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ภาพท่ี 1  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตามแบบหน้าตา่งโจฮาร่ี (Trotzer, 1977) 
 
 
 
มิตสิว่นผู้ อ่ืน 
(Others) 

                                                            มิตสิว่นตน (Self) 
 ตนเองรู้ (Known to 

self) 
ตนเองไมรู้่ (Unknown 

to self) 
ผู้ อ่ืนรู้ (Known to 

others) 
1. สว่นเปิด (Open) 3. สว่นบอด (Blind) 

ผู้ อ่ืนไมรู้่ (Unknown to 
others) 

2. สว่นปิดบงั 
(Hidden) 

4. สว่นไมรู้่ 
(Unknown) 

 
 ลุฟท์ (Lfut, 1963 อ้างถึงใน Trotzer, 1977: 40 – 41) ได้อธิบายลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคลใน 4 ลกัษณะคือ 
 1. ส่วนเปิด (Open area) เป็นส่วนของข้อมูลส่วนตวัของบคุคล ด้านพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดและ
แรงจูงใจต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนท่ีสามารถรับรู้ได้อย่างชดัเจนทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน เช่น หากมีสมัพนัธภาพระหว่าง
บคุคลท่ีดี มีการแบง่ปันและแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งบคุคล (Sharing) จะมีผลให้สว่นนีข้ยายขึน้ ท าให้
มีความเข้าใจและมีปฏิสมัพนัธ์กนัมากขึน้ ซึ่งแสดงถึงความงอกงามและการมีวฒุิภาวะของบคุคล เป็นการรับรู้
ประสบการณ์ตา่งๆ ทัง้ในเร่ืองการกระท า แนวความคดิ ทศันะตา่งๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ความสนกุสนาน ความ
ประทบัใจ ความฝัน การต่อสู้ดิน้รน ความเจ็บปวด การแก้ไขปัญหาซึ่งเก่ียวกับตนเองและผู้ อ่ืน การท่ีบุคคล
ขยายสว่นนีอ้อกไป ก็เท่ากบัว่าได้มีโอกาสขยายความเจริญงอกงามขึน้ กล่าวคือการท่ีบคุคลมีการตระหนกัรู้ใน
ตนเองสงู ปราศจากการปอ้งกนัตนเองและการบิดเบือนตอ่การรับรู้ความจริง แตก่ารขยายในสว่นเปิดนีส้ามารถ
ยืดหยุน่เปล่ียนแปลงได้ ซึง่ต้องขึน้อยูก่บัลดลงและขยายออกในสว่นอ่ืนๆ ด้วย 
 2. ส่วนปิดบงั (Hidden) เป็นส่วนของข้อมูลส่วนตวัท่ีตนเองสามารถรับรู้ในด้านพฤติกรรม ความรู้สึก
และแรงจูงใจ รวมถึงความรู้สึกเก่ียวกับตวับุคคลเอง (Self-knowledge) ท่ีเกิดจากประสบการณ์ส่วนตวัและ
การเรียนรู้ท่ีสะสมมา แตผู่้ อ่ืนยงัไมส่ามารถรับรู้ได้หรือเลือกเปิดเผยข้อมลูในส่วนนี ้ตามแตร่ะดบัความไว้วางใจ
ท่ีบคุคลมีให้แก่กนั ถ้าบคุคลมีความไว้วางใจซึ่งกนัและกนัมาก จะท าให้เกิดการเคล่ือนของข้อมลูในสว่นนีไ้ปยงั
ส่วนเปิดได้มากขึน้ โดยบุคคลจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนนีใ้ห้บุคคลอ่ืนทราบด้วยการเปิดเผยตนเอง (Self-
disclosure) อนัจะท าให้เกิดความเข้าใจในตวับคุคลนัน้มากยิ่งขึน้ 
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 3. สว่นบอด (Blind) เป็นสว่นข้อมลูสว่นตวัของบคุคลด้านพฤติกรรม ความรู้สกึและแรงจงูใจท่ีผู้ อ่ืนรับรู้
แต่ตนเองไม่สามารถรับรู้ได้หรือไม่เคยตระหนักมาก่อน ได้แก่ นิสัย ความเคยชินของบุคคลในการใช้ค าพูด 
ทา่ทาง เม่ือบคุคลได้รับการแบง่ปันการรับรู้ของผู้ อ่ืนมาสู่ตน เรียกว่าการให้ข้อมลูปอ้นกลบั (Feedback) จะท า
ให้บคุคลนัน้รู้จกัตวัเองมากขึน้ 
 4. ส่วนไม่รู้ (Unknown) เป็นส่วนของข้อมูลส่วนตวัของบุคคลด้านพฤติกรรม ความรู้สึกและแรงจูงใจ 
ซึ่งไม่เคยรับรู้ได้โดยตนเองหรือผู้ อ่ืน เป็นส่วนท่ีแสดงถึงศักยภาพแห่งความงอกงาม ซึ่งเป็นผลมาจาก
บรรยากาศของกลุ่มและสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกท่ีพัฒนาจนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ซึ่งเม่ือมีการ
พฒันาสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล สว่นไมรู้่นีจ้ะเคล่ือนย้ายโดยผา่นสว่นปิดบงัหรือส่วนบอดไปยงัสว่นเปิดได้  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างบริเวณทัง้ 4 ส่วน 
 เม่ือบุคคลอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม สัมพันธภาพในขัน้เร่ิมต้นโดยของบุคคลทัว่ไปจะมีพืน้ท่ีส่วนเปิดน้อย
ท่ีสุด แต่เม่ือบุคคลเร่ิมมีความไว้วางใจเกิดขึน้แก่กนัก็จะเ ร่ิมเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองแก่ผู้ อ่ืนมากขึน้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันบุคคลก็จะได้ข้อมูลป้อนกลบัท่ีไม่เคยรู้หรือตระหนักมาก่อนจากสมาชิกคนอ่ืน ท าให้เกิดความ
ชดัเจนและตระหนกัในตนเองมากขึน้ เป็นผลให้สว่นเปิดขยายออกกว้างขึน้ 

เม่ือบคุคลเร่ิมได้รับข้อมลูเก่ียวกบัตนเองมากขึน้ รวมถึงการได้มีประสบการณ์ เกิดความเข้าใจในสิ่งท่ี
ไมเ่คยเข้าใจมาก่อน หรือรับรู้ในสิ่งท่ีไม่เคยได้รับรู้มาก่อน ตลอดจนสิ่งท่ีผู้ อ่ืนก็ไม่เคยรับรู้มาก่อน ก็จะท าให้สว่น
เปิดขยายเพิ่มมากขึน้ แล้วส่วนทัง้ 3 ท่ีเหลือจะลดน้อยลงตามการขยายของส่วนเปิดนี ้โดยเฉพาะในส่วนท่ีตวั
บคุคลและผู้ อ่ืนไมรู้่ก็จะยิ่งมีพืน้ท่ีเล็กลง ซึง่เป็นผลจากการท่ีบคุคลมีความเข้าใจ (Insight) และพฒันาศกัยภาพ 
(Potential) อยา่งเตม็ท่ีจากความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลไปสูก่ารเปิดเผยตนเองโดยผา่นสว่นปิดบงัและสว่นบอด
ภาพท่ี 2  แสดงความสมัพนัธ์ของสว่นไมรู้่และสว่นเปิด (Trotzer, 1977) 
  ตนเองรู้  ตนเองไมรู้่  
 

กา
รเปิ

ดเ
ผย
ตน
เอ
ง 

ข้อมลูปอ้นกลบั 
 

ผู้ อ่ืนรู้  1. สว่นเปิด  
           potential 
 

3. สว่นบอด  

ผู้ อ่ืนไมรู้่  2. สว่นปิดบงั  
 

4. สว่นไมรู้่  
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การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure) คือ การกระท าท่ีท าให้ผู้ อ่ืนรับรู้เก่ียวกับตนเอง มีทัง้ส่วนของ
เร่ืองราว ความรู้สกึ ความคดิ คา่นิยม ความคาดหวงั 
 
ทักษะการเปิดเผยตนเอง 

1. การประสานสายตา ควรสบตาผู้ ท่ีเราสนทนาด้วยอยูเ่สมอ แตไ่ม่ควรจ้องมากเกินไป 
2. น า้เสียง ใช้น า้เสียงท่ีพอดีกบัสภาพแวดล้อม ไมด่งั ไม่เบาจน หรือกระแทกเกินไป ควรใช้น า้เสียงท่ี

แสดงความเป็นมิตรและเป็นธรรมชาต ิไมปั่น้เสียง 
3. การวางทา่ทาง วางตวัให้สบาย ไมเ่กร็ง ไมแ่สดงทา่ทีคกุคามตอ่ผู้ ท่ีเราสนทนาด้วย 
4. การแสดงออกทางสีหน้า เป็นธรรมชาตติามเร่ืองท่ีก าลงัสนทนา แตร่ะวงัไมใ่ห้แสดงออกมากเกินไป 
5. กาละ ควรพิจารณาวา่ควรพดูเร่ืองใดในโอกาสใด ผู้ ฟังพร้อมจะรับฟังหรือไม่ 
6. เนือ้หาในการพดู ให้เป็นไปอยา่งอิสระและเป็นประโยชน์ตอ่ทัง้ผู้พดูและผู้ ฟัง 
7. การฟัง มีการรับฟังคูส่นทนาด้วยความสนใจ ไมเ่ป็นฝ่ายพดูเพียงฝ่ายเดียว 

 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) คือ การให้ข้อมลูท่ีแสดงการรับรู้ของบคุคลมีตอ่การกระท าของ

บุคคลอ่ืน อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลได้เรียนรู้ว่าสิ่งท่ีท าไปดีหรือควรปรับปรุงจุดไหนบ้าง เพ่ือแก้ไข
ตนเองให้ดีขึน้ 
 

ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

1. ข้อมลูปอ้นกลบัจะต้องเป็นลกัษณะอธิบายมากกวา่ลกัษณะประเมิน ซึง่การท าดงันีจ้ะท าให้ผู้ รับ
ยินดีฟังมากกวา่ 

2. ข้อมลูปอ้นกลบัจะต้องเป็นเร่ืองเฉพาะเจาะจง มากกวา่ท่ีจะเป็นเร่ืองเล่ือนลอยเป็นเร่ืองท่ีทัง้ผู้ให้
และผู้ รับประสบมาจริง 

3. ข้อมลูปอ้นกลบันัน้จะต้องสนองความต้องการทัง้ผู้ให้และผู้ รับ ทา่นจะต้องคดิให้รอบคอบวา่
ข้อมลูปอ้นกลบันัน้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทัง้คู ่ทัง้ผู้ให้และผู้ รับจะได้ประโยชน์ 

4. จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของผู้ รับวา่จะใช้ประโยชน์จากข้อมลูปอ้นกลบันัน้ได้จริง 
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5. ข้อมลูปอ้นกลบันัน้จะต้องมุง่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงความประพฤตขิองผู้ รับว่าสามารถจะท า
อะไรได้ ถ้าผู้ รับไมส่ามารถท าได้แล้วผลจะเป็นไปในทางลบทนัที 

6. ผู้ รับจะต้องยืนยนัแสดงความเตม็ใจท่ีจะรับข้อมลูปอ้นกลบัความพร้อมท่ีถึงขีดสงูสดุเม่ือผู้ รับร้อง
ขอให้ชว่ยบอกความประพฤติในบางด้านของตน 

7. การให้และการรับข้อมลูปอ้นกลบัจะต้องท าให้ถกูจงัหวะเวลาท่ีเหมาะท่ีสดุ ส าหรับการให้ข้อมลู
ปอ้นกลบัคือเวลาภายหลงัจากเหตกุารณ์เกิดขึน้ไมน่านนกั และผู้ รับไมยุ่ง่ยากใจมากนกัหลกัจาก
เหตกุารณ์เกิดขึน้และพร้อมท่ีจะรับ 

8. หลงัจากให้ข้อมลูปอ้นกลบัแล้วจะต้องตรวจสอบกบัผู้ รับอีก ท่านจะต้องมัน่ใจได้วา่ผู้ รับได้ยินสิ่งท่ี
ทา่นพดูไปอยา่งถกูต้อง บางทีต้องให้ข้อมลูปอ้นกลบัซ า้อีก 

9. การให้ข้อมลูปอ้นกลบัจะเกิดประโยชน์ยิ่งขึน้ ถ้าให้กนัเป็นกลุม่หรือตอ่หน้าบคุคลท่ีสาม ผู้สงัเกต
หรือบคุคลท่ีสามท่ีจะชว่ยตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูปอ้นกลบัได้มาก 

 
 


