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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 01 บทนํา 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับจติวิทยาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับจติวิทยา  
 
จิตวทิยาคืออะไร 

- คือ วิชาที่ศกึษาเก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษยและสตัว และพยายามทําความเขาใจสาเหตุ
ตางๆที่สงผลใหคนแตละคนมีลักษณะเฉพาะตัวดังทีเ่ปนอยู 

- คือ การศึกษาเชิงวทิยาศาสตรเก่ียวกับพฤติกรรมและกระบวนการของจิต 
 
จุดมุงหมายของวิชาจิตวทิยา 

- เพ่ือที่จะอธิบาย ทํานาย และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือทําใหชีวิตของปจเจกบุคคลและของ
สังคมโดยทั่วไปดีขึ้น 
 
แนวคิดพื้นฐานทางจิตวิทยา 

1. แนวคิดจติวเิคราะห (Psychoanalytic Approach) 
- กอตั้งโดยซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) 
- เนนความสําคัญของจิตไรสํานึก แรงกระตุนทางเพศ และประสบการณวัยเด็ก วามี

อิทธิพลตอพฤติกรรมมนุษย 
- หลักการของกลุมน้ีถูกนําไปใชในวงการจิตแพทยอยางกวางขวาง เพ่ือบําบัด รักษา

อาการผิดปกติทางอารมณและจิตใจ 
2. แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behavioral Approach) 

- ผูริเริ่มคือ จอหน บี วัตสัน (John B. Watson) 
- เสนอวา พฤติกรรมที่ปรากฏและสามารถสังเกตไดเทาน้ันที่เปนเรื่องสําคัญที่ควรศึกษา

ในจิตวทิยา 
- เนนวิธีการศกึษาพฤติกรรมในลักษณะทีเ่ปนวิทยาศาสตร 
- เนนวาพฤตกิรรมทุกอยางตองมีสาเหตุ และสาเหตุน้ันอาจเกิดจากส่ิงเราในรูปใดก็

ไดมากระทบกับอินทรีย ทาํใหอินทรียน้ันมีพฤติกรรมตอบสนอง 
- ศึกษาพฤตกิรรมตางๆดวยวธิีการทดลองและใชการสังเกตอยางเปนระบบ 
- เชื่อวาการวางเงื่อนไข (conditioning) เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดพฤติกรรม และ

สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได 
- เชื่อวาพฤตกิรรมสวนใหญของมนุษยเกิดขึ้นไดจากการเรียนรูมากกวาเกิดขึ้นเองโดย

ธรรมชาต ิ
3. แนวคิดปญญานิยม (Cognitive Approach) 

- ผูนํากลุมคือวูลฟกัง โคหเลอร (Wolfgang Kohler) เอ็ดเวิรด โทลแมน (Edward 
Tolman) และ ฌ็อง เพียเจต (Jean Piaget) 
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- ศึกษากระบวนการทํางานของจิต เชน ความคิด การรับรู ความจํา การแกปญหา  
- แสวงหาความรูที่ชัดเจนเก่ียวกับวิธีการที่กระบวนการเหลาน้ีทํางาน และการนํามา

ประยุกตใชในชีวติประจําวัน 
- เชื่อวาบุคลกิภาพของบุคคลเกิดจากการทํางานทั้งในดานสมองและอารมณ 

4. แนวคิดมนุษยนิยม (Humanistic Approach) 
- นําโดยอับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) และคารล โรเจอรส (Carl Rogers) 
- เชื่อวามนุษยตามธรรมชาติมีความโนมเอียงที่จะมีการพัฒนาไปสูระดับที่สูงขึ้น 
- เนนที่ความรูสึกและการตระหนักในตนเองของบุคคล 

 
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 

1. การสังเกต (Observation) 
 เปนการแสวงหาขอเท็จจริงที่ตองการทราบโดยเฝามองจากปรากฏการณน้ันจริงๆ โดย

ไมใหผูถูกสังเกตรูตวั แลวบนัทึกรายละเอียดไว โดยไมเขาไปมีสวนเกีย่วของกับสิ่งที่สังเกต 
2. การศึกษาเฉพาะกรณ ี(Case Study) 

เปนการศึกษาภูมิหลังของบุคคลใดบุคคลหน่ึงอยางละเอียด มักใชกับการศึกษาผูมีที่
ปญหาทางอารมณหรือมีความผิดปกติทางจิตใจ ชวยใหเขาใจสาเหตุของพฤติกรรมที่ปรากฏในปจจุบัน
ของผูน้ันไดมาก 

3. การสํารวจ (Survey) 
เปนการคนหาวาบุคคลคิด รูสึก และทําอะไร โดยการถามบุคคลน้ันโดยตรง โดยใชกลุม

ตัวอยางจํานวนไมมากนักก็สามารถคาดคะเนดวยความถูกตองสูงวากลุมที่ใหญกวาจะตอบอยางไร 
4. การทดสอบ (Test) 

เปนการศึกษาโดยใชแบบทดสอบทางจิตวิทยาประเภทตาง ๆ วัดลักษณะตาง ๆ ของ
บุคคล เชน ระดับสติปญญา ความถนัด ความสนใจ 

5. การทดลอง (Experiment) 
เปนวิธีเดียวที่นักจิตวิทยาสามารถหาความสัมพันธเชิงเหตุและผลได โดยการสราง

เหตุการณบางอยางขึ้นมา หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่เปนอยูอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ผูทดลอง
ตองการศึกษา แลวคอยสังเกตพฤติกรรมที่เปนผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น 

 
ความเขาใจเกี่ยวกับพฤตกิรรม 

 
ความหมายของพฤติกรรม (Behavior) 
 หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออก และความรูสึกนึกคิดของมนุษยที่สามารถสังเกตได การ
สังเกตสามารถทําไดทั้งทางตรงและทางออม 
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ประเภทของพฤติกรรม 

1. พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) คือการกระทําหรือการแสดงออกที่ผูอ่ืนสามารถ
สังเกตไดโดยตรงดวยประสาทสัมผัสทั้งหา เชน ยืน เดิน อานหนังสือ โหนรถเมล 

2. พฤติกรรมภายใน (covert behavior) หมายถึงความรูสึกนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 
ผูอ่ืนไมสามารถสังเกตไดโดยตรง มักเก่ียวกับกระบวนการทํางานภายในสมอง เชน การรูสึก การรับรู 
การคิด การจํา อารมณ ความเชื่อ ทัศนคติ ฯลฯ ปจจุบันมักเรียกอีกอยางหนึ่งวา กระบวนการทางจิต 
(mental processes) 

 
การประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาในวงการตางๆ 

- วงการศึกษา 
- วงการศาลยุติธรรม 
- วงการสื่อสารมวลชน 
- วงการการเมืองการปกครอง 
- วงการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 

• เติมศักด์ิ คทวณิช. จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพฯ: บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2550.    

• โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ. จิตวิทยา กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2533. 

• ลักขณา สริวฒัน. จิตวิทยาในชีวติประจําวัน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2544. 

• สุชา จันทนเอม. จิตวิทยาในชีวติประจําวนั. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2537. 
 

คําถามทายบทคําถามทายบท  
 

1. จิตวิทยาเปนวิชาทีศ่ึกษาเก่ียวกับสิ่งใด 
2. จุดมุงหมายของการศึกษาวชิาจิตวทิยาคอือะไร 
3. จงอธิบายแนวคิดสําคัญของกลุมจิตวิเคราะห 
4. แนวคิดพ้ืนฐานทางจิตวิทยากลุมใดที่มองธรรมชาติของมนุษยในแงดี 
5. จงอธิบายความหมายของพฤติกรรม พรอมทั้งยกตัวอยางพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน 
6. จงยกตัวอยางวิธีการศึกษาที่สําคัญทางจิตวิทยา 
7. ความรูทางจิตวิทยาสามารถนําไปประยุกตใชในดานใดบาง จงอภิปราย 


