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บทที่  4 
กลุมหนาที่ของจิต  (Functionalism) 

 
เนื้อหา 
 -  จุดมุงหมายของกลุมหนาที่ของจิต 
 -  อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอแนวความคิดกลุมหนาที่ของจิต 
 -  พัฒนาการจิตวิทยากลุมหนาที่จิต 
 
 กลุมหนาที่ของจิต  เปนจิตวิทยาสกุลแรกที่เปนผลิตผลของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
จิตวิทยาสกุลนี้ไมมีระบบที่แนนอนชัดเจนเหมือนกับโครงสรางของจิต และไมนับวาเปน
จิตวิทยา หนาที่ของจิต  เหมือนกับกลุมโครงสรางทางจิต  มีกลุมหนาที่ของจิตหลายกลุม  บาง
กลุมสนใจในการศึกษาคนควาหนาที่ของจิตสํานึก (Consciousness)  เพราะกลุมหนาที่ของจิต
สนใจและเนนเร่ืองหนาที่หรือการทํางานของอินทรียกับส่ิงแวดลอม ดังน้ันกลุมน้ีมีจุดมุงหมาย
ตรงกับจิตวิทยาประยุกต (Applied Psychology)   
ประวตัิกลุมหนาที่ของจิต 
 กลุมหนาที่ของจิต  มีวิวัฒนาการมานานตั้งแต ค.ศ. 1850  ถึงปจจุบันไมเหมือนกลุม
โครงสรางทางจิต กลุมน้ีมีบุคคลหลายคนชวยพัฒนาหรือมีอิทธิพลในวงการ ตางมีความสนใจ
และมีภูมิหลังตางกัน  ดวยเหตุผลนี้เปนไปไดที่จิตวิทยาสกุลน้ีจึงมีบทบาทอยูไดนานจนทุกวันน้ี  
พวกที่มีบทบาทรุนแรกในการพัฒนาการจิตวิทยาสาขานี้ คือ ชารล  ดารวิน (Charles Darwin)  
เซอร ฟรานซีส  กัลตัน (Sir Francis Galton) และพวกที่สนใจศึกษาพฤติกรรมของสัตว  เปนที่
นาสังเกตวา  ในระยะเริ่มแรกกลุมหนาที่ของจิตเปนความคิด  ความสนใจของชาวอังกฤษ  แต
ไดเจริญกาวหนาจนมีความสําคัญเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในอเมริกา จิตวิทยาในอเมริกาสมัย
ปจจุบันน้ี  มีแบบแผนและความเชื่อไปในทางกลุมหนาที่ของจิต  จะเห็นไดจากการเนนในเรื่อง
การทดสอบ การเรียน การรับรู และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับหนาที่ หรือการทํางานของอินทรียที่จะ
ชวยใหปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหเขากับสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 



บุคคลสําคญัของกลุมหนาที่ของจิต 
 ชารล  ดารวิน  (ค.ศ.1809 – 1882) ผูมีอิทธิพลตอแนวความคิด 

ผูกอตั้ง 

ผูพัฒนาแนวความคิด 

 เซอร  ฟรานซิส  กัลตัน  (ค.ศ.1822 – 1911) 
 วิลเลี่ยม   เจมส  (ค.ศ.1842 – 1910) 
 จอหน  ดิวอ้ี  (ค.ศ.1859 – 1952) 
 เจมส  แมคคีน  แคทเทล  (ค.ศ.1860 – 1944) 
 เจมส  โรวแลนด  แองเจิล  (ค.ศ.1867 – 1949) 
 ฮารวี่  เอ  คาร  (ค.ศ.1873 – 1951) 

โรเบิรต  เอส.  วุดเวิรธ  (ค.ศ.1869 – 1962)  
 
อิทธิพลของชารล  ดารวนิ  (ค.ศ.1809 – 1882) 
 ดารวิน ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของสัตวโลกรวมทั้งมนุษยวาตอสูเพ่ือการ
อยูรอด (struggle for survival) ทฤษฏีของดารวินใหพ้ืนฐานการเก่ียวของกันของจิตระหวางสัตว
และมนุษยหลักฐานสนับสนุนจะเห็นไดชัดเจนในทางกายวิภาค และจะเห็นชัดขึ้นโดยเปรียบเทียบ
พฤติกรรมและการทํางานของจิต ในเม่ือจิต (mind) ของมนุษยวิวัฒนาการมาจากจิตเบื้องตน 
(primitive minds)  ดังน้ัน  นักวิทยาศาสตรไดทําการคนควาเก่ียวกับการทํางานของสมองของ
สัตว ไดเกิดเปนวิชาจิตวิทยาของสัตวขึ้น อิทธิพลของดารวินไดเปลี่ยนความมุงหมายของจิต-
วิทยา โดยทําใหนักจิตวิทยาบางสวนหันมาสนใจหนาที่และประโยชนของจิตสํานึก ดังน้ัน จิต-
วิทยาหันมาสนใจการปรับตัวของอินทรียใหเขากับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ดวยเหตุผลนี้  การศึกษา
คนควาเกี่ยวกับสวนประกอบของความรูสึกพวกโครงสรางทางจิต จึงลดความสําคัญลง ผลอีก
อยางหน่ึงที่เก่ียวพันโดยตรงกับจิตวิทยา คือ การเนนถึงความสําคัญของความแตกตางระหวาง
บุคคล การวิวัฒนาการจะไมเกิดขึ้น ถาทุกสมัยมนุษยและสัตวเกิดมาเหมือนกับผูใหกําเนิด 
ความแตกตางเปนองคประกอบที่สําคัญในทางทฤษฏีของการวิวัฒนาการขณะที่พวกโครงสราง
ทางจิต  กําลังคนหากฎทั่ว ๆ ไปของจิตวารวมหรือสัมพันธกันอยางไร แตนักจิตวิทยาที่นิยม
หรือเชื่อในทฤษฏีของ ดารวินไดเริ่มคนควาหาส่ิงตาง ๆ ที่แตกตางกันของแตละบุคคล โครง-
สรางทางจิต กํากับขอบเขตที่จะรวมเรื่องจิตวิทยาของสัตวหรือความแตกตางของบุคคล 
งานของดารวินตอจิตวิทยา 
 อิทธิพลของทฤษฏีวิวัฒนาการ (Evolutionary Theory) ที่มีตอจิตวิทยามีมาก  ดารวินคิด
วานักจิตวิทยาควรที่จะศึกษาคนในรูปของ “development both genetic and phylogenetic, 
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 1.  จิตวิทยาเปรียบเทียบ (Comparative Psychology) : Darwinism นําไปสูความคิด
ที่วามีความสําคัญในเรื่องของความคลายคลึงกันระหวางคนกับสัตวชนิดอ่ืน ๆ เปนการเรียน
เก่ียวกับมนุษยโดยการเปรียบเทียบกับ species อ่ืน ๆ และการศึกษาเรื่องของสัตวกลายเปน
สวนหนึ่งของจิตวิทยา 
 2.  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences) แนวคิดของดารวินที่มีอิทธิ-
พลตอจิตวิทยาคือเร่ืองของความแตกตาง (variation) ของ species เดียวกัน ความแตกตาง
ระหวางแตละคนและความแตกตางระหวางบุคคลที่มีผลตอการปรับตัวที่ดีและไมดีตอสิ่งแวดลอม 
 3.  เร่ืองอ่ืน ๆ ทางจิตวิทยาที่ไดผลมาจากแนวคิดของดารวิน เชน อารมณ (emotion) 
จากหนังสือ  The Expression of the Emotion 
 -  บทบาทของสัญชาติญาณ  (instincts) ที่มีตอพฤติกรรมมนุษยนําไปสูจิตวทิยา 
 -  เพศ (sexuality) จากหนังสือ The Descent of Man in Selection in Relation to 
Sex ซึ่งจากเรื่องของเพศกลายเปนเรื่องของทฤษฏีทางจิตวิทยาหลายทฤษฏีดวยกัน เชน ซิก
มันด ฟรอยดจิตวิทยาเด็ก (Child Psychology) 
เซอรฟรานซสี  กัลตัน  (Sir Frances Galton  ค.ศ. 1822 – 1911) 
 กัลตันนําความเชื่อเก่ียวกับวิวัฒนาการเขามาใชทางจิตวิทยาเกี่ยวกับผลงานของเรื่อง 
“ปญหาการทํางานของจิตที่สืบเน่ืองมาจากพันธุกรรมและความแตกตางของความสามารถของ
แตละบุคคล” (The problems of mental in heritance and individual difference in human 
capacity.) กอนหนาสมัยกัลตัน เร่ืองนี้ยังไมมีใครสนใจในวงการจิตวิทยา  ยกเวนความ
พยายามเล็กนอยในบางคนทํากันเปนสวนตัว เชน วีเบอร (Weber) เฟรชเนอร (Fechner) และ
แฮมโฮลล (Helmholtz) ผูซึ่งเคยรายงานความแตกตางของบุคคลแตไมไดทําเปนระบบอยาง
จริงจังขึ้นมาเหมือนกัลตัน ผลงานที่สําคัญชิ้นแรกของกัลตันคือ Heriditary Genius (ค.ศ.1869) 
เปนหนังสือที่แสดงใหเห็นวา ความเกง หรือความเปนอัจฉริยะบุคคลนั้นเกิดตามสายเลือดมาก 
กวาที่จะอธิบายดวยเหตุผลอยางอ่ืน แตกัลตันไมไดละทิ้งความสําคัญหรือบทบาทของ
สิ่งแวดลอมเสียทีเดียว กัลตันอาศัยหลักวิชาสถิติมาสนับสนุนพิสูจนทฤษฏี และไดพิมพหนังสือ
ออกมา 2 เลม  คือ “English Men of Science” (ค.ศ.1874) และ “Natural Inheritance” (ค.ศ.
1889) 
 กัลตันศึกษาเรื่องสถิติมากขึ้นจนมีผลงานที่สําคัญที่สุดมาจนทุกวันนี้คือ “สหสัมพันธ” 
วิธีการที่จะพิสูจนการทดลองเก่ียวกับความเที่ยงตรง และความนาเชื่อถือรวมทั้งวิธีวิเคราะห
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 ฟรานซีส  กัลตันเกิดที่อังกฤษเปนญาติของชารล  ดารวิน งานของกัลตันจะเกี่ยวของ
กับเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) และความจํา (memory) 
 1.  Hereditary Genius จากการอาน Origin of Species ของดารวินและการทองเที่ยว
ไปในประเทศตาง ๆ ทําใหสนใจความแตกตางระหวางชนชาติ (the mental peculiarities of 
different races) กัลตันพัฒนาสมมติฐาน “ability seemed to go by descent and genius was 
hereditary”  กัลตันไดทําสถิติของความจริงไวในรูปของ Dictionary of  Men of the Time. 
Galton’s law “eminent fathers tend to have eminent sons to a greater extent than 
eminent grandfathers have eminent grandsons.” (พอที่ฉลาดปราดเปรื่องมีแนวโนมที่จะมี
ลูกที่ฉลาดมากกวาปูที่ฉลาดปราดเปร่ืองจะมีหลานที่ฉลาด)  และกัลตันยังเชื่ออีกวา “people of 
genius were also physically superior as well” 
 2.  การปรับปรุงพันธุใหดีขึ้น (Eugenics) งานของกัลตันจะใหความสนใจกับการที่
สังคมควรที่จะเลือกพันธุของมนุษย   กระบวนการในการที่มนุษยควรที่จะปรับปรุงโดยผานทาง
ลูกที่ดีเรียกวา  Eugenics ซึ่งหมายถึง “The study of the agencies under social control that 
may improve or impair the racial qualities of future generations either physically or 
mentally.” โดยการวางแผนของสังคม (Social planning) ควรที่จะเขามามีบทบาทและจากเรื่อง
ของ Eugenics ไดมีอิทธิพลในตนศตวรรษที่ผานมาและจากงานในเรื่องของ “Hereditary 
Genius” สงผลใหมีผลงานตอจิตวิทยาและอีกอยางหนึ่งคือเรื่องของสติปญญา (intelligence) 
ซึ่งกัลตันไดพูดวาเปนเรื่องของความสามารถตามธรรมชาติ (natural ability) และเชื่อวาเปนส่ิง
ที่มีมาแตกําเนิด (innate)  สติปญญาคืออะไรและสงตอจากชวงอายุหน่ึงไปยังอีกชวงหน่ึงได
อยางไรเปนสิ่งที่พูดกันมาตั้งแตสมัยของกัลตัน 
 3.  สถิติ  ซึ่งกัลตันไดศึกษาไดแก 
 -  เสนโคงปกติ (Normal Distribution)  
 -  สหสัมพันธ (Correlation)  ไปสู Co-relations  
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 -  แบบทดสอบทางจิตวิทยาและการวัด (Psychological test and Measurement) 
 -  Percentile Rank  
 จากความเชื่อเหมือนพวกประจักษนิยม  ซึ่งเชื่อวาความรูทั้งหมดมาจากประสบการณ  
กัลตันสรุปวาสติปญญาของคนควรท่ีจะวัดจากความสามารถของประสาทสัมผัส (sensory 
capacities) และทําหองทดลองที่จะทดสอบในเรื่องตาง ๆ เชน ทดสอบทางสรีรวิทยา (physical 
measurement) ปฏิกิริยาในการตอบสนอง (reaction-time) วัดประสิทธิภาพของประสาทสัมผัส 
(sensory capacities) 
 4.  ความจํา (memory) ไดศึกษาเรื่องความจําและไดพัฒนาวิธีการในการที่จะใชในการ
ทดลอง  และพบวามีความจํามากมายเกิดขึ้น  การจําไดของเด็ก (childis recollections) ที่มีผล
ตอการเรียนในสมัยเด็ก ๆ  วิธีการของกัลตันคือการเดินโดยที่ขณะเดินใหตั้งใจคิดถึงสิ่งตาง ๆ 
ที่สัมพันธเชื่อมโดยกับสิ่งตาง ๆ ที่เห็นและขณะที่เดินจดบันทึกไวและไดพบวาจากการตั้งใจนี้
ทําใหรูสึกวาสมองฉับไว (active) ขึ้นอยางมากกวาที่เชื่อวามันจะเปน  และจากการที่กัลตันใช
เหตุการณนี้เปนเหมือนกุญแจสูเร่ืองของการจําประวัติของตนเอง (autobiographical memory)  
หรือความจําเหตุการณของชีวิตและจากวิธีนี้ยังคงใชอยูอยางกวางขวาง  

5.  Mental Imagery จากการทดลองเร่ือง Breakfast Table โดยวาดมโนภาพตาม
ความคิดของตัวเอง 
ขอคิด 
 กัลตันใชเวลา 15 ปในการศึกษาคนควาในวิชาจิตวิทยาไดชวยชี้แนวทางวา  จิตวิทยา
ควรจะเปนอยางไร อะไรบางที่นาสนใจศึกษาวิจัย  กัลตันไมไดเปนนักจิตวิทยาที่แทจริงหรือ
เปนนักมนุษยวิทยา หรือนักพันธุกรรม ถาพิจารณาหัวขอที่สนใจศึกษาดูอีกคร้ังและเปนที่สนใจ
ของนักจิตวิทยารุนตอมาคือ การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม พันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม  
เปรียบเทียบคน  ศึกษาเด็ก  ใชแบบสอบถาม  ใชวิชาสถิติศึกษา  ปญหาเร่ืองความแตกตาง
ของบุคคลและการทดสอบสติปญญา 
วิลเลี่ยม  เจมส  (William James ค.ศ. 1842 – 1910) 
 เจมสไมไดเปนผูตั้งจิตวิทยาหนาที่ของจิตแตไดเขียนเก่ียวกับเร่ืองนี้  เจมสคิดอยาง
ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องน้ี  จนไดรับการยกยองใหเปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่สําคัญคนหน่ึง  
และไดพิมพหนังสือเร่ือง “The Principles of Psychology” (ค.ศ.1890) ความหมายของหนาที่
ของจิตไดถูกอธิบายไวอยางชัดเจนในหนังสือและไดกลายเปนหลักของนักหนาที่ของจิตชาว
อเมริกัน คือการศึกษาบุคคลท่ีปรับตนเองใหเขากับสิ่งแวดลอม การที่ไมตองพยายามคนหา
องคประกอบของประสบการณ  หนาที่ของจิตสํานึก (consciousness) ตางหากที่เปนแนวทาง
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 เจตคติที่เก่ียวของอีกอยางหนึ่งคือเจมสเนนถึงลักษณะธรรมชาติของคนที่ไมใชเหตุผล
เสมอไป โดยกลาววาคนเปนผูที่กระทําและมีอารมณมากพอๆ กับเปนผูมีเหตุผล หัวขอทางจิต-
วิทยาที่เจมสสนใจ คือ “จิตวิทยาคือศาสตรของชีวิต ทั้งปรากฏการณและสถานการณ (phenomena 
และ conditions) ”เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจมสสนใจ คือ phenomena และ conditions ซึ่งสามารถหา
ไดจากประสบการณในรางกายโดยเฉพาะในสมอง ทฤษฏีสําคัญที่เจมสใหแกจิตวิทยาคือทฤษฏี
ของอารมณ กอนหนาน้ันมีความเชื่อกันทั่วไปวาอารมณเกิดขึ้นกอนที่รางกายจะมีปฏิกิริยา  
ตัวอยางเชน เราเห็นเสือ เราเกิดความกลัวแลวจึงวิ่งหนี เจมสกลับหลักการน้ีเสียคือ เมือเห็น
เสือแลวเราวิ่งหนีจากนั้นถึงเกิดความกลัวขึ้น ดวยเหตุผลและตัวอยางน้ีจะเห็นวา อารมณคือ 
ความรูสึกอันเปนผลสืบเนื่องมาจากรางกายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นักจิตวิทยาชาว
เดนมารกคารล แลงก (Carl Lange) ไดตั้งทฤษฏีขึ้นพรอม ๆ กับเจมสจึงเปนที่รูจักกันในวงการ
จิตวิทยาวา “James-Lange Theory” 
เจมสกับจิตสํานึก 
 เจมสชี้ใหเห็นถึงลักษณะของจิตสํานึก 
 1.  ลักษณะของจิตสํานึก  ซึ่งศึกษาเฉพาะในจิตวิทยานั้นเปนสวนตัวที่เปนของแตละ
บุคคลเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เปนกระบวนการและเปนสิ่งที่ตองศึกษากอนอะไร
ทั้งหมดโดยที่จิตสํานึกจะเกิดขึ้นทั้งในรูปของการเคลื่อนไหวท่ีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและเปน
ตัวตนไดเทา ๆ กัน การเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในกระบวนการของจิตสํานึกเปนสิ่งที่
สังเกตเห็นไดยากแตสําคัญมาก เจมสคิดวาความเห็นทุกอยางเขามายังจิตสํานึกในลักษณะของ
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 2.  ความตั้งใจของจิตสํานึก จากผลของทฤษฏีการวิวัฒนาการและรูสึกวาจิตสํานึก
จะตองมีเรื่องของชีววิทยาดวยเพราะไมอยางนั้นไมสามารถจะมีชีวิตอยูได  หนาที่ของจิตสํานึก
คือ  การที่จะชวยทําใหคนเรามีการปรับตัวที่ดีกวาสัตว และทําใหมนุษยสามารถที่จะเลือกได  
จิตสํานึกจะมามีสวนเม่ือมีปญหาใหม ๆ เกิดขึ้น  และตองการเพื่อที่จะปรับตัวใหม คุณคาของ
การมีชีวิตอยูจะเก่ียวของกับระบบประสาท (ค.ศ.1890) 
 3.  ฐานะของจิตสํานึก เจมสรูสึกวาจิตสํานึกไมสามารถที่จะถูกแยกออกจากสวนหนึ่ง
สวนใดของรางกาย ระบบประสาททํางานโดยที่กระบวนการของประสาทสัมผัสจะเปนตัว
อธิบายหรือแสดงออกดวยตัวของมันเองในกระบวนการมอเตอร และไมมีอะไรมาขัดขวางได  
เชน ถาเกิดความคิดอะไรก็ตามและไมถูกขัดขวาง ความคิดเห็นจะนําไปสูการกระทํา เชน มี
ปญหาเก่ียวกับการตื่นแตเชา และเมื่อลบลางความคิดขัดแยงอ่ืน ๆ ออกในไมชาจะพบวา
สามารถที่จะตื่นแตเชาได 
The Self  =  Me 
 ในความเห็นเจมส self แบงเปน 3 ลักษณะไดแก 
 1.  material self ซึ่งไดแก รางกาย เสื้อผาและทรัพยสมบัติ ครอบครัว บานและทรัพย-
สินอ่ืน ๆ  
 2.  social self  ซึ่งไดแก  สังคมของครอบครัว  การเปนสมาชิกชมรมตาง ๆ  เพ่ือนฝูง    
คนรัก เปนตน 
 3.  spiritual self  ซึ่งไดแก ความรูสึกของตนเอง ความสามารถ ความรูสึกที่มีตอความ 
สามารถที่จะโตแยง ความรูสึกซ่ือสัตย ความรูสึกผิด เปนตน 
การเกิดข้ึนตามธรรมชาตขิองจิต  (Spontaneity of Mind) 
 จิต (mind) จะทํางานมากกวาการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม จิตจะเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติเลือกสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง และรูจักเหตุและผลที่ตามมา  
ลักษณะนิสัย (Habits) 
 ลักษณะนิสัยจะเกิดขึ้นเม่ือสิ่งมีชีวิตปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมและจะยังคงอยู
ตราบเทาที่สถานการณนั้นไมเปลี่ยนแปลง การทํางานของลักษณะนิสัย เปนการทําใหพฤติ-
กรรมนั้นมีศักยภาพมากขึ้น เม่ือใดก็ตามที่การกระทําน้ันกลายเปนนิสัยไมจําเปนที่จะตองเอาใจ
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ความสัมพันธเชื่อมโยงและความจํา (Association and Memory) 
 ความจํา : คือการรวมตัวของกระบวนการทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในระบบประสาท 
 ความสัมพันธเชื่อมโยง : ความตอเน่ืองของการแสดงออกทางกฎของความสัมพันธ
เชื่อมโยงและเม่ือเกิดขึ้นพรอมกันมีโอกาสท่ีจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
อารมณ 
 ในความเห็นของเจมส “การรับรู” ทําใหเกิดอารมณและรางกายจะแสดงออกทันทีหลัง 
จากท่ีเกิดการรับรู เจมสและแลงกไดสรางทฤษฏีที่อธิบายเรื่องของอารมณไว เรียกวา James-
Lange Theory โดยอธิบายวา “อารมณ” จะเกิดจากการที่รางกายเกิดปฏิกิริยากอนเม่ือไดรับ
การรับรู หลังจากน้ันความรูสึกจะเกิดขึ้น ความรูสึกที่เกิดขึ้นน้ีคือ “อารมณ” (The bodily changes 
follow directly the perception of the exciting fact and that our feeling of the same changes 
as they occur is the emotion.) 
สัญชาตญิาณ 
  คือแรงกระตุนที่ทําใหเกิดการกระทําตาง ๆ แตไมไดมาจากการเรียนรู  แตสัญชาติ
ญาณไมใชเปนแตสิ่งที่ไมดีหรือเปนสิ่งที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง  ในคนนั้นมีสัญชาติญาณมากกวา
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ สัญชาติญาณเพ่ือการรักษาชีวิตไวซึ่งเปนความคิดที่เจมสรับมาจากดารวิน  
เด็กทารกมีสัญชาติญาณในการรองไห กัด เคลื่อนไหว และออกเสียงเพ่ือเรียกไดบาง และเจมส
ยังรวมเอา การเลียนแบบ ทะเลาะวิวาท ลาสัตว ความอยากได หรือความปรารถนา การเลน  
ความรัก ความกลัว และความอิจฉาเอาไวดวย และสัญชาติญาณสามารถท่ีจะเปลี่ยนไดโดย
นิสัย (habits) แตประเด็นสําคัญคือสัญชาติญาณเปนส่ิงที่ไมมีเหตุผล และสัญชาติญาณยังมี
ลักษณะที่ตรงขามไดอีกดวย เชน รัก-เกลียด ทะเลาะวิวาท-เปนมิตร ขี้อาย-หยิ่งยะโส  
กระแสความคิด  (Stream of thought)   
 The Stream of thought  =  The Stream of Consciousness 
 “thought” refer very broadly to all of our experiences. 
  ลักษณะของกระแสความคิด 
 1.  ทุก ๆ ความคิดเปนสวนหนึ่งของจิตสํานึกของคน ๆ นั้น  และไมมีสวนหน่ึงสวนใด
ของความคิดที่จะแยกออกจากคน ๆ นั้น 
 2.  ความคิดของคนเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซึ่งความคิดน้ันอาจจะกลับมาอีกแต
จะไมเหมือนเดิม เพราะโอกาสหรือสถานการณที่เกิดขึ้นน้ันตางกัน 
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 3.  ความคิดของแตละคนจะตอเน่ืองกันไป  ถึงแมจะถูกขัดขวางในชวงเวลาที่จิตใต
สํานึกทํางาน เชน การนอนหลับ  เม่ือตื่นขึ้นมาจะยังจําไดวากอนหนาน้ันทําอะไร 
 4.  ความคิดของคนเราจะทํางานอยางเปนอิสระไมขึ้นอยูกับใครหรือครอบคลุม
กระบวนการในการทํางาน  สิ่งที่เปนความคิดคือ  “ประสบการณ” ซึ่งเปนส่ิงที่แบงแยกออกจาก
ความคิดหรือจิตสํานึกไมได (undivided state of consciousness)  
 5.  มีหลายสิ่งหลายอยางเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเราแตไมไดสนใจ  คนเราจะสนใจแตเพียง
บางสวนเทาน้ัน ตัวอยางเชน  คน 4 คนไปเท่ียวตางประเทศแตละคนจะจําหรือสนใจเฉพาะ
บางสวนไมใชสนใจไปหมดทุกอยาง 
 ในบางครั้งกระแสของความคิดจะผานไปในอัตราที่ยากลําบากเหมือนแมน้ําที่กวาง ๆ 
น้ําจะไหลไปชา ๆ แตถาแคบจะไหลแรง  เจมสเรียกที่ ๆ กระแสไหลชา ๆ วา substantive และ
ที่ไหลเร็ว ๆ เรียกวา Transitive parts of consciousness   
วิธีการและปญหาของจิตวิทยา 
 วิธีการทีเ่จมสใชในการศึกษาทางจิตวิทยามี 3 อยางดวยกันคือ 
 1. การสํารวจทางจิต (Introspection = the looking into our own minds and reporting 
what we there discover) เจมสมองวาเปนวิธีการที่เปนธรรมชาติและเห็นไดชัดเจน เพราะเปน
อีกรูปแบบหนึ่งของการสังเกต  ไมมีวิธีการใดที่สมบูรณแบบแตการสํารวจทางจิตเปนวิธีการที่
ขาดไมไดของการที่จะไดขอมูล  ขอมูลซ่ึงไดจากประสบการณเปนสิ่งที่อยูภายใน  เปนธรรม-
ชาติเปนสิ่งที่นาสนใจ  สิ่งที่ประสบการณใหคือความสามารถที่จะสังเกต อธิบาย และมองเห็น
ความแตกตางทั้งหลายที่มี เจมสมองวาจิตวิทยาเปนวิทยาศาสตรธรรมชาติและ “จิต” ที่นักจิต-
วิทยาศึกษาเปนสิ่งที่เปนวิทยาศาสตรธรรมชาติเหมือนกับสิ่งอ่ืน ๆ  เจมสอธิบายกระบวนการ
ทางจิต (mental processes) ในรูปของสรีรวิทยาและสรุปวามีความเหมือนกันระหวาง “the 
succession of consciousness and the succession of total brain processes”   
 2.  การทดลอง  เจมสไมใชนักการทดลองแตใหความสําคัญกับวิธีการในการทดลอง 
ถึงแมวาเจมสจะไมไดใชการทดลองเหมือนวุนดหรือเฟรชเนอร  แตเชื่อในวิธีการทดลอง
บางอยางสามารถที่จะทําได  เจมสเชื่อวา “ความจริงคือความจริง” และขึ้นอยูกับนักการทดลอง
ที่จะคนพบความจริงเหลาน้ัน 
 3.  วิธีการในการเปรียบเทียบ (Comparative Method) เปนวิธีการที่เจมสใชโดยคิดวา
เปนเรื่องของแตละบุคคล  เน่ืองจากหัวขอของจิตวิทยาเปนเรื่องกวางขวางมาก  เจมสใชวิธีการ
ในการสํารวจและแบบสอบถาม  รวมทั้งการสังเกตเปรียบเทียบ  ทดสอบสมมติฐานกอน-หลัง  
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ปญหาของจิตวิทยา 
 1.  ภาษา การใชภาษาในการอธิบายโดยเฉพาะวิธีการสํารวจทางจิต  จะทําอยางไรให
คนอ่ืนเขาใจการสํารวจทางจิต และถาไมมีคําพูดสําหรับอธิบายเหตุการณทางจิตไดจะทํา
อยางไร ถาคน 2 คนสังเกตเหตุการณทางจิตเรื่องเดียวกัน ภาษาที่ใชในการอธิบายจะตอง
เหมือนกันมากนอยเพียงใด  มีปญหาแนนอนหรือจะทิ้งไวตรงเนื้อหาเทาน้ัน 
 2.  การอางโดยไมมีเหตุผลของนักจิตวิทยา  เจมสบอกวาคนเรามักจะระวังกับขั้นตอน
ของสภาวะจิตในโลกของความเปนจริงแตความจริงแลวมันมีมากกวาน้ัน เชน สังเกต “ตนไม”          
มีมากกวา “ตนไม” ในความเปนจริงคนเรามักจะมองและพูดตาม “การรับรู” มากกวาอะไรที่เปน
สิ่งน้ันเหมือนกับที่ทิชเนอรเรียกวา “Stimulus error” เจมสคิดวานักจิตวิทยาควรรายงานตามที่
เห็นในครั้งแรกไมใชรายงานวาอะไรอยูตรงนั้น 
เหตุผล  (Reason) 
 ในการทํางานของจิต (mental function) เร่ืองของการมีเหตุผลเปนสิ่งที่เจมสคิดวาสําคัญ  
เปนสวนที่อยูในสมอง  ขึ้นอยูกับความสัมพันธเชื่อมโยงเปนความสัมพันธเชื่อมโยงที่เก่ียวกับ
ความคลายคลึงกันเพราะจิตสามารถที่จะเลือก และตอมาในความเห็นของกลุมหนาที่ของจิตคิด
วาผลของการอยูรอดอยางหน่ึงของมนุษยคือ การมีเหตุผลทําใหมนุษยไมไดถูกผลักดันโดย
สัญชาติญาณ ซึ่งทําใหมนุษยมีสวนที่ไดเปรียบทั้งทางรายกายและจิตใจ เพราะฉะน้ันดวย
เหตุผลทําใหมีขอกําหนดพ้ืนฐานที่เปนจิตวิทยาของเจมสคือ “the mind-body interaction” และ 
“the principle of survival” 
ความจํา  (memory) 
 ความจําเปนลักษณะทั่วไปอยางหนึ่งของโครงสรางของสมองซึ่งแตกตางกันในแตละ
คน  เจมสมองวาความจําเปนกระบวนการการทํางานที่เปนหน่ึงเดียว (unitary) และสามารถดี
ขึ้นไดถาไดรับการฝก ถาสามารถที่จะฝกใหเกิดความจําในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงไดก็สามารถที่จะทํา
ในเร่ืองอ่ืน ๆ ไดเชนกัน เจมสและลูกศิษยไดทดลองโดยศึกษาโคลงบทหนึ่งและไปศึกษาโคลง
อ่ืนเพื่อดูวาจะทําไดดีกวาหรือไม พบวาไมไดดีกวาและแยกวาของเดิม ในภายหลังธอรนไดร
และวูดเวิรดไดทําการทดลองและพบวาการโยงการเรียนรู (transfer) อยางหน่ึงไปสูอีกอยางนั้น
ขึ้นอยูกับความคลายคลึงหรือเหมือนกับของสิ่งที่จะโยงจากงานหนึ่งไปยังอีกงาน 
พัฒนาการกลุมหนาที่ของจิต 
 กลุมหนาที่ของจิต  สนใจเรื่องการทํางานและกระบวนการรวมของปรากฏการณรูสํานึก
แตไมใชโครงสรางของหนาที่ของจิต ความรูสึก เชื่อวาเปนประโยชนตอการมีชีวิตของอินทรียที่
พยายามปรับตนเองใหเขาสิ่งแวดลอม กระบวนการทํางานของจิตใจถือวาเปนกิจกรรมที่นํามา
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จอหน  ดิวอ้ี  (John Dewey  ค.ศ.1859 – 1952) 
 ดิวอ้ีไดรับการยกยองวาไดชวยพัฒนากลุมหนาที่ของจิต  ซึ่งทิชเนอรเปนผูตั้งชื่อใหเม่ือ
โจมตีจิตวิทยาสกุลน้ี  ดิวอ้ีมีบทบาทอยูในจิตวิทยาระยะสั้น  แตมีอิทธิพลมากตอกลุมหนาที่
ของจิต และเขียนหนังสือ “The Reflex Arc Concept in Psychology” (ค.ศ.1896) ซึ่งเปน
จุดเร่ิมตนของการพัฒนาจิตวิทยาสกุลนี้อยางเปนทางการ บทความนี้เปนสิ่งสําคัญที่ดิวอ้ีเขียน
ไวใหแกกลุมหนาที่ของจิต  ไดโจมตีจิตวิทยาที่เชื่อและเนนในเรื่อง molecularism elementism 
และ reductionism ดิวอ้ีกลาววาคนเราไมสามารถแยกพฤติกรรมที่เก่ียวของกับการตอบสนอง  
มาเปนสัดสวนพ้ืนฐานของประสาทสัมผัสและอวัยวะมอเตอร เชนเดียวกับความรูสึกสํานึกที่ไม
สามารถแยกออกมาวิเคราะหที่มีความหมายได 
 ดิวอ้ีไดรับอิทธิพลในความเชื่อเรื่องทฤษฏีของพัฒนาการอยางมาก ทั้งปรัชญามี
พ้ืนฐานความเชื่อมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ไมเชื่อในสิ่งอะไรก็ตามที่อยูเฉย ๆ แตเชื่อ
ในการตอสูเพ่ือความกาวหนาและการมีชีวิตอยู  ในการตอสูด้ินรนเพื่อการอยูรอดความรูสึก
เปนแนวทางที่จะใหอินทรียมีกิจกรรมหนาที่ที่ถูกตองเหมาะสม  ดังน้ัน  จิตวิทยาหนาที่ของจิต
คือการศึกษาอินทรียขณะทํางาน  ดิวอ้ีเชื่อวาระบบเกี่ยวกับจิตวิทยาของมนุษย  เชน  การ
เรียนรู  การคิด  เปนสิ่งสําคัญที่จะปรับชีวิต  ดิวอ้ีเชื่อในเรื่องการศึกษาเทาชีวิต  โดยไดเขียน
หนังสือเก่ียวกับจิตวิทยาชื่อ “Psychology and Social Change” (1900) 
 จอหน  ดิวอ้ี จากหนังสือ 1896 “The Reflex Arc Concept in Psychology” บอกวา  
Psychology activity ไมสามารถที่จะแบงแยกเปนสวนตางๆ หรือเปนสวนเล็ก ๆ ไดแตตองถูก
พิจารณาในฐานะของทั้งหมดที่สืบเนื่องกัน (continuous whole)  
 ในเรื่องของ reflex arc เปนการแยกเรื่องของประสาทสัมผัสและอวัยวะมอเตอร) “the 
distinction between the stimulus and the response was based not on differences existing in 
reality , but on different functions played by each in the whole event”  (การแยกระหวาง
สิ่งเราและการตอบสนองไมไดวางอยูบนความแตกตางที่เกิดขึ้นในความเปนจริง แตอยูในการ
กระทําที่ตางกันในทั้งหมด) 
หนวยพื้นฐาน (Basic Units)  
 จากแนวคิดของดิวอ้ี Reflex Arc เปนชุดของสิ่งเราและการตอบสนอง (S-R)  ซึ่งเปน
เหตุการณที่รวมกันออกมาเปนการกระทําที่ซับซอน การตอบสนองตอส่ิงเราอยางหน่ึงจะกลาย 
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 Reflex Arc เปนชุดของพฤติกรรมซึ่งประกอบไปดวย 
 1.  สวนประกอบของอวัยวะรับสัมผัสที่เร่ิมจากสิ่งกระตุนและผานประสาทสัมผัส 
 2.  สวนประกอบของการเชือ่มโยงโดยผานไขสันหลังและสมอง 
 3.  สวนประกอบของอวัยวะมอเตอรโดยผาน ANS และนําไปสูการตอบสนอง 
จิตสํานึก (Consciousness)   
 ดิวอ้ีไมไดมุงสนใจเร่ืองของจิตและกาย (mind-body) แตพูดถึงประสบการณของจิตและ
กาย  ซึ่งเปนการเร่ิมของกระบวนการทางจิต 
ประสาทสัมผัสและการรับรู 
 การรับสัมผัสและสิ่งเราเปนเพียงการกําหนดบทบาทของชุดการเกิดพฤติกรรมตางๆ   
ชวงเวลาการรับสัมผัสและการตอบสนองจะมีการคาบเก่ียวกันอยูและอาจจะเกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน  ซึ่งในแตละครั้งที่มีปฏิสัมพันธกันอาจนําไปสูเหตุการณอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดตาม เชน  
การเห็นไมสามารถแยกออกจากการมองได  ศีรษะจะตองเคลื่อนไหวและสายตาจะตองเพงไป
ดวยความระมัดระวัง ดังนั้น จึงเปนการทํางานประสานกัน 
 สวนเรื่องการรับรูจะศึกษาเร่ืองของหนาที่หรือการทํางานของส่ิงเรามากกวาวิธีการใน
การรับรู  นั่นคือสนใจในเรื่องธรรมชาติโดยทั่วไปของพฤติกรรมมากกวากลไก (mechanics)  
เจมส  แมคคนี  คาเทล  (James Mckeen Cattell  ค.ศ.1860 – 1944) 
 โดยทั่วไปแลวจิตวิทยาหนาที่ของจิตในอเมริกาคาเทลเปนตัวแทนไดดีที่สุดในเรื่องของ
การศึกษาคนควา  และผลงานของคาเทลไดรับการยกยองวามีอิทธิพลที่ชวยเปลี่ยนทิศทาง
จิตวิทยาของอเมริกาโดยเนนหนักหรือมุงไปในทางปฏิบัติ (ประยุกต) สนใจเรื่องการทดสอบ
และใชเปนเคร่ืองศึกษาการทํางานของจิตใจ คาเทลสนใจเรื่องความสามารถของมนุษยมากกวา
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 คาเทลไดทําวิจัยในแงของความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะเรื่องของปฏิกิริยา
การตอบสนอง (reaction time) เพราะเชื่อวาเปนประโยชนตอเรื่องของการทํางานของจิต 
(mental operation) โดยเฉพาะงานวิจัยที่เก่ียวกับความแตกตางระหวางบุคคล หลังจากพบกัล
ตันทําใหคาเทลหันมาสนใจเกี่ยวกับการวัดและสถิติ และคาเทลเปนชาวอเมริกันคนแรกที่เนน
เรื่องของการจัดลําดับ (quantification ranking)  และการประเมิน (rating)  
 งานของคาเทลเนนปฏิกิริยาการตอบสนอง  โดยแบงเปน 5 ดานคือ 
 1.  การอานและการรับรู  (reading and perception) 
 2.  ความสัมพันธเชื่อมโยง  (association) 
 3.  การทํางานรวมกันระหวางจิตและรางกาย (Psychophysics)  
 4.  การเรียงลาํดับความดี (the order of merit method)  
 5.  ความแตกตางระหวางบคุคล (individual differences)   
 แบบทดสอบทางจิต (Mental Tests)  เปนอนุกรมของแบบทดสอบที่ทดสอบนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเพนซิวาเนียและโคลัมเบีย  เปนแบบทดสอบที่พยายามจะวัดพิสัยและการ
กระจายของศักยภาพของมนุษย (the range and variability of human capacity)  เพ่ือใหแยก
หรือตางจากแบบทดสอบสติปญญา  โดยแบบทดสอบของคาเทลจะเนนมากในเรื่องของการวัด
ประสาทสัมผัสและอวัยวะมอเตอร  ซึ่งรวมเอาเรื่องของ 
 -  dynamometer pressure  
 -  rate of movement (how quickly the hand can be moved 50 cm.) 
 -  sensation area using the two point threshold  
 -  pressure causing pain (amount of pressure on the forehead accessory to 
cause pain) 
 -  just noticeable differences in weight  
 -  reaction time for sound  
 -  time for naming colors  
 -  bisection of a 50cm. line  
 -  judgment of a 10 second period of time  
 -  member of letters that can be remembered after one presentation       
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 แตผลการทดสอบสิ่งเหลาน้ีไมสามารถใชในการทํานายความสัมพันธกับความสามารถ
ของสติปญญา (intellectual ability) ได 
เจมส  โรแลนด  แองเจล  (James Rowland Angell ค.ศ. 1867 – 1949) 
 สิ่งที่ดิวอ้ีมอบใหแกวงการจิตวิทยาคือ ปรัชญาและการกระตุนใหคนอ่ืนมาสนใจหนาที่
ของจิต  เจมส โรแลนด แองเจลเปนผูรับบทบาทแทนดิวอ้ีโดยไดชวยใหการพัฒนาของจิตวิทยา
สกุลนี้กาวหนาและเพิ่มความสําคัญมากขึ้น  เพราะแองเจลเคยรวมทํางานอยูที่มหาวิทยาลัยชิ
คาโกกับ ดิวอ้ี  ชิคาโกเปนจุดศูนยกลางฝกสอนศึกษาคนควาของนักจิตวิทยาหนาที่ของจิต 
 แองเจลไดกําหนดแนวคิดเบื้องตนไว 3 ประการคือ  เปนจิตวิทยาที่ศึกษาการทําหนาที่
ของจิต  ศึกษาประโยชนของจิตสํานึก (consciousness) ซึ่งเปนตัวกลางระหวางความตองการ
ของอินทรียและสิ่งแวดลอม ไมสนใจแตเฉพาะจิตสํานึกแตสนใจพฤติกรรมอัตโนมัติและ
พฤติกรรมไมรูตัวอ่ืน ๆ ดวยนําไปสูความสัมพันธระหวางอินทรียกับส่ิงแวดลอมเพราะฉะน้ัน
อาจกลาวไดวาเปนการศึกษาหนาที่ของจิตเกิดขึ้นมาไดอยางไร  และการทําหนาที่นั้นทําให
เกิดผลอยางไร 
 บทบาทในการทําหนาที่ของจิตสํานึก  จิตสํานึกจะปรากฏขึ้นเม่ือมีการปรับตัวหรือมี
กิจกรรมใหม ๆ และประโยชนคอนขางจะซับซอนและปรับเปลี่ยนได  จิตสํานึกจะเลือกและ
จัดการกับชุดของพฤติกรรมและทําใหเปนผลออกมา  พฤติกรรมจากจิตสํานึกจะถูกกําหนดโดย
ความคิดสรางสรรค  การแกปญหา  หรือหนาที่ที่ปรับเปลี่ยนได  สวนพฤติกรรมที่เปนนิสัยไม
ตองการใหจิตสํานึกเขามามีบทบาท  เพราะชุดของการกระทําเกิดเปนการเรียนรูและจะเกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ 
 จิตสํานึกเหมือนกับการปรับตัวเพราะเปนตัวกลางระหวางส่ิงแวดลอมและความ
ตองการภายในของอินทรียเปนกระบวนการที่เกิดมาคูกันขององคประกอบของนิสัย (habit- 
formation) และการแกปญหา (problem-solving) เปนตัวแทนของความรูความเขาใจ  ทันทีที่
เกิดการเรียนรูขึ้น  ความจําเปนในการเขาใจจะลดลงและถูกแทนที่ดวยพฤติกรรมอัตโนมัติ  
จิตสํานึกจะปรากฏในรูปของพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไดในการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมรอบ ๆ 
ตัว 
 แองเจลไดเสนอจุดสําคัญและเปนที่ยอมรับกันในจิตวทิยาสกุลน้ี 3 ขอ  คือ 
 1.  จิตวิทยาหนาที่ของจิต  เปนจิตวิทยาการทํางานของจิตใจตางกับกลุมโครงสราง
ทางจิต  ซึ่งสนใจองคประกอบของจิต  จุดมุงหมายของกลุมหนาของจิตคือ  พยายามคนหาวา
ระบบการทํางานของจิตเปนอยางไร  และทําอะไรไดสําเร็จภายใตสิ่งแวดลอมอยางไร 
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 2.  กลุมหนาที่ของจิต เปนจิตวิทยาที่ยึดถือพ้ืนฐานประโยชนของจิตสํานึกหรือความรู
สํานึกมองไปในรูปของการทําประโยชนให อินทรีย ดังน้ันกลุมหนาที่ของจิตจึงศึกษา
กระบวนการทางจิตที่ไมแยกเปนโดดเด่ียว  แตเปนกิจกรรมที่รวมกันของการทํางานของ
อินทรีย  โครงสรางและหนาที่ของอินทรียที่มีอยูเพ่ือจะมีชีวิตอยู แองเจลเชื่อวาความรูสํานึก
จะตองทําหนาที่ที่สําคัญเก่ียวกับการมีชีวิตอยูรอดของอินทรียเสมอ  กลุมหนาที่ของจิตจะตอง
คนหาหนาที่นี้คืออะไร และอยางอ่ืน ๆ อีก  เชน การตัดสินใจหรือความตั้งใจมีบทบาทอยางไร 
 3.  จิตวิทยาสกุลหนาที่ของจิต  เปนจิตวิทยาที่สนใจความสัมพันธระหวางอินทรียกับ
สิ่งแวดลอม  รวมทั้งหนาที่ของจิตซึ่งรวมการทํางานของรางกาย-จิตใจไวดวย ซึ่งเปนจุดที่ทําให
สนใจศึกษาเกี่ยวกับจิตไรสํานึก (nonconscious) หรือพฤติกรรมที่เปนนิสัยของคนเราดวย  
กลุมหนาที่ของจิตยึดถือความเชื่อที่วาจิตและรางกายจะตองมีความเก่ียวของกันเสมอ  จิตใจ
และรางกายไมสามารถแยกออกจากกันได  แตเปนของกันและกัน  และมีปฏิกิริยาตอกันดวย 
ฮารวี่  เอ  คาร  (Harvey  A. Carr ค.ศ. 1873 – 1951) 
 คารมีบทบาทในวงการกลุมหนาที่ของจิต คารดําเนินการตอจากแองเจลที่มหาวิทยาลัย     
ชิคาโก ซึ่งเปนชวงเวลาที่กลุมหนาที่ของจิตเจริญกาวหนาและไดรับการยกยองอยางสูง  เปน
การอธิบายเรื่องของจิตวิทยา  เปนการทํางานของจิต 
 จากหนังสือ “Psychology : A Study of Mental Activity” (1925) คําวา Mental Activity 
หมายถึง Adaptive Behavior ซึ่งจะรวมเอากระบวนการของการรับรู ความจํา ความรูสึก การ
ตัดสิน และความตั้งใจเอาไว  โดยที่ Adaptive Act จะมีลักษณะ 3 อยางดวยกันคือ 
 1.  จูงใจสิ่งเรา 
 2.  สัมผัสสิ่งเรา 
 3.  ตอบสนองตอส่ิงเรา 
 เชน  เม่ือคนหิวไปถึงอาหารและรับประทาน  นั่นคือจุดของความพึงพอใจ (point of 
satiation)  
 ความหิว   =  แรงจูงใจ 
 อาหาร      =  สัมผัสตอส่ิงเรา 
 รับประทาน   =  ตอบสนอง 
 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา 
 1.  แรงจูงใจจะกระตุนใหเกิดการกระทํา  ซึ่งตัวส่ิงเรา (แรงจูงใจ) นี้จะคงอยูจนกวา
อินทรียจะมีการตอบสนอง 
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 2.  การสัมผัสตอส่ิงเรามีความสําคัญเพราะการกระทําหรือการตอบสนองไมใชแตเพียง
เพ่ือสนองตอบตอแรงจูงใจเทาน้ัน  แตโดยวัตถุหรือสิ่งที่ตองการดวย  ซึ่งคารมองสิ่งเราวาเปน
รางวัลหรือเปาหมายดวย 
 3.  การกระทําจะทําจนกวาการกระตุนหรือแรงจูงใจน้ันไดรับการตอบสนอง  จนเปนที่
พอใจ  และการกระตุนหรือแรงจูงใจนั้นหมดไป  และสุดทายการหาอาหารพบและรับประทาน
คือที่สุดของ adaptive act  
  

คารไดแบง adaptive act  ออกเปน 2 ระดับ 
 1.  ตั้งใจที่จะปรับตวัหรือการกระทํา 
 2.  การกระทําเพ่ือไปใหถึงจุดมุงหมาย 
 เพราะฉะนั้นจะเห็นวา adaptive act จะรวมถึงการปรับตัวของอินทรียตอสิ่งแวดลอม
ดวย 
การรับรู  (Perception)  
 คารมองวาการรับรูเปนตัวอยางของ adaptive act  การรับรูเปนกระบวนการในการ
เลือก  ซึ่งอินทรียจะตอบสนองตอส่ิงที่เขามาทางประสาทสัมผัสมากกวาอยางอ่ืน  ซึ่งการรับรู
จะตางจากประสาทสัมผัส  เพราะการรับรูมีเรื่องของประสบการณเขามาเก่ียวของดวย  
ประสบการณที่ผานมาจะมาเชื่อมโยงกับประสบการณปจจุบัน  และไมใชแตประสบการณจาก
อดีตเทาน้ันยังรวมความตองการเฉพาะ  เจตคติในปจจุบัน ความตั้งใจและมุงหมายในอนาคต
ดวย และการรับรูเปนพ้ืนฐานของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพตอมาดวย 
การเรียนรู  (Learning) 
 ในสวนของ adaptive act การเรียนรูสวนสําคัญโดยคารไดแยกระหวางกฎการบรรยาย
(descriptive law)และการอธิบาย (explanatory law)ในฐานะของกฎของความสัมพันธเชื่อมโยง 
(Law of Association) กฎการบรรยายคือความคลายคลึงกัน (similarity) สิ่งหนึ่งคลายกับอีกส่ิง
จะนําในสูสิ่งที่คลายคลึงกัน เชน โตะ  โตะหนังสือ กฎการอธิบายคือเร่ืองของความตอเน่ือง 
(contiguity) เม่ือส่ิงหนึ่งเกิดจะตามมาดวยอีกส่ิง ซึ่งจะเก่ียวกับเรื่องของ 
 1.  การทํางานของความสมัพันธเชื่อมโยง (function of association)  
 2.  ความเขมของความสัมพันธเชื่อมโยง (functional strength of associations)  
 นั่นคือความสัมพันธตอเนื่องจะเกิดขึ้นกอนแลวตามดวยทําไมความสัมพันธนั้นจึง
แข็งแกรงกวาอยางไร ซึ่งถายิ่งแข็งแกรงจะย่ิงเพิ่มการเกิดขึ้นซ้ําๆของความสัมพันธเชื่อมโยง
และกระบวนการเรียนรูจะรวมถึง 
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 1.  ความจริงที่วาศักยภาพของการเรียนรูของแตบุคคลจะแตกตางกัน 
 2.  การฝกหัดที่ตางกันจะนําไปสูลักษณะของการเรียนรูที่ตางกัน 
 3.  แรงจูงใจมีผลตอการเรียนรู 
 4.  ระดับของความหมายของสิ่งตาง ๆ จะเร่ิมจากที่มีความหมายที่สุดไปจนถึงที่ไมมี 
ความหมายเลย 
อารมณ  (Emotion)  
 จากแนวคิดของหนาที่ของจิต คารใหความหมายของอารมณในฐานะที่เปนการปรับตัว
ของรางกาย (orgasmic readjustments)  ความโกธรจะเกิดขึ้นเม่ือคนตองเผชิญกับการติดขัด
หรือถูกขัดขวางความเปนอิสระในการเคลื่อนไหว  ซึ่งอินทรียจะปรับใหมโดยการเพ่ิมพลังงาน
เพ่ือที่จะผานการขัดขวางนั้น  ซึ่งจะทําใหเกิดอาการทางรางกาย  เชน  อัตราการเตนของหัวใจ  
ความดันโลหิต หายใจถี่ขึ้นหรืออ่ืน ๆ และถาคนสามารถไปถึงสถานการณที่ตองการแลว
อารมณจะหมดไป  เชน  กลัว-วิ่งหนี  ถาหนีพนไปแลวอารมณนั้นจะหมดไป  สรุปไดวา  
อารมณคือการปรับตัวขั้นพ้ืนฐานของสรีรจิตวิทยาที่จะเกิดขึ้นเม่ือมีสถานการณบางอยาง
เกิดขึ้น (Emotion were basically psychophysical adjustment occurring when certain 
situation arose.) 
การคิด  (Thinking) 
 Thinking  =  the function of Ideas  
 Ideas or thoughts could arouse responses that had adaptive value.  
 ตัวอยาง  คนเดินกลับบานในเวลากลางคืน  จะตองใชความคิดในการที่จะเลือกทางที่
ปลอดภัยที่สุด (Thoughts were used in setting a plan for the future. They could also act 
as the basis for creativity) 
วิธีการทางจติวิทยา  (Methodology) 
 คารยอมรับวิธีการหลายอยางในการศึกษาการทํางานของจิต คือ โดยยอมรับการ
สํารวจทางจิต  การสังเกต  รวมทั้งการทดลอง  แตในการศึกษากับมนุษยคารคิดวาการที่จะ
ควบคุมใหสมบรูณแบบเปนสิ่งที่ยากและวิธีการที่ดีที่สุดที่จะใชขึ้นอยูกับปญหาที่จะศึกษา 
ปญหาเรื่อง Mind – Body 
 ในความเห็นของคารการทํางานของจิต คือ การทํางานรวมกันระหวางจิตและรางกาย 
(being psychophysic) ในสวนของจิต  หมายถึง  จิตสํานึก 



82                                                                                                      PC 460 

 สวนของรางกาย  หมายถึง  ปฏิกิริยาในการตอบสนองที่อินทรียกระทํา  เพราะฉะนั้น
จิตและกายไมสามารถที่จะแยกออกจากกันได  นั่นคือเรื่องของจิตและกายเปนเรื่องที่อยูคูกัน  
เรียกวาเปน  dualism 
โรเบิรต  เอส  วูดเวิรด  (Robert Sessions Woodworth ค.ศ. 1869 – 1962) 
 วูดเวิรดทํางานอยูที่โคมลัมเบียแตไมยอมรับตนเองวาเปนพวกหนาที่ของจิตอยางเต็มตัว 
วูดเวิรดทํางานอยูในวงการจิตวิทยาประมาณ 70 ป เขียนหนังสือไวหลายเลม เชน Dynamic 
Psychology(1918) Dynamic of Behavior (1958) และตําราเบื้องตน “Psychology” “Experimental 
Psychology”  วูดเวิรดมีความเชื่อหัวขอที่สําคัญที่จิตวิทยาควรจะสนใจ คือคนหาวาทําไมบุคคล
ประพฤติอยางน้ัน ทําไมจึงรูสึกและอยากจะกระทําอยางน้ัน (Psychology’s real interest should 
be in determining why people as they do, why they feel and act in certain ways.) วูด-
เวิรดกลาววาเม่ือจิตวิทยาคิดเฉพาะแตสิ่งเราและการตอบสนอง ในการที่จะอธิบายพฤติกรรม
ของมนุษยนั้นไมถูกตองควรจะเอาอินทรียเขาไปเกี่ยวของดวย สิ่งเราไมใชเปนสาเหตุที่สมบรูณ
ของการตอบสนองหรือพฤติกรรม  อินทรียมีสวนสําคัญในการที่จะตอบสนองอยางไรดวย 
 วูดเวิรดยอมรับการสํารวจทางจิตในการศึกษาจิตใจของมนุษยและใหความสําคัญของ
การพิจารณาของอินทรีย และขึ้นอยูกับวาไดใสอะไรใหกับอินทรีย จึงไดความสัมพันธออกมา
ดังน้ี S-O-R ไมใช S-R นั่นคือใหความสําคัญกับแรงจูงใจ โดยยืนยันวาเหตุการณทางชีววิทยา
นั้นอยูภายใตแรงจูงใจ 
 พูดถึงเรื่องของกลไกการทํางาน (mechanism) ซึ่งคลายกับ adaptive act (ของคาร) 
เอากระบวนการการรับรู  ความรูสึก  ความจํา  และความตองการไวดวย  

กระบวนการในการทํางานคือจุดมุงหมายของการตอบสนองหรือชุดของการตอบสนอง 
preparatory reaction กับ consummatory reactions สวนแรกคือการเตรียมเพ่ือจะมีปฏิกิริยา
โตตอบ  สวนหลังเปนการทําตามความตั้งใจ 
 แรงขับมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกระบวนการในการทํางานแรงขับโดยทั่วไป
หมายถึงเง่ือนไขภายในที่กระตุนใหเกิดกระบวนการในการทํางาน  แตวูดเวิรดหมายถึง
กระบวนการแรงขับภายในในฐานะที่เปนการตอบสนองชนิดหน่ึงดวยตัวของมันเอง  และ 
กระบวนการในการทํางานเปนทางที่ใหพฤติกรรมภายนอกไดแสดงออก  เพ่ือตอบสนองความ
พึงพอใจซึ่งจะกลายมาเปนแรงขับ  และเชื่อวากระบวนการในการทํางานทั้งหมดจะกลายเปน
แรงขับ 
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 วูดเวิรดเสนอวาปฏิกิริยาของการรับรูเปนการเสริมแรงจากภายใน  และการรับรูคือการ
ตีความพฤติกรรมที่ปรับแลว  ทําออกไปแลวประสบความสําเร็จเปนการเสริมแรงโดยไมตองมี
แรงขับจากภายนอกหรือรางวัลจากภายนอก 
สรุปของคิดเห็นบางประการ 
 กลุมหนาที่ของจิต  ถูกโจมตีมากเพราะมีคําจํากัดความกวางไมรัดกุม  ในบางครั้งพวก
นักหนาที่ของจิตใชคําวา “function” อธิบายกิจกรรม  แตบางครั้งก็ใชคําน้ีเก่ียวพันถึงประโยชน
ของกิจกรรม  ดังน้ันจึงกลาวไดวา “function of an activity, or the function of a function” นัก
หนาที่ของจิตไดแกวาการใหความหมายทั้งสองอยางน้ันไมผิดอะไร  และมีผูใชกันในวิชา
ชีววิทยา  นักจิตวิทยากลุมนี้เชื่อวาความหมายท้ังสองอยางอางถึงระบบเดียวกัน  กลุมหนาที่
ของจิตสนใจอยางแนชัดในกิจกรรมและสนใจตอไปอีกวามีความสัมพันธกับกิจกรรมอยางอ่ืน  
หรือสถานการณอยางอ่ืนอยางไร 
 ทิชเนอรโจมตีวา  กลุมหนาที่ของจิตไมใชจิตวิทยาที่แทจริง  คือไมมีการจํากัดขอบเขต
หัวขอที่จะศึกษาหรือวิธีการที่จะศึกษาเหมือนโครงสรางทางจิต อะไรก็ตามที่ไมใชวิธีการสํารวจ
ทางจิตเพ่ือวิเคราะหสวนประกอบของจิตไมเปนจิตวิทยา อีกอยางหนึ่งที่ถูกกลาวหาวาไม
ถูกตองคือ  นักหนาที่ของจิตสนใจกิจกรรมที่มีประโยชนในทางวิทยาศาสตรประยุกต เพราะ
พวกนักโครงสรางทางจิตไมสนใจเรื่องจิตวิทยาประยุกต  ขอสุดทายถูกหาวาเปนพวกนิยมการ
เลือก  เพราะพวกนี้ไมหัวโบราณเหมือนพวกกลุมโครงสรางทางจิต  กลุมน้ีใชทฤษฏีและวิธีการ
อะไรก็ไดที่เปนประโยชนที่จะแกปญหาในขณะนั้น 
สิ่งที่กลุมหนาที่ของจิตใหแกวิชาจติวทิยา 
 เจตคติหรือความเห็นทั่ว ๆ ไปแลวกลุมน้ีประสบความสําเร็จและกลายเปนสวนสําคัญ
ของจิตวิทยา  เปนพัฒนาการทางจิตวิทยาที่ตอตานและขัดแยงของนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มี
ตอจิตวิทยาสมัยนั้น  คือนักโครงสรางทางจิตซ่ึงเปนระยะเริ่มตนของวิชาจิตวิทยา  การเปลี่ยน
ทิศทางจากโครงสรางมาเนนเรื่องหนาที่เปนจุดสําคัญในทางจิตวิทยา  เน่ืองจากมีการทดลอง
โดยใชสัตวมากขึ้น  วิธีการสํารวจทางจิตใชไมไดที่จะรายงานประสบการณของสัตว  ดวยเหตุที่
กลุมหนาที่ของจิตใหคําจํากัดความ “จิตวิทยา” ไวกวาง ๆ ทําใหการศึกษาคนควาครอบคลุมไป
ในการศึกษาเด็กคนปญญาออน  คนวิกลจริตและทั้งยังใชวิธีการอยางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการ
สํารวจทางจิต  เพ่ือรวบรวมใหขอมูลการศึกษาคนควา  เชน  การทําวิจัยในเชิงชีววิทยา  การ
ทดสอบทางจิตวิทยา  คําถามและการสังเกตพฤติกรรมที่เปนปรนัย  สวนใหญปจจุบันใน
สหรัฐอเมริกาจิตวิทยายังคงเปนเชนนั้น 
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คําถามทายบท 
 

 1.  จิตวิทยากลุมหนาที่ของจิตกําเนิดขึ้นมาไดอยางไร 
 2.  บุคคลสําคญัของจิตวิทยากลุมหนาที่ของจิตมีใครบาง  และสําคัญอยางไร 
 3.  ทานคิดวาผลการศึกษาของกลุมหนาที่ของจิตมีอิทธิพลตอการวดัสติปญญาของ
มนุษยหรือไมอยางไร 
 4.  ทานคิดวาจิตวิทยากลุมหนาที่ของจิตมีประโยชนตอวงการจิตวิทยาในปจจุบัน
หรือไม 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


