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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมุ่งวิเคราะห์อิทธิพลของกลุ่มที่มีผลต่อพฤติกรรมสมาชิกในกลุ่ม จากภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry men เป็น 
ภาพยนตร์ดราม่าเกี่ยวกับคณะลูกขุน 12 คน ที่ต้องพิจารณาคดีฆาตกรรม โดยมีเด็กชายคนหน่ึงตกเป็นจ าเลยในข้อหา
ฆาตกรรมพ่อตัวเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกลุ่ม(คณะลูกขุน) ที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ของสมาชิก 
โดยผู้วิจัยวิเคราะห์ได้ 3 ประเด็น คือ 1. การออมแรงในสังคม 2. พฤติกรรมไม่เป็นตัวเอง และ 3. การตัดสินใจโดยกลุ่ม ผลของ 
การวิจัยทั้ง 3 ประเด็น สะท้อนให้เห็นถึงการท าความเข้าใจการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลเมื่ออยู่ในกลุ่ม และผลของ
การใช้กลุ่มท าการตัดสินใจ ที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่าง กว้างขวางในองค์การต่าง ๆ  ทั้งน้ีเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการ
ตัดสินใจโดยกลุ่ม มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีความ ถูกต้องมากกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว 
ค าส าคัญ: การออมแรงในสังคม, พฤติกรรมไม่เป็นตัวเอง, การตัดสินใจกลุ่ม  

 
Abstract  

This article aims to analyze group influence affecting member behavior in the film 12 Angry Men . 
The film is about a 12 juries investigated a murder involved in a boy who was accuse of murdered his father. 
This film reflected to group influence of juries influence on the behavior of the members .  The article 
analyzes 3 aspects of the film, including: 1) Social Loafing 2) Deindividuation and 3) Group Decision Making. 
Findings from the analysis of three issues of reflect are; the understanding of the person’ s behavior in the 
group, the effect of using the decision making group.  The group decision making is widely accepted and 
used in various organizations because most people believe that the decision by the group is more reliable, 
more efficacy, and more accurate than a decision by a one person. 
Keyword: Social Loafing, Deindividuation, Group Decision Making 
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1. บทน า 
สังคมในปัจจุบันเราจะพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวเราที่ “กลุ่ม” มักจะมีอิทธิพลท าให้สมาชิกในกลุ่มมีพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือนสนิท หรือกลุ่มเพ่ือนที่ท างานก็ตาม ทั้งการถูกชักจูง การคล้อยตาม  หรือการยอมท าตาม 
นับต้ังแต่เรื่องทั่ว ๆ ไป เช่น การเลือกชุดแต่งกายไปร่วมงานแต่งงานตามธีมต่าง ๆ การต้องย้ายเข้าไปอยู่ในสถานที่ใหม่ ๆ แล้ว
พบเห็นการกระท าที่แตกต่างไปจากที่เคยท า ซึ่งอาจท าให้ต้องตัดสินใจว่าจะยอมท าตาม หรือไม่ยอมท าตาม ไปจนถึงเรื่องราว
ใหญ่ ๆ เช่น การแสดงออกของกลุ่มนักเรียนตีกัน ที่ยังมีให้เห็นอยู่ตลอดในสังคม หรือเกิดจากการถูกกดดันโดยตรงจากกลุ่ม
เพ่ือให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมตามที่กลุ่มต้องการ โดยการใช้บรรทัดฐาน (Norm) ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ เพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน
ขึ้น ขอยกตัวอย่างงานวิจัย ในโรงงานผลิตเสื้อแห่งหน่ึงพบว่า คนงานหญิงที่เข้ามาท างานใหม่ จะท าผลงานได้มากกว่าคนที่อยู่
เก่า แต่เมื่อท างานไปสักระยะ คนงานใหม่มีผลงานลดลง ซึ่งพบว่ากลุ่มคนงานเก่าได้กดดันให้ท างานเท่ากับบรรทัดฐานของกลุ่ม
ที่ได้ตกลงกันเอาไว้ ต่อมาผู้วิจัยแยกเอาคนงานใหม่ออกจากคนงานเก่าปรากฏว่าคนงานใหม่ท างานได้ผลผลิตมากขึ้นเท่ากับ
เมื่อแรกเข้า และรักษาระดับไว้ได้ (Coach & French, 1948) ซึ่งสาเหตุที่ท าให้สมาชิกยอมแสดงพฤติกรรมตามกลุ่มอาจเกิดได้
จากทั้งการกลัวการถูกลงโทษ หรือการต้องการยอมรับจากสมาชิกในกลุ่ม เป็นต้น 

การศึกษาเรื่องอิทธิพลของกลุ่ม นอกจากการทดลองแล้วการศึกษาผ่านภาพยนตร์ที่มีกลุ่มตัวละครแสดงพฤติกรรม
ต่าง ๆ จะท าให้เราเห็นภาพของค าว่าอิทธิพลกลุ่มน้ันมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมสมาชิกในกลุ่มได้อย่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น เพราะบ่อยครั้งเมื่อเราต้องตัดสินใจเราอาจต้องพ่ึงพากลุ่มเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ หลายครั้งเรามักจะดูว่ากลุ่มคิด
อย่างไร ความคิดเห็นส่วนใหญ่ในกลุ่มเป็นอย่างไรก่อนจะตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจโดยกลุ่มมักได้รับการยอมรับมากกว่าผล
ของการตัดสินใจด้วยตัวคนเดียว 

 
2. 12 Angry men (12 คนพิพากษา) : guilty, not guilty   

ภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry men เป็นภาพยนตร์แนวดราม่า(drama) ที่เกี่ยวกับคณะลูกขุน 12 คน ตามระบบ
พิพากษาคดีของกระบวนยุติธรรมในสหรัฐฯ โดยทั้ง 12 คน น้ันมีพ้ืนฐานทางสังคม ประสบการณ์ อายุ อุปนิสัยใจคอที่แตกต่าง
กัน และมาจากหลาหลายอาชีพ เช่น ลูกขุนหมายเลข 1 มีหน้าที่เป็นผู้น าการพิจารณาคดี มีอาชีพเป็นโค้ชสอนฟุตบอลใน
โรงเรียนมัธยม ลูกขุนคนที่ 8 มีอาชีพสถาปนิก ลูกขุนคนที่ 9 ชายชรา ที่มากประสบการณ์  

โดยทั้ง 12 คน มีหน้าที่ต้องพิจารณาคดีฆาตกรรม ที่เด็กชายคนหน่ึงตกเป็นจ าเลยในข้อหาฆาตกรรมพ่อตัวเองใน
บ้านพัก และความผิดในลักษณะเช่นน้ีมีบทลงโทษถึงขั้นต้อง “ประหารชีวิต” อย่างเดียว โดยหลังจากที่ลูกขุนทั้ง 12 คน ได้รับ
ฟังการไต่สวนพยานทั้งจากฝ่ายโจทย์และฝ่ายจ าเลยแล้ว จะต้องร่วมกันหาข้อสรุปชี้ขาดในคดีว่าเด็กชายน้ันกระท า “ผิด” หรือ 
“ไม่ผิด” โดยจะต้องได้เสียงชี้ขาดอย่างเป็นเอกฉันท์ 12 ต่อ 0 คือต้องไม่มีเสียงใดคัดค้านเลย ภาพยนตร์ด าเนินเรื่องอยู่ภายใน
ห้องห้องเดียว และมีห้องน้ าเล็ก ๆ อยู่ภายในห้องด้วย ซึ่งเป็นห้องที่ลูกขุนทั้ง 12 คน จะต้องพิจารณาลงความเห็นกันว่าจ าเลย
มีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่ และจะออกมาไม่ได้จนกว่าจะได้ค าตัดสิน ซึ่งเมื่อคณะลูกขุนเข้าไปในห้องพบว่าคณะ
ลูกขุนส่วนใหญ่ต้องการให้มีการลงมติทันทีก่อนการประชุมร่วมกัน โดยผลของการลงมติครั้งแรกปรากฎว่าในจ านวนลูกขุนทั้ง 
12 คน มีผู้ที่เห็นว่าเด็กหนุ่มมี “ผิด” ฐานฆ่าพ่อตัวเองจริง 11 คน และเห็นว่า “ไม่ผิด” 1 คน ซึ่งลูกขุนคนที่ 8 ที่เป็นสถาปนิก 
เป็นคนเดียวที่ลงมติว่า “ไม่ผิด” และให้เหตุผลว่า  

"11 คนบอกว่าผิด ส าหรับผมแล้วมันไม่ง่ายเล ยที่จะยกมือเพ่ือส่งเด็กคนน้ีไปตาย ทั้งที่เรายังไม่ได้คุยกันเลย” น่ีจึง
เป็นจุดเริ่มต้นของความ angry ของลูกขุนทั้ง 12 คน 
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รูปที่ 1 การโหวต “not guilty” ของลูกคนหมายเลข 8 
ที่มา :  https://gloria.tv/video/kBtf4SFf7irr6fpWUZSNj3HJQ 

 
2.1 ลูกขุนหมายเลข 8 : 11 ต่อ 1  

หลังจากการโหวตลงมติครั้งแรก ท าให้ลูกขุนทั้ง 12 คนจงต้องร่วมกัน คิด พิจรณา ทบทวน ไตร่ตรอง และแสดง
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับคดีดังกล่าว โดยลูกขุนหมายเลข 8 แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับหลักฐาน ข้อโต้แย้ง และพยาน
ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ดูไม่สมเหตุสมผลและท าให้เกิดความสงสัยในหลายเหตุการณ์ของคดี  

ในช่วงพักเบรกของการพิจารณาคดี ลูกขุนหมายเลข 6 และหมายเลข 8 ได้พูดคุยกันในห้องน้ า   
ลูกขุนหมายเลข 6 : “คุณคิดว่าเขาไม่ผิดเหรอ” 
ลูกขุนหมายเลข 8 : “ไม่รู้สิ ก็เป็นไปได้” 

แสดงให้เห็นว่าลูกขุนหมายเลข 8 ไม่ได้มีความคิดคิดว่าเด็กชายคนน้ันกระท าความผิด หรือมีความผิดหรือไม่ แต่หาก
เกิดความสงสัยในคดีก็ควรจ าเป็นต้องมีการพิจารณา อภิปราย ถกเถียง เพ่ือให้ความสงสัยหมดไป เพราะการด่วนตัดสินใจไม่
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอาจจะท าให้เด็กคนหน่ึงถูกประหารชีวิตได้ 

ภาพยนตร์ได้น าเสนอภาพของการโต้แย้ง ถกเถียง และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของคณะลูกขุนทั้ง 12 คน 
ซึ่งในส่วนน้ีเองที่จะแสดงให้เห็นถึง “อิทธิพลของกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมสมาชิก” ทั้งการให้ความร่วมมือในการพิจารณาคดีผ่าน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดี การออมแรงของลูกขุนบางคน ความกดดันจากกลุ่มที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่
เป็นตัวเอง และผลของการตัดสินใจโดยกลุ่ม ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนการลงมติ จาก 11 : 1 เป็น 10 : 2 จนเมื่อมีการลงมติครั้ง
สุดท้ายที่เป็นเอกฉันท์ ลูกขุนทั้ง 12 คน ก็ลงมติเป็น 12 : 0 โดยให้ “จ าเลย” เป็นฝ่าย “ไม่ผิด” ซึง่ตอนจบของภาพยนตร์น้ันก็
ไม่ได้เฉลยว่าแท้จริงแล้วเด็กหนุ่มน้ันไดกระท าความผิดจริงหรือไม่  

 
3. อิทธิพลกลุ่มต่อพฤติกรรมสมาชิกในกลุ่ม : หน้าท่ีของลูกขุนท้ัง 12  

การพูดคุย โต้แย้ง และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีของคณะลูกขุนทั้ง 12 คน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของกลุ่ม
ที่มีต่อพฤติกรรมสมาชิก 3 ประเด็น คือ 1. การออมแรงในสังคม 2. พฤติกรรมไม่เป็นตัวเอง และ 3. การตัดสินใจโดยกลุ่ม 

3.1 การออมแรงทางสังคม (Social Loafing)  
เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้บ่อยมากในสังคมปัจจุบัน ที่องค์กรส่วนใหญ่มักใช้การท างานในรูปแบบของ “กลุ่ม”  

เพราะการออมแรงทางสังคม คือการที่คนในกลุ่มไม่ยอมออกแรงท างานให้เต็มที่ตามแรงที่มีอยู่ ซึ่งแนวคิดน้ีถูกค้นพบในปี 
1913 โดยวิศวกรชาวเยรมัน Maximilien Ringelmann ซึ่งเป็นการทดลองที่ถูกเรียกว่า Ringlemann Effect คือการให้
ผู้เข้าร่วมการทดลองทุกคนดึงเชือกที่มัดลูกน้ าหนักเอาไว้ทีละคนก่อน แล้วจดบันทึกน้ าหนักรวมเอาไว้ ต่อมาให้ทุกคนร่วมกัน
ดึงเชือกที่มัดลูกน้ าหนักเอาไว้ ผลปรากฏว่า เมื่อรวมน้ าหนักตอนที่แต่ละคนดึงเชือกแบบทีละคนได้น้ าหนักมากกว่าน้ าหนักที่
ทุกคนมาร่วมดึงพร้อมกัน จึงท าให้เกิดข้อสรุปว่า คนเราเมื่อท างานร่วมกันเป็นกลุ่มจะออกแรงท างานน้อยกว่าเมื่อท าสิ่งน้ันคน
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เดียว และเมื่อสังคมกดดันต่อกลุ่ม คนที่อยู่ในกลุ่มจะรู้สึกว่าตนเองเฉลี่ยเอาแรงที่กดดันกลุ่มน้ันไว้ทุกคน ดังน้ันยิ่งมีคนมาก
เท่าไร ทุกคนจะรับรู้ว่าตนเองรับเอาแรงกดดันน้ันน้อยลง (Baron & Byrne,1981)  

คณะลูกขุนในภาพยนตร์ 12 angrey men ถือเป็นกลุ่มที่ถูกแต่งต้ังขึ้นมา 12 คน เพ่ือร่วมกันพิจารณาคดี โดยบุคล
เหล่าน้ันจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่นักกฎหมาย และมีหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง และวินิจฉัย แต่จะไม่สามารถลงโทษ 
ก าหนดโทษ หรือวินิจฉัยในข้อกฎหมายได้ คณะลูกขุนทั้ง 12 คนในภาพยนตร์ จึงต้องร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อสงสัยใน
คดี อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ซึ่งจะเห็นได้จากในภาพยนตร์ที่ลูกขุนหลายคนพยามแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับคดี ทั้งที่เชื่อว่า
เด็กหนุ่มกระท าผิดริง และลูกขุนบางคนที่เห็นว่าเด็กไม่ได้กระท าผิดจริง ในขณะเดียวกันก็มีลูกขุนบางคนที่ไม่ได้สนใจในการ
แสดงออกทางความคิดเห็นเกี่ยวกับคดี ไม่สนใจการตัดสิน ผลการตัดสิน และเลือกเข้าข้างตามเสียงข้างมาก ซึ่งลูกขุนหมายเลข 
7 แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการออมแรงทางสังคมอย่างเห็นได้ชัด  

ในขณะที่คณะลูกขุนก าลังถกเถียงเกี่ยวกับแผลและลักษณะการแทงของอาวุธมีดที่ใช้ในการสังหาร 
ลูกขุนหมายเลข 8 : คุณว่าไง? 
ลูกขุนหมายเลข 7 : คนอื่นผมไม่รู้ แต่ผมเซ็งเต็มที ไม่เห็นได้อะไรเลย ผมหยุดเถียงด้วยแล้ว ผมเปลี่ยน

โหวตเป็น “ไม่ผิด” 
ลูกขุนหมายเลข 4 : คุณพูดอะไรนะ 
ลูกขุนหมายเลข 7 : คุณได้ยินแล้วน่ี ผมฟังมาพอแล้ว (ก้มมองนาฬิกา) 
ลูกขุนหมายเลข 4 : หมายความว่าไง น่ีไม่ใช่ค าตอบ! 
ลูกขุนหมายเลข 7 : ฟังนะ น่ีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลย 
ลูกขุนหมายเลข 10 : เขาพูดถูก น่ีไม่ใช่ค าตอบ คุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ (หมายถึงลูกขุนหมายเลข 7) 

คุณโหวตว่าผิดตามคนอื่น เพราะมีต๋ัวดูเบสบอสอยู่ในกระเป๋า แล้วตอoน้ีคุณก็เปลี่ยน
โหวตเพราะคุณขี้เกียจเถียง น่ีฟังนะ ใครบอกว่าคุณมีสิทธิ์เล่นกับชีวิตคนอื่น แบบน้ี 
คุณไม่แคร์เลยเหรอ..........ถ้าคุณโหวตไม่ผิด ขอให้คุณโหวตเพราะเชื่อว่าเขาไม่ผิด 
ไม่ใช่เพราะคุณเบื่อ แต่ถ้าคิดว่าเขาผิดก็โหวตตามน้ัน  

ในการลงมติครั้งแรกพบว่ามติคือ 11 :1 ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว และเมื่อมีการถกเถียง อภิปรายถึงข้อสงสัยในคดี
ต่าง ๆ ลูกขุนหมายเลข 7 ไม่ได้สนใจที่จะพูดถึงคดี เพราะอยากรีบกลับไปดูเบสบอล ท าให้นอกจากจะไม่แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับคดีแล้ว ยังเปลี่ยนผลโหวตไปตามเสียงข้างมาก เพ่ือให้รีบจบการพิจารณาคดี ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการแสดง
พฤติกรรมการออมแรงทางสังคม และเพราะกลุ่มลูกขุนมีหลายคน และทุกคนพยามแสดงความคิดเห็น ท าให้ลูกขุนหมายเลข 7 
คิดว่าตัวเขาเองไม่ต้องแสดงความคิดเห็นก็ได้ สอดคล้องกับค าอธิบายที่ว่าเมื่อคนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มคนเราจะคิดว่าสิ่งที่
ตนเองลงแรงจะหายไปกับกลุ่มคน เลยท าให้รู้สึกถึงความรับผิดชอบส่วนบุคคลน้อยลง ท าให้บุคคลลดความพยายามในการ
ท างานลง การท างานในปัจจุบันส่วนใหญ่มักใช้กลุ่มในการท างาน เช่น การท างานรูปแบบของคณะกรรมการ ท าให้ต้องค านึง
ว่าขนาดของกลุ่มมีความเหมาะสมหรือไม่ ควรมีขนาดของกลุ่มเท่าไ จึงจะไม่ท าให้เกิดการออมแรง และสมาชิกท างานอย่าง
เต็มที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มตามมา 

3.2 พฤติกรรมไม่เป็นตัวเอง (Deindividuation) 
พฤติกรรมไม่เป็นตัวเองสามารถสังเกตได้ง่าย โดยเฉพาะวัยรุ่นเมื่ออยู่คนเดียวจะไม่กล้าแสดงพฤติกรรมบางอย่าง

ออกมา หรือจะไม่กล้าท าอะไรรุนแรง แต่เมื่อได้เข้ากลุ่มร่วมกับคนอื่น ๆ จะท าให้เข้ากล้าท าอะไรมากขึ้น เช่น กล้าที่จะแซว
ผู้หญิงที่เดินผ่านมากกว่าเวลาที่เขาอยู่คนเดียว หรือการยกพวกตีกันของนักเรียนต่างสถาบัน การรวมกลุ่มปาหินใส่รถที่ขับผ่าน
ไปมายามวิกาลที่เห็นอยู่บ่อยครั้ง หรือแม้แต่การขโมยทรัพย์สิน ฉวยโอกาสในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ 
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พฤติกรรมเหล่าน้ี เกิดจากสภาพจิตใจของบุคคลเมื่ออยู่ในกลุ่ม ท าให้มีความรู้ตัว (awareness) น้อยลงกว่าปกติ ท า
ความคิดและความสามารถในการใช้เหตุผลไตร่ตรองจะลดลง ขาดความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้อย่างมี
สติสัมปชัญญะ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมบางอย่างซึ่งในเวลาปกติจะไม่ก่อพฤติกรรมเช่นน้ัน ซึ่งพฤติกรรมจึงถูกแสดงออก
มาตามสิ่งเร้าในสถานการณ์น้ัน โดยอาจเกิดจากเง่ือนไขต่าง ๆ  ที่ไปท าให้ความรู้ตัวเองลดลง ทั้งการที่จิตใจและอารมณ์ถูก
กระตุ้นเร้าอย่างรุนแรง หรือการพุ่งจุดสนใจออกไปสู่เหตุการณ์นอกตัวเองจนท าให้ไม่นึกถึงตนเอง บุคคลจึงถูกเหตุการณ์ข้าง
นอกดึงดูดใจจนลืมเรื่องของตน รวมทั้งเมื่อเราไปเข้าร่วมกลุ่มความเป็นตัวเองจะลดลง เราจะรับเอาความคิดและเหตุผลของ
กลุ่มมาเป็นของเราแทน ในภาพนยนตร์จะพบว่ามีลูกขุนที่มีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เป็นตัวเองอย่างเห็นได้ชัด 

ลูกขุนหมายเลข 4 : มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวในค าพูดและการแสดงออกมากกว่าปกติในขณะที่การโต้เถียง
กันในคดี 

ลูกขุนหมายเลข 8 : ต้ังแต่เดินเข้ามาแล้ว คุณเหมือนพวกคนพาล คุณอยากเห็นเด็กคนน้ีตายเพ่ือความ
พอใจส่วนตัวไม่ได้สนข้อเท็จจริง คุณมันพวกซาดิสม์ 

ลูกขุนหมายเลข 4 : ปล่อยนะ ฉันจะฆ่ามัน ฉันจะฆ่ามัน (ในขณะที่พุ่งตัวเข้าไปจะท าร้ายลูกขุนหมายเลข 8) 
ลูกขุนหมายเลข 8 : คุณคงไม่ได้หมายความว่าจะฆ่าผมจริงๆ หรอกนะ 

 
 

 
รูปที่ 2 ลูกขุนหมายเลข 4 พุ่งตัวเข้าไปจะท าร้ายลูกชุนหมายเลข 8 
ที่มา : http://freenung-hd.blogspot.com 
 

 
รูปที ่3 ลุกขุนคนอื่นแสดงพฤติกรรมไม่เห็นด้วยกับลูกขุนหมายเลข 10  
ที่มา :  http://freenung-hd.blogspot.com 
 

หลังจากให้มีการโหวตลงมติครั้งที่ 5 ปรากฏว่าผลการโหวตลงมติคือ 9 : 3 ลูกขุน 9 คน ลงมติว่าเด็กชาย “ไม่ผิด” 
และอีก 3 คนลงมติว่า “ผิด” ท าให้ลูกขุนหมายเลข 10 ที่ลงมติว่าเด็กชายมีความผิด รู้สึกโมโหมาก และแสดงค าพูดที่เกรี้ยว
กราดมากกว่าปกติ 

http://freenung-hd.blogspot.com/
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ลูกขุนหมายเลข 10 : จุดที่เอามาพูดมันขี้ประต๋ิวมาก คุณก็เห็นเด็กคนน้ีเหมือนผม.........คนพวกน้ีมันโกหก
เป็นสันดาน ผมขอบอกนะ เขาฆ่าคนสักคนได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลอะไร พวกน้ีเป็น
เดนสังคม เขาเป็นอย่างน้ันโดยสันดาน รุนแรงในสายเลือด คนพวกน้ีอันตราย 

ระหว่างที่ลูกขุนหมายเลข 10 ก าลังพูดน้ัน ท าให้ลูกขุนคนอื่นๆ เริ่มเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมและการแสดงออกของ
เขา จึงค่อย ๆ ลุกออกจากโต๊ะประชุม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจในค าพูดและท่าทางของเขา 

จะเห็นได้ว่าลูกขุนทั้ง 2 คนแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมไม่เป็นตัวเอง ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และขาด
การประเมินสถานการณ์รอบตัว แสดงพฤติกรรมออกมาตามสิ่งเร้าในสถานการณ์คือ การที่มติโหวตเปลี่ยนแปลงไปจาก
ความคิดของตนที่ต้ังไว้ และผลจากความเครียดในการประชุม รวมทั้งสาเหตุที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นตังเองเกิดขึ้นมาจาก
การที่จิตใจและอารมณ์ถูกกระตุ้นเร้าอย่างรุนแรง โดยลูกขุนหมายเลข 10 น้ันมีความเชื่อในความคิดของตนเองว่า เด็กชายคน
น้ันท าผิดจริง ทั้งที่ลูกขุนคนอื่น ๆ พยามพิสูจน์ข้อกล่าวหา และวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างรอบคอบ ท าให้ลูกขุนหมายเลข 10 
รู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่ลูกขุนคนอื่น ๆ เปลี่ยนมติ จนแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นตัวเองออกมา   

3.3 การตัดสินใจโดยกลุ่ม (Group Decision Making) 
“รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย”, “สามหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว” ซึ่งเป็นค าที่ตรงกับการท างานในองค์กรต่าง ๆ  

ที่มักจะท างานกันในรูปแบบกลุ่ม อาทิ คณะกรรมาการ กลุ่มฝ่ายบัญชี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ท าให้เมื่อกลุ่มต้องตัดสินใจ จึง
เลือกใช้วิธีการตัดสินใจแบบกลุ่ม เช่น การลงคะแนนเสียงหรือการโหวต การประชุมและลงมติ ทั้งน้ีก็เพราะคนเชื่อและยอมรับ
ว่า การที่เราเข้าประชุมจะท าให้เราเห็นมุมมองที่หลากหลายจากคนอื่น มีข้อมูลที่สมบูรณ์และคลอบคลุมกว่า ซึ่งบางครั้งเราจะ
พบว่าผลของการตัดสินใจจากการท างานเป็นกลุ่มอาจท าให้ให้เกิดผลเสียได้มากเช่นกัน โดยเฉพาะรูปแบบการตัดสินใจโดยใช้
เสียงส่วนใหญ่ (Decision by Majority Rule) เป็นวิธีการตัดสินใจโดยยึดตามมติของเสียงส่วนใหญ่ในกลุ่ม ท าให้คนในกลุ่ม
รู้สึกว่ามีความเป็นประชาธิปไตยในองค์กร และยังเป็นการตัดสินใจโดยที่ไม่ให้ความส าคัญกับเสียงส่วนน้อยที่มีความเห็น
แตกต่าง ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกร่วมกับทีมและอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งตามมา (ณัฏฐพันธ์ และคณะ, 2546)  

ในภาพยนตร์ 12 Angry men จะเห็นว่าการท างานของคณะลูกขุนน้ันให้ความสนใจถึงการแสดงออกทางความ
คิดเห็นและผลของการลงมติที่เป็นเอกฉันท์ตามกฏหมายคือ 12 : 0 ซึ่งผลของการลงมติน้ันต้องชี้ขาดอย่างชัดเจน รวมทั้งยัง
เป็นการเปิดโอกาสรับฟังเสียงส่วนน้อยที่เห็นต่าง (ลูกขุนหมายเลข 8) ทั้งที่ถูกกดดันจากลูกขุนคนอื่นๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่
เรียกว่า “การเห็นเป็นเอกฉันท์ของกลุ่ม” คือการที่กลุ่มแสดงความคิดเห็นเหมือนกันเป็นเอกฉันท์หมด และแสดงให้เห็นถึง
ความกดดันที่จะปฏิบัติตามกันอย่างชัดเจน โดยกล่าวว่า 

ลูกขุนหมายเลข 10 : ต้องมีคนแบบน้ีทุกทีสิน่า เบื่อชะมัด 
ลูกขุนหมายเลข 4 : ศาลมีข้อพิสูจน์เป็น 10 ข้อ ต้องเล่าให้ฟังไหม 
ลูกขุนหมายเลข 7 : คุยกันอีก 100 ปี ผมก็ไม่เปลี่ยนใจ 
ลูกขุนหมายเลข 12 : วาดอะไรเล่น มันช่วยให้สมองแล่น (ในขณะที่ลูกขุนคนอื่นก าลังพูด พร้อมกับส่งรูป

โฆษณาสินค้าให้กับลูกขุนหมายเลข 11 ดู) 
3.4 การตัดสินใจในกลุ่มมักจะมีความเสี่ยงสูงข้ึน (Risk Shift)  

เมื่อคนเราเข้าร่วมกลุ่มอภิปรายหาทางเลือกในการตัดสินใจ ผลของการร่วมกลุ่มตัดสินใจจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเมื่อ
ให้แต่ละคนแต่ละคนตัดสินใจเรื่องน้ันเพียงคนเดียว (Kogan & Wallach, 1967) ในช่วงต้นของภาพยนตร์ที่เปิดให้มีการโหวต
เพ่ือลงมติทันทีที่เข้าห้องประชุมว่าเด็กชายคนน้ัน “ผิด” หรือ “ไม่ผิด” ซึ่งผลการลงมติพบว่าลูกขุน 11 คน ลงมติว่า “ผิด” 
การตัดสินใจเช่นน้ี เกิดจากการที่บุคคลอยู่ในความคิดที่ว่า ตนเองไม่ได้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจทั้งหมดเพียงผู้เดียว ยังมี
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บุคคลอื่นร่วมกลุ่มกับตนที่ต้องรับความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจร่วมกับตนอีกด้วย ด้วยความคิดเช่นน้ีท าให้เกิดความ
กล้างเสี่ยงมากขึ้น เพราะหลังจากได้มีการพูดคุย จะเห็นได้ว่ามติค่อย ๆ เปลี่ยนไป  

3.5 การตัดสินใจในกลุ่มที่มุ่งไปสุดข้ัวใดข้ัวหน่ึงของความคิด (Group Polarization) 
นอกจากกลุ่มจะมีอิทธิพลท าให้การตัดสินใจของกลุ่มมีความเสี่ยงสูงขึ้นได้แล้ว กลุ่มยังมีอิทธิพลท าให้การตัดสินใจมุ่ง

ไปสุดขั้วใดขั้วหน่ึงของความคิด น่ันเพราะก่อนที่จะเข้าร่วมอภิปรายกับกลุ่ม หากคนเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วกับเรื่องน้ันอยู่
บ้างเล็กน้อย และคล้ายกับจุดยืนของกลุ่ม เมื่อเข้าร่วมอภิปรายแล้วคนเราจะยิ่ งทวีความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมากขึ้น
กว่าเดิมอีก โดยในภาพยนตร์ช่วงต้นหลังการพิจารณาของศาล คณะลูกขุนเริ่มทยอยเข้าห้องประชุม จะเห็นได้ว่าลูกขุนหลาย
คนเริ่มทักทายและจับกลุ่ม 2-3 คน พูดคุยกันก่อนเริ่มการอภิปราย เช่น บทสนทนาระหว่าง 

ลูกขุนหมายเลข 4 : คุณรู้สึกยังไง 
ลูกขุนหมายเลข 2 : ไม่รู้สิ ก็น่าสนใจนะ 
ลูกขุนหมายเลข 4 : เป็นพบจะตบสั่งสอนเด็กพวกน้ีก่อนที่มันจะสร้างปัญหา ไม้ต้องเสียเวลาเสียเงิน 

รวมทั้งฉากที่ยกมือเพ่ือโหวตว่าเด็กหนุ่มมีความผิดหรือไม่ครั้งแรก จะเห็นว่ามีลูกขุน หมายเลข 2 หมายเลข 9 และ
หมายเลข 10 ลังเลที่จะยกมือ และหันไปมองลูกขุนส่วนใหญ่ที่ยกมือ แล้วจึงค่อยๆยกมือตามขึ้นมา ซึ่งสาเหตุของการตัดสินใจ
ของลูกขุนบางคน เกิดจากการได้รับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมจากที่ตนเองมีอยู่ เป็นการเพ่ิมเติมข้อมูลไปในทิศทางเดียวกับจุดยืน
เดิมของตน หรืออธิบายโดยทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม (Festinger L., 1954) คือเมื่อคนเราร่วมกลุ่มอภิปรายทุกคนจะ
ตรวจสอบว่าคนอื่นในกลุ่มมีความรู้สึกอย่างไร มีจุดยืนเอนเอียงไปทางไหน ส่วนมากคนเราจะเลือกแสดงความเห็นที่ เหมือนกับ
จุดยืนของคนส่วนใหญ่ในกลุ่ม โดยการสงสัยว่าเด็กคนน้ันอาจจะผิดจริง และเมื่อไปพูดคุยกับลูกขุนคนอื่นที่มีความคิดเห็น
เหมือนกัน จึงเป็นการยืนยันความเชื่อของจุดยืนเดิมตนเองมากขึ้นกว่าเดิม  
 

 
รูปที่ 4 การโหวตครั้งแรก 
ที่มา :  http://freenung-hd.blogspot.com 
 

3.6 กลุ่มมีอิทธิพลท าให้ความคิดของคนในกลุ่มไปในทางเดียวกัน (Groupthink) 
การคิดที่สมาชิกในกลุ่มมีความคิดร่วมกันอย่างเหนียวแน่น ในการที่จะให้เกิดการเห็นพ้องตามกัน ซึ่งมีผลให้พวกเขา

สูญเสียความสามารถในการประเมิน และวิเคราะห์เหตุผลได้ละเอียดรอบคอบขึ้น ซึ่งในหลาย ๆ ช่วงของภาพยนตร์จะเห็นการ
จับกลุ่มระหว่างกลุ่มลูกขุนที่เห็นด้วยว่าเด็กชายกระท าผิด ทั้งการพูดคุย เล่นเกมส์ ในระหว่างการพักการประชุม และเห็นได้ว่า
กลุ่มที่มีความคิดไปในทางเดียวกันเริ่มกลายเป็นกลุ่มที่มีความเหนียวแน่นมากขึ้น (Group Cohesiveness) ลักษณะของกลุ่ม
จะไม่ยอมรับฟังกลุ่มอื่นว่ามีทัศนะอย่างไร โดยเฉพาะที่แตกต่างจากตน ความเหนียวแนนของกลุมน้ีท าใหเกิดลักษณะความเป
นกลุ่มของตนเองสูง 

ในภาพยนตร์ 12 Angry men การด าเนินเรื่องตลอดทั้งรื่องแสดงให้เห็นถึง พฤติกรรมของลูกขุนที่มีความคิดว่า
เด็กชายกระท าผิด และพยายามท าให้สมาชิกที่มีความคิดแตกต่างจากกลุ่ม (ลูกขุนหมายเลข 8) ให้หันกลับมาคล้อยตามกับ
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ความคิดของกลุ่ม ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มไม่ให้ความส าคัญกับข้อมูลที่ขัดแย้งกับข้อมูลที่เชื่อ ท าให้บางครั้งผลของการประชุม
กลุ่มจึงไม่ได้เป็นไปตามความคิดเห็นแท้จริงของสมาชิกทุกคน แต่เป็นผลจากการใช้อิทธิพลของคนบางคนในกลุ่มที่ไปกระตุ้น
ให้คนอื่น ๆ แสดงออกอย่างที่ต้นต้องการ ใช้แรงกดดันตอผูคัดคานความเห็นของกลุม (Pressure for conformity) ใหเปลี่ยน
ความเห็นให้สอดคลองกับกลุม  

 
4. บทสรุป 

ผลของการวิเคราะห์ทั้ง 3 ประเด็น สะท้อนให้เห็นถึงการท าความเข้าใจการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลเมื่อ
อยู่ในกลุ่ม และผลของการใช้กลุ่มท าการตัดสินใจ ทั้งการเกิดการออมแรงทางสังคม การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นตัวเอง รวมทั้ง
การตัดสินใจด้วยกลุ่มที่อาจท าให้ความคิดของคนในกลุ่มไปทางเดียวกัน ผลการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นกว่าการตัดสินใจ
คนเดียว และการตัดสินใจที่มุ่งไปสุดขั้วใดขั้วหน่ึงของความคิด 

ดังน้ันแล้วการท างานขององค์กรปัจจุบันจึงควรระมัดระวังเมื่อจ าเป็นต้องใช้ “กลุ่ม” ในการท างาน ต้องจัดวางการ
ท างานให้สมาชิกในกลุ่มได้แสดงศักยภาพและมีส่วนร่วมในทีมทุกคน ต้องท าความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และสถานภาพของ
สมาชิกแต่ละคน ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน บรรยากาศการท างาน
ที่เป็นกันเอง สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และสิ่งส าคัญที่สะท้อนจากการชมภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry 
men คือ อย่าให้อิทธิพลของกลุ่มท าให้เราไม่กล้าแสดงความเห็นที่แตกต่าง และเราได้กลับมาคิด ทบทวนว่าตัวเรามีลักษณะ
แบบลูกขุนคนใดในภาพยนตร์ที่มีคุณค่าเรื่องน้ี  
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