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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 16 กระบวนการพัฒนาตนเอง  

กระบวนการพัฒนาตนเอง กระบวนการพัฒนาตนเอง (Self Development)  
 

ความหมายของการพัฒนาตน    
การพัฒนา ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง การทําความ

เจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางดี  

การพัฒนาตน หมายถึง กระบวนการปรบัเปลี่ยนและจัดระบบ พฤติกรรมใหสอดคลองกลมกลืน

เหมาะสมทั้งในดานของตนเองและในดานการสรางความสัมพันธกับสังคม เพ่ือใหเกิดความปรกติสุขใน

การดํารงชีวิต 

 

สาเหตุที่ตองพัฒนาตนเอง 
สาเหตุใหพิจารณาวาเราตองพัฒนาตนเอง มีดังตอไปน้ี 

1. เพราะมีพฤตกิรรมหลายอยางที่ผูใดไมสามารถปรับเปลี่ยนแทนเราได ยกเวนตนเองตั้งใจจะ

เปลี่ยนแปลงมันเองเทาน้ัน เชน การทีมี่ปฏิกิริยาแสดงออกตออารมณโกรธ การแสดงความมี

นํ้าใจตอบุคคลอ่ืน การมีจิตสาธารณะ เปนตน 

2. เพราะมีพฤตกิรรมบางอยางของมนุษยทีท่ําลายคุณภาพตน หลายประการเปนพฤติกรรมทีมี่

ความสัมพันธอยางใกลชิดกับการมีปฏิกิริยาตอตนเอง เน่ืองจากเปนกิจกรรมทางสมอง เชน การ

คิด  การใฝฝน จินตนาการหรือการวางแผน  เปนตน 

3. เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนั้นเปนเรื่องยากและตองวนัิยอยางมาก  หากตนเองไม

สมัครใจทําดวยตนเอง ถารอที่จะใหคนอ่ืนมาชวยก็มักไมสําเร็จ  โดยเฉพาะถาตนเองขาดความ

ตั้งใจอยางแนวแน 

 
ความสําคัญของการพัฒนาตน 

1. เพ่ือที่จะไดรูจักตนเองตรงตามความเปนจริง ทั้งสวนที่เปนจุดออนและจุดแข็ง อันจะนําไปสูการ

จัดความรูสึกที่ขัดแยงภายในตัวบุคคลออกไป กาวมาสูการยอมรับตนตามสภาพความเปนจริง 

2. เพ่ือพรอมที่จะปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น โดยสรางคุณลักษณะที่มีประโยชนและลดหรือขจัด

คุณลักษณะที่เปนโทษกับชีวิตและสังคม  ทั้งน้ีเปนการกระทําดวยความสมัครใจ 

3. เพ่ือวางแนวทางในการที่จะพัฒนาชีวิต ไปสูเปาหมายที่ตองการไดอยางเปนระบบ  และมี

คุณภาพ 
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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 16 กระบวนการพัฒนาตนเอง  

องคประกอบในการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย 
     นักจิตวิทยา O’Keefe & Berger (1997) เสนอวาถาเราตองการจะพัฒนาตน จะตองทาํเขาใจวา 

พฤติกรรมมนษุยเปนปฏสิัมพันธ (Interaction) ระหวาง 3 องคประกอบ คือ ความรูสึก (Affection) 

ความคิด (Cognition) และการกระทํา (Behavior or Action) โดยท้ัง 3 องคประกอบ จําเปนอยางยิ่งที่

ตองพัฒนาไปพรอม ๆ กัน 

 

ข้ันตอนในการพัฒนาตนเอง 
1. เทคนิคหลัก  4  SELF 

• Self Awareness 

• Self Discipline 

• Self Improvement 

• Self Evaluation 

2. เทคนิคหลัก 4 NEW 

• NEW KNOWLEDGE  

• NEW CONCEPT  

• NEW EXPERIENCE 

• NEW ATTITUDE 

• NEW SKILLS 

 
โปรแกรมการพัฒนาตนเอง  
 ประกอบดวย  5 โปรแกรม ดังน้ี 

• การฝกบริหารอารมณ และควบคุมอารมณ 

• การกําหนดทัศนคตบิวก 

• การสรางจิตสํานึกที่ถูกตองตอตนเอง 

• การบริหารเวลา และใชเวลาใหคุมคา 

• การวิเคราะห จุดเดน จุดดอย ของตนเอง 
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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 16 กระบวนการพัฒนาตนเอง  

ประโยชนของการพัฒนาตน 
• ทําใหรูและเขาใจธรรมชาติพฤติกรรมของมนุษยทั้งที่ปรากฏออกมาและไมปรากฏออกมาให

เห็นไดชัดเจนทั้งที่รูตัวและไมรูตัว 

• ทําใหรูและเขาใจกระบวนการพัฒนาตนและวิธีปรับตัวของมนุษยการเผชิญกับปญหา การ

แกปญหา การพิจารณาสภาพของจิตใจ  ทั้งในดานการกระทํา ความรูสึก นึกคิด อารมณ 

และแนวทางในการรักษาสุขภาพจิต 

• ทําใหเขาใจตนเองและผูอ่ืนที่อยูในสังคมและสามารถรับรูความรูสึกและเขาใจพฤติกรรมได

อยางถูกตอง  โดยใชหลักการและแนวทางจิตวิทยามาเปนตัวกําหนด 

• ทําใหมีเคร่ืองมือที่มีคุณภาพสําหรับใชในการพัฒนาตนและสังคมสิ่งแวดลอมไปตลอดชีวิต 

• ทําใหเขาใจหลักการ เทคนิคและวิธีการตาง ๆ ที่เปนกระบวนการในการพัฒนาตนเพื่อนํามา

สงเสริมใหเกิดการเรียนรู และมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต 

 

 

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 
1. คณาจารยภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จิตวิทยาทั่วไป   พิมพคร้ัง

ที่ 5  กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2550 
2. ศรีเรือน แกวกังวาล จิตวิทยาพัฒนาการชีวติทุกชวงวยั เลมที่ 2 วัยรุน-วัยสูงอาย ุพิมพคร้ังที่ 9  

กรุงเทพฯ :โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2549 
3. สิริวัฒน  ศรีเครือดง  พุทธจิตวิทยากบัการพัฒนาตน [ออนไลน]  เขาถึงไดจาก   

http://www.mcu.ac.th/BO/Files/Doc/Article/artFile47.doc (วันที่คนขอมูล : 1 มิถนุายน 2553). 
4. มปผ. เทคนิคการพัฒนาตนเองดวยหลัก 4 Self [ออนไลน]  เขาถึงไดจาก   

http://www.hrcenter.co.th   (วันที่คนขอมูล : 1 มิถุนายน 2553). 
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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 16 กระบวนการพัฒนาตนเอง  

คําถามทายบทคําถามทายบท  
 

1. จะเกิดอะไรขึน้หากมนุษยไมมีการพัฒนาตนเอง? 

2. สาเหตุทีต่องทําใหมนุษยพัฒนาตนเอง มีอะไรบาง? 

3. เทคนิคหลัก  4  SELFในการพัฒนาตนเอง มีอะไรบาง? 

4. จงกลาวถึงประโยชนของการพัฒนาตนมา 3 ประการ? 

5. นักศึกษาคิดอยางไรตอคํากลาวทีว่า "สังคมไทยทันสมัยแตไมพัฒนา" ?  

 


