
บทที่ 14 
พื้นฐานของพฤติกรรม 

(Foundations of Behavior) 
 
พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทําของบุคคล 

พฤติกรรมองคการ (Organizational Behavior) เปนการศึกษาการกระทาํของบุคคลในการ
ทํางาน    มี 2 ดาน คือ 

1. พฤติกรรมบุคคล  (Individual  Behavior) 
2. พฤติกรรมกลุม  (Group  Behavior) 
จุดมุงหมายของพฤติกรรมองคการ กคื็อ การอธิบายและคาดการณพฤติกรรมนั่นเอง 

เจตคติ (Attitude)  คือ เปนการบอกกลาวเชงิประเมนิหรือการวนิิจฉัยวาชอบหรอืไมชอบตอวัตถุ 
คนและเหตุการณที่เกี่ยวของ เจตคติไมใชคานิยมจะคอนขางเฉพาะเจาะจงมากกวาคานิยม 
อยางไรก็ตาม ทั้งสองอยางมคีวามสัมพันธอยางใกลชิด เจตคติมีสวนประกอบ 3 อยางคือ 

 1. สวนประกอบดานความเขาใจ (Cognitive Component) เปนความคิดเหน็หรือความ
เชื่อ เชน คนเรานาจะสนุกกบังานของเขา 

2. สวนประกอบดานความพอใจหรือความรูสึก (Affective Component) เปนสวนที่
อบอุนของอารมณในคําบอกกลาว เชน ฉันชอบสอนหนังสือ 

3. สวนประกอบดานพฤตกิรรม (Behavior Component) เปนความตั้งใจที่จะประพฤติ
ตามแนวทางที่ยึดมัน่  เชน  ฉันจะไมทํางานในกิจการทีไ่มมีจริยธรรมทางการดําเนนิธุรกิจ 

ที่มาของเจตคติคลายกับที่มาของคานิยม คือ จากบิดามารดา ครู และเพื่อนสมาชิกในกลุม  
เจตคติมีความสําคัญพอๆ กับคานยิม แตมีความคงอยูนานนอยกวาคานิยม ซึ่งทัง้สองอยางมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมในการทํางานรวมกัน 
เจตคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เปนผลมาจากความเชื่อถือและคานิยมของบุคคลนั้นๆ 

ความเชื่อ (Beliefs) เปนการยอมรับความจริงเกี่ยวกับคนหรือวตัถุ ซึ่งไดรับจากความ
ชํานาญโดยตรงหรือจากการเรียนรูจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

คานิยม (Values) เปนความเชื่ออยางกวาง ซึ่งชี้แนะการกระทําของบุคคลหรือ
วิจารณญาณตอเหตุการณทั้งปวง 

ทฤษฎีการกระทําที่มีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) กลาววา เมื่อพฤตกิรรมเปน
ทางเลือกอยางหนึ่ง การคาดการณที่ดทีีสุ่ดในเรื่องพฤติกรรม คือ ความตั้งใจในการกระทาํของ
บุคคลนั้นๆ  



การเปลี่ยนเจตคติสามารถทําไดโดยการ 
1. เปลี่ยนความเชื่อ และ 
2. เปลี่ยนปทสัถานทางสงัคมที่มีอิทธพิลตอความตั้งใจของบุคคลนั้นๆ 
ผูบริหารใหความสนใจอยางมากในเรื่องเจตคติที่มีความสัมพันธกับงานทีท่ําไดแก 
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) เปนเจตคติโดยทัว่ไปของบุคคลที่มีตองานของ

เขา 
ความเกีย่วของกับงาน (Job involvement) เปนการที่พนักงานกําหนดระดับที่เขาไปมี

สวนรวมในการทํางาน และพิจารณาวาผลการปฏิบตัิงานมีความสําคัญ หรือมีความหมายตอ
ตนเองมากนอยเพียงใด 

ความผูกพนัองคการ (Organizational commitment) เปนการปฐมนิเทศพนกังานใน
เร่ืองความจงรกัภักดี รายละเอียดและความเกี่ยวพนักับองคการ 

ทฤษฎีอนนัตรวิภาคหรือความเขาใจที่ไมลงรอยกัน (Cognitive dissonance) เปน
ความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางเจตคติ 2 อยางหรือมากกวานั้น หรือระหวางเจตคติกบัพฤติกรรม ซึง่
เสนอโดย Leon Festinger ความไมลงรอยกัน นาํไปสูสถานการณทีไ่มสะดวกสบายของคนเรา ซึง่
พยายามลดความไมลงรอยกันนั้น ความปรารถนาเพื่อลดความไมลงรอยนั้นสามารถตัดสินโดย 

1. ความสําคญัของปจจัยทีก่อใหเกิดความไมตรงกัน 
2. ระดับของอิทธิพลที่มีตอความเชื่อของแตละคนที่มีตอปจจัยเหลานัน้ 
3. รางวัลที่อาจเขามามีสวนในความไมลงรอยกัน 
เราสามารถลดความไมตรงกันโดยการเปลี่ยนพฤติกรรม โดยสรุปวาพฤตกิรรมที่ไมเขากัน

ไมมีความสาํคัญเลย หรือเปล่ียนเจตคต ิ
ภายหลงัการศึกษาที ่ Hawthrone ผูบริหารจํานวนมากเชื่อวาถาหากทาํใหพนกังานมี

ความสุขจะชวยใหผลผลิตมากขึ้น และจากผลการวิจัย แสดงวาถาความพึงพอใจมีผลทางบวกตอ
ผลิตภาพ นั้นคือมีผลคอนขางนอย 

บุคลิกภาพ (Personality) เปนภาพรวมของคุณลักษณะทางจิตวทิยาซึง่บอกหรืออธิบาย
ถึงบุคคลนัน้ๆ มีรูปแบบการศึกษาอยู 2 แนวทาง คือ 

1. The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)  
เปนรูปแบบของการทดสอบบุคลิกภาพทีใ่ชกันอยางแพรหลาย โดยใชคําถาม 100 ขอ ถาม

ถึงความรูสึกของคนวารูสึกอยางไร หรือกระทําอยางไรในสถานการณ ซึ่งสามารถระบุบุคลิกภาพ
ของคนออกเปน 16 แบบ MBTI มาจากทฤษฎีของนกัจิตวิทยาชื่อ Carl Jung คําตอบที่ไดรับ
สามารถจัดกลุมไดดังนี ้

 



1.  ความเกี่ยวของดานสงัคม : 
Extroverted (ชอบสังคม มเีพื่อน) หรือ Introvered (คิดคนเดียว)    E  or   I 

2.  การชอบเกบ็รวมรวมขอมลู : Preference 
Sensing (ไหวพริบ) หรือ Intuitive (สัญชาตญาณ)    S   or   N 

3.  การชอบตดัสินใจ : 
Thinking (ความนกึคิด) หรือ Feeling (ความรูสึก)   T   or   F 

4.  รูปแบบการตัดสินใจ : 
Perceiving (รับรู) หรือ Judging (การพนิจิพิจารณา)    P   or   J 

การจัดแบงกลุมตางๆ ข้ึนแลวนาํมารวมเปนชุดของคุณลักษณะดานบคุลิกภาพ เชน INTJ 
คือบุคลิกภาพที่มีวิสัยทัศน โดยมีความคิดริเร่ิมตางๆ อยางไรก็ตาม ยงัไมมีการยืนยนัแข็งขันวา 
MBTI สามารถใชวัดบุคลิกภาพไดดี ถึงแมวาจะนยิมใชกันอยางแพรหลาย 

1. The Big 5 Model 

เปนแนวความคิดที่แสดงใหเห็นมิติพื้นฐานของคนที่สามารถจําแนกอุปนัยออกเปน  5 ประเภท 
1. Extraversion   : Sociable, Talkative, Assertive 
(ลักษณะนิสัยพิเศษ)  : (ชอบเขาสังคม) (ชางพูด) (เอะอะตึงตัง) 
2. Agreeableness  : Good-natured, Cooperative, Trusting 
(โอนออนผอนตาม)  : (นิสัยดี) (ใหความรวมมือ) (เปนที่ไววางใจ) 
3. Conscientiousness  : Responsible,Dependable, Persistent, 

  Achievement Oriented 
(มีสํานกึที่ถกูทํานองคลองธรรม) : (รับผิดชอบ)(เปนทีพ่ึง่ได) (มานะอดทน)  
       (มุงมัน่สูความสําเร็จ)  
4. Emotional Stability  : Calm, Enthusiastic, Secure (Positive) 
(มีอารมณที่มัน่คง)  : (เยือกเยน็) (กระตือรือรน) (ปลอดภัย-มั่นคง) 
    : Versus Tense, Nervous, Depressed and  

  Insecurities (negative)  
    : (ตึงเครียด) (ประสาท) (มีความกดดัน, หดหูเศราสรอย) 
      (ไมปลอดภัย) 
5. Openness to experience  : Imaginative, Artistic, Sensivity, intellectual  
(เปดรับสถานการณ)  :(จินตนาการ) (มีอารมณศิลป) (มีสติปญญา-ไหวพริบ) 

 จากการวิจัยแสดงใหเห็นวาลักษณะนิสัยที่มีจิตสํานึกที่ถูกทํานองคลองธรรมนั้น (Conscientiousness) 
จะมีความสัมพันธเกี่ยวกับงานแทบทุกอยาง 



การคาดการณของพฤติกรรมจากคุณลักษณะของบุคลิกภาพ 
(Predicting Behavior From Personality Traits) 

1.  การกาํหนดวถิีทางชวีิต (Locus of Control)  

1.1  ภายใน (Internals) เปนความเชื่อวาเราสามารถควบคุมโชคชะตาของตนเองได 
1.2  ภายนอก (Externals) เปนความเชื่อวาอทิธิพลจากภายนอกเปนตัวควบคุม หรือ
 กําหนดชวีิตของเรา 

2. การมีเลหเหลี่ยมหลอกลวง (Machiavellianism) 

 เปนลักษณะของคนที่ดื้อร้ัน ไมมีอารมณออนไหว สะทกสะทานและมีความเชื่อวา
จุดหมายปลายทางจะสามารถบอกถึงวิธกีารหรือวิถทีางได (มีความมุงมัน่อยางแรงกลา) 
บุคลิกภาพนี้มทีี่มาจากรัฐบุรุษของอิตาลีในศตวรรษที่ 16 มีนามวา Nicolo Machiaveli ซึ่งเปนคนที่
มีเลหเหลี่ยมและใหการสนับสนุนความทุจริตในการดําเนินการทางการเมืองระหวางประเทศ 

3. การนับถือ-นิยมตนเอง (Self-esteem) 
เปนความสามารถสวนบุคคลที่จะนิยมหรือชอบหรือไมชอบตนเองได 
4. การดูแลสาํรวจตนเอง (Self-monitoring) 
เปนความสามารถสวนบุคคลที่จะปรับตัวเองใหเขากับสถานการณภายนอกได 
5. ชอบเสีย่ง (Risk Taking) 
เปนความเต็มใจของแตละคนในการกระทาํสิ่งหนึง่สิ่งใดเมื่อมีโอกาส จากผลการศึกษา

ผูบริหารสองกลุมแสดงใหเหน็วา ผูบริหารที่ชอบการเสี่ยงมากจะตดัสินใจรวดเร็ว และใชขอมูล
ขาวสารในการ  ตัดสนิใจนอยกวา ผูบริหารกลุมที่ชอบเสี่ยงนอยหรือไมกลาเสี่ยง รวมทั้งความถูก
ตองในการตัดสินใจนัน้กลุมผูบริหารที่ชอบเสี่ยงจะตัดสินใจถูกตองกวา 
บุคลิกภาพ แบบ A หรือ B (Type A or B Personality) 

Type A เปนพวกที่มีลักษณะกาวราวอยางฝงแนน พยายามฝาฟนอุปสรรคอยางไมหยุดยัง้ 
เพื่อใหไดมาในสิ่งที่คาดหวงัมากเทาไรยิ่งดี โดยใชเวลานอยที่สุด และหากจําเปนก็จะตอตานคน
หรือ   ส่ิงของที่มาขัดขวางหรือเปนอุปสรรคโดยสิ้นเชงิ 

Type B ตรงกันขามกับ Type A คือมีความมานะอดทนตอส่ิงที่มารบกวน หรือกอใหเกิด
ความเสยีหาย เพื่อใหไดมาตอส่ิงที่มุงมาดปรารถนา หรือเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมบางอยาง ซึ่ง
คอยเปนคอยไป และใชเวลานานมากกวาจะถึงเปาหมายนัน้โดยไมรูสึกวานาเบื่อหนาย 



บุคลิกภาพกบัวัฒนธรรมประจําชาต ิ
รูปแบบบุคลิกภาพของคนในแตละประเทศมีความแตกตางกนัออกไป ซึง่ไมสามารถระบุ

ชัดเจนวา ชนชาติใดมีบุคลิกภาพอยางไร เพียงแตพอสรุปไดวา วัฒนธรรมของชาตใิดๆ จะมีอิทธพิล
ตอลักษณะบคุลิกภาพสําคญัๆ ของชนชาตินัน้  ตัวอยางเชน วฒันธรรมของชาติจะแตกตางกนั ถา
พิจารณาดานความสัมพันธของคนตอสภาวะแวดลอมทางวัฒนธรรมแลวเชื่อวา คนสามารถ
ควบคุมสภาพแวดลอมได  แตบางวัฒนธรรมมีความคดิเห็นตรงกันขาม คือ เชื่อวาสภาพแวดลอม
เปนสิ่งที่มีอํานาจเหนือส่ิงอืน่ๆ เราคาดหวังอยากใหประชากรของโลกมีวัฒนธรรมแบบ Internal 
Locus of control คือ เชื่อวาสภาพแวดลอมรอบตัวเราเปนสิ่งที่มนุษยควบคุมได 

การจัดบุคลกิภาพใหสอดคลองกับงานที่ทํา (Matching Personalities and Jobs) 
Holland’s typology of Personality and Sample Occupations 

รูปแบบ คุณลักษณะ ตัวอยางอาชพีงาน 
1. จริงจงั (Realistic) 
ชอบงานที่ออกแรงออกกําลงั ใช
ทักษะความแข็งแรงและการ
ประสานงาน 

ข้ีอาย จริงจงั มานะอดทน 
มั่นคง ปฏิบัติได 

ชางเครื่องกล พนกังานขุด
เจาะคนงานประกอบชิ้นสวน  
ชาวนา 

2. สืบเสาะ (Investigative) 
ชอบทํากิจกรรมที่ตองใช
ความคิด ความเขาใจและการ
วิเคราะหหาตนตอ 

นักวเิคราะห คนหาตนตอ 
อยากรูอยากเห็น อิสระ 

นักชวีวทิยา, นักเศรษฐ-
ศาสตร นักคณิตศาสตร    
นักหนงัสือพิมพ 

3. สังคม (Social) 
ชอบทํากิจกรรมในการชวยเหลือ 
และพัฒนาผูอ่ืน 

ชอบสังคม เปนกนัเอง 
ใหความรวมมอื เขาใจ 

พนกังานดานสังคม ครู 
นักแนะแนว นกัจิตวิทยา
คลีนิค 

4. เจาระเบียบ 
(Conventional) 
ชอบส่ิงทีม่ีกฎเกณฑ                 
เจาระเบียบ  
และกิจกรรมทีไ่มหละหลวม 

มีประสิทธิภาพ ตองปฏิบัติได 
ไมชอบจินตนา ไมยืดหยุน 

นักบัญชี ผูบริหารกิจการ 
Teller ของธนาคาร หรือ
เสมียนลงบัญชี 

5. กลาไดกลาเสีย 
(Enterprising) 
ชอบกิจกรรมที่ตองใชคําพดู
วาจา ซึง่จะเปนโอกาสมีอิทธพิล
เหนือผูอ่ืนและไดมาซึ่งอํานาจ 

มีความเชื่อมั่นสูง นักกฎหมาย 
ตัวแทนอสงัหาริมทรัพย 
นักประชาสัมพันธ ผู
บริหารธุรกิจขนาดยอม 



รูปแบบ คุณลักษณะ ตัวอยางอาชพีงาน 
6. มีศลิปะ (Artistic) 
ชอบทํากิจกรรมที่ไมมีระบบหรือ
แบบแผนที่ตายตัว ชอบงานที่
สบายๆ ไมเขมงวด เพื่อชวยให
เกิดความคิดสรางสรรได 

ชอบจินตนาการ 
ความไมมีระเบียบ 
อุดมการณ 
เจาอารมณ 

นักวาดเขียน นักดนตร ี
นักเขียน นักตกแตงภายใน 

การรับรู (Perception) 
เปนกระบวนการซึ่งบุคคลรวบรวมและแปลความรูสึกทีป่ระสาทสัมผัส เพื่อใหความหมาย

ตอส่ิงตางๆ ทีอ่ยูรอบตัว การรับรูและการตีความนัน้อาจจะตรงหรือไมตรงกับความเปนจริงก็ได การ
รับรูเปนการตกลงใจที่สําคญัตอผลิตภาพ การขาดงาน และความพึงพอในในงาน เนื่องจากบคุคล
ประพฤติปฏิบตัิไมใชตามสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นจริง แตประพฤติปฏิบัติตามที่ไดพบเห็นหรือตาม
ความเชื่อของตนเอง 

กระบวนการรับรู (Perceptual Process) เปนการกระทําที่ติดตอกันซึ่งแตละบุคคลยึดถือ
เพื่อเลือกจัดระเบียบและแปลตัวกระตุนจากสถานการณ 
ทฤษฎกีารอางเหตุผล (Attribution Theory) 

เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นเพื่ออธบิายถงึวธิีการที่จะวินิจฉัยวา การที่บุคคลแตกตางกนัขึ้นอยูกับ
การใหความหมายในการอางเหตุผลตอพฤติกรรมนั้นๆ เกิดจากสาเหตุภายในหรือภายนอก 

สาเหตุภายนอกเกิดจากสภาพแวดลอมทัว่ๆ ไป สวนสาเหตุภายในเกิดจากสิง่ที่เชือ่วาอยู
ภายใตการควบคุมของคนเรา 

ปจจัยสําคัญ 3 ประการที่ใชในการวินิจฉัยคือ : 
1. การแสดงความแตกตาง (Distinctiveness) พฤติกรรมที่กระทําอยูเสมอมักจะเกดิจาก

สาเหตุภายใน แตถาพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นเปนครั้งคราวกน็าจะมาจากสาเหตุภายนอก 
2. ความเปนเอกฉันท (Consensus) ถาพฤตกิรรมของบุคคลนั้นไมเหมือนกับคนอ่ืน คือ

มีความเปนเอกฉันทต่ํา แสดงวาเกิดจากสาเหตุภายใน แตถาพฤติกรรมนั้นมีความเปนเอกฉันทสูง 
คือมีพฤติกรรมเหมือนกับอ่ืนๆ ถือวาเปนสาเหตุภายใน 

3.  ความสม่าํเสมอ (Consistency) การที่บุคคลมีพฤติกรรมเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง 
จึงทาํใหมีแนวโนมเชื่อวาพฤติกรรมดังกลาวเกิดจากสาเหตุภายใน 

จากทฤษฎีขางตนมีขอผิดพลาดทีท่ําใหการรับรูบิดเบือน (Perceptual Distortion) ไดแก 
1.  อคติที่เขาขางตนเอง (Self-Serving Bias) เปนการประมาณอิทธิพลปจจัยภายนอก

นอยไปและประมาณอิทธิพลปจจัยภายในมากเกินไป และขอผิดพลาดในการอางเหตุผล 



(Attribution error) โดยอางถึงความสําเร็จวามาจากปจจัยภายใน สวนความลมเหลวมาจากปจจัย
ภายนอก 

2. การเลือก (Selectivity) เปนกระบวนการซึ่งคนเรารับรูในสิ่งที่ไดเหน็ หรือสังเกตโดย
ข้ึนอยูกับความสนใจ พื้นภมูิและเจตคติ 

3. การสมมุติในความเหมือนกัน (Assumed Similarity) เปนความเชื่อวาผูอ่ืน
เหมือนกับตนเอง 

4. การเปนแบบพิมพเดียวกนัหมด (Stereotype) เปนวิจารณญาณของบุคคลบน
พื้นฐานของการรับรูความคนหนึ่งของกลุมซึ่งคนนัน้สังกัดอยู 

5. การเหมารวม (Halo effect) เปนความประทับใจโดยทั่วไปของคนแตละคน โดยมอง
จากคุณลักษณะเพียงอยางเดียว 

การเรยีนรู (Learning) 
การที่สามารถอธิบายและคาดการณพฤตกิรรมของบุคคลไดนั้น จาํเปนตองเขาใจวาคนเรา

นั้นเรียนรูอยางไร 
การเรยีนรู (Learning) คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวร อันเปนผลมาจากการ

ปฏิบัติความชาํนาญ การศึกษา และการฝกอบรม 
ทฤษฎกีารเรยีนรู (Theories of Learning) 
1.  การวางเงือ่นไขแบบดั้งเดิม (Classical Conditioning) เปนเงื่อนไขชนิดหนึ่งที่บคุคลจะ

ตอบสนองตอส่ิงเราบางอยาง ซึง่จะไมใชส่ิงเราตามที่เคยเปนมา ดังกรณีการทดลองของ Pavlov 
เกี่ยวกับการทีสุ่นัขจะน้าํลายไหลทกุครั้งทีไ่ดยินเสียงกระดิ่งเนื่องจากเรียนรูวาเมื่อกระดิ่งดังขึ้นมา 
หมายถงึ จะไดกอนเนื้อกิน (Stimulus Response)  

2.  การวางเงือ่นไขโดยใชผลบังคับ (Operant Conditioning) Skinner ไดวางเงื่อนไขโดย
การที่จะไดมาซึ่งพฤติกรรมที่ตองการนัน้ขึ้นอยูกับรางวัลหรือการตอบสนอง นัน่คือ การตอบสนอง
กอใหเกิดสิง่เรา (Response Stimulus) เชน รางวัลจากการทาํงานเปนสิง่เรา หรือตัวกระตุนให
คนทาํงานมากขึ้น 

3.  การเรียนรูทางสงัคม (Social Learning) เปนแนวความคิดที่เชือ่วา คนเราสามารถ
เรียนรูดวยการสังเกตการณพอๆ กับการเรียนรูจากประสบการณโดยตรง Albert Bandura เปนผู
เสนอแนวคิดดังกลาว โดยเริ่มจากการศึกษา Operant Conditioning และพยายามคนหาวาผลที่
เกิดภายหลงัพฤติกรรมของบคุคลนั้นเปนผลโดยตรงจากประสบการณหรือจากการเฝาสังเกตดูผูอ่ืน 

Social Learning Theory บุคคลสามารถเรียนรูจากประสบการณและความชาํนาญ
โดยตรง ซึง่มี 4 ลักษณะ คือ 

- Attentional Processes คือ การที่บุคคลเรยีนรูจากการระลึกไดหรือจากความสนใจ 



- Retention processes คือ การเรียนรูจากความทรงจาํ 
- Motor reproduction processes เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติตาม 
- Reinforcement processes เปนการเรียนรูที่เกิดจากการกระทําซ้าํๆ กนัหลายครั้ง 

การกาํหนดรปูแบบของพฤติกรรม (Shaping Behavior) 
เนื่องจากการเรียนรูจะเกิดขึน้พรอมๆ กบัการทาํงานหรือกอนหนานัน้ ผูบริหารจะตองมี

วิธีการที่จะสอนพนักงานอยางไร เพื่อใหเขาประพฤติปฏิบัติในวิถีทางที่เกิดประโยชนตอองคการ ซึ่ง
เปนความพยายามอยางยิ่งทีจ่ะชี้แนะใหเขาเหลานัน้ไดเรียนรูทีละขั้นตอน เพื่อใหเขาคอยๆ มี
พฤติกรรมตามที่ตองการ วธิีการในการกาํหนดรูปแบบพฤติกรรมมี 4 วิธีดงันี ้

1. การเสริมแรงบวก (positive reinforcement) เชน การยกยองชมเชยเมือ่ทํางานดี 
2. การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เชน การแกลงกมหนาดูหนังสือ เพือ่

ไมใหถูกเรียกถามในหองเรยีน 
3. การลงโทษ (Punishment) เชน การใหหยดุงาน 2 – 3 วนั โดยไมจายคาจาง เนื่องจาก

พนกังานผูนั้นดื่มสุราในระหวางปฏิบัติหนาที ่
4. การระงับ, เลิก หรือขาดการเสริมแรง (Extinction or absence of reinforcement) เชน 

การสอนนักศกึษาที่กาํลังศกึษาในหองเรยีน โดยไมสนใจเรียกนักศึกษาที่ยกมือเพื่อ
ตอบคําถาม ทําใหนักศกึษาผูนั้นก็จะเลิกยกมือตอบอีกตอไป เพราะอาจารยไมให
ความสนใจ 

รูปแบบตารางของการเสริมแรง แบงไดเปน 2 แบบคือ 
1. การเสริมแรงอยางตอเนื่อง (Continuous reinforcement) เปนการเสริมแรงในทกุครั้ง และ

ทุกเวลาที่พฤติกรรมที่พงึปรารถนาเกิดขึ้น เชน เมื่อพนักงานคนหนึ่งมาทํางานสายเปนสวนใหญ 
แตเมื่อใดที่เขามาทํางานทนัเวลาได หัวหนาควรพูดชมเชยเพื่อใหเขาพยายามใหทนัเวลา
ทํางานทกุครั้ง 

2. การเสริมแรงแบบไมตอเนือ่งหรือเปนชวงๆ (Intermittent reinforcement) คือพฤติกรรมที่
พึงปรารถนาจะถูกเสริมแรงบอยครั้งพอทีจ่ะทาํใหพฤตกิรรมดังกลาวมีคาพอที่จะทาํซ้ําๆ แต
ไมใชทุกครั้งทีก่ระทาํ  ซึง่การเสริมแรงชนดินี้จะเปนในรูปของ ratio หรือ interval คือ 
• Ratio schedule จะขึ้นอยูกบัจํานวนการเสริมแรงเมื่อพฤติกรรมเกิดขึ้น 
• Interval Schedule จะขึ้นอยูกับเวลาหางจากการเสริมแรงครั้งกอน 
นอกจากนัน้ การเสริมแรงแบบไมตอเนือ่งอาจแบงเปนแบบคงที ่ (Fixed) หรือแบบผันแปร 

(Variable) 
2.1 Fixed-internal schedule รางวัลจะจัดไวตามขั้นของเวลาที่เปนระเบยีบแผน เชน การจาย

คาจางรายสัปดาห รายเดือน 



2.2 Variable-interval schedule รางวัลจะจดัไวตามเวลาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการเสริมแรงไม
สามารถคาดการณลวงหนาได เชน อาจารยบรรยายไดบอกนักศึกษาวาจะมกีารทดสอบ
ยอยระหวางเรยีน โดยไมบอกวาจะทดสอบเมื่อไร เพียงแตวาจะเกบ็คะแนนไว 20 คะแนน 

2.3 Fixed-ratio schedule รางวัลจะเกิดขึน้ภายหลงัที่มีพฤติกรรมที่แนนอนเกิดขึ้น เชน การ
จายคาจางรายชิ้น 

2.4 Variable-ratio schedule รางวัลผันแปร เนื่องจากพฤติกรรมของแตและคน เชน การจาย
คา Commission ใหพนักงานขาย 

โดยทัว่ไปแลว variable schedule คอนขางจะนําไปสูผลการปฏิบัติงานทีม่ากหรือสูงขึ้น ทัง้นี้
เนื่องจากบุคคลจะตื่นตัวมากกวาเพราะวามีปจจัยทีท่ําใหประหลาดใจ 
วิธีการทีน่ําไปใชกับบางองคการโดยเฉพาะ 
1. การใชลอตเตอรี่เพื่อลดการขาดงาน คือ การใหรางวัลพนกังานที่มาทํางานสม่ําเสมอโดยวิธีจบั

ฉลากรายชื่อพนกังานที่ไมขาดงานเพื่อรับรางวัล 
2. การจาย Well Pay VS. Side Pay เปนการจายโบนัสใหพนักงานที่ไมขาดงานในชวงเวลา 4 

สัปดาหทํางาน และจายคาแรงใหถาเจ็บปวยหลังจากการขาดงาน 8 ชั่วโมงแรก 
3. ระเบียบวนิัยของพนักงาน ผูบริหารควรเขามาแกไขปญหาทางดานกฎระเบียบขององคการให

ถูกตองทันทีทนัใด โดยพิจารณาถงึความรุนแรงของการลงโทษ ใหเหมาะสมกบัความรุนแรง
ของการกระทาํผิด 

4. โครงการพฒันาฝกอบรม ควรจัดโปรแกรมการฝกอบรมที่นาสนใจ โดยมกีารจงูใจชวยเหลือ
พนกังานที่เขารับการฝกอบรมเรียนรู และนําไปใชจัดหาโอกาสใหพนกังานไดนาํความรูใหมไป
ปฏิบัติ ฯลฯ 

5. การริเร่ิมโครงการอุปถัมภ สืบเนื่องมาจากทฤษฎีการเรยีนรูทางสงัคม ผูที่ใหความชวยเหลือจะ
เปนผูทีม่ีอิทธพิลตอผูที่อยูในอุปถัมภ เขาจะกระทาํตามที่ไดรับการบอกกลาวหรือเลยีนแบบการ
กระทาํจากผูทีเ่ปนทีเ่สี่ยง 

6. การบริหารดวยตนเอง แนวความคิดทางการบริหารที่นาํไปประยุกตใชไมไดจํากัดวาจะตองใช
สําหรับการบริหารพฤติกรรมผูอ่ืน แตยงัสามารถนาํไปใชเพื่อบริหารพฤติกรรมของตนเองได ซึง่
เปนการลดความคุมจากฝายบริหาร 

 
 
 

คําถามทายบท 
บทที่ 14 



1. คําวาพฤติกรรม (Behavior) และพฤติกรรมองคการ (Organizational Behavior) มคีวามหมาย
เชนใด  มีวัตถุประสงคทีจ่ําเปนตองศึกษาพฤตกิรรมองคการ ส่ิงเหลานี้จะเปนประโยชนตอนัก
บริหารมากนอยเพียงใด อธบิาย 

2. บุคลิกภาพ (Personality), การรับรู (Perception) มคีวามหมายเชนใด ขอใหระบุบุคลิกภาพ
สําคัญๆ มาสกั 3 ตัวอยาง 

3. อธิบายความหมายของคําตอไปนี้ 
3.1 Locus of control 
3.2 Machiavellianism 
3.3 Self-Esteem 
3.4 Self-Monitoring 
3.5 Halo-Effect 
3.6 Stereotyping 
3.7 Assumed Similarity 
3.8 Operant Conditioning 
3.9 Social Learning Theory 
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