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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 03 บุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพ บุคลิกภาพ ((PPeerrssoonnaalliittyy))  
 
บุคลิกภาพ หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งทีเ่ปนที่รับรูกันโดยทั่วไป เปน

ลักษณะรวมของบุคคลน้ัน อันประกอบดวยพฤติกรรมที่แสดงออก และลักษณะเฉพาะภายในของบุคคล 
บุคลิกภาพเปนผลรวมของพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม 
 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

1. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalysis Theory) ของ Sigmund Freud 
1. โครงสรางของบุคลิกภาพ 

   - อิด (Id) เปนพลังที่ติดตัวมาตั้งแตแรกเกิด จะผลักดันใหคนเราทําสิ่งตางๆ ตามหลัก
ของความพึงพอใจ (Pleasure Principle) โดยไมคํานึงถึงความเปนจริงในสังคม และไมมีการอดกลั้นไว 
   - อีโก (Ego) เปนพลังที่เกิดขึ้นภายหลัง เปนตัวตอบสนองความตองการของอิดโดย
ยึดถือหลักของความเปนจริง (Reality Principle) เปนระบบโครงสรางบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงการใช
สติปญญาของบุคคลในการผสมผสานโลกของความตองการกับโลกของความเปนจริง 
   - ซูเปอรอีโก (Superego) เปนพลังจิตที่เกิดขึ้นหลังสุดจากการอบรมขัดเกลาทางสังคม 
ทํางานโดยยึดหลักมโนธรรม (Conscience Principle)  
 พลังจิตทั้งสามอยางน้ีจะทํางานไมแยกจากกันอยางเด็ดขาด พลังใดมีอิทธิพลมากที่สุดบุคคลก็
จะมีบุคลิกลักษณะโนมเอียงไปในทิศทางน้ัน ในความคิดของฟรอยดคนที่มีสุขภาพจิตดี อีโกจะตอง
เขมแข็งที่สุดเพ่ือที่จะประสานระหวางอิดกับซูเปอรอีโกได ผูที่โครงสรางอีโกออนแอจะมีปญหาทางจิต
ประสาท 

2. พัฒนาการทางเพศ (Psychosexual Development) 
   - ขั้นปาก (Oral Stage) - แรกเกิด- 1 ขวบ 
   - ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) 2-3 ขวบ 
   - ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage) 3-5 ขวบ 
   - ระยะเฉื่อย (Latency Stage) 6-12 ขวบ 
   - ขั้นเพศเจรญิพันธุ (Genital Stage) 12 ปขึ้นไป 

2. ทฤษฎีจิตวิทยาสวนบุคคล (Individual Psychology) ของ Alfred Adler  
เขาเชื่อวามนุษยมีจุดมุงหมายและมีความหวัง ไมใชจมปลักอยูกับอดีตที่เสียๆเปลี่ยนไมได

อยางฟรอยด ประเด็นสําคัญที่ Adler กลาวถึงบุคลิกภาพคือ ความดอยและความเดน (Inferiority & 
Superiority) เขาเชื่อวาการที่คนพยายามชดเชยปมดอย ความออนแอ หรือความลมเหลว ทําใหมนุษย
ฮึดสูเพ่ือเอาชนะปมดอยนั้น ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพของตน  
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3. ทฤษฎีจิตวิทยาวิเคราะห (Analytical Psychology) ของ Carl Jung 
เขาเชื่อวามนุษยมีจิตไรสํานึกรวม ซ่ึงหมายถึงความทรงจําที่มนุษยไดสะสมมาตลอด

ระยะเวลาอันยาวนานและถายทอดกันมาเรื่อยๆจากบรรพบุรุษ ซ่ึงเรียกวา Archetypes เขายังได
กลาวถึงสิ่งที่แฝงอยูในบุคลิกภาพ 4 อยาง คือ 

- เพอรโซนา (The Persona) เปนพฤติกรรมในเชิงบทบาททางสังคมที่มนุษยจะแสดงออก
ตามสถานการณที่กําหนด 

- เพศแฝงเรน (The Anima & The Animus) ทําใหบุคคลมีความสมดุลในตวัเองในเชิง
บุคลิกภาพ 

- เงาในใจ (The Shadow) เปนจิตไรสํานึกซ่ึงซอนอยูในตัวบุคคล มักแสดงออกมาเปน
ความฝน 

- การแสดงออกและการเก็บตวั (Extroversion & Introversion) 
4. ทฤษฎีของ Carl Rogers  

มองมนุษยในแงดีและสูงสง เขาเชื่อวาตัวผลักดันพฤติกรรมทั้งหลายน้ันอยูในตัวของบุคคล 
เขาเนนวาการมองตนเอง (Self-Concept) เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการสรางแบบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีของ
เขาชื่อ ทฤษฎีตัวตน (Self Theory) ซ่ึงเชื่อวา บุคลิกภาพของบุคคลจะเปนเชนไร เกิดจากตัวตน 3 
ลักษณะ คือ ตัวตนตามการรับรู (perceived self หรือ self-concept) ตัวตนตามที่เปนจริง (real self) 
และตัวตนในอุดมคติ (ideal self) ตัวตนทั้ง 3 อยางนี้หากตรงกันคอนขางมาก บุคคลจะมีบุคลิกภาพ
ม่ันคง แตถามีความแตกตางและขัดแยงกันสูง บุคคลก็จะสับสนและออนแอดานบุคลิกภาพ 

5. ทฤษฎีของ Karen Horney  
ใหความสําคัญตอชีวิตในวัยเด็กเล็ก โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางแมกับลูก การขาด

ความรักความอบอุน และการไดรับการปฏิบัติอยางโหดเห้ียมทารุณ จะสรางความวิตกกังวลในเด็ก ทํา
ใหกลายเปนผูใหญที่มีพฤติกรรมผิดปกติ นอกจากน้ีฮอรนายยังไดแบงคนออกเปน 3 ประเภทตาม
ลักษณะการเผชิญปญหา คือ 

- ประเภทเขาหาคน (moving toward people) 
- ประเภทหนหีนาคน (moving away from people) 
- ประเภทสูคน (moving against people) 

6. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
เชื่อวาพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณในอดีต ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม

และตัวเสริมแรงภายนอก Skinner ผูนําของแนวคิดน้ีถึงกับเสนอการสรางสังคมในอุดมคติเพ่ือสรางให
มนุษยมีบุคลิกภาพตามที่สังคมตองการ  
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การประเมินบุคลิกภาพ 
1. การใชแบบสํารวจ (Personality Inventory) 

- แบบทดสอบ 16 PF (16 Personality Factor) ของแคทเทลล ใชประเมินลักษณะตางๆ 
ของบุคคลเพ่ือใชในการเลือกอาชีพและแนวโนมการเปนโรคจิต-ประสาท 

- แบบสํารวจบุคลิกภาพรวมมินนิโซตา (Minnesota Multiphasic Personality Inventory : 
MMPI) ประกอบดวยคําถาม 550 ขอ สรางขึ้นเพ่ือวินิจฉัยพฤติกรรมแปรปรวนทางจิต 

- แบบสํารวจทางจิตวิทยาของแคลิฟอรเนีย (California Psychological Inventory : CPI) มี
คําถาม 480 ขอ ใชวัดลักษณะนิสัยตางๆและวัดบุคคลที่ไมมีปญหาทางจิตเวช 

2. การใชแบบทดสอบ Projective Tests 
เปนแบบทดสอบที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือใหปจเจกบุคคลแสดงออกเก่ียวกับความคิด ความรูสึก 

ทัศนคติ และแรงกระตุนที่เขาไมรูตัวหรือไมเต็มใจที่จะแสดงใหเห็น 
- The Thematic Apperception Test (TAT) สรางโดย Henry Murray (1938) ผูรับการ

ทดสอบจะถูกบอกใหแตงเรื่องเก่ียวกับรูปภาพตางๆที่ผูทดสอบใหดู ในเรื่องราวท่ีแตงขึ้นเหลาน้ี บุคคลมี
แนวโนมที่จะแสดงใหเห็นความขัดแยง อารมณ หรือเรื่องราวตางๆที่ครอบงําชีวิตของเขา 

- The Rorschach Inkblot Test ประกอบดวยรอยหมึก 10 รอย ผูตอบจะตองบรรยาย
ภาพที่เห็นวาคลายหรือเหมือนกับอะไรบาง 

ทั้งสองแบบทดสอบนี้ ผูทดสอบจะตองไดรับการฝกและมีความชํานาญพิเศษท้ังการใหการ
ทดสอบ การใหคะแนน และการแปลผล แต Projective Tests มักถูกวิจารณจากนักจิตวิทยาบางกลุมวา
มีความเที่ยง (reliability) และความตรง (validity) ต่ํา 
 

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 

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

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

• นพมาศ อุงพระ. ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตวั. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546. 
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คําถามทายบทคําถามทายบท  
 

1. จงอธิบายความหมายของบุคลิกภาพ 
2. มีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของบุคคล 
3. จงอธิบายถึงการทํางานของพลังงานทางจิต 3 ระบบซ่ึงเปนโครงสรางบุคลิกภาพของมนุษยตาม

แนวคิดของ Freud 
4. ปมดอยมีความสําคัญตอการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลอยางไรในทศันะของ Adler 
5. ในทัศนะของ Horney ประสบการณวัยเด็กแบบใดบางที่จะสงผลใหเกิดความผิดปกติทางจิต

ประสาทเม่ือเติบโตเปนผูใหญ 
 


