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บทที่  3 
โครงสรางทางจิต  (Structuralism) 

 
เนื้อหา 
 -  แนวคิดและงานของวุนด 
 -  แนวคิดและงานของฟรานซ  เบรนตาโน 
 -  แนวคิดและงานของ The Würzburg School 
 -  แนวคิดและงานของทิชเนอร 
 

วิลแฮม วุนด : จุดเร่ิมตนของโครงสรางทางจิต (Wilhalm Wundt : The 
Beginning of Structuralism)  
 วิลแฮม วุนดจัดไดวาเปนบุคคลสําคัญในการพัฒนาจิตวิทยาสมัยใหม  บางคนมองวา
เปนผูที่ยิ่งใหญที่สุด  เพราะเปนผูที่ถูกมองวาเปนผูหน่ึงที่บุกเบิกและทําใหจิตวิทยาเปนอยาง
ทุกวันนี้  และจัดไดวาเปนนักจิตวิทยาคนแรกของจิตวิทยาสมัยใหม  วุนดเปนคนแรกที่พัฒนา
วิธีการอยางเปนระบบใหแกจิตวิทยา  และไมใชจะมีความสําคัญแตเพียงเปนผูทําใหจิตวิทยา
เปนระบบในฐานะเปนวิทยาศาสตรใหม (“new” science) แตยังเปนคนท่ีในความเปนจริงแลว
เปนผู “แยก” จิตวิทยาออกจากปรัชญาและนําจิตวิทยาเขาสูการทดลอง ซึ่งการทดลองนั้นสามารถ
กระทําไดจริงอีกดวย ถึงแมวาจะมีคําถามเกิดขึ้นวาใครกันแนที่เปนผูตั้งหองทดลองเปนแหง
แรกแตทุกคนใหเกียรติแกวุนดในฐานะที่เปนผูตั้งหองทดลองแหงแรก ณ มหาวิทยาลัยไลป
ซิกซ (University of Leipzig) ประเทศเยอรมันนี วุนดถูกจัดวาเปนนักปรัชญาดวยและไดเขียน
หนังสือไว 5 เลมดวยกันทางดานตรรกวิทยา จริยปรัชญา และปรัชญาทั่วไป ในปจจุบันน้ีผล 
งานทางดานปรัชญาไมเปนที่สนใจทั้งน้ีเพราะวุนดเปนเชนเดียวกับนักปรัชญาคนอ่ืน ๆ ที่
เปลี่ยนจากนักปรัชญามาเปนนักจิตวิทยา 
 ในสมัยของวุนดนั้นแนนอนวาแนวคิดตาง ๆ ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดกอนหนาน้ัน  
เชน จากแนวคิดของจอหน รอค (John Locke) ซึ่งกลาวไววา  ความรูทั้งหมดมาจากประสบ-
การณ (All knowledge came from experience) ซึ่งแนวคิดน้ีไมใชจะสําคัญตอความเปนมา
ของวิทยาศาสตรเทาน้ันยังสําคัญตอจิตวิทยาอีกดวย  ดังน้ันวุนดจึงศึกษาตามแนวคิดน้ีเชนกัน
วาจิตวิทยาเปนการศึกษาเรื่องของประสบการณของจิตสํานึก (conscious experience) ตอมา
จอหน เอส มิลล (John S.Mill) ไดพูดถึงเรื่องของจิตในรูปแบบเคมี  ซึ่งวุนดไดนํามาใชในทาง
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 ประวัติ : วุนดเกิดเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ.1832  ณ เมือง Neckaru, Baden ประเทศ
เยอรมันนี  สําเร็จการศึกษาดานการแพทยจากมหาวิทยาลัยไฮเดนเบอรกเม่ือป ค.ศ. 1856 ได
ทํางานเปนผูชวยของเฮอรแมน วอน เฮมโฮลล (Herman van Helmholtz) ซึ่งเปนที่ยอมรับใน
ขณะนั้นในฐานะเปนผูที่มีชื่อเสียงทางดานสรีรวิทยาอยูหลายปและเกิดความเบื่อหนายจึงหันมา
สนใจเรื่องของจิตวิทยา 
 หนังสือเลมแรกของวุนดตีพิมพในป ค.ศ.1862 Contributions to the Theory of Sensory 
Perception  ซึ่งไดกลาวถึงเรื่องของการทดลองและจิตวิทยาสังคม ตั้งแตป ค.ศ.1875 จนถึงป  
ค.ศ.1917 วุนดไดเปนประธานทางดานปรัชญาและในป ค.ศ.1879 ไดจัดตั้งหองทดลองทาง
จิตวิทยาขึ้นเปนคร้ังแรกและไดเปนที่รูจักในฐานะของสถาบันจิตวิทยา โดยวุนดเปนผูอุปการะ
จนป ค.ศ.1881 ทางมหาวิทยาลัยจึงไดเขามาดําเนินการในระหวางป ค.ศ.1873-1874 วุนด
พิมพหนังสือ Principle of Physiological Psychology  ซึ่งทําใหจิตวิทยาเปนการทดลองและ
ทําใหจิตวิทยาเปน “new psychology” และแยกจิตวิทยาออกมาจากระบบเดิมซ่ึงใชการศึกษา
ดวยวิธีการน่ังคิด (armchair speculations) ตามแบบของนักปรัชญาในสมัยศตวรรษที่ 19 ที่
ไลปซิกซ  วุนดใชการทดลองประกอบการบรรยายและการทดลอง ซึ่งวุนดถือวาเปนสิ่งสําคัญ
จึงทําใหมีผูสนใจมาศึกษากับวุนดเปนจํานวนมาก เชน จี แสตนลี ฮอล (G. Stanley Hall) เจมส 
แมคคีน คาเทล (James Mckeen Cattell) เอ็ดเวิรค สคิปเตอร(Edward Scripture) และชารล จูด 
(Charles Judd)  ซึ่งตอมาไดแปลหนังสือของวุนดเปนภาษาอังกฤษคือ Outline of Psychology 
และผูที่มีเรียนกับวุนดและสําคัญมากไดแก เอ็ดเวิด เบรดฟอรด ทิชเนอร (Edward Bradford 
Titchener) ชาวอังกฤษซึ่งนําแนวคิดทางจิตวิทยาของวุนดไปสูอเมริกา  และทําใหเปนที่รูจัก
และใหชื่อวา “Structuralism”  และเม่ืองานการทดลองไดเจริญกาวหนาขึ้นวุนดไดพิมพผลงาน
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 ในตลอดชีวิตของวุนดไดเขียนหนังสือไวมากมายและงานของวุนดเปนที่ยอมรับไปทั่ว
โลก  จึงมีผูที่สนใจศึกษาและใหทุนสําหรับการทดลองเปนอันมาก จากผูที่มาศึกษาเหลาน้ีได
กลับ ไปยังประเทศหรือเมืองของตนและไดไปจัดตั้งหองทดลองของตนเอง  และเปนที่รูจักเปน
อยางยิ่งไดแก ทิชเนอรซึ่งไดไปยังมหาวิทยาลัยคอแนลในสหรัฐอเมริกา  และแนวคิดของวุนดนี้
จัดวาเปนจุดเร่ิมตนของจิตวิทยาการทดลอง 
งานของหองทดลองไลปซิกซ (The Work of the Leipzig Laboratory) 
 วุนดใหความสําคัญกับสรีรจิตวิทยาดังน้ันจึงใชวิธีการและเครื่องมือตางๆ ทางสรีร-
วิทยา วุนดมีความตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องของ “จิต” (mind) หรือ “จิตสํานึก” (consciousness) และ
ในการนี้วิธีการที่ใชจะรวมเรื่องของการทดลองและการสํารวจทางจิต (Experimentation and 
Introspection) ในเรื่องของการสํารวจทางจิตนั้นมีประวัติที่ยาวนานโพรตินัส (Plotinus) และ
เซนต ออกูสติน (St. Augustine) ไดแนะนําในฐานะของกระบวนการในการสํารวจวิญญาณ 
(soul-searching process) และไดกลายเปนวิธีการที่นักปรัชญาใชกัน เดอการดคิดวาวิธีการนี้
เปนวิธีการหน่ึงของสมาธิ ในขณะที่นักประจักษวิทยาชาวอังกฤษ (English Empiricists) ถือวา
เปนประสบการณขั้นพ้ืนฐาน 
 สําหรับวุนดการสํารวจทางจิตเปนความหมายใหม  ซึ่งไมใชวาทุกคนสามารถจะกระทํา
ได  แตตองไดรับการฝกโดยตองมีกฎที่จะปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 1.  นักสํารวจทางจิตสามารถที่จะบอกไดเม่ือกระบวนการนั้นเริ่มขึ้น 
 2.  นักสํารวจทางจิตจะตองอยูในภาวะที่ “ตั้งใจ” ตลอดเวลา 
 3.  การสังเกตนั้นจะตองสามารถทําซํ้าไดอีก 
 4.  ความแตกตางตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสิ่งเรา  ซึ่งเปนผลมาจากความแตกตางของ
ความเขมหรือคุณภาพของสิ่งเรา  
 นักสํารวจทางจิตจะตองสามารถที่จะแยกความแตกตางเหลาน้ันในทุกขณะของการ
เกิดขึ้นของกระบวนการทางจิต  การสังเกตตนเองไมเพียงพอตองมีการทดลองเขาไปเกี่ยวของดวย
นักการทดลองจะมองเห็นถึงความแตกตางของสิ่งเราและนักสํารวจจิต (Introspectionist) จะตอง
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 บอร่ิง (Boring, 1950) ไดสรุปงานวิจัยที่ไดทําท่ีหองทดลองไลปซิกซในดานตาง ๆ ดังนี้ 
การสัมผัสและการรับรู (Sensation and Perception) 
 จัดไดวาการทดลองในเรื่องของประสาทสัมผัสและการรับรูเปนหัวใจสําคัญของ                    
การทดลอง การมองเห็นและการไดยินเปนวิธีการทางสรีรจิตวิทยาท่ีสําคัญในการที่จะศึกษา
เรื่องของ Absolute และ Difference Threshold นอกจากนี้แลวยังศึกษาเรื่องของความแตกตาง
ของสี การผสมสี การเคลื่อนไหวของดวงตา รวมทั้งเรื่องของมโนภาพและการสัมผัส 
ปฏิกิริยาการตอบสนอง (Reaction Time) 
 ปฏิกิริยาการตอบสนองไดถูกศึกษาโดยเฮมโฮลลและดอนเดอร  แตสําหรับวุนดนั้นได
พัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณการรับรูที่สลับซับซอนขึ้น ในปฏิกิริยาตอบสนองทั่ว ๆ 
ไปน้ันจะมีปฏิกิริยาในการตอบสนองใหเร็วที่สุดกับสิ่งเราเพียงอยางเดียว แตในปฏิกิริยาการ
ตอบสนองที่สลับซับซอนขึ้นน้ันกระบวนการทางจิตจะเขามาเกี่ยวของดวย เชน อาจใหดูแสงสี 
2 สี เขียวกับแดงจะตองมีปฏิกิริยากับสีแดงเทาน้ัน วุนดคิดวาที่การรับรูคร้ังแรกกับสีแดงนั้น
เปน “การรับรู”  และตามดวย  “การไมรับรู”  ในสีเขียว  นั่นคือการแยกระหวางสีแดงและสีเขียว
และสุดทายจะมีการตอบสนองตอคําส่ัง 
ความตัง้ใจ (Attention) 

วุนดคิดวาความตั้งใจเปนเรื่องของการรับรูที่เจาะจงในระดับของจิตสํานึก  โดยที่ความ
ตั้งใจจะแยกจากสวนของจิตสํานึกอ่ืน ๆ ระยะเวลาและการเกิดของความตั้งใจเปนส่ิงที่ควร
ศึกษาคาเทลไดศึกษาเรื่องของระยะเวลาของความตั้งใจ  โดยพยายามจะศึกษาใหเปนหนวย
ตาง ๆ โดยดูจากตัวเลข  ตัวอักษร คํา และจุดซ่ึงจะเปนสิ่งที่จะชวยเขาใจสิ่งเราไดดี 
Word Association 
 ดังที่กลาวแลววาความคิดเห็นของวุนดเก่ียวกับความสัมพันธเชื่อมโยงนั้นไดรับอิทธิพล
จากกลุมความสัมพันธเชื่อมโยง  ในการทดลองเม่ือใหดูคํา  ผูถูกทดสอบจะตองตอบคําอ่ืน  ซึ่ง
เปนคําแรกที่เขามาในจิตใจ  ระยะเวลาที่จะใชในการตอบจะตองถูกวัดไวดวยวุนดไดแยก
ระหวางความสัมพันธเชื่อมโยงกันของ “inner” และ “outer” inner association จะเก่ียวของ
เชื่อมโยงกันระหวางคํา เชน ปู-สัตวเลื่อยคลาน  สวาง-มืด  ผูชาย-ผูหญิง แตถาเปน outer 
association เปนส่ิงที่เขามาเกี่ยวของโดยบังเอิญ  ซึ่งอาจเปนผลมาจากความเคยชินในการพูด  
เชน ตนไม-ปา  
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ความรูสึก (Feeling)  
 ไดถูกศึกษาโดยวิธีการในการเปรียบเทียบ  ผูทดลองตองเปรียบเทียบสิ่งเรากับอนุกรม
ของสิ่งนั้น  เชน  ถาตองการเปรียบเทียบกับเสียงที่ทําใหเกิดความสุข  ผูทดลองจะตองเปรียบ-
เทียบ A กับ B, C, D, E และ F ในแตละครั้งของการเปรียบเทียบผูทดลองจะตองบอกวาเสียง
ใดที่ใหความ รูสึกที่ดีกับหูมากที่สุด 
 Wundt’s Systematic Psychology 
คําจํากัดความและเนื้อหา (Definition and Subject Matter) 

สําหรับวุนดแลวประสบการณไมใชสิ่งที่จะพบในวัตถุหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ซึ่งรวมถึงเรื่องของประสาทสัมผัส  ความรูสึก  อารมณ  ความคิด  และอ่ืน ๆ  ประสบการณทุก
อยางมี 2 ลักษณะคือส่ิงที่เปนรูปธรรมและจากการที่คนเรามีประสบการณกับสิ่งนั้นเอง  โดย
ธรรมชาติแลวประสบการณมี 2 ชนิดคือ mediate experience (เหมือนคลื่นแสงและเสียง) และ 
immediate experience (เหมือนสีหรือโทน) ซึ่ง immediate experience เปนส่ิงที่นักจิตวิทยา
จะใหความสนใจ 
 จิตวิทยาเปนการศึกษา immediate experience หรือจิตสํานึก (consciousness)  วุนด
มองดูจิตสํานึกเหมือนกับเปนองคประกอบของธาตุหรืออะตอม  ซึ่งมี 2 ระดับคือ  ประสาท
สัมผัส (sensation) และความรูสึก (feeling) ประสาทสัมผัสเปนเหมือนกับ objective content 
ของจิตสํานึก  และความรูสึกเปน subjective เพราะฉะนั้นจิตสํานึกจึงเปนผลของการรวมกัน
ขององคประกอบเหลาน้ัน  องคประกอบของประสาทสัมผัสจะผานทางประสาทสัมผัสไมวาเปน
การมองเห็น ไดยิน สัมผัส รส กลิ่น หรืออ่ืนๆ ในสวนของความรูสึกมี 3 องคประกอบคือ  
ตื่นเตน-สงบ (excitement-calm) สนุกสนาน-ไมสนุกสนาน  (pleasant-displeasant) ตึงเครียด-
ผอนคลาย  (tension-relaxation)  ซึ่งความรูสึกตาง ๆ เหลาน้ีตั้งอยู 3 ลักษณะตามภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Excitement  

Relaxation  
 
 
        Pleasure Displeasure 
 
 
 
     Strain 
 

  Calm  
ภาพที่ 2.1   Wundt’s Tri Dimensional Theory of Feeling ทุก ๆ ความรูสึกถูกสมมุติฐานวา 
                อยูตรงสวนใดสวนหนึ่งในพืน้ที่  
 
 ทั้งการรับสัมผัสและความรูสึกมี 2 ลักษณะ คือ quality และ intensity    
 Intensity หมายถึง ความสวางของสี ความดังของเสียง หรือจํานวนของการกดลงของ
การสัมผัส  ซึ่งความเขมนี้อาจจะเริ่มจาก 0 ไปถึงสูงสุดของ intensity สําหรับความรูสึก 
intensity จะกระจายจากจุดที่ไมมีความรูสึกเลยไปจนถึงสูงสุดของความรูสึก 

Quality  หมายถึง  เฉพาะสวนหรือเฉพาะอยาง  เชน  เสียงเฉพาะ  สีเฉพาะ เชน สีน้ํา
เงิน รสของความเปรี้ยว  หรือของบางอยางอุนเม่ือสัมผัส คุณภาพของความรูสึกจะหมายถึงสิ่ง
ที่เฉพาะ  ซึ่งวุนดบอกวาความรูสึกเปนสิ่งที่ไมชัดเจนและลําบากในการทีจ่ะชีบ้ง และเม่ือประสาท-
สัมผัสและความรูสึกรวมกันผลจะออกมาเปน psychical compounds ดังน้ัน compound อาจจะ
เปนเรื่องเฉพาะประสาทสัมผัสหรือความรูสึกหรืออาจเปนผลรวมของทั้ง 2 อยาง  ความคิดหรือ  
ideas อาจจะเปนสวนหนึ่ง compound หน่ึง เชน สวนที่เก่ียวกับดอกกุหลาบอาจจะเห็น (ดวย
ประสาทสัมผัส) เปนสีชมพู หรือสีเขียว  นุมนวลในการสัมผัส  มีกลิ่นหอมและใหความรูสึกของ
ความรื่นรมย 
 ใน สวนที่สอง คือ อารมณ  อารมณเปนผลรวมที่สลับซับซอนของความรูสึกที่ตาง ๆ 
กันออกไปและถาความรูสึกเกิดขึ้นมากจะเกิดความปรารถนาตามมา คนเราอาจจะมี
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ความตัง้ใจ (Attention) 
 หมายถึงเรื่องของจิตสํานึก  ซึ่งเนนถึงจิตสํานึกในสวนที่เฉพาะเจาะจงเม่ือกระบวนการ
ของจิตสํานึกเปลี่ยนไปรูปแบบของความตั้งใจจะเปลี่ยนรูปไป   และเกิดเปนรูปแบบใหมเกิดขึ้น
โดยอาจจะเขาไปสูจิตสํานึกบางสวนและอาจจะหายไป  ผลรวมของแตละสวนคือทั้งหมดใน
ขณะน้ันคือ “Apperceptive Mass” (วุนดยืมแนวคิดน้ีจากเฮอรบารค)-there could be degrees 
of consciousness and unconsciousness. The mind could be thought of as an apperceptive 
mass, made up of psychic states which could cross the threshold of consciousness 
and enter the apperceptive mass.  
กฎของการเชื่อมโยง (Principle of Connection) 
 ทางหนึ่งของการเชื่อมโยงของจิต  คือ “ความสัมพันธเชื่อมโยง” (Association) 
ความสัมพันธเชื่อมโยงจะเปนตัวเชื่อมจิตสํานึกเขาดวยกัน  วุนดมองไกลกวาน้ันโดยไดรวมเอา
กฎของ “creative synthesis”  ซึ่งเหมือนกับที่จอหน มิลลกลาวถึง “mental chemistry” ซึ่ง
เหมือนกับกฎทางเคมีอ่ืน ๆ ที่พูดถึงธาตุ 2 ชนิดหรือมากกวาน้ันจะทําใหเกิดธาตุใหม  ซึ่งผลท่ี
ไดออกมาอาจจะมากกวาเปนผลของธาตุนั้นเทาน้ัน  วุนดยังพูดถึงกฎของ “Psychic relation” 
ซึ่งกฎน้ีจะใหความสนใจกับปญหาหรือนัยสําคัญของเหตุการณเฉพาะอยาง วุนดไมเคยพูดถึง
เรื่องของปญหาแตยังคงอยูและทิชเนอรนํามาพูดใน Context Theory 
 ในเรื่องของการเรียนรูสําหรับวุนดแลววุนดไมไดกลาวถึงมากพอ ๆ กับที่กลุมประจักษ-
นิยมกลาวไว  คือเรื่องการเชื่อมโยงความคิดในเวลาและโอกาสที่เหมาะสม  นั่นคือการที่
ประสาทสัมผัสเปนผูทําใหเกิดมโนภาพ (image) และวุนดไดเพ่ิมเร่ืองของ “Law of Psychic 
Fusion” ซึ่งกลาวถึงเรื่องประสบการณใหมอาจเกิดขึ้นโดยที่ไมรูตัวก็ได นอกจากน้ีแลววุนดเห็น
วาความจําเปนเร่ืองของการถูกกระทําแตความคิดเปนผูกระทํา นั่นคือประสบการณเปน
สถานการณแตความจําไมใชการกลับมาของความคิด ความจําเปนการกระทําของความตั้งใจ  
ซึ่งจะมีระยะจากขอบในจนถึงสวนกลางของจิตสํานึก 
วิธีการที่ใชในการศึกษา (Methodology) 
 ในตอนตนของบทไดพูดถึงวิธีการที่วุนดใชในการศึกษา  ซึ่งไดแกการสังเกตและการใช
การสํารวจทางจิต (Introspection) ซึ่งการสํารวจทางจิตคือทักษะที่จะตองมีการพัฒนาและฝก
โดยใชเวลานานจนกวาจะวิเคราะหกระบวนการของจิตสํานึกวาส่ิงตางๆ เกิดขึ้นไดอยางไร 
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ปญหาเรื่องของจิตและกาย (Mind – Body Problem) 
 วุนดไดสรุปเรื่องของจิตและกายในฐานะที่เปน “Psychophysical Parallelism ”วุนด
กลาววาสมองไมไดเปนตัวการที่ทําใหเกิดประสบการณ  วุนดไดพูดถึงเร่ืองของ immediate 
experience และ mediate experience  ซึ่งสิ่งแรกคือทางกายและสิ่งหลังคือเร่ืองของจิต  ทั้ง 2 
นี้จะเกิดขึ้นคูกันแตไมมีปฏิสัมพันธระหวางกันและกัน  ซึ่งในหนังสือของวุนด “Outline of 
Psychology” วุนดไดพูดถึงเรื่องนี้ไวอยางชัดเจน “As a result of this relation, it follows that 
there must be a relation between all facts that belong at the same time to both 
experience of the natural sciences and to the immediate experience of psychology, for 
they are nothing but components of a single experience which is merely regarded in 
the two cases from different points of view. Since these facts belong to both spheres, 
there must be an elementary process on the physical side, corresponding to every 
such process on the psychical side. The general principle is known as the “principle of 
psychophysical parallelism” 
Volkerpsychologic 
 ในป 1900 วุนดไดพิมพหนังสือ “Volkerpsychologic” (Folk หรือ Ethnic Psychology) 
ซึ่งจากหนังสือเลมนี้วุนดไดพิจารณาจิตวิทยาในฐานะของการศึกษาเรื่องของมนุษยและสังคม
ซึ่งตางไปจากการศึกษาแตละบุคคลในหองทดลอง  ในหนังสือเลมน้ีเปนเรื่องของกิจกรรมที่เก็บ
สะสมเอาไว  โดยภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและส่ิงที่สืบทอดกันมา  ซึ่งวุนดรูสึกวาสิ่ง
เหลาน้ันเปนสิ่งที่ไมสามารถที่จะศึกษาไดจากเฉพาะในหองทดลองหรือจากการทดลองเทาน้ัน  
วุนดไดพูดถึง “groups mind” ซึ่งเปนผลรวมของจิตของแตละคน  สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเปนผล
มาจากจิตของแตละคน (the psychic elements of individual minds) 
 สิ่งที่วุนดศึกษาเกี่ยวกับ myths และขนบธรรมเนียมวางอยูบนพ้ืนฐานจากขอมูลทาง
ประวัติศาสตร  ซึ่งเปนส่ิงที่ unspectacular อยางไรก็ตามสิ่งที่วุนดพูดถึงเร่ืองของภาษาเปนส่ิง
ที่มีรากฐานโดยวุนดไดแบงเรื่องของภาษาออกเปน “outer” และ “inner” สวน outer คือโครง-
สรางและความสัมพันธเชื่อมโยงของเสียงหรือการพูดหรือการไดยิน  สวน inner เปนสวนที่มา
จากกระบวนการดานความคิดที่ลึกซ้ึงในความคิดของผูพูดเอง  ซึ่งจะทําใหผูฟงสามารถท่ีจะ
เขาใจถึงความหมายของสิ่งที่ผูฟงไดยินและผลของภาษาจะรวมถึงการที่จะถายทอดความคิด
ออกมาเปนภาษาดวย  และในระยะตอมารวมเร่ืองของการออกเสียงดวย 
 อาจกลาวไดวางานของวุนดสําหรับจิตวิทยาแลวคือการสรางให จิตวิทยาเปน
วิทยาศาสตรการทดลองซ่ึงเปนอยูจนถึงปจจุบันนี้  ซึ่งแมวาวิธีการและทฤษฏีอาจจะแตกตาง
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ฟรานซ  เบรนตาโน (Franz  Brentano ค.ศ. 1838 – 1917)   
  เบรนตาโนไดพิมหนังสือ Psychologie vom empirischen Standpunkt (Psychology 
from an Empirical Standpoint)ไดถูกตีพิมพในปเดียวกับที่วุนดพิมพหนังสือ Principles of 
Physiological Psychology และเปนปเดียวกับที่เบรนตาโนรับทํางานที่มหาวิทยาลัยเวียนนา และ
อยูมหาวิทยาลัยน้ีในอีก 20 ปตอมา ซึ่งในความเห็นของเบรนตาโน  Empirical Psychology ไมได
วางอยูบนพื้นฐานของการทดลองแตอยูกับการสังเกต  เบรนตาโนไมเห็นดวยกับวุนดในเรื่อง
ของจิตสํานึกโดยกลาวถึง “act psychology” กระบวนการทางจิตวิทยาจะสําคัญเม่ือจิตวิทยา
ถูกมองในฐานะของ “การกระทํา” จิตวิทยาควรที่จะศึกษาการกระทําหรือกระบวนการทางจิตใจ
ไมใชศึกษาในแงของลักษณะ การเห็นสีหรือไดยินเสียงไมใชกระบวนการทางจิต การไดยิน  
การไดเห็นตางหากที่เปนกระบวนการทางจิต การกระทําของจิตเปนเรื่องของรูปธรรมซ่ึงจากจุด
นี้ทําใหเบรนตาโนตางจากวุนด  การแบงระหวางการกระทํากับลักษณะหรือระหวาง
ประสบการณในการกระทํากับประสบการณในฐานะของลักษณะสภาวะของจิตเกิดขึ้นจากการ
กระทํา 3 อยางคือ  ความคิด (ideating) การตัดสิน (judging) และความรูสึก (feeling) 
 Ideating  รวมถึงการมีความคิดไมวาจะเปนสิ่งที่เปนจริงหรือจินตนาการไมวาจะเปน
อดีตหรือปจจุบัน 
 Judging  รวมทั้งสิ่งที่ชอบหรือส่ิงที่ไมชอบหรือไมยอมรับทั้งวตัถุสิง่ของ 
 Feeling  คือเจตคตติอสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนการดานดีหรือไมดี 
ทิชเนอร (Titchener)  ไดอธิบายวา 
 1.  Ideating  (I see, I hear, I imagine) 
 2.  Judging  (I acknowledge, I reject, I perceive, I recall) 
 3.  Feeling  (I feel, I wish, I resolve, I intend, I desire) 
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 การกระทําแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ตัวอยางเชน  ลักษณะของการกระทํา
ในเร่ืองการเห็นสี “สี” เปนสิ่งที่อยูในรูปของฟสิกสไมใชจิตวิทยาในการกระทํา “ฉันเห็นแมว”  
แมวเปนลักษณะ  ซึ่งลักษณะของเบรนตาโนสําคัญนอยกวาการกระทํา 
คารล  สตัมพ  (Carl Stumpf ค.ศ. 1848 – 1936) 
 สตัมพไดรับอิทธิพลจากเบรนตาโนและอาจจัดวาอยูใน act psychology ดวยงานที่สําคัญ
ของสตัมพไดแก Tonpsychologie (Tone Psychology ค.ศ.1883-1890) เน่ืองจากมีพ้ืนฐาน
ทางดนตรีดังนั้นงานเขียนของสตัมพจึงเก่ียวของกับเรื่องของการไดยิน  ซึ่งอาจมองไดวาสตัมพ
เปนนักจิตวิทยาดนตรีคนแรก ๆ  
 การกระทําหรืองานของจิตวิทยาเปนเรื่องของ perceiving, conceiving, desiring และ 
willing สตัมพไดพัฒนาหองทดลองขึ้นที่มหาวิทยาลัยเบอลิน  ซึ่งที่นี้สตัมพไดรับแตงตั้งใหเปน
ศาสตราจารย ซึ่งแมแตวุนดเองก็ไมไดรับการแตงตั้งซ่ึงเชื่อวาเปนผลมาจากการโตแยงของ       
เฮมโฮลล  ในหองทดลองสตัมพไดศึกษาเรื่องของการไดยิน และวิธีการที่ใชคือการสํารวจทาง
จิต ในการศึกษาเรื่องของระดับเสียงไดมีคําถามถามมากมายเก่ียวกับวาระหวางคนที่ไดรับการ
ฝกการสํารวจทางจิต (ของวุนด) กับคนที่ไดรับการฝกทางดนตรี (ของสตัมพ) จะมีความ 
สามารถในการแบงแยกหรือตัดสินเกี่ยวกับระดับเสียงใครจะทําไดดีกวากัน  แตอยางไรก็ตาม 
สตัมพเหมือนกับวุนดที่ยอมรับวิธีการสํารวจทางจิต  

The Würzburg School : Külpe , Marbe , Watt and Bühler 
 ออสวอล คูเป (Oswold Kulpe ค.ศ.1867-1915) เร่ิมตนอาชีพในฐานะที่เปนนักเรียน
ของวุนดที่ไลปซิกซหนังสือเลมแรก Grundriss der Psychologie (Outline of Psychology) จะ
เปนแนวคิดที่ตามวุนด ตอมาภายหลังคูเปไดแยกตัวจากไลปซิกซ เพราะคิดวาแนวคิดของวุนด
แคบเกินไป 
 ในป ค.ศ.1894 คูเปไดไปที่วุนสเบอรก (Würzburg) และ 2 ปตอมาไดตั้งหองทดลอง
ขึ้นโดยมีสมาชิกเปนนักศึกษาชาวอเมริกันเขารวมดวยเปนจํานวนมาก หนึ่งในกลุมคือ เจมส 
แองเจิล (James Angell) ซึ่งภายหลังไดกลับไปที่มหาวิทยาลัยชิคาโกและเปนผูหน่ึงของผูริเร่ิม
ตั้งแนวคิดหนาที่ของจิต (Functionalism) 
 ในหนังสือ Outline คูเปไมไดกลาวถึง “thought” แตไดเสนอแนะวากระบวนการ
ความคิด (thought processes) ควรจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทางจิตวิทยา วุนดไมไดพูด
ถึง “higher mental processes” และไมไดพูดถึงในหนังสือของวุนดเอง คูเปยอมรับเร่ืองของ
ประสบการณของจิตสํานึก (conscious experience) และการสํารวจทางจิต  จากการศึกษาทํา
ใหเกิดความคิดวาความคิดอาจเกิดขึ้นไดโดยไมตองมีประสาทสัมผัสหรือจินตนาการเขา
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 กลุมที่อยูที่ Würzburg school ไดมีการทดลองและศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของ imageless 
thought ซึ่งรวมถึงคารล มารฟ (Karl Marbe, ค.ศ.1869-1935) เฮนรี่ วัตต (Henry Watt,ค.ศ.
1879-1935) และคารล บรุคเลอร (Karl Bühler, ค.ศ.1879 – 1963) 
 มารฟใหผูทดลองตัดสิน  เชน  ของ 2 อยางอยางใดหนักกวากันซึ่งสวนใหญจะไมผิด
ตอมามารฟใหผูทดลองสํารวจตนเองวามีอะไรเกิดขึ้นในจิตสํานึกขณะที่ตัดสิน ซึ่งผูทดลองเองก็
ไมสามารถอธิบายไดวาการตัดสินนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร นั่นคือ การตัดสินเปนมากกวาสภาวะ
จิตและเกี่ยวของกับเจตคติของผูทดลองในการตัดสิน  ซึ่งสภาวะจิต (mental set) ถูกตัดสินวา
เปน “imageless element of the mind” วัตตซึ่งเปนลูกศิษยของคูเปที่วุนสเบอรกไดทําการ
ทดลองเก่ียวกับความสัมพันธเชื่อมโยงของคํา (Word Association) โดยแบงวิธีทดลองเปน 4 
ระดับ 
 1.  สั่งใหทําตามลักษณะของงาน 
 2.  ใหดูคําเด่ียว ๆ ซึ่งเขียนไวในแผนกระดาษ 
 3.  ใหหาคําที่เหมาะสมในการตอบ 
 4.  ใหตอบเปนคํา 
 ในแตละขั้นตอนใหผูทดลองสํารวจตนเอง  ผูทดลองไมมีปญหาในการตอบสนอง  วุนด
ไดสรุปวาการคนหาปญหาจะถูกคนพบในคําสั่งหรืองาน  ซึ่งเปนเหมือน “set” ในจิตใจของผู
ทดลองนั่นเอง “thought”  เอง ไมสามารถที่จะคิดหรือจินตนาการและไมสามารถที่จะสํารวจ
ทางจิต  ถามีการเตรียมการที่ดีหรือมีคําสั่ง “thought” จะเกิดขึ้นไดเองโดยอัตโนมัติโดยท่ีไม
จําเปนตองมีเรื่องเน้ือหาของจิตสํานึกเขามาเกี่ยวของ 
 บรุคเลอรไดมาศึกษาตอถึงปญหาของ “thought” โดยใหปญหาที่จะตอง “คิด” กอนที่จะ
ตอบได  ซึ่งบรุคเลอรอธิบายวาน่ันคือ non-sensory thought processes ซึ่งทําใหเกิดส่ิงใหม
ขึ้นเรียกวา “thought elements”  
 วุนดไมไดใหความสนใจกับการศึกษา imageless thought โดยมองวาไมใชการทดลอง
และคัดคานการศึกษาเก่ียวกับ higher thought processes ซึ่งวุนดรูสึกวาสามารถที่จะเขาใจได
โดยการสังเกตและวินิจฉัยไดโดยใช folk psychology  
 งานของ เบรนตาโน, สตัมพ และคูเปไมไดมีอะไรกาวหนามากขึ้น  สิ่งสําคัญคือเปนส่ิง
ที่ มามีอิทธิพลตอการพัฒนาการของแนวคิดในเวลาตอมา  อยางไรก็ตามงานของวุนดคงอยูชั่ว
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เอ็ดเวิดร ทชิเนอร (Edward B. Titchener) 
 ไดนําเอาจิตวิทยาของวุนดมาสูสหรัฐอเมริกาและไดพัฒนาจนเปนแนวคิดที่นําหนาแนวคิด
หนึ่งในชวงตนของศตวรรษที่  20 และใหชื่อกับแนวคิดน้ีวา “โครงสรางทางจิต”(Structuralism) 
หรืออีกชื่อหนึ่งวา Introspectionism หรือ Existentialism โดยที่ Introspectionism นั้นเปนการบง
บอกโดยลักษณะของวิธีการท่ีใชในการศึกษา แต Existentialism นั้นตกไปในภายหลังเพราะสับสน
กับแนวคิดของนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสซาแตร (Sartre) ซึ่งไดกลาวถึง Existential psychology 
และในปจจุบันนี้ Existentialism ของทิชเนอรแตกตางออกไปจากปจจุบัน ถึงแมวากลุมโครง-
สรางทางจิตจะไมไดเปนแนวคิดที่ยังคงอยูจนถึงปจจุบันเพราะแนวคิดน้ีไมเปนที่ยอมรับ แต
กลุมโครงสรางทางจิตก็ไดสรางแนวคิดซ่ึงมีผูสืบทอดกันมาอีกหลายคนดวยกัน 
ชีวติของทิชเนอร (The Life of Edward B. Titchener, ค.ศ. 1867 – 1927)  
 ทิชเนอร เกิดที่ชิเชสเตอร  อังกฤษ ทิชเนอรไดรับทุนและจบปริญญาตรีทางปรัชญา
จากมหาวิทยาลัยออกฟอรด  ยังจากน้ันทิชเนอรไดเดินทางไปศึกษาที่ไลปซิกซกับวุนดเปน
เวลา 2 ป และไดรับปริญญาเอกในป ค.ศ.1892 ทิชเนอรประทับใจในผลงานของวุนดมากดังนั้น
เม่ือกลับไปยังมหาวิทยาลัยออกฟอรดเพ่ือกลับมาสอนชีววิทยา ทิชเนอรตองการอยูที่ ออก-
ฟอรดแตเน่ืองจากขณะนั้นจิตวิทยา “ใหม” ยังไมเปนที่ยอมรับดังน้ันทิชเนอรจึงยายไปอเมริกา 
ณ มหาวิทยาลัยคอแนลที่ซึ่งทิชเนอรอยูชั่วชีวิต สอนและบริหารหองทดลองซ่ึงตั้งขึ้นโดยเจมส 
แองเจิล (James Angell) เขียนบทความและเปนที่ปรึกษาวิจัยของนักศึกษาตลอดเวลา 35 ปที่
อยูที่คอแนล  ทิชเนอรสอนนักศึกษาปริญญาเอกทางจิตวิทยาไป 50 คน   
งานของทิชเนอร 
 ทิชเนอรไดเร่ิมตนงานจาก 3 คําถาม คือ What  How และ Why  ของจิตวิทยา “What”   
หมายถึงวิธีการในการวิเคราะหหรือสํารวจสภาวะจิต สวน How หมายถึงปญหาของ Synthesis 
สภาวะจิตมีความสัมพันธหรือรวมกันไดอยางไร และ Why คือ  ทําไมจิตสัมพันธกับสมองและ
ระบบประสาท สําหรับทิชเนอรแลวจิตวิทยาคือความตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องของประสบการณของ
จิตสํานึก  และเปนความจริงที่วิทยาศาสตรคือการศึกษาเร่ืองประสบการณแตจิตวิทยามี
ลักษณะเฉพาะ  เพราะจิตวิทยาเปนเรื่องของประสบการณซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณของแตละ
คน (experience dependent on the experiencing individual)   
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Subject Matter 
For psychology is experience, all sciences share the same subject matter.  

ขึ้นอยูกับประสบการณของคน  ซึ่งประสบการณนี้จะตางกันออกไปตามลักษณะของแตละสาขา
ทางวิทยาศาสตรนั้น นักฟสิกสกับนักจิตวิทยา นักฟสิกสจะมองจากรูปรางหรือกระบวนการที่
เก่ียวของในขณะที่นักจิตวิทยาจะมองวาคนมองหรือเห็นส่ิงน้ันอยางไร  หรืออยางเร่ืองอุณหภูมิ
ในหอง 85ºF อาจจะรูสึกวารอนหรือไม  ถาคนสังเกตยืนอยูในหองแลวบอกวารูสึกไมสบาย ซึ่ง
ความรูนี้จะเกิด ขึ้นจากประสบการณของคน ๆ นั้น (แตละคน) 
 ในการศึกษาเรื่องของประสบการณทิชเนอรบอกวาอยาใหเกิด “Stimulus error”  คือ
การสับสนระหวาง mental process กับ object being observe เชน คนสังเกตลูกแอปเปลแลว
รายงานวาเปนแอปเปลแทนที่จะอธิบายลักษณะของสิ่งน้ัน นั่นคือ Stimulus error สิ่งที่สังเกต
ไมควรจะอธิบายในภาษาที่ใชทุกวันแตควรจะเปนในรูปของการที่มี conscious content of the 
experience 
 เวลาที่มองดูสิ่งเราจะแยกแยะสิ่งที่รูเก่ียวกับส่ิงนั้น เชน “สิ่งนั้นถูกเรียกวา แอปเปล” 
จากประสบการณเดิม สิ่งที่ผูสังเกตจะรูเก่ียวกับส่ิงนั้นคือ สี ความสวาง และรูปราง (เชนของส่ิงนั้น
มีสีแดง มีประกาย และกลม) ถาบรรยายอะไรก็ตามนอกจากที่พูดเปนการแปล (interpreting) 
สิ่งของนั้นไมใชการสังเกต (observing) สิ่งนั้น 
 ทิชเนอรบอกวาจิตสํานึก (consciousness) เปนผลรวมทั้งหมดของ person’s experience 
ที่เกิดขึ้นในเวลาหนึ่ง (at a given point in time) จิตใจ (mind) เปนผลรวมของประสบการณ
ของคน ๆนั้น (person’s experience) ในชวงหนึ่งของชีวิต (during his life time)  เพราะฉะน้ัน
จิตใจกับจิตสํานึก (consciousness) เหมือนกันตางกันแตเพียงวาจิตสํานึกครอบคลุม
กระบวนการทางจิตใจ (mental process) ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแทนที่จะเปนผลรวมทั้งหมดของ
กระบวนการ ( process) 
วิธีการของจติวิทยา (Methods of Psychology) 
  จิตวิทยาเหมือนกับวิทยาศาสตรอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับการสังเกตแตเปนการขึ้นอยูกับ 
observation of conscious experience หรือการสํารวจทางจิต (Introspection)  โดยใชกับคน
ที่ไดรับการฝกมาเปนอยางดี  ทิชเนอรคิดวาสวนใหญคนเราจะอธิบายประสบการณในรูปของ
สิ่งเรา (stimulus) ซึ่งทิชเนอรบอกวาคนที่เราฝกการสํารวจทางจิตจะตองอธิบายใน conscious 
state ไมใช “stimulus” ทิชเนอรบอกวาการสังเกตในจิตวิทยาไมใชเปนแคการสํารวจทางจิต  
แตเปนการทดลองโดยบอกวาการทดลองเปนการสังเกตที่สามารถทําซํ้าได  โดยสามารถ
แบงแยกและบอกถึงความแตกตางไดยิ่งสามารถที่จะสังเกตซ้ําไดมากเทาไหรยิ่งมองเห็นส่ิงน้ัน  
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จุดมุงหมายของจิตวทิยา (Aims of Psychology) 
 จุดมุงหมายของจิตวิทยาคือ 

1.  ลดกระบวนการของจิตสํานึกใหงายที่สุด (to reduce conscious process to their 
simplest, most basic components) 
 2.  ดูวา elements นั้นรวมกันอยางไรและกฎของการรวมกันคืออะไร (to determine 
how these elements are combined and their laws of combine) 
 3.  นํา elements ไปเชื่อมตอกับสถานะทางสรีรวิทยา (bring the element into connection 
with their physiological conditions)  
View on Particular Problems  
 จะเห็นไดวาจุดประสงคอยางหน่ึงของจิตวิทยาคือการพยายามลด consciousness 
ไปสู component elements แลวจะรูไดอยางไรวา conscious process เปน element ทิชเนอร
บอกวาถากระบวนการ (process) นั้นไมเปลี่ยนแปลงในการสํารวจทางจิตน่ันคือ element ที่
แทจริงซึ่งจะคลายๆกับการทดลองของนักเคมี 
 ทิชเนอรเชื่อวาจิตสํานึกประกอบดวย 3 อยางดวยกันคอื 
 1.  การสัมผัส (sensation) 
 2.  มโนภาพ (images) 
 3.  อารมณ, ความรูสึก (affective state หรือ feeling) 
 การสัมผัสเปน elements พ้ืนฐานของการรับรูและจะเกิดขึ้นในเสียง (sounds) การ
มองเห็น (sights) กลิ่น (smells) และประสบการณอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดลอมขณะน้ัน 
 มโนภาพเปนสวนของความคิด (idea) และพบในกระบวนการของรูปภาพหรือ
ประสบการณที่สะทอนกลับและไมใชเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เชน การจําบางประสบ-
การณในอดีต(found in the process that pictures or reflect experience not actually 
present at the moment such as a memory of past experience) 
 อารมณ, ความรูสึก (affective state)  เปน elements ของอารมณและพบในประสบ-
การณ เชน ความรัก ความเกลียด หรือความเศราเสียใจ  (found in experience such as love, 
hate or sadness)  
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 ทิชเนอรไดแสดงใหเห็นถึงรายการของ element of sensation ไวมากกวา 44,000  ซึ่ง
สวนใหญจะเปนดานการมองเห็นและการไดยิน  แตละ element เปนจิตสํานึกและแยกออกจาก
กันและแตละอันสามารถที่จะรวมเขากับอันอ่ืน  เพ่ือทําใหเกิดการรับรูและความคิด (to form 
perception and ideas) โดยที่ลักษณะของ elements ทั้งหลายนี้จะประกอบไปดวย 
 -  quality 
 -  intensity  
 -  duration  
 -  clearness  และในบางครั้งจะมี extensity ดวย 
 โดยบอกวาลักษณะทั้ง 4 นั้นเปนลักษณะพื้นฐานของประสบการณทั้งหมด  ซึ่งมาก
นอยขึ้นอยูกับประสบการณ 
 quality  จะตัวที่แยก element แตละอันออกจากกันอยางชัดเจน เชน เย็น (cold) หรือสี
แดง(red)  
 intensity  จะหมายถึงความแข็งแรงหรือออนแอ (Strength or weakness) เสียงดัง 
(loudness or brightness) หรือสวาง 
 duration  ระยะของความรูสึก 
 clearness  คือบทบาทของความตั้งใจในประสบการณของจิตสํานึก (role of attention 
in conscious experience)  
 ประสาทสัมผัสและมโนภาพจะมีอยูทั้ง 4 อยางน้ีแตอารมณจะมีแค 3 อยางไมมี clearness 
ทิชเนอรมีความรูสึกวาเปนไปไมไดในการที่จะมุงความสนใจไปยัง quality of pleasantness  
ถาพยายามจะทําอยางน้ัน  คุณสมบัติของการเกิดอารมณจะหายไป 
 ทิชเนอรคิดวาความรูสึกหรืออารมณมีแค 1. dimension คือ pleasantness-unpleasantness   
โดยปฏิเสธ Wundt ที่วามี 3 dimension (อีก 2 อยางคือ tension-relaxation และ excitement -   
depression)       
 สวน extensity จะเกิดขึ้นกับการมองเห็นและการสัมผัส (touch) เทาน้ัน แตตอมาสตีเวนส 
(ค.ศ.1934) ไดทดลองในเรื่องของเสียง  พบวา extensity สามารถที่จะอธิบายในเรื่องของเสียง
ไดดวย  โดยเฉพาะในเรื่องของ tones  
ความตัง้ใจ (Attention)  
 เหมือนกับวุนด  ทิชเนอรไดพูดถึงเรื่องของความตั้งใจ (attention) แตกลาวกอนหนา
วุนดเพราะทิชเนอรพูดถึง 3 ขั้นของความตั้งใจ 
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 1.  เกิดจากความไมตั้งใจ  เชน  เสียงดังทันทีทันใด  แสงจากแฟลช (กลองถายรูป) จะ
เปนสิ่งที่เปนธรรมชาติที่สุดที่จะสามารถเรียกความสนใจได 
 2.  ความสนใจที่จะมุงไปถึงขั้นของจิตสํานึกโดยตรงหรือแบงความสนใจจากสิ่งหน่ึงไป
ยังอีกส่ิงหนึ่ง 
 3.  เปนส่ิงที่ทิชเนอรเรียกวา “derived” หรือ “habitual attention” ซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เกิดซํ้า ๆ ของเหตุการณบางอยาง  เชน  แมจะคอยฟงเสียงรองของลูก 
การรับรู (Perception) 
 ทิชเนอรมองวาเร่ืองของประสาทสัมผัสเปนระบบขั้นพ้ืนฐานที่สุดของประสบการณของ
จิตสํานึกแตการรับรูเปนกลุมของประสบการณที่ถูกเลือกออกมาจากทั้งหมดที่ประสาทสัมผัส
รับมา  ซึ่งกระบวนการของการเลือกน้ีทิชเนอรอธิบายในคําวา “attention”  การเลือกน้ีจะถูก
พบในกระบวนการของ “ความตั้งใจ” (attention) นั่นเอง 
 “Perception are selected group of sensation in which images are incorporated 
as an integral part of the whole process and it is in this that perception have meaning.” 
ความสัมพันธเชื่อมโยง (Association)  
 ทิชเนอรยอมรับกฎของความสัมพันธเชื่อมโยงโดยกลาววา 
 เม่ือใดก็ตามที่ประสาทสัมผัสหรือกระบวนการดานความคิดเกิดขึ้นในจิตสํานึก  โดยท่ี
ประสาทสัมผัสและกระบวนการดานความคิดเกิดขึ้นดวยกันแลว  กฎของความตอเน่ือง (law of 
contiguity) จะเกิดขึ้น  ซึ่งน่ันคือกฎของความสัมพันธเชื่อมโยงนั่นเอง ทําใหเขาใจจิตวิทยาใน
คําถาม “how” ไดโดยผานกระบวนการของความสัมพันธเชื่อมโยง 
อารมณ (Emotion) 
 ศูนยกลางของอารมณ  คือ  ความรูสึก (feeling)ทิชเนอรไดเสนอวิธีการ 2 อยางใน
การศึกษาในหองทดลอง คือ 1. impression และ 2. expression  โดยที่วิธีการของ impression 
สามารถที่จะเปรียบเทียบได  เชน  ทดลองเกี่ยวกับผลของสีที่มีตอความรูสึก  โดยการเรียง “สี” 
จากที่สวยที่สุดไปถึงที่ไมสวยที่สุดแลวเอาสีแตละสีมาเปรียบเทียบกันแลวตัดสินวาสีใดสวย
มากกวากัน 
 สวนวิธี expression จะรวมถึงการวัดการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การหายใจ อัตรา
การเตนของหัวใจ ความดันโลหิต หรือปฏิกิริยาการตอบสนองตอการกระตุน  ซึ่งเปนผลมาจาก
ประสบการณจากอารมณตาง ๆ ทิชเนอรเชื่อวาอารมณเปนผลมาจากความรูสึกที่เกิดขึ้นจาก
การสัมผัสของภายในตัวคน ซึ่งทิชเนอรไดอางถึงทฤษฏีวิวัฒนาการของดารวินวา สิ่งเหลาน้ี
ไดรับถายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งถือวาเปนส่ิงสําคัญตอการมีชีวิตอยู นั่นคือการที่ทิชเนอร
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วิธีการการสํารวจทางจติ (The Method of Introspection) 
 เหมือนกับวุนด  ทิชเนอรใชการทดลองและการสํารวจทางจิตเปนวิธีการในการศึกษา
จิตวิทยา  ทิชเนอรกลาววาวิทยาศาสตรขึ้นอยูกับการสังเกต  และการสํารวจทางจิตเปนวิธีการ
หนึ่งของการสังเกต  และทิชเนอรใหความสําคัญกับคนที่ฝกการสํารวจทางจิต  และยังใหกฎใน
การสํารวจทางจิตไวดวย 
 1.  จะตองเปนกลางไมมีอคติและไมลําเอียงโดยความคิดกอนหนาน้ี 
 2.  จะตองสนใจและควบคุมตัวเอง  อยาปลอยตวัเองใหเรื่อยเปอย 
 3.  ทั้งรางกายและจิตใจจะตองสดชื่น ความเหน็ดเหนื่อย เม่ือยลา งวงเหงาหาวนอน  
จะตองไมใหมีมารบกวนสมาธิ 
 4.  อารมณโดยท่ัว ๆ ไปจะตองราบรื่น  นั่นคือ  จะตองรูสึกดี  อารมณดี  และสนใจใน
สิ่งที่กําลังจะสํารวจ 
 สําหรับทิชเนอรซึ่งเหมือนกับวุนด  การสํารวจทางจิตเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
การทดลอง  และทั้ง 2 คนเชื่อวาการทดลองเปนสิ่งที่ทําใหจิตวิทยาเปนวิทยาศาสตร ตองไมลืม
วาทิชเนอรคิดวาการทดลองน้ันรวมเอาการสํารวจทางจิตเขาเปนสวนหนึ่งดวย ทิชเนอรกลาว
ไววา “An experiment is an observation that can be repeated , isolated and varied. The 
more frequently you can repeat and observation, the more likely are you to see clearly 
what is there and to describe accurately what you have seen. The more, strictly you can 
isolate and observation, the easier does your task of  observation become, and the less 
danger is there of your being led astray by irrelevant circumstance or of placing emphasis 
on the wrong point. The more widely you can vary an observation, the more clearly will the 
uniformity of experience stand out, and the better is your chance of discovering laws. All 
experiment appliances, all laboratories and instruments, are provided and devised with this 
one end in view : that the student shall be able to repeat, isolate and vary his observation” 
(Lundin, 1996, pp.97-98) 
Mind Body Problem  
 เม่ือทิชเนอรพูดถึง “experience dependent on the experiencing individual”  นั่นคือ
การบงบอกความเปน “psychophysical parallelism” ที่พัฒนามาจากวุนด ทิชเนอรแบงอยาง
ชัดเจนระหวางจิต (mind) กับรางกาย (physical) ตางเปนเหตุของกันและไมมีปฏิสัมพันธกัน  
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คําถามทายบท 
 

 1.  อธิบาย immediate experience ตามความเห็นของวุนดมาใหเขาใจ 
 2.  จงกลาวถงึวิธีการ (methodology) ที่วุนดใชในการศึกษาจิตวิทยา 
 3.  จงกลาวถึงสภาวะการทาํงานของจิตตามความเห็นของเบรนตาโน  พรอมทั้ง
เปรียบเทียบความเหมือนหรือตางกับความเห็นของทิชเนอรดวย  
 4.  ใหอธิบายลักษณะ “elements” ตามความเห็นของทิชเนอร  พรอมทั้งเปรียบเทียบ
กับของวุนด  และอภิปรายดวยวาทานเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับความเห็นของทิชเนอร  
เพราะเหตใุด 
 5.  “Association”  ตามความเห็นของวุนด  และทิชเนอรเหมือนกันหรือไม  อธิบายให
เห็นจริง 
 
 
  
 
 
 
 

 


