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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 05 การเรียนรูพฤติกรรม 

การเรียนรู การเรียนรู ((LLeeaarrnniinngg))  
 

การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางถาวรในพฤติกรรม ซ่ึงเปนผลจากการฝกฝน
หรือมีประสบการณมากอน 

พฤติกรรมหลายอยางของคนเกิดจากการเรียนรู แตบางอยางก็ไมใช เชน 
- พฤติกรรมการตอบสนองตามธรรมชาติ :- การกระตุกของหัวเขาเม่ือถูกฆอนเคาะ การกะพริบตา 

การหายใจ นํ้าลายไหลเม่ือไดกลิ่นอาหาร จัดเปน ปฏิกิริยาสะทอน (Reflex Behaviors) 
- พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามวุฒิภาวะ (Maturation) :- ลูกเปดเดินไดเม่ืออายุถึง เด็กเล็กเร่ิมหัดคลาน

ได หรือพฤติกรรมบางอยางทําไดหรือถูกจํากัดใหทําไมไดดวยพันธุกรรม เชน นกบินได คนบินไมได 
ปลาวายน้ําได ฯลฯ เรียกวาเปน สัญชาตญาณ (instincts) 

 
รูปแบบของการเรียนรู 

1. การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error Learning) 
เปนการเรียนรูที่เกิดจากการสรางความเชื่อมโยงระหวางสิ่ง 2 สิ่ง หรือปรากฏการณ 2 

อยางเขาดวยกัน เรามักใชการเรียนรูวธิน้ีีกับปรากฏการณใหมๆที่เราไมคุนเคย โดยบุคคลจะลองผิดลอง
ถูก จนพบวิธตีอบสนองที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณน้ัน และเกบ็เอาวิธีน้ีไปใชในคราวตอๆไป  
 กฎของการเรียนรูแบบน้ี 

1. กฎแหงผลการกระทํา (Law of Effect) ถือเปนหัวใจสําคญัของทฤษฎีน้ี เพราะเปน
ตัวกําหนดรูปแบบการตอบสนอง หรือพฤติกรรมของบุคคลในคร้ังตอ ๆ ไป 

2. กฎของการฝกหัด (Law of Exercise) :- พฤติกรรมใดที่กระทําซํ้าๆ จะทําใหเกิดความ
ชํานาญในการทําพฤติกรรมนั้นๆมากขึ้น เชน การเรียนรูทักษะตางๆ 
 

2. การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ (Stimulus Conditioning Learning)  
เปนการเรียนรูที่เกิดจากเง่ือนไขที่สิ่งเราหน่ึงเกิดขึ้น แลวอีกส่ิงเราหน่ึงที่เปนตัวกระตุนให

เกิดพฤติกรรม เกิดตามมา ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมาตอบสนองตอส่ิงเราแรกท่ี
เกิดขึ้น จัดเปนการเรียนรูความสัมพันธของส่ิงเรา คือ เปนการเรียนรูวา หากส่ิงเราหน่ึงเกิด อีกส่ิงเรา
หน่ึงจะเกิดตาม อินทรียจึงเกิดปฏิกิริยาสะทอนกับสิ่งเราที่หน่ึง 

การเรียนรูแบบน้ี มักจะเปนพฤติกรรมที่เก่ียวกับอารมณ เชน ความกลัว เกลียด เสียใจ 
เศราใจ ตื่นเตน ตกใจ ที่บุคคลยากจะควบคุมได รวมทั้งพฤติกรรมความกลัวอยางไมสมเหตุสมผล 
(Phobia) ดวย เราสามารถสรางเง่ือนไขใหผูอ่ืนเกิดการเรียนรูพฤติกรรมที่เราตองการได เชน การ
โฆษณาสินคาโดยนําสิ่งที่คนทั่วไปชื่นชอบไปคูกับสินคาบางอยาง แลวทําใหคนทั่วไปหันมาชื่นชอบ
สินคาเหลาน้ัน  
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3. การเรียนรูจากผลกรรม (Operant Conditioning Learning)  
เปนการเรียนรูถึงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมที่แสดงออก (Response) กับผลกรรม 

(Consequence) ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมหน่ึงๆ โดยผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการทําพฤติกรรมนั้นๆจะ
มากําหนดการแสดงออกในคร้ังตอๆไปวาจะเกิดขึ้นอีกหรือไมในอนาคต  

หลักการ  พฤติกรรมใดก็ตามที่บุคคลแสดงออก แลวไดรับผลกรรมที่พึงพอใจตามมา 
บุคคลน้ันก็มีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก ผลกรรมชนิดน้ีเรียกวา ตัวเสริมแรง (Reinforcer) 

 
ประเภทของตัวเสริมแรง 

1. ตัวเสริมแรงทางสังคม :-  การใชคําพูด ภาษาทาทาง 
2. สิ่งที่พอใจ :-  เงิน คะแนน อาหาร สิ่งของ 
3. กิจกรรมที่พอใจ :-  การเลนเกม เลนกีฬา ดูทีว ี
การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง เหตุการณใดๆที่เพ่ิมความนาจะเปนของการตอบสนอง 
ชนิดของการเสริมแรง 
1. การเสริมแรงบวก :- การใหสิ่งที่บุคคลพอใจ 
2. การเสริมแรงลบ :- การระงับหรืองดเวนการลงโทษ (การเอาตัวเสริมแรงลบออกไป) 
การลงโทษ (Punishment) หมายถึง การใหไดรับสิ่งที่ไมพอใจ หรือ ถอดถอนสิ่งที่พอใจออกไป

เสีย เพ่ือทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติ 
ผลดีของการลงโทษ 

1. ทําใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหยุดลงทันท ี
2. ทําใหผูถูกลงโทษสามารถจําแนกไดอยางรวดเร็ววาพฤติกรรมใดไมควรกระทํา 
3. เปนตวัอยางใหแกคนอ่ืนๆได เขาทํานองเชือดไกใหลิงดู 

ผลเสียของการลงโทษ 
1. อาจเปนสาเหตุของการแผขยายความกลัวผูลงโทษหรือสิ่งเราที่ลงโทษไปสูสิ่งอ่ืนได 
2. อาจเปนสาเหตุใหเกิดการปรับตวัแบบหลกีหนีออกไปจากสถานการณที่เปนการลงโทษ 
3. ทําใหผูถูกลงโทษเกิดความกาวราว 
4. ทําใหผูถูกลงโทษเกิดความรูสึกวาตนเองจะไมมีคาหรือถูกลดคาลง 

วิธีการใหรางวลัอยางมีประสิทธิภาพ 
1. บอกเง่ือนไขใหชัดเจนลวงหนา 
2. ใหรางวัลทันททีี่เกิดพฤตกิรรมที่พึงประสงค 
3. ตรวจสอบใหแนใจวารางวลัน้ันเปนสิ่งที่เขาตองการจริงๆ 
4. ใหการเสริมแรงกับพฤติกรรมที่เราตองการ และไมใหการเสริมแรงแกพฤติกรรมที่เราไม

ตองการ 
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วิธีการลงโทษที่มีประสิทธิภาพ 
1. ตองระบุเง่ือนไขการลงโทษใหชัดเจนลวงหนา 
2. ตองทําทุกคร้ังที่เกิดพฤติกรรมไมพึงปรารถนา 
3. ตองลงโทษทนัที อยาปลอยเวลาใหเน่ินนานออกไป 
4. ควรใชการลงโทษเม่ือพฤตกิรรมนั้นยังไมฝงลึกจนกลายเปนนิสัย เพราะจะเห็นผลไดชัดเจน

และงายกวา เขาตํารา “ตัดไฟแตหัวลม” 
5. ตองลงโทษใหรุนแรงในขนาดที่สามารถทาํใหพฤติกรรมหยุดลง มิฉะนั้นจะทําใหเกิดการด้ือ

ยา 
6. ตองแนใจวาผูถูกลงโทษไมสามารถหนีรอดไปไหนได 
7. ตองลงโทษดวยความม่ันคงทางอารมณโดยปราศจากความโกรธ 
8. ควรระวังเรื่องการใชคําพูดในการตําหนิ 
9. อยาเพ่ิงเล็งแตจะลงโทษอยางเดียว จงพยายามจับความถูกของบคุคลอ่ืนเสมอ 
10. การลงโทษจะใชไดผลดีเม่ือใชควบคูกับการเสนอทางเลือกใหบุคคลเลือกพฤติกรรมอ่ืนที่เปน

คูแขงกับพฤตกิรรมที่ถูกลงโทษ 
 

4. การเรียนรูโดยใชปญญา (Cognitive Learning) 
เนนกระบวนการที่มนุษยไดมาซ่ึงขาวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กระบวนการจัดรวบรวม

ขาวสาร การเก็บสะสมขาวสาร การฟนความจํา และกระบวนการตัดสินใจในสภาวการณตาง ๆ  
 

5. การเรียนรูโดยการสังเกตตวัแบบ (Observation Learning) 
Albert Bandura เชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลเรียนรูโดยการสังเกตหรือเลียนแบบ 

พฤติกรรมของมนุษยหลายอยางจึงเกิดจากการเรียนรูทางสังคม พฤติกรรมการเรียนรูทางสังคมของ
บุคคลหลายอยางไมจําเปนตองเกิดจากประสบการณตรงเสมอไป แตอาจเกิดจากการสังเกตและการ
คาดหวังจากการกระทําของบุคคลอ่ืนไดวาจะมีผลกรรมเชนไร การเรียนรูแบบน้ีมักใชในการเรียนรูทักษะ 
จริยธรรม บทบาททางเพศ และการแตงกายเปนสวนใหญ 
 
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู 

1. สมองและระบบประสาท 
2. ระดับสติปญญาและความสามารถของบุคคล 
3. การจําและการลืม 
4. แรงจูงใจในการเรียนรู 
5. ความเหนื่อยลา 
6. สภาพการณที่จะกอใหเกิดการเรียนรู 
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
 
• เติมศักด์ิ คทวณิช. จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพฯ: บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2550.    

• โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ. จิตวิทยา กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2533. 

• สิทธิโชค วรานุสันติกูล. การจัดการพฤตกิรรมมนุษย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบุคแบงก, 2539. 
 
 

คําถามทายบทคําถามทายบท  
 

1. การเรียนรูหมายถึงอะไร 
2. จงยกตัวอยางพฤติกรรมที่เปนผลมาจากการเรียนรูมาอยางนอย 5 พฤติกรรม 
3. ผลดีและผลเสียของการลงโทษมีอะไรบาง จงอภิปราย 
4. องคประกอบสําคัญของการเรียนรูมีอะไรบาง 
5. การเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบมักเก่ียวของกับพฤติกรรมประเภทใด 

 
 


