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ทฤษฎีการเรียนรูพื้นฐาน 
รศ.สมชาย รัตนทองคํา 

------------------------------------------------------------------------ 
ความหมาย 

ทฤษฎี ( Theory) หมายถึง ความเห็นเก่ียวกับลักษณะที่คิดคาดเอาตามหลักวิชา เพ่ือเสริมเหตุผล
และรากฐานใหเกิดปรากฏการณหรือขอมูลในภาคปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นมาอยางมีระบบ (พจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิต พ.ศ. 2525) 

การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและเปนปฏิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นในตัว
บุคคลตอสิ่งแวดลอมซึ่งทําใหบุคคลสนองความตองการของเขาและจะทําใหเขาสามารถตอสูกับสภาพแวดลอม
ไดอยางเหมาะสมตอไป (Berton ,1963 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ, 2533) 

การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหไดรับความรูความเขาใจ ท้ังนี้โดยขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการจําได (Roger, 1968 อางถึงใน สุวัฒน วัฒนวงศ, 2533) 

การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการไดรับสิ่งเรา และการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวควรจะลักษณะที่ถาวรพอสมควร ซึ่งก็คือการไดรับประสบการณนั่นเอง(สุวัฒน วัฒนวงศ, 
2533) 

ทฤษฎีการเรียนรูมักพัฒนามาจากนักจิตวิทยาและนักการศึกษา ในปจจุบันสามารถแยกเปนกลุม
ใหญๆไดเปน 3 กลุม  

1) ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพุทธินิยม 
2) ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพฤติกรรมนิยม 
3) ทฤษฎีการเรียนรูตามกลุมมนุษยนิยม 
 

1. ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) 
นักจิตวิทยากลุมนี้สนใจที่จะศึกษาเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการคิด และการรับรูของบุคคล

ในชวงที่เขากําลังเรียนรูวา ในการรับรูมีการจัดเรียบเรียงความรู ความจํา หรือประสบการณท่ีผานมาใหเปน
ระบบระเบียบ หรือเปนโครงสรางเพ่ือการพัฒนาดานสมอง (Cognitivism Development) และสติปญญา
อยางไร รวมทั้งไดนําเอาความรูความเขาใจ และความจําท่ีเก็บมาใชกับการแกไขปญหาใหมอยางไรบาง 

จุดสนใจของนักจิตวิทยากลุมนี้ ไมไดอยูท่ีสิ่งซึ่งสังเกตได หากแตมุงไปยังกระบวนการคิดและยังให
ความสนใจกับความรูสึกคิด ความตั้งใจ และเปาหมายของบุคคล โดยมีความเชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นตอง
อาศัยทั้งสิ่งแวดลอมและตัวผูเรียนประสานสัมพันธกัน คือสวนหนึ่งตองมาจากความตองการ ความตั้งใจ และ
เปาหมายของผูเรียน มิไดมีความสําคัญขึ้นอยูกับสิ่งเราภายนอกอยางเดียว และจะเนนใหผูเรียนมีบทบาทและ
สวนรวมมาก โดยที่ผูเรียนจะตองมีความมุงหมายและกําหนดวัตถุประสงคเปนเปาหมายของตัวเองไว (สมบูรณ 
ศาลยาชีวิน, 2526) 
1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Bruner  

บรูเนอรเกิดในเมืองนิวยอรคในป ค.ศ.1915 พอแมหวังจะใหเปนนักกฎหมาย แตเขากลับมาสนใจ
ทางจิตวิทยา  และไดปริญญาเอกทางจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮารวารดในป  ค.ศ.1962 ไดรับรางวัลในฐานะที่
มีผลงานดีเดน คือ Distinguished Scientific Contribution  Award จากสมาคมจิตวิทยาของอเมริกา (APA) 
ตอมาในป ค.ศ.1964  ไดเปนประธานของ  The  American Psychological Association  (APA)  ปจจุบันเปน
สมาชิกของ Department of Experimental Psychology ท่ีมหาวิทยาลัยออกซฟอรด  และในขณะนี้มีตําแหนง
เปนผูอํานวยการของ  Harvard's Center for Cognitive  Studies.(พรรณี ช.เจนจิต, 2528)  
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1. หลักการสําคัญ 
ธวัชชัย ชัยจริยฉายากุล (2529) กลาววา เจอโรม บรูเนอร (Bruner,1966) ไดพัฒนาทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปญญาขึ้นมาหลังจากงานของเพียเจทเล็กนอย  เขาไดกําหนดประเด็นหรือขอสังเกตเก่ียวกับ
พัฒนาการทางสติปญญาไว 6 ลักษณะ คือ 1)ความเจริญเติบโตสังเกตไดจากการเพิ่มการตอบสนองที่ไมผูกพัน
กับสิ่งเราเฉพาะตามธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้นมากขึ้น 2) ความเจริญเติบโตขึ้นอยูกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
ภายในตัวคนไปสู  "ระบบเก็บรักษา" ท่ีสอดคลองกับสิ่งแวดลอม 3) ความเจริญเติบโตทางสติปญญาเก่ียวของ
กับการเพิ่มความสามารถที่จะพูดกับตนเองและคนอื่นๆโดยใชคําพูดและสัญญลักษณในสิ่งท่ีบุคคลนั้นๆไดทําไป
แลวหรือสิ่งท่ีจะทํา 4) ความเจริญเติบโตทางสติปญญาขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธท่ีเปนระบบและโยบังเอิญระหวาง
ผูสอนและผูเรียน 5) การสอนสามารถอํานวยความสะดวกไดโดยสื่อทางภาษา  ซึ่งจบลงโดยไมเพียงแตเปนสื่อ
สําหรับการแลกเปลี่ยนเทานั้น แตยังเปนเครื่องมือท่ีผูเรียนสามารถใชใหตนเองนําคําสั่งไปยังสิ่งแวดลอมดวย 
6) การพัฒนาทางสติปญญาเห็นไดจากการเพิ่มความสามารถที่จะจัดการกับตัวเลือกหลาย ๆ อยางในเวลา
เดียวกัน ความสามารถที่จะเฝาดูขั้นตอนตางๆในระยะเวลาเดียวกัน และความสามารถที่จะจัดเวลาและการเขา
รวมกิจกรรมในลักษณะที่เหมาะสมกับความตองการหลายๆ อยาง  
 
2. พัฒนาการทางสมองของบรูเนอร 

พรรณี ช.เจนจิต (2528) กลาวถึง พัฒนาการทางสมองของบรูเนอร  เนนที่การถายทอดประสบการณ
ดวยลักษณะตาง ๆ ดังนี้  

1. Enactive representation 
ตั้งแตแรกเกิดจนอายุประมาณ 2 ป เปนชวงที่เด็กแสดงใหเห็นถึงความมีสติปญญาดวยการกระทํา 

และการกระทําดวยวิธีนี้ยังดําเนินตอไปเรื่อยๆ เปนลักษณะของการถายทอดประสบการณดวยการกระทําซึ่ง
ดําเนินตอไปตลอดชีวิต มิไดหยุดอยูเพียงในชวงอายุใดอายุหนึ่ง  บูรเนอรอธิบายวา  เด็กใชการกระทําแทนสิ่ง
ตาง ๆ หรือประสบการณตางๆเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความรูความเขาใจ  เขาไดยกตัวอยางจากการศึกษาของเพีย
เจท ในกรณีท่ีเด็กเล็ก ๆ นอนอยูในเปลและเขยากระดิ่งเลน ขณะท่ีเขาบังเอิญทํากระดิ่งตกขางเปล  เด็กจะหยุด
นิดหนึ่งแลวยกมือขึ้นดู  เด็กทําทาประหลาดใจและเขยามือเลนตอไป ซึ่งจากการศึกษานี้ บรูเนอรไดให
ขอเสนอแนะวา การที่เด็กเขยามือตอไปโดยที่ไมมีกระดิ่งนั้นเพราะเด็กคิดวามือนั้นคือกระดิ่ง และเม่ือเขยามือก็
จะไดยินเสียงเหมือนเขยากระดิ่ง นั่นคือ เด็กถายทอดสิ่งของ (กระดิ่ง) หรือประสบการณดวยการกระทํา  ตาม
ความหมายของบรูเนอร 

เก่ียวกับเรื่องนี้บรูเนอรใหความเห็นวา ในชีวิตประจําวันของเรานั้น บางครั้งจะพบวาคนโต ๆ จะยังใช
วิธีการแกปญหาดวยการกระทํา ซึ่งใหผลดีกวาการอธิบายดวยคําพูด  เชน การสอนคนใหขี่จักรยาน หรือเลน
เทนนิส หรือการกระทําอ่ืน ๆ อีกหลายอยางเราจะพบวาวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ แสดงใหดูเปนตัวอยางซึ่งจะไดผลดีกวา
การอธิบาย เพราะเราจะพบวาเปนการยากเหลือเกินที่จะอธิบายใหฟงเปนขั้นตอน และบางครั้งก็มิสามารถหา
คําพูดมาอธิบายได เพ่ือใหคนมองเห็นภาพ  แตถาเรากระทําใหดู (acting)  โดยมิตองใชคําพูดอธิบายผูเรียนจะ
เขาใจทันที  ดังนั้นบรูเนอรจึงมิไดแบงพัฒนาการทางความรูความเขาใจใหหยุดอยูเพียงในระยะแรกของชีวิต
เทานั้น เพราะถือวาเปนกระบวนการตอเนื่องคนจะนํามาใชในชวงใดของชีวิตอีกก็ได 

2. Iconic representation 
พัฒนาการทางความคิดในขั้นนี้อยูท่ีการมองเห็น  และการใชประสาทสัมผัสตางๆ จากตัวอยางของเพีย

เจทดังกลาวแลว  เม่ือเด็กอายุมากขึ้นประมาณ 2-3 เดือน  ทําของเลนตกขางเปล เด็กจะมองหาของเลนนั้น ถา
ผูใหญแกลงหยิบเอาไป เด็กจะหงุดหงิดหรือรองไหเม่ือมองไมเห็นของ บรูเนอรตีความวา การที่เด็กมองหาของ
เลน และรองไห  หรือแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อไมพบของ  แสดงใหเห็นวาในวัยนี้เด็กมีภาพแทนในใจ (iconic 
representation)  ซึ่งตางจากวัย enactive เด็กคิดวาการสั่นมือกับการสั่นกระดิ่งเปนของสิ่งเดียวกัน  เม่ือกระดิ่ง
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ตกหายไป ก็ไมสนใจ แตยังคงสั่นมือตอไป การท่ีเด็กสามารถายทอดประสบการณหรือเหตุการณตาง  ๆ  ดวย
การมีภาพแทนในใจแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางความรูความเขาใจซึ่งจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ เด็กโตจะยิ่งสามารถ
สรางภาพในใจไดมากขึ้น  

3. Symbolic representation 
หมายถึงการถายทอดประสบการณหรือเหตุการณตาง ๆ โดยการใชสัญลักษณ  หรือภาษา ซึ่งภาษา

เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความคิด ขั้นนี้เปนขั้นที่บรูเนอรถือวาเปนขั้นสูงสุดของพัฒนาการทางความรูความเขาใจ 
เด็กสามารถคิดหาเหตุผล และในท่ีสุดจะเขาใจสิ่งท่ีเปนนามธรรมไดและสามารถแกปญหาได    บรูเนอรมี
ความเห็นวาความรูความเขาใจและภาษามีพัฒนาการขึ้นมาพรอม ๆ กัน  
 
3. การนําแนวคิดไปใชในการจัดการศึกษา 

พรรณี ช.เจนจิต (2528) กลาววา Jerome S.Bruner   เปนผูท่ีมีความเห็นวาในการจัดการเรียนการ
สอนนั้น ครูสามารถชวยจัดประสบการณเพ่ือชวยใหเด็กเกิดความพรอมไดโดยไมตองรอใหเด็กพรอมตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเปนการเสียเวลา นั่นหมายความวาตามความคิดเห็นของบรูเนอรแลว ความพรอมเปนสิ่งท่ีกระตุน
ใหเกิดเร็วขึ้นได  

บรูเนอรไดเสนอวาในการจัดการศึกษานั้นควรที่จะไดคํานึงถึงทฤษฎีพัฒนาการวาเปนตัวเชื่อมระหวาง  
ทฤษฎีความรูและทฤษฎีการสอน  (A  theory of development must  be link both to & theory of knowledge 
and to a theory of instruction)  ซึ่งหมายความวา   ทฤษฎีพัฒนาการ  จะเปนตัวกําหนดเนื้อหา  (knowledge)   
และวิธีการสอน (instruction)  ในการที่จะนําเนื้อหาใดมาสอนเด็กนั้น  ควรจะไดพิจารณาดูวาในขณะนั้นเด็กมี
พัฒนาการอยูในระดับใด มีความสามารถเพียงใด เราก็ปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับความสามารถของเด็กท่ีจะ
เรียนหรือท่ีจะรับรูได   โดยใชวิธีการใหเหมาะสมกับเด็กในวัยนั้น  ดังนั้น   เราก็สามารถสอนใหเด็กเกิดความ
พรอมไดโดยไมตองรอ 

บรูเนอรมองเห็นวาในการจัดการศึกษานั้น ควรที่จะทําใหเนื้อหาวิชามีความตอเนื่องกันถาเราทราบวา
เนื้อหาวิชาใดเปนสิ่งจําเปนที่เด็กจะตองเรียน หรือจะตองใชเม่ือตอนโตก็ใหรีบนําเนื้อหาวิชานั้นมาสอนใหกับ
เด็กตั้งแตเขายังเล็ก ๆ  โดยที่ปรับเนื้อหาวิชานั้นใหเหมาะสมกับความสามารถในการคิด หรือการรับรูของเด็ก 
หรือใชภาษาที่เด็กจะเขาใจได  ดังนั้นเราก็สามารถนําเนื้อหาวิชาใด  ๆ มาสอนกับเด็กในระดับอายุเทาไรก็ได  
ถารูจักใชวิธีการท่ีเหมาะสม  ซึ่งจากความคิดนี้เขาไดเสนอวาในการจัดการเรียนการสอนควรมีลักษณะเปน 
"spiral curriculum" คือการจัดเนื้อหาวิชาใหมีความสัมพันธตอเนื่องกันไปเรื่อย  ๆ  และมีความลึกซึ้งซับซอน
และกวางขวางออกไปตามประสบการณของผูเรียนเรื่องเดียวกันอาจเรียนตั้งแตชั้นประถมจนถึงมหาวิทยาลัยไม
วาจะเปนคณิตศาสตรหรือฟสิกสก็เรียนไดท้ังสิ้น เชนเก่ียวกับเรื่อง "เซท"  เด็กประถมก็เรียนเก่ียวกับเรื่องนี้ แต
ในลักษณะที่เปนรูปธรรม นิสิตสนมหาวิทยาลัยก็เรียนเรื่องนี้ แตในลักษณะที่เปนนามธรรมที่ลึกซึ้งเหมาะสมกับ
ระดับของผูเรียน 

ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล (2529) กลาววา  จากความคิดนี้นําไปสูการจัดการเรียนการสอนแบบ spiral 
curriculum โดยที่บรูเนอรชี้ใหเห็นวา ทฤษฎีพัฒนาการจะเปนตัวกําหนดเนื้อหาและวิธีสอน  ดังนั้นเราจะ
สามารถสอนเนื้อหาใด ๆ ใหกับเด็กในชวงวัยใดก็ได  ถาจัดทั้งเนื้อหาและวิธีสอนใหสอดคลองกับขั้นพัฒนาการ
ของเด็ก  ดังนั้นสําหรับบรูเนอรแลว   มองเห็นวา "ความพรอม" เปนสิ่งท่ีสามารถสอนหรือเรงใหเกิดเร็วขึ้นได
จากความคิดเชนนี้ของ Bruner  มีอิทธิพลตอความคิดของครูและผูปกครองอยางยิ่ง  ทําใหท้ังครูและผูปกครอง
เกิดความกลัว และหวงใยเด็กท่ีไมไดรับการกระตุนใหมีพัฒนาการใหไปไดเร็วเทาท่ีจะเปนไปไดเหมือนเชนเด็ก
อ่ืน ๆ ความกลัวและความหวงใยเหลานี้โดยที่ไมไดตั้งใจ  กลับยอนมาเปนแรงกดใหกับเด็ก  ทําใหเด็กเกิด
ความรูสึกไมม่ันคงปลอดภัย  และเกิดความเครียด  ท้ังนี้เพราะท้ังครู  และผูปกครองถือวาเปนความรับผิดชอบ
ท่ีจะตองจัดประสบการณใหกับเด็ก ซึ่งบางครั้งยากเกินไปกวาท่ีเด็กจะรับได (assimilate)  ถาเหตุการณเปน
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เชนนี้  บางครั้งการใชแบบทดสอบวัดความพรอมก็ยังเปนสิ่งจําเปน อยางนอยที่สุดถาพบวาเด็กยังไมพรอม เรา
จะไดใหโอกาสเด็กสักระยะหนึ่ง เพ่ือใหพัฒนาขึ้นมาดวยตนเอง เพ่ือเด็กจะไดมีความมั่นใจ 

 
1.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget 

เพียเจท (Jean Piaget 1896-1980) เกิดที่ประเทศสวิสเซอรแลนด  เปนศาสตราจารย  แหง
มหาวิทยาลัยเจนีวาที่มีชื่อเสียงเปนผูสนใจทางดานชีววิทยาตั้งแตวัยเด็ก  บทความของเขาไดรับการตีพิมพเม่ือ
เขาอายุไดเพียง 10 ป เขาสําเร็จปริญญาเอกดานชีวรักษาสัตว จาก The University of Lausanne  แตตอมาได
หันมาสนใจศึกษาดานจิตวิทยาโดยไดศึกษาคนควา รวบรวมหลักการทางชีววิทยาและปรัชญาดานญานวิทยา 
(Epistemology)  เขาดวยกัน เขาไดศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ  ทฤษฎีจิตวิเคราะห  ของฟรอยด (Freud)  และ
จุง  (Jung) เพียเจท ไดมีโอกาสทํางานวิจัยที่สถาบัน Alfred Binet Laboratory School ในกรุงปารีส โดย
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความคิดและภาษาของเด็กอยางจริงจังตลอดระยะเวลา    (กองวิชาการสปช. : 2535)  

 ในระหวางป 1923-1948  เพียเจทไดรับตําแหนงเปนผูอํานวยการสถาบัน   J.J Rousseau แหงเจนี
วา ณ สถาบันแหงนี้ เพียเจท ไดทําการศึกษาคนควาเรื่องพัฒนาการแหงการเรียนรูของเด็กอยางกวางขวางทั้ง
ดานภาษา  ความคิดของเด็ก  ความสามารถในการตัดสินโดยวิจารณญาณการหาเหตุผล เก่ียวกับสิ่งท่ีมีตัวตน 
เชน เรื่องปริมาณ ความกวาง ความยาว จํานวนนับ  สิ่งไรตัวตน เชน ความคิดเก่ียวกับสัญลักษณตาง ๆ และ
เก่ียวกับศีลธรรมจรรยา  (ประสาท อิศรปรีชา : 2528)  

วิธีการศึกษาของเพียเจท  เริ่มตนดวยการสนทนาโดยอิสระเปนหลัก  และการสังเกตพฤติกรรมทางสิต
ปญญา พฤติกรรมของเด็กตอวัตถุ บุคคล สถานการณ  โดยใชขอมูลจากลูกท้ังสามของเขามาประกอบการศึกษา
คนควาดวย ซึ่งนับเปนการศึกษาเด็กระยะยาว  ผลงานแหงการวิจัยครั้งนี้ทําใหเกิดทฤษฎีวาดวยการปรับตัวและ
สรางบุคลิกภาพของเด็ก ผลการวิจัยของเพียเจทเปนที่แพรหลายในยุโรป ตั้งแตป 1930 และเปนที่แพรหลาย
ในสหรัฐอเมริกา ตั้งแตป 1960 คือ ทฤษฎี 2 ขั้นตอน  การพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  (Piaget's  
Theory  of   Cognitive Developmetn) (เสาวภา วัชรกิตติ, 2537) 

 
1. แนวความคิดพื้นฐานที่สําคัญ 

พรรณี ช. เจนจิต (2528) กลาววา ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาและความคิด  เปนทฤษฎีท่ี
แพรหลายที่สุดในปจจุบัน Piaget  ไดศึกษาถึงกระบวนการคิดทางดานสติปญญาของเด็กจากแรกเกิดจนถึงวัยรุน  
ความคิดของเขามีอิทธิพลตอจิตวิทยาพัฒนาการอยางมาก เขาไดกระตุนใหคนสนใจกับขั้นตอนของพัฒนาการ 
โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับความรูความเขาใจ (cognition) 

Piaget มีความเชื่อวา เปาหมายของพัฒนาการนั้น คือ 1) ความสามารถที่จะคิดอยางมีเหตุผลกับสิ่งท่ี
เปนนามธรรม 2) ความสามารถที่จะคิดตั้งสมมติฐานอยางสมเหตุสมผล 3) ความสามารถที่จะตั้งกฎเกณฑและ
การแกปญหา โดย Piaget กลาววา โดยธรรมชาติแลวมนุษยมีแนวโนมพ้ืนฐานที่ติดตัวมาแตกําเนิด  2 ลักษณะ 
คือ organization  และ  adaptation  

Organization 
เปนการจัดภายในโดยวิธีรวมกระบวนการตาง  ๆ เขาเปนระบบ  อยางติดตอกันเปนเรื่องเปนราว  เชน 

เด็กเล็กเห็นของแลวควา ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบดวย 2  กระบวนการ  คือ เห็น  ควา การที่เด็กสามารถทํา
กิจกรรม 2 อยาง ไดในเวลาเดียวกัน เรียกวา  เปนการรวมกระบวนการเขาเปนระบบ  

Adaptation 
หมายถึงการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมเปนแนวโนมที่มีแตกําเนิด  การที่คนมีการปรับตัว เนื่องจากการ

ท่ีมี  interaction กับสิ่งแวดลอม ซึ่งการปรับตัวนี้ประกอบดวย 2  กระบวนการ คือ การดูดซึม (assimilation) 
และการปรับความแตกตาง (accommodation) ผลจากการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจะกอใหเกิดพัฒนาการทาง
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สติปญญาจากขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง จนในที่สุดถึงขั้นที่เรียกวา Operation ซึ่งหมายถึงความสามารถที่เด็กจะคิด
ยอนกลับได ซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของพัฒนาการทางสติปญญาตามความคิดของ Piaget 

Assimilation  
เหตุท่ีจะเกิดเปนกระบวนการนี้เนื่องจากการที่คนมี interaction   กับสิ่งแวดลอมอันเปนผลทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงปรับปรุง  (adaptation)  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนี้ตองอาศัย   2  กระบวนการ  คือ  การ
ดูดซึม  (assimilation)   และการปรับความแตกตาง (accommodation)  

Assimilation จะเปนกระบวนการซึ่งเกิดกอน คือเม่ือเด็กมี interaction กับสิ่งใดก็จะมีการดูดซึมภาพ  
หรือเหตุการณตาง  ๆ  เขาไปตามประสบการณของแตละคนและเด็กจะแสดงพฤติกรรมตอสิ่งใหมดังเชนที่เคย
มีประสบการณ เพราะคิดวาสิ่งใหมนี้เปนสวนหนึ่งของประสบการณเดิม  เชน เด็กเล็กอายุประมาณ 1 ขวบ  เม่ือ
ไดของสิ่งใดมาจะเอาเขาปากกัดหรือเขยาเลน แมแตเราเอาแทงแมเหล็กใหเด็กก็จะแสดงพฤติกรรมตอแทง
แมเหล็กนั้นเหมือนดังท่ีแสดงตอสิ่งอ่ืน คือ กัดหรือเขยา นั่นคือแสดงพฤติกรรมตามประสบการณเดิม  ฉะนั้น
ลักษณะที่เด็กมีปฏิกิริยาตอสิ่งเราใด ๆ ตามประสบการณเดิม เรียกวา การดูดซึม (assimilation) 

การดูดซึมจะมากนอยเทาใดนั้นขึ้นอยูกับประสบการณ เด็กเล็ก ๆ ยังมีประสบการณแคบการรูจัก
สิ่งแวดลอมของเด็กยังนอย  เชน เด็กรูจักแตแมว หมา  เม่ือเด็กไปเห็นวัวเด็กจะดูดซึมเขามาตามประสบการณ
นอยนิดที่แกมีอยู โดยที่คิดวาวัวตัวนั้นเปนแมวหรือหมา ฉะนั้น เด็กจะเรียก วัวตัวนั้นตามประสบการณของเด็ก 
การที่เด็กไดมีปะทะสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  เด็กจะดูดซึมประสบการณตางๆ เขาไปเปน schema หรือ structure 
อยูในสมองของแตละบุคคล และ schemaนี้จะสะสมเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อย ๆ  

Accommodation 
เปนความสามารถในการปรับความเขาใจเดิมใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม  หรือเปนการเปลี่ยนความคิด

เดิมใหสอดคลองกับสิ่งใหม ดังเชนตัวอยางเด็กท่ีเราเอาแมเหล็กให ครั้งแรกเด็กจะมีปฏิกิริยากับแมเหล็ก
เหมือนกับที่เคยแสดงตอของเลนที่คุนเคยตาง  ๆ คือ กัดหรือเขยา  หรืออาจจะเคาะเลน หรือโยนเลนใหเกิด
เสียง และโดยบังเอิญเด็กพบคุณสมบัติเฉพาะตัวของแมเหล็ก คือ สามารถดูดเหล็กได ฉะนั้น เด็กจะมีการปรับ
ความเขาใจเดิมที่มีตอเหล็กแทงนั้นวา ไมใชมีไวดูดหรือกัด หรือโยนเลน แตเด็กจะลองใชเหล็กแทงนั้นไปดูดสิ่ง
ตาง ๆ ท่ัว ๆ ไป  เพ่ือดูวาเหล็กแทงนั้นจะดูดอะไรไดบาง  หรือดูดอะไรไมไดบาง  พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
เนื่องจากเด็กมีการปรับความเขาใจเดิม เพ่ือใหสอดคลองกับสิ่งใหมนั้น คือ accommodation 

Equilibration 
ในการที่เด็กมี interaction  กับสิ่งใดก็ตามในครั้งแรกเด็กจะพยายามทําความเขาใจประสบการณใหม

ดวยการใชความคิดเกาหรือประสบการณเดิม  (assimilation)   แตเม่ือปรากฏวาไมประสบความสําเร็จ เด็ก
จะตองเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ (accomodation) จนกระทั่งในที่สุดเด็กสามารถผสมผสานความคิด
ใหมนั้นใหกลมกลืนเขากันไดกับความคิดเกา สภาพการณเชนนี้กอใหเกิดความสมดุลย (equilibration) ซึ่งทําให
คนสามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมได (adaptation) การที่คนเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  และทําใหอยูใน
สภาพที่สมดุลเชนนี้  จะนําไปสูพัฒนาการทางสติปญญา จากจุดนี้แสดงใหเห็นวาเด็กมีพัฒนาการจากขั้นหนึ่ง
ไปสูอีกขั้นหนึ่ง  และการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสูวุฒิภาวะ สําหรับคนโตๆ ก็ยังมีกระบวนการ assimilation อยู 
แตบางทีไมมี accommodation ถาสิ่งท่ี assimilate เขามานั้นเขากับประสบการณก็จะกอใหเกิด equilibration เลย 

Operation  
เปนหัวใจสําคัญของพัฒนาการทางสติปญญาของ  Piaget  เปนสภาพที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถ

ทางสมองที่คิดแกปญหาตาง  ๆ  ได ลักษณะสําคัญของ  operation  คือ  ความสามารถที่เด็กจะคิดยอนกลับได 
(reversibility) คือสามารถคิดกลับระหวางจุดสุดทายและจุดเริ่มตนได เชน เด็กรูวา น้ําในแกวใบหนึ่งเม่ือริน
ไปสูภาชนะอ่ืนที่มีรูปรางตาง ๆ กัน  จํานวนน้ํานั้นก็ยังมีเทาเดิมไมเปลี่ยนแปลง เม่ือเรารินกลับมาสูแกวเดิม 
หรือการท่ีเราแบงดินน้ํามันออกเปน 2 กอน เด็กรูวาดินน้ํามัน 2 กอนนั้น  เม่ือนํามารวมกันจะมีจํานวนเทาเดิม 
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2. ขั้นตอนการพัฒนาทางสติปญญาของมนุษยตามทฤษฎีของเพียเจท 
วิชัย  ดิสสระ (2535) กลาววาเพียเจท  แบงขั้นตอนของการพัฒนาการทางสติปญญาและความคิด

ออกเปน 3 ขั้น คือ  
ขั้นที่ 1 Semisori-motor  เปนขั้นพัฒนาการทางสติปญญาและความคิด  กอนเด็กจะพูดไดตอนแรก

เกิดจนถึง  2 ขวบ  สติปญญาหรือความคิดจะแสดงออกในรูปของการกระทํา  และพฤติกรรมที่คอย  ๆ 
สลับซับซอนขึ้น  และมีลักษณะเปนปฏิกิริยาสะทอนนอยลงเมื่อเด็กมีปฏิกิริยาโตตอบ หรือปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เด็กในระยะนี้จะสนใจเฉพาะวัตถุท่ีตรงหนาเขาเทานั้น ถาเอาวัตถุหรือของเลนนั้นไปซอนเด็กก็จะไม
คนหา   เพราะไมรูวามีของนั้นแตเม่ือเจริญเติบโตขึ้นอีกสัก ระยะหนึ่ง เด็กจะคอยเกิดความคิดรวบยอดของวัตถุ
หรือของเลนขึ้น ความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นจะกลายเปนสัญลักษณหรือตัวแทนที่จะเปนพ้ืนฐานของความคิดรวบ
ยอดของสิ่งของ สถานที่ เวลา เปนตน  

ขั้นที่ 2 Concrete Thinking Operations  ชวงอายุ 2 ถึง 11 ป  ในขั้นนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ  
              2.1 Preconceptual  Phase  อายุ 2-4  ป  เปนตอนที่เด็กเริ่มมีความสามารถในการใช

ภาษา  และมีความเขาใจความหมายของสัญลักษณรอบ ๆ  ตัวที่เก่ียวของกับตนเองเทานั้น เด็กจะรวม คน สุนัข 
ของเลน ไวในพวกเดียวกัน  ท้ังนี้เพราะเด็กรวมตามการรับรูของตัวเอง   เนื่องจากเด็กมองเห็นในแงท่ีสิ่งเหลานี้
เก่ียวของกับชีวิตอยูเปนประจํา   แตจะไมสามารถเขาใจในประเด็นอ่ืน ๆ ไดเลย  

              2.2 Intuitive Phase   อายุ 4-7 ป  เด็กมีพัฒนาการทางสติปญญาและความคิดยังคงอยู
ในระดับ  Preconceptual  Phase  เด็กยังไมสามารถใชเหตุผลที่แทจริงได การตัดสินใจขึ้นอยูกับการรับรูเปน
สวนใหญ แตเด็กจะตอบสนองสิ่งแวดลอมอยางกระตือรือรน เด็กจะเริ่มเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ ใช
ภาษาเปนเครื่องมือแทนการคิด  

              2.3 Concrete Operations อายุ 7-11 ป  เด็กในวัยนี้  สามารถสรางกฎเกณฑ และตั้ง
เกณฑในการแยกแยะสิ่งของออกเปนหมวดหมู  เด็กเริ่มมีความสามารถในการคิดยอนกลับ และมีความเขาใจใน
เรื่องของเหตุผลและสามารถเขาใจเปรียบเทียบสิ่งใด  ต่ําสูงกวามากกวาไดอยางสมบูรณ  

        ขั้นที่  3 Formal Operation อายุ 11 ปขึ้นไป ความคิดแบบเด็กๆ  จะสิ้นสุดลงเด็กสามารถ
คิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากสิ่งแวลดอมที่เขาประสบได  เด็กสามารถคิดอยางวิทยาศาสตรสามารถ
ตั้งสมมติฐานและทฤษฎีได มีความพอใจที่จะคิดพิจารณาสิ่งท่ีเปนนามธรรม  มีความเห็นวาความเปนจริงท่ี
ปรากฏนั้นไมสําคัญเทากับความคิดถึงสิ่งท่ีอาจเปนไปได 

 
3. การนําทฤษฎีเพียเจท ไปใชในการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 

จากแนวความคิดของเพียเจท  ในทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาดังท่ีกลาวมาแลวอาจนําไปใชในการ
เรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร ไดดังนี้  

1.เก่ียวกับการประเมินผลศักยภาพทางสติปญญา  จากเรื่องนี้อาจเปรียบเทียบไดจากระดับอายุของ
เด็ก เชน เด็กท่ีมีอายุระดับ Concrete Operational Stage แตสามารถคิดในสิ่งท่ีเปนนามธรรมเหมือนเด็กในวัย 
Formal Operational Stage ได  ก็แสดงวาเด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางสติปญญากาวหนากวาปรกติ ในทางตรงกัน
ขาม หากเด็กคนนั้นยังไมสามารถที่จะบวกเลขได หรือไมสามารถจะคิดยอนกลับไดเหมือนเด็กอ่ืน ๆ ในขั้น
เดียวกันเราก็อาจจสรุปไดวาเด็กคนนี้มีพัฒนาการทางสติปญญาลาหลังกวาปกติ  

2.เก่ียวกับการเรียนรู เพียเจท เชื่อวามนุษยจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับพัฒนาการ
ทางสติปญญาของแตละคน นั่นก็คือเขาไดเนนการเรียนรูท่ีผูเรียนจะเรียนดวยตนเองมากที่สุด  เพียเจทเนนที่
การปะทะสังสรรคระหวางครูกับนักเรียนนอยมาก  เขาถือวาครูจะมีความสําคัญแตเพียงเปนผูรวมมือ  
(Collaborator) ในกระบวนการเรียนรู  และเปนผูเตรียมเนื้อหาหรือประสบการณท่ีจะใหเด็กคนพบความรูดวย
ตนเองเทานั้น  
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3. เก่ียวกับการประเมินผลการเรียน ในขอนี้หมายความวา  เราจะวัดผลเด็กในวัยตาง ๆ ใหกวางหรือ
ลึกอยางไรก็จําเปนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาและการคิดของเด็กแตละวัย เด็กซึ่งอยูในขั้นตน ๆ เชน 
Sensory-Motor  Stage  ก็ควรวดัผลจากการกระทําหรือ กิจกรรมทางกลไก  ซึ่งตรงกันขามกับการวัดผลของเด็ก
ในขั้น Formal Operational  Stage ซึ่งตองวัดการใชเหตุผลที่ลึกซึ้งขึ้น  

4. เก่ียวกับการจัดลําดับเนื้อหาในหลักสูตร ประโยชนท่ีสําคัญมากประการหนึ่งจากทฤษฎีของเพียเจท 
ก็คือ การนําไปใชในการจัดลําดับเนื้อหาในหลักสูตร Adler  เสนอแนะวาหลักสูตรของเด็กเล็ก ๆ จะตองอยูใน
ลักษณะที่เปนกิจกรรมตอสิ่งรอบๆ ตัวของเด็กเพราะพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กวัยนี้อยูในขั้น  Sensory-
Moter Stage  สวนเด็กท่ีอยูในวัยสูงขึ้น  เชนในขั้น Concrete Operational Stage หรือในขั้น Formal 
Operational Stage  ก็ควรจะไดเรียนรูในสิ่งท่ีเปนรูปธรรมนอยลง  และไดเรียนรูทฤษฎีใหมากขึ้น แนวคิดของ 
Adler  ดังกลาวอาจแสดงใหเห็นไดดังนี้  

พฤติกรรม ขั้นพัฒนาการของผูเรียน การจัดหลักสูตรการสอน 
การเรียนรูเพ่ือใหเกิดสังกับ Sensory-motor stage เนื้อหาเ ก่ียวกับการกระทําหรือ

กิจกรรม (concept) 
 Formal-operational stage เนื้อหาเนนเก่ียวกับทฤษฎีและกฎ 

(Adler อางใน กองวิชาการ : 2535) 
2. กลุมพฤติกรรมนิยม 

การเรียนรูตามทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยมมีแนวคิดพ้ืนฐานคือ  1)พฤติกรรมทุกอยางเกิดขึ้นโดยการ
เรียนรูไดและสังเกตได 2)พฤติกรรมแตละชนิดเปนผลรวมของการเรียนที่เปนอิสระหลายอยาง 3)การเสริมแรง 
ชวยทําใหพฤติกรรมเกิดขึ้นได นักจิตวิทยาที่ยึดถือทางพฤติกรรมนิยม แบงพฤติกรรมของมนุษยออกเปน 2 
ประเภทคือ 1) respondent behavior หมายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยสิ่งเรา เม่ือมีสิ่งเราก็จะเกิดการตอบสนอง
ของพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได ทฤษฎีท่ีอธิบายการเรียนรูประเภทนี้เรียกวา “ทฤษฎีการเรียนรูแบบการวาง
เงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning Theory) 2) operant behavior  หมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลหรือ
สัตวแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา (Emitted) โดยปราศจากสิ่งเราท่ีแนนอนและพฤติกรรมนี้มีผลตอ
สิ่งแวดลอม ทฤษฎีการเรียนรูท่ีใชอธิบาย operant behavior เรียกวา Operant Conditioning Theory 

นักจิตวิทยากลุมนี้ ไดแก Pavlov, Watson, Thorndike, Guthrie, Skinner, ซึ่งนักทฤษฎีกลุมนี้จะเนน
การเปลี่ยนเแปลงพฤติกรรมซึ่งสามารถสังเกตได การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากกระบวนการเรียนรู การเชื่อมโยง 
(Contiguity),Classical conditioning,Operant Conditioning  

 
Ivan Pavlow (1849-1936) 

Pavlov เปนชาวรัสเซียจบการศึกษาทางดานสรีรวิทยา เปนคนแรกที่สนใจศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู ได
ศึกษาการเรียนแปลงพฤติกรรมเมื่อเกิดการเรียนรูในสุนัขน้ําลายไหลดวยเสียงกระดิ่งซึ่งเรียกวา "classical 
condition" ซึ่ง Pavlov ไดทดลองการวางเงื่อนไขในสุนัข โดยเริ่มการสั่นกระดิ่งและคอยบันทึกของการตอบสนอง
ของสุนัข ตอมาเขาใหอาหารแกสุนัข การตอบสนองของสุนัขคือน้ําลายไหล ในกรณีนี้อาหารเปนสิ่งเราท่ีไมถูกวาง
เงื่อนไข (US) เพราะมันทําใหเกิดการตอบสนองคือน้ําลายไหลโดยอัตโนมัติ น้ําลายไหลเปนการตอบสนองที่ไม
ถูกวางเงื่อนไข (UR) เพราะมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยไมตองการเรียนรูครั้งกอน หรือ “เงื่อนไข” มาสราง
ความเกี่ยวโยงระหวางอาหารกับการหลั่งน้ําลาย ณ จุดนี้เสียงกระดิ่งจะเปนสิ่งเราท่ีเปนกลาง (NS) เพราะไมทํา
ใหเกิดการตอบสนองใดๆ 

 
โดยการใช ของ 3 สิ่ง ไดแก:  อาหาร การหลั่งน้ําลาย และเสียงกระดิ่ง 
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Pavlov แสดงใหเห็นวา สามารถวางเงื่อนไขใหสุนัขน้ําลายไหลไดหลังจากไดยินเสียงกระดิ่ง  โดยการ
ใชสิ่งของ 3 ชนิด คือ อาหาร การหลั่งน้ําลาย และเสียงกระดิ่ง เบ้ืองตน Pavlov ไดทดลองโดยการจับคูเสียง
กระดิ่งและอาหารเขาดวยกัน (ใหพรอมๆ กัน) ในตอนเริ่มตนการทดลองเขาสั่นกระดิ่ง แลวก็ใหอาหารอยาง
รวดเร็ว หลังจากทําดังนี้หลายๆ ครั้ง สุนัขจะน้ําลายไหลเมื่อเพียงไดยินเสียงกระดิ่งโดยยังไมไดใหอาหาร ณ จุด
นี้เสียงกระดิ่งจะเปนสิ่งเราท่ีถูกวางเงื่อนไข (CS) เพราะมันทําใหสุนัขน้ําลายไหลไดโดยตัวของมันเอง (ไมตองมี
อาหาร) น้ําลายไหลเพราะเสียงกระดิ่งอยางเดียวเปนการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (CR) 

 
ตารางที่ แสดงผลการทดลอง classical conditioning ในหองทดลองของ Pavlov (ดัดแปลงจาก 

Woofolk and Nicolich,1984,p.165 อางถึงใน เทพ พังงา) 
 

กอนวางเงื่อนไข US(อาหาร)-  UR (น้ําลายไหล) แต NS (เสียงกระดิ่ง) - ไมมีการตอบสนอง (น้ําลายไมไหล) 
ชวงวางเงื่อนไข โดยการสั่นกระดิ่ง ทุกๆ 0.25 วินาที สลับกับการใหอาหารเปนระยะ ทําซ้ําๆ 
หลังวางเงื่อนไข US(อาหาร)-  UR (น้ําลายไหล) และ CS (เสียงกระดิ่ง) - CR มีการตอบสนอง (น้ําลายไหล) 

 
จากการทดลอง Pavlov ไดสรุปเปนทฤษฎีท่ีเก่ียวของและนํามาใชในดานการเรียนการสอนดังตอไนี้ 
Generalization 
หลังจากสุนัขเรียนรูในการหลั่งน้ําลายเม่ือไดยินเสียงกระดิ่งมันจะหลั่งน้ําลายเม่ือไดยินเสียงอ่ืนซึ่งมี

ระดับสูงต่ําตางจากเสียงเดิม แสดงวาการตอบสนองโดยการหลั่งน้ําลายจะแผขยายสูสิ่งเราท่ีตางกันแตมี
คุณสมบัติบางสวนคลายคลึงกัน เหตุการณเชนนี้เรียกวาแผขยายสิ่งเรา (stimulus generalization) 

Discrimination 
หมายถึงการตอบสนองตางกันในสองสถานการณท่ีคลายคลึงกัน แตไมเหมือนกัน ตัวอยางเชนสุนัข

น้ําลายไหลเมื่อไดยินเสียงกระดิ่ง แตน้ําลายไมไหลเมื่อไดยินเสียงอ่ืน กลาวคือสุนัขสามารถจําแนกความแตกตาง
ของเสียงทั้งสองได 

Extinction 
หมายถึงการตอบสนองที่เรียนรูแลว (CR) หมดไปเพราะการใหสิ่งเราท่ีถูกวางเงื่อนไข (CS) ซ้ําๆ โดย

ไมใหสิ่งเราท่ีไมถูกวางเงื่อนไข (US) ดังตัวอยางจากการทดลอง หลังจากสุนัขเกิดการเรียนรู คือน้ําลายไหล 
(CR) เม่ือไดยินเสียงกระดิ่ง (CS) ถาผูทําการทดลองสั่นกระดิ่ง (CS) ไปเรื่อยๆโดยไมใหอาหาร (US) สุนัขจะ
น้ําลายไหล (CR) อยูชวงหนึ่ง ในที่สุดสุนัขจะไมหลั่งน้ําลาย กลาวคือการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (CR) หมด
ไป ปรากฎการณเชนนี้เรียกวา การสูญหาการตอบสนอง (extinction)  

Spontaneous Recovery 
หมายถึงการที่อินทรีย (Organism) กลับมามีการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (CR) อีกครั้งหลังเกิด 

Exinction แลวทั่งๆท่ีไมมีสิ่งเราถูกวางเงื่อนไข (US) จากการทดลองพบวาถาใหแตเสียงกระดิ่ง (CS) โดยไมให
อาหาร (US) สุนัขจะน้ําลายไหล (CR) แลวการหลั่งน้ําลายจะหมดไป (เกิด Extinction) หลังจากนั้นสุนัขจะ
กลับมาหลั่งน้ําลาย (CR) อีกท้ังๆ ท่ีผูทดลองไมไดใหอาหาร (US) เหตุการณเชนนี้เรียกวา การคืนกลับการ
ตอบสนอง (spontaneous recovery)  ดังรูป 5  

การประยุกตในหองเรียน 
Woolfolk and Niclich (1984 อางถึงใน เทพ พังงา) เสนอแนะการนําทฤษฎี การเรียนรู Classical 

conditioning มาใชในการเรียนการสอนไวดังนี้ 
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1) พยายามเชื่อมโยงเหตุการณท่ีเปนบวกและนารื่นรมยเขากับสิ่งท่ีเด็กเรียน เชน ใหนักเรียนแขงขัน
กันเปนกลุมมากกวาใหแขงขันเปนรายบุคคล หรือในการประเมินผลนักเรียนควรมีขอวิจารณท้ังทางบวกและทาง
ลบ 

2) สงเสริมใหนักเรียนอยูในสถานการณท่ีทําใหเกิดความกลัว ถาครูเห็นวาจะไมเกิดผลทางลบ เชน จัด
ใหนักเรียนขี้อายรวมทํางานกับคนอื่น เปนตน 

3) ถาความกลัวของนักเรียนมากเกินกวาท่ีจะแกไขใหหมดไปไดในทันที ครูควรกําหนดขั้นตอนยอยๆ 
เพ่ือบรรลุเปาหมาย เชน การเสนอรายงานปากเปลาจากเริ่มตนจากกลุมเล็กๆ หรือเริ่มการทดสอบจากประจําวัน 
ประจําสัปดาห ประจําภาค ดังนี้เปนตน 

4) ชวยนักเรียนจําแนกเงื่อนไขที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน 
การพูดโดยไมยกมือเปนที่ยอมรับในการสนทนาในกลุมเล็กๆ แตไมเปนที่ยอมรับในการอภิปรายในชั้นเรียน
ใหญๆ หรือการแสดงออกฉุนเฉียวของเด็กเล็กอาจเปนที่ยอมรับ แตถาเปนวัยรุนจะไมเปนที่ยอมรับ เปนตน 

ครูควรตระหนักในบทบาทของตนซึ่งอาจทําใหนักเรียนเกิดอารมณอันไมเปนผลดีตอการเรียนรูโดยที่
ครูไมไดเจตนา เชน ความเกลียด ความกลัว ท่ีนักเรียนมีตอครู อาจถายทอดไปถึงความเกลียด ความกลัววิชาที่
ครูคนนั้นสอนไดโดยนัยของ classical conditioning ดังตัวอยาง 

 1. วิชาคณิตศาสตร  ------   ไมหนีเรียน 
    ครู ก. (นักเรียนไมชอบ) ------  หนีเรียน 
 2. วิชาคณิตศาสตร  -  ครู ก. ------  หนีเรียน 
 3. วิชาคณิตศาสตร   หนีเรียน 
จากตัวอยางอธิบายไดวา ครู ก. เปนคนที่นักเรียนเกลียด กลัว การตอบสนองที่นักเรียนมีตอครู ก. คือ

การหนีเรียนในชั่วโมงที่ครู ก.สอน เม่ือครู ก.สอนวิชาคณิตศาสตรนานๆ เขา ในที่สุดนักเรียนจะหนีเรียนวิชา
คณิตศาสตรไมวาครูคนไหนสอนก็ตาม 
 
Edward Lee Thorndike (ค.ศ.1874-1949) 

เปนบิดาแหงจิตวิทยาการศึกษา และไดชื่อวาเปนนักทฤษฎีการเรียนรูคนแรกของอเมริกา รูปแบบการ
เรียนรูของ Thorndike คือ S-R model เขาเนนสิ่งสําคัญที่กอใหเกิดการเรียนรู คือ “reinforcement” ซึ่งจะเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง S-R มากขึ้น หมายความวาสิ่งเราใดทําใหเกิดการตอบสนองและการ
ตอบสนองนั้นไดรับการเสริมแรงจะกอใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง S-R นั้นมากขึ้น โดยการทดลองจับแมวหัว
ใสใน “กลองปญหา” โดยวางจานอาหารไวขางนอกกรง แมวจะเปดประตูออกมาไดถาสามารถถอดสลักได แมว
เดินไปเดินมาในกรงพยายามหาทางออกเพื่อจะไดกินอาหาร โดยบังเอิญไปถูกสลักท่ีติดประตูอยู มันจึงออกมา
กินอาหารได Thorndike สังเกตวาในการทดลองครั้งตอๆ มาแมวจะใชเวลานอยลงในการที่จะหาทางออกมากิน
อาหารเพราะมันรูวาทําอยางไรจึงจะออกมากินอาหารได Thorndike สรุปวา การเรียนรูของแมวมีลักษณะ “trial 
and error” มิใชเนื่องจากสติปญญาจากการทดลองทําใหเกิดกฎการเรียนรูกฎแรกของเขา คือ “Law of Effect”  
ซึ่งอธิบายวาการตอบสนองใดนํามาซึ่งความพึงพอใจ การตอบสนองนั้นมีแนวโนมจะเกิดขึ้นซ้ําอีกในสถานการณ
เดิม การดึงกลอนประตูนํามาซึ่งการไดอาหารซึ่งแมวพึงพอใจ แมวจะดึงกลอนประตูอีกทุกครั้งท่ีถูกขังในกรง 

ดังน้ัน สิ่งเราใดที่กระตุนใหมีการตอบสนอง และคนหรือสัตวไดรับความพึงพอใจจากการกระทํานั้น 
คนหรือสัตวจะทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก สวนการกระทําใดมีผลไมพึงพอใจคนหรือสัตวจะเลิกทําพฤติกรรม ซึ่งการ
แสดงพฤติกรรมเปนไปในลักษณะลองผิดลองถูก 

ดังนั้น สิ่งเรา (S) ใดก็ตามซึ่งกระตุนใหแสดงพฤติกรรม # และไดรับความพึงพอใจจากการแสดง
พฤติกรรมนั้น (re-enforce) จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง S-R คูนั้นอยางแนนแฟน ซึ่งจากการทดลองนี้
หมายถึงการที่แมวลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง จนในที่สุดแมวเห็นสลัก (S) และดึงสลัก # ซึ่งทําใหออกไปนอก
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กรงไดและไดกินอาหาร (reniforce) ดังนั้นกอใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางสลัก (S) และการดึงสลัก # อยาง
แนนแฟน นั้นคือแมวกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําเพราะไดรับความพึงพอใจในทํานองตรงกัน ถาแมวเห็นสลัก (S) 
แลวดึง # และไดออกไปนอกกรง แตแทนที่จะไปไดอาหารกลับโดนตี แมวจะคอยๆ เลิกพฤติกรรมเห็นสลักแลว
ดึงเพราะการกระทํานั้นมีผลไมเปนที่นาพึงพอใจ 

กฎการเรียนรู “Law of Effect” ของ Thorndike มีอิทธิพลมากทางการศึกษา เขาเปนคนแรกของกลุม 
“reinforcement theorists” เปนผูท่ีเนนใหเห็นความสําคัญของการใหรางวัลและการ ลงโทษ ซึ่งมีกฎอ่ืนๆ ท่ีมา
จากกฎการเรียนรูกฎแรกของเขาคือ Law of readiness และ Law of exercise ซึ่งท้ัง 3 กฎนี้รวมเปนกฎหลัก 
“Law of readiness”  กฎของความพรอม 

ความพรอมหรือ Readiness ของ Thorndike หมายถึงความพรอมทางอารมณ  ความรูเดิม โดยไมพูด
ถึงวุฒิภาวะ 

 ผูเรียน มีความพรอมไดเรียน -----  พึงพอใจ 
 ผูเรียน มีความพรอมแตถูกขัดขวาง-----  ไมพึงพอใจ 
 ผูเรียน ไมพรอม ถูกบังคับใหทํา -----  ไมพอใจ 
 
“Law of exercise” กฎแหงการฝก กลาววา การฝกกระทําบอยๆ ทําให bond  แข็งแรง ทําใหเกิดการ

เชื่องโยง S-R อยูไดนาน การฝกบอยๆ โดยไมมี Feedback,Reinforcement จะไมเกิดผล ในระยะแรกเขาไม
ยอมรับ Reinforcement แตตอนหลังจึงยอมรับวาการฝกจะตองมี Reinforcer 
 
เบอรรัสเอฟ.สกินเนอร (พ.ศ.2447 - 2533)(Burrhus F. Skinner (ค.ศ. 1904-1990) 

Skinner  เปนนักจิตวิทยาที่เปนเจาของทฤษฏีของการเรียนรูท่ีเรียกวา “Operant Conditioning” เปน
ชาวอเมริกัน ทฤษฏีของทานเปนทฤษฏีท่ีมีประโยชนในการอธิบายพฤติกรรมของมนุษย เปนผูมีความเห็น
สอดคลองกัน Thorndike วา reinforcement เปนส่ิงสําคัญในการเรียนรู  แตมีความแตกตางตรงที่กลาววา 
“การเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นระหวาง reward และ response” แต Thordike  จะบอกวาการเช่ือมโยงระหวาง 
Stimulus และ response.  รูปแบบการเรียนรูของสกินเนอรคือ R-R Model  

Skinner ไดทดลองเกี่ยวกับการวางเงื่อนไขแบบ Operant โดยใชหนูและนกเปนตัวอยางในการทดลอง  
จนกระทั่งไดหลักการตางๆ เก่ียวกับการวางเงื่อนไขแบบ operant หลังจากนั้นจึงนําหลักการนี้มาศึกษาการเรียนรู
ของมนุษย ในป ค.ศ.1950 ทานไดเขียนหนังสือชื่อ “Science and Human Behavior” เนื่องจากทานเปนบิดาที่
ดีสนใจในการเรียนของบุตรีของทาน ซึ่งขณะนั้นกําลังเรียนอยูในโรงเรียนประถมศึกษา ทานจึงศึกษาเก่ียวกับการ
เรียนการสอนในโรงเรียน ในป 1954  ไดเขียนบทความขอ “The Science of learning and the Art of 
teaching” นอกจากนี้ทานมีความสนใจที่จะใชทฤษฏีของทานไปประยุกตเก่ียวกับการสอน จึงไดเขียนบทความ
ลงในวารสาร Science ในหัวขอเรื่อง “Teaching Machines” ป ค.ศ.1958 

E.L Thorndike และ B.L. Skinner เปนบุคคลสําคัญใน Conditioning ซึ่ง Thorndike ทําการทดลอง
กับแมว สวน Skinner ทดลองกับหนูและนกพิราบ โดยทั้ง 2 ทานเชื่อวาหลัก Classical Conditioning อธิบายได
เพียงสวนยอยของพฤติกรรมการเรียนรู แตยังมีพฤติกรรมจํานวนมากไมใชการตอบสนองงาย ๆ ตอสิ่งเรา แต
เปนการกระทําท่ีจงใจโดยคนหรือสัตว เขาเรียกพฤติกรรมประเภทนี้วา Operants และเรียกการเรียนรูชนิดนี้วา 
Operant conditioning โดยผูเรียนตองเปนผูกระทําเอง มิตองรอใหสิ่งเราภายนอกมากระตุน แตเกิดจากสิ่งเรา
ภายในตัวผูเรียนเองเปนตัวกระตุนใหคนแสดงพฤติกรรม เชน การเดิน การพูด การเลน การทํางาน ฯลฯ การที่
เรากินอาหารจะมีสาเหตุเนื่องมาจาก 
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ความหิว ซึ่งเปนความตองการทางรางกาย มิใชเนื่องมาจากการเห็นอาหาร (S) แลวก็กิน (R) แตเรา
กินอาหารเพราะเราหิว ซึ่งเปนความตองการของรางกาย การแสดงพฤติกรรมกินอาหาร เปนสิ่งท่ีผูเรียนจะตอง
เปนฝายกระทํา (Operant response) ซึ่งการเรียนรูประเภทนี้มิไดเก่ียวของกับสิ่งเราจากภายนอก Skinner เห็น
วาพฤติกรรรมของคนสวนใหญมีลักษณะเปน Operant learning และสิ่งสําคัญที่ทําใหคนแสดงพฤติกรรมซ้ําเดิม
คือ reinforcement 

เพ่ือแสดงใหเห็นวา การเรียนรูเกิดจากการกระทําของผูเรียน Skinner ใชหนูทดลองในกลอง “Skinner 
box” ซึ่งสรางขึ้นสําหรับการทดลองนี้โดยเฉพาะ ในกลองมีคานซึ่งเม่ือหนูกดจะไดอาหารกิน และการไดอาหาร
กินนี้จะมีเงื่อนไขบางอยางเชนเสียงดังแกรก และมีถาดสําหรับรองรับอาหาร Skinner จับหนูซึ่งกําลังหิวใสลงไป
ในกลองทดลอง ปรากฏวา หนูวิ่งไปวิ่งมา และโดยบังเอิญหนูไปเหยียบคานเขา ซึ่งมันไดยินเสียงดังแกรก และ
หลังจากนั้นก็มีอาหารหลนมาตามทอลงสูถาด หนูรีบหยิบอาหารนั้นกิน จากนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาอีก ในที่สุดหนูจะเฝา
กดคาน และวิ่งไปคอยรับอาหาร ครั้งแรกหนูจะเกิดการเรียนรูชนิด generalization คือคิดวากดคานทุกครั้งก็จะ
ไดอาหาร ตอมาเกิดการเรียนรูชนิด discrimination คือรูวาเมื่อไดยินเสียงแกรกเทานั้นจึงจะไดอาหาร ตอจากนั้น 
Skinner เปลี่ยนการทดลอง งดการใหอาหารเมื่อหนูกดคาน แตยังมีเสียงแกรกตามปกติ ปรากฏวาหนูกดคาน
ตออีกเพียง 2-3 ครั้งก็เลิกกด 

ตอมา Skinner ทําการทดลองเปรียบเทียบระหวางหนู 2 ตัว ตัวหนึ่งเม่ือกดคานก็จะไดอาหารทุกครั้ง 
อีกตัวหนึ่งเม่ือกดคานบางทีก็ไดบางทีก็ไมได ผลปรากฏวา หนูตัวแรกเม่ือหยุดใหอาหารหนูก็แทบจะเลิกกด
ทันทีเหมือนกัน สวนอีกตัวหนึ่ง ยังเฝากดอยูแมวาจะเหนื่อยจนหลับไป เม่ือตื่นขึ้นมาก็ยังเฝากดคานตอไป 
ลักษณะการให reinforcment เชนนี้ เหมือนกับคนเลนการพนัน ถึงแมวาจะไดบาง เสียบาง คนก็ยังเลน เพราะ
คิดวาอาจจะได 

ไดอะแกรมแสดงการเรียนรูของ Operant learning model 
 1. Response (กดคาน) ----- รางวัล (อาหาร - reinforcing stimulus - Sre) 
 2. คาน (S)  <-- +  อาหาร ----- R (กดคาน) 
 3. คาน (S) ----- กด  (R)   +   อาหาร  (reinforcer) 
 
Skinner กลาววาการเรียนรูชนิด operant conditioning หรือ Type - R conditioning นั้น ผูเรียน

จะตองเปนฝายกระทําเอง มิใชเปนการแสดงพฤติกรรมซึ่งเนื่องมาจาก สิ่งเราภายนอกมากระตุน ดังเชน การ
เรียนรูชนิด classical conditioning ดังตัวอยางของการทดลอง การที่หนูไดกินอาหาร เพราะหนูเปนผูกดคานจึง
ไดอาหารกิน หรือการท่ีเราหิว แลวไดกินอาหาร เพราะเราเปนผูทําหรือสั่งใหคนอื่นทํา 

แนวความคิดของสกินเนอรเก่ียวกับเรื่องการแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ผูเรียนเปนผูลงมือกระทํา 
และไดรับการเสริมแรงจะทําใหผูนั้นมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมซ้ําเดิมอีกนั้น สามารถอธิบายพฤติกรรมที่
ปรากฏอยูในชีวิตประจําวันไดอยางกวางขวาง เชนคนที่เคยไปทะเลแลว นอนเอาทรายกลบตัว เม่ือมีโอกาสไป
เท่ียวทะเลอีกก็มักท่ีจะทําพฤติกรรมนั้นซ้ําเดิม เพราะเกิดความสบาย หรือการท่ีเราทุกคนนั่งตัวตรงเขียนหนังสือ
แทนการนอนพังพาบเขียน ก็เพราะนั่งเขียนหนังสือสบายกวาการนอนเขียน หรือการท่ีเด็กบางคนรองไหแผล
ฤทธ์ิตาง ๆ นานา เม่ือเวลาจะเอาของที่ตองการ ก็สามารถอธิบายดวยหลักการเรียนรูของสกินเนอรไดเชนกัน 
เพราะการที่เด็กแผลงฤทธิ์แลว ผูใหญเกิดความรําคาญใจก็รีบหาของที่เด็กตองการใหการใหของท่ีเด็กตองการ
ภายหลังท่ีเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูวา ถาแสดงพฤติกรรมเชนนั้นแลว จะ
ไดของที่ตองการ ซึ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยที่ไมดีใหกับเด็ก หลักการเรียนรูของสกินเนอรสามารถอธิบาย
ได แมแตพฤติกรรมเชื่อถือโชคลางตาง ๆ เชน นักการพนันบางคนจะเชื่อวาเสื้อบางตัวเมื่อใสแลวจะนําโชค 
เพราะครั้งแรกท่ีใสเสื้อตัวนั้นแลวโชคดี ทุกครั้งท่ีออกไปเลนการพนันก็จะใสเสื้อตัวนั้นเปนตน หรือแมแตเรื่อง
การเช็ดกระจกหนารถของเด็กก็สามารถอธิบายดวยหลักการของสกินเนอรเชนกัน ดังนั้นถาจะใหเด็กเลิก
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พฤติกรรมนั้นทุกคนจะตองรวมใจกันไมใหสตางคแกเด็ก เพราะตราบใดที่ยังมีบางคนใหบางไมใหบาง เด็กก็ยัง
มีความหวังอยูวาจะไดเงิน 

หลักการเรียนรูของสกินเนอรสามารถนําไปใชไดผลดีในการเลี้ยงดูเด็ก เพ่ือปองกันไมใหเด็กเติบโต
ขึ้นมาเปนคนเจาอารมณ ในการใหนมเด็กสวนใหญเราจะใหเม่ือเด็กรองเสียกอน  ซึ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรูวา
ถารองแลวจะไดกิน นักจิตวิทยากลุม S-R บางคนไดทําการทดลองเพื่อจะแสดงใหเห็นวา เม่ือพฤติกรรมเกิด
จากการเรียนรูเราก็สามารถลบลางพฤติกรรมเกาได โดยใหเรียนรูพฤติกรรมใหมท่ีพึงประสงคมากกวา  ทดลอง
โดยใชพอแมซึ่งเปนนิสิตในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกาจํานวน 12 คู โดยใหพอแมทําตารางบันทึกวา
ลูกรองจะกินนมเวลาใด (เด็กเหลานี้มีอายุระหวาง 3 วัน จนถึงหนึ่งสัปดาห) ดังนั้นกอนที่จะถึงเวลาที่เด็กเคย
รองหิวนมเล็กนอยใหเลนหยอกเอินกับเด็กใหเด็กมีอารมณดี แลวอุมใหกินนม ผลปรากฏวาเด็กกลุมนี้ไมรอง
เวลาหิวนม แตจะเปนเด็กท่ีมีอารมณดี ท้ังนี้เพราะเด็กเกิดการเรียนรูวาเวลามีอารมณดีก็จะไดกินนมเหมือนกัน 
ไมจําเปนตองรองไหเสียกอน  

การลงโทษ (Punishment) 
หลังจากที่ Skinner ทดลองใหหนูกดคานเพื่อขออาหารกินแลว เขาไดเปลี่ยนการทดลองใหม โดยการ 

shock ดวยไฟฟา เม่ือจับหนูใสกรงมันจะวิ่งพลานเพ่ือหาทางออกและจะพนจากสภาพการถูก shock เม่ือกดคาน 
และเม่ือนําหนูกลับมาที่กรงอีกครั้ง มันจะแสดงอาการกลัว จึงสรุปวา การลงโทษ (shock ดวยไฟฟา) หนูจะ
เรียนไดเร็วและลืมเร็ว เพราะหนูจะรีบวิ่งหาทางออกอยางรวดเร็วแตจําไมไดวาทางไหนที่ทําใหพนอันตราย 
ดังนั้นหนูจะวิ่งพลานหาทางออกทุกครั้ง และทําใหกลัวสิ่งแวดลอม 

 
ความแตกตางระหวางการเรียนรูแบบ operant และ  classical conditioning 

ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนรูท้ัง 2 ประเภทคือ operant และ classical 
conditioning นั้นมีประเด็นใหญ ๆ ท่ีควรคํานึง 2 ประเด็น คือ 

1. แหลงของพฤติกรรม  จากการทดลองของ Pavlov สุนัขจะมีลักษณะ passive เพราะการที่สุนัข
เรียนรูท่ีจะมีน้ําลายไหลเกิดจากผูทดลองเปนผูทําใหเกิดขึ้น สวนพฤติกรรมของหนูใน Skinner’s box หนูเปนผู
ลงมือกระทําพฤติกรรมดวยตัวเอง โดยการกดคาน ซึ่งสภาพการณเชนนี้เรียก operant สําหรับ Skinner และ
นักจิตวิทยาบางคนเรียก instrumental learning ท้ังนี้เพราะการแสดงพฤติกรรมเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือท่ี
นํามาซึ่งการเสริมแรงซึ่งหมายถึงอาหารนั่นเอง 

2. สาระของกระบวนการเรียนรู  การเรียนรูแบบ classical นั้น เกิดจากการนําสิ่งเรา 2 ชนิดมาควบคู
ในเวลาเดียวกัน คือครั้งแรกนําสิ่งเราท่ีมีลักษณะเปนกลางท่ีตองการใหเรียนรู (CS-Conditioned stimulus) 
ตามดวยสิ่งเราท่ีกอใหเกิดการตอบสนองโดยอัตโนมัติ (UCS-unconditioned stimulus) ซึ่งการนําสิ่งเราเสนอใน
เวลาเดียวกันนี้ จะทําใหคนเกิดการเรียนรูท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเราท่ีตองการใหเรียนรู (CS) เชนเดียวกับสิ่งเราท่ี
มีการตอบสนองโดยอัตโนมัติ (UCS) สวนการเรียนรูแบบ operant เปนการเรียนรูท่ีเปนไปอยางรูตัว ไดรับ
อิทธิพลจากผลที่เกิดตามมาของพฤติกรรม (consequence) ถาผลที่เกิดตามมาของพฤติกรรมทําใหผูเรียนเกิด
ความพึงพอใจ ผูเรียนก็จะแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้น (reinforcement) แตถาผลท่ีตามมาเปนการลงโทษ ก็จะ
กอใหเกิดความไมพอใจ ทําใหการแสดงพฤติกรรมลดลง 

ดังนั้นจะเห็นวา การเรียนรูแบบ classical จะเนนความสัมพันธระหวางสิ่งเราท่ีเกิดขึ้นกอน (CS ตาม
ดวย UCS) กับการตอบสนองในขณะที่ operant จะเนนความสัมพันธระหวางการตอบสนองและผลที่เกิดตามมา
ของพฤติกรรม (consequence) 
หลักการพื้นฐานของการเรียนรูแบบ Operant  

ความคิดพ้ืนฐานของการเรียนรูแบบ Operant เปนเรื่องท่ีคอนขางงาย ไมยุงยากซับซอน ถือวาการ
แสดงพฤติกรรมทุกชนิดจะเกี่ยวของกับผลที่เกิดตามมาของพฤติกรรม และผลที่ตามมาเหลานี้จะมีอิทธิพล หรือ
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เปนตัวกําหนดพฤติกรรม โดยทั่วไปแลวผลที่เกิดตามมาของพฤติกรรมอาจจะเปนบวกหรือลบก็ได ถาผลท่ี
ตามมานั้นทําใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ําเดิม หรือทําใหความถี่ของการแสดงพฤติกรรมเพิ่มขึ้นเรียกวา 
“การเสริมแรง” (reinforcement) ซึ่งอาจจะเปนการเสริมแรงทางบวกหรือการเสริมแรงทางลบ แตถาผลที่
ตามมานั้น ทําใหการแสดงพฤติกรรมนอยลง เรียกวาเปนการลงโทษ (punishment) หรือ การหยุดการเสริมแรง 
(extinction) การลงโทษจะมี 2 ลักษณะ คือ typeI punishment และ typeII punishment 

การเสริมแรงบวก (Positive reinforcement) 
คํานี้ฟงแลวอาจจะไมเปนที่คุนเคยแตความเปนจริงแลว แนวความคิดมิไดเปนเรื่องใหมเลย เชน การที่

ผูเรียนใหความสนใจกับวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะวาพึงพอใจในตัวผูสอน หรือเพราะวาทําคะแนนไดดีใน
วิชานั้น ๆ ดังนั้นการเสริมแรงทางบวกจึงหมายถึง การที่คนแสดงพฤติกรรมในแตละวันแลวไดรับผลที่ตนเอง
พอใจ 

การเสริมแรงลบ (Negative reinforcement) 
กอนที่จะทําความเขาใจกับความหมายของคําวา การเสริมแรงลบจําเปนจะตองทําความเขาใจควบคูกัน

ไปกับ การเสริมแรงบวก Biehler & Snowman (1990) กลาววา คนสวนใหญมักจะสับสนระหวางคําวา การ
เสริมแรงบวก การเสริมแรงลบ และการลงโทษ 

การเสริมแรงบวก  จะสามารถกระตุนใหคนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคเพ่ิมขึ้น หรือม่ันคงขึ้น  โดย
การใหส่ิงเราบวก หรือตัวเสริมบวก 

การเสริมแรงลบ มีเปาหมายเชนเดียวกัน คือสามารถเพิ่มความคงทนของพฤติกรรมที่พึงประสงค 
เพียงแตมีวิธีที่ตางกัน เพราะแทนที่จะใหสิ่งเราบวก แตกลับดึงเอาสิ่งเราลบ หรือส่ิงที่ทําใหผูเรียนไมพึงพอใจ 
หรือไมตองการ (aversive stimuli) ออกไป เม่ือเด็กไดแสดงพฤติกรรมตามที่ผูใหญตองการแลว จริงๆแลว 
การเสริมแรงลบเกิดขึ้นบอยครั้งมากในชีวิตประจําวัน เชน การที่เด็กเก็บเสื้อผา หรือของเลนใหเปนที่เปนทาง 
เพ่ือแมจะไดไมบน ถาแมบนถือวาเปนการลงโทษ เพราะการบนเปนสิ่งท่ีเด็กไมชอบไมตองการ ดังนั้นเมื่องดการ
บนแลวจะทําใหเด็กทําในสิ่งท่ีแมตองการ เรียกวา การใหแรงเสริมลบ 

ขอสังเกต  การใหการเสริมแรงลบ จะตองเคยมีการใหสิ่งท่ีเด็กไมพึงพอใจมากอน หรือเคยไดรับการ
ลงโทษมากอน แตไมสามารถแพพฤติกรรมใหเปนไปตามที่ผูใหญตองการได ผูใหญควรเปลี่ยนวิธีมาใชการให
แรงเสริมลบแทน เพราะจะมีประสิทธิภาพมากกวาการลงโทษ เทาท่ีผานมาไดพูดถึงวิธีท่ีจะทําใหเกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงคตอไปนี้จะพูดถึงวิธีที่ทําใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลง  ซึ่งมี 3 วิธี คือ 

การลงโทษ (Punishment) 
นักจิตวิทยากลุมผูเรียนเปนผูลงมือกระทํา (operant) ไดใหคําอธิบายไวดังนี้ การลงโทษหมายถึงการ

ใหสิ่งเราท่ีผูเรียนไมพึงพอใจและไมตองการ ซึ่งเรียกวา aversive stimuli ซึ่งไดแก การดุ การตําหนิ การตบตี 
การเยาะเยย หรือการทําโทษใหเด็กคัดลายมือเปนรอย ๆ ครั้ง ฯลฯ สิ่งเหลานี้ไมมีใครชอบ 

คนสวนใหญมักจะมีความเขาใจสับสนระหวางการเสริมแรงลบกับ การลงโทษ ท้ัง 2 ลักษณะจะ
เก่ียวของกับสิ่งเราท่ีเด็กไมพึงพอใจแตใหผลตางกัน เพราะการเสริมแรงลบ เปนการงด หรือไมให หรือดึงสิ่งท่ี
เด็กไมพอใจออกไป จะมีผลทําใหพฤติกรรมที่พึงประสงคเพ่ิมขึ้น หรือม่ันคงขึ้น สวนการลงโทษ จะเปนการให
สิ่งท่ีเด็กไมพึงพอใจ โดยหวังท่ีจะแกพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

การพักช่ัวคราว (Time-out) 
มีลักษณะเชนเดียวกับ type l punishment คือลดความถี่หรือกําจัดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค หรือทํา

ใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคออนตัวลง โดยการนําสิ่งท่ีเด็กพึงพอใจ หรือแรงเสริมบวกออกไปชั่วคราว เปนการ
ตัดโอกาส ท่ีจะทําใหเด็กไดรับแรงเสริมบวกเชนเด็กท่ีชอบกอกวนในหองเรียน เพราะเรียกรองความสนใจ ครู
อาจจะใหไปอยูในหองวางๆ ตามลําพัง สัก 10 นาที แลวจึงใหกลับเขามาเรียนใหม หรือการท่ีนักกีฬาถูกพักการ
เลนชั่วคราวในระหวางการแขงขัน หรือการท่ีนักเรียนถูกตัดสิทธิบางประการเปนตน 
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การหยุดการเสริมแรง (Extinction) 
หมายถึงการหยุดไมใหความสนใจ (ignore) หรือไมใหการเสริมแรงพฤติ-กรรมที่ไมพึงประสงค เชน 

ครูไมใหความสนใจกับนักเรียนที่ตะโกนตอบ หรือตอบโดยที่ครูยังไมไดเรียก หรือการที่แมทําเพิกเฉยไมสนใจ
ตอการท่ีลูกทําเสียงงอแง โยเย ตลอดจนการที่ผูใหคําปรึกษาไมใหความสนใจตอการพูดตําหนิติเตียนตนเองของ
ผูมารับคําปรึกษา เปนตน การลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคโดยวิธี หยุดการเสริมแรง (extinction) และการพัก
ชั่วคราว (time-out) จะมีประสิทธิภาพถาใชรวมกับวิธีอ่ืน ๆ เชน การเสริมแรงบวก 

การกลับมาอยางคอยเปนคอยไป (Spontaneous recovery)  
พฤติกรรมที่ไมไดรับการเสริมแรง อาจจะคอย ๆ กลับมาใหมในลักษณะคอยเปนคอยไป ท้ังนี้เพราะ

การใชวิธี หยุดการเสริมแรง (extinction) เปนวิธีท่ีใหผลเพียงชั่วคราวที่จะไปลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ถา
หากวาใชวิธีนี้เพียงวิธีเดียว เพราะพฤติกรรมที่ถูกทําใหหายไปนั้นจะคอย ๆ กลับมาใหม 

การสรุปนัยทัวไป (Generalization) 
เม่ือคนเราเรียนรูท่ีจะตอบสนองตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่งโดยเฉพาะยอมจะตอบสนองตอสิ่งเราท่ีมี

ลักษณะใกลเคียงกัน หรือตางออกไปเล็กนอยในลักษณะเดียวกัน โดยที่คิดวาสิ่งเรานั้น ๆ เหมือนกัน เชน
นกพิราบของสกินเนอร ไดรับการฝกใหจิกแผนพลาสติกสีแดง ถาจิกถูกจะไดอาหารเปนการเสริมแรง ปรากฏวา
นกจะจิกแผนสีอ่ืน ๆ ท่ีมีสีตางออกไปเล็กนอย เชน สีสม และสีเหลือง แมจะตางทั้งสี ขนาดและรูปราง 

การเรียนรูในลักษณะ generalization จะเปนที่พึงปรารถนาหรือไม ขึ้นอยูกับสถานการณ เชน ท้ังครู
และพอแมจะมีความรูสึกพอใจมากถาเด็กซึ่งไดรับการเสริมแรงทางบวกในการใชวิธีศึกษาหาความรูอยางมี
ประสิทธิภาพ ในวิชาประวัติศาสตรไปใชในวิชา เคมีพีชคณิต และวิชาอ่ืน ๆ แตในบางสถานการณเด็กอาจจะทํา
ใหครูไมพอใจ เพราะนําสิ่งท่ีตนเคยไดรับการเสริมแรงจากทางบานไปใชในโรงเรียน เชน การแสดงความคิดเห็น 
การโตแยง หรือแสดงความไมเห็นดวย กับขอเสนอแนะของครู ท้ังนี้เพราะเห็นวาท้ังพอแมและครูเปนผูใหญ
เหมือนกัน 

การจําแนกแยกแยะ (Discrimination) 
เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนสามารถตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเหมือนกันดวยวิธีท่ีตางกัน เม่ือเกิดการเรียนรูใน

ลักษณะ generalization ท่ีไมเหมาะสมดังตัวอยางดังกลาว เปนความจําเปนที่จะตองสอนใหเด็กเกิดการเรียนรูใน
ลักษณะจําแนกแยกแยะ รูวาจะตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเหมือนกันดวยวิธีท่ีตางกันไดอยางไร เชน ครูไมใชพอแม 
แมวาจะเปนผูใหญเหมือนกันก็ตาม และรูจักท่ีจะตอบสนองดวยวิธีการท่ีแตกตางกันในแตละสถานการณ  โดย
กระบวนการเรียนรูในลักษณะนี้จําเปนจะตองใหแรงเสริมบวก เฉพาะพฤติกรรมที่พึงประสงคเทานั้น เชน 
เม่ือใดที่เด็กใหความสนใจตั้งใจเรียน เชื่อฟงใหความรวมมือ ฯลฯ และจะไมใหการเสริมแรงพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม เชน การไมสนใจเรียน การดื้อไมเชื่อฟง หรือการไมใหความรวมมือเปนตน 

โดยแทท่ีจริงแลว การแสดงพฤติกรรมในแตละวันถูกควบคุมโดยกระบวนการเรียนรู ในลักษณะ
จําแนกแยกแยะเปนสวนใหญ เชน การขับขี่รถที่ปลอดภัยในสังคม เพราะคนขับทุกคนเรียนรูท่ีจะตอบสนองตอ
ลักษณของไฟแตละสีดวยวิธีการที่ตางกัน คือไฟเขียว ไฟแดง และไฟเหลือง 

การแตงพฤติกรรม (Shaping) 
พฤติกรรมของมนุษยคอนขางซับซอน  ซึ่งสามารถปรับใหเปนไปตามที่ตองการไดโดยใหการเสริมแรง

พฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมปลายทาง หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค (คําวาพฤติกรรมปลายทาง - 
terminal behavior เปนคําท่ีสกินเนอรใช-Biehler & Snowman (1990) p. 326) และในขณะเดียวกันไมให
ความสนใจพฤติกรรมอื่นที่ไมเก่ียวของกับพฤติกรรมที่พึงประสงค กุญแจสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จในการ
ปรับพฤติกรรมคือ จะตองใหการเสริมแรงทันทีไปทีละขึ้น 

Nye (1979, อางถึงในพรรณี ช.เจนจิต,2538) ในการแตงพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพนั้น มีสิ่งท่ีตอง
คํานึงถึง 3 ประการ คือ 
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1. ใหการเสริมแรงทางบวกอยางมาก ๆ ในชวงแรก ๆ เพราะวาถาผูเรียนแสดงพฤติกรรมแลวไมมี
ผูใดสนใจ จะทําใหผูเรียนไมมีกําลังใจที่จะพยายามทําพฤติกรรมนั้น ๆ อีก 

2. อยาคาดหวังท่ีจะใหเกิดความกาวหนาอยางรวดเร็วนัก เพราะจะทําใหไปลดการตอบสนองที่
เหมาะสม เชน การที่คาดหวังจะใหเด็กขยันหมั่นเพียรในการทําการบานเปนเวลา 90 นาที ภายหลังท่ีเด็กเพ่ิง
ไดรับการแตงพฤติกรรมมาเพียง 45 นาที ยอมเปนความคาดหวังท่ีมากเกินไป เพราะเด็กอาจจะเกิดความทอ 
และความเบื่อ ซึ่งอาจทําใหมีพฤติกรรมยอนกลับไปที่เดิมอีก เนื่องจากขาดการเสริมแรงที่เพียงพอ 

3. การถวงเวลาการใหแรงเสริมกับพฤติกรรมปลายทางออกไป โดยการเพิ่มเวลาใหมากขึ้น จะทําใหมี
พฤติกรรมอื่นที่ไมเก่ียวของเกิดขึ้นตามมาดวย เพราะลักษณะของการเสริมแรงนั้นจะมีผลตอพฤติกรรมที่เพ่ิง
เกิด หรือท่ีเกิดใกล ๆ กัน มากกวาจะสงผลไปถึงพฤติกรรมปลายทาง เชน ครูแตงพฤติกรรมการศึกษาเลาเรียน
ของเด็กโดยใหศึกษาแตละวิชาเปนเวลาหลาย ๆ ชั่วโมง ในแตละสัปดาห (เปนกลยุทธที่ไดรับการพิสูจนแลววามี
ประสิทธิภาพ) โดยที่ไมใหเกรดเปนรายสัปดาห เม่ือถึงเวลาสอบกลางป ปรากฏวานักเรียนดูหนังสือแบบยัด
เยียดจนดึกดื่นเที่ยงคืน การที่นักเรียนทําคะแนนไดสูงโดยวิธีดูหนังสือแบบยัดเยียดนี้จะเปนแรงเสริมไดมากกวา
การคอย ๆ ดูไปเรื่อย ๆ โดยแยกเปนสวน ๆ จากขอสรุปนี้ทําใหไดขอคิดวาครูควรจัดใหมีการสอบบอย ๆ 
เพ่ือท่ีจะไดแรงเสริมอยางทันทวงที 

 
ตารางที่ แสดงสรุปการเสริมแรงและการลงโทษ 

 Pleasant  Noxious 
 

Added to 
Positive Reinforcement 

(เพ่ิมพฤติกรรม) 
Punishment I 

(ลดพฤติกรรม) 
 

taken from 
Punishment II 
(ลดพฤติกรรม) 

Negative Reinforcement 
(เพ่ิมพฤติกรรม) 

 
การเสริมแรง (Reinforcement) แบงเปน 2 ประเภท คือ 
1. Positive Reinforcement การเสริมแรงทางบวก หมายถึงการใหสิ่งเราท่ีพึงพอใจซึ่งมีผลทําใหเพ่ิม

พฤติกรรม 
2. Negative Reinforcement การเสริมแรงทางลบหมายถึงการเอาส่ิงท่ีไมพึงพอใจออกเปนผลทําให

พฤติกรรมเพิ่มขึ้น 
การลงโทษ (Punishment) แบงเปน 2 ประเภท คือ 
1. Punishment แบบที่ 1  หมายถึงการลงโทษโดยการใหสิ่งท่ีไมพึงพอใจ เชน การเฆียน,ตี มีผลทําให

ลดพฤติกรรม 
2. Punishment แบบที่ 2  หมายถึงการลงโทษโดยการเอาออกซึ่งสิ่งท่ีพึงพอใจ เชน ตัดเงินคาขนม ลด

ขั้นเงินเดือน ตัดเวลาพัก 15 นาที เปนตน 
   แตในทางศึกษาจะหลีกเลี่ยงการใชการลงโทษ แตจะใชการเสริมแรงมากกวาเพ่ือเพ่ิม พฤติกรรมที่

ไดจากการเรียนรู 
ชวงเวลาการเสริมแรง (Schedules of Reinforcement) 
1. Continuous Reinforcement การเสริมแรงทุกครั้งท่ีเกิดพฤติกรรมที่ตองการ ตัวอยางเชน นักเรียน

เคยมาโรงเรียนสาย ครูคอยดูอยูท่ีหนาประตูโรงเรียนเมื่อเห็นเด็กมาแตเชา ครูจะทักทาย ใหความสนใจ เด็กจะ
เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมมาโรงเรียนเชาได การใช Continuous Reinforcement ในระยะเริ่มบทเรียนใหม ๆ จะ
ทําใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น แตไมคอยอยูนาน 
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2. Partial (or Intermittent) Peinsforcement การเสริมแรงเปนบางครั้ง ซึ่งแบงไดเปนดังนี้  
2.1 Interval scale ใชเกณฑเปนชวงเวลา 
2.2 Ratio scale ใชเกณฑ จํานวนครั้ง 
ขอดีของ Partial Reinforcement ทําใหการเรียนรูคงอยูนาน 
 การใหการเสริมแรงเปนครั้งคราว (Partial or Intermittent Reinforcement) 
 
 
 Interval      Ratio 
 

   Fixed  variable         Fixed       variable 
ก. การใหแรงเสริม  ข. การใหแรงเสริม  ค. การใหแรงเสริม  ง. การใหแรงเสริม 
 ในชวงเวลาที่แนนอน ในชวงเวลาที่ไมแนนอน ในอัตราสวนทีแนนอน    ในอัตราสวนที่ไมแนนอน 

 
ชวงเวลาการเสริมแรง (Schedules of reinforcement) 
มีคําถามเก่ียวกับการเสริมแรงวา จําเปนจะตองใหทุกครั้งหรือไม คําตอบ คือในบางสถานการณอาจจะ

ตองใหทุกครั้ง แตบางครั้งก็ไมจําเปน ในกรณีท่ีตองใหทุกครั้งคือ เม่ือตองการจะใหเด็กเรียนรูพฤติกรรมใหมท่ี
มีลักษณะซับซอน  ซึ่งเปนไปในลักษณะการปรับพฤติกรรม การเรียนรูจะดําเนินไปอยางดีท่ีสุดเมื่อเด็กไดรับการ
เสริมแรงทางบวกในทุกๆ ครั้งท่ีแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค และไมใหความสนใจพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
โดยวิธีการนี้เรียกวาเปนการใหการเสริมแรงทุกครั้งอยางตอเนื่อง (Continuous reinforcement schedule) 

เม่ือเด็กเรียนรูท่ีจะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคแลว การใหแรงเสริมทุกครั้งก็ไมจําเปนอาจจะใหเปน
ครั้งคราว(Partial หรือ intermittent) สกินเนอรไดแบงการใหการเสริมแรงแบบเปนครั้งคราว ออกเปน 4 
ลักษณะ ดังนี้ คือ 

ก. การใหแรงเสริมในชวงเวลาที่แนนอน (fixed interval - Fl) 
ข. การใหแรงเสริมในชวงเวลาที่ไมแนนอน (variable interval - Vl) 
ค. การใหแรงเสริมในอัตราสวนที่แนนอน (fixed ratio - FR) 
ง. การใหแรงเสริมในอัตราสวนที่ไมแนนอน (variable ratio - VR) 
ก. การใหแรงเสริมในชวงเวลาที่แนนอน (fixed interval-Fl) หมายถึงการใหแรงเสริมโดยกําหนด

ระยะเวลาที่แนนอนหลังจากที่ผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในครั้งแรก และครั้งต อ ๆ ไป ไดอยาง
ถูกตอง เชน 5 นาที 1 ช.ม. หรือ 7 วัน เปนตน ทําใหผูเรียนคาดคะเนไดถูกวา เม่ือใดจะไดรับแรงเสริมเปนที่นา
สังเกตวา โดยกระบวนการนี้ พฤติกรรมจะเพิ่มขึ้นเมื่อจวนจะถึงกําหนดเวลาหลังจากนั้นการแสดงพฤติกรรม
อาจจะเฉื่อยลง 

ข. การใหแรงเสริมในชวงเวลาที่ไมแนนอน (variable interval-VI) การใหแรงเสริมครั้งแรก และครั้ง
ตอ ๆ ไปไมแนนอน แปรเปลี่ยนอยูเสมอ ผูเรียนไมสามารถเดา หรือคาดคะเนไดวาจะไดรับแรงเสริมเม่ือใด 
การใหแรงเสริมในลักษณะนี้สามารถกระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมไดอยางดี เพราะผูเรียนจะไมหยุดการ
แสดงพฤติกรรมในระหวางที่ไมไดรับแรงเสริม เพราะไมทราบวาจะไดรับแรงเสริมอีกเม่ือไร 

ค. การใหแรงเสริมในอัตราสวนที่แนนอน (fixed ratio-FR) เปนการใหแรงเสริมตามจํานวนครั้งของ
พฤติกรรม โดยจัดในอัตราสวนที่แนนอน หรือคงท่ีระหวางการตอบสนองที่ไมไดรับการเสริมแรงกับการ
ตอบสนองที่ไดรับการเสริมแรง เชนใหแรงเสริม ถาพฤติกรรมที่ตองการเกิดซ้ํา ๆ 5 ครั้ง อัตราสวนระหวางการ
ตอบสนองที่ไดรับแรงเสริม กับการตอบสนองที่ไมไดรับแรงเสริมจะเปน 5: 1 การใหแรงเสริมในลักษณะนี้ จะ
ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการในอัตราเร็วมาก แตผูเรียนจะหยุดการแสดงพฤติกรรมชั่วคราวหลังจากที่ไดรับ
การเสริมแรงแลวหลังจากนั้นจึงจะเริ่มใหม 
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ง. การใหแรงเสริมในอัตราสวนที่ไมแนนอน (variable ratio-VR) เปนการใหแรงเสริมในลักษณะที่
ผูเรียนไมสามารถคาดคะเนไดถูกวา เม่ือไรจึงจะไดรับแรงเสริม เปนการใหแรงเสริมพฤติกรรมตามจํานวนครั้งท่ี
แปรเปลี่ยนไปเสมอ เชน ครั้งแรกอาจจะเปน 4 ครั้ง จึงไดแรงเสริม ครั้งท่ี 2 เปน 10 ครั้ง จึงจะไดแรงเสริมเปน
ตน โดยวิธีใหแรงเสริมลักษณะนี้จะสามารถกระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมในอัตราที่สูงมาก แมเม่ือจะไมได
รับแรงเสริมก็ยังสามารถกระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมไดตอไปอีกนาน  การใหแรงเสริมลักษณะนี้เปน
หลักการท่ีใชในเครื่อง slot machines นอกจากนั้นหลักการเสริมแรงแบบ VR ยังชวยอธบิาย 

การทํางานของนักวิทยาศาสตรวา ทําไมจึงเฝาศึกษาคนควาวิจัยในเรื่องเดียวกันตอเนื่องกันไป โดยไม
หยุด เชน การคนควาวิจัยเก่ียวกับโรคมะเร็ง ผลการคนควาในแตละครั้งจะชวยทําใหเขาใจธรรมชาติของโรคไดดี
ขึ้น แตไมมีใครบอกไดเลยวาโรคนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด เหลือท่ีจะทํานายได อาจจะเปนการทดลองในครั้งตอไป ซึ่งก็
ไมทราบวาเม่ือใดแตคงจะไมใชในการทดลองอีก 30 ครั้งตอไป แตท่ีทราบแน ๆ คือ แรงเสริมที่เปนรางวัลโน
เปลรออยู (Biehler & Snowman,p.327’,1990 อางถึงในพรรณี ช.เจนจิต) 

การนําหลัก Operant Conditioning ไปใชในการศึกษา ไดแก การใชบทเรียนสําเร็จรูป การปรับ
พฤติกรรมของผูเรียน เปนตน 
 
John B. Watson (ค.ศ.1878-1958) 

Watson เปนผูท่ีทําใหทฤษฎีการเรียนรูของ Pavlov เผยแพรไปอยางกวางขวางมาก Watson เปน
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เปนผูตั้งศัพท “Behaviorism” เพราะเห็นวาจิตวิทยาซึ่งจะถือวาเปนวิทยาศาสตรอยาง
แทจริงนั้นจะตองศึกษาพฤติกรรมเฉพาะในสิ่งท่ีสังเกตไดอยางเดนชัด มีความเห็นวา การศึกษาทางจิตวิทยาควร
เปนการศึกษาสิ่งท่ีเปนปรนัย (objective) มิใชเปนอัตนัย (subjective) ซึ่งเก่ียวกับความรูสึก นึกคิดของคน 
Watson ไดนําความคิดของ Pavlov มาทําการทดลองกับคนเพื่อจะศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของคน รูปแบบ
การเรียนรูของวัตสันคือ S-S modle 

Watson & Rayner (1920, อางถึงใน สุรางค โควตระกูล) ไดทําการทดลองเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู
ของคน โดยใชเด็กชาย Albert อายุประมาณ 2 ขวบ โดยที่เขาใหขอสังเกตวา โดยธรรมชาติแลวเด็ก ๆ จะกลัว
เสียงที่ดังขึ้นมาอยางกะทันหัน และก็โดยธรรมชาติอีกเชนกัน เด็ก ๆ มักจะไมกลัวสัตวประเภท หนู กระตาย 
ฯลฯ ในชวงของการทดลองเขาปลอยให Albert เลนกับหนูขาว ขณะที่ Albert เอ้ือมมือจะจับหนู Watson ใช
ฆอนตีแผนเหล็กเสียงดังสั่น เด็กแสดงอาการตกใจกลัว หลังจากนั้นเด็กแสดงอาการหลัวหนู ถึงแมจะไมมีเสียง
ฆอนตีดัง ๆ ก็ตาม ในสถานการณเชนนี้ เด็กเกิดการเรยีนรูชนิดเชื่อมโยงระหวางเสียงดัง  ซึ่งทําใหเด็กเกิดความ
กลัวขึ้นตามธรรมชาติ (เปน unconditioned stimulus-response) กับ หนู ซึ่งครั้งแรกเด็กไมกลัวแตเม่ือนํามาคู
กับเสียงดัง เด็กเกิดการเชื่อมโยงระหวางเสียงดังกับหนูในที่สุดทําใหเด็กกลัวได ดังนั้น หนูจึงกลายเปน CS ซึ่ง
ทําใหเกิดความกลัว (CR) ดังไดอะแกรม 

     เสียงดังอยางกระทันหัน---  เกิดความกลัว 
 นําหนูและเสียงดัง   (U C S)  ---   (U C R) 
 มาควบคูกัน   หนู (neutral) ---  ไมกลัว 
     หนู  ---  กลัว 
     (C S)  ---  (C R) 
จากการทดลองของ Watson ปรากฏวา Albert มิไดกลัวแตเพียงหนูเทานั้น แตจะกลัวสัตวมีขนทุกชนิด 

รวมทั้งเสื้อท่ีเปนขนดวย ความสําเร็จครั้งนี้ของ Watson ทําใหเขาคิดวาเขาจะสามารถควบคุมพฤติกรรมทุกชนิด
ของคนได สามารถจะใหใคร เปนอะไรก็ไดท้ังนั้น โดยมิตองคํานึงถึงสติปญญา ความสามารถ  

Watson  มิไดนําความคิดของเขาไปใชโดยตลอดรอดฝง ท้ังนี้เพราะเขาไดผละออกจากวงการ
การศึกษา  และหันไปสนใจกับงานดานธุรกิจ 
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สรุป 
 องคประกอบสําคัญของการเรียนรูชนิด classical conditioning คือ 
 1. ความใกลชิด 
 2. การฝกหัด 
 การเรียนรูชนิดนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “Type - S conditioning” ซึ่งหมายความวา การเรียนรู

จะเกิดขึ้นไดจะตองมีสิ่งมากระตุน  ซึ่งเปนสิ่งเราจากภายนอกมากระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรม ผูเรียนเปน
เพียงฝายรอรับ 

ขอสังเกต 
ความคิดเห็นของ Pavlov เห็นวา unconditioned stimulus (UCS) คืออาหารเปน reinforcer เพราะ

สามารถทําใหหมาน้ําลายไหลไดมากขึ้นภายหลังไดยินเสียงกระดิ่ง  และไดอาหารอยางทันที ฉะนั้นอาหารจึงเปน
ตัวเสริมแรงใหเกิดการเรียนรู คือ น้ําลายไหล แตนักจิตวิทยาบางคนในกลุมนี้ คือ Watson และ Guthrie ไม
สนใจเก่ียวกับตัว เสริมแรง เห็นวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากความใกลชิด และการฝกหัด เทานั้น ไม
จําเปนตองมีตัวเสริมแรง 

ในการแสดงพฤติกรรมของคนในแตละวันนั้น ถาเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับอารมณความรูสึกแลวสามารถ
อธิบายดวยหลักการของการเรียนรูแบบ Classical Conditioning เชนคนที่กลัวไกยางซีพีท่ีเสียบไมอยางมาก ถา
จะตองเดินผานหนารานไกยางซีพีจะตองขาม 

ถนนไปเดินอีกฟากหนึ่งการที่มีพฤติกรรมกลัวไกยางซีพีอยางมากนั้น  เพราะเคยมีประสบการณพบ
รถทัวรชนกันแลวไฟครอกคนตาย คนที่ถูกไฟครอกตายจะมีลักษณะคลายไกยางซีพี ดังนั้น เม่ือเห็นไกยางซีพีจะ
มีความกลัวทุกครั้ง 

การกลัวไกยางซีพี เพราะเกิดการเรียนรูในลักษณะของการเชื่อมโยง โดยเชื่อมโยงเหตุการณ ซึ่งรุนแรง
กระทบกระเทือนจิตใจมาก ภาพของคนที่ถูกไฟครอกตาย ฝงอยูในความรูสึก เม่ือมาพบไกยางซีพีซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกัน จึงทําใหเกิดความกลัวไกยางซีพีไปดวย  ซึ่งสามารถแสดงดวยไดอะแกรมของการเกิดการเรียนรูได
ดังนี้ (พรรณี ช.เจนจิต,2538) 

 
เชื่อมโยงสภาพการณ สภาพการณท่ีนาสพึงกลัว UCS) ---  ความรูสึกกลัว (UCR) 
ท่ีเปน UCS กับสิ่งท่ี        (ภาพคนที่ถูกไฟครอกตาย) 
เปน Neutral  ไกยางซีพีเสียบไม (Neutral)  ---  ไมกลัว 
    
                          ไกยางซีพีเสียบไม (CS)  ---  กลัว (CR) 
 
ครั้งแรกเห็นไกยางซีพีแลวไมกลัว เพราะตอนนั้นไกยางซีพีมีลักษณะ Neutral แตตอมาหลังจากเกิด

เหตุการณแลว เกิดความกลัวไกยางซีพี เพราะทําใหนึกถึงเหตุการณในครั้งนั้น  ดังนั้นไกยางซีพีจึงเปน CS ซึ่ง
ถือวาเกิดการเรียนรูในลักษณะเชื่อมโยง 

การนําหลักการมาใชในการศึกษา 
1.ความใกลชิด  นักจิตวิทยาในกลุมนี้บางคน เชน Guthrie เห็นวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเนื่องจาก

ความใกลชิดโดยไมตองมี reinforcement ดังนั้น การสอนในชั้นเรียน ครูควรคํานึงถึง ความใกลชิดของสิ่งเรา
และการสนองตอบ เชน ครูชูบัตรคํา “ไก” (สิ่งเรา) และใหเด็กอานบัตรคํานั้นทันที (การสนองตอบ) ฉะนั้นใน
การจัดการสอนครูจะตองคํานึงถึงความใกลชิดของทั้งสิ่งเรา-การตอบสนอง 

ในการเรียนรูชนิด classical conditioning นั้น ความใกลชิดระหวาง  conditioned stimulus และ 
unconditioned stimulus เปนสิ่งสําคัญซึ่งทําใหเกิด conditioned response 
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2. การฝกหัด หมายถึงการทําพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่งซ้ําๆ เพ่ือใหจําไดอยางคงทน  
ซึ่งถือวาเปนสิ่งจําเปนในการเรียนพวกทักษะตาง ๆ แตการทําซ้ํา ๆ จะไมเกิดประโยชนกับการเรียนพวก
กฏเกณฑหรือ concept ตาง ๆ เพราะสิ่งเหลานี้ตองเรียนดวยความเขาใจ ไมใชเรียนดวยการทองจํา 

สรุป  แนวคิดที่สําคัญของกลุมพฤติกรรมนิยม 
องคประกอบสําคัญในการเรียนรู 
กลุม  Classical conditioning หรือ Type - S Conditioning 
1. ความใกลชิด 
2. การฝกหัด 
กลุม  Operant conditioning หรือ Type - R conditioning 
1. การเสริมแรง 
2. ความใกลชิด 
3. การฝกหัด 
องคประกอบสําคัญของการเรียนรูของกลุม S-R 
1. ความใกลชิด 
2. การฝกหัด 
3. การเสริมแรง 
4. การสรุปนัยทั่วไป 
5. การจําแนกแยกแยะ 
ขอสังเกต 
1. การแสดงพฤติกรรมตอบสนอง มี 2 ลักษณะ คือ Respondent และ Operant 
1.1 Respondent เปนการตอบสนองตอสิ่งเราท่ีเคยมีลักษณะเปนกลาง ซึ่งนํามาควบคูกับสิ่งเราท่ีเปน 

UCS ทําใหเกิดการตอบสนองโดยอัตโนมัติ (UCR) ในลักษณะเชนเดียวกัน ซึ่งเปนการเรียนรูแบบ classical 
conditioning เปนการเรียนรูซึ่งผูเรียนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองไปโดยอัตโนมัติ ไมสามารถควบคุมได สวนใหญ
จะเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับอารมณความรูสึก 

1.2 Operant เปนการตอบสนองซึ่งผูเรียนเปนฝายแสดงพฤติกรรมเอง โดยมิตองอาศัยสิ่งเราจาก
ภายนอก และผูเรียนจะทําพฤติกรรมนั้นซ้ําเดิมอีก ถาไดรับการเสริมแรง ซึ่งเปนการเรียนรูแบบ Operant 
conditioning 

2. นักจิตวิทยากลุม S-R theories ประกอบไปดวยผูท่ีมีความคิดตาง ๆ กัน ดังนั้นคําวา theory จึงใช
เปน theories เสมอ เราสามารถแยกความคิดของนักจิตวิทยาในกลุมนี้ออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

2.1 กลุม reinforcement theorist มีความเห็นวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจะตองมี การเสริมแรง บุคคล
สําคัญในกลุมนี้ คือ Pavlov, Thorndike และ Skinner 

2.2 กลุม nonreinforcement theorist มีความเห็นวาการเรียนรูเกิดจาก ความใกลชิด ระหวางสิ่งเรา
และการตอบสนองไมจําเปนตองมีการเสริมแรงบุคคลสําคัญในกลุมนี้ คือ Watson และ Guthrie (ผูเสนอกฏ
แหงความใกลชิด - Law of contiguity) 

1. Reinforcement  น้ําลายที่ไหลสนองตอบตอเสียงกระดิ่งจะสามารถทําใหเพ่ิมมากขึ้น โดยการที่สั่น
กระดิ่งแลวใหอาหารทันทีทําซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ครั้งจนกระทั่งหมาเกิดการเรียนรู ถาไดยินเสียงกระดิ่งก็จะไดกิน
อาหาร  ดังนั้น อาหารเปน reinforcer ซึ่งเปนตักระตุนใหหมาทําพฤติกรรมซ้ําเดิมอีก คือ น้ําลายไหล 

2. Extinction ถาสั่นกระดิ่งแลวไมใหอาหาร ทําซ้ํา ๆ กันหลาย ๆ ครั้ง ในที่สุดอาการน้ําลายไหลของ
หมาจะหยุด 
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3. Generalization  เม่ือหมาเกิดการเรียนรูวาเม่ือไดยินเสียงกระดิ่งจะไดอาหารหมามีแนวโนมที่จะ
สนองตอบตอเสียงใด ๆ ก็ไดท่ีคลายกับเสียงกระดิ่ง 

4. Discrimination การสอนใหหมารูจักแยกเสียงที่ตองการใหเรียนรูจากเสียงอ่ืน ๆ ใหใชการเสริมแรง
ภายหลังสิ่งท่ีตองการ เชน ถาตองการใหหมาเกิดการเรียนรูภายหลังเสียงกระดิ่ง แตมิใชภายหลังเสียงอ่ืน ๆ ท่ี
ใกลเคียงกัน ใหอาหารภายหลังเสียงกระดิ่งเทานั้น ทําหลาย ๆ ครั้งหมาจะเกิดการเรียนรู ถาไดยินเสียงกระดิ่ง
เทานั้นจึงจะไดอาหาร  ดังนั้นหมาจะมีอาการน้ําลายไหลเมื่อไดยินเสียงกระดิ่งเทานั้น 

 
3. ทฤษฎีการเรียนรูตามกลุมมนุษยนิยม 

กลุมมนุษยนิยมจะคํานึงถึงความเปนคนของคน จะมองธรรมชาติของมนุษยในลักษณะที่วา มนุษยเกิด
มาพรอมกับความดีท่ีติดตัวมาแตกําเนิด มนุษยเปนผูท่ีมีอิสระสามารถที่จะนําตนเอง และพ่ึงตนเองได เปนผูท่ีมี
ความคิดสรางสรรคท่ีจะทําประโยชนใหสังคม มีอิสระเสรีภาพที่จะเลือกทําสิ่งตางๆที่จะไมทําใหผูใดเดือดรอน 
ซึ่งรวมทั้งตนเองดวย มนุษยเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบและเปนผูสรางสรรคสังคม บุคคลสังคมในกลุมนี้ซึ่งมี
บทบาทสําคัญตอการศึกษาคือ Maslow, Rogers, Combs 
 
Maslow 

มาสโลวสําเร็จการศึกษาทางดานจิตวิทยาซึ่งไดรับบการฝกฝนทางดานพฤติกรรมนิยม หลังจากที่
ทํางานเปนนักจิตวิเคราะห ในขณะเดียวกันใหความสนใจทางดานมนุษยวิทยา จากการที่ไดรับอิทธิพลจากหลาย
แนวความคิดวา นักจิตวิทยาอเมริกันสวนใหญไดรับอิทธิพลจากกลุมพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีของฟรอยดมี
ขอจํากัดและเขมงวดเกินไป และสรุปวา มนุษยเปนผูท่ีอยูอยางสิ้นหวัง ไมสามารถควบคุมตนเองได ท้ังนี้เพราะ 
ฟรอยดไดศึกษากับคนที่เปนโรคจิตประสาทเปนสวนใหญ สวนมาสโลวศึกษาในคนปกติ ซึ่งพบวาเด็กจะ
พยายามศึกษาสํารวจ เพ่ือสะสมประสบการณ และมีความเชื่อพ้ืนฐานวา "ถาใหอิสระภาพแกเด็ก เด็กจะเลือกสิ่ง
ท่ีดีสําหรับตนเอง" พอแมและครูไดรับแรงกระตุนใหมีความไววางใจในตัวเด็กและควรเปดโอกาสและชวยให
เด็เจริญเติบโตตอไป มิใชใชวิธีควบคุมและจัดการชีวิตของเด็กท้ังหมด หรือเขาไปยุงเก่ียวและพยายามปรับ
พฤติกรรมใหเปนไปตามที่ผูใหญตองการ 

มาสโลวเปนผูท่ีมองวาธรรมชาติแลวมนุษยเกิดมาดี และพรอมที่จะทําสิ่งดี ถาความตองการพ้ืนฐาน
ไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ เปนผูท่ีมองวาความดีท่ีอยูในตัวมนุษยเปนสิ่งท่ีติดตัวมาแตกําเนิด การเรียนรู
หรือการแสดงพฤติกรรมเกิดจากแรงผลักดันภายในตัวบุคคล เด็กมีธรรมชาติพรอมที่จะศึกษาสํารวจสิ่งตางๆ 
และมนุษยทุกคนมีแรงภายในที่จะไปถึงสภาพการณท่ีเรียกวา "การรูจักตนเองตรงตามสภาพที่เปนจริง (self 
actualization)" หรือความตองการที่จะตระหนักในความสามารถของตนเอง ซึ่งหมายถึงความสามารถที่จะเขาใจ
ตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในสวนบกพรองและสวนดี รูท้ังจุดออนและตระหนักในความสามารถของตนเอง พรอม
ท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนที่มีตอตนเอง มาสโลวไดกลาววา มนุษยทุกคนลวนมีความตองการและจะสนอง
ความตองการใหกับตนเองทั้งสิ้น ซึ่งความตองการเรียงจากความตองการขั้นต่ําสุดขึ้นไปหาความตองการขั้น
สูงสุดดังนี้ 1)ความตองการทางดานรางกาย 2)ความตองการความปลอดภัย 3)ความตองการความรักและเปน
เจาของ 4)ความตองการที่จะเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยอง 5)ความตองการที่จะตระหนักในความสามารถ
ของตนเองหรือรูจักตนเอง 6)ความตองการที่จะรูและท่ีจะเขาใจ 7)ความตองการทางดานสุนทรียะ โดยมาสโลว
ไดอธิบายวา เม่ือความตองการในขั้นหนึ่งท่ีต่ํากวาไดรับการตอบสนอง มนุษยก็จะมีความตองการในขั้นตอไป ซึ่ง
ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองในแตละขั้นนั้นไมจําเปนตองไดรับเต็ม 100 เปอรเซ็นตกอนจึงจะมีความ
ตองการในขั้นตอไปท่ีสูงขึ้น 

มาสโลวไดแบงความตองการทั้ง 7 ขั้น ออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 (ความตองการขั้นที่ 1-4) 
เรียกวา "ความตองการขั้นต่ํา" หรือความตองการเนื่องจากการขาดหรือไมมี ซึ่งเปนการตอบสนองจากปจจัย
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ภายนอก สวนกลุมที่ 2 (ความตองการขั้นที่ 5-7) เรียกวา "ความตองการขั้นสูง" หรือความตองการพัฒนา เปน
ความตองการเนื่องมาจากการแสวงหา มิใชเนื่องมาจากการขาดหรือการไมมี หากความตองการขั้นต่ําไดรับการ
ตอบสนองอยางเพียงพอ มนุษยจะพัฒนาขึ้นมาถึงความตองการในขั้นที่ 5 ซึ่งเปนความตองการที่จะรูจักตนเอง
ตรงตามสภาพ เปนความตองการของผูท่ีจะพัฒนาขึ้นไปสูความเปนคนที่สามรรถใชความสามารถที่ตนเองมีอยู
ไดอยางเต็มสมบูรณ จะเปนผูท่ีคํานึงถึงตัวปญหามากกวาตัวบุคคล เปนผูท่ีคํานึงถึงบุคคลอื่น ท้ังนี้เพราะตนเอง
ไดรับการสอนงความตองการขั้นต่ําอยางเต็มที่แลว ท้ังเปนผูท่ีมองเห็นศักดิ์ศรีและคุณคาในตนเอง ตลอดจนมี
ความนับถือในตนเองซึ่งเม่ือเปนเชนนี้ความดีท่ีติดตัวมาแตกําเนิดจะปรากฏออกมา ตามแนวคิดของมาสโลว 
มนุษยพรอมที่จะใชความสามารถที่มีอยูในตนเองทําประโยชนใหกับสังคมไดอยางเต็มที่  
Rogers 

โรเจอรมีประสบการณคลายคลึงกับมาสโลว และมีขอสรุปคลายกันในดานใหอิสระกับเด็ก และเสนอ
ทฤษฎี client centered ซึ่งเนนความสําคัญของผูท่ีมีปญหาที่มาปรึกษา โดยพยายามแนะนําใหผูใหคําปรึกษา
บอกผูมารับคําปรึกษาวาอะไรผิดและจําตองทําอะไร แตจะแนะนําใหผูรับคําปรึกษาพยายามควบคุมพฤติกรรม
ของตนเอง เทคนิคที่โรเจอรใชในการใหคําปรึกษาคือ การสรางบรรยากาศที่อบอุน ใหการยอมรับเด็ก และมี
ทัศนคติท่ีดีตอผูมารับคําปรึกษา ซึ่งสามารถทําใหผูมารับคําปรึกษายอมรับตนเอง และรูจักตนเอง เม่ือมนุษย
ไดรับการพัฒนาคุณภาพไดถึงระดับ ก็จะมีแนวโนมที่จะสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง โดยไมตองแสวงหา
ความชวยเหลือจากผูอ่ืน ตอมาโรเจอรไดสรุปวา ทฤษฎี client centered สามารถนํามาประยุกตใชในดานการ
เรียนการสอน โดยเนนจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูจะตองเปนผูท่ีมีความเชื่อ มีศรัทธาใน
ความเปนคนของผูเรียน การที่มีความเชื่อและไววางใจในความสามารถของบุคคล จะชวยใหบุคคลนั้นๆพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง ดังนั้น ควรเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกวิธีการท่ีจะเรียนเอง ใหเกียรติผูเรียนทั้งในแง
ความรูสึกนึกคิด โรเจอรชี้ใหเห็นวาการสอนโดยใช ผูเรียนเปนศูนยกลาง จะคลายคลึงกับ ผูมารับคําปรึกษาเปน
ศูนยกลาง เพราะชวยใหผูเรียนรูจักชวยตนเองในเรื่องการเรียน โดยไมตองขอความชวยเหลือจากครู 
Combs 

คอมบส มีแนวคิดที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดของกลุมพฤติกรรมนิยม และกลุมจิตวิเคราะห ดังนั้นจึง
พยายามศึกษาเพื่อหาทางเลือกใหม โดยคอมบส มีความเชื่อวา "พฤติกรรมสวนใหญของบุคคลเปนผลมาจาก
การรับรูสิ่งแวดลอมในชวงนั้นและเวลานั้น" ซึ่งเปนแนวคิดเดียวกับเรื่อง "life space" ของเลวิน จากแนวคิดนี้
ชี้ใหเห็นวา ครูควรจะตองพยายามเขาใจสภาพการเรียนการสอน โดยการทําความเขาใจวาผูเรียนมองสิ่งตางๆ
อยางไร จากจุดี้นําไปสูขอสรุปวา ในการชวยใหผูเรียนไดเรียนนั้นจะตองชักจูงใหเด็ปรับทั้งความเชื่อและการรับรู
ของผูเรียนจนกระทั่งสามารถมองเห็นสิ่งตางๆตางไปจากเดิม และแสดงพฤติกรรมที่ตางไปจากเดิม ความคิด
ของคอมบส บางสวนคลายกับบรูนเนอร ในกลุม cognitive แตจะเนนในดานการรับรูของผูเรียนมากกวาการคิด
และการใหเหตุผลดังเชนคนอื่นๆ 

คอมบส มีความเชื่อวา การที่บุคคลรับรูเก่ียวกับตนเองเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งนําไปสูหลักการสําคัญในการ
จัดการเรียนการสอน คือการชวยใหผูเรียนพัฒนาความรูสึกนึกคิดเก่ียวกับตนเองในแงบวก ท้ังมาสโลวและ
คอมบสตางก็เนนวามนุษยนั้นมีลักษณะของการพึ่งตนเอง ทําอะไรดวยตนเอง แตมาสโลวเนนที่แรงจูงใจภายใน
เปนตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตามลําดับขั้นของความตองการ สวนคอมบสอธิบายวาการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลนั้นเปนไปเพื่อความเพียงพอ ซึ่งหมายความวาความตองการพ้ืนฐานของมนุษยคือความ
เพียงพอนั้น จะเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรม หากเปนเชนนั้นแสดงวา ผูเรียนตองการความเพียงพอ
เทาท่ีจะเปนไปไดในทุกสถานการณ ดังนั้นบทบาทของครูจะตาจากแนวความคิดของกลุมพฤติกรรมนิยมกลุม 
S-R ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเรียนไดดวยการใชการเสริมแรง คอมบสไดใหแนวคิดวา 'งานของครูมิ
ใชเปนเพียงการตั้งขอกําหนด การปนเด็ก การขูบังคับ การเยินยอ หรือการชวยเหลือเด็ก แตงานของครูควร
เปนไปในลักษณะผูอํานวยความสะดวกใหกับเด็ก กระตุน ใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือเพ่ือใหสามาถทํา
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กิจกรรม เปนผูรวมคิด และเปนเพ่ือนกับเด็ก" จากความเชื่อของคอมบสดังกลาว จึงเสนอลักษณะที่ดีของครูไว
ดังนี้ 1)เปนผูท่ีมีความรู 2)เปนเพ่ือรวมงานกับผูเรียน 3)มีความศรัทธาและเชื่อวาเด็กทุกคนมีความสามารถที่
จะเรียนรูได  4)เปนผูท่ีมีความคิดในเชิงบวกกับตนเองซึ่งจะนําไปสูความรูสึกนึกคิดในเชิงบวกกับผูอ่ืน 5)มี
ความเชื่อวาจะสามารถชวยเหลือเด็กทุกคนใหทําดีท่ีสุดเทาท่ีเขาจะทําได 6)สามารถประยุกตหลักทฤษฏีมาใชใน
การจัดการเรียนการสอน 
 
หลักการจดัการเรียนการสอนกลุมมานุษยนิยม 

ในการจัดการเรียนการสอนกลุมนี้มีขอเสนอแนะวา ควรพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียนทั้ง 3 ดานไป
พรอมๆกัน ไดแก ความรู (cognitive) อารมณความรูสึก (affective) และดานทักษะ (psychomotor) ไปพรอม
กัน และเนนใหผูเรียนไดลงมือกระทํากิจกรรมตางๆดวยตนเอง นอกจากนั้นควรกระตุนใหผูเรียนไดตระหนัก
และเขาใจอยางแจมชัดเก่ียวกับคานิยม และศักยภาพของตนเอง 
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