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Abstract 

Positive psychology is a branch of psychology that uses scientific methods to 

explore and nurture genius and talent, with the aim to make normal life more happy 

and fulfilling. Positive psychology has gained increasing attention in recent times, and 

offers an alternative response to traditional psychology which tends to focus on 

psychopathology and treat mental illness rather than enhance mental strengths.  Since 

the study of positive psychology is different from traditional psychology, there are 

numbers of gaps of knowledge and challenges. This paper discusses development, 

applications and challenges of positive psychology.  
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จิตวิทยาเชิงบวก: การพัฒนา การประยุกต์ และความท้าทาย1 

สุดารัตน์ ตันติวิวัทน2์ 

บทคัดย่อ 

จิตวิทยาเชิงบวกเป็นแขนงวิชาหนึ่งของจิตวิทยาที่น ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
แสวงหาความรู้เพื่อฝึกฝนอัจริยภาพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลปกติให้มีความสุขและสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ปัจจุบันแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะวิธีการศึกษาจิตวิทยาแบบ
ดั้งเดิมมีความโน้มเอียงไปทางจิตพยาธิวิทยาและการบ าบัดรักษาความผิดปกติทางจิต มากกว่าการสร้าง
ความเข้มแข็งทางจิต อย่างไรก็ดี แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกนั้นมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างจากจิตวิทยาแบบ
ดั้งเดิม ท าให้มีช่องว่างขององค์ความรู้และความท้าทายอยู่หลายประเด็น บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
น าเสนอการพัฒนาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก การน าจิตวิทยาเชิงบวกไปประยุกต์ใช้  และความท้าทายใน
อนาคต 

ค ำส ำคัญ: จิตวิทยาเชิงบวก การพัฒนา การประยุกต์ ความท้าทาย 
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บทน า 
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เป็นแขนงวิชาหนึ่งในศาสตร์ทางจิตวิทยา (Psychology)  ที่

พยายามแสวงหาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพด้วยการยึดเอาจุดแข็งของบุคคลมาเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนา (Seligman, 1998; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) จิตวิทยาเชิงบวกได้รับการพัฒนาต่อยอด   
มาจากแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) ที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาจิตวิทยาเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการด าเนินชีวิตของบุคคลปกติ (Maslow, 1954) ปัจจุบันจิตวิทยาเชิงบวกได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากการศึกษาจิตวิทยาแบบดั้งเดิมมีความโน้มเอียงไปทางจิตพยาธิวิทยา (Psychopathology) ซึ่ง
มุ่งเน้นเพื่อการรักษาความผิดปกติ และเยียวยาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ท าให้ละเลยวิธีการป้องกัน
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาจิตวิทยาแบบดั้งเดิมยังขาดการค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างความ
เข้มแข็งทางจิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว องค์การ และชุมชน (Seligman, 2000) ดังนั้น
บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนการพัฒนาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก การน าแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกไป
ประยุกต์ใช้ และความท้าทายในอนาคต 

การพัฒนาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก 
แท้จริงแล้วองค์ความรู้ทางจิตวิทยาเชิงบวกนั้นมีการศึกษามาช้านาน ตั้งแต่มีการก าเนิดของอารยธรรม

มนุษย์ โดยได้รับอิทธิพลจากศาสนาและปรัชญาที่พยายามแสวงหาความรู้เพื่อให้มนุษย์เข้าใจตนเองและสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข (Park, 2003) ต่อมาจิตวิทยาเชิงบวกได้พัฒนาต่อยอดเป็นสาขาวิชาหนึ่ง       
ในจิตวิทยา ที่มีการศึกษาทั้งในเชิงศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดังเช่นปัจจุบัน  

อิทธิพลทางศาสนา  
ศาสนา (Religion) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Religare” แปลว่า “Relationship” ความสัมพันธ์

ด้วยศรัทธาระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า ศาสนามีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะคุณค่าทางจิตใจที่จะน าพา
ชีวิตให้ไปสู่เป้าหมายแห่งความสุข นอกจากนี้ ศาสนาทุกศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดี ศาสนาจึงเปรียบเสมือน
ประทีปส่องโลกให้สว่างไสวด้วยความรู้แจ้ง เมื่อพิจารณาหลักธรรมของศาสนาจะเห็นว่ามีความสอดคล้องกับ
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก เช่น ศาสนาคริสตส์อนให้ด าเนินชีวิตด้วยความรักต่อพระเจ้า มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจ 
และให้อภัยต่อเพื่อนมนุษย์ ส่วนศาสนาอิสลามสอนให้ด าเนินชีวิตด้วยการท าความดีตามค าสอนของพระอัลลอฮ์
ผู้สร้างจิตวิญญาณและคุณลักษณะดีงามในมนุษย์ (Pargament, 1999; Park 2003; Steger & Frazier, 2005) 

ส าหรับพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ด าเนินชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตน และพร้อม   
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในมุมมองทางจิตวิทยา การปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์แปดเป็นวิธีการหน่ึง 
ในการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อช่วยก าจัดความทุกข์ (Silva, 1984) ในส่วนของการพัฒนาความสุขนั้น   
พุทธศาสนาได้แบ่งรูปแบบของความสุขออกเป็นสองระดับ คือ โลกียสุขหรือความสุขอันเป็นวิสัยของโลก เป็น
ความสุขใจที่อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงและสามารถน ามาซึ่งความ
ทุกข์ ดังนั้น มนุษย์จะต้องพัฒนาตนไปสู่การมีความสุขในระดับที่สูงขึ้น เรียกว่า โลกุตตาสุขหรือนิพพานสุข เป็น
สภาวะทางจิตที่ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นภาวะที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองถือเป็นภาวะแห่งความสุขสูงสุด 



280 | ISSN 2228-9453  Journal of Behavioral Science for Development (JBSD) 

DOI:10.14456/jbsd.2017.15  Vol.9  No.1, January 2017 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม 2560   ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

อิทธิพลทางปรัชญา 
ปรัชญา (Philosophy) มาจากค าภาษากรีกว่า “Philosophia” มีรากศัพท์มาจากค า 2 ค าคือ Philos: 

Love (ความรัก) และ Sophia: Wisdom (ปัญญา) เมื่อรวมกันแล้ว ค าว่า “Philosophy” จึงหมายถึง “Love of 
Wisdom” ความรักในปัญญา แท้จริงแล้วแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาตะวันตกในกลุ่ม
ปัญญานิยม ( Intellectualism) ที่พยายามแสวงหาความรู้ เชิงจริยศาสตร์เพื่อให้มนุษย์มีความเข้าใจลึกซึ้ง          
ถึงคุณธรรมและความเจริญงอกงามในชีวิต อาทิ Socrates (469-399 B.C.) ได้เสนอแนวคิดการรู้จักตัวเอง (Self-
knowledge) โดยเชื่อว่าการรู้จักตนเองนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ดังนั้นมนุษย์จึงควรหันมาใช้ปัญญาในการ
ไตร่ตรองและแสวงหาความรู้เพื่อให้เข้าใจตนเอง เนื่องจากมนุษย์ที่รู้จักตนเองส่วนใหญ่มีเป้าหมายและแผนการ  
ในการด าเนินชีวิต Plato (427-347 B.C.) เชื่อว่าความคิดและการกระท าที่แสดงถึงคุณความดี จะท าให้มนุษย์     
มีความสุขอย่างแท้จริง โดยคุณธรรมและจริยธรรมที่น ามาซึ่งความสุขนั้นประกอบด้วย ปัญญา (Wisdom) ความ
กล้าหาญ (Courage) การควบคุมอารมณ์ (Temperance) และความยุติธรรม (Justice)  Aristotle (384-322 
B.C.) ได้ให้ความหมายของความสุข (Eudaimonia) ว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงคุณความดี โดยความสุข     
ในทัศนะของอริสโตเติล สามารถจ าแนกเป็นสองระดับ คือ ความสุขในระดับผัสสะ (Sensation) ที่เกิดจาก
ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรู้รส และการสัมผัส ส่วนความสุขที่แท้จริงนั้น คือ 
ความสุขระดับคุณความดี (Eudaimonia) ที่เกิดจากกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงามเป็นความสุข     
ที่แท้จริงที่มนุษย์แสวงหา (Hughes, 2001; Ryff & Singer, 2008)  

Epicurus (341-270 B.C.) ได้เสนอแนวคิดสุขนิยม (Hedonic) โดยให้ความส าคัญกับการแสวงหา
ความสุขวา่เป็นสิ่งประเสริฐสุดของชีวิต ความสุขตามแนวคิดนี้ประกอบด้วยความสุขจากมิตรภาพ ความสุขจากการ
มีอิสระภาพปราศจากความกลัวและความเจ็บปวด และความสุขจากการมีชีวิตอยู่อย่างคนที่มีปัญญา แนวคิด   
สโตอิก (Stoicism) ส่งเสริมให้มนุษย์ควบคุมตนให้ปลอดจากอารมณ์เชิงลบใชค้วามคิดที่มีเหตุผลในการด าเนินชีวิต 
แนวคิดประโยชน์นิยม (Utilitarianism) เน้นการแสวงหาความสุขให้แก่คนจ านวนมากที่สุด โดยเชื่อว่าการกระท า
ที่มีคุณธรรมและถูกจริยธรรมเป็นการกระท าที่ให้เกิดความสุขมากที่สุด หลังจากสงครามครูเสดที่ยาวนานได้สิ้นสุด
ลงในราวคริสต์ศตวรรษที่  14 ยุโรปได้เข้าสู่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) เป็นช่วงเวลาที่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุโรปขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะการให้คุณค่าในการแสดงออกทางอารมณ์และตัวตน     
ที่แท้จริง รวมทั้งความเชื่อมั่นในการใช้เหตุผลของปัจเจกบุคคลในการด ารงค์ชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยได้รับอิทธิพล
จากแนวคิดปัจเจกชนนิยม (Individualism) แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) และแนวคิดอัตถิภาวนิยม 
(Existentialism) ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศาสตรท์างจิตวิทยาในเวลาต่อมา (Maslow, 1965) 

อิทธิพลทางจิตวิทยา   
จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค า คือ Psyche หมายถึง จิต (Mind) และ Logos 

หมายถึง ศาสตร์ (Science)  จิตวิทยา (Psychology) เป็นศาสตร์หนึ่งในวิทยาศาสตร์ทางสังคม (Social  
Sciences) ที่ใช้องค์ความรู้ทั้งเชิงศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อท าความเข้าใจ อธิบาย ท านาย พัฒนา
กระบวนการทางจิตและพฤติกรรมของมนุษย์ เนื้อหาของศาสตร์ด้านจิตวิทยาได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่าง
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กว้างขวางในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะแนวคิดทางจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) เพื่อเข้ามาเป็น
ตัวช่วยในการแก้ปัญหาและบ าบัดรักษาปัญหาทางจิต อย่างไรก็ตาม แนวคิดทางจิตวิเคราะห์ไม่ได้แก้ไขสาเหตุของ
ปัญหาทางจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล ดังนั้น Maslow (1954) จึงเสนอแนวคิดจิตวิทยามนุษยนิยม (Humanistic 
Psychology) เพื่อเป็นทางเลือกจากแนวคิดจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) และพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
โดยอ้างว่า แนวคิดจิตวิเคราะห์เป็นการศึกษาความผิดปกติ แต่ไม่ได้ศึกษาคุณลักษณะของบุคคลปกติให้มีชีวิตที่ดี
ขึ้น  ในขณะเดียวกัน การศึกษาพฤติกรรมนิยมส่วนใหญ่มักมองมนุษย์เป็นเครื่องจักรหรือหนูทดลอง โดยไม่ ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ดังนั้น นักจิตวิทยามนุษยนิยมจึงสนใจศึกษาและแสวงหาความรู้เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์ โดยเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนต้องการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน  (Self-
Actualization) จึงไม่ยากนักที่จะเสริมสร้างให้มนุษย์คิดวิเคราะห์เข้าใจตนและน าจุดแข็งมาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง 
(Warmoth, Resnick, & Serlin, 2001) 

แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยามนุษนิยม (Humanistic Psychology) ที่เป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนา
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ประกอบด้วย ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ  (Hierarchy of 
Needs) ของ Abraham Maslow (1943) ที่เสนอองค์ประกอบพื้นฐานของความต้องการของมนุษย์ไว้ห้าขั้น คือ  
ความต้องการด้านกายภาพ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการที่จะได้รับ
การยอมรับ และความต้องการประสบความส าเร็จ ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) ของ Allport (1955) เป็น
การศึกษาคุณลักษณะของบุคคลโดยเชื่อว่าความคิดและแรงจูงใจมีอิทธิพลส าคัญในการเกิดพฤติกรรม ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนเป็นบุคลิกภาพที่จะบ่งบอกความแตกต่างของบุคคล ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self Determination 
Theory) ของ Ryan & Deci (1985)  เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยแรงจูงใจจาก
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาและสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting Theory) ของ 
Locke & Lathum (1990) เชื่อว่าการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของตนและมีแรงจูงใจ    
ในการกระท าสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ทฤษฏีความหวัง (Hope Theory) ของ Synder (1994) เป็นการศึกษา
แรงจูงใจภายในบุคคลอันก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนจะประสบความส าเร็จ ด้วยการก าหนดเป้าหมายและการ
วางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และทฤษฎีขยายและสร้างความตระหนักรู้ (The Broaden and Build Theory) 
ของ Frederickson (1998) อธิบายรูปแบบและหน้าที่ของอารมณ์เชิงบวก เช่น ความคาดหวัง ความสนใจ ความ
สนุกสนาน ความอัศจรรย์ใจ ซึ่งช่วยกระตุ้นความรู้สึกและความคิดออกมาในวิถีที่สร้างสรรค์จนกระทั้งพัฒนาเป็น
พฤติกรรมและทักษะพิเศษของบุคคล 

ในปี ค.ศ. 1998 จิตวิทยาเชิงบวกได้จัดตั้งเป็นแขนงวิชาหนึ่งของจิตวิทยา โดยศาตราจารย์ Seligman 
(2000) อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเพนซิเวเนีย (University of Pennsylvania) ผู้เปรียบเสมือนเป็นบิดาของ
จิตวิทยาเชิงบวก ได้อธิบายความส าคัญของศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวกไว้ว่า ในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ศาสตร์ด้าน
จิตวิทยา ถูกกลืนไปในประเด็นการบ าบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต แต่ไม่ได้ช่วยส่งเสริมความสามารถพิเศษของบุคคล
ปกติ ดังนั้น ศาตราจารย์ Seligman และคณะจึงจัดตั้งสาขาวิชาจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อเป็นสาขาวิชาทางเลือก      
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ในการศึกษาจิตวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ซึ่งจะช่วยให้บุคคล    
มีชีวิตที่น่าพึงพอใจและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น (Seligman, 2000)  

ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก นักจิตวิทยาเชิงบวกได้ให้ความสนใจใน 3 ประเด็น
หลัก คือ 1) อารมณ์เชิงบวก (Positive Emotion) เป็นความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ที่ผ่านกระบวนการ
คิด (Cognitive) และประสบการณ์ (Experience) ที่ส่งผลดีและเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าให้แก่บุคคล เช่น ความหวัง 
(Hope) การมองโลกในแง่ดี  (Optimism) ความสุข (Happiness) และสติรู้ตื่นลื่นไหลในกิจกรรม (Flow)            
2) คุณลักษณะส่วนบุคคลเชิงบวก (Positive Personal Traits) เป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีและจุดแข็งของ
บุคคล เช่น บุคลิกภาพเชิงบวก (Positive Characteristics) คุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (Character Strengths)     
3) สถาบันที่สนับสนุนจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Institutions) เป็นการส่งเสริมพัฒนาสถาบันที่สร้างเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่บุคคลท าให้บุคคลเป็นพลเมืองดี (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) 

ต่อมาศาสตราจารย์ Seligman (2002) ได้แต่ง หนังสือชื่อ ความสุขที่แท้จริง (Authentic Happiness) 
โดยแบ่งระดับความสุขของมนุษย์ออกเป็น 3 ขั้น คือ 1) ชีวิตที่ส าราญ (The Pleasant Life) เป็นความสุขขั้นแรก
ของชีวิต คือ การที่มีอารมณ์เชิงบวก เช่น ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ความอัศจรรย์ใจ ภาวะทางอารมณ์  
ที่ตอบสนองกับสิ่งที่มากระตุ้นชั่วคราวและจะมีรู้สึกว่ามีแค่ช่วงแรกและระดับของความสุขจะลดลงเรื่อยๆ 
ยกตัวอย่าง เช่น เราต้องการทานขนมหวาน ตอนทานครั้งแรกจะมีความสุขที่ได้ทานขนมหวานแสนอร่อย แต่เมื่อ
เราทานบ่อยๆ ก็จะรู้สึกเฉยๆ 2) ชีวิตที่ดี (The Good Life) เป็นความสุขขั้นที่สองของชีวิต คือ การที่เรามีสมาธิ 
จดจ่อกับสิ่งที่ท าอย่างไม่เบื่อหน่าย ท าให้เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัว เช่น การท างานที่เรารักท าให้เรา
รู้สึกสนุกและอยากท างานอย่างเต็มที่  3) ชีวิตที่มีความหมาย (The Meaningful Life) เป็นความสุขขั้นสูงสุด      
ในชีวิต คือ การที่ได้ท าสิ่งที่เรารักแล้วสิ่งนั้นส่งผลดีต่อให้คนรอบข้างและท าให้เราได้มีความสุขไปด้วย เป็นการเติม
เต็มความหมายให้แก่ชีวิต เช่น การได้ท าประโยชน์ให้สังคม เป็นต้น     
 ในปี ค .ศ. 2011 ศาสตราจารย์ Seligman ได้พัฒนาทฤษฎี "P.E.R.M.A." เป็นแนวคิดในการพัฒนา
ความสุข (Happiness) และสุขภาวะ (Well-being) ในหนังสือช่ือ “Flourish” โดยมีค าย่อของ  องค์ประกอบหลัก
ของความสุข 5 องค์ประกอบ คือ 1) สภาวะของอารมณ์ที่ดี (Positive Emotion) เป็นความรู้สึกและอารมณ์       
ที่มีผลดีต่อบุคคล เช่น ความสุข ความเพลิดเพลิน ความตื่นเต้น ความพอใจ ความภูมิใจ และความอัศจรรย์ใจ     
2) ความผูกพันในการท ากิจกรรม (Engagement) เป็นความรู้สึกเพลิดเพลินกับการท ากิจกรรมจนกระทั่งลืมเวลา 
ที่ก าลังผ่านไป โดยกิจกรรมต้องใช้ทักษะความสามารถที่มีความท้าทาย แต่ว่ายังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ท าให้มีความ   
ปรารถนาที่แรงกล้าที่จะท ากิจกรรมนั้นให้บรรลุเป้าหมาย 3) ความสัมพันธ์ที่ดี (Relationships) เป็นความรู้สึก 
ได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเกี่ยวกับอาชีพการงาน ครอบครัว คู่ชีวิต และความสัมพันธ์แบบอื่นๆ   
4) การรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย (Meaning) เป็นการค้นหาความหมายของชีวิตและการเรียนรู้ว่ามีอะไรที่ยิ่งใหญ่
กว่าตนเพื่อช่วยให้พยายามท าตามเป้าหมาย 5) การบรรลุถึงเป้าหมาย  (Accomplishment) เป็นการสร้าง    
ความส าเร็จและความเช่ียวชาญให้บรรลุถึงเป้าหมายความต้องการที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรม (Seligman, 2011) 
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วิวัฒนาการของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกตั้งแต่สมัยโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนา ปรัชญา พัฒนา     
มาเป็นศาสตร์ด้านจิตวิทยา จิตวิทยามนุษนิยม และจิตวิทยาเชิงบวกในปัจจุบัน ดังแสดงในภาพประกอบ 1 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 การประยุกตแ์นวคิดจิทยาเชิงบวกเพือ่เสริมสร้างความสุข 
จิตวิทยาเชิงบวกเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ดังนั้นนักวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์และ

บุคคลทั่วไปสามารถน าองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวกไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในการวิจัยและการ 
ประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความสุขของตน ครอบครัว และสังคม ในส่วนน้ีจะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคิด
วิทยาเชิงบวกเพื่อเสริมสร้างความสุขในการเรียนวิชา วป 533 จิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการความขัดแย้งเพื่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน  

แนวคิดการมองโลกในแง่ดีโดยการเรียนรู้  (Learned Optimism) ของ Seligman (1990) เป็น 
การศึกษาความมั่นใจและความรู้สึกมุ่งมั่นพยายามต่อสู้เพื่อความส าเร็จโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค แนวคิดนี้ได้การ
พัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดการช่วยเหลือตนเองไม่ได้จากการเรียนรู้ (Learned Helplessness) ของ Maier และ 
Seligman (1960) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางจิตวิทยากับลูกสุนัขในห้องทดลอง ด้วยการให้ลูกสุนัขยืนบน
กล่องที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้า โดยได้แบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มลูกสุนัขที่จะต้อง
โดนกระแสไฟฟ้าช็อตเพียงชั่วคราว 2) กลุ่มลูกสุนัขที่จะต้องโดนกระแสไฟฟ้าช็อตไปเรื่อยๆ  แต่สามารถหยุดได้
ด้วยการเรียนรู้ที่จะกดปุ่ม 3) กลุ่มลูกสุนัขที่โดนกระแสไฟฟ้าช็อตไปเรื่อยๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ทั้งนี้ ก่อนที่       
ผู้ทดลองจะปล่อยกระแสไฟฟ้าช็อตลูกสุนัข จะมีหลอดไฟกระพริบแสงเพื่อให้สัญญาณบอกล่วงหน้าว่า  จะโดน
กระแสไฟฟ้าช็อต ซึ่งลูกสุนัขจะเรียนรู้ที่จะรีบกระโดดหนีก่อนที่จะถูกกระแสไฟฟ้าช็อต หลังจากผ่านกระบวนการ 

ศาสนา เช่น พุทธศาสนา ศาสนาคริสต์  
ศาสนาอิสลาม 

ปรัชญา เช่น แนวคิดปัญญานิยม โสกราตีส เพลโต
อริสโตเติล แนวคิดสุขนิยม เอพิเคียวรัส  
แนวคิดสโตอิก แนวคิดมนุษนิยม แนวคิดปัจเจกนิยม 
แนวคิดประโยชน์นิยม แนวคิดอัตถิภาวนิยม   
 

จิตวิทยามนุษนิยม เช่น ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ ทฤษฎีคุณลักษณะ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ทฤษฎีการ
ก าหนดตนเอง ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย ทฤษฏีความหวัง ทฤษฎีขยายและสร้างความตระหนักรู้  

จิตวิทยาเชิงบวก 
ชีวิตที่ส าราญ ชีวิตที่ดี และชีวิตที่มีความหมาย 

 
 

P

สภาวะอารมณ์
เชิงบวก 

E

ความผูกพันใน
การท ากิจกรรม

R

ความสัมพันธ์    
ที่ดี

M

การรู้สึกว่าชีวิตมี
ความหมาย 

A

การบรรลุถึง
เป้าหมาย
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พบว่าลูกสุนัขกลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถผ่านไปได้ แต่ลูกสุนัขกลุ่มที่ 3 มีภาวะซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัด  เมื่อเข้าสู่การ
ทดลองที่สอง โดยการน าลูกสุนัขทุกตัวมาใส่ไว้ในกล่องที่ถูกกระแสไฟฟ้าซ็อตตลอดเวลา ผลปรากฏว่าลูกสุนัขกลุ่ม 
ที่ 1 และ 2 สามารถกระโดดออกมาจากกล่องได้ แต่ลูกสุนัขกลุ่มที่ 3 กลับไม่ท าอะไรเลยนอนอยู่อย่างนั้น เพราะ
ลูกสุนัขกลุ่มที่ 3 เกิดการเรียนรู้แล้วว่า ไม่ว่าจะท ายังไงเขาก็หนีจากการถูกกระแสไฟฟ้าช็อตไม่ได้ กล่าวคือ  
สถานการณ์มนัเลวร้ายและเรียนรู้ที่จะไม่สู้ต่ออุปสรรค   

ผลจากการทดลองในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ Seligman (1990) ได้พัฒนาต่อยอดเป็นแนวคิดการมองโลก  
ในแง่ดีโดยการเรียนรู้ (Learned Optimism) โดยแบ่งการมองโลกในแง่ดีออกเป็น 3 มิติ 1) ความคงทนถาวร 
(Permanence)  เชื่อว่าเหตุการณ์เกิดแบบชั่วคราวหรือถาวร 2) ความครอบคลุม (Pervasiveness) เชื่อว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะตนเองหรือเกิดกับคนทั่วไป 3) ความเป็นตนเอง (Personalization) เชื่อว่าเหตุการณ์
เกิดขึ้นเพราะตนเองหรือจากบุคคลอื่น  ส าหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดการมองโลกในแง่ดีโดยการเรียนรู้ (Learned 
Optimism) หรือแนวคิดการมองโลกในแง่ดี (Optimism)  ที่นิสิตสามารถฝึกท าได้ด้วยตนเอง คือ การเขียน
บรรยายเหตุการณ์ในอนาคตที่นักจิตวิทยาเชิงบวกเรียกว่า Best Possible Self เช่น การสร้างภาพอนาคตและ
เขียนบรรยายความสุขที่จะเกิดขึ้นในวันรับปริญญาหรือวันที่ได้ เลื่อนต าแหน่ง ผลการท ากิจกรรม Best Possible 
Self พบว่า นิสิตมองโลกในแง่ดีและมีความสุขในการเรียนและการท างานมากขึ้น 

แนวคิดคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (Character Strengths) ของ Peterson และ Seligman (2004)     
เป็นการศึกษาคุณลักษณะเชิงบวกที่สะท้อนจากความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่มีคุณค่าทางจริยธรรม    
สามารถแบ่งเป็น 6 องค์ประกอบหลัก 24 คุณลักษณะเด่น ดังนี้ 1) ด้านปัญญาและความรู้ (Wisdom and 
knowledge) คือ จุดแข็งด้านปัญญาและการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)    
ความใฝ่รู้ (Curiosity) การใฝ่เรียน (Love of learning) การเปิดใจ (Open-mindedness) และการมองเห็น   
ภาพรวม (Perspective) 2) ด้านการมีก าลังใจ (Courage) คือ การมีจุดแข็งในการกระท าสิ่งใดให้บรรลุเป้าหมาย
โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ (Honesty) ความกล้าหาญ (Bravery) ความมานะพยายาม 
(Persistence) และความกระตือรือร้น (Zest) 3) ด้านมนุษยธรรม (Humanity) คือ การมีจุดแข็งด้านความเมตตา
และการเป็นมิตรกับผู้อื่น ประกอบด้วย ความอ่อนโยน (Kindness) ความรัก (Love) และปัญญาเชิงสังคม (Social 
intelligence) 4) ด้านความเที่ยงธรรม (Justice) คือ จุดแข็งที่ช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของสังคมและชุมชน 
ประกอบด้วย ความเสมอภาค  (Fairness) ภาวะผู้น า (Leadership) และการท างานเป็นทีม (Teamwork) 5) ด้าน
การควบคุมอารมณ์ (Temperance) คือ จุดแข็งด้านการประมาณตน ประกอบด้วย การให้อภัย (Forgiveness) 
ความถ่อมตัว (Modesty) ความรอบคอบ (Prudence) และการควบคุมตนเอง (Self-regulation) 6) ด้านการรู้จัก
ความจริงของชีวิต (Transcendence) คือ จุดแข็งด้านการให้ความหมายของการมีชีวิต ประกอบด้วย การรู้คุณค่า
ของความงามและความเป็นเลิศ (Appreciation of beauty and excellence) ความรู้สึกส านึกในบุญคุณ  
(Gratitude) ความหวัง (Hope) อารมณ์ขัน (Humor) และความเลื่อมใสและศรัทธา (Religiousness)  

ส าหรับการประยุกต์ใช้แนวคิดคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งในชีวิตประจ าวัน นิสิตสามารถฝึกท าได้ด้วยตนเอง 
โดยการลงทะเบียนเพื่อตอบแบบประเมินคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง (VIA Survey of Character Strengths)      
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ใน website ของศูนย์จิตวิทยาเชิงบวกของ Pennsylvania University (2016) เมื่อนิสิตท าแบบสอบถามข้างต้น
เสร็จและทราบจุดแข็งของตน ให้นิสิตน าจุดแข็งของตนไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการเรียน หลังจากนั้นให้
นิสิตทบทวนตนเองว่าตนมีความสุขกับการท างานและการเรียนมากขึ้นหรือไม่ นิสิตท่านหนึ่งระบุว่าจากการท า
แบบประเมินคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็ง 240 ข้อ ผลการวิเคราะห์จุดแข็งของตน คือ Teamwork จากจุดแข็ง
ดังกล่าวช่วยให้นิสิตสามารถประสบความส าเร็จในการท างานและการเรียนได้ โดยนิสิตมีมุมมองต่อการท างานและ
การเรียนที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย เช่น จากที่มีความคิดว่าการเรียนและการท างานเป็นการแข่งขัน ก็เปลี่ยนมุมมองมา
เป็นการเรียนและการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ ส่งเสริมกันภายในกลุ่ม ท าให้ตนมีความสุขมากขึ้น เป็นต้น  

แนวคิดความกตัญญูรู้คุณ (Gratitude) ของ McCullough, Emmon, & Tsang (2002) เป็นความรู้สึก
ขอบคุณที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับประสบการณ์เชิงบวก สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านความ
เข้มข้น (Intensity) ผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณมากจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกขอบคุณในจ านวนที่เข้มข้นมากกว่าผู้ที่มี
ความกตัญญูรู้คุณน้อย 2) ด้านความถี่ (Frequency) ผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณมากจะมีความรู้สึกขอบคุณต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ บ่อยครั้งกว่าผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณน้อย 3) ด้านความแผ่ขยาย (Span) ผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณมาก
จะมีจ านวนของสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความรู้สึกขอบคุณในช่วงเวลาใดหนึ่งเวลาหนึ่งมากกว่าผู้ที่มีความกตัญญู
รู้คุณน้อย 4) ความหนาแน่น (Density) ผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณมากจะรู้สึกขอบคุณต่อกลุ่มคนที่หลากหลายกว่า  
ในแต่ละประสบการณ์เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณน้อย ส าหรับเทคนิคในการแสดงความกตัญญูรู้คุณนั้น 
เรียกว่า Gratitude Journal ซึ่งนิสิตสามารถท า Gratitude Journal ได้โดยการเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลและสิ่งต่างๆ ที่ท าให้นิสิตรู้สึกขอบคุณระหว่างการเรียนและการท างานก่อนนอนวันละ 3 เรื่อง หรือสามารถ
ท า Gratitude Visit เป็นการแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อนิสิต ซึ่งการแสดงความขอบคุณจะท า
ให้ตัวนิสิตและผู้รับการแสดงความขอบคุณมีความสุข 

แนวคิดสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) ของ Coopperrider & Whitney (1999) เป็นกระบวน 
การศึกษาร่วมกันเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในตนโดยใช้ศิลปะการถามค าถามเชิงบวก ให้ได้ค าตอบเชิงบวก แล้วน า
ค าตอบที่ได้มาสร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก ส าหรับเทคนิคการประยุกต์ใช้แนวคิดสุนทรียสาธก
เพื่อส่งเสริมความสุขในการเรียน คือ นิสิตท ากิจกรรม 4D ตามแนวคิดสุนทรียสาธกเพื่อสร้างความส าเร็จในการท า
วิทยานิพนธ์ โดยมีขั้นตอนการท ากิจกรรม 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด (Discovery) นิสิตด าเนินการ
สนทนากลุ่มโดยการใช้ค าถามเชิงบวกและให้เพื่อนได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวผ่านการเล่าเรื่ อง แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในเชิงบวกร่วมกัน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนิสิต ความภาคภูมิใจ ความรู้ที่ได้รับจากการเข้า 
ชั้นเรียนรวมถึงการทบทวนรายละเอียดของความส าเร็จต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการท า
วิทยานิพนธ์ 2) การก าหนดผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่พึงประสงค์ (Dream) นิสิตสนทนาและระดมความคิดเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์หรือภาพในอนาคตของการด าเนินการในสร้างความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์  3) การออกแบบวิธีการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ (Design) นิสิตใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้เพื่อนร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินการออกแบบหรือวางแผนการด าเนินการเพื่อสร้างความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 4) การด าเนินงาน
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ (Destiny) นิสิตน าแนวทางและแผนงานที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ไปใช้  
ในการปฏิบัตเิพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

ความท้าทายของแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก 
เนื่องจากการศึกษาจิตวิทยาเชิงบวกมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างจากการศึกษาจิตวิทยาแบบดั้งเดิมหลาย

ประการ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการแสวงหาความรู้  (Inquiry Paradigms) จากเดิมตาม
กระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่ เชื่อว่าการท าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ควรเป็นวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ที่ต้องออกแบบการทดสอบข้อมูลในเชิงทดลองและควบคุมตัวแปรอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันการศึกษา
จิตวิทยาเชิงบวกเน้นการท าความเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์ในองค์รวม โดยการน าหลักการนิยามปฏิบัติการ 
(Operationalization) ในปรัชญาวิทยาศาสตร์มาวัดและอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ที่มีความซับซ้อนและหลากหลาย
ในสภาพแวดล้อมจริง ส่งผลให้มีข้อวิจารณ์ ช่องว่างขององค์ความรู้ และความท้าทายในกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods) หลายประเด็น อาท ิ

การศึกษาและการวัดตัวแปรจิตวิทยาเชิงบวก 
ความท้าทายหลักของการศึกษาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก คือ การแสวงหาระเบียบวิธีวิจัย (Research 

Methods) ที่สามารถวัดและอธิบายประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งในรูปแบบปรวิสัย (Objectivity) และรูปแบบ    
อัตวิสัย (Subjectivity) เนื่องจากมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันในความคิด เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม และ
ประสบการณ์ เช่น นิยามของความสุขมีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมและมุมมองของแต่ละคน คนทั่วไป
มักจะมีมุมมองของความสุขในมิติของภาวะทางอารมณ์ที่ตอบสนองกับสิ่งที่มากระตุ้นชั่วคราว ซึ่งในทางวิชาการ
ไม่ได้ ให้ความส าคัญกับความสุขที่เกิดจากภาวะทางอารมณ์เพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความสนใจกับความรู้สึก    
พึงพอในชีวิตด้วยเช่นกัน (Ryff, 1989; Diener, 2000) ดังนั้น การศึกษาแนวคิดความสุขจึงมีมุมมองที่หลากหลาย
ทั้งในด้านความคิด ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ  (Lopez, 2009) ตลอดจนบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
ซึ่งในแต่ละมุมมองนั้นก็จะมีการเสนอนิยามหรือการอธิบายที่แตกต่างกันออกไป (Seligman, Steen, Park, & 
Peterson, 2005)  

การอธิบายเหตุผลของพฤติกรรมมนุษย์ 
ในทางวิชาการความรู้สึกพอใจเป็นความรู้สึกที่ดีซึ่งเกิดจากการตอบสนองความจ าเป็นเพื่อรักษาสมดุล   

ใน ชีวิต เช่น การรับประทานอาหาร การมีเพศสัมพันธ์ และความสบายทางกายอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ความ  
เพลิดเพลิน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีที่บุคคลได้ประสบเมื่อก้าวข้ามขีดจ ากัดของตน เช่น การท าความดี การท า  
กิจกรรมตามเป้าหมาย ความเพลิดเพลินต่างจากความรู้สึกพอใจตรงที่กิจกรรมที่ได้ท าน าไปสู่การเจริญเติบโตและ 
ความสุขในระยะยาว แต่ทว่า นักจิตวิทยายังขาดการอธิบายความเป็นเหตุและผลของพฤติกรรมมนุษย์ เช่น เหตุใด
มนุษย์ส่วนใหญ่เลือกความรู้สึกพอใจมากกว่าความเพลิดเพลิน เช่น  เหตุใดมนุษย์จึงเลือกดูทีวีแทนการอ่านหนังสือ
ที่น่าสนใจ  (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) 
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 ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยสังคมศาสตร์  
ในสมัยโบราณการแสวงหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก ตามปรัชญาเชิงจริยศาสตร์

เพื่อการมีชีวิตที่ดีของมนุษย์นั้น ใช้วิธีการศึกษาเชิงปทัสถาน (Normative) เน้นความน่าจะเป็น (What ought to 
be) มากกว่าความจริง (What is) และเป็นการบรรยาย (Descriptive) มากกว่าการอธิบาย (Explanatory) แต่  
ในปัจจุบันมีงานวิจัยจ านวนหนึ่งยืนยันว่าจิตวิทยาเชิงบวกสามารถช่วยป้องกันและการบ าบัดรักษา  (Sin, 2009; 
Sin, Porta, & Lyubomirsky, 2011; Sergeant & Mongrain, 2014) ค าถามส าคัญ คือ ท าได้อย่างไร? ดังนั้น
ช่องว่างขององค์ความรู้ที่นักจิตวิทยาต้องอธิบาย คือ กลไกของปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นในคนกลุ่มนั้น (Seligman 
& Csikszentmihalyi, 2000) 

บทสรุป 
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเป็นศาสตร์หนึ่งในวิทยาศาสตร์ทางสังคมที่ใช้องค์ความรู้ทั้งเชิงศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมของบุคคลปกติ โดยให้ความส าคัญกับการค้นหา        
แนวทางการเสริมสร้างอัจฉริยภาพเพื่อให้บุคคลสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น วิวัฒนาการ
ของการพัฒนาแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกนั้นเกิดขึ้นมาช้านาน อาจจะเรียกได้ว่าเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดของ  
อารยธรรมมนุษย์ โดยได้รับอิทธิพลทั้งจากแนวคิดทางศาสนา ปรัชญาและจิตวิทยาโดยเฉพาะแนวคิดจิตวิทยา
มนุษยนิยม จากการทบทวนและสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฏี พบว่าแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกให้ความส าคัญกับ
การศึกษา ปรากฏการณ์ทางสังคมด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยเน้นความเข้าใจประสบการณ์ของมนุษย์ในองค์
รวม เนื่องด้วยแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกนั้นมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างจากจิตวิทยาแบบดั้งเดิม ท าให้มีช่องว่างขององค์
ความรู้และความท้าทายให้นักวิจัยพฤติกรรมศาตร์ประยุกต์ได้ศึกษาและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ทั้งในด้านวิชาการ
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น 
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