
ทฤษฎกีารเรียนรู้พฤตกิรรมนิยม 



การเรียนรู้ 

หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   

เป็นผลเน่ืองมาจากประสบการณ์ 

ท่ีคนเรามีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม  หรือจากการฝึกหดั  

รวมทัง้การเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้ เรียนเอง  

การเรียนรู้จงึเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง 

ตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์   

และยงัช่วยให้มนษุย์สามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพสงัคม 

และสภาพแวดล้อมได้   



งานท่ีส าคญัของครูก็คือ 
ช่วยใหน้กัเรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ 

หรือมีความรู้และทกัษะตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้  
ครูจึงมีหนา้ท่ีจดัประสบการณ์ในหอ้งเรียน  

เพ่ือช่วยใหน้กัเรียนเปล่ียนพฤติกรรมตามวตัถุประสงคข์องบทเรียน     
ดงันั้นกระบวนการเรียนรู้ 

จึงเป็นรากฐานของการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 



ทฤษฎีการเรียนรู้มีหลายทฤษฎี  

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioiral Theories)  
ทฤษฎีพทุธิปัญญานิยม (Cognitive Theories)  

และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมแนวพทุธิปัญญา  

(Social Cognitive Learning) 
 



ทฤษฎกีารเรียนรู้พฤติกรรมนิยม 
 

แบง่พฤติกรรมของมนษุย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) พฤตกิรรมเรสพอนเดนท์ (respondent behavior)   

หมายถึงพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้โดยสิ่งเร้า  
เม่ือมีสิ่งเร้าพฤติกรรมการตอบสนองก็จะเกิดขึน้  

ซึง่เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได้   
2) พฤตกิรรมโอเปอแรนท์ (operant behavior)   

เป็นพฤตกิรรมท่ีบคุคลหรือสตัว์แสดงพฤตกิรรมตอบสนองออกมา 
โดยปราศจากสิง่เร้าท่ีแนน่อน และพฤตกิรรมนีมี้ผลตอ่สิ่งแวดล้อม 

 
 



ทฤษฎี 
อธิบายกระบวนการเรียนรู้ประเภทเรสพอนเดนท์   

เรียกวา่   
ทฤษฎกีารเรียนรู้การวางเงือ่นไขแบบคลาสสิค  
(Classical Conditioning Theory)   

ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใชอ้ธิบายพฤติกรรมโอเปอแรนท์  
เรียกวา่  

ทฤษฎกีารเรียนรู้การวางเงือ่นไขแบบการกระท า  
(Operant Conditioning Theory) 

 



พืน้ฐานความคดิของทฤษฎพีฤติกรรมนิยม  

• พฤตกิรรมทกุอยา่งเกิดขึน้โดยการเรียนรู้และสามารถจับต้องได้ 

• พฤตกิรรมแตล่ะชนิดเป็นผลรวมของการเรียนท่ีเป็นอิสระหลายอยา่ง 

• แรงเสริม (reinforcement) ช่วยท าให้พฤติกรรมเกิดขึน้ได้ 

 



ทฤษฎกีารวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค 

นกัสรีรวทิยาชาวรัสเซียช่ือ พาฟลอฟ (Pavlov)   

มีช่ือเสียงมาก ไดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize)  

จากงานวจิยัเร่ือง  
“สรีรวทิยาของการย่อยอาหาร”   

ในการวจิยัเก่ียวกบัการยอ่ยอาหารของสุนขั   
พาฟลอฟสังเกตสุนขัมีน า้ลายไหลออกมา   

เม่ือเพยีงแต่เห็นผูท้  าการทดลองน าอาหารมาให ้  
 



พาฟลอฟสนใจพฤติกรรมน ้าลายไหลของสุนขั 
ก่อนท่ีจะไดรั้บอาหาร   

จึงไดคิ้ดท าการศึกษาเร่ืองน้ีอยา่งเป็นระบบ   
การทดลองของเขาเป็นตวัอยา่งท่ีดี 

ของการใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ศึกษาพฤติกรรม   
เพราะเป็นการทดลองท่ีใชก้ารควบคุม (control) ท่ีดีมาก  

พาฟลอฟไดพ้บหลกัการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่  
การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning)    

ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
 



ก่อนเร่ิมท าการทดลอง  
พาฟลอฟไดผ่้าตดัเปิดท่อต่อมน า้ลายทีแ่ก้มสุนัขใหก้วา้งออก  

เพ่ือสอดสายยางเขา้ไปรองรับน ้าลายท่ีไหลออกมาเขา้เคร่ืองตวงวดั  
ปริมาณน า้ลายท่ีไหลมากข้ึนหรือนอ้ยลง  

จะเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน  
 ต่อจากนั้นเขาไดผ้กูตรึงสุนขัไว ้ 

แลว้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของสุนขั 

 
 





ขั้นการทดลอง   
พาฟลอฟไดเ้สนอส่ิงเร้า 2 อยา่งใหสุ้นขั คือ  

ผงเนือ้ กบัเสียงกระดิ่ง   
ก่อนการวางเง่ือนไข 

ขั้นท่ี 1   
สัน่กระด่ิง   

ผลกคื็อ  สุนขัไม่เกิดปฏิกิริยาสะทอ้น (น ้ าลายไหล) 
ขั้นท่ี 2   

พน่ผงเน้ือเขา้ไปในปากสุนขั   
ปรากฏวา่มีปฏิกิริยาสะทอ้น (น ้าลายไหล) 

 



ระหว่างการวางเงือ่นไข 

ขั้นท่ี 3   
ส่ันกระดิง่ แลว้ตามดว้ยการพ่นผงเนือ้เขาไปในปากสุนขั  

ปรากฏวา่มีปฏิกิริยาสะทอ้น (น า้ลายไหล)   
ท าเช่นน้ีหลาย ๆ คร้ัง   
หลงัการวางเงื่อนไข 

ขั้นท่ี 4   
ส่ันกระดิง่อย่างเดยีวโดยไม่ตอ้งพน่ผงเน้ือเขา้ไปในปากสุนขั   

กป็รากฏวา่ สุนขัเกิดปฏิกิริยาสะทอ้น (น า้ลายไหล) 
 



ขั้นตอนกระบวนการวางเงือ่นไขแบบคลาสสิค 
ระยะของการวางเงื่อนไข ขั้นที ่ การให้ส่ิงเร้าและการตอบสนอง 

ก่อนการวางเง่ือนไข 1 

2 

เสียงกระด่ิง (CS)            ไม่มีน า้ลายไหล 

ผงเน้ือ (UCS)                    น า้ลายไหล (UCR) 

ระหวา่งการวางเง่ือนไข 3 เสียงกระด่ิง (CS) 
และผงเน้ือ (UCS)              น า้ลายไหล )(UCR 

หลงัการวางเง่ือนไข 4 เสียงกระด่ิง (CS)                 น า้ลายไหล (CR) 



ส่ิงเร้าในขั้นท่ี 1 และ 4   
เป็นส่ิงเดียวกนั (เสียงกระด่ิง)   

แต่ใหผ้ลต่อการตอบสนองแตกต่างกนั   
เสียงกระด่ิงในขั้นท่ี  1  (ก่อนการวางเง่ือนไข)  

 ไม่ท าใหสุ้นขัน ้าลายไหล   
แต่เสียงกระด่ิงในขั้นท่ี 4 (หลงัจากการวางเง่ือนไขแลว้)   

มีผลท าใหสุ้นขัน ้าลายไหล  
แสดงวา่ เสียงกระด่ิงเป็นส่ิงเร้าทีเ่ป็นกลาง (neutral stimulus)  
ตอ้งวางเง่ือนไขเสียก่อน เสียงกระด่ิงจึงจะมีผลท าใหสุ้นขัน ้าลายไหลได ้

พาฟลอฟเรียกส่ิงเร้าประเภทน้ีวา่  
ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข (conditioned stimulus)  

ใชต้วัยอ่วา่  CS 
 



ส่ิงเร้าในขั้นท่ี 2 คือ ผงเนือ้  
สามารถกระตุน้ปฏิกิริยาสะทอ้นหรือน ้าลายไหลของสุนขัได ้

โดยท่ียงัไม่ไดว้างเง่ือนไข  
พาฟลอฟ    เรียกส่ิงเร้าน้ีวา่  
ส่ิงเร้าที่ไม่วางเงือ่นไข  

(unconditioned stimulus) 

ใชต้วัยอ่วา่ UCS หรือ US 

 

 



การตอบสนอง (น ้ าลายไหล)   

ทีเ่กดิขึน้ในขั้นที ่2 และ 4   

มีลกัษณะแตกต่างกนั  

น ้าลายไหลท่ีเกิดจากผงเน้ือในขั้นท่ี 2 นั้น  
เกิดข้ึนไดเ้องโดยไม่ตอ้งมีการวางเง่ือนไข   

จึงเรียกวา่   
การตอบสนองที่ไม่วางเงือ่นไข  

(Unconditioned Response)   

ใชต้วัยอ่วา่ UCR หรือ UR 
 



ส่วนน ้าลายไหล 

ท่ีเกิดจากเสียงกระด่ิงในขั้นท่ี 4  นั้น  
เกิดข้ึนจากผลการวางเง่ือนไข  
จึงเรียกการตอบสนองน้ีวา่  
การตอบสนองทีว่างเงื่อนไข  

(conditioned response)  

ใชต้วัยอ่วา่ CR 
 



หลกัในการวางเงือ่นไขของพาฟลอฟ 
 

ถา้ใหส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS)   
ควบคู่กบัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข (UCS)ในช่วงระยะเวลาหน่ึง  

ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข 
กจ็ะก่อใหเ้กิดการตอบสนองเหมือนกบัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข   

  ถา้สัน่กระด่ิง (CS) แลว้ใหผ้งเน้ือ (UCS) แก่สุนขั (ท าเช่นน้ีซ ้ า ๆ)  
ต่อมาส่ันกระดิ่งแต่เพยีงอย่างเดียว   

กจ็ะมีผลให้สุนัขน า้ลายไหล 

ได้เหมือนกบัทีพ่่นผงเนือ้เข้าปากสุนัข 

 



การวางเงือ่นไขจะมีประสิทธิภาพทีสุ่ด 
กต่็อเม่ือใหส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) ก่อน 

แลว้ตามดว้ยส่ิงเร้าท่ีไม่ตอ้งวางเง่ือนไข (UCS)   

(สัน่กระด่ิงก่อนใหผ้งเน้ือ)   
การวางเงื่อนไขที่ให้ส่ิงเร้าทั้ง 2 อย่างพร้อมกนั  

จะมีประสิทธิภาพรองลงมา  
 และการใหส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS)  

หลงัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข (UCS)   

จะมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 

 



การหน่วงเหน่ียวใหส่ิ้งเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขเกิดข้ึนชา้ 
จากท่ีก าหนดใหอ้าจจะมีผล  

 เช่น กรณีกระพริบตา   

ถา้หากใหส่ิ้งเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขชา้ไปสกั 2-3 วินาที  
กอ็าจมีผลใหก้ารวางเง่ือนไขลม้เหลว   

แต่ถา้เป็นเร่ืองความกลวั   

แมว้า่ส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขจะเกิดข้ึนชา้กวา่  
10 วินาที  ไปจนถึงนาที   

กย็งัท าใหก้ารวางเง่ือนไขนั้นไดผ้ลอยู ่



ส าหรับช่วงห่างมากหรือน้อย 

ระหวา่งส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข   กบัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข 
ไดค้  าตอบท่ีแตกต่างกนั  

ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมท่ีตอ้งการวางเง่ือนไข  

(conditioned behavior)   
เช่น ถา้เร่ืองการกระพริบตาหรือการเกร็งกล้ามเนือ้   

ช่างห่างท่ีไดผ้ลท่ีสุดประมาณคร่ึงวนิาท ี 
ถ้าเป็นพฤติกรรมประเภทน า้ลายไหล   

การเต้นของหัวใจ  ความกลวั   

อยู่ระหว่าง 1-10 วนิาท ี



ถ้าเกีย่วกบัความชอบไม่ชอบอาหาร   

การหน่วงเหน่ียวใหส่ิ้งเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไขใหช้า้ลงไป 
หลงัจากใหส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไขนานเป็นช่ัวโมง  

กย็งัคงมีผลใหผู้ถู้กทดลอง 

เกิดการตอบสนองท่ีวางเง่ือนไข (CR) ไดต้ามตอ้งการ  
อยา่งไรกต็าม   

ระยะห่างนีอ้าจแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ 

และประเภทของสัตว์ที่น ามาทดลอง 



ถา้การทดลองด าเนินไปเร่ือย ๆ  
โดยในขั้นสุดทา้ยผูท้ดลองจะใหเ้ฉพาะ 

ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) เพียงอยา่งเดียว 
 และงดใหส่ิ้งเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข (UCS) โดยเดด็ขาด  

 ผลท่ีปรากฏกคื็อปฏิกิริยาตอบสนอง 

อนัเน่ืองจากการวางเง่ือนไข (CR) นั้นจะค่อย ๆ ลดลง   
จนกระทัง่ไม่เกิดการตอบสนองข้ึนเลย  

พาฟลอฟเรียกวา่  

“การลบพฤตกิรรมทีถู่กวางเงื่อนไข” (extinction) 

 

 



หลงัจากท่ีเราไดล้บพฤติกรรมท่ีถูกวางเง่ือนไขไปแลว้ 
 ต่อมาปรากฏวา่ 

การตอบสนองจากการวางเง่ือนไข (CR) ซ่ึงถูกลบไปแลว้นั้น  
กลบัฟ้ืนคืนมาเกิดข้ึนอีก 

เม่ือไดรั้บการกระตุน้โดยส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS)   
กรณีเช่นน้ีเราเรียกวา่  

“กระบวนการฟ้ืนสภาพการตอบสนองที่วางเงื่อนไข” 
(spontaneous recovery) 

 



หลงัจากส่ิงเร้าที่วางเงื่อนไข (CS) 

ท าให้การตอบสนอง (CR) ขึน้แล้ว  

ต่อมาเม่ือไปพบส่ิงเร้าอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้าย ๆ กบัส่ิงเร้าทีว่างเงื่อนไข  

ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (CR) เช่นเดียวกนัได ้ 
เราเรียกวา่  

“การสรุปความเหมือนของส่ิงเร้า”  

(stimulus generalization)   

ตวัอยา่งเช่น  

ถา้สุนขัเรียนรู้ในการหลัง่น ้ าลาย (CR) จากเสียงกระด่ิง (CS)  
แลว้ไปเจอส่ิงเร้าใหม่ท่ีคลา้ย ๆ กบัเสียงกระด่ิงเขา้  
กจ็ะหลัง่น ้ าลายเช่นเดียวกบัท่ีไดย้นิเสียงกระด่ิง 

 



 ถ้าหากสนุขัซึง่ถกูวางเงื่อนไขให้เกิดน า้ลายไหล (CR) 

จากเสียงกระดิ่ง (CS)  
แล้วไปเจอสิ่งเร้าใหม่ท่ีคล้าย ๆ กบัเสยีงกระดิ่ง  

ซึง่แทนที่จะมีน า้ลายไหลออกมา   

ก็กลบัไมมี่น า้ลายไหล  

กระบวนการเช่นนี ้

เราเรียกวา่  

“การแยกความแตกต่าง” (discrimination) 
 



หลงัจากท่ีเราใหส่ิ้งเร้าที่วางเงือ่นไข (CS)  
เขา้คู่กบัส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข (UCS) หลาย ๆ คร้ัง  

จนกระทัง่ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS)  
ท าใหเ้กิดการตอบสนองทีว่างเงื่อนไข (CR) แล้ว  

เราอาจวางเง่ือนท่ีมีระดบัสูงขึน้  
(higher order conditioning) ได้  

ดว้ยการใชส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) จากการวางเง่ือนไขคร้ังแรก 
เป็นส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข (UCS)  

ในการวางเง่ือนไขคร้ังต่อไป  
 



ตวัอยา่งเช่น  
ในการวางเง่ือนไขคร้ังแรก  

เราสามารถท าใหสุ้นขัน ้าลายไหลไดด้ว้ยเสียงกระด่ิง (CS)  
ต่อมาเราใชเ้สียงกระด่ิงแทนผงเน้ือ (UCS)  

เพื่อจะวางเง่ือนไขต่อไป 

จะเห็นวา่ส่ิงเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) ในการวางเง่ือนไขคร้ังท่ี 1  
ไดก้ลายมาเป็นส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข (UCS) ในการวางเง่ือนไขคร้ังท่ี 2  

และถา้หากจะวางเง่ือนไขในระดบัท่ีสูงข้ึนอีก   

เรากจ็ะใชส่ิ้งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) ในการวางเง่ือนไขในคร้ังท่ี 2 

 เป็นส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข (UCS)  
ในการวางเง่ือนไขในคร้ังท่ี 3 เช่นน้ีไปเร่ือย ๆ  

 



ตวัอย่างการวางเงือ่นไขในระดบัสูงขึน้ 
 

ขั้นที่ 1 
เสียงส้อม 
จีด้้วยไฟฟ้า 

กระตุกนิว้มือหนี 

ขั้นท่ี 2 
แสงไฟ 
เสียงส้อม 

กระตุกน้ิวมือหนี 

ขั้นท่ี 3 
แตะท่ีหวัไหล่ 
แสงไฟ 

กระตกุนิว้มือหนี 
 

ขั้นท่ี 4 
แตะท่ีหวัไหล่ กระตกุนิว้มือหนี 

 

ข้อสังเกต   การวางเงื่อนไขระดับยิง่สูงขึน้  พฤติกรรมตอบสนองยิง่อ่อนลง 



ทฤษฎขีองวตัสัน 

นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั  
เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มพฤตกิรรมนิยมข้ึนในสหรัฐอเมริกา  

เขียนบทความเร่ือง “จิตวิทยาในมุมมองของนกัพฤติกรรมนิยม”  
ไดแ้สดงทศันะท่ีไม่เห็นดว้ย 

กบัการศึกษาจิตวิทยาจากพฤติกรรมทางจิต  
(เช่น จิตส านึก ภาวะทางจิต จินตนาการ ฯลฯ)  
ดว้ยวิธีการพินิจภายใน (introspection) 

เพราะขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธีการน้ี 
ไม่อาจสงัเกตเห็นไดแ้ละเช่ือถือไม่ได ้  

ซ่ึงไม่ใช่ลกัษณะของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ 
 



แนวคดิพืน้ฐาน 

• แนวคดิเกีย่วกบัอทิธิพลของส่ิงแวดล้อม 

วตัสันเป็นนกัพฤติกรรมนิยม (behaviorist)   
และไดใ้หค้วามส าคญัเฉพาะพฤติกรรมภายนอกเท่านั้น  

เขาเช่ือวา่พฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์
จะเกิดข้ึนภายใตอ้ทิธิพลของส่ิงแวดล้อม  

ค ากล่าวท่ีมีช่ือเสียงมากของเขาในเร่ืองหน่ึง  

กคื็อ  



“จงน าเดก็ท่ีมีสุขภาพดี  
และมีร่างกายครบสมบูรณ์มาใหข้า้พเจา้สกั 1 โหล  
แลว้ใหข้า้พเจา้ไดส้ร้างโลกส าหรับเดก็แต่ละคน 
เพ่ือใหเ้ขาเจริญเติบโตข้ึนในสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ  

ขา้พเจา้ขอรับประกนัวา่  
จะสุ่มเดก็คนใดคนหน่ึงกไ็ดใ้นจ านวนนั้น 

มาฝึกอบรมใหก้ลายเป็นผูมี้ความสามารถเฉพาะ 
ตามท่ีขา้พเจา้เลือกให ้

จะเป็นแพทย ์นกักฎหมาย ศิลปิน นกัธุรกิจ  
หรือแมแ้ต่เป็นขอทาน เป็นโจรกท็ าได ้ 

ไม่วา่เดก็ผูน้ั้นจะมีพรสวรรค ์ 
มีใจชอบอะไรเป็นพิเศษ  

มีแนวโนม้เอียง มีความสามารถ   
มีพื้นฐานอาชีพ หรือมีเช้ือชาติใด ๆ กต็าม”  



แนวคดิเกีย่วกบัอารมณ์พืน้ฐานของมนุษย์ 
 

วตัสันมีความสนใจมาก 
เก่ียวกบัการวางเงื่อนไขทางอารมณ์   

เขากล่าววา่คนเราเกิดมาจะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีติดตวัมา 

โดยไม่ตอ้งเรียนรู้อยู ่3 อยา่ง  
คอื ความกลวั ความโกรธ และความรัก 

 



 

ความกลวั (fear)   
เราจะสงัเกตความกลวัของเดก็ไดจ้ากอาการ 

สะดุ้ง  หายใจเร็ว  ก ามือแน่น  หลบัตา  ทรุดตัวลงนอน  และร้องไห้   

มีส่ิงเร้าท่ีไม่วางเง่ือนไข (UCS)  2 อยา่ง  
ท่ีก่อใหเ้กิดความกลวัในเดก็คือ  

1) เสียงดังทีเ่กดิขึน้โดยไม่คาดคิด และ  
2) การไม่ได้รับการช่วยเหลอื  

 



เม่ือโตข้ึนเดก็กจ็ะกลวัส่ิงต่าง ๆ มากข้ึน  
เช่น คนแปลกหนา้ หนู สุนขั ความมืด  

วตัสันอธิบายว่า 

 ความกลวัที่เกดิขึน้ในระยะหลงั ๆ 

 เป็นความกลวัทีเ่กดิจากการเรียนรู้  

ตวัอยา่งเช่น  
เดก็เลก็ ๆ กลวังู   

เพราะเขาตกใจเสียงหวีดร้องของผูอ่ื้นท่ีเห็นงู   
งูจึงไม่ใช่ส่ิงเร้าท่ีเดก็กลวัโดยธรรมชาติ   

แต่กลวัเพราะเกิดจากการวางเง่ือนไขใหก้ลวั 
 



ความโกรธ (rage)  
ความโกรธเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งเรียนรู้  

ส าหรับเดก็   
มกัจะโกรธเม่ือถูกจ ากดัการเคลือ่นไหว   

เช่น ถา้เราจบัเดก็สองขวบไม่ใหเ้ขาไปในท่ีท่ีเขาอยากไป  
เขากจ็ะเร่ิมส่งเสียงร้องกร๊ีด และท าท่าบ้ึงตึง  

เม่ือเดก็ถูกบงัคบัเช่นน้ีซ ้ า ๆ กจ็ะโกรธต่อสถานการณ์ต่าง ๆ มากข้ึน  
เช่น โกรธเม่ือพอ่แม่บอกใหไ้ปลา้งหนา้  

แต่งตวัอาบน ้า  เดก็จะโกรธเม่ือถูกออกค าสัง่  
ทั้งน้ีเพราะเขาไดเ้ช่ือมโยง 

ค าส่ังเข้ากบัการถูกจับไว้ไม่ให้เคลือ่นไหวไดอ้ยา่งมีอิสระนัน่เอง 
 



ความรัก (love) 
ความรักเป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน 

เม่ือเดก็ไดรั้บการสมัผสัเบา ๆ  ถูกท าใหจ้ัก๊จ้ี ถูกอุม้และลูบไล ้  
เดก็จะสนองตอบดว้ยการยิม้ หวัเราะ ท าเสียงคลกั ๆ  

หรือกู่เสียงในล าคอ   
วตัสันมีความเห็นคลา้ยกบัฟรอยดท่ี์วา่  

ความรัก ความพอใจของเด็ก 

จะเกิดจากการถูกสมัผสัอวยัวะท่ีเก่ียวกบัเพศ  
เช่น บริเวณหวันม ริมฝีปาก และอวยัวะเพศ   

 



วตัสนัอธิบายวา่  
อารมณ์รักในระยะหลงั ๆ เกดิขึน้จากการเรียนรู้หรือการวางเงื่อนไข 

 เช่น การท่ีเดก็รักแม่นั้นเป็นเพราะใบหนา้ของแม่ 
มกัปรากฏควบคู่กบัการลูบไล ้การอุม้ชู หรือการสัมผสัแผว่เบา  

ดงันั้นแม่จึงเป็นส่ิงเร้าท่ีวางเงื่อนไข (CS)  

ซ่ึงมีผลใหเ้ดก็เกิดความรู้สึกทีด่ีต่อตวัเดก็   
ต่อมาเม่ือมีผู้อืน่ท่ีปรากฏตวัข้ึนพร้อม ๆ กบัแม่  

 เดก็กจ็ะเกิดความรู้สึกทีด่ต่ีอบุคคลอืน่นั้นตามไปดว้ย  

ลกัษณะเช่นน้ีคือการวางเง่ือนไขท่ีสูงข้ึนขั้นท่ี 2   

(second order conditioning) นัน่เอง 
 



การประยุกต์ใช้กบัมนุษย์ 

การทดลองท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของวตัสนักคื็อ  
การทดลองเพื่อวางเง่ือนไขใหเ้ดก็คนหน่ึงเกดิความกลวัหนูขาว 

เดก็ท่ีน ามาทดลอง  ช่ืออลัเบอร์ต  
 ซ่ึงเกิดและไดรั้บการเล้ียงดูอยูใ่นโรงพยาบาล   
เป็นเดก็ท่ีมีสุขภาพดี  มีพฒันาการตามปกติ  

เป็นเดก็ท่ีท่าทางเง่ืองหงอยเฉ่ือยชา 
 ไม่ค่อยกระตือรือร้นนกั มีสภาพอารมณ์ท่ีมัน่คง  

ไม่อ่อนไหวง่าย ปกติไม่ค่อยจะร้องไห ้ 
แต่เม่ืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย 

เพียงเลก็นอ้ยเขากจ็ะร้องไหข้ึ้นทนัที 
 

 



เม่ืออลัเบอร์ตมีอายเุกือบจะถึง 9 เดือน  
วตัสนักเ็ร่ิมท าการทดลอง  

โดยใหไ้ดพ้บกบัส่ิงเร้าต่าง ๆ คือ หนูขาว กระต่าย ลิง สุนขั 
 และหนา้กากซานตาคลอส ฝ้ายดิบ ฯลฯ   

ผลกคื็อ   
ไม่ไดมี้ความรู้สึกกลวัต่อส่ิงเร้าต่าง ๆ เหล่านั้นแต่อยา่งใดเลย  

เม่ืออลัเบอร์ตอายไุด ้8 เดือน 26 วนั  
วตัสันไดท้ าการทดสอบความกลวั  
โดยการตีแผน่เหลก็ใหเ้กิดเสียงดงั  



กป็รากฏวา่ในคร้ังแรก  
อลัเบอร์ตเพียงแต่มองหา ดว้ยการหมุนศีรษะไปรอบ ๆ  
และคลานเขา้ไปหา  หวัใจเตน้แรง ชูมือข้ึน แต่ไม่ร้องไห ้ 

เม่ือเขาไดย้นิเสียงดงัจากการตีเหลก็คร้ังท่ี 2  
พฤติกรรมเช่นเดิมกป็รากฏข้ึนอีก  

พร้อมกบัเมม้รีมฝีปากคลา้ยจะร้องไห ้ตวัสั่น  
และในการตีเหลก็คร้ังท่ี 3  

กป็รากฏวา่อลัเบอร์ตเร่ิมร้องไห ้  
แสดงวา่จากการทดลองน้ี 
เดก็ไดมี้ความกลวัเกิดข้ึน  

 



การทดลองวางเงือ่นไข 
• น าหนูมาใหอ้ลัเบอร์ตดู  แต่ไม่ตีเหลก็  สงัเกตวา่อลัเบอร์ตไม่มีแนวโนม้

ท่ีจะคลานเขา้ไปหาหนู   เม่ือน าหนูมาใกล ้ๆ จะมีอาการหวาด ๆ ไม่กลา้
เขา้ใกล ้   แสดงวา่การเช่ือมโยงระหวา่งหนูกบัเสียงดงั  ซ่ึงเกิดจากการ
วางเง่ือนไขในคร้ังก่อนนั้นยงัคงมีผลอยู ่

•  น าหนูขาวมาคู่กบัเสียงดงั คือ เม่ืออลัเบอร์ตเห็นหนูขาว วตัสนักจ็ะตี
เหลก็ใหเ้กิดเสียงดงั คราวน้ีปรากฏวา่อลัเบอร์ตรีบผละหนีจากหนูขาว
โดยเร็วแต่ไม่ร้องไห ้ 

• ท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้ 2 ซ ้าอีก  ผลท่ีพบคืออลัเบอร์ตรีบหนัหนา้
หนีจากหนูขาวทนัทีแต่ไม่ร้องไห ้

 



• ท าการทดลองเช่นเดียวกบัขอ้ 3 ผลท่ีพบกย็งัเป็นเช่นเดียวกบัขอ้ 3 

• น าเฉพาะหนูมาใหอ้ลัเบอร์ตดู โดยไม่ตีเหลก็ใหเ้กิดเสียงดงั ปรากฏวา่ 
อลัเบอร์ตท าหนา้เบ ้ส่งเสียงร้อง และคลานหนี 

• น าหนูขาวและเสียงดงัจากการตีเหลก็มาเขา้คู่กนัอีก อลัเบอร์ตรีบผละหนี 
และร้องไห ้

• น าหนูขาวและเสียงดงัมาเขา้คู่กนั  อลัเบอร์ตเร่ิมร้องไหรุ้นแรงข้ึนและ
หนัหนา้หนีจากหนูขาว 

• ใหอ้ลัเบอร์ตเห็นเฉพาะหนูขาว เขากร้็องไห ้เม่ือน าหนูมาทางซา้ยเขาก็
จะรีบหนัหนา้ไปทางขวาอยา่งรวดเร็ว 

• เม่ือท าการทดลองมาถึงตอนน้ีกเ็ช่ือไดว้า่ ไดว้างเง่ือนไขใหอ้ลัเบอร์ต 

     กลวัหนูขาวไดโ้ดยสมบูรณ์แลว้ 
 



การวางเงือ่นไขตามทฤษฎวีตัสัน 

   1 หนูขาว (CS) 
 

อยากจับเล่น 

   2 ตีเหลก็เสียงดงั (UCS) 
 

กลวั ตวัสัน่  ร้องไห ้(UCR) 

  3 หนูขาว (CS) 
และตีเหลก็เสียงดงั(UCS) 
 

กลวั ตวัสัน่  ร้องไห ้(UCR) 

  4 หนูขาว (CS) 
 

กลวั ตวัสัน่  ร้องไห ้ (CR) 



การสรุปความเหมอืนหรือการขยายความกลวั 
(Generalization) 

  ส่ิงท่ีวตัสนัสนใจกคื็อเม่ือไดว้างเง่ือนไข 
ใหอ้ลัเบอร์ตเกิดความกลวัหนูขาวแลว้  

ความกลวันั้นจะขยายไปสู่ส่ิงเร้าอ่ืนหรือไม่  
โดยไดท้ าการทดลองอีกคร้ังหน่ึง 

 ในการทดลองคร้ังน้ีวตัสนัใชส่ิ้งเร้าอ่ืนท่ีมีขนคลา้ยกบัหนูขาว 
 เช่น กระต่าย สุนขั เส้ือขนสตัว ์ฝ้าย หรือหนา้กากซนัตาคลอส  มาใหดู้   
ผลกคื็อ อลัเบอร์ตเกิดความกลวัส่ิงเร้าเหล่านั้นเช่นเดียวกบักลวัหนูขาว 

 แต่ความรุนแรงของความกลวันอ้ยกวา่กลวัหนูขาว  
 แสดงวา่ไดเ้กิดการขยายขอบข่ายของความกลวั  

หรือไดเ้กิดการถ่ายโอนความกลวัท่ีมีต่อหนูขาวไปสู่ส่ิงเร้าอ่ืน ๆ นัน่เอง 
 



การวางเงือ่นไขกลบั  
(Counter Conditioning) 

  

 เม่ือการวางเง่ือนไขใหอ้ลัเบอร์ตกลวัหนูขาวแลว้  

วตัสนักคิ็ดหาวิธีท่ีจะลบความกลวั (deconditioning fear)  
ใหห้ายไป 

  แต่กไ็ม่สามารถท าการทดลองกบัอลัเบอร์ตได ้ 
เน่ืองจากอลัเบอร์ตเป็นเดก็ก าพร้า 

และไดมี้ผูอุ้ปการะรับไปอาศยัอยูท่ี่เมืองอ่ืนเสียก่อน   
 



วตัสันไดเ้สนอใหโ้จนส์ (Mary C. Jones) 
  ท าการทดลองเพื่อลดความกลวัของเดก็อาย ุ3 ปี 

ช่ือปีเตอร์ (Peter) 
ซ่ึงเป็นเดก็ท่ีมีสุขภาพดี แต่เป็นคนข้ีกลวัมาก  

 เขากลวัทั้งสตัวแ์ละส่ิงของหลายชนิด  
เช่น หนูขาว กระต่าย เส้ือขนสตัว ์ขนนก ส าลี กบ ปลา และตุก๊ตา  

ท่ีมีกลไกสามารถเคล่ือนไหวได ้ 
วตัสันเปรียบปีเตอร์เหมือนเป็นอลัเบอร์ตท่ีโตข้ึนแลว้ 

     หลงัจากท่ีถูกวางเง่ือนไขใหเ้กิดความกลวัตั้งแต่ยงัเลก็ ๆ   
 



    โจนส์ไดพ้ยายามลบความกลวักระต่ายของปีเตอร์หลาย ๆ วิธี  
เช่น ใหปี้เตอร์ดูเดก็อ่ืนเล่นกระต่าย  
เพื่อจะไดเ้กิดการเลียนแบบเพื่อน ๆ  

หรือใหปี้เตอร์เห็นกระต่ายบ่อย ๆ เพื่อความเคยชิน 
แต่กไ็ม่เป็นผล   

วิธีท่ีโจนส์ใหค้วามสนใจและพบวา่ไดผ้ลมากกคื็อ  
การวางเงื่อนไขกลบั  

ด้วยการเสนอส่ิงเร้าทีไ่ม่วางเงื่อนไข (UCS) ใหม่ 
ที่ตรงข้ามกบัส่ิงเร้า (UCS) เก่า 

 เพื่อใหเ้กิดการตอบสนอง (CR) ท่ีตรงขา้มกบัการตอบสนองเดิม   



 วิธีการทดลองกคื็อ 

ในช่วงบ่ายวนัหน่ึงโจนส์จะน ากรงกระต่ายไปวางไวห่้าง ๆ  
ในขณะท่ีปีเตอร์ก าลงัรับประทานขนมอยา่งเอร็ดอร่อย 

ปีเตอร์ไม่กลวัเพราะกระต่ายอยูไ่กลและเพลิดเพลินกบัการรับประทานขนม 
โจนส์ท าการทดลองเช่นน้ีทุกวนั  

 แต่จะค่อย ๆ เล่ือนกรงกระต่ายเขา้มาใกลปี้เตอร์วนัละนิด  
เม่ือส้ินสุดการทดลอง  

โจนส์กพ็บวา่ ปีเตอร์ใชมื้อขา้งหน่ึงเล่นกบักระต่าย 
ในขณะท่ีใชมื้ออีกขา้งหน่ึงรับประทานขนม  
แสดงวา่ไม่เพียงแต่จะหายกลวักระต่ายเท่านั้น  

แต่ยงัรู้สึกชอบเล่นกบักระต่ายอีกดว้ย  



การวางเงือ่นไขกลบั 

กระต่าย   (CS)          เฉย ๆ 
 
เสียงดงั  (UCS)         กลวั (CR) 

กระต่าย (CS)          กลวั 
 
ขนม  (UCS)           ชอบ (CR) 



การประยกุต์ใช้ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบคลาสสิค 
ในชัน้เรียนนกัเรียนได้รับการวางเง่ือนไขอยูเ่สมอ 

 เช่น เม่ือถงึช่ัวโมงคณิตศาสตร์ (CS) เม่ือใด  

ก็ถกูครูดุหรือลงโทษทกุครัง้ (UCS)   

ในท่ีสดุเด็กคนนัน้ก็จะเกลียดวิชาคณิตศาสตร์ (CR)   

ตรงกนัข้ามกบัวิชาภาษาไทย (CS)  

ที่ครูสร้างบรรยากาศในห้องเรียนด ี(UCS)  

เด็กมีอิสระในการแสดงออก ได้อ่านท านองเสนาะ ได้แตง่บทร้อยกรอง  

ทกุครัง้ท่ีได้เรียนเดก็จะมีความสขุมาก  

ในท่ีสดุเด็กก็จะรู้สกึวา่ชอบวิชาภาษาไทยเป็นพเิศษ (CR) 



แสดงการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

คณิตศาสตร์ (CS) 
ดุ ลงโทษ (UCS)                                        ไม่ชอบ  
ร้องร าท าเพลง (UCS)                                 ชอบ 
ภาษาไทย (CS) 
 



 ครูสามารถใชห้ลกัการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค 
ท าใหน้กัเรียนชอบหรือไม่ชอบวิชาท่ีเรียน  
ส่ิงแวดลอ้มในหอ้งเรียน หรือตวัครูเองได ้ 

ครูควรพิจารณาอยูเ่สมอวา่ 
ความรู้สึกของเดก็ท่ีมีต่อวิชาท่ีครูสอนเป็นอยา่งไร  
ถา้พบวา่เดก็ไม่ชอบหรือมีเจตคติไม่ดีต่อวิชา  

กค็วรวิเคราะห์วา่เกิดจากอะไร  
อะไรคือส่ิงเร้า (UCS) ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้สึกเช่นนั้น 

พยายามอยา่ใหส่ิ้งเร้า (UCS) ท่ีเดก็ไม่ชอบนั้นเกิดข้ึนอีก  
จดัส่ิงแวดลอ้มใหม่ (UCS) ท่ีเดก็ชอบหรือพอใจเขา้มาแทนท่ี 

 ซ่ึงเป็นลกัษณะของการวางเง่ือนไขกลบั 
เหมือนการทดลองของโจนส์ 

 


