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จิตวิทยาการเรียนรู้ สาหรับข้ าราชครู
ความหมายของการเรียนรู้
นักจิตวิทยาหลายท่ านให้ ความหมายของการเรียนรู้ ไว้ เช่ น










คิมเบิล ( Kimble , 1964 ) "การเรี ยนรู้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม อันเป็ นผล
มาจากการฝึ กที่ได้รับการเสริ มแรง"
ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์ (Hilgard & Bower, 1981) "การเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์และการฝึ ก ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ ของยา หรื อสารเคมี หรื อปฏิกริ ยาสะท้อน
ตามธรรมชาติของมนุษย์ "
คอนบาค ( Cronbach ) "การเรี ยนรู้ เป็ นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็ น
ผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมา "
พจนานุกรมของเวบสเตอร์ (Webster 's Third New International Dictionary) "การเรี ยนรู้ คือ
กระบวนการเพิ่มพูนและปรุ งแต่งระบบความรู ้ ทักษะ นิสัย หรื อการแสดงออกต่างๆ อันมีผลมาจาก
สิ่ งกระตุน้ อินทรี ยโ์ ดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบตั ิ หรื อการฝึ กฝน"
ประดินนั ท์ อุปรมัย (2540, ชุดวิชาพื้นฐานการศึกษา(มนุษย์กบั การเรี ยนรู ้) : นนทบุรี, พิมพ์ครั้งที่
15, หน้า 121) การเรี ยนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์
โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นเหตุทาให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและ
ประสบการณ์ทางอ้อม

ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรื อสัมผัสด้วยตนเอง เช่น เด็กเล็กๆ ที่ยงั ไม่เคยรู ้จกั
หรื อเรี ยนรู ้คาว่า “ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ าร้อน แล้วผูใ้ หญ่บอกว่าร้อน และห้ามคลานเข้าไปหา
เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยูอ่ ีก จนกว่าจะได้ใช้มือหรื ออวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายไป
สัมผัสกาน้ าร้อน จึงจะรู ้วา่ กาน้ าที่วา่ ร้อนนั้นเป็ นอย่างไร ต่อไป เมื่อเขาเห็นกาน้ าอีกแล้วผูใ้ หญ่บอกว่ากาน้ า
นั้นร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ านั้น เพราะเกิดการเรี ยนรู ้คาว่าร้อนที่ผใู ้ หญ่บอกแล้ว เช่นนี้กล่าวได้วา่
ประสบการณ์ ตรงมีผลทาให้เกิดการเรี ยนรู ้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้เผชิญกับสถานการณ์เดิมแตกต่าง
ไปจากเดิม ในการมีประสบการณ์ตรงบางอย่างอาจทาให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือว่าเป็ น
การเรี ยนรู ้ ได้แก่
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1.
2.
3.
4.

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ ยา หรื อสิ่ งเสพติดบางอย่าง
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บป่ วยทางกายหรื อทางใจ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่ างกาย
พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ

ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ที่ผเู้ รี ยนมิได้พบหรื อสัมผัสด้วยตนเองโดยตรง แต่อาจได้รับ
ประสบการณ์ทางอ้อมจาก การอบรมสั่งสอนหรื อการบอกเล่า การอ่านหนังสื อต่างๆ และการรับรู ้จาก
สื่ อมวลชนต่างๆ
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ตามจุดมุ่งหมายของนักการศึกษาซึ่ งกาหนดโดย บลูม และคณะ (Bloom and Others )
มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนใน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้ านพุทธิพสิ ั ย (Cognitive Domain) คือ ผลของการเรี ยนรู้ที่เป็ นความสามารถทางสมอง ครอบคลุม
พฤติกรรมประเภท ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินผล
2. ด้ านเจตพิสัย (Affective Domain ) คือ ผลของการเรี ยนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึก ครอบคลุม
พฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินค่าและค่านิยม
3. ด้ านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรี ยนรู้ที่เป็ นความสามารถด้านการปฏิบตั ิ
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระทา การปฏิบตั ิงาน การมีทกั ษะและความ
ชานาญ
องค์ ประกอบสาคัญของการเรียนรู้
ดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller) เสนอว่าการเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือ
1. แรงขับ (Drive) เป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็ นความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ของบุคคลทั้ง
สมอง ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ แรงขับและความพร้อมเหล่านี้จะก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรื อ
พฤติกรรมที่จะชักนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ต่อไป
2. สิ่ งเร้า (Stimulus) เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็ นตัวการที่ทาให้บุคคลมี
ปฏิกิริยา หรื อพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรี ยนการสอน สิ่ งเร้าจะหมายถึงครู
กิจกรรมการสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ครู นามาใช้
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3. การตอบสนอง (Response) เป็ นปฏิกิริยา หรื อพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาเมื่อบุคคลได้รับการ
กระตุน้ จากสิ่ งเร้า ทั้งส่ วนที่สังเกตเห็นได้และส่ วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น การเคลื่อนไหว
ท่าทาง คาพูด การคิด การรับรู ้ ความสนใจ และความรู ้สึก เป็ นต้น
4. การเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นการให้สิ่งที่มีอิทธิ พลต่อบุคคลอันมีผลในการเพิม่ พลังให้เกิด
การเชื่อมโยง ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองเพิ่มขึ้น การเสริ มแรงมีท้ งั ทางบวกและทางลบ ซึ่งมี
ผลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลเป็ นอันมาก
ธรรมชาติของการเรียนรู้
การเรียนรู้ มีลกั ษณะสาคัญดังต่ อไปนี้
การเรียนรู้ เป็ นกระบวนการ การเกิดการเรียนรู้ ของบุคคลจะมีกระบวนการของการเรียนรู้ จากการไม่ ร้ ู ไปสู่
การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

มีสิ่งเร้ามากระตุน้ บุคคล
บุคคลสัมผัสสิ่ งเร้าด้วยประสาททั้ง 5
บุคคลแปลความหมายหรื อรับรู ้สิ่งเร้า
บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่ งเร้าตามที่รับรู ้
บุคคลประเมินผลที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า

การเรี ยนรู ้เริ่ มเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุน้ บุคคล ระบบประสาทจะตื่นตัวเกิดการรับสัมผัส
(Sensation) ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วส่ งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อแปลความหมายโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมเป็ นการรับรู้ (Perception)ใหม่ อาจสอดคล้องหรื อแตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม แล้ว
สรุ ปผลของการรับรู ้น้ นั เป็ นความเข้าใจหรื อความคิดรวบยอด (Concept) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง
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(Response) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่ งเร้า ตามที่รับรู ้ซ่ ึ งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่า เกิดการ
เรี ยนรู้แล้ว

การเรียนรู้ ไม่ ใช่ วุฒิภาวะแต่ การเรียนรู้ อาศัยวุฒิภาวะ
วุฒิภาวะ คือ ระดับความเจริ ญเติบโตสู งสุ ดของพัฒนาการด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของ
บุคคลแต่ละวัยที่เป็ นไปตามธรรมชาติ แม้วา่ การเรี ยนรู ้จะไม่ใช่วฒ
ุ ิภาวะแต่การเรี ยนรู ้ตอ้ งอาศัยวุฒิภาวะด้วย
เพราะการที่บุคคลจะมีความสามารถในการรับรู ้หรื อตอบสนองต่อสิ่ งเร้ามากหรื อน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ว่า
บุคคลนั้นมีวฒ
ุ ิภาวะเพียงพอหรื อไม่
การเรียนรู้ เกิดได้ ง่าย ถ้ าสิ่ งทีเ่ รียนเป็ นสิ่ งทีม่ ีความหมายต่ อผู้เรียน
การเรี ยนสิ่ งที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน คือ การเรี ยนในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องการจะเรี ยนหรื อสนใจจะเรี ยน เหมาะ
กับวัยและวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยนและเกิดประโยชน์แก่ผเู ้ รี ยน การเรี ยนในสิ่ งที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยนย่อมทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าการเรี ยนในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนไม่ตอ้ งการหรื อไม่สนใจ
การเรียนรู้ แตกต่ างกันตามตัวบุคคลและวิธีการในการเรียน
ในการเรี ยนรู ้สิ่งเดียวกัน บุคคลต่างกันอาจเรี ยนรู ้ได้ไม่เท่ากันเพราะบุคคลอาจมีความพร้อมต่างกัน มี
ความสามารถในการเรี ยนต่างกัน มีอารมณ์และความสนใจที่จะเรี ยนต่างกันและมีความรู ้เดิมหรื อ
ประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่จะเรี ยนต่างกัน
ในการเรี ยนรู ้สิ่งเดียวกัน ถ้าใช้วธิ ี เรี ยนต่างกัน ผลของการเรี ยนรู ้อาจมากน้อยต่างกันได้ และวิธีที่ทาให้เกิด
การเรี ยนรู ้ได้มากสาหรับบุคคลหนึ่งอาจไม่ใช่วธิ ี เรี ยนที่ทาให้อีกบุคคลหนึ่งเกิดการเรี ยนรู ้ได้มากเท่ากับ
บุคคลนั้นก็ได้
การถ่ ายโยงการเรียนรู้
การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ทางบวก (Positive Transfer) และการ
ถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ทางลบ (Negative Transfer)
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การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ทางบวก (Positive Transfer) คือ การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ชนิดที่ผลของการเรี ยนรู ้งาน
หนึ่งช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อีกงานหนึ่งได้เร็ วขึ้น ง่ายขึ้น หรื อดีข้ ึน การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ทางบวก มัก
เกิดจาก

1. เมื่องานหนึ่ง มีความคล้ายคลึงกับอีกงานหนึ่ง และผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้งานแรกอย่างแจ่มแจ้งแล้ว
2. เมื่อผูเ้ รี ยนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานหนึ่งกับอีกงานหนึ่ง
3. เมื่อผูเ้ รี ยนมีความตั้งใจที่จะนาผลการเรี ยนรู ้จากงานหนึ่งไปใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั การเรี ยนรู ้อีก
งานหนึ่ง และสามารถจาวิธีเรี ยนหรื อผลของการเรี ยนรู ้งานแรกได้อย่างแม่นยา
4. เมื่อผูเ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยชอบที่จะนาความรู ้ต่างๆ ที่เคยเรี ยนรู ้มาก่อนมา
ลองคิดทดลองจนเกิดความรู ้ใหม่ๆ
การถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ทางลบ (Negative Transfer) คือการถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ชนิดที่ผลการเรี ยนรู ้งานหนึ่งไป
ขัดขวางทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อีกงานหนึ่งได้ชา้ ลง หรื อยากขึ้นและไม่ได้ดีเท่าที่ควร การถ่ายโยงการ
เรี ยนรู ้ทางลบ อาจเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ
1. แบบตามรบกวน (Proactive Inhibition) ผลของการเรี ยนรู้งานแรกไปขัดขวางการเรี ยนรู้งานที่ 2
2. แบบย้อนรบกวน (Retroactive Inhibition) ผลการเรี ยนรู้งานที่ 2 ทาให้การเรี ยนรู้งานแรกน้อยลง
การเกิดการเรียนรู้ ทางลบมักเกิดจาก




เมื่องาน 2 อย่างคล้ายกันมาก แต่ผเู ้ รี ยนยังไม่เกิดการเรี ยนรู ้งานใดงานหนึ่งอย่างแท้จริ งก่อนที่จะ
เรี ยนอีกงานหนึ่ง ทาให้การเรี ยนงาน 2 อย่างในเวลาใกล้เคียงกันเกิดความสับสน
เมื่อผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้งานหลายๆ อย่างในเวลาติดต่อกัน ผลของการเรี ยนรู้งานหนึ่งอาจไปทาให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความสับสนในการเรี ยนรู ้อีกงานหนึ่งได้

การนาความรู้ ไปใช้
1. ก่อนที่จะให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ใหม่ ต้องแน่ใจว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้พ้นื ฐานที่เกี่ยวข้องกับความรู ้ใหม่
มาแล้ว
2. พยายามสอนหรื อบอกให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรี ยนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
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3. ไม่ลงโทษผูท้ ี่เรี ยนเร็ วหรื อช้ากว่าคนอื่นๆ และไม่มุ่งหวังว่าผูเ้ รี ยนทุกคนจะต้องเกิดการเรี ยนรู ้ที่
เท่ากันในเวลาเท่ากัน
4. ถ้าสอนบทเรี ยนที่คล้ายกัน ต้องแน่ใจว่าผูเ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนแรกได้ดีแล้วจึงจะสอนบทเรี ยนต่อไป
5. พยายามชี้แนะให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นความสัมพันธ์ของบทเรี ยนที่มีความสัมพันธ์กนั

ลักษณะสาคัญ ทีแ่ สดงให้ เห็นว่ ามีการเรียนรู้ เกิดขึน้ จะต้ องประกอบด้ วยปัจจัย 3 ประการ คือ
1. มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงทน ถาวร
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องเป็ นผลมาจากประสบการณ์ หรื อการฝึ ก การปฏิบตั ิซ้ าๆ
เท่านั้น
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวจะมีการเพิ่มพูนในด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและ
ความสามารถทางทักษะทั้งปริ มาณและคุณภาพ
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theory of Learning)
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้มีอิทธิ พลต่อการจัดการเรี ยนการสอนมาก เพราะจะเป็ นแนวทางในการกาหนดปรัชญา
การศึกษาและการจัดประสบการณ์ เนื่องจากทฤษฎีการเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงกระบวนการ วิธีการและ
เงื่อนไขที่จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทสี่ าคัญ แบ่ งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1. ทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์ต่อเนื่อง (Associative Theories)
2. ทฤษฎีกลุ่มความรู ้ความเข้าใจ (Cognitive Theories)
ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มสั มพันธ์ ต่อเนื่อง
ทฤษฎีน้ ีเห็นว่าการเรี ยนรู ้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response)
ปั จจุบนั เรี ยกนักทฤษฎีกลุ่มนี้วา่ "พฤติกรรมนิยม" (Behaviorism) ซึ่ งเน้นเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่มองเห็น และสังเกตได้มากกว่ากระบวนการคิด และปฏิกิริยาภายในของผูเ้ รี ยน ทฤษฎีการ
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เรี ยนรู ้กลุ่มนี้แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้ ดังนี้
ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theories)
1. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค (Classical Conditioning Theories)
2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทา (Operant Conditioning Theory)

ทฤษฎีสัมพันธ์ เชื่อมโยง (Connectionism Theories)
1. ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connectionism Theory)
2. ทฤษฎีสัมพันธ์ต่อเนื่อง (S-R Contiguity Theory)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค
อธิ บายถึงการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้าตามธรรมชาติ และสิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไขกับการ
ตอบสนอง พฤติกรรมหรื อการตอบสนองที่เกี่ยวข้องมักจะเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex)
หรื อ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอารมณ์ ความรู ้สึก บุคคลสาคัญของทฤษฎีน้ ี ได้แก่ Pavlov, Watson, Wolpe etc.
Ivan P. Pavlov
นักสรี รวิทยาชาวรัสเซีย (1849 - 1936) ได้ทาการทดลองเพื่อศึกษาการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยง
ระหว่างการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าตามธรรมชาติที่ไม่ได้วางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus = UCS) และสิ่ ง
เร้า ที่เป็ นกลาง (Neutral Stimulus) จนเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่ งเร้าที่เป็ นกลางให้กลายเป็ นสิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไข
(Conditioned Stimulus = CS) และการตอบสนองที่ไม่มีเงื่อนไข (Unconditioned Response = UCR) เป็ นการ
ตอบสนองที่มีเงื่อนไข (Conditioned Response = CR) ลาดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นดังนี้
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หลักการเกิดการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้น คือ การตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไข (CR) เกิดจากการนาเอาสิ่ งเร้าที่
วางเงื่อนไข (CS) มาเข้าคู่กบั สิ่ งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไข (UCS) ซ้ ากันหลายๆ ครั้ง ต่อมาเพียงแต่ให้สิ่งเร้าที่วาง
เงื่อนไข (CS) เพียงอย่างเดียวก็มีผลทาให้เกิดการตอบสนองในแบบเดียวกัน

ผลจากการทดลอง Pavlov สรุ ปหลักเกณฑ์ ของการเรียนรู้ ได้ 4 ประการ คือ
1. การดับสู ญหรื อการลดภาวะ (Extinction) เมื่อให้ CR นานๆ โดยไม่ให้ UCS เลย การตอบสนองที่มี
เงื่อนไข (CR) จะค่อยๆ ลดลงและหมดไป
2. การฟื้ นกลับหรื อการคืนสภาพ ( Spontaneous Recovery ) เมื่อเกิดการดับสู ญของการตอบสนอง
(Extinction) แล้วเว้นระยะการวางเงื่อนไขไปสักระยะหนึ่ง เมื่อให้ CS จะเกิด CR โดยอัตโนมัติ
3. การแผ่ขยาย หรื อ การสรุ ปความ (Generalization) หลังจากเกิดการตอบสนองที่มีเงื่อนไข ( CR )
แล้ว เมื่อให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (CS) ที่คล้ายคลึงกัน จะเกิดการตอบสนองแบบเดียวกัน
4. การจาแนกความแตกต่าง (Discrimination) เมื่อให้สิ่งเร้าใหม่ที่แตกต่างจากสิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไข จะมี
การจาแนกความแตกต่างของสิ่ งเร้า และมีการตอบสนองที่แตกต่างกันด้วย
John B. Watson
นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั (1878 - 1958) ได้ทาการทดลองการวางเงื่อนไขทางอารมณ์กบั เด็กชายอายุประมาณ
11 เดือน โดยใช้หลักการเดียวกับ Pavlov หลังการทดลองเขาสรุ ปหลักเกณฑ์การเรี ยนรู ้ได้ ดังนี้
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1. การแผ่ขยายพฤติกรรม (Generalization) มีการแผ่ขยายการตอบสนองที่วางเงื่อนไขต่อสิ่ งเร้า ที่
คล้ายคลึงกับสิ่ งเร้าที่วางเงื่อนไข
2. การลดภาวะ หรื อการดับสู ญการตอบสนอง (Extinction) ทาได้ยากต้องให้สิ่งเร้าใหม่ (UCS ) ที่มีผล
ตรงข้ามกับสิ่ งเร้าเดิม จึงจะได้ผลซึ่ งเรี ยกว่า Counter - Conditioning
Joseph Wolpe
นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั (1958) ได้นาหลักการ Counter - Conditioning ของ Watson ไปทดลองใช้บาบัด
ความกลัว (Phobia) ร่ วมกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation) เรี ยกวิธีการนี้วา่
Desensitization

การนาหลักการมาประยุกต์ ใช้ ในการสอน
1. ครู สามารถนาหลักการเรี ยนรู ้ของทฤษฎีน้ ีมาทาความเข้าใจพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนที่แสดงออกถึง
อารมณ์ ความรู ้สึกทั้งด้านดีและไม่ดี รวมทั้งเจตคติต่อสิ่ งแวดล้อมต่างๆ เช่น วิชาที่เรี ยน กิจกรรม
หรื อครู ผสู้ อน เพราะเขาอาจได้รับการวางเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งอยูก่ ็เป็ นได้
2. ครู ควรใช้หลักการเรี ยนรู ้จากทฤษฎีปลูกฝังความรู ้สึกและเจตคติที่ดีต่อเนื้อหาวิชา กิจกรรมนักเรี ยน
ครู ผสู ้ อนและสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดในตัวผูเ้ รี ยน
3. ครู สามารถป้ องกันความรู ้สึกล้มเหลว ผิดหวัง และวิตกกังวลของผูเ้ รี ยนได้โดยการส่ งเสริ มให้
กาลังใจในการเรี ยนและการทากิจกรรม ไม่คาดหวังผลเลิศจากผูเ้ รี ยน และหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์
หรื อลงโทษผูเ้ รี ยนอย่างรุ นแรงจนเกิดการวางเงื่อนไขขึ้น กรณี ที่ผเู ้ รี ยนเกิดความเครี ยด และวิตก
กังวลมาก ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ผอ่ นคลายความรู ้สึกได้บา้ งตามขอบเขตที่เหมาะสม
ทฤษฎีการวางเขื่อนไขแบบการกระทาของสกินเนอร์ (Skinner's Operant Conditioning Theory)
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B.F. Skinner (1904 - 1990) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ได้ทาการทดลองด้านจิตวิทยาการศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์การเรี ยนรู้ที่มีการตอบสนองแบบแสดงการกระทา (Operant Behavior) สกินเนอร์ ได้แบ่ง
พฤติกรรมของสิ่ งมีชีวติ ไว้ 2 แบบ คือ
1. Respondent Behavior พฤติกรรมหรื อการตอบสนองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรื อเป็ นปฏิกิริยา
สะท้อน (Reflex) ซึ่ งสิ่ งมีชีวติ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เช่น การกระพริ บตา น้ าลายไหล หรื อ
การเกิดอารมณ์ ความรู ้สึกต่างๆ
2. Operant Behavior พฤติกรรมที่เกิดจากสิ่ งมีชีวติ เป็ นผูก้ าหนด หรื อเลือกที่จะแสดงออกมา ส่ วนใหญ่
จะเป็ นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในชีวติ ประจาวัน เช่น กิน นอน พูด เดิน ทางาน ขับรถ ฯลฯ.
การเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของสกินเนอร์ เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองเช่นเดียวกัน แต่ส
กินเนอร์ ให้ความสาคัญต่อการตอบสนองมากกว่าสิ่ งเร้า จึงมีคนเรี ยกว่าเป็ นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ Type
R นอกจากนี้สกินเนอร์ ให้ความสาคัญต่อการเสริ มแรง (Reinforcement) ว่ามีผลทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่คงทน
ถาวร ยิง่ ขึ้นด้วย สกินเนอร์ ได้สรุ ปไว้วา่ อัตราการเกิดพฤติกรรมหรื อการตอบสนองขึ้นอยูก่ บั ผลของการ
กระทา คือ การเสริ มแรง หรื อการลงโทษ ทั้งทางบวกและทางลบ

การนาหลักการมาประยุกต์ ใช้
1. การเสริ มแรง และ การลงโทษ
2. การปรับพฤติกรรม และ การแต่งพฤติกรรม
3. การสร้างบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
การเสริมแรงและการลงโทษ
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การเสริ มแรง (Reinforcement) คือการทาให้อตั ราการตอบสนองหรื อความถี่ของการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น
อันเป็ นผลจากการได้รับสิ่ งเสริ มแรง (Reinforce) ที่เหมาะสม การเสริ มแรงมี 2 ทาง ได้แก่
1. การเสริ มแรงทางบวก (Positive Reinforcement ) เป็ นการให้สิ่งเสริ มแรงที่บุคคลพึงพอใจ มีผลทา
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ข้ ึน
2. การเสริ มแรงทางลบ (Negative Reinforcement) เป็ นการนาเอาสิ่ งที่บุคคลไม่พึงพอใจออกไป มีผล
ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ข้ ึน
การลงโทษ (Punishment) คือ การทาให้ อตั ราการตอบสนองหรือความถี่ของการแสดงพฤติกรรมลดลง การ
ลงโทษมี 2 ทาง ได้ แก่
1. การลงโทษทางบวก (Positive Punishment) เป็ นการให้สิ่งเร้าที่บุคคลที่ไม่พึงพอใจ มีผลทาให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมลดลง
2. การลงโทษทางลบ (Negative Punishment) เป็ นการนาสิ่ งเร้าที่บุคคลพึงพอใจ หรื อสิ่ งเสริ มแรง
ออกไป มีผลทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมลดลง

ตารางการเสริมแรง (The Schedule of Reinforcement)
1. การเสริ มแรงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Reinforcement) เป็ นการให้สิ่งเสริ มแรงทุกครั้งที่บุคคล
แสดงพฤติกรรมตามต้องการ
2. การเสริ มแรงเป็ นครั้งคราว (Intermittent Reinforcement) ซึ่ งมีการกาหนดตารางได้หลายแบบ ดังนี้
กาหนดการเสริมแรงตามเวลา (Iinterval schedule)
1. กาหนดเวลาแน่นอน (Fixed Interval Schedules = FI)
2. กาหนดเวลาไม่แน่นอน (Variable Interval Schedules = VI )
กาหนดการเสริมแรงโดยใช้ อตั รา (Ratio schedule)
1. กาหนดอัตราแน่นอน (Fixed Ratio Schedules = FR)
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2. กาหนดอัตราไม่แน่นอน (Variable Ratio Schedules = VR)
การปรับพฤติกรรมและการแต่ งพฤติกรรม






การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) เป็ นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มา
เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยใช้หลักการเสริ มแรงและการลงโทษ
การแต่งพฤติกรรม (Shaping Behavior ) เป็ นการเสริ มสร้างให้เกิดพฤติกรรมใหม่ โดยใช้วธิ ีการ
เสริ มแรงกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมทีละเล็กทีละน้อย จนกระทัง่ เกิดพฤติกรรมตามต้องการ
บทเรี ยนสาเร็ จรู ป (Programmed Instruction)

เป็ นบทเรี ยนโปรแกรมที่นกั การศึกษา หรื อครู ผสู ้ อนสร้างขึ้น ประกอบด้วย เนื้อหา กิจกรรม คาถามและ คา
เฉลย การสร้างบทเรี ยนโปรแกรมใช้หลักของ Skinner คือเมื่อผูเ้ รี ยนศึกษาเนื้อหาและทากิจกรรม จบ 1 บท
จะมีคาถามยัว่ ยุให้ทดสอบความรู ้ความสามารถ แล้วมีคาเฉลยเป็ นแรงเสริ มให้อยากเรี ยนบทต่อๆ ไปอีก

ทฤษฎีสัมพันธ์ เชื่อมโยงของธอร์ นไดค์ (Thorndike's Connectionism Theory)
Edward L. Thorndike (1874 - 1949) นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริ กนั ผูไ้ ด้ชื่อว่าเป็ น"บิดาแห่งจิตวิทยา
การศึกษา" เขาเชื่อว่า "คนเราจะเลือกทาในสิ่ งก่อให้เกิดความพึงพอใจและจะหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ทาให้ไม่พึง
พอใจ" จากการทดลองกับแมวเขาสรุ ปหลักการเรี ยนรู ้ได้วา่ เมื่อเผชิญกับปั ญหาสิ่ งมีชีวติ จะเกิดการเรี ยนรู ้ใน
การแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) นอกจากนี้เขายังให้ความสาคัญกับการเสริ มแรงว่าเป็ นสิ่ ง
กระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น
กฎการเรียนรู้ ของธอร์ นไดค์
1. กฎแห่งผล (Law of Effect) มีใจความสาคัญคือ ผลแห่งปฏิกิริยาตอบสนองใดที่เป็ นที่น่าพอใจ
อินทรี ยย์ อ่ มกระทาปฏิกิริยานั้นซ้ าอีกและผลของปฏิกิริยาใดไม่เป็ นที่พอใจบุคคลจะหลีกเลี่ยงไม่ทา
ปฏิกิริยานั้นซ้ าอีก
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2. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) มีใจความสาคัญ 3 ประเด็น คือ
--ถ้าอินทรี ยพ์ ร้อมที่จะเรี ยนรู ้แล้วได้เรี ยน อินทรี ยจ์ ะเกิดความพอใจ
--ถ้าอินทรี ยพ์ ร้อมที่จะเรี ยนรู ้แล้วไม่ได้เรี ยน จะเกิดความราคาญใจ
--ถ้าอินทรี ยไ์ ม่พร้อมที่จะเรี ยนรู ้แล้วถูกบังคับให้เรี ยน จะเกิดความราคาญใจ
3. กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) มีใจความสาคัญคือ พฤติกรรมใดที่ได้มีโอกาสกระทาซ้ า
บ่อยๆ และมีการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ ย่อมก่อให้เกิดความคล่องแคล่วชานิชานาญ สิ่ งใดที่ทอดทิ้งไป
นานย่อมกระทาได้ไม่ดีเหมือนเดิมหรื ออาจทาให้ลืมได้
การนาหลักการมาประยุกต์ ใช้
1. การสอนในชั้นเรี ยนครู ควรกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจน จัดแบ่งเนื้อหาเป็ นลาดับเรี ยงจากง่ายไป
ยาก เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจติดตามบทเรี ยนอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาที่เรี ยนควรมีประโยชน์ต่อ
ชีวติ ประจาวันของผูเ้ รี ยน
2. ก่อนเริ่ มสอนผูเ้ รี ยนควรมีความพร้อมที่จะเรี ยน ผูเ้ รี ยนต้องมีวฒ
ุ ิภาวะเพียงพอและไม่ตกอยูใ่ น
สภาวะบางอย่าง เช่น ป่ วย เหนื่อย ง่วง หรื อ หิว จะทาให้การเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ
3. ครู ควรจัดให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสฝึ กฝนและทบทวนสิ่ งที่เรี ยนไปแล้ว แต่ไม่ควรให้ทาซ้ าซากจนเกิด
ความเมื่อยล้าและเบื่อหน่าย
4. ครู ควรให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสพึงพอใจและรู ้สึกประสบผลสาเร็ จในการทากิจกรรม โดยครู ตอ้ งแจ้ง
ผลการทากิจกรรมให้ทราบ หากผูเ้ รี ยนทาได้ดีควรชมเชยหรื อให้รางวัล หากมีขอ้ บกพร่ องต้องชี้แจง
เพื่อการปรับปรุ งแก้ไข
ทฤษฎีสัมพันธ์ ต่อเนื่องของกัทรี (Guthrie's Contiguity Theory)
Edwin R. Guthrie นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั เป็ นผูก้ ล่าวย้าถึงความสาคัญของความใกล้ชิดต่อเนื่องระหว่างสิ่ ง
เร้ากับการตอบสนอง ถ้ามีการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นเพียงครั้งเดียวก็สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้
(One Trial Learning ) เช่น ประสบการณ์ชีวติ ที่วกิ ฤตหรื อรุ นแรงบางอย่าง ได้แก่ การประสบอุบตั ิเหตุที่
รุ นแรง การสู ญเสี ยบุคคลอันเป็ นที่รัก ฯลฯ
ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มความรู้ ความเข้ าใจ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่มองเห็นความสาคัญของกระบวนการคิดซึ่ งเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลในระหว่างการเรี ยนรู ้
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มากกว่าสิ่ งเร้าและการตอบสนอง นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่า พฤติกรรมหรื อการตอบสนองใดๆ ที่บุคคลแสดง
ออกมานั้นต้องผ่านกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีสิ่งเร้าและการตอบสนอง ซึ่ งหมายถึงการหยัง่ เห็น
(Insight) คือความรู ้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา โดยการจัดระบบการรับรู ้แล้วเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มนีย้ งั แบ่ งย่ อยได้ อกี ดังนี้
1. ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory)
2. ทฤษฎีสนามของเลวิน ( Lewin's Field Theory)
ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory)
นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) ชาวเยอรมัน ประกอบด้วย Max Wertheimer, Wolfgang
Kohler และ Kurt Koftka ซึ่ งมีความสนใจเกี่ยวกับการรับรู ้ (Perception ) การเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์
เก่าและใหม่ นาไปสู่ กระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหา (Insight)
องค์ ประกอบของการเรียนรู้ มี 2 ส่ วน คือ
1. การรับรู้ (Perception) เป็ นกระบวนการแปลความหมายของสิ่ งเร้าที่มากระทบประสาทสัมผัส ซึ่งจะ
เน้นความสาคัญของการรับรู ้เป็ นส่ วนรวมที่สมบูรณ์มากกว่าการรับรู ้ส่วนย่อยทีละส่ วน
2. การหยัง่ เห็น (Insight) เป็ นการรู้แจ้ง เกิดความคิดความเข้าใจแวบเข้ามาทันทีทนั ใดขณะที่บุคคล
กาลังเผชิญปั ญหาและจัดระบบการรับรู ้ ซึ่งเดวิส (Davis, 1965) ใช้คาว่า Aha ' experience

หลักของการหยัง่ เห็นสรุ ปได้ ดังนี้
1. การหยัง่ เห็นขึ้นอยูก่ บั สภาพปั ญหา การหยัง่ เห็นจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้ามีการรับรู ้องค์ประกอบของ
ปั ญหาที่สัมพันธ์กนั บุคคลสามารถสร้างภาพในใจเกี่ยวกับขั้นตอนเหตุการณ์ หรื อสภาพการณ์ที่
เกี่ยวข้องเพื่อพยายามหาคาตอบ
2. คาตอบที่เกิดขึ้นในใจถือว่าเป็ นการหยัง่ เห็น ถ้าสามารถแก้ปัญหาได้บุคคลจะนามาใช้ในโอกาส
ต่อไปอีก
3. คาตอบหรื อการหยัง่ เห็นที่เกิดขึ้นสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้
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ทฤษฎีสนามของเลวิน (Lewin's Field Theory)
Kurt Lewin นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน (1890 - 1947) มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้เช่นเดียวกับกลุ่มเกสตัลท์
ที่วา่ การเรี ยนรู ้ เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการรับรู ้ และกระบวนการคิดเพื่อการแก้ไขปั ญหาแต่เขาได้นาเอา
หลักการทางวิทยาศาสตร์ มาร่ วมอธิ บายพฤติกรรมมนุษย์ เขาเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์แสดงออกมาอย่างมีพลัง
และทิศทาง (Field of Force) สิ่ งที่อยูใ่ นความสนใจและต้องการจะมีพลังเป็ นบวก ซึ่ งเขาเรี ยกว่า Life space
สิ่ งใดที่อยูน่ อกเหนือความสนใจจะมีพลังเป็ นลบ
Lewin กาหนดว่า สิ่ งแวดล้ อมรอบตัวมนุษย์ จะมี 2 ชนิด คือ
1. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment)
2. สิ่ งแวดล้อมทางจิตวิทยา (Psychological environment) เป็ นโลกแห่งการรับรู ้ตามประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลซึ่ งอาจจะเหมือนหรื อแตกต่างกับสภาพที่สังเกตเห็นโลก หมายถึง Life space นัน่ เอง
Life space ของบุคคลเป็ นสิ่ งเฉพาะตัว ความสาคัญที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน คือ ครู ตอ้ งหาวิธีทาให้ตวั
ครู เข้าไปอยูใ่ น Life space ของผูเ้ รี ยนให้ได้

การนาหลักการทฤษฎีกลุ่มความรู้ ความเข้ าใจ ไปประยุกต์ ใช้
1. ครู ควรสร้างบรรยากาศการเรี ยนที่เป็ นกันเอง และมีอิสระที่จะให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มที่ท้ งั ที่ถูกและผิด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูล และเกิดการหยัง่ เห็น
2. เปิ ดโอกาสให้มีการอภิปรายในชั้นเรี ยน โดยใช้แนวทางต่อไปนี้
--เน้นความแตกต่าง
--กระตุน้ ให้มีการเดาและหาเหตุผล
--กระตุน้ ให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
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--กระตุน้ ให้ใช้ความคิดอย่างรอบคอบ
--กาหนดขอบเขตไม่ให้อภิปรายออกนอกประเด็น
3. การกาหนดบทเรี ยนควรมีโครงสร้างที่มีระบบเป็ นขั้นตอน เนื้อหามีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน
4. คานึงถึงเจตคติและความรู้สึกของผูเ้ รี ยน พยายามจัดกิจกรรมที่กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนมี
เนื้อหาที่เป็ นประโยชน์ ผูเ้ รี ยนนาไปใช้ประโยชน์ได้ และควรจัดโอกาสให้ผเู้ รี ยนรู้สึกประสบ
ความสาเร็ จด้วย
5. บุคลิกภาพของครู และความสามารถในการถ่ายทอด จะเป็ นสิ่ งจูงใจให้ผเู ้ รี ยนมีความศรัทธาและครู
จะสามารถเข้าไปอยูใ่ น Life space ของผูเ้ รี ยนได้
ทฤษฎีปัญญาสั งคม (Social Learning Theory)
Albert Bandura (1962 - 1986) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั เป็ นผูพ้ ฒั นาทฤษฎีน้ ีข้ ึนจากการศึกษาค้นคว้าของ
ตนเอง เดิมใช้ชื่อว่า "ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม" (Social Learning Theory) ต่อมาเขาได้เปลี่ยนชื่อทฤษฎี
เพื่อความเหมาะสมเป็ น "ทฤษฎีปัญญาสังคม"
ทฤษฎีปัญญาสังคมเน้นหลักการเรี ยนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) เกิดจากการที่บุคคลสังเกต
การกระทาของผูอ้ ื่นแล้วพยายามเลียนแบบพฤติกรรมนั้น ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเราสามารถพบได้ในชีวติ ประจาวัน เช่น การออกเสี ยง การขับรถยนต์ การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
เป็ นต้น

ขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยการสั งเกต
1. ขั้นให้ความสนใจ (Attention Phase) ถ้าไม่มีข้ นั ตอนนี้ การเรี ยนรู ้อาจจะไม่เกิดขึ้น เป็ นขั้นตอน ที่
ผูเ้ รี ยนให้ความสนใจต่อตัวแบบ (Modeling) ความสามารถ ความมีชื่อเสี ยง และคุณลักษณะเด่นของ
ตัวแบบจะเป็ นสิ่ งดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนสนใจ
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2. ขั้นจา (Retention Phase) เมื่อผูเ้ รี ยนสนใจพฤติกรรมของตัวแบบ จะบันทึกสิ่ งที่สังเกตได้ไว้ใน
ระบบความจาของตนเอง ซึ่ งมักจะจดจาไว้เป็ นจินตภาพเกี่ยวกับขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม
3. ขั้นปฏิบตั ิ (Reproduction Phase) เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนลองแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ซึ่ งจะส่ งผล
ให้มีการตรวจสอบการเรี ยนรู้ที่ได้จดจาไว้
4. ขั้นจูงใจ (Motivation Phase) ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นแสดงผลของการกระทา (Consequence) จากการ
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ถ้าผลที่ตวั แบบเคยได้รับ (Vicarious Consequence) เป็ นไปในทางบวก
(Vicarious Reinforcement) ก็จะจูงใจให้ผเู ้ รี ยนอยากแสดงพฤติกรรมตามแบบ ถ้าเป็ นไปในทางลบ
(Vicarious Punishment) ผูเ้ รี ยนก็มกั จะงดเว้นการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ
หลักพืน้ ฐานของทฤษฎีปัญญาสั งคม มี 3 ประการ คือ
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งอาศัยทั้งกระบวนการทางปั ญญา และทักษะการตัดสิ นใจของผูเ้ รี ยน
2. การเรี ยนรู ้เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 3 ประการ ระหว่าง ตัวบุคคล (Person)
สิ่ งแวดล้อม (Environment) และพฤติกรรม (Behavior) ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อกันและกัน

3. ผลของการเรี ยนรู ้กบั การแสดงออกอาจจะแตกต่างกัน สิ่ งที่เรี ยนรู ้แล้วอาจไม่มีการแสดงออกก็ได้
เช่น ผลของการกระทา (Consequence) ด้านบวก เมื่อเรี ยนรู ้แล้วจะเกิดการแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบ แต่ผลการกระทาด้านลบ อาจมีการเรี ยนรู ้แต่ไม่มีการเลียนแบบ

การนาหลักการมาประยุกต์ ใช้
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1. ในห้องเรี ยนครู จะเป็ นตัวแบบที่มีอิทธิ พลมากที่สุด ครู ควรคานึงอยูเ่ สมอว่า การเรี ยนรู้โดยการ
สังเกตและเลียนแบบจะเกิดขึ้นได้เสมอ แม้วา่ ครู จะไม่ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ไว้ก็ตาม
2. การสอนแบบสาธิ ตปฏิบตั ิเป็ นการสอนโดยใช้หลักการและขั้นตอนของทฤษฎีปัญญาสังคมทั้งสิ้ น
ครู ตอ้ งแสดงตัวอย่างพฤติกรรมที่ถูกต้องที่สุดเท่านั้น จึงจะมีประสิ ทธิภาพในการแสดงพฤติกรรม
เลียนแบบ ความผิดพลาดของครู แม้ไม่ต้ งั ใจ ไม่วา่ ครู จะพร่ าบอกผูเ้ รี ยนว่าไม่ตอ้ งสนใจจดจา แต่ก็
ผ่านการสังเกตและการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนไปแล้ว
3. ตัวแบบในชั้นเรี ยนไม่ควรจากัดไว้ที่ครู เท่านั้น ควรใช้ผเู ้ รี ยนด้วยกันเป็ นตัวแบบได้ในบางกรณี โดย
ธรรมชาติเพื่อนในชั้นเรี ยนย่อมมีอิทธิ พลต่อการเลียนแบบสู งอยูแ่ ล้ว ครู ควรพยายามใช้ทกั ษะจูงใจ
ให้ผเู้ รี ยนสนใจและเลียนแบบเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่ดี มากกว่าผูท้ ี่มีพฤติกรรมไม่ดี
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