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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป้าหมาย เพื่อหาแนวทางการประยุกต์โมเดลพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคล (Roy Adaptation Model
– RAM) ร่วมกับทฤษฎีการสร้างสมดุล (Balance Theory) ในระบบพลวัตกลุ่ม ทฤษฎีทั้งสองนี้มีหลักการว่า พฤติกรรมของคน
เป็นระบบที่ปรับตัว จาก 4 ด้าน ได้แก่ด้าน ด้านกายภาพ (Physiologic – physical Mode) ด้านอัตลักษณ์บุคคล หรือกลุ่ม
(Self–concept – Group Identity) ด้านบทบาทตามหน้าที่ของบุคคลหรือกลุ่ม (Role Function) และด้านการพึ่งพากัน (Inter–
dependence) สาหรับ ทฤษฎีการสร้างสมดุล เป็นการสร้างสมดุลในระบบสังคมโดยสาแดงการเปลี่ยนเครื่องหมาย (จาก + เป็น
– หรือจาก – เป็น + ของความสัมพันธ์ของทัศนะคติเชิงการก่อตัวเป็นหน่วยเดียวกัน (Unit Formation) หรือผลลัพธ์เชิงอารมณ์
การประยุกต์ตัวแบบทั้งสองจากข้อมูลเชิงคุณภาพของครอบครัวหนึ่ง สามารถชี้ให้เห็นวิธีวิทยา ในการอธิบายการแก้ไขความ
ขัดแย้งในครอบครัวชาวคริสเตียนครอบครัวหนึ่งได้โดยพบว่า สภาวะสมดุลขึ้นอยู่กับระดับความลึกของจิต
คาสาคัญ : Roy’s Adaptation Model, Heider's Cognitive Balancing, Problem solving

Abstract
The aim of this paper is to present operationally and experimentally practice on applying Roy
Adaptation Model and also Heider's Cognitive Balancing in Group Dynamics. This methodology appears in
“Visualization of balancing systems based on naïve Psychological approaches”. Roy Adaptation Model,
behaviors of a person are composed from 4 Modes; Physiologic–physical Mode, Self-Concept –Group
Identity Mode, Role Function Mode and Interdependence Mode. For Cognitive Balancing of Heider, Balance
state is identified by changing the sign (from + to – or from – to + of “Unit Formation” of attitude
relationship or “sentimental” result’s relationship) in basic triangle (could be multiple) which is expressed in
Nodes and Links (or Arrows). Then, the applying of these models to specified family case study after doing
Factor Analysis (For extracting deeper abstract concepts) may denote Methodology in family problem –
solving, and also the result that Balancing State depends also on transcendental feeling.
Keywords: Roy’s Adaptation Model, Heider's Cognitive Balancing, Problem Solving.
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บทนา
ความขัดแย้งในสังคมไทย มีอยู่ทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับประเทศ องค์กร กลุ่ม ครอบครัว จนถึงระดับบุคคล มี
ทฤษฎีที่ควรนามาใช้ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สังคมไทย 2 ทฤษฎี คือ โมเดลพฤติกรรมการปรับตัวของบุคคล (RAM)
และ ทฤษฎีการสร้างสมดุล เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับสภาพทางอารมณ์และจิต โดย RAM จะอธิบายปัจจัยที่เกี่ยวกับ
จิตวิทยาทางความรู้สึก (psyche) ของผู้คน และ ทฤษฎีการสร้างสมดุล เน้นการแก้ปัญหาพลวัตกลุ่ม ในสังคมที่มีแนวโน้ม
“เหมารวม” ความคิดและอารมณ์ โดยแยกแยะประเด็นได้ไม่ชัดเจน
ความขัดแย้งส่วนใหญ่มีพื้นฐานคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าเป็นระดับสังคมกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก โดยมีสาเหตุมาจาก
อารมณ์และความรู้สึก ซึ่งสามารถทอนมาเป็นบุคคลเดี่ยวได้ ประกอบกับ การเข้าถึงข้อมูลในสังคมขนาดใหญ่มีความ
ซับซ้อนมาก การศึกษานี้จึงใช้ครอบครัวที่สามารถได้ข้อมูลอย่างละเอียดเป็นตัวอย่าง

เป้าหมายการศึกษาวิจัย
การศึกษาจะมุ่งหาแนวทางในการนาทฤษฎี RAM และ ทฤษฎีการสร้างสมดุล มาใช้ในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ปัญหาของครอบครัว เพื่อนา “วิธีการ” ไปปรับใช้กับระบบสังคมของไทยต่อไป

วิธีการศึกษาวิจัย
(1) รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการบันทึกปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ประมาณ 100 คลิป
(2) ใช้วิธีการบริหารการดาเนินงาน (Operation Management) มาจัดหมวดหมู่ข้อมูล (K.J. Method)
(3) รวบรวมข้ อ มู ล นามธรรมในระดั บ สู ง (การลดตั ว แปร) โดยการให้ ค ะแนนปริ ม าณความเข้ ม ข้ น ของ
ปรากฏการณ์ที่เกิดตามสาเหตุของปัญหา ตามเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis - F.A.) โดยผู้ให้คะแนนคือ
คณะผู้วิจัย
(4) นาแผนภาพจาก F.A. และข้อมูลที่จัดเป็นหมวดหมูแ่ ล้ว มาสร้างแผนภาพการวิเคราะห์ RAM และ ทฤษฎีการ
สร้างสมดุล
(5) ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลทั้งหมด พร้อมทั้งสรุป

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. Roy Adaptation Model (RAM) (Callista Roy)
โมเดลนี้ คิดค้นขึ้นโดย Sister Callista Roy จากแนวคิดพื้นฐานของ Input, Output, System, Black-box (System
Approach) มาใช้อธิบายแนวทางการพยาบาลบุคคล โดยแสดงความสัมพันธ์ของปรากฎการณ์ของร่างกายและจิตใจให้ชัดเจน
RAM ของ Callista Roy มีบทบาทมากที่สุด ในการสร้างกรอบ (Frameworks) การปฏิบัติการพยาบาลทั่วโลก
RAM มีแนวคิดว่าบุคคลเป็นระบบที่ปรับตัว (Adaptive Systems) จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิง่ เร้า ทั้งภายในตนเอง และ/
หรือภายนอก โดยพยายามให้เป็นองค์รวมที่สมบูรณ์ (integrity) ภายในคนหรือในกลุ่มบุคคล เป้าหมายของพยาบาลคือ การช่วยให้
การปรับตัวนี้ประสบความสาเร็จ
การปรับตัว เป็นกระบวนการสร้างสิ่งที่รวบยอดจากสภาพร่างกาย ความคิดและอารมณ์ จากสามัญสานึกของ
บุคคลหรือกลุ่มคน ให้เริ่มจากการตระหนัก และการเลือก เพื่อสร้าง “สมดุลในองค์รวม” ในตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ระดับ
ของการปรับตัว ได้แก่ 1. การบรรลุบูรณาการ 2. การต้องชดเชย และ 3. การประนีประนอม
กระบวนการบูรณาการอาจใช้กระบวนการชดเชยเพื่อให้การปรับตัวสาเร็จ ในบางกรณี หากกระบวนการชดเชย
กระบวนการเดียวไม่เพียงพอ ก็จะต้องเพิ่มให้เป็นหลายกระบวนการตามธรรมชาติในยีนส์มนุษย์ หรือจากการเรียนรู้จาก
ปีที่ 11 ฉบับที่ 26 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560
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วัฒนธรรมสังคมของแต่ละบุคคล โดยใช้กระบวนการเลียนแบบ ในกรณีไม่สาเร็จอีก อาจส่งผลให้เกิดกระบวนการ
ประนีประนอม
ในกรณีรายบุคคล กระบวนการปรับตัว กระทาโดยระบบย่อยของการควบคุ มและการรับรู้ (Regulation and
Cognator) ในกรณีกลุ่มบุคคล การปรับกระทาโดย ระบบย่อยของการปรับตัวเข้าหากันและตามผู้นานวัตกรรม
ระบบการควบคุม (Regulation) หมายถึงการปรับตัวที่ใช้กระบวนการทางเคมีของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดจากสิ่งเร้า
ภายนอก หรือภายใน เป็นการทางานของระบบประสาทโดย ปฏิกิริยาทางไฟฟ้าชีวะเคมี เป็นการส่งผ่านข้อมูลแบบ
อัตโนมัติ ก่อให้เกิดการตอบสนองอย่างไม่รู้ตัว
ระบบการรับรู้ (Cognator) จะเกิดจาก 4 กระบวนการ ได้แก่
(1) กระบวนการคัดเลือกสิ่งที่สนใจ การลงรหัส (coding) และการจดจา
(2) การเรียนรู้ จากการเลียนแบบ การทาซ้า และการเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
(3) การตัดสินใจในการแก้ปัญหา
(4) การปกป้อง (Defenses) เพื่อบรรเทาความกังวลใจ และสร้างการประเมินหรือเหตุผลทางด้านอารมณ์เพื่อ
ปกป้องตนเอง
กระบวนการปรั บ ตัว เป็ น ธรรมชาติ ที่น าไปสู่ พฤติ ก รรมของบุ ค คลหรื อ กลุ่ม ซึ่ งจัด ได้ ว่ า เป็ น พฤติ กรรมการ
แสดงออกของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองแบบมีการปรับตัว หรือการตอบสนองแบบไม่มีประสิทธิภาพ ผลการ
ตอบสนองจะถูกป้อนกลับสู่ระบบมนุษย์ ไม่ว่าเดี่ยวหรือกลุ่ม หรือทางกายภาพ
Roy เห็นว่า คนทั่วไปจะไม่สามารถสังเกตพบขั้นตอนการปรับตัวภายใน ระบบการปรับตัวได้ครบถ้วน
พฤติกรรมการปรับตัวที่สังเกตได้ใน 4 ลักษณะ ได้แก่
(1) ด้านกายภาพ (Physiologic–physical Mode)
(2) ด้านอัตลักษณ์บุคคลหรือกลุ่ม (Self–Concept – Group Identity)
(3) บทบาทตามหน้าที่ของบุคคลหรือกลุ่ม (Role Function)
(4) ด้านการพึ่งพากัน (Inter-dependence)
ทั้งหมดนี้สังเกตได้จากพฤติกรรม ไม่ว่าเป็นกายภาพ (เช่นผล X-ray) หรือพฤติกรรมที่ปรากฏ อาจเป็น พฤติกรรม
ภายในร่างกาย เช่น การคิดมาก หรือเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทั้ง 4 ด้าน ดัง ภาพที่ 1 กรณีครอบครัว ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ของพฤติกรรมการปรับตัว (ตัวตน) ของ แม่ และภรรยา (สะใภ้) ปรากฏในกรณีศึกษาครั้งนี้ใน ภาพที่ 2 และ 3 สาหรับภาพ
ที่ 4 นั้น ใช้ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และคลิปที่ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ จนกระทั่งกลายเป็นภาพที่ 4
ทั้งหมดนี้ จะกล่าวผลลัพธ์ให้ละเอียดขึ้นต่อไป
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Human Being

Stimulus

Self-concept
Physiological
mechanism

Action

Coping
Mechanism
Role
function

Interdependence

Adaptation

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงระบบการปรับตัวบุคคล (Human being as adaptation system)
Note 1: แผนภาพจากบทความของ Notsu (Akira Notsu, 2009)
Note 2: เป็นที่น่าสังเกตุว่าแผนภาพนี้อาจใช้วิเคราะห์ในระดับหน่วยของกลุ่มบุคคลได้
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Mother’s self

(6)

(6)
(6)

(6)
Self concept
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Physiologic
-Physical mode
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(6)

(6)

-Age:85
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: SLE
and knee pain
Mental
:Still
alert

(6)

(6)
Self-consistency
(6)

(6)
Gaining
(6) Excellent_mother
image

(6)
Moral-ethical
- spiritual
self

Good
citizen

(6)
Being
generous

(6)
Sufficient
Life and good earth

Head of
House
-keepers

Self-Ideal

(6)

(8)

(8)-

(6)

Significant other
(6)

- (8)

(8)

-

3 Sons
Mother
In Law

-

(8) -

(6)

(6)

(6)

Wife

Late husbard
(Father)

Church’s friend

2nd
Son

Unsatisfy with
Quality of house Afraid of extravagance
keeping
Of 2nd son and wife
of wife

Excellent
At house
- work

Financial
Sufficiecy
Is most important

Whole
Family’s
securities

(8)

(6)

Support
System

(6)

2 nd
Son’s
Financial
manager

(6)

(6)

(6)

(6)

Whole family’s
Supervisor

Personal self

(6)

Interdependence mode
Role function mode

(8) -

(8) -

ภาพที่ 2 พฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behaviors) ซึ่งเป็นตัวตนของแม่ที่คณะผู้วิจัยสังเกตได้
(6)

(6)

Wife’s self
(6)

(6)

Role function
mode

Physiologic
- physical mode

(6)

(6)
Self - ideal

(6)

(6)
Insecure in
Gaining respect
- (6)
- (6)

Try to be
Excellent
House - wife
(6)

Concern with
Former home’s
Family’s overall
securities

(6)

(6)

Gain securities
In money

(6)
To serve
husband

(8) (LOVE)

(6)

Support system

Housewife
(6)

Personal self

Self - consistency

(6)

Government
officer

(6)

(6)
Age : 53
Decease
: unstable
Body-mental
Health
With
aggressive
character

Being
tired

(6)

Self concept mode

Interdependence mode

Meeting requirement
Fron husband

(6)
-

(6)

(6)
Church’s
friends

(6)

Significant other

(6)

(6)
Fomer home’s
family

Diceased
Sister and mother

Husband
(Emotionaly unbalanced)
(8)
(6) Mother – dependency
Character of husband

(6)
(8)
(8) -

Mother’s character
Of perfectionist requirement
which fail

(8) -

Insecure
In emotion
(8) (8) +
(8) -

ภาพที่ 3 พฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behaviors) ซึ่งเป็นตัวตนของภรรยาที่คณะผู้วิจัยสังเกตได
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Perfectionist
Character
of Mother
(House-work)

Self-over-conf
ident
Character of
Mother

Earning Trust
And love
From sons from
Excellency in Raising
Children
Of
Mother (From Factor
Analysis) (A1 )

Drawback of
Mother from Culture
Gap Between
Generations (1 st, 2 nd, 3rd )
(From F.A.) (A2)

Concerned Attributes of Mother (From F.A.) (A3)

Conflicts in Home
Culture
Between 3 Sons
Family and Wife
Own Family (From
F.A.) (A6)

Own – Conflicting of
Philosophies in 2nd
Son (Nervous
Character) (From F.A.)
(A3)

Pressure of 2nd Son
Toward
Whole Family (From
F.A.) (A4)

Pressure of Mother
Toward 2nd
Son Acknowledged by
Wife (From F.A.) (A5)

Concerned Problems of 2nd Son

Independent and Non –
Perfectionist
House – Work’
Characters of
Wife (From F.A.) (A7)

Not Good
Health of Wife

Not Enough
Communication
Between 1st Son and
Other
Members of Family
(From
F.A) (A8)

Concerned Problems of Wife
Wife
Weakening Image of
Church 2nd and 3nd
Generattion’s Toward the
Family (From F.A.) (A9)

ภาพที่ 4 ผลจากการจัดกลุม่ ปัญหา (100 คลิป) ของครอบครัวกรณีศึกษาและจากการวิเคราะห์ปจั จัย
(Factor Analysis)
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ RAM ด้านพฤติกรรม ที่สังเกตุได้เป็นดังแผนภาพที่ 2 และ 3 โดยแสดง
พฤติกรรมการปรับตัวของแม่และภรรยาที่สังเกตเห็นได้ “เส้น” ที่เห็นแสดงถึง “ความเกี่ยวเนื่อง” กันและกันของจุดต่อ
(Node) ซึ่งเป็นพฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behaviors) หมายเลขที่กาหนดไว้ ในเส้นที่เชื่อมต่อ จุดต่อ ทั้งสองคือ
หมายเลขที่แสดงหมวดหมู่ (ประเภท) (ทั้งหมดมี 8 หมวดหมู่) ของความเกี่ยวเนื่องระหว่าง จุดต่อ ทั้ง 2 ตามที่กาลังจะ
กล่าวในหัวข้อต่อไป สาหรับเครื่องหมาย – หมายถึง ความเกี่ยวเนื่องมีลักษณะเป็น ปฏิปักษ์กัน ระหว่าง พฤติกรรมการ
ปรับตัวใน จุดต่อ ทั้งสองที่เชื่อมต่อกันโดย “เส้น” (ให้รายละเอียดอีกครั้งในต่อไป)
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2. ทฤษฎีการสร้างสมดุล ของ Heider (Akira Notsu, 2009)
ทฤษฎีนี้เป็นการสร้างสมดุลของ “การสังเกตและรับรู้” (Perceptual Balance) ในเชิงการสื่อสาร ซึ่งวิเคราะห์ได้
จาก “เนื้อหา” ของ ข่าวสาร และความเกี่ยวเนื่อง (interrelationship) ระหว่าง ข้อความ (Messages) เหล่านี้ เพราะ
มนุษย์จะสังเกตเกี่ยวเนื่องนี้ โดยอัตโนมัติ
Heider วิเคราะห์ คาต่างๆ (Words) ที่สาแดง สถานการณ์ (Situation) ของบุคคล (“Word Analysis”)
เช่นเดียวกับวิเคราะห์สถานการณ์ (“Situation Analysis”) ในการสร้างสมดุลที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจิตวิทยาในทานองนี้
ใช้ชื่อว่า “Naïve Psychology”
Heider ได้ผลสรุปในการสร้างคาที่แสดงหมวดหมู่ของความเกี่ยวเนือ่ ง (Notion of “Relation Types”) ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ นานา ของการสังเกตและรับรู้ (Perceptions) อันได้แก่
(1) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วย ที่รู้สึกได้รับความรักระหว่างกัน (Relations of “experiencing or being
affected”) เป็นที่น่าสังเกตุว่าหน่วยอาจเป็นบุคคล หรือปรากฎการณ์ หรือผลการกระทาบางอย่าง หรือรู้สึกได้รับความรัก
ระหว่างกัน
(2) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วย แห่งการ “ก่อให้เกิด” (Relations of “causing”)
(3) ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วย แห่งการที่หน่วยที่ 1 “สามารถกระทา” อีกหน่วยหนึ่งได้ (Relations of
“can (being able to)”)
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างที่หน่วยบุคคล 1 “พยายาม” ทาบางสิ่ง ซึ่งเป็นอีกหน่วย 1 (Relations of “trying”)
(5) ความสัมพันธ์ระหว่างที่หน่วยบุคคล 1 “มีความต้องการ”บางสิง่ เป็นอีกหน่วย 1 (Relations of “wanting”)
(6) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยที่ 1 “สังกัด” ในอีกหน่วย 1 (Relations of “belonging”)
(7) ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยที่ 1 “สมควร” กระทาบางสิ่ง ซึ่งเป็นอีกหน่วย 1 (Relations of “ought and may”)
(8) ความสัมพันธ์เชิงอารมณ์ระหว่างกันและกันของ 2 หน่วย (“Sentiment” relations)
หมวดหมู่ของ “ความเกี่ยวเนื่อง” ต่างๆ นานา ของ (1) - (7) ยกเว้น (8) เรียกว่าความเกี่ยวเนื่องแบบ Unit
Formation (จะอธิบายต่อไป) ซึ่งความเกี่ยวเนื่องต่างๆ นานาเหล่านี้ อาจเป็น + หรือ - ซึ่งในที่นี้เขียนได้ว่า (1) +, (1) −,
ว่า (2) +, (2) − ………, (8) + และ (8) –
ตัวอย่างของ Unit Formation ของหมายเลข (1) – (7) เช่น (5) หรือความเกี่ยวเนื่องที่เป็น “wanting”
(หมายเลข 5) อาจมีกรณีที่เชื่อมต่อกันระหว่าง จุดต่อ (Node) “พฤติกรรม ของแม่ที่เห็นว่าเงินสาคัญ” กับ จุดต่อ “ลูกชาย
และสะใภ้มีความประหยัด” ซึ่งทั้งสองจะรวมตัวเป็น หน่วย เดียวกัน เพราะ “wanting” เป็นปรากฎการณ์ของมนุษย์ (แม่)
ที่จะมองแบบง่ายๆ ว่า 2 สิ่งเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ในกรณีตรงกันข้ามเช่น มองแล้ว แยกตัว (Split) เป็นสองตามเครื่องหมาย –
ก็อาจเป็นไปได้ เช่น “wanting” ที่เป็น – เกิด การแยกตัว ระหว่าง จุดต่อ ทั้ง 2 ที่เชื่อมกันอยู่ (“ไม่ต้องการ”)
อนึ่ง Heider เน้นความลงรอย (Consistency) ของความเกี่ยวเนื่อง เฉพาะในแง่มุม “สมดุลของการรับรู้ในการ
คิดความรู้สึกของบุคคลหนึ่ง (“P”) ต่ออีกบุคคลหนึ่ง (“O”) (“The perceptual or cognitive balance” of a person
(P) to another person (O)) ในเรื่องหนึ่งๆ (Entity X) (ดูแผนภาพที่ 5 ประกอบ) ตามแผนภาพที่ 5 P และ O เป็นตัว
บุคคล X คือ สินค้าชนิดหนึ่งที่ O ผลิตขึ้น pLo (ชอบ – like) คือความเกี่ยวเนื่องแบบ (8) คือ “Sentiment”
Relation (ชอบ - like) oUx ของรูปขวา คือความเกี่ยวเนื่องแบบ Unit Formation หมายเลข (2) เนื่องจาก o เป็นผู้ผลิต
x pDLx คือ p ไม่ชอบ (Dislike) x เป็นความเกี่ยวเนื่องแบบ (8) คือ “Sentiment” Relation oNUx คือ p เริ่มที่จะคิดว่า
o ไม่ชอบ x (Non-unit Formation) ที่น่าสังเกตคือสิ่งเหล่านี้เป็นการคิดคานึงของเจ้าตัว (p) ทั้งสิ้น
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X

X
pDlx
(8)−

+

(2)+

ระบบไม่สมดุล

O

pLo

-

(8)−

(2)−

ระบบสมดุล

P

oUx

PDLx

oNUx

O

P
pLo

(8)+

(8)+

Balanced situation

Imbalanced situation

Note: ภาพจากบทความ Notsu (Akira Notsu, 2009)
ภาพที่ 5 สถานการณ์สมดุล หรือไม่สมดุลของการรับรู้
(Heider’s perceptually balanced and imbalanced situation)
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X
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X
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+

P

+

+
+

X
O

+
Imbalanced situation

O

P comes to like (L) x.

X

−

+
P

+

+
P comes to think that
O dislike (DL) x.

−

−

O

−

P

−

X

P begins disliking (DL) o.

+

P

+

+

O”

−

(negative part of o)
,

+

O
(positive part of o)
P begins disliking a part of o.
(rare case)
Note: แผนภาพจากบทความ Notsu (Akira Notsu, 2009)
ภาพที่ 6 การปรับตัวให้เกิดการสมดุลจากระบบ (สามเหลี่ยม) ที่ไม่สมดุลให้เกิดสมดุล
(Restoration of balance from imbalanced situation)
สภาพการณ์เหล่านี้ ดังแสดงในแผนภาพนี้ (แผนภาพที่5และ6) การสมดุลของระบบสามเหลี่ยมหนึ่งๆ ถูกจากัด
ความว่า ผลคูณของเครื่องหมายของเส้นทั้งสามเหลี่ยมเป็น (+) ในกรณีของแผนภาพที่ 5 (ขวา) จะมีผลคุณ (+) × (+) × (-)
= (-) สถานการณ์ทางขวา จึง “ไม่สมดุล” (Imbalanced) สถานการณ์สมดุล (Balance) คือ P มีการรับรู้ว่า “ไม่เครียด”
(“Not Stress”) ในขณะที่ความไม่สมดุลของสถานการณ์ ทาให้ P รู้สึกเครียดหรือไม่สบายๆ(Uncomfortable) (ที่ไม่
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คานึงถึงความรู้สึกของ O เนื่องจากว่า สถานการณ์หมายถึง ที่คนๆ หนึ่งคานึงสถานการณ์ในความคิดของนาย P คนเดียว)
กรณีแผนภาพที่ 6 การไม่สมดุลเป็นไปตามเครื่องหมาย (-) ของระบบ เช่นกัน
ทฤษฏีการสร้างความสมดุลของ Heider (Heider’s Theory of perceptual balance) กล่าวว่า สถานการณ์ไม่
สมดุล (Imbalanced State) ของคนๆ หนึ่งในเรื่องหนึ่งๆ จะพยายามปรับเข้าสู่สภาวะสมดุลในระบบสามเหลี่ยม แผนภาพ
ที่ 6 แสดงถึงระบบต่างๆ ของความเกี่ยวเนื่อง ระหว่าง P, O, X ที่พยายามจะคืนสู่สมดุลโดยธรรมชาติมนุษย์
นอกจากนี้การสร้างสมดุล (Perceptual Balance) สามารถขยายขอบเขตไม่เฉพาะสามเหลี่ยมแต่ละอันเท่านั้ น
แต่สามารถประยุกต์ทฤษฎีของ Heider ให้อยู่ในขอบเขตปัญหาสังคมที่เป็นรูปธรรมได้ด้วย โดยแสดงในรูปของ Signed
Graph ไม่มีขอบเขตของจานวนผู้เกี่ยวข้อง และไม่จาเป็นต้องแยกระหว่าง บุคคล และ หรือเรื่องราวของ “เป้าวัตถุที่
เกี่ยวข้อง” (“Items”) กล่าวคือไม่อยู่ภายในตัวแบบของ Heider ที่ยกขึ้นข้างต้น (Harary 1961 ; Cartwright and Haray
1956 ; Newcomb 1953 ; Katai and Iwai 1978 a,b)
ในกรณีผลของการสมดุลหรือไม่ ในบางปัญหา (ตัวอย่าง) ของกรณีศึกษาครอบครัวนี้จะยกขึ้นแสดงภาพ ณ ที่นี้
ก่อนแต่เนิ่นๆเพื่อความเข้าใจ กล่าวคือ แผนภาพที่ 7 และ 8 (ก่อนที่จะอธิบายแผนภาพที่ 2,3 และ 4 รวมทั้งแผนภาพที่ 7
และ 8 อีกครั้งในภายหลัง)
Role

To be 2nd Sons’
Financial
Manager before

(6)

+

(8)

-

Ideal
(

Financial
Sufficiency
Is most important

)
(8)

Afraid of
extravagance
Of 2nd son and wife

+

Role

Head of
House – Keepers
(Mother)

-

(8)

Unsatisfy with
Quality of house
Keeping of wife

+
(

(8)

+

Wife

)
(8)

-

ภาพที่ 7 ในบางส่วนของการรับรู้ ของ แม่ ใน บริบท ของ Heider
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Insecure in
Emotion (Wife)

(8) +

+

Husband
(Which Emotionally
unbalanced)
(6) –

(8) –

Mother – dependency
Character of husband
(mother)
ภาพที่ 8 ส่วนของการรับรู้ในบาง Perception ของ ภรรยา (ลูกสะใภ้)

3. กรณีศึกษาครอบครัวนี้
ในครอบครัวคริสเตียนคนไทยเชื้อสายจีนประกอบด้วย แม่ (อายุ 85 ปี) บุตรชาย 3 คน (อายุ 62, 60 และ 59 ปี
ตามลาดับ) แต่ละบุตรชายมีครอบครัวของตนเอง คุณแม่อาศัยอยู่กับบุตรชายคนที่ 2 ที่เพึ่งแต่งงานใหม่กับหญิง อายุ 53 ปี ซึ่ง
เป็นคนไทยเชื้อสายจีน เช่นกัน (ภรรยาเดิมของสามี ได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยไม่มีบุตร)
บุตรคนที่ 2 มีปัญหาด้านความเครียดเล็กน้อย ทาหน้าที่เป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ทุกวันอาทิตย์บุตรชายคนนี้ จะไป
คริสตจักรจีนแห่งหนึ่งพร้อมแม่ และภรรยาของเขา
คริ สตจักร มีอิ ทธิ พลอย่ างมากต่อครอบครั วนี้ เป็นที่ น่ าสังเกตว่ า บุตรคนนี้ มีบุ คลิ กและนิ สัย ไม่อิ สระเท่าที่ควร
(Dependency character)
ลักษณะนิสัยเจ้าระเบียบของแม่ มีผลต่อพฤติกรรมของภรรยาอย่างมาก ปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งและความเครียดขึ้น
ภายในครอบครัวนี้ ซึ่งมีผลกระทบทั้ง 3 คน (แม่, ลูกชาย และลูกสะใภ้)
ผลลัพธ์ก็คือในครอบครัวใหญ่ และที่คริสตจักร ช่วยตัดสินใจให้บุตรชาย และภรรยานี้ ย้ายบ้านไปอยู่ที่ใกล้เคียงโดย
บุตรชายมาดูแลแม่ทุกวัน หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปได้ ครึ่งปีปรากฏว่า คุณแม่ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา
หนึ่ง ซึ่งบุตรชาย และภรรยา เดินทางไปเยี่ยมทุกวัน และทาพิธีขออโหสิกรรมที่นั่น หลังจากนั้นเป็นต้นมา ครอบครัวใหญ่ได้
ตัดสินใจ จ้างแม่บ้านคนหนึ่ง 24 ชั่วโมง มาดูแลแม่ที่หายป่วย บุตรชายคนที่ 2 และภรรยา เดินทางไปเยี่ยมแม่ทุกวัน และคืน
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกสะใภ้ได้อย่างมหัศจรรย์ หลังจากที่คริสตจักร และครอบครัวใหญ่ทุกคน อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานานผลจากการรวบรวมตัวแปรและวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ F.A. โดยคณะผู้วิจัยประเมินระดับความเข้มข้นของ
ปรากฏการณ์และความเข้มข้นของสาเหตุ ปรากฏผลตาม ภาพที่ 4 (ดังแสดงไปแล้ว) ผลจากการใช้ทฤษฏี RAM และทฤษฎี การ
สร้างสมดุล ผลปรากฏตามภาพ ที่ 2, 3, 7, และ 8 (ดังแสดงไปแล้ว)
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อนึ่งภาพที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของ Heider ที่ปรากฏในภาพที่ 7 และ 8 เป็นภาพที่ครุ่นคิดได้จากภาพที่ประยุกต์
RAM ดังแสดงในภาพของแม่ และภรรยา (ภาพที่ 2 และ 3)

4. การอธิบายการวิเคราะห์ผลการประยุกต์ใช้ทฤษฎี RAM และการใช้ทฤษฎีการสร้างสมดุลของ
Heider (รวมทั้งการอธิบายภาพ)
การเขียนภาพ RAM จะใช้หลังการวิเคราะห์ 100 คลิป และการผนวกแนวคิด (Concepts) โดยใช้ F.A. ทั้งหมดนี้ เป็น
ขั้นตอนพยายามพิจารณา Adaptation behaviors ของแม่และภรรยา ซึ่งเป็นการปูหนทางสาหรับการเข้าใจตัวตน (Self) (ซึ่ง
สังเกตุจากพฤติกรรมการปรับตัวของเขาเหล่านั้น) ของเขาเหล่านั้น (ภาพที่ 2 และ 3) หลังจากนั้นจึง พิจารณาบางประเด็น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนที่เป็นเครื่องหมาย – ในภาพ 2 และ 3 ดังกล่าว ซึ่งเป็น วงจร(Negative Loop) นามาประยุกต์ใน โมเดล
ของ ทฤษฎีการสร้างสมดุล อีกครั้ง ดังที่ตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นอยู่ในภาพที่ 7 และ 8
ในรูปบนของภาพที่ 7 แสดงให้เห็น วงจร ที่เป็น – แสดงว่าต้องแก้ไขปัญหานี้จนกระทั่ง วงจร เป็น + สาหรับรูปล่างนั้น
ถึงแม้มีปัญหา แต่ วงจร เป็น + แสดงว่าประเด็นนี้ภาวะทางจิตของแม่ในมุมนี้ ยัง สมดุล อยู่ (ถึงแม้ไม่พอใจการดูแลบ้านของ
สะใภ้ แต่ก็คิดว่าการดูแลบ้านไม่เก่งจะส่งผลลบต่อสะใภ้ จิตใจของแม่จึง สมดุล)
ในรูปภาพที่ 8 แสดงว่าภาวะจิตใจของภรรยา (สะใภ้) ยัง สมดุล อยู่ได้ (เนื่องจากความรักในตัวสามี มีมาก) ประกอบ
กับภรรยาคิดว่าสามีเริ่มไม่พึ่งพิงต่อแม่ (เครื่องหมาย เป็น - )
อนึ่งภาพ แบบทฤษฎีการสร้างสมดุล สามารถสร้างขึ้นได้ จานวนมาก (ไม่ต่ากว่า 10 แผ่นภาพ) แต่ที่ยกขึ้นมา
กล่าวเป็นตัวอย่างเพียง 2 แผ่นภาพ ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ ผลจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎี RAM และการใช้
ทฤษฎีการสร้างสมดุลของ Heider โดยยกตัวอย่าง กรณีศึกษาของครอบครัวหนึ่ง
วิธีการสร้างสมดุลคือการปรับเครือ่ งหมาย โดยใช้ปัจจัยใหม่เข้ามาให้ วงจร มีลักษณะเป็น + สุดท้ายนี้จะอธิบาย
ภาพที่ 2, 3 และ 4
ข้อความย่อยของ ภาพที่ 4 เกือบทั้งหมดได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) (ผลลัพธ์ A1 ถึง A9) โดย
คณะผู้วิจัย ซึ่งทราบสถานการณ์ของครอบครัวนี้อย่างลึกซึ้ง ให้คะแนนต่อตัวแปร 34 ตัว ที่ถือว่าเป็นปัญหาที่นามาสู่ความขัดแย้ง
ระหว่าง แม่ กับ ลูกสะใภ้ โดยคะแนนที่ให้เป็นคะแนนน้าหนักของความเข้มข้นที่คณะผู้วิจัยให้ต่อสาเหตุของปัญหา 34 ตัว อย่าง
อัตตวิสัย ผลของการวิเคราะห์ปัจจัย ได้ตัวแปรนามธรรม 9 ตัว (กล่าวคือลดตัวแปรจาก 34 ตัว มาเป็น 9 ตัว) เสร็จแล้วจึงนามา
จัดกลุ่มปัญหา (โดยเพิ่มตัวแปรบางตัวที่สาคัญเข้าประกอบด้วย) ดังปรากฎในภาพที่ 4 หลังจากได้ภาพที่ 4 แล้ว เราก็นาผลลัพธ์
(ตัวแปรที่เกิดใหม่จากการลดตัวแปร 34 ตัว ของเดิม) มาพยายามเชื่อมโยงใส่ในพฤติกรรมการปรับตัวของตัวแม่ และสะใภ้ จะเกิด
เป็นภาพที่ 2 และภาพที่ 3 ซึ่งทั้ง 2 ภาพนี้ เป็นการแสดงตัวตน (Self) ของแม่และสะใภ้ตามลาดับ พร้อมทั้ง นา 100 คลิป มาจัด
ประเภทโดยใช้ KJ Method ทาการครุ่นคิดคานึงอย่างอัตตวิสัยของคณะผู้วิจัย จนกระทั่งได้ภาพทั้ง 2 เส้นที่แสดง หมายถึง
หมวดหมู่ของความเกี่ยวเนื่องภายใต้สถานการณ์ต่างๆ นานาของการสังเกตุและรับรู้ (Perceptions) 8 หมวดหมู่ ของแม่ และ
สะใภ้ จนกระทั่งได้ภาพที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึ่งแสดงพฤติกรรมการปรับตัวซึ่งเป็นตัวตน (Self) ของเขาทั้งสอง เช่น Mother’s
self ในแผนภาพที่ 2 ซึ่งสังเกตุได้จากพฤติกรรมการปรับตัว ได้เป็น 4 ลักษณะ มีรายละเอียดต่างๆ ดังที่ แสดงในภาพ โดยเส้นใน
ระดับ บน จะเป็น เรื่อง “สังกัด” (“belonging” - หมวดหมู่ที่ 6) เช่น เส้นที่เชื่อมระหว่าง จุดต่อ “Self-consistency” ของแม่
(แผนภาพที่ 2) จะมี จุดต่อ “Being generous” สังกัดอยู่ ตัวอย่างหมายเลขหมวดหมู่ที่ 8 ของตัวตน (ซึ่งเป็นพฤติกรรมการ
ปรับตัว) ของภรรยา ได้แก่ เส้นล่างสุดของแผนภาพที่ 3 จุดต่อ “Being tired” จะเป็นความเกี่ยวเนื่องทางอารมณ์ (Sentiment)
ในแง่ ลบ กับจุดต่อ “Mother’s character of perfectionist requirement which fail”
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สรุปผลการศึกษาวิจัย
1. ที่เกี่ยวข้องกับ K.J. Method F.A. ทฤษฎี RAM และทฤษฎี การสร้างสมดุล
โดยทั่วไปแล้ว K.J. Method เป็นวิธีที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลจาก คลิป ข้อมูลให้เป็นระบบ และอาจจะ
สามารถได้มาซึ่ง Concepts ที่เป็นนามธรรมขึ้นมาอีกระดับ ซึ่ง F.A. จะกระทาเช่นเดียวกันในเชิงสถิติที่มีตัวเลขที่ชัดเจน
ในกรณีศึกษานี้ได้ค้นพบว่าหลีกเลีย่ งการให้คะแนนน้าหนักในเชิงอัตตวิสัย (Subjective) ไม่ได้ ตัวอย่าง เช่น การให้คะแนน
น้าหนักของความฉุนเฉียว ซึ่งในที่สุดต้องเป็นการประเมินโดยบุคคลในครอบครัวในเชิงอัตตวิสัยดังกล่าว
การใช้ K.J. Method., F.A. ทฤษฎี RAM และทฤษฎีการสร้างสมดุล ดูเหมือนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันได้
RAM ดูเหมือน Adaptation Behavior เหล่านี้ เป็นไปตามธรรมชาติของการก่อให้เกิดสมดุล (integrity) ภายใน
ตัวผู้คนแต่ละคน เช่น แม่ หรือภรรยา เนื่องจากใช้วิธีพิจารณาแต่ละบุคคล ซึ่งถ้าเป็นการนา RAM ในกรณีกลุ่มจะต้องเริ่ม
จาก Self ของกลุ่ม ก่อนหรือไม่ เป็นประเด็นที่จะต้องศึกษาวิจัยต่อไป อนึ่งในกรณีความเป็นจริง Adaptation Behaviors
อาจสามารถเปลี่ยนแปรไปได้ในแต่ละช่วง แต่อาจมีความเฉื่อย (Inertia) มากกว่า พฤติกรรมตามปกติ
2. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ Transcendental Psychology
เนื่องด้วยแม่และสะใภ้ รวมทั้งพี่ชาย น้องชายเป็นคริสเตียน ที่มีความเชื่อในพระเจ้า จึงมีการอธิษฐานทั้งส่วนตัว
รวมถึงอธิษฐานเผื่อจากเพื่อนๆ ในคริสตจักร ดังนั้นคณะผู้วิจัยคาดว่า transcendental Factors น่าจะเกี่ยวเนื่องกับ Self
– Concept Mode ของการวางตาแหน่งให้ Self ให้สัมพันธ์กับพระเจ้า (คณะผู้วิจัย จะละเลยประเด็นของข้อโต้แย้งทาง
ศาสนา เช่น พระเจ้ามีจริงหรือไม่) เราทราบแต่ผลลัพธ์ว่า เครื่องหมาย – บางตัวใน Mother’s self และ Wife’s self ใน
แผนภาพที่ 2 และ 3 กลายเป็น + จึงทาให้ loop มีสมดุลขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เราทราบแต่ผล แต่ไม่ทราบว่ามาจากสาเหตุใด ซึ่งเรา
ทราบแต่ว่าส่วนลึกของจิตใจ (บางคนเรียกว่า จิตวิญญาณ) อาจจะน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งตัวอย่างกรณีศึกษานี้ยังก้าว
ไปไม่ถึง

ข้อจากัดหนึ่งของการวิจัย
อนึ่ง คณะผู้วิจัยยอมรับข้อจากัดของการวิจัยครั้งนี้ในแง่มุมของระดับความลึกและความครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ ของ
กรณีศึกษาที่แสดงไว้ แต่คณะผู้วิจัยใคร่จะเสนอ “วิธีวิทยา” มากกว่าในแง่เนื้อหารูปธรรมของตัวอย่าง (กรณีศึกษา) จึงคิดว่า
น่าจะนาเสนอในแง่กรณีศึกษาอื่นๆ ที่มีความสาคัญกว่านี้ในโอกาสต่อไป เนื่องจากสามารถเข้าใจวิธีวิทยาขึ้นบ้างแล้ว จากการ
วิจัยในครั้งนี้
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