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บทที่ 2 
ความสัมพันธเชื่อมโยง (Associationism) 

 

เน้ือหา 
 -  ประวัตคิวามเปนมา 
 -  แนวคิดและการทดลอง 

แอบปงฮอลส  (Ebbinghaus) 
พาฟลอฟ  (Pavlov) 
ธอรนไดร  (Thorndike) 

 
 กลุมความสัมพันธเชื่อมโยง (Associationism) ไมไดเปน school of psychology เหมือน 
กับแนวคิดอ่ืน ๆ แตมีลักษณะเปนหลักการ (principle) ซึ่งรวบรวมจากการวิจัยและการอธิบาย
โดยนักจิตวิทยาที่ทํางานแยกออกมา เชน พาฟลอฟ (Pavlov) และ ธอรนไดร (Thorndike) ไดพิจารณา 
วาการอธิบายเรื่องของการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญซ่ึงทั้ง 2 คนใชวิธีการในการศึกษาตางกัน 
 ความสัมพันธเชื่อมโยงกลายมาเปนหัวขอที่สําคัญที่นักจิตวิทยาการเรียนรูในสมัย
ตอมา  เอ็ดวิน กัททรี่ (Edwin Guthrie) ฮัลล (Hull)  และ สกินเนอร (Skinner) นํามาใชในการ
อธิบายการเรียนรู 
ประวตั ิ
 อริสโตเติ้ลเปนคนแรกที่พูดถึงความสัมพันธเชื่อมโยงหรือแมแตเพลโตก็พูดถึงเร่ืองของ
ความคลายคลึงกัน (similarity) และความตอเน่ือง (contiguity) แตไมไดลงรายละเอียดและ
ไมไดมีการพูดถึงอีก จนถึงสมัยของร็อค (Locke) ซึ่งใหความสนใจกับการที่ประสบการณทําให
เกิดเปนความคิด (idea) ร็อคบอกวาบางความคิดจะไมติดตอกับใคร แตบางความคิดมี
ความสัมพันธเชื่อมโยง 
 ฮูม (Hume) ไดใหคําเสนอแนะเร่ืองความคลายคลึงกัน (similarity) ความตอเน่ือง 
(contiguity) หรือ togetherness การที่ความคิดสามารถติดอยูดวยกันและพูดถึงเหตุและผล 
(cause and effect) เปนตัวที่ 3 หรือ “necessary connection” ระหวางเหตุการณ  ซึ่งการ
เชื่อมโยงกันน้ันคือเรื่องของความตอเน่ือง (contiguity)  
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 ตอมาพวกนักสัมพันธเชื่อมโยงชาวอังกฤษใหความสนใจกับหลักของความสัมพันธ
เชื่อมโยง (Principle of Association) ฮาดรเลย (Hartley) ใชการอธิบายทางสรีรวิทยาไปสูเร่ือง
ของความสัมพันธเชื่อมโยงของการสั่นสะเทือนของสมอง (brain vibrations)  
 James Mill  “mental mechanism” 
 John Mill  “mental chemistry”  
 ตอมาเบนท (Bain) และสเปนเซอร (Spencer) ไดนําเอาแนวคิดของการเชื่องโยงจาก
ปรัชญาและหลังจากน้ันนักจิตวิทยาการทดลองไดนํามาใชและทดลอง  ซึ่งไดแก 
 -  เฮอรแมน  แอบปงฮอลส (Ebbinghaus ค.ศ. 1850-1909) 
 -  ธอรนไดร  (Thorndike ค.ศ. 1874-1949) 
 -  พาฟลอฟ  (Pavlov ค.ศ. 1849-1936) 
พฤติกรรมนิยม  (Behaviorism)  
 แอบปงฮอลส (Ebbinghaus) ไดศึกษาเรื่องของคําที่ไมมีความหมาย (nonsense 
syllable) โดยมีคําจํากัดความวา (assumption) the principle of learning as revealed by 
lower levels of verbal learning will also be valid for higher levels.  
 ศึกษาเรื่องของ Learning และ Retention โดยศึกษาถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอ 2 อยางน้ี 
 1.  nonsense syllable จากการศึกษาพบวาเวลารวมทั้งหมด (total time) สําหรับการ
เรียนรูและเวลาสําหรับคําแตละคําจะตองใชเพ่ิมขึ้น  ถาจํานวนคําในบัญชีเพ่ิมขึ้น 
 2.  พูดซ้ํา  สําหรับความจําเพ่ือดูเก่ียวกับเร่ืองของ overlearning การวัด overlearning 
ทําใหสามารถประหยัดเวลาและสิ่งนั้นคงอยู 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่คงอยู (retention 
period) ซึ่งปจจุบันวิธีนี้เรียกวา The Saving Method or the method of relearning and 
overlearning  ซึ่งสามารถประหยัดเวลาและความผิดพลาดอันเปนผลจาก relearning  
 แอบปงฮอลสไดศึกษาเรื่องของ 
 1.  สิ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู (factors influencing learning) 
 2.  สิ่งที่มีอิทธิพลตอ retention (conditions influencing retention)  
ไอแวน  พาฟลอฟ  ( Ivan Pavlov ค.ศ. 1849 – 1936) 
 พาฟลอฟเปนนักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย งานของพาฟลอฟที่มีชื่อเสียงไดแก กระบวนการ
ทางสรีรวิทยาที่เก่ียวของกับระบบการยอยอาหาร ซึ่งทําใหไดรับรางวัลโนเบิลใน ค.ศ.1904  
งานของพาฟลอฟเขามาเกี่ยวของกับจิตวิทยาโดยบังเอิญ พาฟลอฟไดทดลองเกี่ยวกับการไหล
ของน้ําลายของสุนัข โดยสังเกตเห็นวาเม่ือใดก็ตามที่เอาเน้ือหรือขนมปงวางไวที่ปากของสุนัข  
สุนัขจะนํ้าลายไหล และเห็นอีกวาสนัขจะน้ําลายไหลเม่ือสุนัขเห็นหรือไดยินเสียงเดินของคนที่



 
 พาฟลอฟสังเกตตอไปอีกวาเม่ือให CS หลังจากที่ไมไดให US (อาหาร) การตอบสนอง 
(CR) เร่ิมหายไปและหยุดในที่สุด (extinguished) และสังเกตอีกวาหลังจากน้ันเม่ือเอา CS มา
ใหกับสุนัขอีกคร้ังสุนัขเริ่มนํ้าลายไหลอีกซึ่งเรียกวา spontanuous recovery จากการสังเกต  

UCS 
เน้ือ (อาหาร) น้ําลายไหล 

UCS + CS 
เน้ือ + เสียงกระด่ิง 

CS 
เสียงกระด่ิง 

CR 
น้ําลายไหล 

UCR 
น้ําลายไหล 

UCR 
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ปญหาเรื่อง Mind – Body 
 พาฟลอฟมองดูวาสมองแตละสวนจะตอบสนองตอสิ่งเราจากภายนอกหรือสิ่งแวดลอม
ตางกัน  โดยมีแบบอยางในการตอบสนองตอ US หรือ UR และรูปแบบการตอบสนองระหวาง   
สิ่งเราและ UR จะแนนอน  แตรูปแบบของ CS อาจเปลี่ยนแปลงไดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอม (conditioning, extinction, discrimination และอ่ืน ๆ ) การอธิบายของการเกิดขึ้น
ในสมองของพาฟลอฟในเรื่องของ conditioning และ extinction เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงการ
เปน psychophysical parallelism ในการอธิบายปญหาของ mind-body ไดเปนอยางดี  นั่นคือ
การที่เหตุการณในสิ่งแวดลอมคูขนานกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมอง 
สรุปงานของพาฟลอฟ  
 1.  Law of acquisition 
A conditioned response is established by a series of continuous pairing of CS and US.  
    2.  Law of Experimental Extinction  
If  CS is repeated without reinforcement CR gradually weakness and disappear. 
 3.  Law of Generalization  
CR once established may be elicited by stimuli similar to the original CS. 
 4.  Law of Differentiation  
Responses can be established by differentiatal reinforcement.  
 5.  Law of Higher Order Conditioning  
A CS after having acquired the ability to elicite a CR may acquire reinforcing. 
properties. 
เอ็ดเวิรด  ธอรนไดร  (Edward  Thorndike ค.ศ.1874 – 1949) 
 ธอรนไดรไดพัฒนาทฤษฏีความสัมพันธเชื่อมโยง  ซึ่งจัดวาเปนทฤษฏีแรกของการ
เรียนรูเหมือนแอบปงฮอลสและพาฟลอฟ  ที่ไดแยกเรื่องของความสัมพันธเชื่อมโยงออกจาก
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 ธอรนไดรไดศึกษาในสาขา animal learning ที่มหาวิทยาลัยฮาวารดและตอมายายไปที่
มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ซ่ึงธอรนไดรไดทําการทดลองกับแมวและสุนัขใน puzzle boxes และ
ไดทําการทดลองอีกหลายอยางและไดพิมพหนังสือ Animal Intelligence : An Experimental 
Study of the Associative Process in Animals  ในป 1898 และไดปรับปรุงอีกคร้ังในป 1911 
ซึ่งไดมีการทดลองเพ่ิมมากขึ้น 
คําจํากัดความของจิตวิทยา  (Definition of Psychology) 
  ธอรนไดรไดเขียนคําจํากัดความของ “จิตวิทยา” ไวในหนังสือวาจิตวิทยาคือ the study 
of stimulus-response connections or bonds  และตอมาในหนังสือ Selected Writings from 
a Connectionist’s Psychology  ธอรนไดรไดอธิบายคําวา connections วา connections อาจ
เกิดขึ้นในลักษณะของอนุกรม  ซึ่งเปนการตอบสนองตอสถานการณใดสถานการณหน่ึง  ซึ่งจะ
กลายเปนสถานการณที่ทําใหเกิดการตอบสนองอยางอ่ืนขึ้น  เปนสถานการณที่อาจจะมาจาก
บางสวนของสถานการณหรือสถานการณทั้งหมด  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งเราหรือจากเจตคติ
ของคนใดคนหนึ่งหรือจากจินตนาการของคนใดคนหนึ่ง  จิตวิทยาคือการเกิดขึ้นพรอมกันของ 
S-R (stimulus-response)  ซึ่งเปนการสัมพันธเชื่อมโยง (association)  
งานของธอรนไดร  (ชวงป ค.ศ. 1898 – 1930)  
  ธอรนไดรถูกมองในฐานะนักวิจัยและนักเขียน ซึ่งงานจากแนวคิดตั้งแตเร่ิมตนจน
สุดทายของธอรนไดรไมคอยเปลี่ยนแปลง งานการทดลองแรกๆ นั้นธอรนไดรไดทําการทดลอง
กับแมวหิวในกลองซ่ึงแมวถูกกําหนดใหดึงเชือกหรือกดคาน  ซึ่งทําใหประตูกลองเปดและแมว
สามารถออกจากกลองมาและไดอาหาร  ในบางกลองแมวถูกกําหนดใหทําหลาย ๆ อยางกอนที่
จะหนีออก มาได  การวัดการเรียนรูวัดจากระยะเวลาที่แมวใชนับตั้งแตถูกใสลงไปในกลอง
จนถึงออกไปถึงอาหาร  ถึงแมวาระยะเวลาของแตละคร้ังจะไมแนนอน  แตพบวาในระยะหลัง
จะใชเวลานอยลงและที่สุด  เม่ือวางแมวลงในกลองมันจะสามารถเปดประตูไดทันทีและได
อาหาร 
การลองผิดลองถูก  (Trial – and – Error Learning) 
 ในกลองที่แมวถูกจับใสลงไปนั้นแมวจะสังเกต ตะกุย กัด กระแทก กอนที่กลอนประตู
จะเปด  และเม่ือประตูเปดแมวจะเกิดการเรียนรูวาการกระทําส่ิงใดที่ไดผลที่สุด  ในตอนหลัง
ลักษณะการตอบสนองที่ไมจําเปนจะลดลง  เปนเหมือนการสุมกระทําซ่ึงการเรียนรูยังไมเกิดขึ้น
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Law of Readiness   
 กฎแหงความพรอมเปนเรื่องของรางกายซ่ึงถูกกําหนดโดยวุฒิภาวะ (maturation) 
ธอรนไดรใหความสนใจกับเรื่องของความพรอมของสรีรวิทยา  ซึ่งตอมาธอรนไดรไดเขียน
เก่ียวกับ “reading readiness” ซึ่งหมายถึงระดับความพรอมของวุฒิภาวะที่ทําใหเด็กมีความ 
สามารถในการอาน 
Law of exercise 
 กฎแหงการฝกหัด  หมายถึง  ความเขมของการเชื่อมกันหรือสัมพันธกันระหวาง S-R 
ผานทางการใชหรือฝกหัด และการตอบสนองจะลดลงเนื่องมาจากการไมไดใช  (law of disuse) 
กฎขอนี้จะใชกับการทําซํ้า ทําเปนกิจวัตร การจํา และอ่ืน ๆ ปรากฏวายิ่งฝกหัดมากเทาไหรจะ
ยิ่งทําใหความเขมแข็งในการกระทํา จะเกิดขึ้นมากเทาน้ัน 
Law of Effect  
 กฎแหงเหตุและผล  หมายถึง  ความเขมหรือสวนของความสัมพันธเชื่อมโยงของการ
เกิด ขึ้นของเหตุและผล (สิ่งเราและการตอบสนอง) ถาผลที่ไดเกิดความพึงพอใจ  ยิ่งพอใจมาก
เทาใด  จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นตามมามากเทาน้ัน  และถาผลท่ีตามมาไมเปนที่พอใจโอกาสท่ี
เกิดขึ้นก็ลดลงดวย 
ทฤษฏีการถายโอนการเรียนรู  (Theory of Transfer) 
 ในชวงเวลาที่ธอรนไดรศึกษาเรื่องของการถายโอนการเรียนรูนั้นไดกลาวไววา  การ
ถายโอนการเรียนรูจากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณนั้นขึ้นอยูกับความเหมือนของสิ่งที่
เปนตนแบบที่ถายโอนไปยังสถานการณการเรียนรูอันใหม ถา 2 สถานการณมีความเหมือนกัน
มากจะย่ิงงายตอการถายโอนการเรียนรู เชน  ขี่จักรยานเปนจะขี่มอเตอรไซดไดเร็วขึ้น  เปนตน 
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คําถามทายบท 
 

 1.  อธิบายความแตกตางของ unconditioned stimulus และ conditioned stimulus 
พรอมยกตัวอยางใหเขาใจ 
 2.  อธิบายคําตอไปน้ีพรอมยกตัวอยางประกอบการอธบิาย 
      2.1  Extinction 
      2.2  Trial and Error 
      2.3  Generalization 
      2.4  Spontaneous Recovery 
      2.5  Differentiation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


