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ความรูพื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยา 

 
บทนํา 
 

 จิตวิทยาเปนศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย จิตวิทยาเปนศาสตรมีมานาน
พรอมๆ กับการกําเนิดของมนุษย จิตวิทยาทําใหเขาใจถึงการแสดงออกของการเกิดพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตได และพฤติกรรมที่อยูภายในจิตใจของมนุษยได ทั้งความรูสึก ความคิด เจตคติ 
คานิยม ความเช่ือ เปนตน ทําใหมนุษยเขาใจตัวตนที่แทจริงตามธรรมชาติ สามารถคาดการณ และ
เสริมสรางพฤติกรรมของตนเองและผูอื่นได ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา ประกอบดวยสาระสําคัญ 
ไดแก ความหมายของจิตวิทยา จุดมุงหมายของการศึกษาจิตวิทยา ประวัติของจิตวิทยา จิตวิทยา
การศึกษา ความหมายของจิตวิทยาการศึกษา วัตถุประสงคของจิตวิทยาการศึกษา ความสําคัญของ
จิตวิทยาการศึกษาตออาชีพครู บทบาทของการวิจัยดานจิตวิทยาการศึกษา และองคประกอบที่สําคัญ
ของบุคคลผูเปนครู  

 

ความหมายของจิตวิทยา 
 

 ธัญญภัสร  ศิรธัชนราโรจน  (2561 : 3) ไดใหความหมายวา จิตวิทยาเปนวิทยาศาสตรมุง
ศึกษาพฤติกรรม และกระบวนการทํางานของจิต เพื่อทําความเขาใจ ความสามารถในการคิด อารมณ 
การรับรู กระบวนการใหเหตุผล การจํา กระบวนการและโครงสรางการทํางานของระบบชีววิทยาใน
รางกาย ความรูสึก และแรงจูงใจ ซึ่งการทํางานของจิตจะแสดงออกใหเห็นเปนพฤติกรรม 
 ยุราวดี  เน่ืองโนราช (2558 : 3) ไดใหความหมายวา จิตวิทยาเปนศาสตรที่ศึกษา
พฤติกรรมมนุษยและสัตว หรืออินทรีย โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยในการศึกษา  

 จันทรเพ็ญ ภูโสภา (2557 : 7) ไดใหความหมายวา จิตวิทยาเปนวิทยาศาสตรแขนงหน่ึงที่
มุงศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยและสัตวโดย มีกฎเกณฑและทฤษฎีตาง ๆ เปนเครื่องมือ เพื่อ
อธิบาย ทํานาย และควบคุมพฤติกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ แบบแผนที่ชัดเจน โดยใชระเบียบ วิธี
การศึกษาทางวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาพฤติกรรมของบคุคลในแงมุมตาง ๆ  

 ลักขณา  สริวัฒน  (2557 : 11) ไดใหความหมายวา จิตวิทยาเปนการศึกษาในเรื่องที่
เกี่ยวกับพฤติกรรม กระบวนการทางจิตของมนุษยในลักษณะที่เปนศาสตรที่สามารถศึกษา ทดลอง
หรือพิสูจนได 

  ภูริทัต สิงหเสม (2556 : 4) ไดใหความหมายวา จิตวิทยาเปนศาสตรสมัยใหมที่มีความ
หลากหลายบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร และบูรณาการความรูทางศาสตรตาง ๆ มาประยุกตรวมกัน 

 Wayne Weitem and Margaret A. Lloyd (2003 : 11) ไดใหความหมายของจิตวิทยา
วาเปนวิทยาศาสตรที่ศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต และสามารถนําแนวคิดจากศาสตรน้ีไป
ประยุกตในการแกปญหาในทางปฏิบัติ 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2562
รายวิชาจิตวิทยาการดําเนินชีวิตและการพัฒนาตน 

อาจารย ดร. ศิริภิญญา  ตระกูลรัมย 
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 สรุปไดวา จิตวิทยาเปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนทางปญญา โดยจะศึกษา
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดจากภายนอก และพฤติกรรมภายใน โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร เพื่อทํา
ความเขาใจ ทํานายและควบคุมพฤติกรรม 

 

จุดมุงหมายของการศึกษาทางดานจิตวิทยา 
 

 อัมพร ศรีประเสริฐสุข และ พัศรินทร กอเลิศวรพงศ (2559 :7) ไดกลาววา จุดมุงหมาย
ของการศึกษาทางดานจิตวิทยามี 4 ประการ คือ  
  1.   เพื่อการบรรยาย (Description) เปนการอธิบาย หรือบอกเลาพฤติกรรมตาง ๆ ที่
เกิดข้ึน โดยเปนการใหขอมูลเพื่อใหทราบลักษณะและความเปนไปตาง ๆ ของพฤติกรรม ซึ่งเปนการ
บรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ ในเบื้องตนโดยใชรูปแบบการสังเกตหรือการใชเครื่องมือในการวัด 
  2.  เพื่อการอธิบาย (Explanation) หรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรม โดย
เปนการใหขอมูลในเชิงลึกมากข้ึน เปนกระบวนการในการแสวงหาคําตอบ อาทิ การเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อหาสาเหตุ ที่มา ตลอดจนผลที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจและเปนขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  
  3.  เพื่อการทํานายพฤติกรรม (Prediction) เปนการพยากรณสิ่งที่อาจเกิดข้ึนได
นอกจากความรูในเชิงบรรยายหรอือธิบาย ในการที่จะสามารถคาดเดาเกี่ยวกับพฤติกรรมตาง ๆ  ที่อาจ
เกิดข้ึนไดในอนาคต โดยมีผลของการศึกษากอนหนาเปนแหลงอางอิง ซึ่งอาจจะชวยใหสามารถหา
แนวทางสงเสริม แกไข หรือหาแนวทางในการปองกันโดยเฉพาะพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคตาง ๆ ใน
เบื้องตนได 
  4.  เพื่อการควบคุม (Control) เปนการกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไมใหเกิดข้ึน ตลอดจนยังสามารถนําขอมูลในการศึกษามาใชในการเพิ่ม
พฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดข้ึนได 
 ภูริทัต สิงหเสม (2556 : 5) ไดกลาววา จุดมุงหมายของการศึกษาทางดานจิตวิทยา มี 5 
ประการคือ  
  1.  เพื่อวัดและอธิบายพฤติกรรม (Measure and Describe) จิตวิทยาสามารถ
บรรยาย หรือ อธิบายลักษณะของพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต (Mental Process) ซึ่งจะทําให
เขาใจตนเองและเขาใจผูอื่นได แตกอนจะอธิบายพฤติกรรมไดน้ัน นักจิตวิทยาตองวัดและอธิบาย
พฤติกรรมที่มีอยูแลวใหไดเสียกอน เชน ถาหากจะอธิบายพฤติกรรมความวิตกกังวล และควรวัดได
ดวยระดับใด หรือความถ่ีพฤติกรรมเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด 
  2.  เพื่อเขาใจพฤติกรรม (Understand) จิตวิทยาทําใหผูศึกษาเขาใจในพฤติกรรมที่
ตนเองแสดงออกตอผูอื่นและลักษณะของพฤติกรรมตาง ๆ ที่ผูอื่นแสดงออกตอตัวเรา  
  3. เพื่อพยากรณหรือทํานายพฤติกรรม (Prediction) นักจิตวิทยาจะประสบ
ความสําเร็จในการพยากรณมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับการนําเอาขอมูลหรือผลจากการวัดในปจจุบัน
ไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพยากรณหรือการคาดคะเนพฤติกรรมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดผลตาง ๆ ได
อยางถูกตอง แมนยํา ตามลักษณะของแตละสาเหตุ    
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  4.  เพื่อแสดงอิทธิพลตอพฤติกรรม (Influence) การแสดงออกของพฤติกรรมที่ผาน
การควบคุมสาเหตุ หรืออาจะมีการเช่ือมโยงของปจจัยตาง ๆ ทําใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงมา
ได 
  5.  เพื่อประยุกตใช (Apply) นักจิตวิทยาจะนําความรูทางจิตวิทยาไปชวยเสริมสราง
กระบวนการของสังคมและการทํางานในทุกวงการ ทั้งทางการศึกษาทางธุรกิจ ทางการทองเที่ยว ทาง
การเมืองการปกครอง ฯลฯ เพื่อนําประโยชนจากองคความรูทางศาสตรจิตวิทยามาใชกับมนุษยทุก
วงการ และกอใหเกิดความสุขของมนุษยภายในสังคมเดียวกัน 
 สรุปไดวา จุดมุงหมายของการศึกษาทางดานจิตวิทยา เปนการศึกษาที่มีจุดมุงหมาย
ทางดานการบรรยาย การอธิบาย การทํานาย การควบคุมของพฤติกรรม และบูรณาการความรูใน
ศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชเพื่อใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
 

ประวัติของจิตวิทยา 
 

   “จิตวิทยา” มีมาแตโบราณ เรียกกันวาเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณ ทาง
ตะวันออกพระพุทธเจาเลาจื๊อ ขงจื๊อ ไดใชจิตวิทยาในการสอนศาสนา มีหลักจิตวิทยาเปนที่นาเช่ือถือ
ได แตนาเสียดายไมไดรับความสนใจจากนักจิตวิทยามากนัก ชาวตะวันออกเริ่มศึกษาและใชจิตวิทยา
ตามแบบปรัชญาและไมไดเปลี่ยนรูปไปเปนวิทยาศาสตรแบบชาวตะวันตกทางตะวันตก ปราชญสนใจ
จิตวิทยามาต้ังแตสมัยกรีกโบราณ กอนคริสตกาล เชน พลาโต (Plato 427-347 กอนคริสตกาล) 
อริสโตเติล (Aristotle 384-322 กอนคริสตกาล) ไดกลาวถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษยไว
หลายแหง แตคําสอนของทานเหลาน้ีเปนไปในรูปของปรัชญามากกวาวิทยาศาสตร การศึกษายุคน้ัน
เปนแบบ Arm Chair Method เรียกวาจิตวิทยายุคเกา เน่ืองจากน่ังศึกษาอยูกับโตะทํางาน โดยใช
ความคิดเห็นของตนเองอยางเดียว ไมมีการทดลอง Aristotle (384-322 กอน ค.ศ.) เขียนตํารา
จิตวิทยาเลมแรกของโลก เปนตําราวาดวยเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณช่ือ De Anima แปลวา เรื่องชีวิต เขา
กลาววา “วิญญาณเปนตนเหตุใหเรียนจิตวิทยา และยังมีตําราจิตวิทยาที่เดนดังของทานอีกเชน 
Concerning the Soul และ Concerning Memory ชาวกรีกโบราณถือวา วิญญาณเปนวัตถุ
ละเอียดเปนผงธุลี เปนพลังแหงจิต เปนลมรอนทําใหชีวิตเปนข้ึนได คนในสมัยบุพกาลเช่ือวา
ปรากฏการณ ตาง  ๆ ของธรรมชาติ แมแตการเกิดฝนตก ฟารอง ฟาผา แดดออก ไฟไหมปา ฯลฯ 
ยอมมีสิ่งลึกลับบางอยางแฝงอยูเบื้องหลัง ซึ่งมีอํานาจหนาที่ บันดาลและควบคุมใหสรรพสิ่งในโลกบัง
เกิดข้ึน แมมนุษยก็มีสิ่งลึกลับแฝงอยูในกายเปนตัวคอยกระตุนและควบคุมการกระทําตาง ๆ ของ
มนุษย สิ่งลึกลับที่ทรงอํานาจน้ีเรียกกันวาวิญญาณ คนในสมัยดึกดําบรรพแรกเริ่มทีเดียว ศึกษาเรื่อง 
“วิญญาณ” โดยมีความเช่ือวา วิญญาณเปนตัวที่ทําใหเกิดมนุษย มีอิทธิพลเหนือรางกายมนุษย และ
เปนผูบัญชาใหรางกายของคนเรากระทําสิ่งตาง ๆ วิญญาณจะสิงอยูในรางกายขณะที่มีชีวิตอยู เมื่อคน
สิ้นชีวิตหมายถึงรางกายปราศจากวิญญาณ วิญญาณออกจากรางลองลอยไปช่ัวระยะหน่ึง แลวจะ
กลับคืนเขาสูรางเดิมอีก และเมื่อน้ันและจะคืนชีพข้ึนมาอีก กรีกจึงมีการคิดคนวิธีปองกันศพเนาเปอย
ที่เรียกวามัมมี่ เพื่อคอยการกลับของวิญญาณ St.Augustine (430-354 B.C.) ไดศึกษาพฤติกรรมของ
ทารกแรกเกิดดวยวิธีสังเกตและใชวิธีสํารวจตนเอง (Introspection) เขารวมในการศึกษาพฤติกรรม
ของคนนับเปนของใหมในเวลาน้ัน Zeno (308 B.C.) ปราชญกรีกกลาววา วิญญาณของคนไมมีวันดับ
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สูญ สมัยน้ันเช่ือกันวาจิตวิทยาเปนวิชาที่วาดวยวิญญาณ และยังเปนเรื่องลึกลับมืดมนอยู ไมคอยจะ
แพรหลายมากมายนัก สนใจศึกษากันเฉพาะในหมูชนช้ันสูงเทาน้ัน เชน พวกนักบวช นักปกครอง เปน
ตน แมนักปราชญสมัยน้ันจะศึกษาคนควาเรื่องวิญญาณกันสักเทาใดก็ไมบรรลุสัจธรรมยังมีความเช่ือ
ขัดแยงกันอยู Epicurus (306 B.C.) ไมเช่ือวาคนเราจะฟนคืนชีวิตข้ึนไดในอนาคตอีก เมื่อเกิดพระเยซู
คริสตข้ึนแลว St. Paul (ค.ศ. 67) วาการกระทําของคนน้ันยอมมีผลมาจากวิญญาณและรางกายนับ
แตศตวรรษที่ 1 ตลอดมา การพิจารณาเกี่ยวกับวิญญาณเปนไปในแงศาสนา และเปนไปในรูปแบบ
นามธรรมเปนพื้น กระทั่งศตวรรษที่ 11 และ 12 ไดเกิดลัทธิตัถยธรรม (Realism) ซึ่งเช่ือสภาพความ
เปนจริงของสิ่งตาง ๆ และลัทธิความคิดรวบยอด (Conceptualism) กลาวถึงความคิดที่เกิดหลังจาก
ไดวิเคราะหพิจารณาหาสิ่งตาง ๆ โดยถ่ีถวนแลว ตอมาคนเกิดมีความสนใจใหมหันไปสนใจในทาง
วิทยาศาสตร ซึ่งมีความขัดแยงกับคําสอนในทางศาสนา Thomas Aquinas (ค.ศ.1257) ไดพยายาม
ประสานวิทยาศาสตรและศาสนาเขาดวยกัน มีทฤษฎีตาง ๆ ทางวิทยาศาสตรข้ึนมามากมายและใน
ที่สุดก็ไมมีใครอธิบายไดวา วิญญาณคืออะไร อยูที่ไหน มีตัวตนลักษณะอยางไรหรือไม เปนสิ่งอยู
นอกเหนือการสัมผัส ไมสามารถจับตองมองเห็นได พิสูจนไมได ยังคงเปนเรื่องลึกลับนาเบื่อหนายอยู
เสื่อมศรัทธาเรื่องวิญญาณ ความสนใจในเรื่องของวิญญาณจึงคอย ๆ หางหายกลายมาเปนสนใจเรื่อง 
“จิต” เขาแทนที่ เพราะพูดถึงจิตดูจะเขาใจงายกวา บางคนเขาใจวาจิตอยูที่ใจ (ทั้ง ๆ ที่จิตไมใชใจ) จึง
มักพูด 2 คําคูกันไปวาจิตใจ เห็นวาการศึกษาเรื่องจิตเปนการศึกษาคนที่มีชีวิตอยู กลาววาจิตคือการท่ี
คนเรารูสึกตัวรูตัววาทําอะไร คิดอะไร ความรูสึกตัวเรียกวา จิตสํานึก (Conscious) คือมีสมาธิ 
สติสัมปชัญญะ น่ันเอง เช่ือวาชีวิตประกอบดวยรางกายกับจิตใจ (body and mind) จึงมีคําพูดวา “A 
sound mind is in a sound body” (จิตที่ผองใสอยูในรางกายที่แข็งแรง) จิตน้ันแบงเปนสวน ๆ 
เชน ความคิด (Idea) จินตนาการ (Imagine) ความจํา (Memory) การรับรู (Perception) สวนที่
สําคัญที่สุดคือสวนที่เรียก Faculty of will เปนสวนหน่ึงของจิตที่สามารถสั่งกระทําการเคลื่อนไหว
ตาง ๆ ของรางกายและทฤษฎีที่วาจิตชวยนําใหบุคคลประกอบกิจน้ันเรียกวา Animism ในที่สุดจึง
เปลี่ยนมาเปนความสนใจเรื่องจิต (Mind) แทนเรื่องวิญญาณ ความหมายของจิตวิทยาจึงกลายเปน
การศึกษาเกี่ยวกับจิต Norman L. Munn กลาววา Psychology is the study of mind. ต้ังแตน้ัน
มานิยามของคําวาจิตวิทยาเริ่มเปลี่ยนจาก “Psychology is a Science of Soul.” มาเปน 
“Psychology is a Science of Mind.” Cassmann ไดเขียนหนังสือช่ือ Anthropological 
Psychology เกี่ยวกับความรูเรื่องจิตของคนในสมัยน้ัน เมื่อ ค.ศ. 1590 เปนปจจัยใหคํา psychology 
ใชกันแพรหลายทั่วไป Rene Descrates (1596-1650) เช่ือวา วิญญาณกับรางกาย เปนสิ่งที่แยกออก
จากกันเด็ดขาด และตางก็ควบคุมและมีอิทธิพลตอกัน โดยมีศูนยประสานอยูที่สมอง จอหน ล็อค 
(John Locke 1632-1704) นักปรัชญาชาวอังกฤษ สนใจศึกษาเรื่องจิตอยางจริงจัง จึงไดฉายาวา 
“บิดาแหงจิตวิทยาแผนใหม” (The father of modern psychology) ทานวา “จิต” คือความที่เรา
รูสึกตัว (Conscious) คือรูวากําลังทําอะไร คิดอะไรอยู จิตของมนุษยแรกเกิดน้ันสะอาด บริสุทธ์ิ วาง
เปลาเสมือนผาขาวสะอาด (Blank tablet) สิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอจติ เสมือนสียอมผาทําใหผามีดอก
สีตาง ๆ เมื่อเจริญวัยก็คอยสรางสมจิตที่สมบูรณ โดยไดจากการเรียนรู การฝกจิตใหเฉียบแหลมควร
ฝกดวยการคิดคํานวณ จิตของคนเราเกิดจากการสะสมประสบการณตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนรู การ
เรียนรูตาง ๆ ที่ผานไปจะสะสมในดวงจิตเช่ือวาความคิดเห็นและการเรียนที่ผาน ๆ มาแลวจะสัมพันธ
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ตอโยงอยูดวยกัน แสดงวา Locke เปนผูวางรากฐานของทฤษฎีสัมพันธเช่ือมโยง (Association) โวน 
โวลท (Von Wolt) ปราชญชาวเยอรมันไดเขียนหนังสือช่ือ Empirical Psychology ข้ึนเมื่อ ค.ศ. 
1738 กลาวถึงจิตใจของมนุษยโดยอาศัยการสังเกตพิจารณาบุคคลทั่วไป แตในที่สุดเรื่องของจิตก็เปน
สิ่งที่ไมอาจพิสูจนกนัใหเห็นจริงไดอีก และเน่ืองจากอิทธิพลของสังกัป (Concept) เดิมที่เคยรูจักคําวา
วิญญาณจึงใชเรียกทั้ง 2 คําคูกันวา “จิตวิญญาณ” ก็มีหรือใชระคนกันไปทั้ง 2 คํา บางก็เรียกวิญญาณ 
บางก็เรียกจิต โดยถือวาเปนสิ่งเดียวกัน และจิตวิญญาณก็ยังทรงบทบาทและอิทธิพลตอมาอีกนานเทา
นาน ดังจะเห็นไดวา แมปจจุบันก็ยังมีคนกลาวอางถึงจิตวิญญาณกันอยูบอย ๆ เมื่อไมสามารถอธิบาย
สาเหตุของการกระทําบางอยางได ก็อางวาจิตบังคับใหเปนไปทั้ง ๆ ที่ไมปรากฏตัวตนของจิตและ
นํามาศึกษาคนควาทดลองได จงึยังไมมีใครสามารถเขาใจความหมายไดโดยแทจริง ยังไมมีใครพิสูจน
ไดวามันคืออะไร อยูตรงสวนไหนของรางกาย แตเดิมมาเช่ือกันวา จิตมีอยูในรางกาย แมจะไมทราบ
รูปรางลักษณะวาเปนอยางไรก็ตาม ถือกันวาเปนสิ่งที่มีอํานาจบังคับใหสมองและรางกายทํางาน
ตลอดจนกอใหเกิดความรูสึกสารพัดอยาง เดิมเขาใจกันวาจิตอยูที่หัวใจบาง จิตอยูที่สมองบาง ซึ่งไม
สมเหตุสมผลทั้งน้ัน เมื่อมาถึงสมัยฟนฟูศิลปวิทยา (Renaissance) ในยุโรป คนหันมาสนใจ
วิทยาศาสตรกันมากข้ึน ตนศตวรรษที่ 17 นักวิทยาศาสตรหลายทาน เชน Kepler, Galileo, 
Newton, Harvey ประสบผลสําเร็จไดผลของการคนควาทางวิทยาศาสตร  ประกอบกับ
นักวิทยาศาสตรสมัยใหม เชน Francis, Descartes และ Comte ตางก็คัดคานตรรกศาสตรตามวิธี
อนุมานแบบ Aristotle ข้ึนใหมีการพิสูจน ทดลอง สังเกต พิจารณา หาประจักษพยานมาสนับสนุน
ความคิด ความเช่ือ เปนวิธีคิดดวยเหตุผลแบบอุปมาน ทําใหจิตวิทยาคอยมีเหตุมีผลข้ึน เห็นวา
วิญญาณอยูนอกเหนือการสัมผัสใด ๆ มองไมเห็น พิสูจนไมได นักจิตวิทยารุนตอ ๆ มาจึงไมพยายามที่
จะอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ในรูปของวิญญาณเปนผูสั่งใหกระทํา เปลี่ยนมาสนใจพฤติกรรมซึ่ง
สามารถเห็นได กลาวคือ เช่ือเรื่องจิตวิญญาณมาจนกระทั่งวิทยาศาสตรไพศาลข้ึน คนในยุค
วิทยาศาสตรจึงหันมาสนใจเรื่องการแสดงออกทางกาย เปลี่ยนทัศนะจิตวิทยามาเปนศาสตรที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรม (A study of behavior) มาจนบัดน้ี เออเนสท ฮินริช เวเบอร (Ernest Hinrich 
Weber 1795-1878) ศาสตราจารยดานภายวิภาคและสรีรวิทยาแหงเยอรมันคนพบพื้นฐานรวม
ระหวางความรูสึกทางสรีระกับจิตวิทยาฟสิกส เขาคิดคนเกี่ยวกับสัมผัสและความรูสึกทางกลามเน้ือ 
เปนการเริ่มตนหาความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองโดยวิธีหาความแตกตางของการรับ
ความรูสึกใหผูถูกทดลองบอกความแตกตางที่นอยที่สุดของสิ่งที่สัมผัส เมื่อมันเปลี่ยนไปจากเดิม เชน 
ครั้งแรกใหยกของหนัก 5 กก. ครั้งตอไปจะตองยกของหนักเทาไรจึงจะรูสึกวามันมีนํ้าหนักเบากวา 
หรือหนักกวาที่ยกครั้งแรก เขาทดลองเกี่ยวกับขนาดและความหนาแนนของสิ่งของต้ังแตเล็ก ๆ จนถึง
สิ่งของใหญ ๆ การทดลองของเขาถูกนํามาศึกษาตอและเผยแพรโดย Fechner Weber ยังไดทําการ
ทดลองวัดความไวตอการรับสัมผสัของผิวหนัง โดยใชเครื่องมือที่มีปลายแหลม 2 ปลาย จี้ที่ผิวหนัง ให
ผูถูกทดลองตองวาถูกจี้กี่ท ีและเลือ่นปลายแหลมใหใกลกันเขามาเรื่อย ๆ  จะมีระยะหน่ึงที่ผูถูกทดลอง
รูสึกวา ถูกจี้จุดเดียวแมวาความจริงจะถูกจี้ 2 จุดก็ตาม คริสตศตวรรษที่ 19 เปนยุคทองแหง
วิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Science) มีผูศึกษาทฤษฎีตาง ๆ ทางจิตวิทยาเพิ่มข้ึนอยางมากมาย 
กัสแตบ  เทียวดอร เฟคชเนอร (Gustav Theodor Fechner 1801-1887)นักจิตวิทยาฟสิกส 
(Psychophysics) ชาวเยอรมัน เปนผูบุกเบิกงานดานจิตวิทยาฟสิกส โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Threshold 
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คือขนาดของสิ่งเรานอยที่สุด ที่ทําใหเกิดความรูสึกเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเขาไดพัฒนาแนวความคิด
และ Weber’s law ที่วา สามารถทําใหรูวาปริมาณของสิง่เราจะตองมากข้ึนหรือนอยลงกวาเดิมเทาไร
คนเราจึงจะรูสึกวามันแตกตางกัน ซึ่งมีประโยชนตอชีวิตประจําวันมาก เชน จะเพิ่มงานใหกรรมกรอีก
เทาไร จะเพิ่มราคาสินคาอีกเทาไรจะเพิ่มระยะทางอีกเทาไร เพิ่มแสงสวางอีกเทาไร จึงจะไมทําใหเกิด
ความรูสึกเปลี่ยนแปลง Fechner ไดคนพบความสัมพันธระหวางความเขมขนของสิ่งเรา กับความเขม
ของความรูสึกจากสัมผัส เขาต้ังเปนกฎ Fechner’s law เขาคนพบวิธีการวัดการรับสัมผัสดวยวิธีการ
ทางฟสิกส การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย สามารถวัดปริมาณไดดวยวิธีการทางฟสิกส และสิ่งเหลาน้ี
คือความรูสึกของจิตและปริมาณของสิ่งเรามีความสัมพันธกัน Gustav Fechner ทดลองพบเมื่อ ค.ศ. 
1860 วา “จิตใจของคนเราน้ันจะเปลี่ยนแปลงไดก็ตอเมื่อมีสิ่งเราภายนอกมาเรา” ต้ังเปนศาสตรใหม
ข้ึน ช่ือวา Psychophysic ซึ่งเปนศาสตรที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางรางกายกับจิตใจ ซึ่งนับวา
เปนรากฐานของจิตวิทยาทดลองในปจจุบัน ทานไดเขียนหนังสือที่มี ช่ือเสียงมากเลมหน่ึงช่ือ 
Elements of Psychophysics ทานสนใจคนควาทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเรากับ
อาการสัมผัสอยางมาก  โจแฮนเนส  มูลเลอร (Johannes Muller 1801-1858) ไดช่ือวาเปนบิดาของ
การทดลองทางสรีรวิทยา เช่ือวาคุณภาพของความรูสึกสัมผัสจะคงทนถาวรหรือแข็งออนกําลังเพียงใด 
มีมากนอยแคไหนข้ึนอยูกับประสาทสวนที่ถูกกระตุน  ชารลส ดาวิน (Charles Darwin 1809-1882) 
ต้ังทฤษฎีวิวัฒนาการข้ึน เมื่อ ค.ศ. 1859 วา ตนกําเนิดของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการจากสัตวช้ันตํ่ามาเปน
ช้ันสูงเปนมนุษยตามลําดับจึงเปนเหตุใหความเช่ือเรื่องวิญญาณจางหายไป กลาวถึงความเกี่ยวพัน
ระหวางมนุษยและสัตว ทําใหเกิดจิตวิทยาเปรียบเทียบ (Comparative Psychology) ข้ึน เซอร  
ฟราสซิส แกลตัน (Sir Francis Galton 1822-1911) แหงอังกฤษ ไดศึกษาเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคลที่มีผลมาจากอิทธิพลของพนัธุกรรม เปนผูริเริ่มทางดานจิตวิทยาการทดลองเปนคนแรก
ในประเทศอังกฤษ ต้ังทฤษฎีวา ความฉลาด-ความโงของคนเราน้ันเปนสิ่งที่ถายทอดกันมาจากพอแม 
ปูยา ตายาย เปนพันธุกรรม เน่ืองจากเขาสนใจเรื่องพันธุศาสตร (Genetics) อยูแลว จึงศึกษา
ความสัมพันธระหวางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ซึ่งเช่ือวาเปนตนเหตุทําใหคนเรามีความแตกตางกัน 
เขาเปนผูนํา Case study มาใชเปนคนแรกเขาสรางแบบทดสอบงาย ๆ ข้ึนใชและศึกษาจิตวิทยาโดย
อาศัยสถิติ เปนผูคนควาวิธีการเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ (Correlation) และไดพัฒนาเกี่ยวกับ
ดรรชนี (Index) ซึ่งภายหลังเรียกวา ตัวสัมประสิทธ์ิของความสัมพันธ (กันยา  สุวรรณแสง (2544 : 2-
18) 
 ระหวาง 322 - 381 ปกอนคริสตศักราช Aristotle นักปรัชญาและนักคิดมีการโตแยงกัน
วาทําไมมนุษยมีการแสดงออกตามแนวทางของเขา ตามประสบการณของมนุษย ซึ่งบางคนมีความ
แตกตางออกไปจากรูปแบบของคนอื่น (James W. Kalat, 2011 : 16) 
 ในป ค.ศ. 1879 วิลเฮลม วุนดท (Wilhelm Woundt) ชาวเยอรมัน เปนนักจิตวิทยาคน
แรกที่ไดบุกเบิกและใชวิธีการทางวิทยาศาสตรศึกษาจิตวิทยา เขาไดสรางหองทดลองทางจิตวิทยาข้ึน
เปนแหงแรกที่เมืองไลปซิก (Leipzig) ประเทศเยอรมัน โดยใชเครื่องมือในการทดลองและมีการ
ตรวจสอบขอมูลเชนเดียวกับวิทยาศาสตรแขนงอื่น ๆ ในที่สุดเขาก็ไดรับการยกยองวาเปนบิดาแหง
จิตวิทยาการทดลอง ภายหลังจากน้ันในระยะเวลาตอมา จิตวิทยาก็ไดรับความสนใจจากบุคคลตาง ๆ  
ทั้งนักวิชาการและนักจิตวิทยาเปนจํานวนมาก และมีการศึกษาคนควาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
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อยางกวางขวางจนถึงปจจุบัน หองปฏิบัติการของวุนดทมี ช่ือเสียงโดงดังข้ึนมาอยางรวดเร็ว 
นักจิตวิทยาอเมริกันหลายคนไดไปขอทําการศึกษาจากวุนดท และนําความรูพรอมทั้งวิธีการศึกษาของ
เขาไปเผยแพรในสหรัฐอเมริกา สถานที่ทดลองทางจิตวิทยาของสหรัฐอเมริกาน้ันเปดเปนที่แรกที่
มหาวิทยาลัย จอหน ฮ็อพกินส (John Hopkins) ในป ค.ศ. 1883 โดยมี จี. สแตนเลย ฮอลล  
(G. Stanley Hall) ซึ่งเปนศิษยคนหน่ึงของวุนดทเปนผูกอต้ังข้ึน ตอมาฮอลลไดเริ่มจัดพิมพวารสาร
ทางจิตวิทยาข้ึนเปนฉบับแรก ในป ค.ศ. 1887 และวารสารฉบับน้ันช่ือ The American of 
Psychology ศิษยอื่น ๆ ของวุนดทก็ไดกอต้ังหองทดลองข้ึนตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน 
แคลิฟอรเนีย คอรเนล ฮารวารด และเยล ซึ่งทําใหจิตวิทยาไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง (Hilgard. 
a1962 ; อางใน ลักขณา สริวัฒน, 2557: 10) 
 สรุปไดวาความเปนมาของจิตวิทยามีมาแตโบราณ เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับวิญญาณ เกิด
นักปรัชญา นักคิดหลายทานที่สนใจธรรมชาติและพฤติกรรมมนุษย การศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย
น้ันนับวาเปนเรื่องยากดวยเหตุทีไ่มสามารถสังเกตหรือพิสูจนได จนกระทั่งจิตวิทยาไดถูกยอมรับกันวา
เปนวิทยาศาสตรที่สมบูรณ มีนักจิตวิทยาที่สําคัญเกิดข้ึนหลายทาน มีเครื่องมือในการทดลองและมี
การตรวจสอบขอมูลเชนเดียวกับวิทยาศาสตร 
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