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จิตวทิยาการเรียนรู้ส าหรับข้าราชครู 

ความหมายของการเรียนรู้  
 
นักจิตวทิยาหลายท่านให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ เช่น   

 คิมเบิล ( Kimble , 1964 ) "การเรียนรู้ เป็นการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งถาวรในพฤติกรรม อนัเป็นผล
มาจากการฝึกท่ีไดรั้บการเสริมแรง"  

 ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1981) "การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก ทั้งน้ีไม่รวมถึงการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธ์ิของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกริยาสะทอ้น
ตามธรรมชาติของมนุษย ์"  

 คอนบาค ( Cronbach ) "การเรียนรู้ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง อนัเป็น
ผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลประสบมา "  

 พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Webster 's Third New International Dictionary) "การเรียนรู้ คือ 
กระบวนการเพิ่มพนูและปรุงแต่งระบบความรู้ ทกัษะ นิสัย หรือการแสดงออกต่างๆ อนัมีผลมาจาก
ส่ิงกระตุน้อินทรียโ์ดยผา่นประสบการณ์ การปฏิบติั หรือการฝึกฝน"  

 ประดินนัท ์อุปรมยั (2540, ชุดวชิาพื้นฐานการศึกษา(มนุษยก์บัการเรียนรู้) : นนทบุรี, พิมพค์ร้ังท่ี 
15, หนา้ 121) การเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลงของบุคคลอนัมีผลเน่ืองมาจากการไดรั้บประสบการณ์  
โดยการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นเหตุท าใหบุ้คคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม  
ประสบการณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและ
ประสบการณ์ทางออ้ม  

ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ท่ีบุคคลไดพ้บหรือสัมผสัดว้ยตนเอง เช่น เด็กเล็กๆ ท่ียงัไม่เคยรู้จกั
หรือเรียนรู้ค าวา่ “ร้อน” เวลาท่ีคลานเขา้ไปใกลก้าน ้าร้อน แลว้ผูใ้หญ่บอกวา่ร้อน และหา้มคลานเขา้ไปหา 
เด็กยอ่มไม่เขา้ใจและคงคลานเขา้ไปหาอยูอี่ก จนกวา่จะไดใ้ชมื้อหรืออวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายไป
สัมผสักาน ้าร้อน จึงจะรู้วา่กาน ้าท่ีวา่ร้อนนั้นเป็นอยา่งไร ต่อไป เม่ือเขาเห็นกาน ้าอีกแลว้ผูใ้หญ่บอกวา่กาน ้า
นั้นร้อนเขาจะไม่คลานเขา้ไปจบักาน ้านั้น เพราะเกิดการเรียนรู้ค าวา่ร้อนท่ีผูใ้หญ่บอกแลว้ เช่นน้ีกล่าวไดว้า่ 
ประสบการณ์ ตรงมีผลท าใหเ้กิดการเรียนรู้เพราะมีการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหเ้ผชิญกบัสถานการณ์เดิมแตกต่าง
ไปจากเดิม ในการมีประสบการณ์ตรงบางอยา่งอาจท าใหบุ้คคลมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือวา่เป็น
การเรียนรู้ ไดแ้ก่  
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1. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากฤทธ์ิยา หรือส่ิงเสพติดบางอยา่ง  
2. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเจบ็ป่วยทางกายหรือทางใจ  
3. พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเหน่ือยลา้ของร่างกาย  
4. พฤติกรรมท่ีเกิดจากปฏิกิริยาสะทอ้นต่างๆ  

ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ท่ีผูเ้รียนมิไดพ้บหรือสัมผสัดว้ยตนเองโดยตรง  แต่อาจไดรั้บ
ประสบการณ์ทางออ้มจาก การอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนงัสือต่างๆ และการรับรู้จาก
ส่ือมวลชนต่างๆ  
 
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของนกัการศึกษาซ่ึงก าหนดโดย บลูม และคณะ (Bloom and Others ) 
มุ่งพฒันาผูเ้รียนใน 3 ดา้น ดงัน้ี  

1. ด้านพุทธิพสัิย (Cognitive Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ท่ีเป็นความสามารถทางสมอง ครอบคลุม
พฤติกรรมประเภท ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินผล   

2. ด้านเจตพสัิย (Affective Domain ) คือ ผลของการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงดา้นความรู้สึก ครอบคลุม
พฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทศันคติ การประเมินค่าและค่านิยม  

3. ด้านทกัษะพสัิย (Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรู้ท่ีเป็นความสามารถดา้นการปฏิบติั 
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคล่ือนไหว การกระท า การปฏิบติังาน การมีทกัษะและความ
ช านาญ  

องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้  
ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller) เสนอวา่การเรียนรู้ มีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือ  

1. แรงขบั (Drive) เป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล เป็นความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของบุคคลทั้ง
สมอง ระบบประสาทสัมผสัและกลา้มเน้ือ แรงขบัและความพร้อมเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยา หรือ
พฤติกรรมท่ีจะชกัน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป  

2. ส่ิงเร้า (Stimulus) เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัการท่ีท าใหบุ้คคลมี
ปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน ส่ิงเร้าจะหมายถึงครู 
กิจกรรมการสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ท่ีครูน ามาใช ้ 
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3. การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกมาเม่ือบุคคลไดรั้บการ
กระตุน้จากส่ิงเร้า ทั้งส่วนท่ีสังเกตเห็นไดแ้ละส่วนท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได ้เช่น การเคล่ือนไหว 
ท่าทาง ค าพดู การคิด การรับรู้ ความสนใจ และความรู้สึก เป็นตน้  

4. การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการใหส่ิ้งท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอนัมีผลในการเพิ่มพลงัใหเ้กิด
การเช่ือมโยง ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองเพิ่มข้ึน การเสริมแรงมีทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงมี
ผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอนัมาก 

ธรรมชาติของการเรียนรู้  
 
การเรียนรู้มีลกัษณะส าคัญดังต่อไปนี้  

การเรียนรู้เป็นกระบวนการ การเกดิการเรียนรู้ของบุคคลจะมีกระบวนการของการเรียนรู้จากการไม่รู้ไปสู่
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ  

1. มีส่ิงเร้ามากระตุน้บุคคล  
2. บุคคลสัมผสัส่ิงเร้าดว้ยประสาททั้ง 5  
3. บุคคลแปลความหมายหรือรับรู้ส่ิงเร้า  
4. บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อส่ิงเร้าตามท่ีรับรู้  
5. บุคคลประเมินผลท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า  

 

การเรียนรู้เร่ิมเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้า (Stimulus) มากระตุน้บุคคล ระบบประสาทจะต่ืนตวัเกิดการรับสัมผสั 
(Sensation) ดว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5 แลว้ส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพื่อแปลความหมายโดยอาศยั
ประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ (Perception)ใหม่ อาจสอดคลอ้งหรือแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม แลว้
สรุปผลของการรับรู้นั้น เป็นความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (Concept) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
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(Response) อยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อส่ิงเร้า ตามท่ีรับรู้ซ่ึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแสดงวา่ เกิดการ
เรียนรู้แลว้  
 
 

การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้อาศัยวุฒิภาวะ  
 
วฒิุภาวะ คือ ระดบัความเจริญเติบโตสูงสุดของพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์  สังคม และสติปัญญาของ
บุคคลแต่ละวยัท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ แมว้า่การเรียนรู้จะไม่ใช่วฒิุภาวะแต่การเรียนรู้ตอ้งอาศยัวฒิุภาวะดว้ย  
เพราะการท่ีบุคคลจะมีความสามารถในการรับรู้หรือตอบสนองต่อส่ิงเร้ามากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัวา่
บุคคลนั้นมีวฒิุภาวะเพียงพอหรือไม่  
 
การเรียนรู้เกดิได้ง่าย ถ้าส่ิงทีเ่รียนเป็นส่ิงทีม่ีความหมายต่อผู้เรียน  
 
การเรียนส่ิงท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน คือ การเรียนในส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการจะเรียนหรือสนใจจะเรียน  เหมาะ
กบัวยัและวฒิุภาวะของผูเ้รียนและเกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน การเรียนในส่ิงท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียนยอ่มท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่การเรียนในส่ิงท่ีผูเ้รียนไม่ตอ้งการหรือไม่สนใจ   
 
การเรียนรู้แตกต่างกนัตามตัวบุคคลและวธีิการในการเรียน  
 
ในการเรียนรู้ส่ิงเดียวกนั บุคคลต่างกนัอาจเรียนรู้ไดไ้ม่เท่ากนัเพราะบุคคลอาจมีความพร้อมต่างกนั  มี
ความสามารถในการเรียนต่างกนั มีอารมณ์และความสนใจท่ีจะเรียนต่างกนัและมีความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะเรียนต่างกนั  
 
ในการเรียนรู้ส่ิงเดียวกนั ถา้ใชว้ธีิเรียนต่างกนั ผลของการเรียนรู้อาจมากนอ้ยต่างกนัได้ และวธีิท่ีท าใหเ้กิด
การเรียนรู้ไดม้ากส าหรับบุคคลหน่ึงอาจไม่ใช่วธีิเรียนท่ีท าใหอี้กบุคคลหน่ึงเกิดการเรียนรู้ไดม้ากเท่ากบั
บุคคลนั้นก็ได ้ 
 
การถ่ายโยงการเรียนรู้  
การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะ คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) และการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer)  



หน้า  | 5 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 
 

 
การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ชนิดท่ีผลของการเรียนรู้งาน
หน่ึงช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหน่ึงไดเ้ร็วข้ึน  ง่ายข้ึน หรือดีข้ึน การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก มกั
เกิดจาก  

 

1. เม่ืองานหน่ึง มีความคลา้ยคลึงกบัอีกงานหน่ึง และผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้งานแรกอยา่งแจ่มแจง้แลว้  
2. เม่ือผูเ้รียนมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งงานหน่ึงกบัอีกงานหน่ึง   
3. เม่ือผูเ้รียนมีความตั้งใจท่ีจะน าผลการเรียนรู้จากงานหน่ึงไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัการเรียนรู้อีก

งานหน่ึง และสามารถจ าวธีิเรียนหรือผลของการเรียนรู้งานแรกไดอ้ยา่งแม่นย  า   
4. เม่ือผูเ้รียนเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยชอบท่ีจะน าความรู้ต่างๆ  ท่ีเคยเรียนรู้มาก่อนมา

ลองคิดทดลองจนเกิดความรู้ใหม่ๆ  

การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer) คือการถ่ายโยงการเรียนรู้ชนิดท่ีผลการเรียนรู้งานหน่ึงไป
ขดัขวางท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหน่ึงไดช้า้ลง หรือยากข้ึนและไม่ไดดี้เท่าท่ีควร การถ่ายโยงการ
เรียนรู้ทางลบ อาจเกิดข้ึนได ้2 แบบ คือ  

1. แบบตามรบกวน (Proactive Inhibition) ผลของการเรียนรู้งานแรกไปขดัขวางการเรียนรู้งานท่ี 2  
2. แบบยอ้นรบกวน (Retroactive Inhibition) ผลการเรียนรู้งานท่ี 2 ท าใหก้ารเรียนรู้งานแรกนอ้ยลง  

การเกดิการเรียนรู้ทางลบมักเกดิจาก  

 เม่ืองาน 2 อยา่งคลา้ยกนัมาก แต่ผูเ้รียนยงัไม่เกิดการเรียนรู้งานใดงานหน่ึงอยา่งแทจ้ริงก่อนท่ีจะ
เรียนอีกงานหน่ึง ท าใหก้ารเรียนงาน 2 อยา่งในเวลาใกลเ้คียงกนัเกิดความสับสน  

 เม่ือผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้งานหลายๆ อยา่งในเวลาติดต่อกนั  ผลของการเรียนรู้งานหน่ึงอาจไปท าให้
ผูเ้รียนเกิดความสับสนในการเรียนรู้อีกงานหน่ึงได้  

การน าความรู้ไปใช้  

1. ก่อนท่ีจะใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ใหม่ ตอ้งแน่ใจวา่ ผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ใหม่
มาแลว้  

2. พยายามสอนหรือบอกใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง   



หน้า  | 6 

 

ศูนย์ตวิสอบ : ธีรภัทร ตวิเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 
 

3. ไม่ลงโทษผูท่ี้เรียนเร็วหรือชา้กวา่คนอ่ืนๆ และไม่มุ่งหวงัวา่ผูเ้รียนทุกคนจะตอ้งเกิดการเรียนรู้ท่ี
เท่ากนัในเวลาเท่ากนั  

4. ถา้สอนบทเรียนท่ีคลา้ยกนั ตอ้งแน่ใจวา่ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนแรกไดดี้แลว้จึงจะสอนบทเรียนต่อไป   
5. พยายามช้ีแนะใหผู้เ้รียนมองเห็นความสัมพนัธ์ของบทเรียนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  

 

 

ลกัษณะส าคัญ ทีแ่สดงให้เห็นว่ามีการเรียนรู้เกดิขึน้ จะต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ คือ  

1. มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนขา้งคงทน ถาวร  
2. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้นจะตอ้งเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึก  การปฏิบติัซ ้ าๆ 

เท่านั้น  
3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดงักล่าวจะมีการเพิ่มพนูในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความรู้สึกและ

ความสามารถทางทกัษะทั้งปริมาณและคุณภาพ  

ทฤษฎกีารเรียนรู้ (Theory of Learning)  
 
ทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอนมาก  เพราะจะเป็นแนวทางในการก าหนดปรัชญา
การศึกษาและการจดัประสบการณ์ เน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงกระบวนการ วธีิการและ
เง่ือนไขท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้และตรวจสอบวา่พฤติกรรมของมนุษย์ มีการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร  
 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ทีส่ าคัญ แบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  

1. ทฤษฎีกลุ่มสัมพนัธ์ต่อเน่ือง (Associative Theories)  
2. ทฤษฎีกลุ่มความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Theories)  

ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มสัมพนัธ์ต่อเน่ือง  
 
ทฤษฎีน้ีเห็นวา่การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า  (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) 
ปัจจุบนัเรียกนกัทฤษฎีกลุ่มน้ีวา่ "พฤติกรรมนิยม" (Behaviorism) ซ่ึงเนน้เก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรมท่ีมองเห็น และสังเกตไดม้ากกวา่กระบวนการคิด และปฏิกิริยาภายในของผูเ้รียน ทฤษฎีการ
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เรียนรู้กลุ่มน้ีแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ยได ้ดงัน้ี  
 
ทฤษฎกีารวางเงื่อนไข (Conditioning Theories)  

1. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning Theories)  
2. ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning Theory)  

 

 

ทฤษฎสัีมพนัธ์เช่ือมโยง (Connectionism Theories)  

1. ทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยง (Connectionism Theory)  
2. ทฤษฎีสัมพนัธ์ต่อเน่ือง (S-R Contiguity Theory)  

ทฤษฎกีารวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค  
 
อธิบายถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าตามธรรมชาติ  และส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไขกบัการ 
ตอบสนอง พฤติกรรมหรือการตอบสนองท่ีเก่ียวขอ้งมกัจะเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นปฏิกิริยาสะทอ้น  (Reflex) 
หรือ พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอารมณ์ ความรู้สึก บุคคลส าคญัของทฤษฎีน้ี ไดแ้ก่ Pavlov, Watson, Wolpe etc. 
Ivan P. Pavlov  
 
นกัสรีรวทิยาชาวรัสเซีย (1849 - 1936) ไดท้  าการทดลองเพื่อศึกษาการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเช่ือมโยง
ระหวา่งการตอบสนองต่อส่ิงเร้าตามธรรมชาติท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไข  (Unconditioned Stimulus = UCS) และส่ิง
เร้า ท่ีเป็นกลาง (Neutral Stimulus) จนเกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงเร้าท่ีเป็นกลางใหก้ลายเป็นส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข 
(Conditioned Stimulus = CS) และการตอบสนองท่ีไม่มีเง่ือนไข (Unconditioned Response = UCR) เป็นการ
ตอบสนองท่ีมีเง่ือนไข (Conditioned Response = CR) ล าดบัขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 
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หลกัการเกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน คือ การตอบสนองท่ีเกิดจากการวางเง่ือนไข (CR) เกิดจากการน าเอาส่ิงเร้าท่ี
วางเง่ือนไข (CS) มาเขา้คู่กบัส่ิงเร้าท่ีไม่ไดว้างเง่ือนไข (UCS) ซ ้ ากนัหลายๆ คร้ัง ต่อมาเพียงแต่ใหส่ิ้งเร้าท่ีวาง
เง่ือนไข (CS) เพียงอยา่งเดียวก็มีผลท าใหเ้กิดการตอบสนองในแบบเดียวกนั  
 
 

 

ผลจากการทดลอง Pavlov สรุปหลกัเกณฑ์ของการเรียนรู้ได้ 4 ประการ คือ  

1. การดบัสูญหรือการลดภาวะ (Extinction) เม่ือให ้CR นานๆ โดยไม่ให ้UCS เลย การตอบสนองท่ีมี
เง่ือนไข (CR) จะค่อยๆ ลดลงและหมดไป  

2. การฟ้ืนกลบัหรือการคืนสภาพ ( Spontaneous Recovery ) เม่ือเกิดการดบัสูญของการตอบสนอง 
(Extinction) แลว้เวน้ระยะการวางเง่ือนไขไปสักระยะหน่ึง เม่ือให ้CS จะเกิด CR โดยอตัโนมติั  

3. การแผข่ยาย หรือ การสรุปความ (Generalization) หลงัจากเกิดการตอบสนองท่ีมีเง่ือนไข ( CR ) 
แลว้ เม่ือใหส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) ท่ีคลา้ยคลึงกนั จะเกิดการตอบสนองแบบเดียวกนั  

4. การจ าแนกความแตกต่าง (Discrimination) เม่ือใหส่ิ้งเร้าใหม่ท่ีแตกต่างจากส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข จะมี
การจ าแนกความแตกต่างของส่ิงเร้า และมีการตอบสนองท่ีแตกต่างกนัดว้ย   

John B. Watson  
 
นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั (1878 - 1958) ไดท้  าการทดลองการวางเง่ือนไขทางอารมณ์กบัเด็กชายอายปุระมาณ 
11 เดือน โดยใชห้ลกัการเดียวกบั Pavlov หลงัการทดลองเขาสรุปหลกัเกณฑก์ารเรียนรู้ได ้ดงัน้ี  
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1. การแผข่ยายพฤติกรรม (Generalization) มีการแผข่ยายการตอบสนองท่ีวางเง่ือนไขต่อส่ิงเร้า ท่ี
คลา้ยคลึงกบัส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข  

2. การลดภาวะ หรือการดบัสูญการตอบสนอง (Extinction) ท าไดย้ากตอ้งใหส่ิ้งเร้าใหม่ (UCS ) ท่ีมีผล
ตรงขา้มกบัส่ิงเร้าเดิม จึงจะไดผ้ลซ่ึงเรียกวา่ Counter - Conditioning  

Joseph Wolpe  
 
นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั (1958) ไดน้ าหลกัการ Counter - Conditioning ของ Watson ไปทดลองใชบ้  าบดั
ความกลวั (Phobia) ร่วมกบัการใชเ้ทคนิคผอ่นคลายกลา้มเน้ือ (Muscle Relaxation) เรียกวธีิการน้ีวา่ 
Desensitization  
 
 

 

 

 

การน าหลกัการมาประยุกต์ใช้ในการสอน  

1. ครูสามารถน าหลกัการเรียนรู้ของทฤษฎีน้ีมาท าความเขา้ใจพฤติกรรมของผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึง
อารมณ์ ความรู้สึกทั้งดา้นดีและไม่ดี รวมทั้งเจตคติต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น วชิาท่ีเรียน  กิจกรรม 
หรือครูผูส้อน เพราะเขาอาจไดรั้บการวางเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึงอยูก่็เป็นได้  

2. ครูควรใชห้ลกัการเรียนรู้จากทฤษฎีปลูกฝังความรู้สึกและเจตคติท่ีดีต่อเน้ือหาวชิา  กิจกรรมนกัเรียน 
ครูผูส้อนและส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้กิดในตวัผูเ้รียน  

3. ครูสามารถป้องกนัความรู้สึกลม้เหลว ผดิหวงั และวติกกงัวลของผูเ้รียนไดโ้ดยการส่งเสริมให้
ก าลงัใจในการเรียนและการท ากิจกรรม ไม่คาดหวงัผลเลิศจากผูเ้รียน และหลีกเล่ียงการใชอ้ารมณ์
หรือลงโทษผูเ้รียนอยา่งรุนแรงจนเกิดการวางเง่ือนไขข้ึน  กรณีท่ีผูเ้รียนเกิดความเครียด และวติก
กงัวลมาก ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดผ้อ่นคลายความรู้สึกไดบ้า้งตามขอบเขตท่ีเหมาะสม   

ทฤษฎกีารวางเขื่อนไขแบบการกระท าของสกนิเนอร์ (Skinner's Operant Conditioning Theory)  
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B.F. Skinner (1904 - 1990) นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั ไดท้  าการทดลองดา้นจิตวทิยาการศึกษาและวเิคราะห์
สถานการณ์การเรียนรู้ท่ีมีการตอบสนองแบบแสดงการกระท า  (Operant Behavior) สกินเนอร์ไดแ้บ่ง 
พฤติกรรมของส่ิงมีชีวติไว ้2 แบบ คือ  

1. Respondent Behavior พฤติกรรมหรือการตอบสนองท่ีเกิดข้ึนโดยอตัโนมติั  หรือเป็นปฏิกิริยา
สะทอ้น (Reflex) ซ่ึงส่ิงมีชีวติไม่สามารถควบคุมตวัเองได ้เช่น การกระพริบตา น ้าลายไหล หรือ
การเกิดอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ  

2. Operant Behavior พฤติกรรมท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวติเป็นผูก้  าหนด หรือเลือกท่ีจะแสดงออกมา ส่วนใหญ่
จะเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกในชีวติประจ าวนั เช่น กิน นอน พดู เดิน ท างาน ขบัรถ ฯลฯ.  

การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์ เกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองเช่นเดียวกนั แต่ส
กินเนอร์ใหค้วามส าคญัต่อการตอบสนองมากกวา่ส่ิงเร้า จึงมีคนเรียกวา่เป็นทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ Type 
R นอกจากน้ีสกินเนอร์ใหค้วามส าคญัต่อการเสริมแรง (Reinforcement) วา่มีผลท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีคงทน
ถาวร ยิง่ข้ึนดว้ย สกินเนอร์ไดส้รุปไวว้า่ อตัราการเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนองข้ึนอยูก่บัผลของการ
กระท า คือ การเสริมแรง หรือการลงโทษ ทั้งทางบวกและทางลบ 

 

การน าหลกัการมาประยุกต์ใช้  

1. การเสริมแรง และ การลงโทษ  
2. การปรับพฤติกรรม และ การแต่งพฤติกรรม  
3. การสร้างบทเรียนส าเร็จรูป  

การเสริมแรงและการลงโทษ  
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การเสริมแรง (Reinforcement) คือการท าใหอ้ตัราการตอบสนองหรือความถ่ีของการแสดงพฤติกรรมเพิ่มข้ึน
อนัเป็นผลจากการไดรั้บส่ิงเสริมแรง (Reinforce) ท่ีเหมาะสม การเสริมแรงมี 2 ทาง ไดแ้ก่ 

1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement ) เป็นการใหส่ิ้งเสริมแรงท่ีบุคคลพึงพอใจ มีผลท า
ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมถ่ีข้ึน  

2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) เป็นการน าเอาส่ิงท่ีบุคคลไม่พึงพอใจออกไป มีผล
ท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมถ่ีข้ึน  

การลงโทษ (Punishment) คือ การท าให้อตัราการตอบสนองหรือความถี่ของการแสดงพฤติกรรมลดลง การ
ลงโทษมี 2 ทาง ได้แก่  

1. การลงโทษทางบวก (Positive Punishment) เป็นการใหส่ิ้งเร้าท่ีบุคคลท่ีไม่พึงพอใจ มีผลท าใหบุ้คคล
แสดงพฤติกรรมลดลง  

2. การลงโทษทางลบ (Negative Punishment) เป็นการน าส่ิงเร้าท่ีบุคคลพึงพอใจ หรือส่ิงเสริมแรง
ออกไป มีผลท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมลดลง  

 

 

ตารางการเสริมแรง (The Schedule of Reinforcement)  

1. การเสริมแรงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Reinforcement) เป็นการใหส่ิ้งเสริมแรงทุกคร้ังท่ีบุคคล
แสดงพฤติกรรมตามตอ้งการ  

2. การเสริมแรงเป็นคร้ังคราว (Intermittent Reinforcement) ซ่ึงมีการก าหนดตารางไดห้ลายแบบ ดงัน้ี  

ก าหนดการเสริมแรงตามเวลา (Iinterval schedule)  

1. ก าหนดเวลาแน่นอน (Fixed Interval Schedules = FI)  
2. ก าหนดเวลาไม่แน่นอน (Variable Interval Schedules = VI )  

ก าหนดการเสริมแรงโดยใช้อตัรา (Ratio schedule)  

1. ก าหนดอตัราแน่นอน (Fixed Ratio Schedules = FR)  
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2. ก าหนดอตัราไม่แน่นอน (Variable Ratio Schedules = VR)  

การปรับพฤติกรรมและการแต่งพฤติกรรม  

 การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์มา
เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยใชห้ลกัการเสริมแรงและการลงโทษ  

 การแต่งพฤติกรรม (Shaping Behavior ) เป็นการเสริมสร้างใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่ โดยใชว้ธีิการ
เสริมแรงกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมทีละเล็กทีละนอ้ย จนกระทัง่เกิดพฤติกรรมตามตอ้งการ  

 บทเรียนส าเร็จรูป (Programmed Instruction)  

เป็นบทเรียนโปรแกรมท่ีนกัการศึกษา หรือครูผูส้อนสร้างข้ึน ประกอบดว้ย เน้ือหา  กิจกรรม ค าถามและ ค า
เฉลย การสร้างบทเรียนโปรแกรมใชห้ลกัของ Skinner คือเม่ือผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาและท ากิจกรรม จบ 1 บท 
จะมีค าถามย ัว่ยใุหท้ดสอบความรู้ความสามารถ แลว้มีค าเฉลยเป็นแรงเสริมใหอ้ยากเรียนบทต่อๆ ไปอีก  
 
 

 

 

ทฤษฎสัีมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike's Connectionism Theory)  
 
Edward L. Thorndike (1874 - 1949) นกัจิตวทิยาการศึกษาชาวอเมริกนั ผูไ้ดช่ื้อวา่เป็น"บิดาแห่งจิตวทิยา
การศึกษา" เขาเช่ือวา่ "คนเราจะเลือกท าในส่ิงก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและจะหลีกเล่ียงส่ิงท่ีท าใหไ้ม่พึง
พอใจ" จากการทดลองกบัแมวเขาสรุปหลกัการเรียนรู้ไดว้า่ เม่ือเผชิญกบัปัญหาส่ิงมีชีวติจะเกิดการเรียนรู้ใน
การแกปั้ญหาแบบลองผดิลองถูก (Trial and Error) นอกจากน้ีเขายงัใหค้วามส าคญักบัการเสริมแรงวา่เป็นส่ิง
กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน  
 
กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  

1. กฎแห่งผล (Law of Effect) มีใจความส าคญัคือ ผลแห่งปฏิกิริยาตอบสนองใดท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ 
อินทรียย์อ่มกระท าปฏิกิริยานั้นซ ้ าอีกและผลของปฏิกิริยาใดไม่เป็นท่ีพอใจบุคคลจะหลีกเล่ียงไม่ท า
ปฏิกิริยานั้นซ ้ าอีก  
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2. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) มีใจความส าคญั 3 ประเด็น คือ  
--ถา้อินทรียพ์ร้อมท่ีจะเรียนรู้แลว้ไดเ้รียน อินทรียจ์ะเกิดความพอใจ   
--ถา้อินทรียพ์ร้อมท่ีจะเรียนรู้แลว้ไม่ไดเ้รียน จะเกิดความร าคาญใจ   
--ถา้อินทรียไ์ม่พร้อมท่ีจะเรียนรู้แลว้ถูกบงัคบัใหเ้รียน จะเกิดความร าคาญใจ  

3. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) มีใจความส าคญัคือ พฤติกรรมใดท่ีไดมี้โอกาสกระท าซ ้ า
บ่อยๆ และมีการปรับปรุงอยูเ่สมอ ยอ่มก่อใหเ้กิดความคล่องแคล่วช านิช านาญ ส่ิงใดท่ีทอดทิ้งไป
นานยอ่มกระท าไดไ้ม่ดีเหมือนเดิมหรืออาจท าใหลื้มได้  

การน าหลกัการมาประยุกต์ใช้  

1. การสอนในชั้นเรียนครูควรก าหนดวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน  จดัแบ่งเน้ือหาเป็นล าดบัเรียงจากง่ายไป
ยาก เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจติดตามบทเรียนอยา่งต่อเน่ือง  เน้ือหาท่ีเรียนควรมีประโยชน์ต่อ
ชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน  

2. ก่อนเร่ิมสอนผูเ้รียนควรมีความพร้อมท่ีจะเรียน  ผูเ้รียนตอ้งมีวฒิุภาวะเพียงพอและไม่ตกอยูใ่น
สภาวะบางอยา่ง เช่น ป่วย เหน่ือย ง่วง หรือ หิว จะท าใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพ  

3. ครูควรจดัใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกฝนและทบทวนส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ แต่ไม่ควรใหท้ าซ ้ าซากจนเกิด
ความเม่ือยลา้และเบ่ือหน่าย  

4. ครูควรใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสพึงพอใจและรู้สึกประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรม  โดยครูตอ้งแจง้
ผลการท ากิจกรรมใหท้ราบ หากผูเ้รียนท าไดดี้ควรชมเชยหรือใหร้างวลั  หากมีขอ้บกพร่องตอ้งช้ีแจง
เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข  

ทฤษฎสัีมพนัธ์ต่อเน่ืองของกทัรี (Guthrie's Contiguity Theory)  
 
Edwin R. Guthrie นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั เป็นผูก้ล่าวย  ้าถึงความส าคญัของความใกลชิ้ดต่อเน่ืองระหวา่งส่ิง
เร้ากบัการตอบสนอง ถา้มีการเช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดและแนบแน่นเพียงคร้ังเดียวก็สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ 
(One Trial Learning ) เช่น ประสบการณ์ชีวติท่ีวกิฤตหรือรุนแรงบางอยา่ง ไดแ้ก่  การประสบอุบติัเหตุท่ี
รุนแรง การสูญเสียบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ฯลฯ  
 
ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มความรู้ความเข้าใจ  
 
ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีมองเห็นความส าคญัของกระบวนการคิดซ่ึงเกิดข้ึนภายในตวับุคคลในระหวา่งการเรียนรู้
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มากกวา่ส่ิงเร้าและการตอบสนอง นกัทฤษฎีกลุ่มน้ีเช่ือวา่ พฤติกรรมหรือการตอบสนองใดๆ ท่ีบุคคลแสดง
ออกมานั้นตอ้งผา่นกระบวนการคิดท่ีเกิดข้ึนระหวา่งท่ีมีส่ิงเร้าและการตอบสนอง  ซ่ึงหมายถึงการหยัง่เห็น 
(Insight) คือความรู้ความเขา้ใจในการแกปั้ญหา โดยการจดัระบบการรับรู้แลว้เช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม   
 
ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มนีย้งัแบ่งย่อยได้อกีดังนี้  

1. ทฤษฎีกลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt's Theory)  
2. ทฤษฎีสนามของเลวนิ ( Lewin's Field Theory)  

ทฤษฎกีลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory)  
 
นกัจิตวทิยากลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt Psychology) ชาวเยอรมนั ประกอบดว้ย Max Wertheimer, Wolfgang 
Kohler และ Kurt Koftka ซ่ึงมีความสนใจเก่ียวกบัการรับรู้ (Perception ) การเช่ือมโยงระหวา่งประสบการณ์
เก่าและใหม่ น าไปสู่กระบวนการคิดเพื่อการแกปั้ญหา (Insight)  
 
องค์ประกอบของการเรียนรู้ มี 2 ส่วน คือ  

1. การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการแปลความหมายของส่ิงเร้าท่ีมากระทบประสาทสัมผสั ซ่ึงจะ
เนน้ความส าคญัของการรับรู้เป็นส่วนรวมท่ีสมบูรณ์มากกวา่การรับรู้ส่วนยอ่ยทีละส่วน   

2. การหยัง่เห็น (Insight) เป็นการรู้แจง้ เกิดความคิดความเขา้ใจแวบเขา้มาทนัทีทนัใดขณะท่ีบุคคล
ก าลงัเผชิญปัญหาและจดัระบบการรับรู้ ซ่ึงเดวสิ (Davis, 1965) ใชค้  าวา่ Aha ' experience  

 

หลกัของการหยัง่เห็นสรุปได้ดังนี้  

1. การหยัง่เห็นข้ึนอยูก่บัสภาพปัญหา การหยัง่เห็นจะเกิดข้ึนไดง่้ายถา้มีการรับรู้องคป์ระกอบของ
ปัญหาท่ีสัมพนัธ์กนั บุคคลสามารถสร้างภาพในใจเก่ียวกบัขั้นตอนเหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อพยายามหาค าตอบ  

2. ค าตอบท่ีเกิดข้ึนในใจถือวา่เป็นการหยัง่เห็น ถา้สามารถแกปั้ญหาไดบุ้คคลจะน ามาใชใ้นโอกาส
ต่อไปอีก  

3. ค าตอบหรือการหยัง่เห็นท่ีเกิดข้ึนสามารถน าไปประยกุต ์ใชใ้นสถานการณ์ใหม่ได้  
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ทฤษฎสีนามของเลวนิ (Lewin's Field Theory)  
 
Kurt Lewin นกัจิตวทิยาชาวเยอรมนั (1890 - 1947) มีแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้เช่นเดียวกบักลุ่มเกสตลัท ์
ท่ีวา่การเรียนรู้ เกิดข้ึนจากการจดักระบวนการรับรู้ และกระบวนการคิดเพื่อการแกไ้ขปัญหาแต่เขาไดน้ าเอา
หลกัการทางวทิยาศาสตร์มาร่วมอธิบายพฤติกรรมมนุษย ์เขาเช่ือวา่พฤติกรรมมนุษยแ์สดงออกมาอยา่งมีพลงั
และทิศทาง (Field of Force) ส่ิงท่ีอยูใ่นความสนใจและตอ้งการจะมีพลงัเป็นบวก ซ่ึงเขาเรียกวา่ Life space 
ส่ิงใดท่ีอยูน่อกเหนือความสนใจจะมีพลงัเป็นลบ  
 
Lewin ก าหนดว่า ส่ิงแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ จะมี 2 ชนิด คือ  

1. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment)  
2. ส่ิงแวดลอ้มทางจิตวทิยา (Psychological environment) เป็นโลกแห่งการรับรู้ตามประสบการณ์ของ

แต่ละบุคคลซ่ึงอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกบัสภาพท่ีสังเกตเห็นโลก  หมายถึง Life space นัน่เอง  

Life space ของบุคคลเป็นส่ิงเฉพาะตวั ความส าคญัท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน คือ  ครูตอ้งหาวธีิท าใหต้วั
ครูเขา้ไปอยูใ่น Life space ของผูเ้รียนใหไ้ด้  
 
 

 

 

 

การน าหลกัการทฤษฎกีลุ่มความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้  

1. ครูควรสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีเป็นกนัเอง และมีอิสระท่ีจะใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นอยา่ง
เตม็ท่ีทั้งท่ีถูกและผดิ เพื่อใหผู้เ้รียนมองเห็นความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และเกิดการหยัง่เห็น   

2. เปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายในชั้นเรียน โดยใชแ้นวทางต่อไปน้ี   
--เนน้ความแตกต่าง  
--กระตุน้ใหมี้การเดาและหาเหตุผล  
--กระตุน้ใหทุ้กคนมีส่วนร่วม  
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--กระตุน้ใหใ้ชค้วามคิดอยา่งรอบคอบ  
--ก าหนดขอบเขตไม่ใหอ้ภิปรายออกนอกประเด็น  

3. การก าหนดบทเรียนควรมีโครงสร้างท่ีมีระบบเป็นขั้นตอน  เน้ือหามีความสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั  
4. ค านึงถึงเจตคติและความรู้สึกของผูเ้รียน พยายามจดักิจกรรมท่ีกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนมี

เน้ือหาท่ีเป็นประโยชน์ ผูเ้รียนน าไปใชป้ระโยชน์ได ้และควรจดัโอกาสใหผู้เ้รียนรู้สึกประสบ
ความส าเร็จดว้ย  

5. บุคลิกภาพของครูและความสามารถในการถ่ายทอด จะเป็นส่ิงจูงใจใหผู้เ้รียนมีความศรัทธาและครู
จะสามารถเขา้ไปอยูใ่น Life space ของผูเ้รียนได ้ 

ทฤษฎปัีญญาสังคม (Social Learning Theory)  
 
Albert Bandura (1962 - 1986) นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีน้ีข้ึนจากการศึกษาคน้ควา้ของ
ตนเอง เดิมใชช่ื้อวา่ "ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม" (Social Learning Theory) ต่อมาเขาไดเ้ปล่ียนช่ือทฤษฎี
เพื่อความเหมาะสมเป็น "ทฤษฎีปัญญาสังคม"  
 
ทฤษฎีปัญญาสังคมเนน้หลกัการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) เกิดจากการท่ีบุคคลสังเกต
การกระท าของผูอ่ื้นแลว้พยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มทาง
สังคมเราสามารถพบไดใ้นชีวติประจ าวนั เช่น การออกเสียง การขบัรถยนต ์การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ        
เป็นตน้  
 
 

 

 

ข้ันตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกต  

1. ขั้นใหค้วามสนใจ (Attention Phase) ถา้ไม่มีขั้นตอนน้ี การเรียนรู้อาจจะไม่เกิดข้ึน เป็นขั้นตอน ท่ี
ผูเ้รียนใหค้วามสนใจต่อตวัแบบ (Modeling) ความสามารถ ความมีช่ือเสียง และคุณลกัษณะเด่นของ
ตวัแบบจะเป็นส่ิงดึงดูดใหผู้เ้รียนสนใจ  
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2. ขั้นจ า (Retention Phase) เม่ือผูเ้รียนสนใจพฤติกรรมของตวัแบบ จะบนัทึกส่ิงท่ีสังเกตไดไ้วใ้น
ระบบความจ าของตนเอง ซ่ึงมกัจะจดจ าไวเ้ป็นจินตภาพเก่ียวกบัขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม  

3. ขั้นปฏิบติั (Reproduction Phase) เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนลองแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ  ซ่ึงจะส่งผล
ใหมี้การตรวจสอบการเรียนรู้ท่ีไดจ้ดจ าไว้  

4. ขั้นจูงใจ (Motivation Phase) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นแสดงผลของการกระท า (Consequence) จากการ
แสดงพฤติกรรมตามตวัแบบ ถา้ผลท่ีตวัแบบเคยไดรั้บ (Vicarious Consequence) เป็นไปในทางบวก 
(Vicarious Reinforcement) ก็จะจูงใจใหผู้เ้รียนอยากแสดงพฤติกรรมตามแบบ ถา้เป็นไปในทางลบ 
(Vicarious Punishment) ผูเ้รียนก็มกัจะงดเวน้การแสดงพฤติกรรมนั้นๆ  

หลกัพืน้ฐานของทฤษฎปัีญญาสังคม มี 3 ประการ คือ  

1. กระบวนการเรียนรู้ตอ้งอาศยัทั้งกระบวนการทางปัญญา และทกัษะการตดัสินใจของผูเ้รียน  
2. การเรียนรู้เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ 3 ประการ ระหวา่ง ตวับุคคล (Person) 

ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) และพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อกนัและกนั 

 
3. ผลของการเรียนรู้กบัการแสดงออกอาจจะแตกต่างกนั ส่ิงท่ีเรียนรู้แลว้อาจไม่มีการแสดงออกก็ได ้

เช่น ผลของการกระท า (Consequence) ดา้นบวก เม่ือเรียนรู้แลว้จะเกิดการแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบ แต่ผลการกระท าดา้นลบ อาจมีการเรียนรู้แต่ไม่มีการเลียนแบบ  

 

 

 

 

การน าหลกัการมาประยุกต์ใช้  
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1. ในหอ้งเรียนครูจะเป็นตวัแบบท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ครูควรค านึงอยูเ่สมอวา่  การเรียนรู้โดยการ
สังเกตและเลียนแบบจะเกิดข้ึนไดเ้สมอ แมว้า่ครูจะไม่ไดต้ั้งวตัถุประสงคไ์วก้็ตาม  

2. การสอนแบบสาธิตปฏิบติัเป็นการสอนโดยใชห้ลกัการและขั้นตอนของทฤษฎีปัญญาสังคมทั้งส้ิน 
ครูตอ้งแสดงตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเท่านั้น จึงจะมีประสิทธิภาพในการแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบ ความผดิพลาดของครูแมไ้ม่ตั้งใจ ไม่วา่ครูจะพร ่ าบอกผูเ้รียนวา่ไม่ตอ้งสนใจจดจ า แต่ก็
ผา่นการสังเกตและการรับรู้ของผูเ้รียนไปแลว้  

3. ตวัแบบในชั้นเรียนไม่ควรจ ากดัไวท่ี้ครูเท่านั้น ควรใชผู้เ้รียนดว้ยกนัเป็นตวัแบบไดใ้นบางกรณี โดย
ธรรมชาติเพื่อนในชั้นเรียนยอ่มมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบสูงอยูแ่ลว้ ครูควรพยายามใชท้กัษะจูงใจ
ใหผู้เ้รียนสนใจและเลียนแบบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี มากกวา่ผูท่ี้มีพฤติกรรมไม่ดี  

 


