่งหวังจะได้รับ ความพอใจ จากบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่บุคคลยอมกระทําตาม
สิ่งที่อยากให้เขากระทํานั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับสิ่งนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวังว่า จะได้รับ รางวัล 
หรือการยอมรับจากผู้อ่ืนในการเห็นด้วย และกระทําตาม ดังนั้น ความพอใจ ที่ได้รับจาก การยอมกระทําตาม นั้น 
เป็นผลมาจาก อิทธิพลทางสังคม หรือ อิทธิพลของสิ่งที่ก่อให้เกิด การยอมรบันั้น กล่าวได้ว่า การยอมกระทําตาม
นี้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งจะมีพลังผลักดัน ให้บุคคลยอม กระทําตามมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ
จํานวนหรือ ความรุนแรงของรางวัลและ การลงโทษ 

               ๒. การเลียนแบบ (Identification) การเลียนแบบ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้า หรือสิ่ง
กระตุ้น ซึ่งการยอมรับนี้เป็นผลมาจาก การที่บุคคล ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือที่พอใจระหว่างตนเอง
กับผู้อ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน จากการเลียนแบบนี้ ทัศนคติ ของบุคคลจะเปลี่ยน ไป มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้า
ให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบ เป็นกระบวน การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งพลังผลักดัน ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนี้ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความน่า โน้มน้าวใจ ของสิ่งเร้าที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียนแบบจึง
ขึ้นอยู่กับพลัง (Power) ของผู้ส่งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาท ทั้งหมด ของคนอื่น มาเป็นของตนเอง หรือ
แลกเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเอง เลียนแบบ แต่ไม่รวมถึงเนื้อหาและรายละเอียดใน
การเลียนแบบ ทัศนคติ ของบุคคล จะเปลี่ยนไปมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับ สิ่งเร้าที่ทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลง 

               ๓. ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคล
ยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับ วามต้องการภายใน ค่านิยมของเขา พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในลักษณะนี้
จะสอดคล้องกับ ค่านิยม ที่บุคคลมีอยู่เดิม ความพึงพอใจได้จะขึ้นอยู่กับ เนื้อหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้น ๆ 
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การเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ถ้าความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรมถูกกระทบไม่ว่า จะในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อ
การเปลี่ยน ทัศนคติ ทั้งสิ้น  

          นอกจากนี้ องค์ประกอบ ต่าง ๆใน กระบวนการสื่อสาร เช่น คณุสมบัติของผูส้่งสารและผูร้บั
สาร ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจน ช่องทางในการสื่อสาร ล้วนแล้วแต่ มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ 
ได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ทัศนคติ ของบุคคล เมือ่เกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทน แต่ก็จะสามารถ เปลี่ยนได้โดยตัวบุคคล 
สถานการณ์ ขา่วสาร การชวนเชื่อ และสิ่งต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดการยอมรับในสิ่งใหม ่แต่จะต้องมี ความสัมพันธ์ กับ
ค่านิยม ของบุคคลนั้น นอกจากนี้อาจเกิดจาก การยอมรับโดยการบังคับ เช่น กฎหมาย ข้อบังคับ 

          ๒.๒.๔  ความสมัพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ กับ พฤติกรรม (Attitude and Behavior) 
               ทศันคติ กับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ มีผลซึง่กันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติ มีผลต่อการ

แสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อ ทศันคติ ของบุคคลด้วย  
               เทรียนดิส ( Triandis,1971 ) กล่าวว่า ทัศนคติ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้เกิด

พฤติกรรม ทั้งนี้เพราะ พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมาจาก ทัศนคติ บรรทัดฐานของสงัคม นิสัย และผลที่คาด  
ถ้า ทัศนคติ ของบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุ่มจะเป็นการเสริมแรง (Reinforcement) 
ให้กับ ทศันคตินั้น มากขึ้น ในทางตรงข้าม จะเป็นการลงโทษ (Penalty) ถ้าบุคคลนั้นมี ทัศนคติ ไม่ตรงกับ
มาตรฐานหรือบรรทัดฐานของกลุ่ม 

               บุคคลที่ขึ้นอยู่กับกลุ่ม หรือติดอยู่กับกลุ่มมาก จะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ได้ยากที่สุด 
ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นความพยายาม ของบุคคลภายนอก 

              การสนับสนุน หรอืเห็นด้วยกับ ทัศนคติ บางอย่างของสมาชิกในกลุ่มแม้เพยีง ๑ คนเท่านัน้ 
ก็สามารถลดอทิธิพลของกลุ่มใหญ ่ที่มีต่อ ทศันคติ ของสมาชิกในกลุ่มได้ 

              แมเ้ป็นเพียงสมาชิก ๒ คนในกลุ่มเท่านั้น ที่ยึดมั่นในความคดิหรือ ทัศนคติ บางอยา่ง ก็จะมี
อิทธิพลต่อสมาชิกในกลุ่มได้ 

               การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยใช้อิทธิพลทางสังคม (Attitude Change: Social Influence) 
อิทธิพลทางสังคม มผีลอย่างมาก ต่อ การเปลี่ยนแปลง ทศันคติ และการตัดสินใจ เพราะในขณะตัดสินใจ ย่อมมี 
กลุ่มบุคคล ทีม่คีวามสําคัญ ต่อผู้เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่บุคคลในครอบครวั ญาติพ่ีน้อง และเพื่อนฝูง เป็นต้น 

               ได้มีการอภิปรายและทําการศกึษามาแล้วนับศตวรรษ เพราะการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เป็น
ผลกระทบที่เปน็ไปได้จากการเรียนรู้ และเปน็องค์ประกอบสําคัญเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ของคน Eagly & Chaiken 1993 and O’Keefe 1990 (cited in Maushak and Simonson 1996: 
987 - 993) ได้ทําการศึกษาถึงทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ ซึ่งสามารถจําแนกได้ ๔ ทฤษฎี ดังนี้ 

             ๑. ทฤษฎีความสอดคล้อง (Consistency Theories) เป็นทฤษฎีความสอดคล้องที่เกี่ยวข้อง 
กับอารมณ์ ความรู้สึกและการรู้คิด (Affective – Cognitive Consistency Theory) ทีม่ีการตรวจสอบ 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและความเชื่อ (believes) ซึ่งได้กล่าวว่า การสื่อสารที่สามารถจูงใจนั้น จะทําให้
เปลี่ยนองค์ประกอบด้านอารมณ์และความรูส้ึกและระบบทัศนคติ โดยเปลี่ยนองค์ประกอบทาง การรู้คิดของ
ทัศนคติ 
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             ๒. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theories)  ทฤษฎีนี้ได้ให้ความสําคัญกับคณุลักษณะของ
การกระตุ้นของสถานการณ์ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งทัศนคติจะเปลี่ยนแปลงได้นั้น เกิดจากการเข้าแทนที่ด้วย
ความต้ังใจหรือเจตนา ความเข้าใจและการยอมรับของบุคคล ในเรื่องราวต่างๆและการเปลี่ยนแปลงทศันคติเป็น
ผลจากการเรียนรู้ เช่นดังผลลพัธ์ของประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

             ๓. ทฤษฎีการตัดสินใจทางสังคม (Social Judgement Theories) ทฤษฎีนี้ มีจุดเน้นใน
การศึกษาว่า ทัศนคติของคนจะช่วยส่งเสริมการตัดสินใจหรือเรียกว่าการมีอิทธิพลต่อกัน โดยทฤษฎีการตัดสินใจ
ทางสังคม ได้ทาํนายการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนว่าทัศนคติของคนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันจะช่วยส่งเสริมให้มีการ
ตัดสินใจในการมีบทบาทหนา้ที่ของทัศนคติใหม่ในอนาคต 

             ๔. ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่ (Functional Theories) ทฤษฎีนี้ มคีําถามพื้นฐาน
เกี่ยวกับทัศนคติที่ได้ตระหนักถึงจุดมุ่งหมาย เช่น หน้าที่อะไร  ทีส่่งเสริมทัศนคติ เป็นการทําความเข้าใจใน
จุดมุ่งหมายของทัศนคติ ซึ่งเหตุผลของการมีทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องส่วนบุคคลและมคีวามสมัพันธ์กับ
หน้าที่ส่วนบุคคลของทัศนคติ ได้แก่ หน้าทีซ่ึ่งถือผลประโยชน์ เป็นสําคัญ (Utilitarian Function) หน้าที่ของ
ความรู้ (Knowledge Function) หน้าที่ในการป้องกันด้านอัตตา (Ego – Defensive Function) และหน้าที่ใน
การแสดงออกซึ่งคุณค่า (Value – Expressive Function) 

              การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้และเป็นองค์ประกอบ
สําคัญ เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา และการเรียนรู้ของคน โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎี ความ
สอดคล้อง ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการตัดสินใจทางสังคมและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหน้าที่ 

              การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะเป็นผลมาจากปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ สิ่งแวดลอ้ม ปัจจัยส่วน
บุคคลและการเกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นเอง ซึ่งโดยหลักการสําคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์สามารถ
ดัดแปลงพฤติกรรม ผ่านการใช้กระบวนการที่ทําซ้ําได้โดยผู้อ่ืน ความสามารถในการทาํซ้ํานั้นอาจจะบรรลุผลผ่าน
วิธีการต่างๆ เช่น การบรรยายด้วยวาจา การสาธิต หรือการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 

              ดังนั้นในการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทศันคติและพฤติกรรมของบุคคลหรือนักเรียน
เตรียมทหาร จงึควรนําทฤษฎีดังกล่าวมาพิจารณาเป็นแนวทางในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาออกแบบวิธีการ 
หรือกิจกรรมตา่งๆ ให้สอดคลอ้งเหมาะสมเพื่อการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
             ๒.๓ ความต้องการของมนษุย์  
                        พจนานกุรมในไทยฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ (๒๕๒๖ :๓๒๓) กล่าวถึง "ความ
ต้องการ" ว่าหมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเมื่อเกิดความรู้สึกดังกล่าวจะทําให้ร่างกายเกิด
การความขาดสมดุลเนื่องมาจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น มีแรงขับภายในเกิดขึ้น ทําให้ร่างกายไม่อาจอยู่นิ่งต้อง
พยายามด้ินรน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆ   

           ๒.๓.๑  ทฤษฎีความต้องการตามแนวความคิดของ เมอร์เรย ์(Murray) 
              เฮนรี เมอร์เรย์ (Henry Murray) มีความคิดเห็นว่า ความต้องการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

เนื่องมาจากสภาพทางร่างกายและสภาพทางจิตใจ สามารถสรุปได้ ดังนี้ (โยธิน ศันสนยุทธ , ๒๕๓๐ : ๓๖)  
               ๑. ความต้องการที่จะเอาชนะด้วยการแสดงออกความก้าวร้าว (Need for Aggression)   
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ความต้องการที่จะเอาชนะผู้อ่ืน เอาชนะต่อสิ่งขัดขวางทั้งปวงด้วยความรุนแรง มีการต่อสู้ การแก้แค้น การทํา
ร้ายร่างกาย หรือฆ่าฟันกัน เช่น การพูดจากระทบกระแทกกับบุคคลที่ไม่ชอบกัน หรือมี ปัญหากัน เป็นต้น  

               ๒. ความต้องการที่จะเอาชนะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ (Need for Counteraction)  เป็น
ความต้องการที่จะฟันฝ่าอุปสรรค ความลม้เหลวต่างๆ ด้วยการสร้างความพยายามขึ้นมา เช่น เมื่อได้รับคําดูถูกดู
หมิ่น ผู้ได้รับจะเกิดความพากเพียรพยายามเพื่อเอาชนะคําสบประมาทจนประสบความสําเร็จเป็นต้น 
                          ๓. ความต้องการที่จะยอมแพ้ (Need for Abasement) เป็นความต้องการที่จะยอมแพ้ 
ยอมรับผิด ยอมรับคําวิจารณ์ หรือยอมรับการถูกลงโทษ เช่น การเผาตัวตายเพื่อประท้วงระบบการปกครอง พัน
ท้ายนรสิงห์ไมย่อมรับอภัยโทษ ต้องการจะรับโทษตามกฎเกณฑ์ เป็นต้น 
                           ๔. ความต้องการที่จะป้องกันตนเอง (Need for Defendant) เป็นความต้องการที่จะ
ป้องกันตนเองจากคําวิพากย์ วิจารณ์ การตําหนิติเตือน ซึง่เป็นการป้องกันทางด้านจิตใจ พยายามหาเหตุผลมา
อธิบายการกระทําของตน มีการป้องกันตนเอง เพื่อให้พ้นผิดจากการกระทําต่าง ๆ เช่น ให้เหตุผลว่าสอบตก
เพราะครูสอนไม่ดี  ไมม่ีวิญญาณครู ขี้เกียจอบรมสั่งสอนศษิย์ หรือประเภท "รําไม่ดีโทษปีโทษกลอง" 
                          ๕. ความต้องการเป็นอิสระ (Need for Autonomy) เป็นความต้องการที่ปรารถนาจะเป็น
อิสระจากสิ่งกดขี่ทั่งปวง ต้องการที่จะต่อสู้ด้ินรนเพื่อเป็นตัวของตัวเอง             

                ๖. ความต้องการความสาํเร็จ (Need for Achievement)  คือ ความต้องการที่จะกระทํา
สิ่งต่างๆ ที่ยากลําบากให้ประสบความสําเร็จจากการศึกษาพบว่า เพศชายจะมีระดับความต้องการความสําเร็จ
มากกว่าเพศหญิง 

                ๗. ความต้องการสร้างมิตรภาพกับบุคคลอ่ืน (Need for Affiliation) เป็นความต้องการที่
จะทําให้ผู้อ่ืนรกัใคร ่ต้องการรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ต้องการเอาอกเอกใจ มีความซื่อสตัย์ต่อเพื่อน
ฝูง พยายามสรา้งความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน 

                ๘. ความต้องการความสนุกสนาน (Need for Play) เป็นความต้องต้องการที่จะแสดง
ความสนุกสนาน ต้องการหัวเราะเพื่อการผ่อนคลายความตึงเครียดมีการสร้างหรือเล่าเรื่องตลกขบขัน เช่น มีการ
พักผ่อนหย่อนใจ มสี่วนร่วมในเกมกีฬา เป็นต้น 

                ๙. ความต้องการแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน (Need for Rejection) บุคคลมักจะมีความ
ปรารถนา ในการที่จะแยกตนเองออกจากผู้อ่ืน ไม่มีความรูส้ึกยินดียินร้ายกับบุคคลอ่ืน ต้องการเมินเฉยจากผู้อ่ืน 
ไม่สนใจผู้อ่ืน 

                 ๑๐. ความต้องการความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน (Need for Succorance) เป็นความ
ต้องการให้บุคคลอ่ืนมีความสนใจ เห็นอกเหน็ใจ มีความสงสารในตนเอง ต้องการได้รับความช่วยเหลือ การดูแล 
ให้คําแนะนําดูแลจากบุคคลอ่ืนนั่นเอง 

                ๑๑. ความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอ่ืน (Need for Nurture) เป็นความ
ต้องการที่จะเข้าร่วมในการทํากิจกรรมในการทํากิจกรรมกบับุคคลอ่ืน โดยการให้ความช่วยเหลือให้บุคคลอ่ืนพ้น
จากภัยอันตรายต่างๆ 

                ๑๒. ความต้องการที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่ืน (Need for Exhibition) เป็นความ
ต้องการที่จะใหบุ้คคลอ่ืนได้เห็น ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเอง ต้องการให้ผู้อ่ืนมีความสนใจ สนุกสนาน 
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แปลกใจ หรือตกใจในเรื่องราวของตนเอง เช่น เล่าเรื่องตลกขบขัน ไห้บุคคลอ่ืนฟังเพื่อบุคคลอ่ืนจะเกิดความ
ประทับใจในตนเอง เป็นต้น 

                ๑๓. ความต้องการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน (Need for Dominance) เป็นความต้องการ
ที่จะให้บุคคลอ่ืนมีการกระทําตามคําสั่งหรือความคิด ความต้องการของตน ทําให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีอิทธิพล
เหนือกว่าบุคคลอ่ืน 

                ๑๔. ความต้องการที่จะยอมรบันับถือผู้อาวุโสกว่า (Need for Deference) เป็นความ
ต้องการที่ยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโสกว่าด้วยความยินดี รวมทั้งนิยมชมชื่นในบุคคลที่มีอํานาจเหนือกว่า พร้อมที่จะ
ให้ความร่วมมอืกับบุคคลดังกล่าวด้วยความยินดี 
                           ๑๕. ความต้องการหลีกเลี่ยงความรู้สึกล้มเหลว (Need for Avoidance of Inferiority) 
ความต้องการจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความอับอายทั้งหลาย ต้องการหลีกเลี่ยงการดูถูก หรือการกระทําต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดความละอายใจ รูส้กึอับอายล้มเหลว พ่ายแพ้                                 

                ๑๖. ความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากอันตราย(Need for Avoidance Harm) เป็นความ
ต้องการที่จะหลกีเลี่ยงความเจ็บปวดทางด้านร่างกาย ต้องการได้รับความปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง  

                ๑๗. ความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงจากการถูกตําหนิหรือถูกลงโทษ (Need for Avoidance 
of Blame) เป็นความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษด้วยการคล้อยตามกลุ่ม หรือยอมนับคําสั่งหรือปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับของกลุ่มกฎเกณฑ์เพราะกลัวถูกลงโทษ 

                ๑๘. ความต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Need for Orderliness) เป็นความ
ต้องการที่จะจัดสิ่งของต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความประณีต งดงาม 

                ๑๙. ความต้องการที่จะรักษาชื่อเสียง ( Needs for Inviolacy) เป็นความต้องการที่จะ
รักษาชื่อเสียงของตนที่มีอยู่ไว้จนสุดความสามารถ เช่น การไม่ยอมขโมย แม้ว่าตนเองจะหิว หรือไม่ยอมทํา
ความผิด ไม่คดโกงผู้ใดเพื่อชื่อเสียงวงศ์ตระกูล เป็นต้น 

                 ๒๐. ความต้องการให้ตนเองมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน (Need for Contrariness)เป็น
ความต้องการที่อยากจะเด่น นําสมัย ไม่เหมือนใคร 

                 เมอร์เรย์ รวบรวมความต้องการเหล่านี้มาจากประสบการณ์ในการรักษาคนไข้และการ
สังเกตของเขา  เขามิได้รวบรวมความต้องการเหล่านี้จากการค้นคว้าวิจัยในสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาต ิ 
แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการเหล่านี้ก็ได้รับความสนใจมาเป็นเวลานาน  ถึงแมจ้ะมีความต้องการบางอย่างที่
ขัดกันในตัว เช่น ความต้องการเลียนแบบผูอ่ื้นกับความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งเขามองในแง่ของบุคลิกภาพ  
เนื่องจากเขาเชื่อว่าการประเมินบุคลิกภาพต้องดูโดยรวม ไม่สามารถแบง่แยกให้ขาดออกจากกันหมดได้ 

           ๒.๓.๒  ทฤษฎีลําดบัขั้นความต้องการ (Hierachy of Needs Theory) ของ มาสโลว์  
               อับราฮัม มาสโลว์ (Abrahum Maslow)  พบว่า ความต้องการของมนุษย์มีลักษณะเป็น

ลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ (A hierarchy of needs) จากตํ่าไปหาสูง กล่าวคือ เมือ่ความต้องการในระดับ
ตํ่าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที บุคคลมีสิ่งกระตุ้นให้ต้อง
สนองตามลําดับความต้องการของมนุษย์ ๕ ประการ คือ 
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       ๑. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological need) เป็นความต้องการพื้นฐานที่ทุกคน
ต้องการเหมือนกัน ที่ช่วยการดํารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ําด่ืม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ 
ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น  เป็นความต้องการที่มีอํานาจมากที่สุด จากความต้องการ
ทั้งหมด เมื่อความต้องการทางร่างกายได้รับการสนองตอบเพียงพอแล้ว ความต้องการอย่างอื่นก็จะเข้ามาแทนที ่ 

           ๒. ความต้องการความปลอดภัย (Safety need) หรือความรู้สึกมั่นคง (safety or 
security) หมายถึง ความต้องการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมัน่คงในงาน 
ในชีวิตและสุขภาพ บุคคลจะใฝ่หาความปลอดภัยด้วยกันทั้งสิ้น และเมือ่มีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความรู้สึกไม่
ปลอดภัย ก็จะหาใครสักคนทีจ่ะสามารถปกป้องคุ้มครองเขาและเป็นบุคคลที่มีความเขม้แข็งซึ่งเขาสามารถจะ
พ่ึงพาอาศัยได้ หรือ หาวิธีการที่จะขจัดความรู้สึกกลัว โดยการใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่จะทําให้
ความรู้สึกกลัวหมดไป  

 ๓. ความต้องการทางสังคม (Social need)  หมายถึง ความต้องการความรัก มิตรภาพ 
ความใกล้ชิดผกูพัน ต้องการเพื่อน การมีโอกาสเข้าสมาคมสังสรรค์กับผูอ่ื้น ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งหรอืหลายกลุ่ม และเป็นที่ยอมรบัของสังคม บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดย
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น ความสมัพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็น
เป้าหมายสําคัญสําหรับบุคคล กล่าวคือ บุคคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเมื่อถกูทอดทิ้งไม่มีใครยอมรับ หรอืถูกตัดออก
จากสังคม 

 ๔. ความต้องการได้รับการยกย่อง (Esteem need) หมายถึง ความต้องการสร้าง
สถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจ และสร้างการนับถือตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จของงานที่ทํา 
ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองและเกียรติยศ ความต้องการเหล่านี้ได้แก่ ยศ ตําแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้า
ทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ ความ
ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความต้องการนับถือตนเอง (self-
respect) ส่วนลักษณะที่ ๒ เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from others) 

               ๔.๑  ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอํานาจ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืน และมคีวามเป็น
อิสระ ทุกคนต้องการที่จะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าและมีความสามารถที่จะประสบความสําเร็จในงานภารกิจต่างๆ และ
มีชีวิตที่เด่นดัง 

               ๔.๒ ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem from others) คือ ความ
ต้องการมีเกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มช่ืีอเสียงเป็นที่กล่าวขาน 
และเป็นที่ช่ืนชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระทําซึ่งทําให้รู้สึกว่าตนเองมี
คณุค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน  

 ๕. ความต้องการประสบผลสาํเร็จในชีวิต (Self-actualization need) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุด คือ ต้องการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดของตัวเอง 
ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถให้ถึงขดีสุดยอด มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการคิด
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ การก้าวสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพและการงาน  
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          ๒.๓.๓  ความต้องการตามหลักพุทธศาสนา 
                ในทางพุทธศาสนา กล่าวถึง ความต้องการของมนุษย์ หรือความอยาก ซึ่งเรียกว่า กิเลส  มี

อยู่ ๓ อย่าง คือ ( พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต , ๒๕๓๘ : ๖๗ - ๗๐) 
                ๑. กามตัณหา คือ ความอยากในกามคุณทั้ง ๕ ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส   
                ๒. ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากได้ 
                ๓. วิภวตัณหา คือ ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่อยากได้ 

 ๓. พฤติกรรมการเรียนรู้   
    การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลของปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อสิ่งเร้า ซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวร อันเป็นผลจากประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนทาง อวัยวะ 
ทางสติปัญญา ทางสังคม หรือทางอารมณ์ก็ได้และการเรียนรู้ เกิดได้โดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ จะมีการสอน
หรือไม่มีการสอนก็ได้ ซึ่งการเรียนรู้ มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าการสั่งสอน บอกเล่าให้เข้าใจ และจําได้เท่านั้น 
ไม่ใช่เรื่องของการทําตามแบบ ไม่ได้มีความหมายแต่เพียงการเรียนวิชาต่างๆ เท่านั้น แต่หมายคลุมถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการสังเกต พิจารณา ไตร่ตรอง แก้ปัญหาทั้งปวง และไม่ช้ีชัดว่าการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทางที่สังคมยอมรับเท่านั้น 
              ๓.๑ จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  

        พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของนักการศึกษาซึ่งกําหนดโดย บลูม และคณะ (Bloom 
and Others ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน ๓ ด้าน ดังนี้  

             ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถทางสมอง 
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินผล  

             ด้านเจตพิสัย (Affective Domain ) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึก 
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม  

             ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถด้าน
การปฏิบัติครอบคลุมพฤติกรรมประเภทการเคลื่อนไหว การกระทํา การปฏิบัติงาน การมีทักษะและความชํานาญ  

        พฤติกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ บลูม และคณะ มีความสอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน
เตรียมทหาร ที่ได้กําหนดไว้ในอัตราการจัดเฉพาะกิจ ดังนี้ “โรงเรียนเตรียมทหาร มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
และให้การศึกษาอบรมนักเรียนเตรียมทหาร ในด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย กับวิชาทหารและวิชาตํารวจ
เพื่อให้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านความรู้ อุปนิสัย และคุณสมบัติของผู้นําหน่วย 
มีผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” ทั้งนี้แนวคิดการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับ
นักเรียนเตรียมทหาร เป็นเป้าหมายหนึ่งของการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ซึ่งจะต้องพิจารณากรอบแนวทาง สร้าง
รูปแบบและวิธีการในการปลูกฝังอบรม ด้วยเนื้อหาที่ตรงประเด็นหรือแฝงไว้ในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติ
ตลอดจนกิจกรรม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมความสามัคคีขึ้นในหมู่ของนักเรียนเตรียมทหาร อันหมายถึง การ
แสดงออกหรือการทํากิจกรรม ที่เห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่ทะเลาะวิวาทแก่งแย่ง
ชิงดีกัน มีความรักใคร่ กลมเกลียว ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมมือกันทํางานเพื่อ
ความสําเร็จของหมู่คณะ (ธวัชชัย เพ็ญสุริยะ, ๒๕๕๔ : ๓)  
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      ๓.๒ องค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้  

        ดอลลาร์ด และ มิลเลอร์ (Dallard and Miller) เสนอว่าการเรียนรู้ มีองค์ประกอบสําคัญ ๔ 
ประการ คือ  

          ๓.๒.๑ แรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็นความพร้อมที่จะเรียนรู้
ของบุคคลทั้งสมอง ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ แรงขับและความพร้อมเหล่านี้จะก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือ
พฤติกรรมที่จะชักนําไปสู่การเรียนรู้ต่อไป  

  ๓.๒.๒  สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้
บุคคลมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้าจะหมายถึงครู กิจกรรมการ
สอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ครูนํามาใช้  

  ๓.๒.๓  การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาเมื่อ
บุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งส่วนที่สังเกตเห็นได้และส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การเคลื่อนไหว 
ท่าทาง คําพูด การคิด การรับรู้ ความสนใจ และความรู้สึก เป็นต้น  

  ๓.๒.๔  การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผลในการเพิ่ม
พลังให้เกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเพิ่มขึ้น การเสริมแรงมีทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งมีผล
ต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอันมาก (ป.กุลวัฒน์,๒๕๕๑) 
      ๓.๓  การเกิดการเรียนรู้  

        องค์ประกอบของการเรียนรู้ตามแนวคิดของ ดอลลาร์ด และ มิลเลอร์ ดังกล่าวสามารถนําไปใช้ใน
การกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนเตรียมทหารเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคี โดยการเรียนรู้
ตามแนวคิดของ ดอลลาร์ด และ มิลเลอร์ กล่าวว่าเกิดขึ้นได้สองทางด้วยกัน คือ 

           ๓.๓.๑ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง 
เช่น เด็กเล็กๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักหรือเรียนรู้คําว่า “ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ําร้อน แล้วผู้ใหญ่บอกว่าร้อน 
และห้ามคลานเข้าไปหา เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยู่อีก จนกว่าจะได้ใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกาน้ําร้อน จึงจะรู้ว่ากาน้ําที่ว่าร้อนนั้นเป็นอย่างไร ต่อไป เมื่อเขาเห็นกาน้ําอีกแล้วผู้ใหญ่
บอกว่ากาน้ํานั้นร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ํานั้น เพราะเกิดการเรียนรู้คําว่าร้อนที่ผู้ใหญ่บอกแล้ว 

           ๓.๓.๒ การเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วย
ตนเองโดยตรง แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก การอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนังสือต่างๆ 
และการรับรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ 

         การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบ
การกระทํา ( Operant Conditioning) ของ สกินเนอร์ (B.F.Skinner, 1953 ) ส่วนการเรียนรู้จากประสบการณ์
ทางอ้อมนั้นสามารถอธิบายได้ด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ( Socirl Cognitive Theory)  ของ   
อัลเบิร์ต แบนดูร่า ( Bandura, 1977) 

             ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant Conditioning) 
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             ทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่า พฤติกรรมของคนเรานั้นเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการที่
คนเรามีปฎิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม โดยทีสภาพแวดล้อมมีปัจจัยอยู่ ๒ ตัว ที่มีผลต่อพฤติกรรม ซึ่งได้แก่
เงื่อนไขนํา  ( Antecedents) และผลกรรม ( Consequences)  

             เงื่อนไขนํา คือเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการพฤติกรรม เป็นปัจจัยที่บอกให้
คนเรารู้ว่า เราควรทําหรือไม่ควรทําพฤติกรรมที่เราต้องการจะทําหรือไม่ เช่น สัญญานไฟแดง บอกให้เรารู้ว่าเรา
ควรจะหยุดรถแม้ว่าเราต้องการที่จะขับรถต่อไปก็ตาม หรือการที่เราเห็นคุณแม่อารมณ์ดี ก็จะเป็นสัญญานให้รู้ว่า
ถ้าจะขอเงินพิเศษ คุณแม่ก็คงจะให้เป็นต้น 

             ผลกรรม คือเหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการเกิดพฤติกรรม มีผลทําให้พฤติกรรม
นั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อย สม่ําเสมอ หรือลดลง ยุติลง  

              การอธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้นั้น Skinner แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทด้วยกันคือ 
              ๑. ตัวเสริมแรงทางบวก ( Positive Reinforcer) คือผลกรรมที่ตามหลังพฤติกรรม แล้วทํา

ให้พฤติกรรมนั้น เกิดบ่อยครั้งขึ้น หรือเกิดขึ้นสม่ําเสมอ กระบวนการที่ใช้ให้ผลกรรมแล้วทําให้พฤติกรรมเกิด
บ่อยครั้งขึ้นนั้นเรียกว่า การเสริมแรงทางบวก ( Positive Reinforcenent) เช่น การที่คนเราทํางานแล้ว ได้
เงินเดือน เงินเดือนก็เป็นตัวเสริมแรงทางบวกให้คนเราทํางานบ่อยครั้ง หรือการที่แต่งตัวให้ดูดีแล้วได้รับคําชมว่า
แต่งตัวเป็น ก็ทําให้เราแต่งตัวดีทุกครั้งที่ออกงาน คําชมก็จัดได้ว่าเป็นตัวเสริมแรงทางบวกต่อพฤติกรรมการ
แต่งตัวดีของเราเป็นต้น โดยประเภทของแรงเสริมแรงทางบวก แบ่งออกได้เป็น ๕ ประเภทด้วยกัน คือ 

                  ๑.๑ ตัวเสริมแรงทางสังคม ( Social Reinforcer) ได้แก่คําชม คํายกย่อง การให้ข้อมูล
ป้อนกลับทางบวก การกอด การแตะตัว การแสดงการยอมรับ 

                  ๑.๒ ตัวเสริมแรงที่เป็นวัตถุสิ่งของ ( Material Reinforcer) ได้แก่สิ่งของต่างๆ เช่น 
เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ โล่รางวัล ของที่ระลึก  เสื้อ ผ้า น้ําหอม รวมทั้ง อาหารพิเศษ เป็นต้น 

                  ๑ .๓  ตัวแรงเสริมที่ เ ป็นกิจกรรม หรือที่รู้จักในนามของหลักการของ พรีแมค 
(Premack’s principle) เป็นการใช้กิจกรรมที่บุคคลชอบมาเสริมแรงกิจกรรมที่บุคคลไม่ชอบทําหรือทําน้อย 
เพื่อให้บุคคลนั้นทํากิจกรรมนั้นมากขึ้น เช่นการที่เด็กชอบเล่นเกมแต่ไม่ขอบทําการบ้านก่อนแล้วจึงค่อยเล่นเกม 
เป็นต้น 

                  ๑.๔ เบ้ียอรรถกร (Tokens Ecomomy) เป็นการใช้เบ้ีย คะแนน หรือดาว เป็นตัว
เสริมแรง โดยที่เบี้ย คะแนน หรือดาวนั้นสามารถนําไปแลกตัวเสริมแรง อ่ืนๆได้ ตัวอย่างของเบี้ยอรรถกรที่เห็นให้
ชัดคือ เงิน คูปองแลกของ หรือแต้มสะสมของบัตรเครดิต ที่สามารถนําไปแลกสิ่งของต่างๆได้ตามต้องการ 

                  ๑.๕ ตัวเสริมแรงภายใน (Covert Reinforcer) ได้แก่ความภูมิใจหรือความสุข 

              ๒. ตัวลงโทษ (Punisher) คือผลกรรมที่ตามหลังพฤติกรรมแล้วทําให้พฤติกรรมนั้น ลดลง 
หรือยุติลง กระบวนการที่ให้ผลกรรมแล้วทําให้พฤติกรรมลดลงหรือยุตินั้นเรียกว่า การลงโทษ (Punishment) 
เช่นการที่เราขับรถเร็วว่าที่กฎหมายกําหนดแล้วถูกตํารวจจับ ปรับเงินไป ๕๐๐ บาท ทําให้เราไม่ขับรถเร็วอีกเลย 
การถูกปรับเงิน ก็จัดได้ว่าเป็นการลงโทษพฤติกรรมการขับรถเร็วของเรานั้นเอง 

              ๓. การหยุดย้ัง ( Extinction) คือการยุติการให้การเสริมแรง ต่อพฤติกรรมที่เคยได้รับการ
เสริมแรง กระบวนการดังกล่าวจะส่งผลทําให้พฤติกรรมนั้น ลดลงหรือยุติลงในเวลาต่อมา แต่ก่อนที่จะลดลง อาจ
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เกิดมีการระเบิดของพฤติกรรมขึ้นได้ เช่น การที่เด็กไปที่ศูนย์การค้ากับแม่และขอให้แม่ซื้อของให้ แม่ก็ซื้อให้แทบ
ทุกครั้ง (แม่ให้การเสริมแรงทางบวกต่อพฤติกรรมการขอให้แม่ซื้อของให้) วันหนึ่งแม่ตัดสินใจไม่ซื้อให้เนื่องจาก
เห็นว่าไม่เหมาะสม แสดงว่าแม่กําลังใช้การหยุดย้ัง ผลจากการใช้การหยุดย้ังจะพบว่า เด็กจะขอด้วยเสียงอันดัง
ขึ้น และอาจระเบิดถึงขั้นด้ินกับพ้ืนได้ ซึ่งเราเห็นเหตุการณ์นี้ได้บ่อยๆในศูนย์การค้า แสดงว่าเด็กถูกการหยุดย้ัง
นั่นเอง 

             ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)  
              ทฤษฎีนี้มีความเช่ือว่าพฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่นั้น เกิดขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรม

ของตัวแบบในสภาพแวดล้อม (Bandura ,1977) ตัวแบบในสภาพแวดล้อม สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด 
ด้วยกันคือ ตัวแบบที่เป็นชีวิตจริง (Live Model) เป็นตัวแบบที่มีคนเราเผชิญในชีวิตจริง เช่น พ่อ แม่ญาติพ่ีน้อง 
ครู เพื่อน เป็นต้น ตัวแบบอีกชนิดหนึ่งคือ ตัวแบบสัญลักษณ์  (Symbolic Model) เป็นตัวแบบที่ที่เราเห็นโดย
ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ ทีวี หนังสือพิมพ์ การ์ตูน นิยาย เป็นต้น ตัวแบบทั้ง ๒ ชนิดนี้ มีผลต่อการ
เรียนรู้ของคนเราไม่แตกต่างกัน หากตัวแบบสัญลักษณ์ มีผลในวงกว้างกว่าเท่านั้น เนื่องจากตัวแบบที่มนุษย์ต้อง
เผชิญอยู่นั้นมีมากมาย คําถามที่ตามมาคือ แล้วทําไมตัวแบบบางตัวมีอิทธิพลต่อคนบางคนมากกว่าอีกบ้างคน 
คําตอบอยู่ที่กระบวนการลอกเลียนแบบ ซึ่ง แบนดูร่า (1977) กล่าวว่ากระบวนการลอกเลียนแบบมีอยู่ด้วยกัน ๔ 
กระบวนการคือ 

                ๑. กระบวนการสนใจ (Attention Process) นั้นคือผู้สังเกตจะต้องมีความสนใจในตัวแบบ
เสียก่อน จึงจะมีความคิดอยากลองเลียนแบบ  ซึ่งตัวแบบจะต้องมีลักษณะเด่น มีช่ือเสียง น่าสนใจหรือมีลักษณะ
คล้ายกับผู้สังเกต อีกทั้งเป็นตัวแบบที่แสดงออกแล้วได้รับการเสริมแรง หรือการลงโทษจะได้รับความสนใจเป็น
พิเศษ ตัวแบบที่ได้รับการเสริมแรงจะทําให้ผู้สังเกตอยากทําตาม แต่ในทางกลับกันตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมแล้ว
ถูกลงโทษ ผู้สังเกตก็จะไม่อยากลอกเลียนแบบพฤติกรรมนั้น นอกจากตัวลักษณะของตัวแบบแล้ว สภาวะของผู้
สังเกตก็มีผลต่อการให้ความสนใจในตัวแบบด้วย ถ้าผู้สังเกตอยู่ในสภาวะตื่นตัวก็จะให้ความสนใจในตัวแบบ แต่
ถ้าเพลียหรือง่วงนอนก็จะไม่สนใจตัวแบบ นอกจากนี้ผู้สังเกตจะต้องไม่ถูกสิ่งเร้าอ่ืนๆดึงดูดความสนใจออกไปใน
ขณะที่สังเกตตัวแบบอยู่ 

                ๒. กระบวนการจดจํา (Retention Process) เมื่อผู้สังเกตพฤติกรรมของตัวแบบแล้ว การ
ที่จะเรียนรู้จากตัวแบบได้ดี ผู้สังเกตจะต้องสามารถจดจําพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดงออกได้ ซึ่งการที่จะจดจําได้ดี
นั้น ลักษณะของตัวแบบจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้สังเกตมีความคุ้นเคยหรือไม่ก็จะต้องเห็นบ่อยๆ และจะช่วยให้กระบวน 
การจดจํานั้นเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งควรจะต้องมีการชักซ้อมในการแสดงออกจริงๆ หรือชักซ้อมในความคิดก็ได้ 

                ๓. กระบวนการทําตาม (Reproduction Process) นั้นคือหลังจากที่ผู้สังเกตจดจํา
พฤติกรรมของตัวแบบได้ดีแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการทําตามตัวแบบ กระบวนการนี้จะทําให้ได้ดีถ้ามีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ เมื่อลองทําตามพฤติกรรมของตัวแบบ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับความสามารถเดิมที่ผู้สังเกตมีอยู่ เช่น 
การท่ีผู้มีพ้ืนฐานทางด้านการเล่นเทนนิสเมื่อดูนักเทนนิสระดับโลกแข่งกันสก็สามารถจดจําท่าต่างๆได้ง่าย และ
สามารถทําตามได้ง่ายกว่า ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการเล่นเทนนิสมาก่อนเลย 

                ๔. กระบวนการแรงจูงใจ (Motivation Process) เป็นการกระบวนการสุดท้ายที่จะทําให้ผู้
สังเกตตัดสินใจจะทําตามพฤติกรรมของตัวแบบ นั้นคือผู้สังเกตจะพิจารณาดูว่าในสภาพการณ์ใด ที่แสดง



๑๕ 
 
พฤติกรรมตามตัวแบบแล้วได้รับการเสริมแรง การที่คาดว่าจะได้รับเสริมแรงนี่เองทําให้เป็นแรงจูงใจที่ทําให้ผู้
สังเกต แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบที่ตนเองลอกแบบมา 

             นอกจากนี้ แบนดูร่า (1977) ยังได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-Efficacy) โดยที่เขาเชื่อว่าทุกคนจะมีการรับรู้ความสามารถของตนเฉพาะอย่างนั้น คือคนบางคนจะรับรู้ว่า
ตนเองมีความสามารถในเรื่องการพูดแต่อาจจะรับรู้ว่าตนเองไม่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ การรับรู้
ความสามารถของตนเองนั้นมีผลต่อความกระทําในเรื่องๆ คือถ้าคนเรามีการรับรู้ความสามารถของตนสูงในด้าน
ใดจะทําให้เขาสามารถแสดงออก ในสิ่งนั้นๆได้เต็มความสามารถของเขานั้นเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง
มีความสําคัญอย่างมากต่อการแสดงออกของบุคคลในชีวิต ประจําวัน เพราะปัจจัยหนึ่งของความสําเร็จในการใช้
ชีวิตของคนเราก็คือการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นเอง 
              ๓.๔  การนําเอาแนวความคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ไปพัฒนาพฤติกรรม 

          เนื่องจากการเรียนรู้นั้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก 
การนําเอาแนวคิดการเรียนรู้ไปใช้พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนเตรียมทหาร สามารถที่จะเริ่มจากการพัฒนา
พฤติกรรมภายในไปสู่พฤติกรรมภายนอก หรือพฤติกรรมภายนอกไปสู่พฤติกรรมภายในก็ได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
พฤติกรรมทั้งสองประเภทนี้มีผลซึ่งกันและกันเอง แต่ในกระบวนการพัฒนาตนเองนั้น ควรจะเริ่มต้นจาก
พฤติกรรมภายใน ไปสู่พฤติกรรมภายนอก เพราะว่าคนเรานั้นควรจะมีความตระหนักหรือต้องการที่พัฒนาตัวเอง
เสียก่อน จึงจะทําให้กระบวนการพัฒนาตนมีประสิทธิภายย่ิงขึ้น ดังนั้นขั้นตอนพัฒนานั้นจึงควรเริ่มจากการ คิดดี 
พูดดี และทําดี ซึ่งถ้าทุกคนทําได้ก็จะทําให้สังคมมีความสงบ และความสุขมากขึ้น 
              ขั้นตอนพัฒนาดังกล่าว สอดคล้องกับหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาคือ สาราณียธรรม ๖ ซึ่งเป็น
คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีในสังคม  และแนวคิดที่เป็นสากลคือ ความคิดเชิงบวกและการทํางานเป็นทีม  

          ๔. มนุษยสัมพันธ์ 
      มนุษยสัมพันธ์ ( Human Relationships ) เป็นการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหมู่เป็นคณะ หรือกลุ่ม
โดยมีการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม เพื่อให้ทราบความต้องการของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มรวม
ไปถึง วิธีการจูงใจ และประสานความต้องการ ของบุคคล และกลุ่มให้ผสมผสานกลมกลืนกันตามระบบที่สังคม
ต้องการ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( ๒๕๓๘ : ๖๒๘ ) 
      มนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การแสวงหา เพื่อทําความเข้าใจ โดยการใช้ลักษณะรูปแบบการ ติดต่อ
สัมพันธ์กัน ระหว่างบุคคลเป็นผล ก่อให้เกิดความเชื่อมโยง เพื่อให้ได้ผลสําเร็จ ตามเป้าหมายขององค์การ ของแต่
ละบุคคล ที่ได้กําหนดไว้ อํานวย แสงสว่าง ( ๒๕๔๔ : ๙๙ ) 
      มนุษย์ทุกคนสามารถฝึกการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ ถ้ามีความปรารถนา มีความต้ังใจจริง พร้อมที่จะ
ฝึกฝน ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ และนําไปปฏิบัติจริง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการสร้างความสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะ "มนุษยสัมพันธ์" เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

     ๔.๑  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ 
          มนุษยสัมพันธ์ ช่วยทําให้มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ไม่ว่าสังคมขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ แต่

ละคนที่มาอยู่ร่วมกันนั้น ต่างก็มีความแตกต่างกัน (Individual) ในเรื่อง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เจต
คติ รสนิยม ความคิดเห็น เชาวน์ปัญญา เป็นต้น แต่ถ้าทุกคนสามารถร่วมใจกัน ระดมความแตกต่างเหล่านี้ แล้ว



๑๖ 
 
นํามาสร้างสรรค์ ให้เกิดสิ่งที่ดีใหม่ ๆ ขึ้นในสังคม ก็จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะการคิดของคน
หลายคน ย่อมจะรอบคอบกว่า และมีโอกาสผิดพลาดมีน้อยกว่าการคิดคนเดียว  

         มนุษยสัมพันธ์จึงสําคัญมาก ต้ังแต่ หน่วยสังคมต้ังแต่เล็กที่สุดคือ ครอบครัวไปจนถึงหน่วยสังคม
ที่ใหญ่ที่สุด คือ สมาคมโลก ได้แก่ องค์การสหประชาชาติ ลงมาจนเป็นประเทศ ถ้าหากสามารถทําให้คนที่มาอยู่
รวมกันนั้น มีความเข้าใจ ซึ่งกันและกันมีความไว้วางใจกัน มีความปรารถนาจะร่วมมือร่วมใจกัน แบ่งหน้าที่กันทํา 
กําหนดบทบาท หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ของตน ได้อย่างสมบูรณ์ หน่วยงาน หรือสังคมนั้นก็จะเป็นระเบียบ มี
ความสุข ความเจริญก้าวหน้า พัฒนาไปสู่ความเป็นสากลได้  

          มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นทั้งศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Art) ในการเข้ากับคน การเอาชนะใจคน 
และการครองใจคนทุกระดับ เช่น ผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานกับเพื่อนร่วมงาน และ 
รวมทั้งคนในครอบครัวด้วย การพูดจาดี ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตรกับทุกคนเป็นหลักการแรกที่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ในขั้นต่อไป และจําไว้เสมอว่า เราเป็นมนุษย์ต้องปฏิบัติกับคนอื่น เช่นเดียวกับตัวเรา และเราอาจ
สรุปได้ว่า มนุษยสัมพันธ์มีความสําคัญ ดังนี้คือ 

          ๑. มนุษยสัมพันธ์ ทําให้เกิดสร้างความสามัคคีธรรมให้เกิดขึ้นในกลุ่มสังคม ในหมู่คณะ 
      ๒. มนุษยสัมพันธ์ ทําให้การบริหารงานต่างๆ สามารถก่อให้เกิดการรวมพลัง เพื่อก่อให้เกิด 

ความร่วมแรงร่วมใจ เกิดความรักใคร่ สมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติงาน 
      ๓. มนุษยสัมพันธ์ ทําให้สังคมปกติสุข คนในสังคมนั้นๆ อยู่ดีมีสุข 
      ๔. มนุษยสัมพันธ์ ทําให้สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกัน และกัน เป็นการสร้างสรรค์สังคม 
      ๕. มนุษยสัมพันธ์ ทําให้งานต่างๆ ประสบความสําเร็จเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้ เราทํางาน 

หลายอย่าง คนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน งานจึงจะประสบความสําเร็จ 
      ๖. มนุษยสัมพันธ์ ทําให้คนแตกต่างจากสัตว์อ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตใจ ดังนั้นการอยู่ 

ร่วมกันจึงทําให้มนุษย์รู้ถึงความรักใคร่และไมตรีที่มีให้กัน รวมถึงความต้องการที่จะบรรลุจุดหมายด้วยความภูมิใจ 
      ๗. มนุษยสัมพันธ์ ทําให้บุคคลยอมรับนับถือกัน ตระหนักในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

"ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์" (Human dignity) ต้องทําให้คนที่ทํางานร่วมกันรู้ และเข้าใจ ถึงการให้เกียรติกัน 
เสมอมนุษย์เฉกเช่นเดียวกันคือ การยอมรับคุณค่า ความเป็นมนุษย์นั่นเอง 

      ๘. มนุษยสัมพันธ์ ทําให้งานทุกอย่างบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรต้องการ เพราะทุกคน เคารพ
ในการแสดงความคิดเห็นและพฤติกรรมการแสดงออกของแต่ละบุคคล อันจะนําไปสู่ความร่วมมือ และ การ
ประสานงานที่ดีนั่นเอง 

      ๙. มนุษยสัมพันธ์ ทําให้คนคล้อยตามได้ หากทําให้จิตใจเขาคล้อยตามได้บุคคลจะเกิดความ ช่ืน
ชอบ และจะพัฒนาความช่ืนชอบ จนเกิด ความศรัทธา และเมื่อบุคคล เกิดความศรัทธาบุคคล ก็ยินดีที่จะปฏิบัติ
ตาม ซึ่งการทําให้คนอื่นคล้อยตามต้องอยู่บนเงื่อนไขของความชอบธรรม ก็จะสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ถาวรได้
แต่หากบุคคลกระทําทุกอย่างเพียง เพื่อประโยชน์แห่งตน มนุษยสัมพันธ์นั้นๆ ก็เป็นแค่ช่ัวคราว เมื่อความจริง
กระจ่างอาจทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้น ในกรณีเรื่อง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ทุกคนมีไมตรี
ต่อกันทุกคน จึงควรคิด และกระทําในสิ่งดีดี ให้แก่กันเราก็จะได้สิ่งดีๆ ตอบ  



๑๗ 
 
               มนุษยสัมพันธ์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทํางาน และการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เพราะช่วยให้
มนุษย์เรียนรู้ ที่จะยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และปรับตัวปรับใจ ให้ร่วมสังคม และร่วมกิจกรรมกันอย่างสันติ
สุข เป็นเครื่องยึดโยงให้มนุษย์มีความเข้าใจ และร่วมมือกันทํางาน อันเป็นผลทําให้มีความสําเร็จของงานเกิดขึ้น 
และทําให้มีความมั่นคง ในครอบครัว ในสังคม และในประเทศชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ขึ้น ๆ ตามลําดับ 
จนถึงสังคมโลก โดยร่วมมือร่วมใจในการทํางาน และทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามัคคีต้อง
อาศัยความสัมพันธ์ อันดีใน กลุ่มของบุคคล และของหมู่คณะ  

     ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ยอมรับซึ่งกันและกันมีความสนิทสนม
คุ้นเคยรักใคร่ มีความนับถือกัน และความเต็มใจ ที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อนําไปสู่การอยู่ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข และสามารถร่วมมือกัน ดําเนินงาน ของส่วนรวม ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี กล่าวได้ว่าการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้มีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือการสร้างความสามัคคี นั่นเอง 

     ๔.๒ องค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์ แบ่งเป็น ๓ ประการ คือ  
          ๑. การเข้าใจตนเอง เป็นลักษณะการรู้จักตนเองอย่างแท้จริงว่าตนเองเป็นใคร มีความรู้

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์แค่ไหนระดับใด มีจุดแข็งคือความเก่ง และจุดอ่อนคือความไม่เก่งในด้าน
ใดบ้างเรื่องใดบ้าง การเข้าใจตนเอง ทําให้บุคคลเกิดการรู้สึกยอมรับในคุณค่าแห่งตน นับถือตนเอง และรู้จัก
เข้าใจสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งที่สําคัญในการเข้าใจตนเองจะช่วยให้เรารู้จักปรับตัว
เข้ากับบุคคลอ่ืนได้ดี 

          ๒. การเข้าใจบุคคลอ่ืน เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของคน ความแตกต่างระหว่างบุคคลความ
ต้องการของบุคคล แรงจูงใจของบุคคล สภาพสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดประโยชน์ ในการนําไปใช้ติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนได้นานัปการ เมื่อเราต้องการ ไปติดต่อสัมพันธ์กับ บุคคลใด เราต้องทราบก่อนว่าบุคคลนั้นชื่อใดเป็น
ใคร มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ทางด้านใด อยู่ในระดับใดชอบสิ่งใด ไม่ชอบสิ่งใด โปรดปราน
ในสิ่งใดเป็นพิเศษ มีคุณลักษณะที่เด่นทางด้านใดบ้าง 

          ๓. การเข้าใจสิ่งแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา และบุคคลอ่ืน
ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน และมีส่วนสัมพันธ์กับ มนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ สภาพการณ์เหตุการณ์ 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต ล้วนแต่มีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นได้แก่ สถาบันครอบครัว 
สถาบันที่เป็นองค์การ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน โรงงาน รัฐบาล ศาสนา องค์การระหว่าง
ประเทศ ความรู้จากการเข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถนํามาปรับใช้กับตัวเรา ในการเสริมสร้าง มนุษยสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนได้ดีมากขึ้น อํานวย แสงสว่าง (๒๕๔๔ : ๑๐๑) 

     ๔.๓  เป้าหมายที่สําคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ มีอยู่ ๓ ประการตามที่ เคียธ เดวิส (Keith Davis) 
กล่าวถึง การมีมนุษย์สัมพันธ์ คือ 

          ๑. เพื่อให้คนเกิดความร่วมมือร่วมใจกัน 
          ๒. เพื่อให้คนได้รับความพอใจในงาน ที่ตนทําอยู่ และ 
          ๓. เพื่อให้คนทํางาน อย่างมีประสิทธิภาพ  
     เมื่อเป้าหมายเหล่านี้บรรจุผลสําเร็จเมื่อใด การกระทําของกลุ่ม ก็จะประสบความสําเร็จอย่าง

สมบูรณ์ นั่นก็คือ คนจะทํางานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ และแรงจูงใจร่วมกัน                   



๑๘ 
 

     ๔.๔  แนวทางการสร้างมนุษยสัมพันธ์  แนวทางการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อมนุษย์
สัมพันธ์ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (๒๕๔๐: ๔๔- ๔๖) กล่าวถึง "การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยใช้
หลักว่า เมื่อเราต้องการสิ่งใด ผู้อ่ืนก็ต้องการสิ่งนั้นเช่นกัน ส่วนความต้องการด้านจิตใจให้ยึดหลักที่ว่า จงเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้   

           ๑. พยายามชอบและให้ความสนใจกับบุคคลทั่วไป  
           ๒. มองโลกแง่ดีและมีอารมณ์ขัน  
           ๓. รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
           ๔. แสดงความเป็นกันเอง และให้ความช่วยเหลือกับบุคคลทั่วไป  
           ๕. รู้จักทักทายปราศรัยกับบุคคลทั่วไป และเรียกช่ือคนให้ถูกต้อง  
           ๖. ย้ิมแย้มแจ่มใสกับคนทั่วไปเป็นปกตินิสัย   
           ๗. มีความจริงใจ ไม่เสแสร้ง  
           ๘. รับฟังความคิดเห็นและให้การยอมรับนับถือผู้อ่ืน  
           ๙. มีความอดทน อดกลั้น มีความมั่นคงในอารมณ์และรู้จักกาละเทสะ   
           ๑๐. รู้จักเหตุผลและประมาณกาล 
         แนวทางสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  
             ๑. ต้องรู้จักสังเกต ใส่ใจต่อผู้อ่ืน  
             ๒. พยายามสร้างทัศนคติที่ดีในการคบหากับผู้อ่ืน เริ่มที่สร้างความรู้สึก "รัก" "ชอบ" ผู้อ่ืน 
             ๓. พยายามทําให้ผู้อ่ืนรู้สึกว่า "เขาเป็นบุคคลสําคัญ" ได้แก่ การฝึกจําช่ือ มีความสมํ่าเสมอ 

รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รับฟังความคิดเห็นและให้การยอมรับเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความ
จริงใจเป็นมิตร  ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจและกระตือรือร้น  

             ๔. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ําใจ 
             ๕. มีใจกว้าง มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นและให้การยอมรับผู้อ่ืน  
             ๖. ไม่นึกถึงแต่ประโยชน์ของตนแต่ฝ่ายเดียว  
             ๗. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คือ สามารถควบคุมอารมณ์ ความคิดความรู้สึก และความต้องการ

ของตนเองได้  
             ๘. มีความอดทน อดกลั้น  

                       ๙. ยึดหลักธรรมที่ว่า "สังคหวัตถุ ๔" ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวใจบุคคล ประกอบด้วยทาน 
การให้ ปิยวาจา คือ วาจาอันเป็นที่รัก อัตถจริยา คือ ประพฤติตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และสมานัตตา คือ การ
วางตัวเสมอต้นเสมอปลาย มีความสมํ่าเสมอ 
                       มนุษยสัมพันธ์ เป็นส่วนสําคัญที่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกัน ช่วยกันประกอบกิจการงาน และเมื่อ
นําเอาความสามารถของแต่ละบุคคลในกลุ่มมาใช้ในการดําเนินการร่วมกันเพื่อความสําเร็จของงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่
ทําให้เกิดความปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทํา เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน นั่นหมายถึง กลุ่มมีความสามัคคี ดังนั้น 
ปัจจัยสําคัญ ที่ก่อให้เกิดความสามัคคี คือ ความเข้าใจระหว่างกันและกันของบุคคลในกลุ่ม อันได้แก่ มนุษย
สัมพันธ์นั่นเอง          



๑๙ 
 

อยู่ร่วมกันเป็น
สังคม 

หน่วยงาน 

ครอบครัว 

หมู่บ้าน 

โรงเรียน 

เพื่อนฝูง 

ฯลฯ 

เปลี่ยนแปลง
ไม่ได้

(พันธุกรรม) 

พฤติกรรมมนษุย ์
เรียนรู้และเปล่ียนแปลงได้ 

-บุคลิกภาพ 
- สติปัญญา 

- อารมณ์/ความรู้สึก 
- อุดมคติ 

ปัจจัย 
ส่วนบุคคล 

ทัศนคติ/
ความเชื่อ 

สิ่งแวดล้อม 

ความ
ต้องการ 

มนุษย
สัมพันธ์ 

การสอน 
อบรม 

                สรุป  แนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนเตรียมทหาร บุคลากรของโรงเรียน
เตรียมทหารจึงต้องศึกษาทําความเข้าใจเกี่ยวกับ ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ใช้กับนักเรียนเตรียมทหาร และพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนเตรียมทหาร ดําเนินการ
ปลูกฝัง ฝึกอบรม ตลอดจนสร้างโอกาสและวิธีการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยน ทัศนคติ พฤติกรรมของ
นักเรียนเตรียมทหารแต่ละบุคคล ให้เป็นไปในกรอบแนวทางเดียวกัน โดยการให้นักเรียนเตรียมทหารรู้จักการมี
มนุษยสัมพันธ์ ตามท่ีกล่าวข้างต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ในหมู่คณะของนักเรียนเตรียมทหาร 

 
แผนผงัแนวคดิเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการสรา้งพฤติกรรมความสามัคคีในสงัคม 
          สังคม หมายถึง กลุม่คนที่อยู่รวมกัน มีความสัมพันธ์กัน พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีระเบียบกฎเกณฑ์ 
และความเชื่อถือที่สําคัญร่วมกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกันเองและระหว่างบุคคลกับกลุ่มสังคม 
          สังคมในทุกระดับช้ันเป็นแหล่งรวมคนหลายๆคนเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้คนเหล่านั้นแต่ละคนต่างก็มีชีวิต มีจิต
วิญญาณ มีความรู้สึกนึกคิดและมีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันออกไป และด้วยเหตุนี้เองบางครั้ง จึงทําให้
สังคมต้องเกิดปัญหาหรือมีความสับสนวุ่นวายขึ้น อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านความคิดของแต่ละคน  



๒๐ 
 

สังคมที่เกิดขึ้นจากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวของกลุ่มคนทุกชนิดมี
ความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีความร่วมมือกัน  ซึ่งอาจแสดงออกในลักษณะของความ
สามัคคี  ความร่วมมือ และพฤติกรรมช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม 
มีความรักใคร่ ปรองดองกัน พ่ึงพาอาศัยกัน ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงได้  
          หน่วยย่อยของสภาพสังคมที่จะมีส่วนในการพัฒนาคนในชาตินั้น  คือ ครอบครัวและโรงเรียน  ครอบครัว
ถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาบุคคลในชาติ  เป็นจุดเริ่มต้นของสังคม  เด็กจะเกิดปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
ก่อน  การเลี้ยงดู ปลูกฝังค่านิยม เจตคติ เริ่มจากครอบครัว  หากการเลี้ยงดูดี เด็กจะเกิดความคิดที่ดี  ซึ่งจะมีผล
ต่อการเข้าสังคมในระดับโรงเรียน    เพราะโรงเรียนเป็นหน่วยแรกของสังคมในการเชื่อมโยงระหว่างเด็กกับสังคม
ระดับอ่ืนๆ  และระบบห้องเรียนแต่ละห้องก็เปรียบเสมือนสังคมหน่วยเล็กๆ หลาย ๆ หน่วยที่ประกอบเป็น
โครงสร้างของสังคมใหญ่ คือ โรงเรียน  ระบบสังคมของโรงเรียนก็เปรียบได้กับหน่วยสังคมที่จําลองมาจากสังคม
ใหญ่ คือ ประเทศชาติ การศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนเสมือนเป็นสังคมจําลอง เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพ
สังคมในปัจจุบัน  ได้จากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมย่อยที่โรงเรียนได้   เพราะช่วงที่เด็กยังเล็ก สังคมของเขาจะ
จํากัดอยู่แค่ พ่อแม่ คนในครอบครัวเท่านั้น  และจะเลียนแบบพฤติกรรมตามพ่อ แม่ หรือบุคคลในครอบครัว
เท่านั้น  ซึ่งเป็นสภาพสังคมที่จํากัดเพราะเด็กมีปฏิสัมพันธ์แค่คนในครอบครัวเท่านั้น  และเด็กจะมาจากการเลี้ยง
ดูที่แตกต่างกัน  สภาพสังคมต่างกัน  ก็จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมของเด็กที่แตกต่างกันด้วย  โรงเรียนจึง
เปรียบเสมือนที่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ทัศนคติ ของเด็กที่มาจากครอบครัวที่ต่างกัน  ให้เป็นในทิศทาง
เดียวกันกับสภาพของสังคม  เพราะเมื่อเด็กเข้าไปอยู่ในสังคมโรงเรียน เด็กจะพบปะกับบุคคลท่ีไม่ใช่คนใน
ครอบครัวของตน  เด็กจะมีปฏิสัมพันธ์ในวงกว้างขึ้น  โดยจะสัมพันธ์กับครู กับเพื่อนร่วมห้องเรียน ซึ่ง ครูและ
เพื่อนจะมีบทบาทสําคัญในการเลียนแบบพฤติกรรม  โดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อน  ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนทางสังคมอีก
แบบหนึ่ง เป็นการจําลองสังคมของผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้    เด็กจะเรียนรู้การเข้าสังคม  การมีความรับผิดชอบ  การ
เสียสละ ความสามัคคีจากกลุ่มเพื่อน  รู้จักการให้ การพึงพากันและกัน  เพื่อนจะมีอิทธิพลมากต่อการเรียนรู้
ทัศนคติ  ค่านิยม การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับเพื่อนในกลุ่ม  จึงถือได้ว่าโรงเรียนจะเป็น
ผลในการพัฒนาเจตคติ ความคิด ความเสียสละ ความสามัคคี ของบุคคลที่มีสังคม  ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติด้วย 
          พฤติกรรมทางสังคมและอิทธพิลของสังคม 

     เราสามารถแยกพฤติกรรมของคนออกไปได้สองอย่าง คือ พฤติกรรมอันเป็นส่วนของตนเองและ
พฤติกรรมอันเกี่ยวกับสังคม  (สุชา จันทร์เอม, ๒๕๒๐ : ๔๙ - ๕๐)  

     พฤติกรรมอันเป็นส่วนของตนเองนั้น ถูกอิทธิพลของบุคคลอื่น ที่เราพบและคบหาอยู่ทุกๆ วัน
ครอบงําอยู่เป็นอันมาก และในลักษณะเดียวกัน ตัวเราเองก็มีอิทธิพลครอบงําพฤติกรรมของผู้ ้ อ่ืนด้วย เช่น 
พฤติกรรมของนิสิตคนหนึ่ง ย่อมได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมของอาจารย์ และเพื่อนนิสิตด้วยกัน ในเวลาเดียวกัน 
พฤติกรรมของนิสิตคนใดคนหนึ่งก็มีอิทธิพล ครอบงํานิสิตคนอื่นที่คบหาสมาคมกับเขา นั่นคือ ต่างคน ต่างก็มี
อิทธิพลซึ่งกันและกันแล้วแต่ว่า พฤติกรรมของฝ่ายใดจะมีอํานาจมากกว่ากัน 

     พฤติกรรมทางสังคม  (Social Behavior)  เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามสภาพการณ์ของสังคม  (เมื่อ
มีบุคคลอ่ืนๆ มาอยู่รวมกัน ต่างก็เกี่ยวข้องกันและมีปฏิกิริยาโต้ตอบทางสังคมแก่กัน) พฤติกรรมทางสังคมนี้ อาจ
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แยกย่อยๆออกไปได้หลายอย่าง เช่น เกี่ยวกับการเมื่อเราพูดกับเพื่อน พูดกับลูก พูดกับภรรยา พูดกับผู้บังคับบัญชา 
พูดกับคนใช้ พูดกับผู้ใหญ่ อาจารย์ เราย่อมใช้คําพูดไม่เหมือนกัน ในการวางตัวต่อบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่
เหมือนกัน ถ้าใครไปพูดกับผู้บังคับบัญชาเหมือนพูดกับเพื่อนแล้ว คนนั้นเห็นทีจะเจริญยาก 

     อีกประการหนึ่ง สังคมเองก็ย่อมมีพฤติกรรมโดยเฉพาะของสังคม คือ หมายความว่าในหมู่คนพวก
หนึ่งๆ ย่อมมีพฤติกรรมอันเป็นส่วนรวมของคนหมู่นั้นหรือพวกนั้น เช่น ใน ทหาร ตํารวจ ในหมู่พระสงฆ์ ในหมู่
นักกฎหมาย หรือหมู่คนจีน หมู่คนอังกฤษ ฯลฯ ก็จะมีพฤติกรรมโดยเฉพาะของหมู่นั้น ตัวอย่างเช่น การแสดง
ความเคารพ หรือการทักทาย เป็นต้น 

     พฤติกรรมทางสังคม เป็นการแสดงปฏิกิริยาต่อกันระหว่างสิ่งแวดล้อมทางสังคม (ซึ่งประกอบด้วย
ความเกี่ยวข้องกันระหว่าง บุคคลต่อบุคคล หรือกลุ่มคนต่อกลุ่มคน)  ที่มีต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอุดมการณ์ 
สถาบัน ภาษา ศิลปะ วรรณคดี วิทยาการและ เทคโนโลยีต่างๆ บรรดาสิ่งเหล่านี้ย่อมมีอิทธิพลต่อ การกระทํา
หรือปฏิกิริยาของบุคคลนั้นๆ นั่นคือ บุคคลจะทําอะไรตามใจชอบไม่ได้ จะต้องปรับปรุงบุคลิกภาพของตนหรือทํา
อะไรให้ คล้อยไปตามแนวทางที่สังคมนั้นๆ ยอมรับนับถือ ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ จะต้องพิจารณา
ถึงสภาวะของสังคม และ อิทธิพลของสังคมที่มาหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคลแต่ละคนด้วย 
              พฤติกรรมของบุคคลอยู่ภายใต้อิทธิพลของสังคม อิทธิพลของสังคมอาจจัดอยู่ในรูปต่อไปนี้ 
                     ๑. การบังคบัเพื่อให้คนทําหน้าที่หรือแสดงพฤติกรรม ตามท่ีสังคมกําหนด (Santion)  ซึ่งมีทั้ง
การลงโทษ การให้รางวัล 
                     ๒. บรรทัดฐาน (Norms) เช่น ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และกฎหมาย  
                     ๓. แนวอบรมคุณค่า ที่กําหนดมา (Value orientation) 
              อย่างไรก็ตาม การที่คนหมู่มากอยู่ด้วยกันจะให้สามัคคีกันตลอดเวลาย่อมลําบากมาก กลุ่มจึงมักมี
คนๆหนึ่งหรือบางคนที่ได้รับการยกย่องจากบุคลากรทั้งหลายว่าเป็นตัวแทนและเป็นคนดีที่หาที่ติไม่ได้ของเขา ซึ่ง
จะดีกับเขาเสมอไม่ว่าจะในโอกาสใด และจะดีด้วยกับคนทุกคน นี้จะไม่มีทางกระทําการใดอันจะเป็นภัยต่อกลุ่ม
โดยเด็ดขาด คนๆ นี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม เป็นผู้นําในทํานองเดียวกับพระมหากษัตริย์เป็นผู้นําของ
ประเทศอํานาจที่ผู้นําเหล่านี้มีจึงสูงสุด เหนือจิตใจคนภายในกลุ่มทุกคนและทุกฝ่าย 
              แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมที่ควรได้นําเข้ามาเป็นแนวทางการสร้าง รูปแบบ วิธีการ กิจกรรม 
สื่อการเรียนการสอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดความสามัคคีขึ้นในสังคม หรือในหมู่คณะของนักเรียน
เตรียมทหาร มีดังต่อไปนี้ 
             ๑. ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่  

    ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ เป็นกรอบแนวคิดทางสังคมวิทยาที่มีข้อสมมุติฐานที่ว่า สังคม เป็น
ระบบที่ซับซ้อนระบบหนึ่ง ที่มีองค์ประกอบต่างๆหลายส่วนทํางานร่วมกันจนเกิดความมีเสถียรภาพ (Stability)  

    ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ มีองค์ประกอบของทฤษฎี ๒ ส่วน (Macionis 1993 : 17-18) คือ 
    ๑.๑ โครงสร้างสังคม (Social structure) ซึ่งเป็นรูปแบบอันถาวรที่เกิดจากความสัมพันธ์ของ

พฤติกรรมทางสังคม เช่น วิถีชีวิตภายในครอบครัวและระบบเศรษฐกิจ เป็นรูปแบบของโครงสร้างทางสังคม
ประเภทหนึ่ง ที่เกิดจากพฤติกรรมทางสังคมโดยความร่วมมือระหว่างกันในครอบครัวจนเกิดเป็นระบบการผลิต 
การบริโภค การจําแนกแจกจ่าย และการบริการที่มีขนาดใหญ่ มีความเกี่ยวพันระหว่างกันทั่วทั้งสังคม  
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                    ๑.๒ หน้าที่ทางสังคม (Social functions) เป็นส่วนที่ทําหน้าที่เชื่อมโครงสร้างสังคมแต่ละส่วน
เข้าด้วยกัน ทําให้สังคมทั้งระบบเกิดการประสานงานและทํางานร่วมกัน 
                    แนวความคิดของทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่ เกิดมาจากนักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ช่ือออกุสต์ 
กองต์ ที่มองว่า การที่สังคมจะสามารถดํารงอยู่ได้นั้น จะต้องมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันทั้ง
ระบบ ต่อมานักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ช่ือ เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์ ได้เสนอแนวความคิดว่า สังคมมนุษย์นั้นมี
ลักษณะเหมือนกับโครงสร้างร่างกายของมนุษย์ (Human organism) ที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก แต่ละส่วนประกอบจะมีความความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และ
แนวความคิดของสเปนเซอร์ เป็นแนวความคิดหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อนักคิดทางสังคมในสมัยที่สเปนเซอร์มีชีวิตอยู่
เป็นอย่างมาก  

    ทาลคอทท ์พาร์สัน เป็นนกัสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ที่นําเอาแนวความคิดด้านโครงสร้าง-หน้า
ที่มาพัฒนาในสหรัฐอเมริกา ที่มองทุก ๆ ระบบและทุก ๆ หน้าที่หลักของสังคมจะเป็นตัวกระทําให้สงัคมมีความ
เป็นระเบียบและดํารงอยู่ต่อไป  พาร์สัน เห็นว่าวัฒนธรรม เป็นพลังยึดเหนี่ยวที่สําคัญของพื้นฐานต่าง ๆ 
(Element) ของสังคม เรียกว่า ระบบวัฒนธรรม (Cultural System) มันเชื่อมการปฏิสัมพันธ์กับตัวผู้กระทํา 
และทําให้บุคลกิภาพและระบบสังคม สมบูรณ์แบบ ระบบวัฒนธรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม(Social 
System) และอยู่ในบรรทัดฐานและค่านิยม 
                    พาร์สัน มองระบบวัฒนธรรมว่าเป็นแบบแผน มีระเบียบทางสัญลักษณ ์มีการปลูกฝังด้าน
บุคลิกภาพมีแบบแผนในรูปสถาบันในระบบสังคม เช่น มีลกัษณะเชิงสัญลักษณ์และจิตพิสัย และมักถกูถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเสมอ 
                    ระบบวัฒนธรรมสามารถควบคุมระบบการกระทําอีกระบบหนึ่งได้ พาร์สันสรุปว่า มาตรฐานทาง
ศีลธรรมเป็นเทคนิคสมบูรณแ์บบที่เชื่อมประสานของระบบการกระทํา ระบบวัฒนธรรมจึงอยู่เหนือระบบอื่น 
ระบบบุคลิกภาพ (Personality System) 
                    ระบบบุคลิกภาพ (Personality System)  ถูกควบคุมโดย ๓ ระบบ 
                    ๑. ระบบวัฒนธรรม ผ่านการขัดเกลาทางสังคม 
                    ๒. ระบบสังคม ผ่านการขัดเกลาทางสังคม 
                    ๓. องค์ประกอบพื้นฐานของบุคลิกภาพ  คือ  การแสดงออกซึ่งความต้องการ   
                    บุคลิกภาพจึงถูกนิยามความหมายว่า ระบบที่จัดระเบียบไว้เกี่ยวกับแนวทาง  และแรงจูงใจต่อ
การกระทําของผู้กระทําแต่ละคน และมลูเหตุของการจูงใจต้องการกระทํา  

   โรเบิร์ต เค เมอร์ตัน เป็นนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันที่มองว่า แต่ละแบบอย่างทางสังคม หรือ
โครงสร้างสังคมจะมีหน้าที่หลายและมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการมองว่าจะมองจากจุดใด และกับ
บุคคลใด บางแบบอย่างทางสังคมหรือโครงสร้างสังคม อาจมีหน้าที่ที่จัดเจนมากกว่าหน้าที่อ่ืน ซึ่งเรียกว่า หน้าที่
หลัก (Manifest functions) แบบอย่างทางสังคมหรือโครงสร้างสังคมบางส่วน อาจมีหน้าที่ที่ไม่สําคัญหรือทํา
หน้าที่สนับสนุนมากกว่า ซึ่งเรียกว่า หน้าที่รอง (Latent functions) แต่บางแบบอย่างทางสังคมหรือโครงสร้าง
สังคมที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่สังคมไม่ต้องการจะเรียกว่า หน้าที่ที่ไม่มีประโยชน์ (Dysfunctions)  เมอร์ตัน นํา 
มโนทัศน์เรื่องหน้าที่ไปอธิบายพฤติกรรมต่างๆ โดยแบ่งมโนทัศน์เรื่อง "หน้าที่" ออกเป็น ๒ นัยด้วยกัน คือ  
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    ๑. หน้าที่ปรากฏ (Manifest Function) หรือหน้าที่ซึ่งเปิดเผยตัวเองออกมาอย่างชัดเจน และ
เป็นผลโดยตรงหรือโดยเจตนาของพฤติกรรมซึ่งผู้กระทํารู้และเข้าใจ 

    ๒. หน้าที่แอบแฝง (Latent Function) ซึ่งเป็นผลโดยอ้อมหรือเกิดขึ้นโดยไม่ต้ังใจ เช่น การ
เต้นรําขอฝนของชาวอินเดียนโฮปี (Hopi) ในอเมริกา เป็นพฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ฝนตก หรือเป็นเจตนา
ของการเต้นรํา (Manifest Function) แต่การเต้นรํานั้นยังมีหน้าที่แอบแฝงคือ การเสริมสร้างความสามัคคีและ
ความเป็นปึกแผ่นของสมาชิกในกลุ่ม 
             ๒.  ทฤษฎีความขัดแย้ง  (Conflict theory) 
  ทฤษฎีความขัดแย้ง เป็นทฤษฎีที่มีรากฐานของสมมุติฐานที่ว่าสังคม คือ ระบบที่มีลักษณะ
ซับซ้อนของความไม่เท่าเทียมกัน (Inequality) และความขัดแย้ง (Conflict) ซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม (Macionis 1993 : 19) ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคมเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนให้ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าที่มี
ความสมบูรณ์ขึ้น กล่าวคือ ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคมมีแนวความคิดว่า สังคมนั้นไม่ได้มีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน แต่สังคมนั้นต้ังอยู่บนพื้นฐานของการแบ่งแยก (Division) อันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม นัก
สังคมวิทยากลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจะพยายามค้นหาว่า ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ช้ันทางสังคม เชื้อชาติ กลุ่มชน 
เพศ และอายุ มีความเกี่ยวพันกับความไม่เท่าเทียมของการกระจายทรัพยากรที่มีคุณค่าในสังคม ได้แก่ เงิน 
อํานาจ การศึกษา และเกียรติยศทางสังคมอย่างไร นอกจากนี้นักวิชาการในกลุ่มความขัดแย้งทางสังคมจะมองว่า 
ในสังคมเกิดการแข่งขันกันเพราะในสังคมมีความขัดแย้งกันอันเนื่องมาจากคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมได้รับ
ผลประโยชน์และผลตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน สิ่งตอบแทนและผลประโยชน์ที่คนในสังคมได้รับมีความแตกต่าง
กันออกไปตามตําแหน่งและหน้าที่ทางสังคม นักสังคมวิทยาในกลุ่มนี้ยังมองว่า สังคมมีความขัดแย้งกันอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้สังคมมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตามมา 

ลิวอิส เอ. โคเซอร์ (Lewis A. Coser) เป็นนักทฤษฎีความขัดแย้ง ที่มองว่า ความขัดแย้ง
ก่อให้เกิดผลทั้งด้านบวกและด้านลบ และอธิบายว่า ความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
ไม่มีกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความสมานสามัคคีอย่างสมบูรณ์ เพราะความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของ
สภาวะหนึ่งของมนุษย์ ทั้งในความเกลียดและความรักต่างก็มีความขัดแย้งทั้งสิ้น ความขัดแย้งสามารถแก้ปัญหา
ความแตกแยกและทําให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มได้เพราะในกลุ่มมีทั้งความเป็นมิตรและความเป็นศัตรูอยู่
ด้วยกัน โคเซอร์มีความเห็นว่าความขัดแย้งเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถทําให้สังคม
เปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้ เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พึงพอใจต่อสังคม
ที่เขาอยู่ เขาจะพยายามทําการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของเขาได้ นอกจากนี้ โค
เซอร์ ยังเสนอว่า ความขัดแย้งยังสามารถทําให้เกิดการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็นปรปักษ์ พัฒนาความซับซ้อนของ
โครงสร้างกลุ่มในด้านความขัดแย้งและร่วมมือและสร้างความแปลกแยกกับกลุ่มต่างๆ เป็นต้น 
             ๓. ทฤษฎีสิ่งเรา้ – การตอบสนอง หรือ ทฤษฎีการเสริมแรง  
  ทฤษฎีสิ่งเร้า – การตอบสนอง  กล่าวว่าพฤติกรรมสังคมสามารถเข้าใจได้จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง  สิ่งเร้า (Stimulus)  หมายถึง เหตุการณ์ภายนอกหรือภายในที่ทํา
ให้พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนไป  พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้ เรียกว่า การตอบสนอง (Response)  ถ้าการ
ตอบสนองทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจก็เป็นการให้รางวัลหรือแรงเสริมแก่การตอบสนองของตน  ปริมาณของ
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แรงเสริมที่สัมพันธ์กับการตอบสนองจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการตอบสนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่  
George Homans (1970)  เขียนไว้ว่า “ถ้าพฤติกรรมของบุคคลตามด้วยรางวัล  เขาจะกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ํา
อีก”  ในทางตรงข้าม  ถ้าไม่ได้รางวัลพฤติกรรมจะลดลง  และบุคคลจะหลีกเลี่ยงไม่ทําพฤติกรรมที่จะถูกลงโทษ  
ด้วยเหตุที่มีการเสริมแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง  ทฤษฎีนี้บางครั้งจึงเรียกว่า ทฤษฎีการเสริมแรง หรือทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคม (Social Learning Theory)    ซึ่งส่งเสริมแรงมีทั้งที่เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิ สิ่งเสริมแรงทิตุยภูมิ คือ 
สิ่งเร้าที่มีคุณสมบัติในการเสริมแรง เนื่องมาจากการเชื่อมโยงกับแรงเสริมปฐมภูมิ  การเสริมแรงทุติยภูมินี้มี
ความสําคัญกับพฤติกรรมสังคมมาก  เพราะสําหรับพฤติกรรมสังคมแล้ว การเสริมแรงมักได้แก่ การยอมรับ – ไม่
ยอมรับ ซึ่ง ก็คือ สิ่งเสริมแรงทุติยภูมินั่นเอง  การยอมรับ – ไม่ยอมรับ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะก่อให้เกิดความ
สามัคคีได้  
  ทฤษฎีสิ่งเร้า – การตอบสนอง  เป็นทฤษฎีที่สําคัญของจิตวิทยาสังคม  เพราะเป็นการ
ประยุกต์ใช้กับพฤติกรรมความพึงพอใจระหว่างบุคคล การพัฒนาจรรยา  ความก้าวร้าว  การสร้างและเปลี่ยน
ทัศนคติ เป็นต้น  เพราะคนเรามักจะต้องการการยอมรับจากผู้ อ่ืน การยอมรับในการเข้าร่วมกลุ่ม ซึ่งจะ
สอดคล้องกับทัศนคติของแต่ละบุคคล ด้วย   
              ๔. ทฤษฎีการเลยีนแบบทางสงัคมของ มิลเลอร ์และ ดอลลาร์ด  
  มิลเลอร์ และ ดอลลาร์ด (Miller & Dollard) เสนอว่า  สามารถอธิบายคําว่า “การเลียนแบบ 
Imitation”  ได้โดยใช้มโนทัศน์ของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า – การตอบสนอง และการให้แรงเสริม  ข้อ
สันนิษฐานเบื้องต้น คือ 
  - การเลียนแบบ เกิดจากการเรียนรู้ เหมือนพฤติกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ 
  - พฤติกรรมสังคมและการเรียนรู้ทางสังคมสามารถเข้าใจได้โดยใช้หลักการเรียนรู้ทั่วไป 
                  มิลเลอร์ และ ดอลลาร์ด ใช้ “การเลียนแบบ”  เป็นแกนในการอธิบายการเรียนรู้พฤติกรรมสังคม
ของเด็ก   การเลียนแบบเป็นวิธีการเรียนรู้ทางสังคมที่สําคัญที่สุดวิธีการหนึ่ง  ซึ่งสามารถที่จะอธิบายการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและการกระทําต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  เช่น  การปลูกฝังค่านิยมทางสังคม  การสร้าง
บุคลิกภาพต่างๆ  ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และการบังคับตนเอง 
  เพราะเด็กจะเลียนแบบผู้ที่ใกล้ชิด ซึ่งให้ความรัก ความอบอุ่น ในการเลี้ยงดูตนมากที่สุด  
เพราะทําให้เขาเกิดความพึงพอใจและมีความสุข  เช่น พ่อแม่  พ่ีเลี้ยง  นอกจากนี้ เด็กอาจจะเลือกเลียนแบบคน
ที่มีความคล้ายคลึงกับตัวเขา เช่น เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนที่โรงเรียน หรือ กลุ่มเด็กที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน 
              ๕. ทฤษฎีการตัดสินทางสังคม 
  ทฤษฎีการตัดสินทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีเจตคติ  โดยทฤษฎีนี้กล่าวว่า  เมื่อบุคคล
เกิดความขัดแย้งระหว่างเจตคติเดิมของตนกับข้อมูลที่ได้รับใหม่  บุคคลจะนําบรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม
มาเป็นแนวทางในการตัดสินที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับข้อมูลนั้น  ซึ่งอาจมีผลให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนไป 
  เชอร์รีฟ และ ฮอฟแลนด์ (Sherif & Hovland , 1996)  กล่าวว่า   การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
เกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างเจตคติเดิมของบุคคลกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับ  บุคคลจะเปรียบเทียบเจตคติเดิมกับ
ข้อมูลใหม่  ถ้าเจตคติเดิมตรงกับบรรทัดฐานของกลุ่ม  และข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่เป็นตัวแทนของ
กลุ่มเช่นกัน  เช่นนี้ บุคคลจะสงสัยว่า เจตคติเดิมของตนคงผิดไปจากบรรทัดฐานของกลุ่ม ทําให้บุคคลเปลี่ยนไป
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เชื่อข้อมูลที่ได้รับ  เพราะเห็นว่าเป็นบรรทัดฐานของกลุ่มมากกว่า เจตคติของบุคคลจะเปลี่ยนมากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับตัวแปร ดังนี้ 
  ๕.๑  ความขัดแย้งระหว่างเจตคติเดิมกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับ  ถ้าเจตคติเดิมกับข้อมูลใหม่มีความ
ขัดแย้งกันมาก  เจตคติจะเปลี่ยนน้อย  แต่ถ้าเจตคติเดิมขัดแย้งกับข้อมูลใหม่น้อย  เจตคติจะเปลี่ยนมาก 
  ๕.๒  ลักษณะการยอมรับและการปฏิเสธของแต่ละบุคคล  บุคคลที่มีการยอมรับข้อมูลใหม่ง่าย
และมาก  จะเปลี่ยนเจตคติได้ง่ายกว่าบุคคลที่ไม่ยอมรบข้อมูลใหม่  ถ้าเจตคติเดิมขัดแย้งกับข้อมูลใหม่  แต่ผู้นั้น
เป็นคนที่ยอมรับข้อมูลใหม่ง่าย  ก็อาจเปลี่ยนเจตคติตามข้อมูลใหม่ได้ 
  ๕.๓  ความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล  ถ้าข้อมูลใหม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลมาก  บุคคลจะไม่ยอมรับ
ข้อมูลนั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าข้อมูลใหม่นั้น  แตกต่างจากเจตคติเดิมของตน  และบุคคลจะยอมรัยข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้องกับตนมากกว่า 
  นอกจากนี้ Kelman (1958)  ให้ความเห็นว่า  เจตคติของบุคคลอาจเปลี่ยนได้จากการที่บุคคล
ยอมรับอิทธิพลของผู้อ่ืน  และยอมปฏิบัติตาม  เพราะต้องการให้ผู้อ่ืนปฏิบัติต่อตนในสิ่งที่ตนต้องการและเจตคติ
อาจเปลี่ยนเนื่องจากบุคคลต้องการมีพฤติกรรมเหมือนบุคคลอื่นๆ ในสังคม  เพื่อที่จะติดต่อหรือมีความสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืน ๆ ได้ดี  จึงถือตนตามอย่างผู้อ่ืน  นอกจากนี้การที่บุคคลยอมรับอิทธิพลหรือพฤติกรรมต่างๆ อาจ
เป็นเพราะสิ่งนั้นตรงกับค่านิยมที่ตนมีอยู่แล้ว  ซึ่งในกลุ่มเพื่อนจะมีอิทธิพลทางด้านเจตคติเป็นอย่างมาก 
              ๖. ทฤษฎีการบริหารจัดการ (Operation-Management Theory) 
                         แนวคิดของ เฮนรี่ เฟยอล (Henri Fayol)  กําหนด “หลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพของ 
เฟยอล” (Fayol’s Principles of Effective Management) มี ๑๔ ข้อคือ 
                  ๖.๑  การแบ่งงานกันทํา (Division of Work) 
 ๖.๒  อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) 
 ๖.๓  ระเบียบวินัย (Discipline) 
 ๖.๔  มีการบังคับบัญชาที่มีเอกภาพ (Unity of Command) 
 ๖.๕  มีทิศทางที่เป็นเอกภาพ (Unity of Direction) 
 ๖.๖  ผลประโยชน์ส่วนตัวสําคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม (Individual Interest less 
than General Interest) 
 ๖.๗  มีการรวมอํานาจ (Centralization) 
 ๖.๘  มีสายสัมพันธ์ที่คล่องตัว (Scalar chain) 
 ๖.๙  มีลําดับตําแหน่ง (Order) 
 ๖.๑๐ ความเสมอภาค (Equity) 
 ๖.๑๑ ความมัน่คง (Stability) 
 ๖.๑๒ ความคดิริเริ่ม (Initiative) 
 ๖.๑๓ ความสามัคคี (Esprit de corps) 
 ๖.๑๔ ค่าตอบแทน (Remuneration)  
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              ๗. ทฤษฎีระบบราชการของ เวบเบอร ์(Weber’s Theory of Bureaucracy) 

แนวคิดของ แมกซ์ เวบเบอร ์(Max Weber)  : ระบบราชการ เป็นรูปแบบองค์กรที่ใช้เหตุผล 
(Logic) และประสิทธิภาพ (Efficient) โดยมีอํานาจหน้าที่ตามระเบียบ (Order) และตามกฎหมาย (Legitimate 
Authority) ซึ่งมีลักษณะ ๕ ประการ คือ  

๗.๑  การแบ่งงานกันทํา (Division of Labor) 
๗.๒  มีสายบังคับบัญชาเป็นลําดับหน้าที่ (Hierarchy of Authority) 
๗.๓  มีกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นทางการ (Formal Rules and procedure)  
๗.๔  ความไม่เป็นส่วนตัว (Impersonality)  
๗.๕  ความก้าวหน้าในงานอาชีพตามหลักคุณภาพ (Careers based on Merit)  

              ๘. หลักธรรม คาํสอน ทางพุทธศาสนา 
                    ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลักธรรมอันจะเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมเอาไว้ ที่สําคัญได้แก่ 
                    ๘.๑  สาราณียธรรม ๖  ประกอบด้วย หมวดธรรม ๖ ประการ  ซึ่งมีความหมายว่า หลักธรรม
อันเป็นที่ต้ังแห่งความระลึกถึง เป็นหลักธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันและกันอยู่เสมอในยาม
ที่ระลึกถึงกัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคีมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นด้วย  หากสังคมใด
ต้องการที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น ก็ควรที่จะต้องนําเอาหลักธรรมธรรมะทั้ง ๖ 
ประการ ไปใช้อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ:- 
                        ๘.๑.๑  เมตตามโนกรรม หมายถึง การคิดดี การมองกันในแง่ดี มีความหวังดีและปรารถนา
ดีต่อกัน รักและเมตตาต่อกัน คิดแต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ต่อกัน ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท ไม่โกรธแค้น
เคืองกัน รู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อกันและกันกันอยู่เสมอ 
                        ๘.๑.๒  เมตตาวจีกรรม หมายถึง การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี 
รู้จักการพูดให้กําลังใจกันและกัน ในยามที่มีใครต้องพบกับความทุกความผิดหวังหรือความเศร้าหมองต่างๆ โดยที่
ไม่พูดจาซ้ําเติมกันในยามที่มีใครต้องหกล้มลง ไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลัง พูดแนะนําในสิ่งที่ดีและมี
ประโยชน์ พูดอย่างใดก็ทําอย่างนั้น ไม่โกหกมดเท็จ  
                       ๘.๑.๓ เมตตากายกรรม หมายถึง การทําความดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านกําลัง
กาย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน ไม่ทําร้ายกัน ให้ได้รับความ
ทุกขเวทนา ทําแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันอยู่ตลอดเวลา 
                       ๘.๑.๔ สาธารณโภคี หมายถึง การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม ช่วยเหลือ
กัน ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความเสมอภาคต่อกัน เอื้อเฟื้อซึ่งกันและ
กันอยู่เสมอ 
                       ๘.๑.๕ สีลสามัญญตา หมายถึง การปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับหรือวินัยต่างๆอย่าง
เดียวกันเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่ก้าวก่ายหน้าที่กัน ไม่อ้างอํานาจบาตรใหญ่ ไม่ถืออภิสิทธ์ิใดๆทั้งปวง 
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                        ๘.๑.๖ ทิฏฐิสามญัญตา หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งทีต่รงกัน ปรับ
มุมมองให้ตรงกัน รู้จักแสงหาจุดร่วมและสงวนไว้ซึ่งจุดต่าง ของกันและกัน ไม่ยึดถือความคิดของตนเป็นใหญ่ 
รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่เสมอ  

             หลกัธรรมทั้ง ๖ ประการข้างต้น เป็นหลักธรรมสําหรับการเสริมสร้างความสามัคคแีละความ
เป็นปึกแผ่นใหเ้กิดขึ้นในสังคม อันจะนํามาซึ่งความสุข ความสันติ ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าทั้งหลาย
ทั้งปวง 

          ๘.๒ สังคหวัตถุ ๔ คือ ธรรมอันเป็นแหล่งก่อเกิดความรัก ความช่วยเหลือ และความสงบสุข ซึ่ง
เป็นหลักธรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความสามัคคี ได้แก่ 

              ๘.๒.๑  ทาน การให้ การเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
การเกื้อกูลกัน  การให้ทานเป็นการขจัดกิเลส  ขจัดความโลภ  ลดความร้อนรนอันเกิดจากการอยากได้อยากมีไม่
สิ้นสุดแปรเปลี่ยนเป็นการให้ รู้จักให้ รู้จักการสงเคราะห์ ผู้ได้รับก็เกิดความพึงพอใจ เกิดความรัก  เกิดไมตรี  

              ๘.๒.๒  ปิยวาจา การพูดเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งที่สําคัญ ดังนั้นเมื่อคนในสังคมมีปิยวาจา 
การพูดที่สร้างสรรค์ ไพเราะ ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความขัดแย้งในสังคมลงได้อย่างแน่นอน 
                       ๘.๒.๓  อัตถจริยา การทําตัวให้มีประโยชน์  เป็นที่พ่ึงของบุคคลอ่ืนได้  นอกจากทําตนให้เป็น
ประโยชน์แล้ว ยังสอนให้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วย หลักธรรมข้อนี้ มุ่งให้บุคคลเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มี
คุณค่า  

              ๘.๒.๔  สมานัตตา การทําตนเสมอสมานเข้ากันได้ ลดการแบ่งชนชั้น ความจน ความรวย 
หญิง ชาย ตลอดจนความเหลื่อมล่ําที่นําไปสู่การละเมิด ดูถูก ศักด์ิศรี อํานาจ ต่างๆ 
               ๙. พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

 พระบรมราโชวาท  พระราชดํารัสของในหลวงว่าด้วยเรื่องความปรองดอง หรือความสามัคคี   
มีมากมาย ศึกษาได้จากตัวอย่างพระราชดํารัสที่ผ่านมา พระองค์ทรงมีความห่วงใยในราษฎรและคนในชาติ ได้
สรุปเอาไว้ ดังนี้    
   ๙.๑  พระบรมราโชวาท รู้ รัก สามัคค ี
   "รู้" คือ ปัญญา มีความรู้ความเข้าใจในงานที่จะต้องทํา  
                          "รัก" คอื การมีความรกั ความพอใจในงานที่จะต้องทํานั้น  
                          "สามัคคี" คือ การร่วมกันทํางานด้วยความจริงใจอย่างพร้อมเพรียงกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 
อิจฉาริษยากัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ทํางานนั้น เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง ไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทน เพื่อเข้าพกเข้าห่อของตน หรือ ญาติมิตรพรรคพวกของตน  
     ๙.๒  คุณธรรม ๔ ประการ 

       ประการแรก   คือ การใหทุ้กคนคิด พูด ทํา ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน  
       ประการที่สอง คือ การทีแ่ต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงานประสานประโยชน์

กัน ให้งานที่ทาํสําเร็จผลทั้งแก่ตน แก่ผู้อ่ืน และประเทศชาติ  
       ประการที่สาม คือ การที่ทกุคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบ

แบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน  
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      ประการที่สี่ คอื การที่ต่างคนต่างพยายามทํา นําความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้อง
เที่ยงตรง อยู่ในเหตุในผล  

      พระองค์ทรงขอให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียว
แน่น และถ่ายทอดความคิด จิตใจนี้ต่อกันไป อย่าให้ขาดสาย เพื่อให้ประเทศชาติของเราดํารงยืนยงอยู่ด้วยความ
ร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและภายหน้า (ที่มา : http://www.gotoknow.org  จันทรา เมธาวัธน์) 
   ๙.๓ พระราชดํารัสเกี่ยวกับความสามัคคี ทีใ่นหลวงทรงกล่าวถึงในวโรกาสต่างๆ ยังมีมากมาย  
พระราชดํารัสซึ่งเป็นที่ต้ังของความรักความสามัคคแีละความปรองดอง ในโอกาสต่างๆดังต่อไปนี้           

         “ สามคัคีที่สําคญัที่สดุคืออะไร ก็คือ สามัคคใีนชาติ ไม่ใช่ว่า ความสามัคคีในคณะไม่ดี แต่
ต้องระวัง ถ้าสามัคคีกัน แต่ว่าไป ก้าวก่ายหรือไปทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ในสถาบันก็เป็นความผิด ถ้าสามคัคีใน
สถาบันไปทําให้คนอื่นเสียหายหรือเดือดร้อนก็ไม่ดี เพราะทําให้เสียหายต่อความสามัคคีของชาติ” (พระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๓ เมษายน ๒๕๐๓)  

         “สามัคคีกัน ปรองดองกัน นี่ความหมายของความสามัคคี ใครๆ ก็บอกว่า ให้สามัคคี
ปรองดองกัน ช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติ แต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้ เรียกรอ้งพื้นที่
สําหรับยืนเกินจําเป็น โดยอ้างความสุขส่วนตัว คนอื่นก็ต้องประท้วง เราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่า มีความสามัคคี
ปรองดองกัน”  (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)  
                       “ความสามัคค ีเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะว่า ตามท่ีได้กล่าวเมื่อตะกี้ว่า แต่ละคนจะตั้ง อยู่
ในความสามัคคี ช่วยร่วมแรงกัน เพื่อปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ต่ออะไร ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือต่อชาติบ้านเมือง เชื่อว่าท่านทั้งหลายก็มีความปรารถนาดีโดยแท ้–ไม่ใช่ดีบ้างไม่ดี
บ้าง- ว่าต้ังใจที่จะเข้าหากัน ร่วมแรงกันปฏิบัติงาน เพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ”  (พระราชดํารัสเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙)  

           “คําว่า “สามัคค”ี เป็นการกระทําของแต่ละคน ทําความดีเว้นจากความไม่ดี มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันของแต่ละบุคคล อย่างนี้ถ้าชาติสามัคคี ชาติก็ไม่แตกสลาย คมุไว้ติด คําว่าคุมนี้ อาจจะไม่ชอบ
กันเพราะเหมือนควบคุมเพราะเหมือนควบคุม เหมือนคมุขัง แต่คุมหมายความว่าอยู่ติด อยู่เป็นชาติได้”  (พระ
ราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๒๑)  

          “คนไทยเรา ที่รักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้ก็โดยอาศัยการที ่“รู้จกัความสามัคคแีละรู้จัก
ทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ประสานส่ง ประมวลคําในพระบรมราโชวาท ๔๖ เสรมิกัน” ความจริงเขียนไว้ว่า “รู้รัก
ความสามัคค”ี ....... การที่จะ รู้จักสามัคคี ก็ลําบากมาก เพราะคนมากๆ รู้จักกันทั่วถึงไม่ค่อยได้ แต่รู้รกัสามัคคี 
ควรจะใช้ได้เพราะหมายความว่า ทุกคนถือว่าตน เป็นคนไทยมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม ทุกคนรู้ว่าต้องมีความสามัคคี รู้ 
ก็คือ ทราบ ทราบความหมายของสามัคคี รัก คือ นิยม นยิม ความสามคัคี เพราะเหตุใดคนไทยจึง รูร้ักสามัคค ีก็
เพราะคนไทย นี่ฉลาด ไมใ่ช่ไม่ฉลาด คนไทยนี่ฉลาดรู้ว่า ถา้หากเมืองไทยไม่ใช้ ความสามัคคี ไม่เห็นอกเห็นใจกัน 
ไม่ใช้อะไรที่จะพอรับกันได้ พอที่จะใช้ได้ ก็คงจะไม่ได้ทําอะไร หมายความว่า ทํามาหากิน ก็ไม่ได้ทํามาหากิน 
เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์ ไม่มคีวามสงบ จะต้อง รู้รักสามัคคี หมายความว่า รู้จักการอะลุ่มอล่วยกัน แมจ้ะไม่ใช่
ถูกต้องเต็มที่ คือหมายความว่า ไม่ถูกหลักวิชาเต็มที่ ก็จะต้องใช้ เพราะว่าถ้า ไม่ใช้ ก็ไม่มอีะไรใช้ อาจมีสิ่งที่มีอยู่
แล้วที่จะใช้ไปได้ช่ัวคราว คุณภาพ อาจไม่ค่อยดีนัก ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าต้องใช้อะไร
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ที่พอใช้ได้ไป ไม่อย่างนั้นไม่มีวันที่จะมีชีวิตรอดได้ ..... ตอนนี้ ถ้าราษฎร รู้รักสามัคค ีเขาจะเข้าใจว่าเมื่อเขามี
รายได้ เขาก็จะยินดี เสียภาษี เพื่อช่วยราชการให้สามารถทําโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ 
ถ้าราษฎร รู้รักสามัคคี และรูว่้า การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า เพราะว่าการที่คนอยู่ดีมีความสุขนั้น 
เป็นกําไรอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนับเป็นมูลค่าเงินไม่ได้ ...... การปฏิบัติโดยวิธีการที่อาจไม่ถูกหลักวิชานัก แต่
ประกอบด้วยความเมตตาด้วยความสามัคค ีความสามัคค ี๔๗ คือ รู้รักสามัคคี นี้เอง ก็คงจะทําให้อยู่กันได้ต่อไป 
....... ความจริงประเทศไทยนีก้้าวหน้ามามากแล้ว และก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ําเสมอ ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไป สิ่งที่
สําคัญ ก็คือต้องใช้หลักที่พูดเมื่อวานนี้ แต่พูดผิดพลาดไป วันนี้จึงมาแก้เสียยืดยาว แก้คําเดียว แก้คําว่า จัก เป็น 
รัก หรือ รัก เป็น จัก ก็ขอใหท้่านทั้งหลายได้เข้าใจว่า เมื่อวานนี้ พูดผิดยอมรับ เขียนไว้อย่างดีว่า “คนไทย รู้รัก
ความสามัคค”ี ไพล่ไปพูดว่ารู้จักความสามัคคี ซึ่งก็ไมผ่ิดนัก แต่รู้รักความ สามัคคี นั้นซึ้งกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 
เข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็จะซึ้ง และรู้รักความสามัคค”ี  (พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ 
ธันวาคม ๒๕๓๔)  
                    ๙.๔  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงที่กล่าวถึง คือ เศรษฐกจิแบบ พอมีพอกิน พ่ึงพา
ตนเองได้ ซึ่งนักวิชาการนํามาสรุปเป็น ๓ ห่วง (พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน)  ๒  เงื่อนไข (ความรู้ คู่
คุณธรรม)  

               “...คนเรา ถ้าพอใจในความต้องการก็จะมีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียน
คนอื่นน้อย........ทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ  ไมส่ดุโต่ง ไม่โลภมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...” 
                   จากหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางให้ผู้คนในสังคม มักนอ้ย ใช้น้อย ขยนัศึกษาหาความรู้ภายใต้
คุณธรรม ซึ่งประเด็นคุณธรรมเป็นตัวควบคุมผู้คนในสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ไม่มีการละเมดิสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืนๆ ไม่มบุีคคลที่คดโกงเอาเปรียบสังคม นอกจากนั้นประเด็นการมักน้อย สันโดษ หรือการ
พ่ึงพาตนเองได้ยังทําให้เกิดการช่วยเหลือกันในสังคม ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ทําให้คนไม่มีความต้องการมาก
(โลภ) จนต้องไปกระทําผิดศีลธรรม ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงตลอดจนการกระทําอ่ืนๆทีท่ําให้ความ
ขัดแย้งพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งเชิงทําลายจนแตกความสามคัคี  
               ๑๐. ความคิดเชิงบวก  (Positive Thinking)  
 การคิดเชิงบวก เป็นทัศนคติทีม่ีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในดา้นที่เป็นกําลังใจ  มีความเห็น เห็น
ด้านดีของสถานการณ์  เมื่อใดก็ตามหากเรามีความคิดเชิงบวก  เราจะไม่ย่อท้อ  มีกําลังใจในชีวิต  และเป็นพลัง
ในการผลักดันชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้า   สิ่งที่ตรงข้ามกับการคิดเชิงบวก คือ การคิดเชิงลบ (Negative Thinking) 
หรือเห็นอะไรก็เป็นปัญหาอุปสรรคไปหมด  เป็นการมองด้านเลวร้ายของสถานการณ์  ให้ใหท้้อถอย สิ้นหวัง                     
                     การคิดเชิงบวกมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตวิทยาในการเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน มีหลักการดังนี้ 
  ๑. ควรเรียนรูท้ี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง (เปิดใจ ยอมรับ ปรบัตัว และแลกเปลี่ยน) 
  ๒. ลดอัตตา ตัวตน  
  ๓. ยึดหลักคิดดี ทําดี และพดูดี 
  ๔. ยึดหลักการให้อภัย  
  ๕. ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจและมีความจริงใจต่อกัน 
  ๖. การทํางานต้องคุยกันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ด้วยมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน 
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  ๗. ต้องใจเย็น พร้อมรับฟังความคิดเห็นหรือปัญหาของผู้อ่ืน 
  ๘. ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทํางาน เพื่อให้ทุกคนทํางานอย่างมีความสุข และมี
ความสามัคค ี
  ๙. รู้จักการเสยีสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 ความคิดเชิงบวก ในการทํางานร่วมกัน  ๕ ประการ 
                         ๑. สร้างความเข้าใจในเรื่องคน และงาน ( Understanding ) 
                         ๒. มีความเอื้ออาทร ความรัก ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ( Nice ) 
                         ๓. มีการติดต่อสัมพันธ์ สื่อสารพูดคุยกัน ( Interacting ) 
                         ๔. มีการทํางานเป็นทีม(Team Spirit )  
                         ๕. มีการยอมรับ / ละเลยในบางเรื่อง หรือทําเรื่องใหญใ่ห้เป็นเรื่องเล็ก ( Yielding )         
  การคิดเชิงบวกมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการทํางาน ช่วยให้ทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมี
ความสุขและผลงานที่เกิดสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหาเป็น
กระบวนการเลือกมุมมองดีๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นและนําไปปรับใช้ 
              ๑๑. การทํางานเป็นทีม  
                        การทํางานเป็นทีม หมายถึง การทํางานของบุคคลต้ังแต่ ๒ คน ขึ้นไป มีเป้าหมายร่วมกัน 
บุคคลเหล่านั้นต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กัน แต่ละคนต้องมีความรู้สึกเป็นสมาชิกคนหนึ่งของทีม สมาชิกต้องมี
ความเกี่ยวเน่ืองกันจากการเป็นสมาชิกของทีม จะทําอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการ
ทํางานร่วมกัน 
                        การทํางานเป็นทีมมีความสําคัญในทุกองค์กร การทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทํางานเป็นทีมมีบทบาทสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ
ของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี  

  ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อปรับพืน้ฐานในการทาํงานร่วมกันเปน็ทีม         
  คนแต่ละคนมคีวามแตกต่างกัน 
  ไม่มีใครเหมือนกันทั้งหมด ไมม่ีใครต่างกันทัง้หมด  
  ความเหมือนจะก่อให้เกิดความสามัคค ี
  ความแตกต่างจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
   เหตุผลของทํางานร่วมกัน 
         เนื่องจากความสามารถของแต่ละคนแตกต่างกัน มีจํากัด เมื่อนําความสามารถของแต่ละคน

มารวมกัน  ย่อมทําให้ทีมงานมีความสามารถทวีคูณขึ้น  จะเห็นได้จาก ผลงานของทีมมีประสิทธิภาพเหนือกว่า
ผลงานของคนใดคนหนึ่งในทีมงานที่ดูยากกลับง่ายขึ้นเมื่อทํางานร่วมกัน 
                    การทํางานกลุ่ม 
                       กลุ่ม หมายถึง  การรวมตัวของคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปแล้วมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสม่ําเสมอใน
ช่วงเวลาหนึ่ง  มีบรรทัดฐานรว่มกัน  และมีเอกลักษณ์เดียวกัน  
        กลุม่แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท  
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                         ประเภทแรก  คือ  กลุ่มอย่างเป็นทางการ (Formal Group)  หมายถึงกลุ่มที่ได้รับการ
แต่งต้ังอย่างเป็นทางการจากผู้มีอํานาจ  และมีกฎระเบียบรองรับอย่างถูกต้อง  
                         ประเภทที่สอง  คือ  กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (Informal  Group) หมายถึง กลุ่มคนที่มีการ
ร่วมกลุ่มกันขึ้นมาตามธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น กลุ่มเพื่อนที่จบจากสถาบันเดียวกัน กลุ่ม
เหล่านี้มักจะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นจํานวนไม่มาก  มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ติดต่อกันบ่อยและง่าย  

  ความแตกต่างระหว่างการทํางานเป็นทีมกับการทํางานกลุ่ม 
  การทํางานกลุ่ม จะพึ่งพาอาศัยกันระดับหนึ่ง โดยทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา มีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจและรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ น้อย 
  การทํางานเป็นทีม สมาชิกของทีมจะมีความไว้วางใจกัน เชื่อใจกันมากกว่าในระดับกลุ่ม  
  การทํางานกลุ่ม  สมาชิกของกลุ่มทํางานโดยรวมงานของแต่ละคน แต่ไม่มีการประสานพลัง

ความสามารถและความพยายามร่วมกัน ซึ่งผลงานที่ได้ต้องมากกว่าการเอาผลงานของแต่ละคนมารวมกัน
เรียกว่า การประสานพลัง (Synergy) 
                     ลักษณะของทีม ลักษณะที่สําคัญของทีม ๔ ประการ ได้แก่  
                      ๑. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การที่สมาชิกต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปมีความ
เกี่ยวข้องกันในกิจการของกลุ่ม / ทีม ตระหนักในความสําคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให้
เกียรติกัน สําหรับกลุ่มขนาดใหญ่มักมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายมากกว่าการติดต่อกันตัวต่อตัว 
                      ๒. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุ้นให้เกิด
กิจกรรมร่วมกันของทีม / กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่สอดคล้องกับองค์การ มักจะนํามาซึ่ง
ความสําเร็จของการทํางานได้ง่าย 
                      ๓. การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่ม หมายถึง ระบบพฤติกรรม ซึ่งเป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มจะต้องปฏิบัติตามกฏหรือมติของกลุ่ม ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ (Formal Group) หรือกลุ่ม
แบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) ก็ได้ สมาชิกทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี 
สมาชิกกลุ่มย่อย อาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ มีความสนิทสนมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
                      ๔. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน การรักษาบทบาทที่มั่นคงในแต่ละทีม / กลุ่ม 
จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิก โดยจีการจัดแบ่งบทบาท
และหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระจายงานกันตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของสมาชิก  
  ปัจจัยสู่ความสาํเร็จของการทํางานเป็นทีม 
             ๑. บรรยากาศของการทํางานมีความเป็นกันเอง อบอุ่น มีความกระตือรือร้น และสร้างสรรค์ 
ทุกคนช่วยกันทํางานอย่างจริงจัง และจริงใจ ไม่มีร่องรอยที่แสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย 
            ๒. ความไว้วางใจกัน (trust) เป็นหัวใจสําคัญของการทํางานเป็นทีม สมาชิกทุกคนในทมีควร
ไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ซื่อสตัย์ต่อกัน สื่อสารกันอย่างเปิดเผย ไม่มลีับลมคมใน 
            ๓. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ยอมรับภารกิจหลักของทีมงาน 
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            ๔. บทบาท (role) สมาชิกแต่ละคนเข้าใจและปฏิบัติตามบทบาทของตน และเรียนรู้เข้าใจ
ในบทบาทของผู้อ่ืนในทีม ทุกบทบาทมีความสําคัญ รวมทั้งบทบาทในการช่วยรักษาความเป็นทีมงานให้มั่นคง 
เช่น การประนีประนอม การอํานวยความสะดวก การให้กําลังใจ เป็นต้น 
           ๕. วิธีการทํางาน (work procedure) สิ่งสําคัญที่ควรพิจารณา คือ 
                  ๕.๑ การสื่อความ (communication) การทํางานเป็นทีมอาศัยบรรยากาศ การสื่อความ
ที่ชัดเจนเหมาะสมซึ่งจะทําให้ทุกคนกล้าที่จะเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
จนเกิดความเข้าใจ และนําไปสู่การทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
                  ๕.๒ การตัดสินใจ (decision making) การทํางานเป็นทีมต้องใช้การตัดสินใจร่วมกัน 
เมื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจแล้ว สมาชิกย่อมเกิดความผูกพันที่จะทําในสิ่ง
ที่ตนเองได้มีส่วนร่วมต้ังแต่ต้น 
                  ๕.๓ ภาวะผู้นํา (leadership) คือ บุคคลที่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน การทํางานเป็นทีม
ควรส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นํา (ไม่ใช่ผลัดกันเป็นหัวหน้า) เพื่อให้ทุกคนเกิด
ความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ จะได้รู้สึกว่าการทํางานเป็นทีมนั้นมีความหมาย ปรารถนาที่จะทําอีก 
                  ๕.๔ การกําหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการทํางานร่วมกันให้บรรลุ
เป้าหมาย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในการกําหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ที่จะนํามาใช้ร่วมกัน 
            ๖. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทํางานของทีม ควรมีการประเมินผลการทํางาน เป็น
ระยะ ในรูปแบบทั้งไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ทําให้
สมาชิกได้ทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนากระบวนการทํางาน หรือการ
ปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ซึ่งในที่สุดสมาชิกจะได้ทราบว่าผลงานบรรลุเป้าหมาย และมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
            ๗. การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง 
                  ๗.๑ พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน มีการจัดกิจกรรมสร้างพลังทีมงาน เกิดความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้ประสบผลสําเร็จ 
                  ๗.๒ การให้รางวัล ปัจจุบันการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานไม่เอื้อต่อการ
ทํางานเป็นทีม ส่วนใหญ่จะพิจารณาผลการทํางานเป็นรายบุคคล ดังนั้นระบบรางวัลที่เอื้อต่อการทํางานเป็นทีม 
คือ การที่ทุกคนได้รางวัลอย่างยุติธรรมทุกคน คือ ควรสนับสนุนการให้รางวัลแก่การทํางานเป็นทีมในลักษณะ
ที่ว่างอยู่บนพื้นฐานการให้รางวัลกับกลุ่ม (group base reward system) 
           การทํางานเป็นทีม นอกจากจะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการสร้างความสามัคคีแล้ว ยังเป็น
แรงจูงใจสําคัญที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างผู้นําที่ดี ถ้าตัวผู้นําและสมาชิกประสงค์ที่จะนําทีมให้ประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน ผู้นําจําเป็นต้องค้นหาคุณลักษณะของการทํางานเป็นทีมให้พบระลึกไว้เสมอว่าทุกคนมี
อิสระในตัวเอง ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของทีม แล้วจึงนําเอากลยุทธ์ในการสร้างทีมเข้ามาใช้เพื่อให้ทุก
คนทํางานร่วมกันและประสบความสําเร็จ เปรียบเสมือนวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรทหาร  ตํารวจ ดังนั้น ใน
การจัดการปกครองและการจัดการฝึกศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนเตรียมทหาร จึงได้มีการ
พิจารณาดําเนินการในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม หรือการทํางานเป็นทีมเสมอ 
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               สรุปแนวคิดในการเสริมสร้างความสามัคค ี
                   จากการศึกษาพิจารณา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสามัคคีในข้างต้น สรุปได้ว่า 
สาเหตุ/ประเด็นสําคัญของการเกิดความสามัคคีแก่นักเรียนเตรียมทหารในบริบทของโรงเรียนเตรียมทหาร ได้แก่ 
      ๑. เกิดจากตัวของนักเรียนเตรียมทหารก่อนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ที่มี
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกับสังคม ครอบครัวและผู้อ่ืน ตลอดจนสิ่งเร้าและเหตุจูงใจที่ต้องการเข้า
รับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ที่เป็นแรงขับให้เกิดความพร้อมในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ พฤติกรรม
บุคคลให้เข้ากับกลุ่ม/สังคมในโรงเรียนเตรียมทหาร ได้แก่ 
                       - ความภาคภูมิใจในสถาบัน ซึง่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ร่วมกัน เพื่อสร้างพลังความรู้สึกในการ
ปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียว 
   - ความสําเร็จในการได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารตามที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้ 
   - การได้รับการยกย่องและเชื่อถือจากครอบครัว ญาติพ่ีน้อง 
   - ความเชื่อถือศรัทธาต่อความก้าวหน้า ในอาชีพทหาร ตํารวจอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 
   - การรักษาสถานภาพความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
                         - ความต้องการประสบความสําเร็จในการศึกษาและการรักษาชื่อเสียงของตนเอง 
                     ๒. เกิดจากตัวของนักเรียนเตรียมทหารเมื่อได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเป็น
การดําเนินการของโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยตรงและแฝงไว้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่ 
                         ๒.๑  การกําหนด สภาพสังคม ปัจจัยแวดล้อม และกติกาของสังคม การประพฤติปฏิบัติตน
ที่ต้องการ ซึ่งมีอิทธิพลทําให้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเตรียมทหาร อาทิ  
                           - นักเรียนเตรียมทหารไม่ว่าสังกัดในเหล่าใด แต่งเครื่องแบบเหมือนกัน ใช้ คํานําหน้า
ช่ือ นตท. และเป็นสรรพนามในการเรียกหรือกล่าวถึงเหมือนกันทุกคน 
                               - จัดนักเรียนเตรียมทหารเข้าสังกัด กองร้อย กองพัน ตอนการเรียน ตามโครงสร้างการ
ปกครองบังคับบัญชา และการจัดการศึกษา คละกันทุกเหล่า เพื่อสร้างสังคมย่อย และสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน มี
ความรู้สึกของความเป็นพวกเดียวกัน อยู่ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยกัน  
                - การกําหนดให้มีระบบ/การปฏิบัติดูแลซึ่งกันและกัน ที่นักเรียนเตรียมทหารต้องยึดถือ
และปฏิบัติและรักษาไว้ เช่น ระบบเพื่อนดูแลเพื่อน(Buddy) พ่ีสอนน้อง ระบบการบังคับบัญชา ระบบอาวุโส  
                              - กําหนดระเบียบปฏิบัติประจําและคู่มอืแนวทางของนักเรียนเตรียมทหาร
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม แบบธรรมเนียมที่ต้องยึดถือและประพฤติปฏิบัติ 
               - กําหนดคุณธรรมสําคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกัน เช่น ระบบเกียรติศักด์ิ                   
                              - กําหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและสทิธิของนักเรียนเตรียมทหารในแต่ละชั้น
ปีมีความสอดคล้องกับการปกครองบังคับบัญชาและแบบธรรมเนียมที่ชัดเจน 
                              - กําหนดกฎ ระเบียบ คําสั่ง มาตรการควบคุมและลงโทษ เป็นกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
           - กําหนดเกณฑ์การตัดสินการสําเร็จการศึกษาและการลงโทษ 
                              - กําหนดผู้ที่มีหนา้ที่รับผิดชอบในส่วนของการปกครองบังคับบัญชา และการฝึกศึกษาที่
ชัดเจน 
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                         ๒.๒.  การสอน อบรม ปลูกฝัง ใหค้วามรู้ ทั้งในเนื้อหาวิชาการ การฝึกและการจัดกิจกรรม
ตามความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการซึ่งมีภารกิจหน้าที่และความรบัผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเตรียม
ทหารแตกต่างกันไป เป็นองค์ความรู้ในการเสริมสร้างความสามัคคใีห้กับนักเรียนเตรียมทหารที่มีวัตถปุระสงค์ที่
ต้องการให้นักเรียนเตรียมทหาร มีทัศนะคตแิละพฤติกรรมในการอยู่ การศึกษา และการทํางานร่วมกันที่ดี หรือ
แฝงการเสริมสร้างความสามัคคีไว้ อาทิ  
                             - การสอนความสามัคคี ตามเนื้อหาวิชาความรู้ ที่บรรจุอยู่ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของหลักสูตร และนอกหลักสูตรฯ  เพื่อนํามาจัดเก็บ รวบรวม และพิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใช้
ประโยชน์ ให้เกิดการเรียนรู้หรือปรับเปลี่ยนทัศนะคติไปในแนวทางที่ต้องการ 
                            -  การอบรมชี้แจงระเบียบปฏิบัติ สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ วินัย มารยาท การ
แสดงออก แบบธรรมเนียมทหาร  ตํารวจ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักเรียนเตรียมทหาร 
                            - ปลูกฝัง อบรม ความสํานึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบเกียรติศักด์ิ ระบบอาวุโส และ
สอดแทรกความรู้ในเรื่อง คุณธรรม ความสามัคคี ที่บรรจุอยู่ในเนื้อหาวิชา หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
เหตุการณ์อ่ืนๆ สําคัญ 

                  - สั่งสอน อบรม ปลูกฝัง ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม สังคมประวัติศาตร์ และวิถีชาวพุทธ
ที่เอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตสาธารณะ ตามเนื้อหาวิชาหรือเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นทั้งในและนอก
หลักสูตร  

                  - การประเมินความประพฤติและการให้ความร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือของนักเรียน
เตรียมทหาร ในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จ  
                            - การเป็นแบบอย่างของกําลังพลในโรงเรียนเตรียมทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายทหาร 
นายตํารวจปกครอง และครู อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุดต้องเป็นแบบอย่างที่ดี มีการแสดงออกถึง
ความมีวินัย เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ให้เกียรติ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน แสดงออกถึง
แบบอย่างที่ดี ในการอยู่ร่วมกันของสังคม ทหาร ตํารวจ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่ดี 
              - ใหน้ักเรียนนําเสนอสิ่งที่ได้รับจากการศึกษา พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในหัวข้อความสามัคคี แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง       
             - สอดแทรกความรูใ้นเรื่องความสามัคคี ความเสยีสละ ความสาํเร็จในการร่วมมือ การมี
จิตสาธารณะ และความคิดเชิงบวก โดยยกตัวอย่างสิ่งที่ปรากฎในสังคมให้เห็นชัดเจน  
                        ๒.๓ การฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามัคคี ที่มีการดําเนินการควบคู่หรือแฝงอยู่ใน
การจัดการฝึกศึกษาและการปกครอง โดยเป็นการฝึกปฏิบัติการทํางานเป็นทีมและจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน
เป็นกลุ่ม/สังคมย่อย และในนามโรงเรียนเตรียมทหาร อาทิ 
             - ฝึกอบรม ให้นักเรียนเตรียมทหารมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวมอยู่เสมอ 
                          -  ใช้เทคนิคการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม มากกว่ารายบุคคล โดยการมอบหมายงาน 
เพื่อการศึกษา ค้นคว้าของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้กระบวนการกลุ่ม(การทํางานเป็นทีม) เป็นหลัก 
                          -  ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทํางานกิจกรรม เป็นหมู่ คณะ กลุ่ม ทีม และมีการ
แลกเปลี่ยนกลุ่ม ให้คละกันเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ใหม่ ตลอดจนขยายความสามัคคีให้เกิดมากขึ้น 



๓๕ 
 
                           - จัดกิจกรรมเสรมิสรา้งทักษะ ประสบการณ์ การแข่งขันทางวิชาการและกีฬาเชิง
สร้างสรรค์ เพือ่สร้างความสัมพันธ์และความสามัคคใีนกลุม่และระหว่างกลุ่มใหแ้น่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 
                           - จัดกิจกรรม การฝึก ดูงานในและนอกที่ต้ัง เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารได้ทํางานร่วมกัน 
มีการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลีย่นทัศนะ ความคิดเห็นในลักษณะของกระบวนการกลุ่มเพื่อให้เกิดทักษะในการสร้าง
ความสามัคค ี
            - จัดให้มีกิจกรรม พิธีการการแสดงออกเป็นส่วนรวม โดยแฝงการสร้างทักษะการทํางาน
เพื่อสร้างความสามัคคี  
             - จัดกิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียน เป็นหน่วย ตอนเรียน กองพัน   
                             - จัดให้มีกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
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