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วิ ท ยาศาสตร์ มั ก ถู ก มองว่ า เป็ น การส� ำ รวจค้ น คว้ า เพื่ อ
ท�ำความเข้าใจจักรวาลทางกายภาพว่าอะตอม โมเลกุล และ
องค์ประกอบอืน่ ๆ ปฏิสมั พันธ์กนั เพือ่ ก�ำหนดชะตากรรมของเรา
อย่างไร แต่ส�ำหรับ นักสังคมศาสตร์ (social scientist) ความ
เข้าใจว่าเราใช้ชวี ติ ท�ำงาน และอยูร่ ว่ มกันอย่างไรนัน้ ส�ำคัญพอๆ
กับความเข้าใจโลกทางกายภาพ เพราะ “จักรวาลทางสังคม” นี้
ก�ำหนดนิยามว่าเราเป็นใคร เราท�ำอะไรได้ และเราจะทิ้งอะไรไว้
เบื้องหลัง
จิตวิทยาสังคมเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยจักรวาลทางสังคม
ดังกล่าวและผู้คนที่รายล้อมอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของเรา มันคือ
การศึกษาว่าสังคม วัฒนธรรม และบริบทต่างๆ ช่วยหล่อหลอม
เจตคติ พฤติกรรม และความเชื่อของมนุษย์อย่างไร มันเกี่ยวกับ
การหาค�ำตอบว่าเราคือใคร และค�ำตอบนีเ้ ชือ่ มโยงอย่างลึกซึง้ กับ
ความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นอย่างไร มันเกี่ยวข้องกับครอบครัว
เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน คู่รัก ศัตรู นักการเมือง ดาราละคร
นักกีฬาดาวรุ่ง และคนแปลกหน้า จิตวิทยาสังคมเกี่ยวข้องกับ
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พวกเราทั้งนั้น และหนังสือเล่มนี้ก็ว่าด้วยเรื่องนี้เอง
ต่อจากนี้ ผมจะเล่าเรื่องราวของจิตวิทยาสังคม ทั้ง
ประวัตศิ าสตร์ ช่วงเวลาส�ำคัญๆ และทฤษฎีหลัก ๆ ผมจะน�ำเสนอ
งานศึกษาคลาสสิกที่ก�ำหนดทิศทางของสาขาวิชามาจนทุกวันนี้
ผมจะพูดถึงบรรดานักคิดคนส�ำคัญ และเล่าว่าประวัติส่วนบุคคล
ของคนเหล่านั้นกระตุ้นให้พวกเขาท�ำความเข้าใจสิ่งที่เชื่อมโยง
ผู้คนเข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงกับสังคมที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างไร
ผมจะพูดถึงงานวิจยั พลิกวงการทีท่ ำ� ให้ จิตวิทยาสังคมกลายเป็น
หนึ่งในสาขาวิชาที่ส�ำคัญและน่าสนใจที่สุดในยุคสมัยของเรา
ตั้งแต่เรื่องเจตคติไปจนถึงความชอบพอดึงดูดใจ อคติไปจนถึง
การโน้มน้าวใจ และสุขภาพไปจนถึงความสุข จิตวิทยาสังคมมอบ
องค์ความรู้อันลึกซึ้งที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลก และช่วยรับมือ
กับปัญหาส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 ได้
เอาละ เรามาเริม่ ด้วยประวัตศิ าสตร์และก�ำเนิดของสาขา
วิชานี้สักเล็กน้อยนะครับ
ยุคแรกเริ่ม
จากหลักปรัชญาเก่าแก่ของอริสโตเติล (Aristotle) มาสู่งานเขียน
ของนักเศรษฐศาสตร์ เช่น มาร์กซ์ (Karl Marx) และเองเกิล
(Robert Engle) จนถึงทฤษฎีทางสังคมวิทยาของดูร์เก็ม (David
Durkheim) ความเข้าใจธรรมชาติของสังคมมนุษย์เป็นเป้าหมาย
หนึ่งของการแสวงหาเชิงวิชาการมาตลอด แต่จิตวิทยาสังคม
(ในรูปแบบที่เรารู้จักกันวันนี้) ยังไม่ถือก�ำเนิดขึ้นจนกระทั่งช่วง
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กลางศตวรรษที่ 19 มันเป็นการบูรณาการของความคิดทีเ่ กิดขึน้ เอง
เมือ่ นักปรัชญา นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา และนักวิชาการ
จากสาขาวิชาอืน่ ๆ อีกมากมายเริม่ ตัง้ ค�ำถามว่าความหวัง ความ
ใฝ่ฝนั และความสามารถของปัจเจกบุคคลส่งผลต่อความสัมพันธ์
ของเรากับผู้อื่นอย่างไร ปัจเจกบุคคลส่งอิทธิพลต่อกลุ่มของตน
องค์กรของตน และสังคมวงกว้างอย่างไร และในทางกลับกัน
สังคมส่งผลกระทบต่อความคิด ความรูส้ กึ และต่อพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลอย่างไร
กุสตาฟ เลอบง (Gustave LeBon) นักสังคมวิทยา
นักมานุษยวิทยา นักประดิษฐ์ และนักฟิสกิ ส์ชาวฝรัง่ เศส ได้รบั การ
ยอมรับในวงกว้างในฐานะบุคคลแรกที่สร้างทฤษฎีทางจิตวิทยา
ว่าด้วยสังคมอย่างแท้จริง ในหนังสือของเขาที่ตีพิมพ์เมื่อปี
1885 เรื่อง The Crowd: A Study of the Popular Mind เลอบง
เสนอความคิดเรื่อง “จิตของฝูงชน” (crowd mind) ซึ่งเป็นวิธีคิด
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ที่ ดี เ ยี่ ย มและใหม่ เ อี่ ย มในยุ ค นั้ น
เลอบงแย้งว่าคนเราไม่ได้มีคุณสมบัติดีหรือเลวอย่างตายตัว
ไม่เปลี่ยนแปลง แต่เขาเสนอว่าเมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วย ตัวตนที่เป็น
ปัจเจกของเราอาจแปรสภาพกลายเป็น “จิตรวมหมู่” (collective
mind) ดวงหนึง่ ฟังดูเกินจริงไปไกลใช่ไหมครับ ในช่วงนัน้ คนทัว่ ไป
ก็คงคิดแบบนั้นละ แต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ห่างไกลจากพฤติกรรม
ที่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเกิดขึ้นจริงในสัตว์สปีชีส์ที่อยู่รวมกันเป็นหมู่
เช่น มดหรือผึง้ เลอบงเสนอว่าพฤติกรรมของคนในฝูงชนกระตุน้
ให้เกิดอะไรบางอย่างเหมือนกับทีส่ งั เกตเห็นได้ ในอาณาจักรสัตว์
นั่ น คื อ กลุ ่ ม ที่ มี จิ ต ของมั น เอง ซึ่ ง กดครอบเจตคติ ค่ า นิ ย ม
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และความเชื่อของแต่ละปัจเจกบุคคลเอาไว้ นี่เป็นความคิดที่
เรียบง่ายแต่ก่อให้เกิดการถกเถียงกันมากว่าเมื่อมีผู้อื่นอยู่ด้วย
ปัจเจกบุคคลอาจเกิดประสบการณ์ “การกระจายความรับผิดชอบ”
ของการกระท�ำของตน แนวคิดนี้ยังแหวกแนวไปไกลจากข้อ
สันนิษฐานเบื้องต้นในสาขาวิชาอื่นๆ ในแวดวงสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ความคิดที่ว่าคนเรา
ไม่ได้มีเหตุผลเสมอไปและอาจแสดงพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดว่า
ไม่ตรงตามความเชือ่ ทีย่ ดึ ถืออยู่ในใจ นับเป็นการท้าทายรากฐาน
ของมุ ม มองอั น แพร่ ห ลายที่ ว ่ า มนุ ษ ย์ นั้ น เหนื อ กว่ า สั ต ว์ อื่ น ๆ
อีกสักครู่เราจะได้เห็นว่าความคิดนี้เป็นหัวใจส�ำคัญของงานวิจัย
ว่าด้วยการเกิดและการเปลีย่ นแปลงเจตคติบางชิน้ ทีท่ รงอิทธิพล
สูงสุดของสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม
ทฤษฎีของเลอบงเป็นพัฒนาการส�ำคัญทางทฤษฎีและ
ญาณวิทยา แต่สิ่งที่ตามมาต่อจากนั้นช่วยนิยามการก่อตัวของ
ศาสตร์ใหม่นี้ให้ชัดขึ้น องค์ประกอบส�ำคัญที่สุดของจิตวิทยา
สังคมร่วมสมัยคือการมุ่งความสนใจไปยังทฤษฎีที่ทดสอบได้
การสร้างสมมติฐาน และการยึดมั่นในวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบที่
ใช้กนั ในวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ต้นก�ำเนิดของแนวทางนีเ้ ริม่ ในปี
1898 จากงานทีอ่ าจกล่าวได้วา่ เป็นการทดลองทางจิตวิทยาสังคม
ชิน้ แรกโดยนอร์แมน ทริปเล็ตต์ (Norman Triplett) ทีม่ หาวิทยาลัย
อินดิแอนา ทริปเล็ตต์สนใจเรื่องฝูงชนเหมือนกับเลอบง อย่างไร
ก็ดี เขาไม่ได้มุ่งความสนใจที่ผลเชิงลบจากอิทธิพลทางสังคม
เท่านั้น แต่ยังสนใจผลเชิงบวกของการอยู่ในกลุ่มด้วย ทริปเล็ตต์
สังเกตว่าบางครั้ง เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่น คนเราจะท�ำงานใดๆ
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ก็ตามที่ท�ำอยู่ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬา ดนตรี หรืองานใน
ทีท่ ำ� งาน สิง่ ทีเ่ ขาอยากท�ำตอนนัน้ คือการหาทางประมวลผลการ
ท�ำงานทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั นีอ้ อกมาเป็นปริมาณทีว่ ดั ได้อย่าง
เป็นภววิสยั (objective) เขาจึงให้เด็กกลุม่ หนึง่ เล่นเกมง่ายๆ เกมนี้
มีเป้าหมายคือต้องหมุนรอกเบ็ดตกปลาให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
สิง่ ส�ำคัญคือทริปเล็ตต์เปรียบเทียบผลงานของเด็กภายใต้เงือ่ นไข
ทีแ่ ตกต่างกันสองแบบ นั่นคือเล่นคนเดียวหรือเป็นคู่ เขาพบว่า
เมื่อเล่นเกมนี้เป็นคู่ เด็กๆ หมุนรอกเบ็ดตกปลาได้เร็วกว่าเวลา
เล่นคนเดียวมาก นี่เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกที่
มีการบันทึกเป็นเอกสารในสาขาจิตวิทยาสังคม ซึ่งเผยให้เห็น
ปรากฏการณ์ที่ยังคงเป็นหัวข้อที่ศึกษาวิจัยกันอย่างเข้มข้นจน
ทุกวันนี้ ผมจะพูดถึงผลกระทบที่น่าทึ่งนี้เพิ่มเติมในบทที่ 3
สัญ ญาณอย่ า งหนึ่ ง ว่ า สาขาวิ ช าใหม่ ส าขาใดเติ บ โต
เต็มที่แล้วคือการผลิตต�ำรา และในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เราก็
ได้เห็นต�ำราสองเล่มว่าด้วยจิตวิทยาสังคม เมื่อปี 1908 ใน
สหราชอาณาจักร วิลเลียม แมคดูเกิล (William McDougall) เขียน
ต�ำราชื่อ An Introduction to Social Psychology ส่วนในปี 1924
นักจิตวิทยาชาวอเมริกา ฟลอยด์ ออลพอร์ต (Floyd Allport)
เขียนต�ำราชื่อ Social Psychology หนังสือทั้งสองเล่มตั้งอยู่
บนพื้นฐานงานบุกเบิกของทริปเล็ตต์ และช่วยก่อร่างสาขาวิชา
ให้แข็งแกร่งในฐานะวิทยาศาสตร์เชิงทดลองสาขาหนึ่ง
ต�ำราของแมคดูเกิลอ้างอิงพื้นฐานทางชีววิทยาเป็น
ส่วนใหญ่ เขาสร้างกรอบแนวคิดว่าพฤติกรรมทางสังคมนั้น
ขับเคลือ่ นด้วยคุณลักษณะทีต่ กทอดทางพันธุกรรมหรือติดตัวมา
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แต่กำ� เนิด ส่วนต�ำราของออลพอร์ตพึง่ พาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
เป็นฐานความรู้ในการก่อร่างสาขาวิชาน้อยกว่า แต่เน้นการน�ำ
ระเบียบวิธีการของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาใช้ เขาสนับสนุน
หลั ก การภววิ สั ย และการควบคุ ม การทดลอง โดยเรี ย กร้ อ ง
ให้ใช้ระเบียบวิธีของ “วิทยาศาสตร์สายแข็ง” (hard science)
<วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือทางกายภาพทีจ่ บั ต้องได้ เช่น ฟิสกิ ส์
เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ธรณีวทิ ยา เป็นต้น - ผูแ้ ปล> ในการ
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ เขาผลักดันสาขาวิชาให้ก้าวออกจาก
รากทางสังคมวิทยา แล้วหันไปมุ่งเน้นที่ปัจเจกบุคคลในฐานะ
ผู้เปลี่ยนแปลงสังคมมากขึ้น และสร้างค�ำศัพท์ ใหม่ที่ยังใช้กันมา
จนทุกวันนี้ เช่น “การเอื้ออ�ำนวยทางสังคม” (social facilitation)
และ “การคล้อยตาม” (conformity)
ยุคสงคราม
ช่วงทศวรรษ 1930-1940 ความสนใจในงานวิจัยด้านจิตวิทยา
สังคมเติบโตอย่างก้าวกระโดด งานศึกษามากมายเริ่มผุดขึ้น
จากทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรป มีการค้นพบปรากฏการณ์
ใหม่ๆ ถี่ขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การศึกษาเรื่อง “เจตคติกับการกระท�ำ”
(Attitudes vs. Actions) ของลาปิแอร์ (Richard LaPierre) ในปี
1934 ไปถึงการวิจัยเรื่องอิทธิพลทางสังคมของเชริฟ (Muzafer
Sherif) ในปี 1935 จนถึงงานวิจยั เรือ่ งความก้าวร้าวโดยฮอฟแลนด์
(Carl Hovland) และเซียร์ส (Robert Sears) เมื่อปี 1940
ผมจะกล่าวถึงการศึกษาคลาสสิกเหล่านี้โดยละเอียดในภายหลัง

