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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 08 การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคลการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคล    

((TTrraannssaaccttiioonnaall  AAnnaallyyssiiss  --  TTAA))  
 

มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ Eric Berne จิตแพทยชาวแคนาดา โดยไดรับอิทธิพลอยางมากจาก
ทฤษฎีจิตวิเคราะหของซิกมันด ฟรอยด ซ่ึงเนนถึงความสําคัญของประสบการณในวัยเด็กที่จะสงผลตอ
พฤติกรรมในปจจุบันของบุคคล  

 
ประโยชนของ TA 

- เปนวธิีตรวจสอบความสัมพันธของบุคคล 
- ชวยใหเขาใจถึงที่มาของพฤติกรรมและความรูสึกของบุคคล 
- ใชในการเสรมิสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 
- เปนเคร่ืองมือชวยลดความรุนแรงในสังคม 

 
สมมติฐานของ TA 

- คนทุกคนเกิดมาดวยความรูสึกกังวล ขาดความมั่นคง  
- คนจะมีพฤติกรรมใดๆก็เพราะมีความรูสึกขาดความม่ันคงเปนสิ่งจูงใจ 
- ประสบการณในอดีตจะถูกเก็บจําไวควบคูไปกับอารมณตางๆ และจะถูกนําออกมาใชภายหลัง 
- ทัศนคติในชวีติของแตละคนจะขึ้นอยูกับประสบการณที่สั่งสมมาตั้งแตวัยเด็ก 
- บุคคลจะแสวงหาการตอบสนองจากสังคมรอบตัว 

 
แนวคิดสําคญัของ TA 

1. การเอาใจใส (Strokes) 
Berne เชื่อวาคนเรามีความตองการความรักความเอาใจใส โดยเขาเรียกวา Stimulus 

Hunger หรือ Stroke (การสัมผัส) โดยในวัยเด็กจะตองการการสัมผัสทางกาย แตเม่ือเติบโตเปนผูใหญก็
จะเปลี่ยนเปนความตองการการใสใจทางสังคมแทน หากคนเราไมไดรับความใสใจทางบวก ก็จะไป
แสวงหาความใสใจทางลบแทน  

- ความใสใจทางบวก (Positive Strokes) เปนการแสดงออกซึ่งการยอมรับบุคคลในฐานะที่
เขาเปนคนมีคุณคาและมีความหมายคนหนึ่ง ซ่ึงจะกอใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ มีกําลังใจ แกตัวผูรับ 
ไดแก การยิ้มให การโอบกอด จับมือ แตะบา ชมเชย 

- ความใสใจทางลบ (Negative Strokes) เปนการแสดงออกท่ีทําใหผูอ่ืนรูสึกต่ําตอย ไรคา 
ไรความหมาย กอใหเกิดความรูสึกขุนเคือง โกรธแคน และอาจนํามาซ่ึงพฤติกรรมกาวราว ทะเลาะวิวาท 
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- ความใสใจแบบก้ําก่ึง (Mixed Strokes) กอใหเกิดความรูสึกผสมผสาน ก่ึงพอใจกึ่งไม
พอใจ 

 
2. ความรูสึกตางๆ (Stamps & Racket) 

ประสบการณตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิตยอมกอใหเกิดอารมณความรูสึกตางๆซึ่งคนเราจะ
เก็บสะสมเอาไวเหมือนการสะสมแสตมป (Stamps) ซ่ึงอารมณความรูสึกเหลาน้ีจะเปนพ้ืนฐานของการ
แสดงออกทั้งทางการกระทําและคําพูด (Racket) ทั้งในวิถีทางที่เหมาะสมและไมเหมาะสม 

- แสตมปสีทองไดแก ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง 
- แสตมปสีขาว ไดแก ความรูสึกวาตนเองเปนผูบริสุทธิ์ ถูกตองเสมอ  
- แสตมปสีนํ้าเงิน ไดแก ความรูสึกเศราสรอยหงอยเหงา เจ็บช้ําใจ 
- แสตมปสีแดง ไดแก ความรูสึกโกรธแคน ขุนเคือง ไมพอใจ 
- แสตมปสีนํ้าตาลและสเีทา ไดแก ความรูสึกวาตนเองบกพรอง ไมนาพอใจ 
 

3. บทบาทชวีติ (Life Script) 

- บทบาทของผูกลาวหา (Persecutor) เปนบทบาทที่ชอบจับผิดผูอ่ืน กลาวโทษ คอย
ควบคุมใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑตางๆ 

- บทบาทของเหยื่อ (Victim) เปนบทบาทที่ชอบสงสารตัวเอง ชอบเรียกรองขอความเห็น
ใจ 

- บทบาทของผูชวยเหลือ (Rescuer) เปนบทบาทที่ชอบชวยเหลือผูอ่ืน คอยรับใชหรือ
ใหบริการ 

 
4. ทัศนะในชวีติ (Life Positions) 

- I’m OK, You’re OK. มักรับรูตนเองและผูอ่ืนในแงดี เห็นวาตนเองและผูอ่ืนมีคุณคา 
ปรับตวัไดดี 

- I’m OK, You’re not OK. มักรับรูวาตนเองเหนือกวาผูอ่ืน ชอบวางอํานาจ เห็นวาคนอ่ืน
ดอยคากวาตนเอง 

- I’m not OK, You’re OK. มักรูสึกมีปมดอย ขลาดกลัว ไมกลาแสดงออก ชอบเก็บกด
ความรูสึกตางๆ รูสึกสงสารตัวเอง ชอบหลีกเลี่ยงไปจากผูคน 

- I’m not OK, You’re not OK. เปนทัศนะที่ไมเห็นคุณคาของใครหรือสิ่งใดทั้งสิ้นแมแต
ตัวเอง 
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5. เกมชีวติ (Psychological Games) 

- เกมของผูกลาวหา (Persecutor Games)  
- เกมของผูเปนเหยื่อ (Victim Games) 
- เกมของผูชวยกูภัย (Rescuer Games) 

 
6. การใชเวลาในชีวิต (Time Structuring) 

- การพูดคุยสนทนา (Pastime) 
- การทักทายประจําวัน (Rituals) 
- กิจกรรม (Activities) 
- การหลีกเลี่ยงจากผูคน (Withdrawal) 
- การใชเวลาเลนเกม 
- ความใกลชิด (Intimacy) 
 

7. ภาวะบุคลิกภาพ (Ego State) 

- ภาวะความเปนพอ-แม (Parent Ego State) 
- ภาวะความเปนผูใหญ (Adult Ego State) 
- ภาวะความเปนเด็ก (Child Ego State) 

 
8. รูปแบบของการสื่อความหมาย (Transactional Analysis Proper) 

- การสื่อความหมายที่คลอยตามกัน (Complementary Transaction) เปนการติดตอส่ือสาร
ที่ประกอบดวย ego state เพียง 2 ตัวเทาน้ันที่มาเก่ียวของกัน การตอบสนองของฝายเร่ิมและฝายรับจะ
มาจาก ego state เดียวกันตลอดการติดตอส่ือสาร (ขนานกัน) การส่ือความหมายจึงเปนการคลอยตาม
กัน ตราบใดที่การติดตอสื่อสารเปนไปในลักษณะนี้ การติดตอสัมพันธก็จะดําเนินตอไปเพราะไมมีความ
ขัดแยงกัน 

- การส่ือความหมายที่ขัดแยงกัน (Crossed Transaction) เปนการติดตอส่ือสารแบบ
ขัดแยงหรือไขวกัน (crossed) ทําใหมีการสะดุดชะงัก (break-down) และอาจมีการทะเลาะวิวาทหรือ
ความบาดหมางใจตามมา 

- การสื่อความหมายที่ไมจริงใจ (Ulterior transaction) เปนการติดตอส่ือสารแบบใส
หนากากเขาหากันซ่ึงจะพบไดมากในสังคมปจจุบัน โดยที่คําพูดอาจขัดแยงกับนํ้าเสียงหรือทาทีที่
แสดงออก สงผลใหเกิดความรูสึกไมไววางใจตอกัน 
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คําถามทายบทคําถามทายบท  
 

1. การวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางบุคคลมีรากฐานมาจากทฤษฎีใดทางจิตวิทยา 
2. นักศึกษาสามารถนําความรูเรื่อง TA ไปใชประโยชนในชีวติประจําวันไดอยางไรบาง 
3. ทัศนะในชีวติ (life position) ประเภทใดเปนสิ่งที่พึงปรารถนามากที่สุด เพราะเหตุใด 
4. จงวิเคราะหวาตนเองแสดงภาวะบุคลิกภาพ (ego state) แบบใดมากที่สุดในชวีิตประจําวัน 
5. ในแตละวันนักศึกษาใชเวลาในชีวติ (time structuring) ไปกับการทาํพฤติกรรมใดมากที่สุด เพราะ

เหตุใด 
 


