


โดยธรรมชาติแลวความตองการของมนุษยเปนสภาวะ
การขาดหรือการเสียความสมดุลสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะมาเติมเต็มให
ทั้งรางกายและจิตใจ  จึงทําใหความตองการของมนุษยเปนแรงทั้งรางกายและจิตใจ  จึงทําใหความตองการของมนุษยเปนแรง
กระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่จะสามารถมาชดเชยสภาพการขาด
หรือการเสียความสมดุลของรางกายและจิตใจนั้นใหไดมาซึ่ง
ความตองการและความพึงพอใจอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายๆ 
อยางพรอมกัน แตอยางไรก็ตามเมื่อมนุษยไดรับความพึงพอใจในอยางพรอมกัน แตอยางไรก็ตามเมื่อมนุษยไดรับความพึงพอใจใน
อยางใดอยางหนึ่งแลว มนุษยทุกคนยังตองการที่จะไดรับความพึง
พอใจถึงขั้นสูงสุดที่มีความตองการในตนเองอยูเสมอ  



 ดังเชน  อับราฮัม  มาสโลว  นักจิตวิทยาที่มี ดังเชน  อับราฮัม  มาสโลว  นักจิตวิทยาที่มี
ชื่อเสียง ไดศึกษาความตองการของมนุษยที่จะ
แสดงออกถึงความตองการในรูปแบบตาง ๆ ทาง
พฤติกรรมเปนลําดับขั้น  เรียกวา ทฤษฎีลําดับขั้น
ความตองการความตองการ



         ประวัติโดยยอ

อับราฮัม  มาสโลว  เกิดวันที่ 1 เมษายน 1908 ในเมือง           อับราฮัม  มาสโลว  เกิดวันที่ 1 เมษายน 1908 ในเมือง           
นิวยอรก เขาอยูในครบครัวของชาวยิวที่อพยพมาจากรัสเซียและมีพี่
นองอีก 7 คน เขาไดเรียนกฎหมายที่ City College of New York 
(CCNY) แตเรียนไดเพียง 3 เทอม ก็ไดโอนไปเรียนที่ Cornell 
University และโอนกลับมาที่ CCNY จนจบการศึกษา หลังจากนั้นเขาUniversity และโอนกลับมาที่ CCNY จนจบการศึกษา หลังจากนั้นเขา
ไดแตงงานกับ Bertha Goodman มีบุตรดวยกัน 7 คน ตอมาเขาไดยาย
ไปอยูวิสคอนซิน เพื่อที่จะเขาเรียนตอที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล



ที่นี่เองที่เขาไดคนพบวาเขาสนใจในวิชาจิตวิทยา เขาตั้ง
หนาตั้งตาทํางานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา ในที่สุดเขาก็จบปริญญาหนาตั้งตาทํางานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยา ในที่สุดเขาก็จบปริญญา
ตรีในป 1930 จบโทในป 1931 และปริญญาเอกในป 1934  โดย
ที่ปริญญาแตละใบเปนวิชาที่ศึกษาดานจิตวิทยาทั้งสิ้น หลังจาก
จบการศึกษาเขาไดยายกลับไปที่นิวยอรกอีกครั้งเพื่อไปเปน
อาจารยใน Brooklyn College ในป 1951 เขาไดขึ้นเปนคณบดีอาจารยใน Brooklyn College ในป 1951 เขาไดขึ้นเปนคณบดี
คณะจิตวิทยาที่ Brandeis และดํารงตําแหนงยาว 10 ป 



                               
        ที่นี่เปนที่ที่เขาไดพบกับ Kurt Goldstein         ที่นี่เปนที่ที่เขาไดพบกับ Kurt Goldstein 

         ซึ่งเปนคนแนะนําใหเขารูจักทฤษฎีความตองการ   
      ความสําเร็จของชีวิต และเขาก็ไดเริ่มทํางานหนักอีกครั้ง          

เกี่ยวกับทฤษฎีดังกลาวเขาใชชีวิตชวงสุดทายของเขาในรัฐ
แคลิฟอรเนีย และไดสิ้นลมดวยโรคหัวใจ แคลิฟอรเนีย และไดสิ้นลมดวยโรคหัวใจ 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 1970



Maslow เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมาก

ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมนุษย
(Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)

Maslow เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมาก
สามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลในการคนหา
เปาหมายที่จะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความ
ปรารถนา และไดรับสิ่งที่มีความหมายตอตนเอง เปนความจริง
ที่จะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีที่จะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎี
บุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อวามนุษยเปน “สัตวที่
มีความตองการ” (wanting animal)



และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้นของความพึงพอใจ
อยางสมบูรณในทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ Maslow
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลเมื่อบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจและเมื่อบุคคล
ไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึง
พอใจสิ่งอื่นๆ ตอไป ซึ่งถือเปนคุณลักษณะของมนุษย ซึ่งเปนผูที่
มีความตองการจะไดรับสิ่งตางๆ อยูเสมอ

Maslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนั้นติดMaslow กลาววาความปรารถนาของมนุษยนั้นติด
ตัวมาแตกําเนิดและความปรารถนาเหลานี้จะเรียงลําดับขั้นของ
ความปรารถนา ตั้งแตขั้นแรกไปสูความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไป
เปนลําดับ



Maslow เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากขั้นตน
ไปสูความตองการขั้นตอไปไวเปนลําดับดังนี้ไปสูความตองการขั้นตอไปไวเปนลําดับดังนี้
1. ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological needs ) 

2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs ) 



3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ ( Belongingness 
and love needs ) and love needs ) 

4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Esteem needs ) 

5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self-
actualization needs ) 
5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self-
actualization needs ) 



ลําดับขั้นความตองการของมาสโลว มีการเรียงลําดับขั้นความตองการที่อยู
ในขั้นต่ําสุด จะตองไดรับความพึงพอใจเสียกอนบุคคลจึงจะสามารถผานพน
ไปสูความตองการที่อยูในขั้นสูงขึ้น อธิบายโดยละเอียดดังนี้





เปนความตองการขั้นพื้นฐาน  ที่มีอํานาจมากที่สุดและ

ความตองการทางรางกาย
 ( Physiological needs ) 

เปนความตองการขั้นพื้นฐาน  ที่มีอํานาจมากที่สุดและ
สังเกตเห็นไดชัดที่สุด จากความตองการทั้งหมดเปนความตองการที่
ชวยการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร น้ําดื่ม ออกซิเจน การ
พักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุน 
ตลอดจนความตองการที่จะถูกกระตุนอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของตลอดจนความตองการที่จะถูกกระตุนอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของ
รางกาย ความพึงพอใจที่ไดรับ ในขั้นนี้จะกระตุนใหเกิดความ
ตองการในขั้นที่สูงกวา



และถาบุคคลใดประสบความลมเหลวที่จะสนองความ
ตองการพื้นฐานนี้ก็จะไมไดรับการกระตุน ใหเกิดความตองการพื้นฐานนี้ก็จะไมไดรับการกระตุน ใหเกิดความ
ตองการในระดับที่สูงขึ้น และถาความตองการอยางหนึ่งยัง
ไมไดรับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยูภายใตความตองการนั้น
ตลอดไป ซึ่งทําใหความตองการอื่นๆ ไมปรากฏหรือกลายเปน
ความตองการระดับรองลงไปความตองการระดับรองลงไป



เชน คนที่อดอยากหิวโหยเปนเวลานานจะไมสามารถ
สรางสรรคสิ่งที่มีประโยชนตอโลกได บุคคลเชนนี้จะ
เชน คนที่อดอยากหิวโหยเปนเวลานานจะไมสามารถ
สรางสรรคสิ่งที่มีประโยชนตอโลกได บุคคลเชนนี้จะ
หมกมุนอยูกับการจัดหาบางสิ่งบางอยางเพื่อใหมีอาหารไว
รับประทาน Maslowอธิบายตอไปวาบุคคลเหลานี้จะมี
ความรูสึกเปนสุขอยางเต็มที่เมื่อมีอาหารเพียงพอสําหรับเขา
และจะไมตองการสิ่งอื่นใดอีกและจะไมตองการสิ่งอื่นใดอีก



 เมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับความพึงพอใจ

ความตองการความปลอดภัย
(Safety needs)

 เมื่อความตองการทางดานรางกายไดรับความพึงพอใจ
แลวบุคคลก็จะพัฒนาการไปสูขั้นใหมตอไป ซึ่งขั้นนี้เรียกวา
ความตองการความปลอดภัยหรือความรูสึกมั่นคง (safety or 
security) Maslow กลาววาความตองการความปลอดภัยนี้จะ
สังเกตไดงายในทารกและในเด็กเล็กๆ เน่ืองจากทารกและเด็กสังเกตไดงายในทารกและในเด็กเล็กๆ เน่ืองจากทารกและเด็ก
เล็กๆ ตองการความชวยเหลือและตองพึ่งพออาศัยผูอื่น 
ตัวอยาง ทารกจะรูสึกกลัวเมื่อถูกทิ้งใหอยูตามลําพังหรือเมื่อ
เขาไดยินเสียงดังๆ หรือเห็นแสงสวางมาก



แตประสบการณและการเรียนรูจะทําใหความรูสึก
กลัวหมดไป ดังคําพูดที่วา “ฉันไมกลัวเสียงฟารองและฟา
แลบอีกตอไปแลว เพราะฉันรูธรรมชาติในการเกิดของมัน”แลบอีกตอไปแลว เพราะฉันรูธรรมชาติในการเกิดของมัน”
Maslow กลาวเพิ่มเติมวาพอแมที่เลี้ยงดูลูกอยางไมเขมงวด
และตามใจมากจนเกินไปจะไมทําใหเด็กเกิดความรูสึกวา
ไดรับความพึงพอใจจากความตองการความปลอดภัยการให
นอนหรือใหกินไมเปนเวลาไมเพียง แตทําใหเด็กสับสน
เทานั้นแตยังทําใหเด็กรูสึกไมมั่นคงในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว
นอนหรือใหกินไมเปนเวลาไมเพียง แตทําใหเด็กสับสน
เทานั้นแตยังทําใหเด็กรูสึกไมมั่นคงในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัว
เขา สัมพันธภาพของพอแมที่ไมดีตอกัน



ความตองการความรักและความเปนเจาของ 
(Belongingness and Love needs)

 ความตองการความรักและความเปนเจาของเปนความตองการ
ขั้นที่ 3 ความตองการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการทางดานรางกาย 
และความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว บุคคล
ตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสรางตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสราง
ความสัมพันธกับผูอื่น เชน ความสัมพันธภายในครอบครัวหรือกับ
ผูอื่น สมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญสําหรับบุคคล



กลาวคือ บุคคลจะรูสึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไมมี
ใครยอมรับ หรือถูกตัดออกจากสังคม ไมมีเพื่อน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อจํานวนเพื่อนๆ ญาติพี่นอง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ อยางยิ่งเมื่อจํานวนเพื่อนๆ ญาติพี่นอง สามีหรือภรรยาหรือลูกๆ 
ไดลดนอยลงไปนักเรียนที่เขาโรงเรียนที่หางไกลบานจะเกิด
ความตองการเปนเจาของอยางยิ่ง และจะแสวงหาอยางมากที่จะ
ไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อนนอกจากนี้ Maslow ยังย้ําวา
ความตองการความรักของคนจะเปนความรักที่เปนไปในความตองการความรักของคนจะเปนความรักที่เปนไปใน
ลักษณะทั้งการรูจักใหความรักตอผูอื่นและรูจักที่จะรับความรัก
จากผูอื่น การไดรับความรัก



และไดรับการยอมรับจากผูอื่นเปนสิ่งที่ทําใหบุคคล
เกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา บุคคลที่ขาดความรักก็จะรูสึก
วาชีวิตไรคามีความรูสึกอางวางและเคียดแคน วาชีวิตไรคามีความรูสึกอางวางและเคียดแคน 
กลาวโดยสรุป Maslow มีความเห็นวาบุคคลตองการความรัก
และความรูสึกเปนเจาของ และการขาดสิ่งนี้มักจะเปนสาเหตุ
ใหเกิดความของคับใจและทําใหเกิดปญหาการปรับตัวไมได 
และความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บปวยทางดานจิตใจและความยินดีในพฤติกรรมหรือความเจ็บปวยทางดานจิตใจ
ในลักษณะตางๆ



ความตองการไดรับความนับถือยกยอง 
( Self-Esteem needs)

เมื่อความตองการไดรับความรักและการใหความรักแกผูอื่นเปนไป
อยางมีเหตุผลและทําใหบุคคล เกิดความพึงพอใจแลว พลังผลักดัน
ในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในขั้นตอไปมาแทนที่ 
กลาวคือมนุษยตองการที่จะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 กลาวคือมนุษยตองการที่จะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนความตองการนับถือตนเอง (self-
respect) สวนลักษณะที่ 2 เปนความตองการไดรับการยกยองนับ
ถือจากผูอื่น (esteem from others)



ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความ
ตองการมีอํานาจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มี
ความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไมตองพึ่งพาอาศัยผูอื่น 
และมีความเปนอิสระและมีความเปนอิสระ

ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น (esteem 
from others) คือ ความตองการมีเกียรติยศ การไดรับยกยอง 
ไดรับการยอมรับ มีชื่อเสียงเปนที่กลาวขาน และเปนที่ชื่นชม
ยินดี มีความตองการที่จะไดรับความยกยองชมเชยในสิ่งที่เขายินดี มีความตองการที่จะไดรับความยกยองชมเชยในสิ่งที่เขา
กระทําซึ่งทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของเขา
ไดรับการยอมรับจากผูอื่น 



 ถึงลําดับขั้นสุดทาย ถาความตองการลําดับขั้นกอนๆ ไดทําให

ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง 
(Self-Actualization needs)

 ถึงลําดับขั้นสุดทาย ถาความตองการลําดับขั้นกอนๆ ไดทําให
เกิดความพึงพอใจอยางมีประสิทธิภาพ ความตองการเขาใจตนเอง
อยางแทจริงก็จะเกิดขึ้น Maslow อธิบายความตองการเขาใจตนอง
อยางแทจริง วาเปนความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอยางซึ่งบุคคลสามารถ
จะไดรับอยางเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใชจะไดรับอยางเหมาะสมบุคคลที่ประสบผลสําเร็จในขั้นสูงสุดนี้จะใช
พลังอยางเต็มที่ในสิ่งที่ทาทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมี
ความปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทํา
พฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน



กลาวโดยสรุปการเขาใจตนเองอยางแทจริงเปนความกลาวโดยสรุปการเขาใจตนเองอยางแทจริงเปนความ
ตองการอยางหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพ 
เชน “นักดนตรีก็ตองใชความสามารถทางดานดนตรี ศิลปนก็
จะตองวาดรูป กวีจะตองเขียนโคลงกลอน ถาบุคคลเหลานี้ได
บรรลุถึงเปาหมายที่ตนตั้งไวก็เชื่อไดวาเขาเหลานั้นเปนคนที่บรรลุถึงเปาหมายที่ตนตั้งไวก็เชื่อไดวาเขาเหลานั้นเปนคนที่
รูจักตนเองอยางแทจริง”   



เหตุใดคนสวนใหญจึงไมสัมฤทธิผลในการเขาใจตนเอง
อยางแทจริง (Why Can’t All People Achieve Self-Actualization) 
ตามความคิดของ Maslow สวนมากมนุษยแมจะไมใชทั้งหมดที่
ตองการแสวงหาเพื่อใหเกิดความสมบูรณภายในตัวเอง จากงานวิจัยตองการแสวงหาเพื่อใหเกิดความสมบูรณภายในตัวเอง จากงานวิจัย
ของเขาทําให Maslow สรุปวาการรูถึงศักยภาพของตนเอง นั้นมา
จากพลังตามธรรมชาติและจากความจําเปนบังคับ สวนบุคคลที่มี
พรสวรรคมีจํานวนนอยมากเพียง 1% ของประชากรที่ Maslow 
ประมาณ เชื่อวาการนําศักยภาพของตนออกมาใชเปนสิ่งที่ยากมาก ประมาณ เชื่อวาการนําศักยภาพของตนออกมาใชเปนสิ่งที่ยากมาก 
บุคคลมักไมรูวาตนเองมีความสามารถและไมทราบวาศักยภาพนั้น
จะไดรับการสงเสริมไดอยางไร



มนุษยสวนใหญยังคงไมมั่นใจในตัวเองหรือไมมั่นใจ
ในความสามารถของตนจึงทําใหหมดโอกาสเขาใจตนเองอยาง
แทจริง และยังมีสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มาบดบังพัฒนาการแทจริง และยังมีสิ่งแวดลอมทางสังคมที่มาบดบังพัฒนาการ
ทางดานความตองการของบุคคล  ความเชื่อถือของวัฒนธรรม
ดานอื่นๆ ซึ่งเปนความเชื่อที่ไมมีคุณคา เชน ยึดถือวาบทบาท
ของผูหญิงขึ้นอยูกับจิตวิทยาพัฒนาการของผูหญิง เปนตน การ
พิจารณาจากเกณฑตางๆ ดังกลาวนี้เปนเพียงการเขาใจ พิจารณาจากเกณฑตางๆ ดังกลาวนี้เปนเพียงการเขาใจ 
“สภาพการณที่ด”ี มากกวาเปนเกณฑของการเขาใจตนเองอยาง
แทจริง 



ประการสุดทาย Maslow ไดสรุปวาการไมเขาใจตนเองอยาง
แทจริงเกิดจากความพยายามที่ไมถูกตองของการแสวงหา
ความมั่นคงปลอดภัย เชน การที่บุคคลสรางความรูสึกใหผูอื่นความมั่นคงปลอดภัย เชน การที่บุคคลสรางความรูสึกใหผูอื่น
เกิดความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัด
ขอผิดพลาดตางๆ ของตน บุคคลเชนนี้จึงมีแนวโนมที่จะ
พิทักษความมั่นคงปลอดภัยของตน โดยแสดงพฤติกรรมใน
อดีตที่เคยประสบผลสําเร็จ แสวงหาความอบอุน และสรางอดีตที่เคยประสบผลสําเร็จ แสวงหาความอบอุน และสราง
มนุษยสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งลักษณะเชนนี้ยอมขัดขวางวิถีทางที่
จะเขาใจตนเองอยางแทจริง









จุดเดนและจุดดอย

   จุดเดน

-  มีกําลังใจในการทํางาน คือ คาจาง 
เงินเดือน สวัสดิการ ผลประโยชนตอบ
แทนอื่นๆ เชน โบนัส สิทธิประโยชนที่
ไดรับ ทําใหงานมีประสิทธิภาพ   จุดเดน ไดรับ ทําใหงานมีประสิทธิภาพ
- ทําใหองคการนั้นๆมีการพัฒนาการ
บริหารอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากร
มีความพึงพอใจในการทํางาน



- การที่มนุษยมีความตองการไมสิ้นสุด- การที่มนุษยมีความตองการไมสิ้นสุด
ทําใหเกิดการแกงแยงชิงดีซึ่งกันและ
กัน
- ทําใหมนุษยไมพอใจในสิ่งที่ตนมี
- เกิดความเห็นแกตัว
- การทํางานจะประสบผลสําเร็จได

จุดดอย

- เกิดความเห็นแกตัว
- การทํางานจะประสบผลสําเร็จได
ยากถาไมมีผลตอบแทน




