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3. ประเมินสภาวะความรู้สึกในการติดต่อสัมพันธ์ของตนเองและผู้อื่น 

4. ปรับปรุงลักษณะพฤติกรรมของตนให้เหมาะสมส าหรับการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ 

5. ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เหมาะสมต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลอื่น 

หัวข้อการบรรยาย/วิชาฝึกอบรม 

1. ลักษณะการสื่อสารของคนตามทฤษฎีของอีริค เบิร์น (Eric Berne) 

             การวิเคราะห์การสื่อสารคิดค้นโดย อีริค เบิร์น (Eric Berne) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  

ซึ่งกล่าวว่า ภายใต้พฤติกรรมของคนเราที่แสดงออกไปภายนอกนั้นมีสิ่งที่เป็นแรงขับดันที่อยู่เบื้องหลังที่เป็น
ความคิดความรู้สึกที่ประกอบการตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรมภายนอก แรงขับดันที่อยู่เบื้องหลังนี้เรียกว่า 
Ego State ซึ่งจ าแนกออกเป็น 3 สภาวะ ดังนี้ 

              1.1 การสื่อสารแบบพ่อแม่ผู้ปกครอง (Parent Ego State : P) เป็นบุคคลที่เรียนรู้มาจากพ่อ
แม่ และได้ถูกซึมซับไว้เป็นพื้นฐานในการแสดงออกรูปแบบหนึ่ง พฤติกรรมส่วนใหญ่ออกมาในรูปแบบของการ
ออกค าสั่ง วิพากษ์วิจารณ์ บังคับขู่เข็ญหรือการแสดงตัวเหนือกว่า ซึ่งการสื่อสารแบบพ่อแม่ผู้ปกครองนี้แบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ 

                     1) พ่อแม่ที่ดุ (Critical Parent : CP) หมายถึงพฤติกรรมที่เลียนแบบการดุว่าลูกของพ่อแม่ซึ่ง
เป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ทั่วไปท ากับลูกเพียงแต่อาจมีความดุมากน้อยต่างกัน พฤติกรรมการเลียนแบบหรือที่
เรียนรู้มานี้จะแสดงออกในรูปของการดุผู้อื่น  หรือการพูดจาที่ท าให้ผู้อื่นรู้สึกว่าผู้พูดท าตัวเหนือกว่า ค าพูดห้วน 
แข็งกระด่างท าให้เข้าใจว่าเป็นการดุได้เช่นกัน ท าให้ผู้อื่นรู้สึกด้อยกว่า ผู้ฟังรู้สึกเสียใจโกรธ 

หรือไม่พอใจได้ 

                     2) พ่อแม่ที่ทะนุถนอม (Nurturing Parent : NP) พฤติกรรมที่แสดงออกของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองด้วยการช่ืนชมหรือการให้ แต่ก็ยังแฝงด้วยความเป็นผู้เหนือกว่า เช่นเด็ก ๆมาเอาขนมไปกินกันแล้ว
อย่าท าหกนะ ประโยคแรกเป็นการให้เด็กรู้สึกดีใจแต่ประโยคท้ายอาจท าให้เด็กรู้สึกขุ่นเคืองใจด้วยรู้สึกว่ายังไม่
โตในสายตาพ่อแม่ 

  1.2 การสื่อสารแบบผู้ใหญ่ (Adult Ego State : A) เป็นพฤติกรรมของของผู้ที่มีวุฒิภาวะใน
การพูดหรือแสดงออกต่อผู้อื่นด้วยเหตุผล มีศีลธรรม และให้เกียรติผู้อื่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังคมทั่วไปยอมรับ 
และเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษา การท างานหรือการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยบุคลิกภาพแบบนี้ยัง
แบ่งออกได้ ดังนี้ 

                    1) ลักษณะของผู้ใหญ่ที่มีศีลธรรมเป็นผู้ที่ครองตนอยู่ในความถูกต้องไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง 
ไม่พูดจาส่อเสียด มีการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัย 

 



                     2) ลักษณะของผู้ใหญ่ที่มีเหตุผล เช่น เมื่อมีข้อสงสัยหรอืเหน็ว่าผลงานของผูใ้ต้บังคับบัญชายัง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะหาสาเหตุและศึกษาข้อมูลแล้วจึงให้ค าแนะน าที่เหมาะสมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

                     3) ลักษณะของผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกน่าเช่ือถือ เช่น ผู้ที่ยืน เดิน นั่ง อย่างส ารวม และสง่าแต่งกาย
เหมาะสมกับกาลเทศะไม่มากหรือน้อยเกินไป 

                  1.3 การสื่อสารแบบเด็ก (Child Ego State : C) เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกคล้ายคลึงกับกับ
เด็ก เช่นเมื่อเด็กอยากได้ของเล่นบางคนอาจใช้วิธีร้องไห้ วิธีพูดอ้อน วิธีก้าวร้าวเพื่อให้พ่อแม่ใจอ่อนซื้อของเล่น
ให้ พฤติกรรมเหล่าน้ีบางทีก็น ามาใช้โดยไม่รู้ตัวเมื่อโตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ เช่น เมื่ออยากได้เงินเดือนข้ึนบางคน 

อาจแสดงอาการซึมเศร้าร้องไห้ต่อหน้าผู้บังคับบัญชา หรือเล่าถึงปัญหาชีวิตของตนเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสงสาร
และขอให้ปรับข้ึนเงินเดือนให้ บางคนคิดว่าผู้บังคับบัญชาขาดความยุติธรรมอาจแสดงออกในแนวก้าวร้าวด้วย
การโวยวายว่าถูกกลั่นแกล้ง อาจพูดชักชวนให้เพื่อนร่วมงานเกิดความรู้สึกต่อต้านผู้บังคับบัญชา พฤติกรรม
เหล่าน้ีล้วนมีที่มาจากความก้าวร้าวทั้งสิ้น บุคลิกภาพแบบเด็ก แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ คือ 

          1) เด็กตามธรรมชาติ (Natural Child : NC) จะมีลักษณะพฤติกรรมคล้ายเด็กจะแสดงออกมาเลยว่า
รู้สึกอย่างไรโดยไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ได้ 

          2) เด็กช่างฝัน (Little Professor : LP) จะมีเหตุผลค่อนข้างน้อยชอบพูดเพ้อเจ้อ หรือพูดในสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ 

          3) เดก็ปรับตัว (Adapted Child : AC) จะแสดงพฤติกรรมเหมือนเด็กที่ต้องการค าชมเมื่อได้รับค าชม
แล้วจะมีความสุข 

          ในคนปกติจะมีทั้ง 3 สภาวะอยู่ในตัวเอง แต่มีในระดับที่แตกต่างกัน 

2. ทัศนคติของคนที่มีต่อการกระท าของตนเองและผู้อื่น 

   จากการวิเคราะห์การสื่อสารมาแล้วนั้นสิ่งที่ต้องใช้ร่วมกับการสื่อสารคือ OK and not OK positions 
กล่าวคือ ถ้าสามารถเข้าใจค าพูดที่จะพูดออกไปนั้นท าให้ผู้ฟังอยู่ในต าแหน่งที่เกี่ยวกับความรู้สึกหรือจิตใจที่ไม่ดี
ก็ควรปรับเปลี่ยนวิธีการพูดเสียใหม่ แม้กระทั้งตัวผู้พูดเองก็เช่นเดียวกันบางครั้งเมื่อพูดไปแล้วตนเองอาจอยู่ใน
ต าแหน่งที่ไม่ดีก็ได้ อีริค เบิร์น เรียกต าแหน่งนี้ว่า ทัศนะต่อชีวิต (Life Positions) ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 แบบ 
คือ 

               2.1 I’m OK, you’re OK. หมายถึง การพูดหรือการแสดงออกในลักษณะที่ส่งผลให้ทั้งผู้พูด
และคู่สนทนารู้สึกสบายใจ ซึ่งการพูดหรือการแสดงออกเช่นน้ีถือเป็นสิ่งที่ อีริค เบิร์น ปรารถนาให้ทุกคนปฏิบัติ
ต่อกันท าให้เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกัน เช่น ซื้อรถใหม่มาหรอ สวยดี เดี๋ยวนี้เขาออกแบบรถสวย ๆ ทั้งนั้น
เลยโดยเฉพาะรถของคุณสวยจริง ๆ  

 2.2 I’m OK, you’re not OK. หมายถึง การพูดหรือการแสดงออกในลักษณะที่วางตนเองใน
ต าแหน่งที่เหนือกว่าผู้อื่นท าใหคู่้สนทนารูส้ึกไม่สบายใจ เช่น ซื้อรถใหม่มาหรอ ผ่อนสง่ละ่ซิทา่ระวังนะผ่อนสง่ถึง
จะเปิดแอร์ให้เย็นมันก็ยังร้อน  

 2.3 I’m not OK, you’re OK. หมายถึง การพูดหรือการแสดงออกในลักษณะที่วางตนเองใน
ต าแหน่งที่ด้อยกว่าคู่สนทนา เช่น ซื้อรถใหม่มาหรอ เธอโชคดีจัง ตลอดชีวิตของฉัน ฉันคงไม่มีปัญญาได้ ใช้รถ
ใหม่อย่างเธอแน่ 

 2.4 I’m not OK, you’re not OK. หมายถึง การพูดหรือการแสดงออกในลักษณะที่ไม่มีฝ่ายใดเป็น
ฝ่ายได้หรือรู้สึกดี เช่น เธอมีปัญญาซื้อรถใหม่เชียวหรือ ผ่อนส่งใช่ไหม ฉันคนหนึ่งล่ะที่ตลอดชีวิตคงไม่มีทางได้
ใช้รถใหม่ มีสามีที่ยากจน อะไร ๆ ก็แย่ไปหมด 



 โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่มักจะพอใจวิธีการพูดหรือการแสดงออกแบบ I’m OK, you’re OK. เพราะ
ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี และเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วอารมณ์เป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญที่มักจะท าให้
ลืมใช้วิธีการพูด และการแสดงออกแบบ I’m OK, you’re OK. ผู้กระท าต้องมีการแสดงออกที่เหมาะสมไม่
แสดงตนเหนือกว่าผู้อื่น และในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมตกอยู่ใต้อ านาจของผูอ้ื่น แต่เป็นการแสดงออกซึ่งความคิด 
ความรู้สึก และความเช่ือของตนเองอย่างมีเหตุผล บนพื้นฐานของการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ก็ไม่
คล้อยตามโดยขาดการไตร่ตรอง การสื่อสารด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีทั้งการให้และการยอมรับจึงสามารถ
เป็นที่นับถือของผู้อื่นเป็นที่ยอมรับของสังคม ลักษณะของการแสดงออกที่เหมาะสม มีดังต่อไปนี้ 

   1) พฤติกรรม มีอารมณ์ที่มั่นคง จริงใจ กล้าที่จะแสดงความรู้สึก 

   2) ความรู้สึกของผู้กระท า มีความรู้สึกเช่ือมั่น ยอมรับนับถือตนเองทั้งในเวลาน้ัน และในเวลาต่อมา 

   3) ความรู้สึกของผู้ถูกกระท า รู้สึกเห็นคุณค่าที่ได้รับการยอมรับ และอยากสนทนาด้วย 

   4) ความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อตัวผู้กระท า รู้สึกว่าเป็นที่น่ายอมรับนับถือ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 1. น าวิธีการพูดหรือการแสดงออกมาใช้ในการสื่อสารในหน่วยงาน ผู้ร่วมงานมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
สามารถลดการขัดแย้ง ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ผลของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์กับ
หน่วยงานและสังคม 

 2. สามารถน าวิธีการสื่อสารมาปรับใช้เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ 

 3. สามารถรู้ลักษณะของบุคคลที่ เราสื่อสารด้วยว่ามีสภาวะการสื่อสารแบบพ่อแม่ผู้ปกครอง         
แบบผู้ใหญ่ แบบเด็ก เพื่อที่จะเลือกวิธีการพูดและการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม  


