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จิตวิทยาคืออะไร

(WHAT IS PSYCHOLOGY)
ผศ.ดร.สิรวิ ฒ
ั น ศรีเครือดง
หัวหนาภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



จิตวิทยา คือวิชาวาดวยจิต เปนวิทยาศาสตรแขนงหนึง่ วาดวยปรากฎการณ พฤติกรรม
และกระบวนการของจิต๑ จิตวิทยาเปนวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Psychology) เปนวิชาที่
สามารถนำไปประยุกตใชกบั ศาสตรแขนงตางๆ ไดแทบทุกศาสตร และเปนทีย่ อมรับวามีความสำคัญ
และมีบทบาทตอการดำเนินชีวติ ของมนุษยในดานตางๆ ทัง้ ดานสวนตัวเอง ดานครอบครัว ดาน
เพือ่ นรวมงาน และดานการประกอบอาชีพรวมกับบุคคลอืน่ ในสังคม เปนตน
วิชาจิตวิทยามงุ ศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรม (Behaviors) ของสัตวโดยเฉพาะมนุษยในแง
มุมตางๆ เพือ่ ใหเกิดองคความรู ความเขาใจ และสามารถนำจิตวิทยาไปประยุกตใช เพือ่ แกปญ
 หา
ในสถานการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับมนุษยเราอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให
ประสบความสำเร็จ และดำเนินชีวติ อยใู นโลกนีอ้ ยางมีความสุขตามอัตภาพของแตละบุคคล
การทีผ่ เู ขียนมีแรงจูงใจทีท่ ำใหเขียนบทความเรือ่ ง จิตวิทยาคืออะไร เพราะอยากจะให
ทราบถึงความหมายและความเปนมาของจิตวิทยา จุดมงุ หมาย ขอบขายและประโยชนของจิตวิทยา
กอปรกับไดบรรยาวิชานีก้ บั นิสติ ทีก่ ำลังศึกษาอยทู ภี่ าควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทัง้ ในระดับปริญญาตรี ไมวา จะเปนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยา และในระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวติ และความตาย ก็ตามตางก็ตอ งทำความเขาใจเรียนรเู รือ่ งของพฤติกรรม
มนุษยทงั้ นัน้

๑

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน, พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพฯ : บริษัท
อักษรเจริญทัศน อจท. จำกัด ๒๕๓๘), หนา ๔๕.
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เพือ่ เปนการแสดงความยินดีกบั บัณฑิตทุกสาขาวิชา ระดับพุทธศาสตรบัณฑิต พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต พุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ของมหาวิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทัว่ ประเทศ และ
เพือ่ ใหเกิดประโยชนกบั ทานผทู กี่ ำลังอานบทความนี้ ผเู ขียนจึงเสนอหัวขอทีค่ ดิ วาเมือ่ อานบทความ
จบแลว จะไดประโยชนและนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวติ ตอไปไดเลย


คำวา “จิตวิทยา” ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Psychology” มีรากศัพทมาจากภาษากรีก
๒ คำ คือคำวา Psyche กับ Logos
คำวา Psyche หมายถึงวิญญาณ (Soul) กับคำวา Logos หมายถึงวิชาการและการ
ศึกษา (Study)
ดังนัน้ เมือ่ ทัง้ ๒ คำรวมกันจึงเปนคำศัพทวา Psychology มีความหมายวาวิชาทีศ่ กึ ษา
เกีย่ วกับวิญญาณ สมัยกรีกโบราณซึง่ เปนยุคเริม่ ตนของการศึกษาจิตวิทยา นักปราชญในสมัยนัน้
ไดพยายามศึกษาคนควาและหาคำตอบวาวิญญาณ มีความสำคัญและมีอทิ ธิพลอยางไรตอการ
กระทำของมนุษย เปนการศึกษาทีไ่ มมตี วั ตน ไมสามารถพิสจู นใหเห็นจริงได
ประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๙ เปนตนมา นักจิตวิทยายุคใหมจงึ เปลีย่ นแนวทางศึกษา
พฤติกรรม (Behaviors) มนุษยและสัตวเฉพาะ และไดนำระเบียบวิธกี ารทางวิทยาศาสตรมาใช
ศึกษาหาคำตอบเกีย่ วกับพฤติกรรมตางๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในทีส่ ดุ จิตวิทยา ไดรบั การยอมรับใหเปนวิทยาศาสตรประยุกตวชิ าหนึง่ (Applied
Science) ในยุคนีม้ นี กั วิชาการทางจิตวิทยาไดใหความหมายคำจำกัดความของจิตวิทยาไวหลาย
ทานดวยกันแตขอยกมาพอสังเขปดังนี้
วิลเลียม เจมส (William James; ๑๘๙๐)๒ ไดใหคำจำกัดความไววา “จิตวิทยาเปน
วิชาทีว่ า ดวยกิรยิ าอาการของมนุษย”
นอรแมน แอล. มันน (Norman L. Munn; ๑๙๖๙) ไดใหคำจำกัดความไววา “จิตวิทยา
เปนวิทยาศาสตรทศี่ กึ ษาถึงพฤติกรรมโดยเนนทีเ่ กีย่ วของกับประสบการณ”
๒

เติมศักดิ์ คทวณิช, จิตวิทยาทัว่ ไป. (กรุงเทพฯ : บริษทั ซีเอ็ดยูเคชัน่ , ๒๕๔๖), หนา ๑๒.
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จอหน บี. วัตสัน (John B. Watson; ๑๙๑๓) เปนนักจิตวิทยาคนแรกทีไ่ ดใหคำนิยาม
เกีย่ วกับจิตวิทยาไววา “จิตวิทยาเปนวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับพฤติกรรม”
มอรแกน (Morgan; ๑๙๗๑) ไดใหคำจำกัดความไววา “จิตวิทยาเปนศาสตรทวี่ า ดวย
พฤติกรรมของมนุษยและสัตว”
ฟลแมน (Feldman; ๑๙๙๒) ไดใหคำจำกัดความไววา “จิตวิทยาเปนศาสตรทศี่ กึ ษา
เกีย่ วกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต ดวยระเบียบวิธกี ารทางวิทยาศาสตร”
วาเดและทาฟรสิ (Wade & Tavris; ๑๙๙๘) ไดใหคำจำกัดความไววา “จิตวิทยาเปน
ศาสตรทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต โดยศึกษาวาสิง่ เหลานีไ้ ดรบั อิทธิพลอยาง
ไรจากสภาวะทางรางกายและสิง่ แวดลอมภายนอก”
เติมศักดิ์ คทวณิช (๒๕๔๖) ไดสรุปความหมายของจิตวิทยาไววา “จิตวิทยาเปนวิชา
ทีม่ งุ ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยและสัตว โดยใชระเบียบวิธกี ารศึกษาทางวิทยาศาสตร”
จากคำจำกัดความทีก่ ลาวมาทัง้ หมด จะเห็นวา “จิตวิทยา” เปนศาสตรทศี่ กึ ษาเกีย่ ว
กับพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต (Behavior and Mental Processes) ของมนุษย โดย
ศึกษาวาพฤติกรรมเหลานัน้ ไดรบั อิทธิพลอยางไร จากสภาวะทางรางกาย สภาพจิตใจ และสิง่ แวด
ลอมภายนอก
สรุปไดวา จิตวิทยา คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตรวา ดวยเรือ่ งพฤติกรรมของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ
โดยเฉพาะมนุษยและสัตว โดยมีจดุ มงุ หมายเพือ่ เขาใจ สามารถอธิบาย สามารถทำนาย กำหนด
ควบคุมพฤติกรรมและนำความรไู ปประยุกตใช
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พฤติกรรมมนุษยประกอบดวยศัพท ๒ คำ คือ พฤติกรรม และมนุษย ดังนี้
ความหมายของพฤติกรรม
พฤติกรรม หมายถึง การกระทำหรืออาการ
ทีแ่ สดงออกทางกลามเนือ้ ความคิด และ
ความรสู กึ เพือ่ ตอบสนองสิง่ เรา๓
พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระทำ
แสดงออกมาเพือ่ ตอบสนอง หรือโตตอบสิง่
ใด สิง่ หนึง่ ในสภาพการณใด สภาพการณ
หนึง่ ๔
พฤติกรรม หมายถึง กิจกรรมของบุคคลที่
เปนรูปธรรม เชนการกระทำ การตอบโตกบั
สิง่ แวดลอม และกิจกรรมภายในจิตใจทีเ่ ปน
นามธรรม เชน ความคิด ความรสู กึ ๕

ความหมายของมนุษย
มนุษย หมายถึง สัตวทรี่ จู กั ใหเหตุผล,สัตวที่
มีใจสูง,คน๖
มนุษย มีความหมายวา จิตใจสูง๗
เปนมนุษย หรือเปนคน ?
เปนมนุษย เปนได
เพราะใจสูง
เหมือนหนึง่ ยูง มีดี
ทีแ่ ววขน
ถาใจต่ำ
เปนได
แตเพียงคน
ยอมเสียที
ทีต่ น
ไดเกิดมา
ใจสอาด ใจสวาง ใจสงบ
ถามีครบ
ควรเรียก มนุสสา
เพราะทำถูก พูดถูก
ทุกเวลา
เปรมปรีดา
คืนวัน
สุขสันติจ์ ริง

ดังนัน้ ผทู จี่ ะรเู รือ่ งจิตวิทยา จึงตองทำความเขาใจในเรือ่ งของพฤติกรรมของมนุษยเพือ่
ใหทราบและเขาใจวาจิตวิทยาคืออะไร
๓

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, (กรุงเทพฯ : บริษัท
อักษรเจริญทัศน อจท. จำกัด ๒๕๓๘), หนา ๕๘๔.
๔
สมโภชน เอีย่ มสุภาษิต, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , ๒๕๓๖), หนา ๒.
๕
เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ, พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาคน, (กรุงเทพฯ : มหา
วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , ๒๕๔๙), หนา ๑.
๖
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, หนา ๖๒๘.
๗
พุทธทาสภิกขุ, คมู อื มนุษย, (กรุงเทพฯ : มปท, ๒๔๘๖), หนา ๑๓.
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นักจิตวิทยา หลายทานไดจดั ประเภทของพฤติกรรมมนุษยเปน ๒ ประเภท ดังนี้
๑. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระทำทีแ่ สดงออกมาใหสงั เกต
เห็นได รับรไู ด หรือใชเครือ่ งมือตรวจสอบได พฤติกรรมภายนอกมี ๒ ลักษณะคือ
๑.๑ พฤติกรรมภายนอกทีส่ ามารถสังเกตเห็นไดดา ยตาเปลา เชน การนัง่ การนอน
การยืน การเดิน การกิน การพูด การหัวเราะ การรองไห ฯลฯ พฤติกรรมแบบนีเ้ รียกวา โมลาร
(Molar)
๑.๒ พฤติกรรมภายนอกทีร่ บั รไู ดจากการใชเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตรตรวจสอบ เชน
คลืน่ สมอง คลืน่ หัวใจ ความดันโลหิต การทำงานของชีพจร การทำงานของกระเพาะอาหาร การ
ทำงานของลำไส เปนตน พฤติกรรมแบบนีเ้ รียกวา โมเลคิวลาร (Molecular)
๒. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ กระบวนการทางจิต (Mental
Behavior) พฤติกรรมทีไ่ มสามารถสังเกตเห็นไดดว ยตาเปลา หรือใชเครือ่ งทางวิทยาศาสตรตรวจ
สอบไดโดยตรง เชน การคิด อารมณ ความรสู กึ ความจำ การลืม การวิเคราะหหาเหตุผล
ประสบการณตา งๆ เปนตน
จะเห็นไดวา พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน จะมีความสัมพันธเกีย่ วของกัน
กลาวคือ พฤติกรรมภายในเปนตัวกำหนดพฤติกรรมภายนอกอยางเชน พฤติกรรมภายในมีความ
ยินดีและพึงพอใจกับสิง่ ทีป่ รารถนา ก็จะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายนอกใหสงั เกตเห็นไดจาก
สีหนา แววตา กิรยิ าทาทาง ทางรางกาย เปนตน
ดังนัน้ ในการทีจ่ ะเรียนรหู รือทำความเขาใจ ในการกระทำหรือพฤติกรรมของบุคคล
คนหนึง่ จำเปนอยางยิง่ ตองทำความเขาใจเกีย่ วกับพฤติกรรมภายใน ประเภทอารมณ ความรสู กึ
ความคิด ประสบการณ การวิเคราะหหาเหตุผลตางๆ ของคนคนนัน้ ใหชดั เจนเสียกอน
เชนเดียวกัน การจะเขาใจพฤติกรรมภายในของมนุษยไดกจ็ ำเปนตองศึกษาเรียนรู จาก
พฤติกรรมภายนอกทีบ่ คุ คลนัน้ แสดงออกมากอน ทัง้ นี้ นักจิตวิทยาเชีอ่ วา พฤติกรรมทุกอยางตอง
มีสาเหตุ และสาเหตุเพียงประการเดียวอาจทำใหเกิดพฤติกรรมไดในหลายรูปแบบ ในทำนองเดียว
กัน พฤติกรรมแตละรูปแบบทีแ่ สดงพฤติกรรมออกมายอมเกิดมาจากหลายสาเหตุไดเชนกัน
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ยกตัวอยางเชน การรองไหของคนสองคน คนหนึง่ อาจรองไหเพราะเสียใจจากการขาด
ทุนทีล่ งทุนไปทำใหหมดทุนทีล่ งไปเลยรองไห ในขณะเดียวกันมีคนรองไหเหมือนกันแตคนคนนัน้
รองไหเพราะไดเจอกับครอบครัว เนือ่ งจากออกจากบานนาน เมือ่ มาพบกันจึงเกิดความรสู กึ ดีใจ
เลยรองไห เปนตน
การศึกษาเรือ่ งจิตในดานตางๆ เพือ่ การดับทุกข การศึกษานัน้ เรียกวา การศึกษา
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา
(พุทธทาสภิกขุ)
พระพุทธศาสนา ไดแบงประเภทของพฤติกรรมของมนุษยออกเปน ๓ ประเภท คือ๘
๑. กายกรรม ๓ คือ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกทางการกระทำทางกายมี ๓ ประการคือ การ
ไมเบียดเบียน การแยงชิงลักขโมย การละเมิดในของรักของหวงแหนของผอู นื่
๒. วจีกรรม ๔ คือ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกทางการพูดมี ๔ ประการคือพูดเท็จ พูดสอเสียด
พูดคำหยาบคาย และพูดเหลวไหลเพอเจอ เชนการพูดทีพ่ ดู แลวคนฟงมีความสุข ความพึงพอใจ
อยางคำพูดทีว่ า คำพูดบางคำพูดเมือ่ พูดแลว สามารถทำใหคนอืน่ ตายแทนผพู ดู ได แตในขณะเดียว
กัน คำพูดบางคำพูดเมือ่ พูดแลว สามารถทำใหคนอืน่ ฆาผพู ดู ไดเชนกัน เปนตน
๓. มโนกรรม ๓ คือ พฤติกรรมทางใจ มี ๓ ประการ คือ ไมคดิ ละโมบ ไมคดิ รายมงุ
เบียดเบียน และมีความเห็นถูกตองรเู ทาทันความจริงทีเ่ ปนธรรมดาของโลกและชีวติ

 
มนุษย หมายถึง สัตวทรี่ จู กั ใชเหตุผล, สัตวทมี่ ใี จสูง, คน สวนทานพุทธทาสภิกขุไดให
ความหมายของคำวามนุษยมคี วามหมายวาจิตใจสูง ๙
๘

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๗.
๙
พุทธทาสภิกขุ. คมู อื มนุษย, (กรุงเทพฯ : มปท, ๒๔๘๒), หนา ๑๓.
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พระพุทธศาสนา ไดแบงมนุษยเปน ๒ ประเภท คือ๑๐
๑. มนุษยทยี่ งั มีชวี ติ อยใู นโลกียวิสยั ประกอบดวย
๑.๑ อันธพาลชน หมายถึง บุคคลทีม่ รี ะดับจิตใจทีต่ ่ำทีส่ ดุ ชอบแสดงพฤติกรรมตางๆ
ในทางชัว่ ราย ไมรจู กั ผิดชอบชัว่ ดี
๑.๒ พาลชน หมายถึง บุคคลทีม่ รี ะดับจิตใจต่ำรองลงมา ชอบและกลาทำในสิง่ ที่
ชัว่ และหลงพอใจในสิง่ ทีก่ ระทำ แตยงั มีความรสู กึ สำนึกรับผิดชอบและกลัวเกิดโทษกับตนเอง
๑.๓ ปุถชุ น หมายถึง บุคคลทีม่ รี ะดับจิตใจทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาบาง คือมีความสำนึก
ผิดชอบชัว่ ดี รจู กั ควบคุมความตองการ รจู กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ รจู กั บาปบุญคุณโทษ แตยงั อาจหลงผิด
พลาดไปตามเจตนาและความตองการของตนอยู
๑.๔ กัลยาณปุถชุ น หมายถึง บุคคลผดู ำเนินชีวติ อยอู ยางมีจริยวัตร มีความประพฤติ
ดีงาม สามารถควบคุมและระงับพฤติกรรมในทางทีไ่ มดไี ด
๑.๕ กัลยาณชน หมายถึง บุคคลผทู มี่ คี วามประพฤติในสิง่ ทีด่ งี าม ทรงคุณธรรม
แตกย็ งั มีความทุกข
๒. มนุษยทมี่ จี ติ ใจพัฒนาในระดับสูงมาก คืออยใู นระดับโลกุตรจิต ประกอบดวย
๒.๑ พระโสดาบัน หมายถึง บุคคลทีม่ คี วามสามารถควบคุมและทำลายความชัว่ ราย
ไดอยางเด็ดขาดและไมมคี วามโนมเอียงทีจ่ ะกระทำความชัว่
๒.๒ พระสกทาคามี หมายถึง บุคคลทีล่ ะกิเลสทีผ่ กู ใจใหยดึ มัน่ อยกู บั ความสุข ความ
ทุกขได
๒.๓ พระอนาคามี หมายถึง บุคคลทีล่ ะความตองการตางๆ รวมถึงความพยาบาท
ไดหมดสิน้ ไมมคี วามขนุ เคืองใจ
๒.๔ พระอรหันต หมายถึง บุคคลทีล่ ะกิเลสทีล่ ะเอียดไดอยางเด็ดขาด
การศึกษาเรือ่ งจิตในดานตางๆ เพือ่ การดับทุกข การศึกษานัน้ เรียกวา การศึกษา
จิตวิทยาในพระพุทธศาสนา
(พุทธทาสภิกขุ)
๑๐

เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และคณะ, พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน, (กรุงเทพฯ : มหา
วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ , ๒๕๔๙), หนา ๑๑.
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วิชาจิตวิทยามีการศึกษาตัง้ แตยคุ กรีกโบราณ เมือ่ สองพันกวาปมาแลว มีนกั ปรัชญา
คนสำคัญ คือ อริสโตเติล (Aristotle; ๓๒๒-๓๘๔ กอนคริสตกาล) และเพลโต (Plato; 347-427
กอนคริสตกาล) ไดศกึ ษาทำความเขาใจและอธิบายเกีย่ วกับธรรมชาติการแสดงออกของมนุษย สวน
ใหญเชือ่ ตรงกันวามนุษยมสี ว นประกอบสำคัญสองสวน คือ รางกาย (body) กับวิญญาณ (soul)
วิญญาณจะมีอทิ ธิพลเหนือรางกาย เพราะจะคอยควบคุมใหรา งกายกระทำสิง่ ตางๆ
ดังนัน้ การทีจ่ ะเขาใจมนุษยไดจงึ ตองอธิบายวิญญาณใหชดั เจนกอน แตการอธิบาย
วิญญาณในยุคกรีกโบราณนัน้ มักนิยมหาคำตอบเกีย่ วกับวิญญาณโดยใชความคิดอยางมีเหตุผล
ของตนเองผสมผสานกับความเชือ่ ทางศาสนาในขณะนัน้ ทำใหไดคำตอบไมแนนอนและไมชดั เจน
นักจิตวิทยาในยุคตอมาจึงเรียกวิธนี วี้ า อารมแชร (Armchair method) เพราะเปนวิธกี ารหาคำตอบ
แบบนัง่ อยกู บั ที่ ไมมกี ารคนควา วิจยั ทดลอง หรือพิสจู นในเชิงวิทยาศาสตรใหเห็นจริง
เมือ่ วิทยาศาสตรเจริญ มีผพู ยายามศึกษาหาความรทู างวิทยาศาสตรมาเพือ่ ใชอธิบายเกีย่ ว
กับวิญญาณแตกย็ งั ไมไดรบั ความรเู พิม่ เติมแตอยางใด จึงทำใหนกั จิตวิทยาหันมาสนใจศึกษาเกีย่ ว
กับจิต (Mind) แทน
ทฤษฎีแอนิมซิ มึ (Animism) เชือ่ วาจิตเปนสวนสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย
นักปรัชญาชาวอังกฤษ จอหน ล็อค (John Lock; ๑๖๓๒-๑๗๔๐) ไดพยายามศึกษาและคนควา
เกีย่ วกับจิตของมนุษยเรา วาจิตคือความรตู วั (Conscious) เขาเชือ่ วาจิตของมนุษยเหมือนผาขาว
บริสทุ ธิ์ สิง่ แวดลอมเปนตัวทีท่ ำใหจติ ของคนเราเปลีย่ นไป สิง่ แวดลอมเหมือนกับการแตมสีลงบนผา
ขาว ซึง่ แสดงใหเห็นวา จอหน ล็อค ใหความสำคัญกับประสบการณของมนุษยเราทีไ่ ดรบั จากสิง่
แวดลอมวามีบทบาทตอพฤติกรรมของมนุษยเรา แตอยางไรก็ตามถึงแมจะไดรบั ความเชือ่ ถืออยบู า ง
แตกย็ งั ไมสามารถพิสจู นใหเห็นจริงไดตามหลักและวิธกี ารทางวิทยาศาสตรเชนกัน
ประมาณปลายศตวรรษที่ ๑๙ เปนตนมา วงการวิทยาศาสตรเจริญกาวหนาอยางรวด
เร็ว ทำใหเกิดการคัดคานและวิพากษวจิ ารณการศึกษาในสิง่ ทีไ่ มสามารถทดลอง คนควา พิสจู น
ไดจงึ ทำใหนกั จิตวิทยายุกตใหมเปลีย่ นแนวทางการศึกษาจากจิตใจมาศึกษาพฤติกรรม ซึง่ สามารถ
พิสจู นใหเห็นจริงได และนักจิตวิทยาไดนำเอาวิธที างวิทยาศาสตรมาใชในการอธิบายเกีย่ วกับ
พฤติกรรม จนเปนทีย่ อมรับในวงการวิทยาศาสตร ผทู มี่ บี ทบาทสำคัญอยางมากตอการเปลีย่ นแปลง
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ในครัง้ นี้ ไดแก วิลเฮลม แมกซ วุนต (Wilhelm Max Wundt; ๑๘๓๒-๑๙๒๐) นักจิตวิทยา
ชาวเยอรมันผกู อ ตัง้ กลมุ จิตวิทยาในแนวทฤษฎีโครงสรางของจิต (structuralism) โดยไดสราง
หองทดลองทางจิตวิทยาทีม่ กี ารทดลองตามวิธกี ารทางวิทยาศาสตรเปนครัง้ แรกในโลก เมือ่ ป ค.ศ.
๑๘๗๙ ทีเ่ มืองไลปซกิ (Leipzing)๑๑ ในประเทศเยอรมัน ในการสรางการทดลองทางจิตวิทยา
ของวุนตมงุ ศึกษาพฤติกรรมภายใน และวิธกี ารทีน่ ำมาใชในการศึกษายังมีขอ บกพรอง จึงไดรบั การ
วิจารณและคัดคานอยบู างประการ แตอยางไรก็ตามวุนตถอื วาเปนนักจิตวิทยาการทดลองเปนทาง
การคนแรก
เมือ่ เปนเชนนัน้ จอหน บี. วัตสัน (John B. Watson; ๑๙๑๓) นักจิตวิทยาชาวอเมริกนั
ผกู อ ตัง้ กลมุ พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) วัตสัน ไมเห็นดวยกับการศึกษาพฤติกรรมภายในและ
วิธกี ารทีว่ นุ ตใชศกึ ษาอยู วัตสัน มงุ ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมทีส่ ามารถสังเกตเห็นไดหรือพฤติกรรม
ภายนอก ซึง่ สามารถศึกษา คนควา และทดลองใหเห็นจริงไดเทานัน้ ผลงานการศึกษาของวัตสัน
นีเ้ องทำใหจติ วิทยาไดรบั การยอมรับในวงการวิทยาศาสตรตงั้ แตนนั้ เปนตนมาวาจิตวิทยา คือ
วิทยาศาสตรทางพฤติกรรม (Behavior Science) จนถึงปจจุบนั

    
จิตวิทยาเปนวิชาทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายใน โดยมีจดุ มงุ
หมายดังตอไปนี้
๑. เพือ่ ใหผศู กึ ษาเขาใจพฤติกรรมของมนุษย ไมวา จะเปนพฤติกรรมภายนอก หรือ
พฤติกรรมภายใน ทีเ่ รียกวา กระบวนการทางจิต อันจะทำใหเขาใจตนเองและผอู นื่ ไดดขี นึ้
๒. เพือ่ ใหผศู กึ ษาสามารถอธิบายพฤติกรรม ทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ ไดวา มีปจ จัยใดบางทีเ่ ปน
สาเหตุสำคัญของการเกิดพฤติกรรมตางๆ โดยนักจิตวิทยาทัง้ หลายจะใชวธิ กี ารทางวิทยาศาสตร
ในการคนหาคำตอบ เพือ่ อธิบายพฤติกรรมทัง้ หลายเหลานัน้

๑๑
หนา ๑๗.

มุกดา ศรียงค และคณะ. จิตวิทยาทั่วไป. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๔๔),
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๓. เพือ่ ใหผศู กึ ษาสามารถทำนายพฤติกรรม หมายถึงการคาดคะเนผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
สาเหตุตา งๆ ไดอยางถูกตอง
๔. เพือ่ ใหผศู กึ ษาสามารถควบคุมพฤติกรรม ทีไ่ มพงึ ประสงคใหลดลงหรือหมดไป และ
ขณะเดียวกันใหสามารถเสริมสรางพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนาใหเกิดขึน้ ใหมไดดว ย
๕. เพือ่ ใหผศู กึ ษานำความรไู ปประยุกตใช ในการแกปญ
 หาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง
และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ


๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ทำใหผศู กึ ษาเขาใจพฤติกรรมของมนุษย
ทำใหผศู กึ ษาเขาใจพัฒนาการของมนุษย
ทำใหผศู กึ ษาเขาใจและรพู นื้ ฐานทางสรีรวิทยาทีเ่ กีย่ วของกับพฤติกรรมของมนุษย
ทำใหผศู กึ ษาเขาใจการรับสัมผัสและการรับรู
ทำใหผศู กึ ษาเขาใจทฤษฎีทเี่ กีย่ วของกับแรงจูงใจ
ทำใหผศู กึ ษาเขาใจสิง่ สำคัญทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการเรียนรแู ละการถายโยงการเรียน

รู
๗. ทำใหผศู กึ ษาเขาใจเชาวนปญ
 ญาและตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลตอเชาวปญ
 ญาของมนุษยแต
ละบุคคล
๘. ทำใหผศู กึ ษาเขาใจวิธกี ารประเมินและวัดบุคลิกภาพและไดแนวทางในการปรับปรุง
บุคลิกภาพของตนเอง
๙. ทำใหผศู กึ ษาเขาใจความหมายของสุขภาพจิตและสาเหตุทกี่ อ ใหเกิดปญหาตอสุขภาพ
จิต รวู ธิ กี ารบำบัดรักษาผมู อี าการทางจิตและการสงเสริมสุขภาพจิตทีด่ ใี หกบั ตนเองและผอู นื่
๑๐. ทำใหผศู กึ ษามีวธิ ใี นการปรับตัว มีกลวิธานในการปองกันตนเองและเขาใจขอดีและ
ขอเสียของการใหกลวิธานในการปองกันตนเอง
๑๑. ทำใหผศู กึ ษาเกิดการรับรพู ฤติกรรมทางสังคม (Social Perception) ทีม่ ตี อ พฤติกรรม
ทางสังคมและนำความรไู ปประยุกตใช ในการแกปญ
 หาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองและสังคมไดเปน
อยางดีและมีประสิทธิภาพ

จิตวิทยาคืออะไร (WHAT IS PSYCHOLOGY)
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จิตวิทยา คือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตรวา ดวยเรือ่ งกระบวนการของจิต และพฤติกรรม
ของสิง่ ทีม่ ชี วี ติ โดยเฉพาะมนุษย โดยมีจดุ มงุ หมายเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมทัง้ ภายในและภายนอกของ
มนุษยทเี่ รียกวากระบวนการทางจิต อันจะทำใหเขาใจตนเองและผอู นื่ ไดดขี นึ้ สามารถอธิบาย
พฤติกรรมทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ ไดวา มีปจ จัยใดบางทีเ่ ปนสาเหตุสำคัญของการเกิดพฤติกรรมตางๆ โดย
นักจิตวิทยาทัง้ หลายจะใชวธิ กี ารทางวิทยาศาสตรในการคนหาคำตอบเพือ่ อธิบายพฤติกรรมทัง้ หลาย
เหลานัน้ ซึง่ จะสงผลใหสามารถควบคุมพฤติกรรม ทีไ่ มพงึ ปรารถนาใหลดลงหรือหมดไป และ
ขณะเดียวกันใหสามารถเสริมสรางพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคใหเกิดขึน้ ใหมไดดว ย และเพือ่ ใหผศู กึ ษา
นำความรไู ปประยุกตใช ในการแกปญ
 หาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเองและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
จิตวิทยาเปนวิชาทีใ่ กลเคียงกับพระพุทธศาสนา ในโอกาสตอไปจะเขียนบทความทางดานวิชาพุทธ
จิตวิทยา เพือ่ เปรียบเทียบใหเห็นวาจิตวิทยาในพระพุทธศาสนามีความเปนเลิศอยางไร อยางเชน
ทานพุทธทาสภิกขุ กลาววา “การศึกษาเรือ่ งจิตในดานตาง ๆ เพือ่ การดับทุกข การศึกษานัน้
เรียกวา การศึกษาจิตวิทยาในพระพุทธศาสนา”

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต
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