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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 04 การเขาใจตนเองและผูอื่น 

การเขาใจตนเองและผูอื่นการเขาใจตนเองและผูอื่น  
 

การรับรู (Perception) 
ความหมาย 

การรับรู คือ การตีความหมายการรับสัมผัสออกเปนสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่มีความหมายธรรมชาตขิองการ
รับรู 
 
ธรรมชาติของการรับรู 

• การรับรูเปนสิง่ที่ตองเรียนรู  

• การรับรูเปนสิง่ที่เลือกสรร 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู 

ปจจัยดานตัวผูรับรู 

• ความพรอมของประสาทสัมผัส 

• ประสบการณเดิม 

• ความสนใจ 

• ความคาดหวงั 

• ความตองการ 

• การเห็นคุณคา 
 

ปจจัยดานลักษณะสิ่งเรา 

• ความเขมและขนาด 

• ความผิดแผกกัน 

• การกระทําซํ้า 

• การเคลื่อนไหว 

• การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเรา 

• ความโดดเดน 
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หลักการจัดระเบียบส่ิงเรา 
• หลักความใกลชิด (proximity) 

• หลักความคลาย (similarity) 

• หลักความตอเน่ือง (continuity) 

• หลักการตอเตมิ (closure) 
 
การรับรูภาพและพื้น (Figure-Ground Perception) 

สิ่งเราใดที่เราใสใจ จะปรากฏโดดเดนในความรูสึก เปรียบเหมือนภาพ (figure) สวนสิ่งเราอ่ืนๆที่
เราไมใสใจ เราจะรูสึกถึงมันลางเลือน เปรียบเหมือนเปนพ้ืน (ground) ภาพและพื้นนั้นอาจเปลี่ยน
กลับไปกลับมาไดขึ้นอยูกับวาขณะนั้นเราใสใจสิ่งเราใดมากกวากัน 
 
ภาพลวงตา (perceptual illusions) 

เปนการรับรูทางสายตาที่คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง อันเนื่องมาจากสิ่งเรา 
 
อาการประสาทหลอน (hallucinations) 

หมายถึง การเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การไดรส หรือ การรูสึกทางกาย โดยไมมีสิ่งเราอยูจริง 
เกิดขึ้นไดทั้งในขณะที่ตื่นหรือในขณะที่หลับ อาจมีสาเหตุมาจากสารกระตุนประสาท การมีไขสูง หรือการ
ขาดสิ่งเรากระตุน  

 
การรับรูลักษณะตนเอง (Self – Perception) 

การรับรูลักษณะของตนเกิดจากการตีความขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางกายของตน พฤติกรรมของ
ตน และคําวิจารณของผูอ่ืนที่มีตอตน รวมทั้งประสบการณที่ไดรับ อันจะกอใหเกิดการรับรูวาตนเปนคนดี
หรือไม มีความสามารถมากนอยเพียงใด การรับรูตนเองจะกอใหเกิดอัตมโนทัศน (self-concept) หรือ
ความคิดเห็นที่มีตอตนเอง 

บุคคลที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่กระทําและไดรับคําชมเชยจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มี
การรับรูที่ดีตอตนเอง และรูสึกวาตนมีคุณคา 

ถาบุคคลทําสิ่งใดผิดหรือประสบความลมเหลว ไดรับการตําหนิ ก็จะเกิดความรูสึกดอย มีการรับรู
เก่ียวกับตนเองในแงลบ ผูที่มีการรับรูแบบน้ีมากๆหรือบอยๆ จะเปนบอเกิดของปมดอยและความไม
เชื่อม่ันในตนเอง 

อยางไรก็ตาม การรับรูเก่ียวกับขอบกพรองของตนก็มีประโยชนในการชวยใหบุคคลพิจารณาสิ่ง
ตางๆไดตรงตอขอเท็จจริง ไมหลอกตัวเอง และยังเปนการสรางภูมิตานทานตอความผิดหวังหรือสูญเสีย
ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกไดในอนาคต 
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การรับรูลักษณะบุคคล (Person Perception) 

ขอมูลสําหรับการรับรูลักษณะบุคคล 
ในชีวติประจําวันเราอาศัยขอมูล 3 ประการ คือ 
- ลักษณะทางกายภาพ 
- พฤติกรรม 
- คําบอกเลาของผูอ่ืน 
ซ่ึงขอมูลทั้ง 3 ประการนี้ลวนมีความผิดพลาดคลาดเคลือ่นเกิดขึ้นไดเสมอ 

 
วิธีการที่ใชในการรับรูลักษณะบุคคล 

- การรับรูภาพพจน (Stereotype) ภาพพจน หมายถึง ลักษณะเดนที่บุคคลรับรูตอกลุม
บุคคลหรือตอสถาบันตามที่แตละคนมีประสบการณตอสิ่งเราน้ัน มักรับรูในลักษณะเหมารวม 
(Generalization) โดยไมคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของภาพพจนน้ัน  

- การรับรูภาพพจนกลุมตัวเอง (Autostereotype) มักมีลักษณะเปนบวก มีผลตอการรับรู
ลักษณะบุคคลในกลุม และพฤติกรรมระหวางกลุม โดยเฉพาะในระดับความสัมพันธระหวางประเทศ การ
ที่ประเทศหนึ่งเลือกกระทําหรือไมกระทําอยางใดอยางหนึ่งกับอีกประเทศหน่ึง ขึ้นอยูกับการรับรู
ภาพพจนของผูนําในประเทศทั้งสอง 

- การรับรูลักษณะแกน (Central Traits) ลักษณะแกน ไดแก คําคุณศัพทที่เดนชัดที่สุดใน
การบงบอกถึงลักษณะของคนที่เรารับรู มีลักษณะคลายภาพพจน 

- การรับรูลักษณะทางกายภาพ   คนเรามีแนวโนมที่จะรับรูลักษณะทางรางกายของคน ๆ
หน่ึงควบคูไปกับลักษณะทางจิตใตบางอยางของคนๆนั้น  

- ผลลําเอียงทางดี (Halo Effect) เปนปรากฏการณที่บุคคลมักจะปลอยใหลักษณะเดน
ทางบวกของบุคคลที่ถูกรับรูเขามามีอิทธิพลในการพิจารณาลักษณะอ่ืนของเขาใหเห็นลักษณะอ่ืนดีไป
ดวย ถาเปนในทางกลับกัน เรียกวา ผลลําเอียงทางลบ (Horn Effect) 
      - การรับรูภาษาทาทาง (Body Language Perception) 

 - การแสดงสีหนา (facial expression) เปนกระจกสะทอนอารมณ ความรูสึก อารมณ
พ้ืนฐานของมนุษยมี 6 อยาง คือ สุข เศรา ประหลาดใจ กลัว โกรธ ขยะแขยง 

 - การประสานตา (eye contact) 
 - อากัปกิริยา (body movement) 
 - การสัมผัส (touching) 
 - ขอบเขตสวนบุคคล (personal space) 
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 
• เติมศักด์ิ คทวณิช. จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพมหานครฯ: บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2550. 

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

• http://webspace.ship.edu/cgboer/personpercept.html 
 
 

คําถามทายบทคําถามทายบท  
 

1. การรับรูหมายถึงอะไร 
2. ปจจัยใดบางที่สงผลตอการรับรู 
3. อัตมโนทัศนเปนผลมาจากปจจัยใดบาง 
4. การรับรูลักษณะบุคคลตางๆอาศัยวธิีการใด 
5. ภาษาทาทางแสดงออกในมิติใดบาง 
6. ภาพลวงตา (illusion) กับอาการประสาทหลอน (hallucination) มีความแตกตางกันอยางไร 
 


