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บทที่ 5 
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

 

เน้ือหา 
 -  แนวคิดที่มีมากอนกลุมพฤติกรรมนิยม 
 -  แนวคิดของจอหน บี วัตสนั (John B. Watson) 
 -  แนวคิดของเอ็ดวิน อาร กัททร่ี (Edwin R. Guthrie) 
 -  แนวคิดของคารก แอล ฮัล (Clark L. Hull) 
 -  แนวคิดของ เบอรฮูส  เฟรดเดอริค สกินเนอร (Burrhus Frederic Skinner) 
 -  แนวคิดของอัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) 
 
 ไมมีแนวคิดใดทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นโดยไมมีที่มาที่ไป ซึ่งกลุมพฤติกรรมนิยมก็
เชนเดียวกัน  ถึงแมวาจะใหเกียรติกับวัตสันวาเปนผูกอตั้งกลุมพฤติกรรมนิยมในป ค.ศ. 1913 
แตพฤติกรรมนิยมมีกลุมที่คิดหรือเกิดขึ้นกอนดวยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมซึ่งจะ
รวมถึง 
 1.  แนวคดิเร่ืองธรรมชาตินิยมของพวกกรีก (Greek Naturalism) 
 2.  แนวคิดเร่ืองวัตถุนิยมของฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษที่ 18 และ 19 
 3.  แนวคิดของดารวินและจิตวิทยาสัตวในปลายศตวรรษที่ 19 
 4.  พาฟลอฟและการตอบสนองอยางมีเง่ือนไข 
 5.  กลุมหนาที่ทางจิต  ซึ่งวัตสันเติบโตมา 
 

แนวคิดที่มีมากอนกลุมพฤติกรรมนิยม 
1.  แนวคิดเรือ่งธรรมชาตนิิยมของพวกกรีก (Greek Naturalism) 
 หลังจาก 200 ปผานมาจากสมัยของอริสโตเติลจนมาถึงสมัยของวัตสัน  ซึ่งไดดึงเรื่อง
ของ “จิต” (mind)  ออกจากจิตวิทยา  จัดไดวาอริสโตเติลเปนนักพฤติกรรมนิยมคนแรกจาก
หนังสือ De Anima  ซึ่งไดพูดถึงรางกายและการทํางานของรางกายวาทํางานไปดวยกันไมวา
จะเปนการยอยอาหาร การสัมผัส การเคลื่อนไหวและเหตุผล ความสําคัญของอริสโตเติลและ
กรีกโบราณคือการนําเสนอจิตวิทยาวาเปนเรื่องของวัตถุ  สิ่งของและการสังเกต ซึ่งวัตสันคง
ยึดถือแนวคิดน้ี  ทําใหมองเห็นวาตั้งแตเวลานั้นเปนตนมาจนถึงสมัยของวัตสัน  จิตวิทยาถูก



86                                                                                                     PC 460 

2.  แนวคิดวตัถุนิยมของฝรั่งเศส (French Materalism) 
จูเลียน เดอร ลา แมตตี้ (Julien de la Mattrie ค.ศ.1709 – 1751)   

ลาแมตตี้ไดพัฒนาความเชื่อของ hedonism ขึ้น  ซึ่งแนวคิดที่บอกวาความสนุกสนาน
เปนจุดมุงหมายของชีวิต hedonism เองไมไดมีความสําคัญสําหรับกลุมพฤติกรรมนิยมระยะ 
แรก ๆ แตจะมีผลตอกลุมพฤติกรรมนิยมและจิตวิเคราะหในระยะตอมา  อิทธิพลที่สําคัญของ
ลาแมตตี้คือการที่เนนวัตถุในฐานะที่เปนสิ่งตรงขามกับจิตวิญญาณ นั่นคือมนุษยเปนเคร่ืองจักร 
ปแอร  คาบาน่ี  (Pierre Cabanis, ค.ศ. 1751 – 1805)   

คาบานี่ยอมรับแนวคิดของลาแมตตี้และจากมุมมองของประวัติศาสตร  จัดไดวาคาบานี่
เปนนักสรีรจิตวิทยาคนแรก ๆ คําถามที่นักปรัชญาและนักเขียนในยุคน้ันคือ เหยื่อของเครื่อง  
กิโยตินไดรับความเจ็บปวดหรือไมหลังที่ถูกเคร่ืองกิโยตินตัดคอในป ค.ศ.1795 คาบาน่ีไดเขียน
ถึงปญหานี้  ซึ่งในการทําเชนน้ีเพ่ือที่จะชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของรางกายและจิตใจ คาบานี่
เชื่อวาจะไมมี mantel activity ถาไมมีสมองเขามาเกี่ยวของจะเปนเรื่องของการทํางานสวนที่ต่ํา
ของรางกายและไดสรุปวาสมองเปนอวัยวะของจิตสํานึก  เหมือนกับกระเพาะอาหารเปนอวัยวะ
ที่ใชในการยอยอาหาร คาบาน่ีจึงใหคําจํากัดความ “จิต” (mind) ในลักษณะของการทํางานของ
สมอง เพราะฉะนั้นจากคําถามตอนตน คาบาน่ีสรุปวาไมมีความเจ็บปวดหลังจากเคร่ืองกิโยติน
ตัดคอ เพราะเม่ือเสียศีรษะไปคนๆ นั้นไมมีจิตสํานึก (Conscious) การเคลื่อนไหวใดๆ ที่เกิด
ขึ้นกับรางกายหลังจากที่ศีรษะตกลงไปเปนผลมาจากการสะทอนกลับ (reflexes) ในระดับ 
nonconscious level of functions. 
ออกัส คอม (August Comte  ค.ศ. 1798 – 1857)  
 จากการที่มองวามนุษยเปนเหมือนเครื่องจักรคอมไดคนพบสิ่งอ่ืนซึ่งเรียกวา Positivism 
ซึ่งเปนกลุมที่ชี้นํากลุมพฤติกรรมในสมัยศตวรรษที่ 20 ซึ่งมองวาความรูที่ไดจากความเปนปรนัย
และสังเกตเห็นไดเทาน้ันที่เปนจริง และไดปฏิเสธการใชการสํารวจทางจิต (Introspection) ซึ่ง
เนนการวิเคราะหภายในของประสบการณของจิตสํานึก ความคิดเห็นสวนตัวไมเที่ยงตรง นั่น
คือการที่การสํารวจทางจิตถูกปฏิเสธมาตั้งแตเกือบศตวรรษกอนหนาที่กลุมพฤติกรรมนิยมจะ
เร่ิมตน  คอมไดปฏิเสธวิธีการทางจิต  และความเปนอัตนัยของจิตวิทยา  คอมบอกวา “การ
สังเกตตัวเองทําใหเกิดการหยุดชงักของกิจกรรมที่จะทํา  กิจกรรมที่จะทําน้ีแหละคือส่ิงที่
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3.  จิตวิทยาสัตว  (Animal Psychology)  
 งานของดารวินที่ผานมาทําใหนักจิตวิทยาใหความสําคัญกับการสังเกตเก่ียวกับสัตว  
ซึ่งมามีอิทธิพลตอจิตวิทยาสัตว  และจากหนังสือของดารวิน “Expression of Emotion in Man 
and Animal”  ซึ่งใหความสัมพันธใกลชิดในเรื่องของการแสดงออกทางอารมณของมนุษยและ
สัตว  เชน การบดหรือกัดฟน  การขมวดคิ้ว  หรืออ่ืน ๆ  
ยอรช จอหน โรแมนน (George John Romanes ค.ศ.1848 – 1894)  
 โรแมนนเปนนักจิตวิทยาสัตวของศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนเพื่อนกับดารวิน  และสนใจที่จะ
คนหาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวจากทุกรูปแบบ  โรแมนนจะเก็บเรื่องราวที่เปนที่รูจัก 
(แตไมนาเชื่อถือ)  หรือเปนวิทยาศาสตรไวในหนังสือชื่อ Animal Intelligence (ค.ศ.1886) 
นักจิตวิทยาจดจําโรแมนนไดจากวิธีการในการเก็บขอมูลของโรแมนนซึ่งเรียกวา “anecdotal 
method”  และ “anthropomorphism” ซึ่งเปนการกระจายลักษณะของมนุษยออกเปนลักษณะ
ตาง ๆ เชน เหตุผล ความฉลาด ความตั้งใจ หรือความสนุกสนานไปยังสัตว  ซึ่งดารวินไดใชวิธี
นี้ดวย  ซึ่งปจจุบันน้ีนักพฤติกรรมนิยมไมชอบทั้ง 2 วิธีนี้  แตอยางไรก็ตามจิตวิทยาไดให
เกียรติแกโรแมนนในฐานะเปนผูที่กระตุนการศึกษาพฤติกรรมของสัตวในการที่จะศึกษาสํารวจ
และเตรียมการสําหรับการศึกษาในวิธีการที่เปนรูปธรรมและการทดลอง 
ซี ลอยด มอรแกน (C. Lloyd Morgan ค.ศ.1852 – 1936) 
 มอรแกนเขียนหนังสือเก่ียวกับพฤติกรรมของสัตวเอาไวหลายเลม และในหนังสือ 
Introduction to Comparative Psychology มอรแกนไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมในรูป 
แบบตางๆ กับมนุษย  วิธีการในการสังเกตของมอรแกนเปนวิธีการก่ึงการทดลองครึ่งทางระหวาง
การสังเกตตามธรรมชาติกับการควบคุมสถานการณตาง ๆ ในหองทดลอง  นักจิตวิทยาเปรียบ-
เทียบจดจําผลงานของมอรแกนจาก “Lloyd Morgan’s canon” ซึ่งเปนปฏิกิริยาที่ตอตาน 
anthropomorphism ของโรแมนน  มอรแกนกลาววา  เราไมควรที่จะแปลความวาการกระทํา
ทุกอยางวาเปนการแสดงของกระบวนการทางจิตวิทยาแตควรที่จะแปลความวาเปนผลที่แสดง
ออกมาอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน  เชน  แทนการพูดวาสติปญญาของสัตว ควรจะพูดวาเปน 
“นิสัย” (habits) มากกวา เหมือนกับธอรนไดรที่เลือกที่จะอธิบายเรื่องการเรียนรูโดยพูดถึง
ขอกําหนดเล็ก ๆ นอยมากกวาที่จะพูดถึงสิ่งที่สลับซับซอนที่เปนกระบวนการทางจิตที่สูงขึ้น 
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จารค  โรย (Jacques Loeb ค.ศ.1859 – 1924) 
 นักจิตวิทยาสัตวคนที่ 3  ไดแกโรยเปนนักชีววิทยาชาวเยอรมันที่ยายมาสหรัฐอเมริกา
ในป ค.ศ.1891 วัตสันไดศึกษากับโรยที่มหาวิทยาลัยชิคาโก โรยไดเขามาเกี่ยวของกับจิตวิทยา  
เม่ือโรยมีความเห็นขัดแยงกับความคิดที่มีการเปรียบเทียบการกระทําของสัตวกับการ
ตอบสนองของพืชโดยตรงตอสิ่งเรา (tropisms) สัตวมีโครงสรางที่แนนอน ดังน้ันสัตวจึงเลือกที่
จะตอบสนองตอพลังงาน เคร่ืองจักรหรืออ่ืน ๆ ซึ่งสัตวที่โรนพูดถึงสวนใหญจะเปนพวกที่ไมมี
รูปรางที่แนนอน เชน แมงกระพรุน ปลาดาว หนอน และแนนอนวาโรยไดขยายแนวคิดไปยัง
สัตวชั้นสูงขึ้นดวย โรยไมไดตั้งใจที่จะศึกษาปญหาพฤติกรรมของมนุษย  แตโรยไดศึกษา
ปญหาเร่ืองจิตสํานึกดวย โดยศึกษากับสัตววาจิตสํานึกของสัตวจะมีประมาณเทาใด  และในจุด
ใดโดยตั้งสมมติฐานวาสัตวแตละชนิดมีความสามารถที่จะสัมพันธเชื่อมโยงกับความจําไดมาก
นอยเพียงใด ซึ่งถาเปนเชนนั้นน่ันคือสัตวนั้นมีจิตสํานึก 
4.  ปฏิกิริยาการตอบสนองที่มีเงื่อนไข (Conditioned Reflex) 
 ความสําคัญของปฏิกิริยาการตอบสนองที่มีเง่ือนไขสําหรับกลุมพฤติกรรมนิยมมี 2 
อยาง  ไดแก 
 1)  เปนการแสดงถึงวิธีการที่เปนรูปธรรมสําหรับการพัฒนาการและการปรับพฤติกรรม  
การวางเง่ือนไขจะเปนสิ่งอธิบายรูปแบบของพฤติกรรมทุกชนิด 
 2)  วัตสันประทับใจผลงานการทดลองของพาฟลอฟมากและใชวิธีการวางเง่ือนไขอยาง
งายของพาฟลอฟเปนแบบอยางในการอธิบายการเรียนรูทุกชนิดของมนุษย 
 

จอหน บี วัตสัน (John B. Watson  ค.ศ. 1878 – 1958) 
 วัตสัน  เกิดในตอนใตของแคลิฟอรเนีย  ในระยะเริ่มแรกวัตสันสนใจปรัชญามากกวา
จิตวิทยา แตจากการที่แองเจิล ไดแนะนําจิตวิทยาใหแกวัตสัน วัตสันไดศึกษาทั้งประสาทวิทยา
และจิตวิทยาในวิทยานิพนธปริญญาเอก โดยนําวิธีการทางประสาทวิทยาและจิตวิทยามาศึกษา
ความสัมพันธกับพฤติกรรมของประสาทสวนกลาง (Central nervous system) ของหนูขาว 
งานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธของวัตสันไดแก เร่ือง Animal Education : The Psychological 
Development of the White rat  หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาชิคาโก วัตสัน
ยังคงทํางานอยูที่ชิคาโกและไดพิมพ “Kinesthetic and orgasmic sensations of the white 
rat” ซึ่งจากผลงานนี้เปนการศึกษาถึงสิ่งที่หนูขาวใชในการเรียนรูในเขาวงกต (learning maze)  
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 วัตสันไดยายไปมหาวิทยาลัยจอหน ฮอบกิ้น ซึ่งวัตสันไปเปนผูอํานวยการหองทดลอง
ทางจิตวิทยาในป ค.ศ.1908-1920 เปนชวงเวลาที่วัตสันมีผลงานออกมาเปนอยางมากและได
มองจิตวิทยาในฐานะของนักพฤติกรรมนิยมวา 
 “จิตวิทยาในสายตาของนักพฤติกรรมนิยมเปนสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตรธรรมชาติ  
ซึ่งเปนเรื่องของการทดลองอยางแทจริง โดยมีจุดมุงหมาย (ตามทฤษฏี) เพ่ือทํานายและควบ-
คุมพฤติกรรม การสํารวจทางจิต ไมใชวิธีการที่จะนํามาใชอยางสิ้นเชิง และไมมีคุณคาในทาง
วิทยาศาสตร เพราะขอมูลที่ไดจากวิธีการน้ีเปนผลมาจากเร่ืองของจิตสํานึก” 
 และวัตสันไดมองวาพ้ืนฐานของพฤติกรรมนิยม  คือ 
 1.  จิตวิทยาเปนเรื่องของวิทยาศาสตรธรรมชาติ 
 2.  จิตวิทยาในสายตาของกลุมพฤติกรรมนิยมเปนปรนัย  เปนการทดลองซึ่งเปนสาขา
หนึ่งของวิทยาศาสตรธรรมชาติ  และใชการสํารวจทางจิตนอยมาก 
 3.  จิตวิทยาจะไมพูดถึงเรื่องของจิตสํานึก 
 4.  สิ่งที่จิตวิทยาจะศึกษาคือ  พฤติกรรม 
 หนังสือที่สําคัญของวัตสันไดแก “Psychology from the Standpoint of a Behaviorist”  
ซึ่งใหความสนใจจากการศึกษาจิตวิทยาสัตวมายังพฤติกรรมของมนุษย 
วิธีการของพฤติกรรมนิยม (Methods of Behaviorism)  
 เพ่ือใหจิตวิทยาเปนวิทยาศาสตรปรนัยเพราะฉะนั้นจิตวิทยาจะตองใชวิธีการใน
การศึกษาโดย 
 1.  การสังเกต (Observation) 
 2.  การวางเง่ือนไข (Conditioning)  
 3.  การทดสอบ (Testing)  
 4.  การรายงานผล (Verbal Report) 
 ในฐานะนักการทดลอง  วัตสันมองเห็นและใหความสําคัญกับวิธีการในการทดลองใน
หองทดลอง แตวัตสันไมไดนําการสังเกตนี้ไปใชในเรื่องของความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการ
ตอบสนอง (S-R relationships) ในสวนที่อยูนอกหองทดลอง 
 ปฏิกิริยาในการตอบสนองอยางมีเง่ือนไข (Conditioned reflex) ซึ่งวัตสันพัฒนามาจาก          
พาฟลอฟมีประโยชนโดยเฉพาะเม่ือนํามาศึกษาเรื่องการเรียนรู  ซึ่งนาแปลกที่วัตสันมองวิธี
การศึกษานี้แยกจากการสังเกต  
 สวนการรายงานผลน้ันถือวาเปนส่ิงที่ตองตั้งใจเปนพิเศษ ปฏิกิริยาในการตอบสนองใน
การพูดหรือการรายงานที่แสดงออกมาน้ันเปนสิ่งที่นักพฤติกรรมนิยมใหความสําคัญ เร่ืองของ
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ปญหาเรื่องจิตและกาย (The Mind – Body Problem) 
  กอนที่จะพูดถึงวัตสันคงตองบอกถึงสถานะของจิต (mind)  ซึ่งหลักสําคัญอยางหนึ่ง
ของแนวคิดของกลุมพฤติกรรมนิยมคือการปฏิเสธเร่ืองของ จิตสํานึกและจิต โดยวัตสันได
กลาวไวแลวน่ันคือการที่วัตสันไดปฏิเสธโดยเด็ดขาดในเร่ืองของจิตสํานึก  ทั้งน้ีเพราะส่ิงที่
จิตวิทยาควรจะพูดถึงคือการเปดใจไปสูเร่ืองของ การทดลอง และถาจะใหกลุมพฤติกรรมนิยม
ใชเร่ืองจิตสํานึกเหมือนกับวิทยาศาสตรธรรมชาติสาขาอ่ืน ๆ นั่นคือการใชจิตสํานึกในฐานะเปน
วิธีการในการสังเกต  ซึ่งสิ่งที่วัตสันพูดคือเรื่องของ methodological behaviorism ในปจจุบัน
นั่นเอง  ซึ่งจากจุดน้ีคือการยอมรับการมีจิตสํานึกหรือจิตแตไมใชเพ่ือนํามาศึกษาหรืออธิบายโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร  แตใน ค.ศ.1919 ซึ่งเปนปที่วัตสันพูดถึงเรื่องน้ีถือวาเปนเรื่อง radical 
behaviorism ซึ่งเปนการปฏิเสธเรื่องของจิตหรือจิตสํานึกไมวาจะอยูตรงสวนใดของจิตวิทยา 
  การปฏิเสธเรื่องจิต จิตสํานึกหรือวิญญาณถือเปนเหมือนสัญลักษณของกลุมพฤติกรรม
นิยม ซึ่งถือวาเปน monist นั่นคือเชื่อวารางกายและจิตในเปนหนึ่งเดียวกัน (one body no 
mind) แตอยางไรก็ตามปญหาเรื่องของรางกายและจิตไมไดเปนปญหาของกลุมพฤติกรรมนิยม  
เพราะส่ิงที่พฤติกรรมนิยมศึกษาคือ การกระทําหรือพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต สิ่งที่จิตวิทยา
ศึกษาคือการตอบสนองของกลามเน้ือหรือตอมตาง ๆ ตอส่ิงที่มากระตุนหรือส่ิงเรา 
 สัญชาติญาณ (Instinct) 
 เร่ืองของสัญชาติญาณเปนเรื่องที่วัตสันไดเขียนเอาไวในหนังสือ Behavior :An Introduction 
to Comparative Psychology  โดยมองวาสัญชาติญาณเปนเรื่องของปฏิกิริยาในการตอบสนอง
ที่ไมไดเปนเรื่องของการเรียนรู  และตอมาวัตสันมองวาพฤติกรรมที่ไมไดเกิดจากการเรียนรูนี้
จะเห็นไดแตเฉพาะในเด็กทารกเทาน้ัน เพราะพฤติกรรมนี้ตอมาจะถูกควบคุมโดย นิสัย (habits) 
และในป ค.ศ.1925 ในหนังสือ Behaviorism วัตสันปฏิเสธโดยสิ้นเชิงในเรื่องของสัญชาติญาณ
ในมนุษย  โดยบอกวาทุกอยางเปนเรื่องของ unlearned behavior  ซึ่งจะรวมเอาพฤติกรรม
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การเรียนรู (Learning) 
 สําหรับวัตสันและนักพฤติกรรมนิยมในสมัยตอ ๆ มาจะใหความสําคัญกับเร่ืองของการ
เรียนรู  สําหรับวัตสันนิสัย (habits)  เปนผลมาจากการเรียนรู  ซึ่งเปนผลมาจากกฎเบ้ืองตน 2 
ขอคือ ระยะเวลา (recency) และความถี่ (frequency) ซึ่งเปนความจริงสําหรับการเรียนรูใน
เร่ืองเขาวงกต (maze) ไดเทา ๆ กับเร่ืองของการแกปญหาของมนุษย วัตสันไมใหความสนใจ
กับกฎของธอรนไดร “Law of effect” ซึ่งวัตสันมองดูวาเปนเร่ืองของ “Satisfying consequences”  
แตนักพฤติกรรมนิยมในสมัยตอมาเชน  สกินเนอร นําเอาเร่ืองของ law of effect ไปยังกฎการ
เสริมแรง (principle of  reinforcement)  
 ในป ค.ศ.1915 วัตสันประทับใจกับเร่ืองการตอบสนองอยางมีเง่ือนไข (conditioned 
response) มาก วัตสันคิดวาสามารถนํามาใชไมใชแตเฉพาะเรื่องของการเรียนรูของมนุษย
เทาน้ัน  แตเอามาใชกับเรื่องความคิด (thinking) และอารมณ (emotions) ไดดวย  นิสัย (habit) 
เลยกลายเปนแตเพียงการตอบสนองอยางมีเง่ือนไขที่สลับซับซอนเทาน้ัน 
 การทดลองทางจิตวิทยาที่เปนที่รูจักของวัตสันและเรเนอร (1920) ไดแก การทดลอง
การวางเง่ือนไขเร่ืองการตอบสนองความกลัวของอัลเบิรตกับเสียงดังคูกับหนูขาว  โดยใหเสียง
ดัง(สิ่งเราที่ไมมีเง่ือนไข) คูกับหนูขาว (สิ่งเราที่มีเง่ือนไข) ตอมาใหแตหนูขาว อัลเบิรตก็เกิด
ความกลัวกระโดดหนี ซึ่งการตอบสนองนี้เปนเรื่องของความกลัวที่ถูกวางเงื่อนไข (conditioned 
fear) นอกจากน้ีแลวยังมีการแสดงใหเห็นถึงกระบวนการการตอบสนองตอส่ิงที่มีความคลาย-
คลึงกัน (generalization) นั่นคืออัลเบิรตยังแสดงความกลัวตอส่ิงที่คลายคลึงกับหนูขาว เชน  
สุนัข  เสื้อขนสัตว  ไมหรือแมแตหนวดของซานตาคลอสดวย 
 ยิ่งเวลาผานไปวัตสันยังแสดงใหเห็นถึงการเรียนรูหลายอยางที่มีจุดบกพรอง วัตสันมี
แนวคิดขึ้นอยูกับเรื่องของระยะเวลา (recency) และความถี่ (frequency)  ซึ่งนักพฤติกรรมนิยม
สมัยใหมจะไมคํานึงถึงมากเทากับเรื่องของตัวเสริมแรง ซึ่งเปนสิ่งที่วัตสันไมไดสนใจ  ใน
ภายหลังวัตสันไดนําการทดลองของพาฟลอฟมาใชกับเรียนของการเรียนรูทั้งหมด  นั่นเปนเหตุ
ใหนักพฤติกรรมนิยมไดเกิดแบงแยกระหวางการเร่ืองรูแบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (classical 
conditioning) และการเรียนรูแบบการกระทํา (instrumental or operant learning) 
 
 
 



92                                                                                                     PC 460 

ความจํา (Memory) 
 วัตสันวิจารณนักจิตวิทยาทีม่องวาความจําเปนสวนหนึง่ของจิต (mind) วิลเลี่ยม เจมส 
ไดใหคําจํากัดความความจําในรูปของจิตสาํนึก  และจํากัดความของจิตสํานึกในรปูของความจํา  
แต       วัตสันไดแปลความหมายวาความจําอยูในรูปของ 3 กระบวนการไดแก 
 1.  ทักษะการเรียนรูหรือ verbal habit  
 2.  การไมไดกระทําซ่ึงเปนผลมาจากการไมไดใช 
 3.  เรียนซํ้า  ซึ่งจะรวมถึงความพยายามและระยะเวลาที่จะใชเพ่ือที่จะทํางานนั้นใหม 
 ซึ่งกระบวนการในการที่จะทําใหเกิดไดนั้น ตองอาศัยทั้งสวนของมอเตอรเทา ๆ กับ
ความจําทางภาษา การที่ไมสามารถจะนึกถึงอะไรบางอยางไดเปนผลมาจากความลมเหลวของ
ระบบของอวัยวะมอเตอรที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู 
อารมณ (Emotion) 
 เหมือนกับพฤติกรรมอ่ืน ๆ อารมณเปนเร่ืองปฏิกิริยาในการตอบสนองของรางกาย  
เม่ือปฏิเสธเร่ืองของจิตสํานึกเพราะฉะนั้นวัตสันจะปฏิเสธเร่ืองของอารมณและความรูสึกใน
ฐานะของการรับรูจากประสบการณ  เหมือนอยางที่กลุมโครงสรางของจิตและวิลเลี่ยม เจมส  มี
สิ่งเรามากมายท่ีเปนตัวกระตุนใหเกิดอารมณตาง ๆ ลักษณะของอารมณหลายอยางที่
แสดงออกคอนขางแนนอน รวมทั้งความรูสึกลึก ๆ ที่แสดงออกทางกลามเน้ือหรือจากอารมณ
ภายในรางกาย และแนนอนอารมณบางอยางแสดงออกมาใหเห็นและสามารถสังเกตเห็นได
อยางชัดเจน จากการแสดงออกทางสีหนา ทาทางและกิริยา 
 ในป ค.ศ.1919 วัตสันระบุวามีอารมณอยู 3 ชนิดที่พบในเด็กทารก คือ กลัว (fear) 
โกรธ (rage) และรัก (love) สวนอารมณจะเกิดขึ้นโดยผานการวางเง่ือนไข (ฝกหัด) แตละลักษณะ
ของอารมณจะเกิดขึ้นโดยสิ่งเราหรือสถานการณที่เฉพาะเจาะจง ความกลัวจะเกิดจากเสียงดังๆ 
ที่เกิดขึ้นทันใดหรือการถูกทอดทิ้งทันที  ความโกรธจะเกิดขึ้นจากความเขมงวดหรือการที่ทารก
ถูกขัดขวางการเคลื่อนไหว  และความรักจะเกิดขึ้นจากการลูบคลําอยางออนโยน  การโอบกอด  
โยกไกวหรือการตีเบา ๆ รวมถึงการยิ้ม กระซิบ และการทําเสียงในลําคอ ในดานการตอบสนอง
แลวความกลัวจะแสดงออกโดยการสะดุง หายใจไมออก กํามือ รองไห และหายใจเร็ว ๆ สวน
ความโกรธรางกายจะแข็งเกร็งหายใจแรง  และมีการเคลื่อนไหวแขนขาอยางรุนแรง   
 เม่ือเขาสูวัยผูใหญอารมณเหลาน้ีจะเปลี่ยนไปถึงแมวาลักษณะพื้นฐานจะยังคงอยู เชน  
อาย จะพัฒนามาจากกิจกรรมตาง ๆ กันรวมทั้งเรื่องเพศ ความอิจฉา จะมาจากการถูกกระตุน
จากเร่ืองเพศดวยเชนกัน ทฤษฏีเร่ืองอารมณพ้ืนฐานทั้ง 3 ของวัตสันไดรับการโตแยง  เชน  
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ความคิดและการพูด (Thinking and Speech)  
 การพูดเปนเรื่องของการเรียนรูที่เปนผลมาจากการที่เด็กทารกออกเสียงและทําเสียง  
เพราะฉะนั้นการพูดเปนการกระทําที่แสดงออก คํา (words) เปนสิ่งที่ใชแทนการเคลื่อนไหวและ
การส่ือสาร หรือการเคลื่อนไหวตาง ๆ ที่เปนเหมือนกับใชแทนการสื่อสารเปนภาษาพูด  เชน  
ขมวดคิ้ว หรือหนาบึ้ง ยักไหล ผงกศีรษะและอ่ืน ๆ ในเด็กเล็ก ๆ เด็กจะเรียนรูที่จะพูดออกมา
ดัง ๆ กับตัวเอง แตบอยคร้ังที่ผูใหญรอบตัวจะบอกใหเด็กเงียบ ๆ  ซึ่งทําใหเด็กลดเสียงของ
ตัวเองลงกลายเปนเสียงกระซิบ แตคนที่อานริมฝปากเกง ๆ สามารถที่จะอานไดวาเด็กกําลังคิด
อะไรอยูกับตัวเองและโลกรอบตัว  ในเด็กบางคนจะไมมีการพูดกับคนอ่ืน  และเม่ืออยูคนเดียว
จะพูดกับตัวเอง และมีอีกมากที่ไมมีแมแตการพูดกับตัวเอง เพราะฉะนั้นการพูดเปนสิ่งที่แน-
นอนแตในเรื่องของการคิดเปนเรื่องของการพูดกับตัวเอง การคิดทั้งหมดไมจําเปนจะตองแสดง
ออกมาเปนภาษาพูด แตวัตสันไดรวมเอาลักษณะทาทางของรางกายใหรวมเขาไปในเรื่องของ
การคิดดวย เชน คนหูหนวกและเปนใบคิดดวยนิ้วมือ แตอยางไรก็ตามเรื่องของเสียงเปนสิ่งที่
สําคัญที่สุดของการคิด  เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชการสํารวจทางจิต การคิดถูกลดลงมาเหลือแคการ
ขยับปาก ริมฝปาก ลิ้นและกลองเสียง ไดมีการศึกษาทฤษฏีเหลาน้ีของวัตสันอีกในเวลาตอมา  
เชน ป ค.ศ.1937 แมกซ (L.W. Max)  ไดพบวามีการเคลื่อนไหวกลามเน้ือเล็ก ๆ ที่แขนและมือ
ของคนหูหนวกและเปนใบ  เม่ือเขา “คิด” และปจจุบันการศึกษาในเรื่องนี้จัดไดวาเปนเรื่องที่ทํา
ไดงายขึ้นเพื่อการศึกษากระบวนการในการคิด   
บุคลิกภาพ 
 ในเวลาของวัตสันเปนชวงเวลาที่ฟรอยดและคนอ่ืน ๆ ในกลุมจิตวิเคราะหไดอธิบาย
เร่ืองของบุคลิกภาพของมนุษย  โดยการแบงระหวางจิตและกาย  ซึ่งวัตสันเองมองวาความคิด
เร่ืองบุคลิกภาพเปนสิ่งที่ไมสามารถที่จะลืมไดและนักพฤติกรรมนิยมจําเปนตองเกี่ยวของดวย              
วัตสันมองวาบุคลิกภาพเปนเรื่องโดยตรงของนิสัย (habits) และเร่ืองการกระทําตาง ๆ  
บุคลิกภาพจะรวมเร่ืองการกระทําทั้งหมดรวมทั้งศักยภาพในการโตตอบดวย  ซึ่งรวมถึงการพูด 
(speech) ความสามารถและทักษะ (abilities and skills) หรือแมแตการกระทําภายในที่ทั้งมอง 
เห็นและมองไมเห็น เรื่องของนิสัยจะรวมถึงทุกอยางแมแตสวนเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือ
สถานการณตางๆ ซึ่งเหตุการณตางๆ นี้อาจรวมถึงลักษณะธุรกิจ ความสัมพันธในครอบครัว  
ศาสนา  เจตคติตอประเทศหรือแมแตระบบขอมูลขาวสารของตนเอง แตละคน “บุคลิกภาพ” จะ
แตกตางกัน 
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 บุคลิกภาพของแตละคนคอนขางคงที่แตสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามเวลาที่เปลี่ยนไป  
ภายใตสถานการณบางอยาง ลักษณะนิสัยเกา ๆ อาจจะหายไปและมีของใหมเกิดขึ้นมาแทน  
ไมมีใครจะเปนอยางเดิมตลอดชีวิตแตการเปลี่ยนแปลงนั้นจะคอย ๆ ดําเนินไปอยางชา ๆ และ
จากการศึกษาทดลองเรื่องของอัลเบิรต วัตสันบอกวาบุคลิกภาพไดรับผลมาจากการฝกตั้งแต
ตอนเปนเด็กและไดเรียนรูมา  ดังนั้นจึงสามารถท่ีจะปรับปรุงใหดีขึ้นโดยสิ่งแวดลอมที่ดีกวาได 
วัตสันกับสิ่งแวดลอม 

ในขอเขียนของวัตสันในป ค.ศ. 1914  วัตสันไดพูดถึงความสําคัญของพันธุกรรมแตพอในป 
ค.ศ.1920 วัตสันกลายเปนนักส่ิงแวดลอมนิยม (environmentalist) สัญชาติญาณ (instinct) ถูก
ลดบทบาทลงกลายเปนเรื่องของปฏิกิริยาสะทอนกลับธรรมดาแตความสามารถ นิสัย และพฤติ-
กรรมทั่วๆ ไปขึ้นอยูกับวาส่ิงแวดลอมจะมีผลอยางไร วัตสันปฏิเสธเร่ืองของพันธุกรรมอยาง
สิ้นเชิงและใหความสําคัญอยางยิ่งกับสิ่งแวดลอม และในป ค.ศ.1925 ในหนังสือ “Behaviorism” 
วัตสันไดเขียนเอาไว (ซึ่งเปนขอความที่โดงดังมาก)  

“ใหเด็กที่มีสุขภาพดี 12 คน และเลี้ยงโดยวิธีของวัตสัน รับประกันไดวาเราอาจจะเลือก
อาชีพใหเด็กไดไมวาจะเปนหมอ นักกฎหมาย ศิลปน พอคา หรือแมแตขอทานหรือโจร โดยไม
ตองคํานึกถึงความสามารถพิเศษหรือความสามารถ แนวโนมหรือแมแตเชื้อชาติของ
บรรพบุรุษ”  

ซึ่งจากแนวคิดน้ีจัดวาเปนความคิดที่ใหความสําคัญกับส่ิงแวดลอมมากที่สุดพบใน
จิตวิทยา 

 

เอ็ดวิน  อาร กัททรี่ (Edwin R. Guthrie ค.ศ. 1886 - 1959) 
 กัททรี่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียในป ค.ศ.1912 และไปทํางานที่
มหาวิทยาลัยวอชิงตันจนเกษียณในป ค.ศ.1956 และ 1 ปกอนที่กัททรี่จะตายคือป ค.ศ.1958             
กัททร่ีไดรับรางวัลเหรียญทองจากมูลนิธิจิตวิทยาอเมริกาในฐานะที่มีผลงานที่เดนทางดาน
จิตวิทยา 
 เชนเดียวกับวัตสันคือการที่กัททรี่มองวาจิตวิทยาเปนเรื่องของการศึกษาการสังเกต
พฤติกรรมที่สามารถที่จะวัดและทดลองได  แตที่กัททรี่ไดเหมือนกับวัตสันคือไมไดตามแนวคิด
ของพาฟลอฟในเรื่องของการเรียนรู แตมองวาเปนเรื่องความสัมพันธเชื่อมโยง (associative 
connections)  
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ทฤษฏีของกัททรี่ 
 ทฤษฏีของกัททรี่จัดวาเปนทฤษฏีที่ไมสลับซับซอนทฤษฏีหน่ึง โดยที่กัททร่ีเร่ิมกฎของ
การเรียนรูจากความสัมพันธเชื่อมโยงในเวลาหนึ่ง ไมไดมีการพูดถึงเรื่องของแรงขับหรือแรงจูงใจ
แตเปนเรื่องของความเชื่อมโยงของ S-R กัททร่ีเนนเร่ืองความสัมพันธเชื่อมโยงเชนเดียวกับธอรน
ไดรแตไมไดกลาวถึง Law of Effect ในความเห็นของกัททรี่ “A stimulus pattern gains its full 
associative strength on the occasion of its first pairing with a response.”  ซึ่งเปนกฎที่สําคัญ
ตามทฤษฏีของกัททร่ี เพราะส่ิงเราใดท่ีทําใหเกิดการตอบสนองไดเม่ือใดก็ตามที่สิ่งเราน้ันเกิดขึ้น
อีกการตอบสนองจะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งลักษณะเรียกวา “one- trial-learning”  เม่ือใดก็ตามที่เกิด
การเชื่อมโยงของ S-R เกิดขึ้น ความเชื่อมโยงนี้จะคงอยูในตัวของสิ่งมีชีวิตนั้น รูปแบบการ
เรียนรูที่สลับซับซอนขึ้น เชน การแกปญหาจะสามารถลดความความสัมพันธเชื่อมโยงไดดวย
ความตอเนื่อง ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการเคลื่อนไหว เปนตัวบอกการเรียนรู  
กัททร่ียังคิดวาถามีการลาชาระหวางการใหสิ่งเราและการตอบสนอง การเรียนรูจะเกิดขึ้นได
อยางไร คําตอบคือสิ่งเราเปนตัวทําใหเกิดการเคลื่อนไหว  จากการเคลื่อนไหวน้ันทําใหเกิดส่ิง
เราขึ้น  ซึ่งจะกลายเปนตัวที่ทําใหการเคลื่อนไหวซ่ึงจะเปนตัวเชื่อมโยงตอน่ันเอง 
ทาํไมการพัฒนาเกิดข้ึนจากการฝกหัด 
 ถากัททร่ีคิดวาเพียงครั้งเดียวสามารถที่จะเกิดการจับคูกันไดแลวการฝกหัดไมใช
สิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาไดดีขึ้น  แตทุกคนรูวาการจะทําอะไรนั้นการพัฒนาท่ีดีจะเกิดขึ้น
จากการทําซํ้า ๆ นั่นคือการที่จะตองรูวากัททรี่แยกการเคลื่อนไหว (movements) จากการ
กระทํา (acts) การเคลื่อนไหวเปนรูปแบบของมอเตอรแตการกระทํา (act) เปนการเคลื่อนไหว
หรืออนุกรมของการเคลื่อนไหวที่นําไปสูผลรับสุดทาย 
การเคลื่อนไหวทําใหเกิดส่ิงเรา (Movement – Produced Stimuli)  
 ถึงแมวากฎของความตอเนื่องระหวางสิ่งเรากับผลของพฤติกรรมเปนเนื้อหาทฤษฏีที่
สําคัญของกัททร่ี แต กัททรี่ยังพูดถึงการเกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวทําให เ กิดสิ่ งเรา                   
(movement-produced stimuli) ถาส่ิงเราจากภายนอก เชน เสียงโทรศัพทดังขึ้น เสียงโทรศัพท
คือสิ่งเรา (proprioceptive stimuli) ที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวท่ีทําใหไปยังโทรศัพทโดยการ
กระตุนกลามเน้ือ  เสนเอ็นและขอตอตาง ๆ เพ่ือใหการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น 
 “เม่ือเสียงโทรศัพทดังขึ้นเราจะลุกขึ้นและเดินไปยังโทรศัพท  แตกอนหนาที่เราจะไปถึง
โทรศัพทเสียงเปนตัวทําใหเกิดการกระทําในฐานะของสิ่งเรา เราถูกกระทําโดยสิ่งเราจากการ
เคลื่อนไหวของเราไปยังโทรศัพท  การเคลื่อนไหวหนึ่งกระตุนการเคลื่อนไหวอีกอยางและอีก
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การหยุดและการลืม (Extinction and Forgetting)  
 สําหรับกัททรี่แลวเม่ือเกิดการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง (S-R) แลว  
การเชื่อมโยงนี้จะเกิดขึ้นตลอดไป แตอยางที่ทราบกันวาพฤติกรรมอาจจะไมเกิดขึ้น  ซึ่งเปนผล
มาจาการลืมหรือการหยุด จากงานของพาฟลอฟไดคนพบการตอบสนองจากเรื่องน้ําลายไหลท่ี
ถูกวางเง่ือนไขโดยจับคูกับเสียงกระด่ิง  โดยการจับคูกับส่ิงเราที่ไมไดวางเง่ือนไข (UCS- 
อาหาร)  ซึ่งอาหารเปนเหมือนตัวเสริมแรง และพาฟลอฟไดสังเกตเห็นวาถาไมใหอาหาร การ
ตอบสนองตอสิ่งเราที่มีเง่ือนไข (เสียงกระด่ิง) จะคอย ๆ นอยลงและหยุดในที่สุด สําหรับกัททร่ี
แลวจะไมใชเร่ืองของตัวเสริมแรงเปนพ้ืนฐานของการทดลอง การอธิบายการเกิดการหยุดการ
ตอบสนองกัททร่ีใชคําวา “associative inhibition” ซึ่งหมายถึง  การตอบสนองซึ่งถูกรบกวน
โดยสิ่งเรากอนหนาน้ัน  ไมจําเปนตองมีทฤษฏีการเรียนรูใหม เพราะเปนเรื่องของความสัมพันธ
เชื่อมโยงที่ถูกรบกวนหรือขัดขวางโดยสิ่งเรากอนหนาน้ันเทาน้ัน สวนการลืมเปนเชนเดียวกัน  
ถาไมมีการขัดขวางสิ่งที่จะตามมาหรือเหตุการณที่จะตามจะไมมีการลืมเกิดขึ้น 
การหยุดการกระทํา (Breaking Habits)  
 ลักษณะนิสัยจัดวาเปนรูปแบบของการกระทําซ่ึงสัมพันธเชื่อมโยงกับสิ่งเราหลายอยาง
มากมาย  ยิ่งมีสิ่งเรามากเทาไหรยิ่งเปนเหตุทําใหเกิดการกระทําตางๆ มากขึ้นเทาน้ันและยิ่ง
ทําใหลักษณะนิสัยน้ันเกิดขึ้นดวย ตัวอยางเชน การสูบบุหร่ีสําหรับบางคนเปนลักษณะนิสัยที่
แกไขไมไดเพราะไปเชื่อมโยงกับหลายสิ่งหลายอยางที่เคยทําหลังอาหาร ด่ืมกาแฟหรือเหลา  
หรือในหองรับประทานอาหาร หองนั่งเลน หรือบนถนน 
 กัททรี่ไดเสนอแนะวิธีการในการหยุดการกระทําไวหลายวิธีไดแก 
 1.  Threshold method วิธีการนี้คือ การใหสิ่งเราที่สัมพันธเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหว
ที่จะไมเกิดขึ้น นั่นคือ  ใหสิ่งเราที่ไมมีกําลังพอที่จะกระตุนใหเกิดการตอบสนอง เชน ความกลัว  
สิ่งของหรืออะไรก็ตามที่กลัว  ใหวางไวในที่ ๆ หางไกลจนความกลัวไมสามารถเกิดขึ้นได หรือ
ถาพอเปนคนขี้โมโหโดยเฉพาะจะโมโหมากเวลาที่ไดรับรูเร่ืองคาใชจายภายในบาน  จะชวยให
โมโหนอยลงถาคอย ๆ บอกหรืออธิบาย 
 2.  Fatigue method นั่นคือการใหสิ่งเราบอย ๆ มาก ๆ จนเกิดความเหนื่อยออน เชน  
เด็กที่ชอบจุดไมขีดไฟเลน กัททร่ีใหจุดเลนจนเกินความสนุก จึงเกิดความเหนื่อยออนไมอยาก
จุดอีกหรือจะรักษาพวกสูบบุหรี่ใหสูบมวนตอมวนจนไมรูสึกสนุกในการสูบบุหรี่อีก 
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 3.  Incompatible response method ใหสิ่งเราที่ทําใหตองการจะตอบสนองไปพรอมๆ 
กับสิ่งเราอ่ืน ๆ เชน  ตองการจะหยุดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีดวยการยื่นบุหร่ีใหขณะแทะ
ขาวโพด 
การเปลี่ยนประเด็นหรือเปาหมาย (Sidetracking Habits)  
 การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนประเด็นพฤติกรรมไมเหมือนกับการหยุดพฤติกรรมเพราะ
การเปลี่ยนประเด็นพฤติกรรมเปนเรื่องของการหลีกเลี่ยงสิ่งเราอะไรก็ตามที่จะทําใหเกิด
พฤติกรรมที่ไมตองการ  ซึ่งอาจจะรวมทั้งการหลีกหนีจากสถานการณหรือส่ิงแวดลอมที่จะทํา
ใหเกิดพฤติกรรมนั้น เชน การไปพักผอนตางจังหวัดโดยไมมีการสูบบุหรี่  เปนตน 
แรงจูงใจและรางวัล (Motivation and Reward)  
 นักทฤษฏีตอ ๆ มาที่เก่ียวของกับเร่ืองของการเรียนรูจะใหความสําคัญกับบทบาทของ
แรงจูงใจและรางวัล  ซึ่งจะเห็นไดจากกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ของธอรนไดร  กฎ
การเสริมแรงของสกินเนอร  แตสําหรับกัททร่ีแลวความสําคัญของแรงจูงใจ (การอดอาหาร) มี
เพียงการเพ่ิมขึ้นของความเขมขนของการเคลื่อนไหวซ่ึงจะเก่ียวของสัมพันธกับสิ่งเรา แมวท่ีหิว
จะมีการเคลื่อนไหวมากกวาแมวที่อ่ิม นั่นคือย่ิงเคลื่อนไหวมากจะยิ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับสิ่งเรามากขึ้นเทาน้ัน 
 สวนเรื่องของรางวัล (หรือตัวเสริมแรง) จะสําคัญตอเม่ือไดใหตอเนื่องจากการกระทํา
และพฤติกรรมที่กระทําน้ันไมไดเขมแข็งขึ้นมาจากรางวัลแตมีสวนทําใหพฤติกรรมนั้นคงอยู
หรือไมเปลี่ยนแปลง  รางวัลจะปรากฏผลใหเห็นหรือไดผลเม่ือการกระทําน้ันเปนผลของการ
เชื่อมโยงกันของสิ่งเราและการตอบสนอง (S-R)  ซึ่งไดเกิดขึ้นแลวและปองกันการไมตอบสนอง
เม่ือมีสิ่งอ่ืนมารบกวนและจะไมมีการเคลื่อนไหวหรือตอบสนองใหมเกิดขึ้น  ถาการตอบสนอง
เดิมน้ันถูกตองหรือเปนสิ่งที่ตองการ 
การลงโทษ (Punishment)  
 การลงโทษถูกมองวามีผลเชนเดียวกับแรงจูงใจ ตัวอยางเชน ถามีการลงโทษเล็ก ๆ           
นอยๆ อาจจะนําไปสูการตอบสนองที่ดีคือการเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหวาง S กับ R การลงโทษ
ระดับปานกลางอาจทําใหความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง S-R หยุดแตเกิดการพัฒนาทางเลือก
มากขึ้นแตถามีการลงโทษอยางตอเนื่องอาจทําใหการตอบสนองเกิดขึ้นตอเนื่องไปจนกวาจะ
หยุดการลงโทษนั้น การลงโทษอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณเชนเดียวกับการให
รางวัล และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกอนหนาน้ันยอมไมมีการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรูใหมจะไม
เกิดขึ้น   
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การลงโทษจะไดผลเม่ือ 1. ทําใหพฤติกรรมนั้นไมสามารถเขากับพฤติกรรมที่ถูก
ลงโทษไดและ 2. ถูกประยุกตไปใชกับสิ่งเราที่ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ  ซึ่งถาทั้ง 2 
สถานการณนี้ไมเกิดขึ้น  การลงโทษจะไมไดผลหรือทําใหเกิดการตอบสนองที่ไมตองการได 
การทํานายและควบคุม (Prediction and Control) 
 เหมือนกับวัตสันและนักทฤษฏีการเรียนรูอ่ืน ๆ กัททร่ีมองวาจุดมุงหมายของจิตวิทยา
คือการทํานายและควบคุมพฤติกรรม  ซึ่งจะเห็นไดจากท่ีกัททรี่ไดเขียนไวในทฤษฏี เม่ือป ค.ศ.
1959 เก่ียวกับเรื่องนี้ไววา 
 1.  ถาตองการใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยเฉพาะหรือไมตองการพฤติกรรม
บางอยาง สิ่งที่ตองการคือการจัดส่ิงเราซ่ึงทําใหเกิดพฤติกรรมที่ตองการไดหรือจัดส่ิงเราที่ทําให
พฤติกรรมที่ไมตองการจะไมเกิดขึ้น 

2.  กัททรี่ยังแนะนําใหใชสิ่งเราหลาย ๆ อยางในการที่จะชวยใหเกิดพฤติกรรมที่
ตองการ  ยิ่งมีสิ่งเราที่เก่ียวของกับพฤติกรรมมากเทาไหรยิ่งจะทําใหเกิดการตอบสนองมากขึ้น
เทาน้ัน. 

คารก แอล ฮัล (Clark L. Hull  ค.ศ.1884 – 1952) 
 ฮัลสนใจคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรและตองการที่จะเปนวิศวกรเหมืองแร แตเน่ือง 
จากมีปญหาทางรางกาย  ซึ่งเปนผลมาจากการเปนโปลิโอ ดังน้ันฮัลจึงหันมาสนใจศาสนาและ
จิตวิทยาและในที่สุดฮัลเรียนจิตวิทยาและเริ่มอานหนังสือของวิลเลี่ยม เจมส “Principle” ฮัล
สําเร็จปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินและสอน ณ มหาวิทยาลัยแหงน้ัน  ซึ่งงานแรก
ของฮัลในการทําวิจัยคือเร่ืองแบบทดสอบความถนัด  ซึ่งฮัลไดพยายามนําเอาความรูเร่ืองความ
ถนัดใหออกมาเปนวิทยาศาสตร  ซึ่งจากงานนี้ทําใหหนังสือ Aptitude Testing (ค.ศ.1928) 
เกิดขึ้น  ฮัลพยายามสรางแบบทดสอบและหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ระหวางผลการ
ทดสอบทักษะหรือการกระทําจริง ซึ่งจากการใชเรื่องของสหสัมพันธฮัลจึงคิดเคร่ืองมือที่สามารถ
คํานวณหาคาสหสัมพันธได และปจจุบันเครื่องมือของฮัลไดเก็บไวที่พิพิธภัณฑในกรุงวอชิงตัน
ดีซี ตอมาฮัลไดหันมาศึกษาวิจัยในเรื่องของการสะกดจิต (Hypnosis) และการใหคําเสนอแนะ 
(Suggestibility) ซึ่งตอมาฮัลไดเขียนหนังสือเลมที่ 2 Hypnosis and Suggestibility : An 
Experiment Approach (ค.ศ.1933)  ซึ่งจากงานของฮัลทําใหฮัลถูกมองในฐานะผูที่ใชวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรในการศึกษา  ใน 30 ปตอมา เออรเนส ฮิลการด (Ernest Highard ค.ศ.1961) 
กลาวถึงหนังสือของฮัลในฐานะ “It still stands as a model of clarity and objectivity in the 
approach to what remain even today puzzling and unresolved problems” และเกือบ 60 ป
ตอมา โรเจอร เพจ (Roger Page, ค.ศ.1992)  กลาววา “ผลงานจากหนังสือของฮัลเปนรุนบุกเบิก
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แนวคิดของฮัล 
 แนวคิดของฮัลไดรับอิทธิพลจากหลายคนรวมทั้งดารวิน พาฟลอฟ วัตสัน วูดเวิอรดและ 
ธอรนไดร แนวคิดของฮัลอาจจัดไดวาเปนจิตวิทยากลุม S-R และมองตัวเสริมแรง (reinforcement) 
ในฐานะเปนตัวแปรในการเรียนรู สําหรับฮัลแลวฮัลมองวาตัวเสริมแรงหรือรางวัล (reward)เปน
การสนองตอบความพึงพอใจโดยการลดแรงขับ (reduction of drives) ฮัลมองวาอะไรก็ตามที่
สามารถลดแรงขับไดถือวาเปนตัวเสริมแรง  ซึ่งฮัลและสกินเนอรเปนบุคคลที่ถูกมองในฐานะที่
ใหความสําคัญกับตัวเสริมแรง ถึงแมวาแนวคิดของทั้ง 2 จะตางกันหลายดาน  แตทั้งคูเห็น
เหมือนกันวา  ถาขาดตัวเสริมแรงการเรียนรูไมสามารถเกิดขึ้นได  ฮัลพูดถึงสิ่งแวดลอมวามี
อิทธิพลตอสิ่งมีชีวิตในฐานะเปน “in put” และการวัดการตอบสนองในฐานะ “out put” อะไรก็
ตามที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตถือวาเปนตัวแปรแทรกซอน และถาสามารถที่จะนําเอาตัวแปร “in put-
out put” มาไดจะสามารถใชขอมูลทั้งหมดดวยวิธีการทางคณิตศาสตร 
 นอกจากน้ีแลวงานของฮัลที่เก่ียวของกับของดารวิน  คือการที่ฮัลเนนใหความสําคัญ
กับการปรับตัวทางชีววิทยาของแตละบุคคลตอส่ิงแวดลอม  สิ่งมีชีวิตจะพัฒนาความตองการ 
(needs) ทางรางกาย  ซึ่งเกี่ยวของกับการอยูรอดหรือเพ่ือใหมีชีวิตอยูตอไป การเรียนรูจะ
เกิดขึ้นเม่ือความตองการนั้นไดรับการตอบสนองและเกิดความสมดุลยทางรางกายขึ้น นั่นคือ 
แรงขับ แรงจูงใจ และตัวเสริมแรง มีบทบาทสําคัญในทฤษฏีของฮัล ดังนั้นอาจมองวาทฤษฏี
ของฮัลนาจะเปนทฤษฏีแรงจูงใจพอ ๆ กับที่เปนทฤษฏีการเรียนรู 
Hypothetico – Deductive Theory  
 สําหรับฮัลแลวจิตวิทยาไมใชเปนเรื่องที่มีพ้ืนฐานมาจากการสังเกตโดยที่การสังเกตและ
ทฤษฏีเปนส่ิงที่ตองดูแลอยางใกลชิด ฮัลไดสรางหลักการ 18 ขอและ 12 ขอสรุป ซึ่งเปนทั้งรูป 
แบบคณิตศาสตรและการบรรยาย 
 หลักการ 2 ขอแรกใหความสําคัญกับลักษณะการทํางานของศูนยกลางประสาทของ
สมองหลังจากที่ประสาทสัมผัสทํางาน และพบวาความตื่นเตนตาง ๆ จะลดลงถามีความ 
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 หลักการขอที่ 3  จะพูดถึงเรื่องตัวเสริมแรงโดยฮัลบอกวาการเชื่อมโยงระหวาง S-R  
เก่ียวของกับตัวเสริมแรง  โดยท่ีความหิวหรือกระหายเปนความตองการขั้นพ้ืนฐาน  แรงขับ 
(Drive) จะเกิดขึ้น  ซึ่งตัวเสริมแรงปฐมภูมิ (primary reinforcement) จะเขาไปเกี่ยวของกับแรง
ขับทุติยภูมิ (secondary drive) และตัวเสริมแรงทุติยภูมิ ตัวเสริมแรงทุติยภูมิจะเปนสิ่งเราที่
เก่ียวของกับการทํางานโดยมีความสัมพันธกับตัวเสริมแรงปฐมภูมิ  ตัวอยางเชน แรงขับทุติย
ภูมิไดแก ความกลัว  เอาสัตวทดลองใสลงในกลองซึ่งมีช็อดไฟฟา  สัตวทดลองจะหนีไปยังอีก
ดานของกลองที่ไมมีช็อดไฟฟาอยู ในเวลาตอมาถาเอาสัตวทดลองใสลงในกลองแรกทั้ง ๆ ที่ไม
มีช็อดไฟฟา สัตวทดลองจะพยายามหนีเหมือนกับตอนแรก การพยายามหนีเปนแรงขับทุติย-
ภูมิ และสวนที่ไมมีช็อดไฟฟาเปนการทํางานของตัวเสริมแรงทุติยภูมิ 
 หลักการขอที่ 4 คือสิ่งที่ฮัลเรียกวา “habit strength” ซึ่งหมายถึงตัวแปรแทรกซอน
สําหรับการเรียนรู  ซึ่งจะขึ้นอยูกับจํานวนครั้งของการเสริมแรง และอาจจะทํางานรวมกับตัว
แปรอ่ืน ๆ เชน ความเขมของแรงขับ (strength of the drive) การลาชาของการตอบสนองกับ
การเสริมแรง และระยะเวลาของการเกิดขึ้นระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง 
 หลักการขอที่ 5  จะเกี่ยวกับแรงขับปฐมภูมิ (Primary drive)  
ก.  แรงขับปฐมภูมิ (อยางนอยที่สุดเปนผลมาจากการอดอาหาร) จะประกอบดวย 2 อยางคือ 
 1.  แรงขับที่จะเพ่ิมขึ้นตามจํานวนของชัว่โมงที่อดอาหาร 
 2.  การออนแรงเพราะขาดอาหารจะทําใหลดแรงขับลง 
ข.  ลักษณะของแรงขับแตละชนิดจะทําใหเกิดลักษณะแรงขับของสิ่งเรา (drive stimulus, SD) ซึ่ง
จะเปนการเพ่ิมการทํางานของแรงขับมากยิ่งขึ้น 
ค.  ลักษณะของแรงขับบางชนิดจะทําใหเกิดเปนนิสัยเปนคร้ังแรกตามความแตกตางของแรง
ขับนั้น ๆ แรงขับจะทําใหเกิดพฤติกรรม (habit strength) ที่ทําใหเกิดเปนปฏิกิริยาในการตอบ-
สนอง (reaction potential) และสามารถแทนดวย SER = DXSHR (Habit Strength) ตามที่กลาว
ไวแตแรกวา แรงขับเปนเรื่องสําคัญตามทฤษฏีของฮัล  ถาไมมีแรงขับตัวเสริมแรงปฐมภูมิจะไม
ทํางาน ความสําคัญของตัวเสริมแรงคือการที่เปนตัวลดแรงขับ  แรงขับแตละตัวจะทําใหเกิด
พฤติกรรมซึ่งเปนปฏิกิริยาในการตอบสนองถาไมมีแรงขับก็ไมมีการตอบสนอง 
 หลักการขอที่ 6 และ 7  จะสนใจกับความเขมของสิ่งเรา (stimulus intensity, V) และ
สิ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ (incentive motivation, K)  ซึ่งในที่นี้หมายถงึอิทธิพลของสิ่งเราตัวแรก
ที่เกิดขึ้นและจํานวนของตวัเสริมแรง 
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 หลักการขอที่ 8  กลาวถึงเรื่องของปฏิกิริยาในการตอบสนอง (reaction potential)  
 กระบวนการการเรียนรูและกระตุนใหเกิดการตอบสนองที่เรียกวาปฏิกิริยาในการ
ตอบสนอง (reaction potential, SER) ถูกกําหนดโดยพฤติกรรม (habit strength , SHR) คูณดวย 
 1.  แรงขับ (D) 
 2.  ความเขมของสิ่งเรา (V) และ 
 3.  สิ่งที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ (K) 
สูตร  SER  =  D  x  V  x  K  x  SHR   
 เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาในการตอบสนองถูกมองในฐานะทีเ่ปน “โอกาสที่การตอบสนอง
จะเกิดขึ้น” (probability of response occurring)  ซึ่งจะขึ้นอยูกับจํานวนของแรงขับ ความเขม
ของสิ่งเราและจํานวนของแรงจูงใจ  ซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหเกิดพฤติกรรม 
 หลักการขอที่ 9  กลาวถึงเร่ืองการขัดขวางการเกิดขึ้นของพฤติกรรม  ในทฤษฏีการ
เรียนรูมากมายพูดถึงเรื่องของการขัดขวางการเกิดขึ้นของพฤติกรรมในรูปของการหยุด 
(extinction)  กัททร่ีพูดถึงเรื่องน้ีวาเปนผลมาจากปฏิกิริยาการแขงขัน  สกินเนอร  บอกวาเปน
ผลมาจากความลมเหลวในการใหตัวเสริมแรง  ฮัลไดเสนอ 2 ชนิดของสิ่งที่ทําใหไมเกิด
พฤติกรรม  คือ 
 1.  การตอบสนองถูกขัดขวาง (reactive inhibition, IR)  
 2.  สถานการณถูกขัดขวาง (condition inhibition, SIR)  
 โดยท่ีสําหรับฮัลแลวการหยุด (Extinction) ทําใหเกิดทั้ง  และ  ตามขอ  จะ
เกิดเม่ือใดก็ตามที่การตอบสนองเกิดขึ้นถาการตอบสนองนั้นเกี่ยวของกับบาดแผล  ความเหน็ด
เหน่ือยหรือบาดเจ็บรวมทั้งการเกิดขึ้นซํ้า ๆ ดวย  ซึ่งจะขออธิบายใหเห็นชัดเจนขึ้นดังนี้ 
 ก.  การตอบสนองที่ทําใหเกิดทั้งการตอบสนองที่ถูกขัดขวาง (IR) และขัดขวางปฏิกิริยา
ในการตอบสนอง (reaction potential) ถือวาเปนแรงขับทางลบ (negative drive)  
 ข.  การตอบสนองถูกขัดขวาง (IR) ตามระยะเวลาที่ผานไปจะย่ิงทําใหการตอบสนอง
นอยลง 
 ค.  เม่ือการตอบสนองเกิดขึ้นซํ้าจะย่ิงทําใหเกิดการขัดขวางการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น  
ผลของการที่การตอบสนองถูกขัดขวาง (IR) จะรวมเขากับสถานการณที่ถูกขัดขวาง SIR จะยิ่ง
ทําใหเกิดการรวมเปนหน่ึงเดียวในการขัดขวางปฏิกิริยาในการตอบสนองยิ่งขึ้น (IR) 
 ง.  เม่ือการตอบสนองที่ไมไดรับการเสริมแรงเกิดขึ้นภายในเวลาสั้น ๆ ปฏิกิริยาในการ
ตอบสนอง (IR)  จะถูกขัดขวางเพิ่มขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของการทํางานซ่ึงเกี่ยวกับการตอบสนอง  
ยิ่งทํามากแตไดแรงเสริมนอยยิ่งทําใหการตอบสนองที่ไมไดรับแรงเสริมย่ิงนอยลง  ซึ่งนําไปสู
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 จากหลักการและขอสรุปทัง้หมดของฮัลน้ันจะเห็นวาฮัลอธิบายถึงเรือ่งของแรงขับ  
ปฏิกิริยาในการตอบสนอง (พฤติกรรมการเรียนรู) และตัวเสริมแรง การเกิดขึ้นของพฤติกรรม
เปนการลดแรงขับ การลดลงของแรงขับเปนสิ่งดีหรือทางบวกเม่ือใหอาหาร และเปนสิ่งที่ไมดี
หรือเปนลบเม่ือสัตวทดลองหนีจากการถูกช็อคไฟฟา  จํานวนของการเสริมแรงเปนสิ่งสําคัญใน
การที่จะไดมาซึ่งการตอบสนองหรือพฤติกรรม 
 แรงขับเก่ียวของอยางสลับซับซอนในกระบวนการเรียนรู เพราะทํางานรวมกันระหวาง
ตัวเสริมแรงปฐมภูมิและตัวเสริมแรงทุติยภูมิ และมีบทบาทตอตัวแปรแทรกซอน ปฏิกิริยาใน
การตอบสนองและยังเปนตัวที่ทําใหเกิดส่ิงเราภายในที่ทําใหเกิดพฤติกรรมได 
การทดลองเพื่อสนับสนุนหลักการ 
 การทดลองที่สนับสนุนเรื่องของการใหตัวเสริมแรงที่ลาชา : การตอบสนอง  ยิ่งใหตัว
เสริมแรงชาเทาใดการตอบสนองจะยิ่งนอยลงคลายกับทางลาดที่จะตกลงอยางรวดเร็วในตอน
แรกและคอย ๆ ชาลง 
 ในการทดลองตอนตน ๆ ของฮัลโดยที่ฮัลไดฝกหนูใหวิ่งตามทางวิ่งเพ่ือไปหาอาหาร  
จากการวัดของฮัลชี้ใหเห็นวาอัตราการวิ่งของหนูมีการวิ่งเร็วขึ้นอยางเห็นไดชัดเม่ือเขาใกล
จุดมุงหมาย (อาหาร) 
 ตอมาอารโนล (Arnold, ค.ศ.1947) ไดฝกหนูใหกดปุมเคร่ืองมือเพ่ือใหไดอาหารในการ
ทดลองแรก ๆ  ถาหนูกดปุม 1 ปุมจากทั้งหมด 4 ปุม  จะไดอาหารซึ่งใสมาในรถคันเล็ก ๆ ซึ่ง
วิ่งโดยแรงผลักจากหนาตางของกลองทดลอง  ในระยะตอมาตองกดทั้ง 4 ปุมจึงจะไดอาหาร  
อารโนลพบอัตราความเร็วในการกดเพ่ิมขึ้นในปุมสุดทาย (ที่ 4)  ซึ่งเปนปุมที่จะตามมาดวย
อาหาร (ตัวเสริมแรง) จะเห็นไดวาจากการทดลอง  ผลที่ไดมีความสัมพันธกับทฤษฏีที่ไดตั้งไว  
ในที่สุดฮัลพยายามที่จะแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมนิยมสามารถที่จะเชื่อถือเรื่องของวิธีการทาง
คณิตศาสตรได และจิตวิทยาสามารถที่จะยอมรับไดวาเปนวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถจะตั้งหลัก-
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บี เอฟ สกินเนอร (B. F. Skinner, ค.ศ. 1904 – 1990) 
 สกินเนอรนอกจากจะจัดอยูในกลุมพฤติกรรมนิยมแลว ยังจัดไดวาเปนนักจิตวิทยาท่ี
ชื่อเสียงมากคนหน่ึงของสหรัฐอเมริกาและของศตวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งงานของ 
สกินเนอร  ซึ่งเรียกวา “skinner box”  ซึ่งแปลไวในพจนานุกรมของเวบสเตอรวา “สกินเนอร 
ชื่อของนักจิตวิทยาที่อธิบายทฤษฏีหรือวิธีการโดยการวางเง่ือนไขพฤติกรรมของมนุษยหรือ
สัตวที่เก่ียวของโดยการทดลองจากกลองของสกินเนอร (Skinner box) กลองซึ่งสัตวไดถูก
แบงแยกออกมาและภายในกลองมีเคร่ืองมือคือบารสําหรับกด  ซึ่งสัตวทดลองจะตองเรียนรูที่
จะใชเคร่ืองมือน้ีหรือการหนีจากการถูกลงโทษ” ผลงานของสกินเนอรจัดไดวาเปนทายาทของ
วัตสันในฐานะนักพฤติกรรมนิยมอยางแทจริง เพราะทั้งสองคนมองวาสิ่งที่นักจิตวิทยาตองการ
ที่จะเขาใจ คือ สภาวะจิต (mental activity) ไมสามารถอธิบายพฤติกรรมได สําหรับสกินเนอร
แลวหัวใจสําคัญคือพฤติกรรมซึ่งมองดูวาเปนผลจากสภาวะจิตตองสามารถอธิบายไดดวย
วิธีการอ่ืน 
 สกินเนอร (1954) เชื่อวา จิตสํานึก เปนรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรมแตไมใชกระบวน-
การที่จะตองรับผิดชอบสําหรับพฤติกรรม  ดูไมเปนวิทยาศาสตรในการที่จะบอกวาจิตสํานึก
ของคนเปนตัวควบคุมพฤติกรรมคน ๆ นั้น การที่บอกวาจิตใจเปนรากฐานของคนนั้นมีอยูแตใน
ความเชื่อ (animism) ของคนในยุคดึกดําบรรพเทาน้ัน  ซึ่งความเชื่อน้ีคือ  การเชื่อวาทุกส่ิงทุก
อยางในโลกไมวาจะเปนพืชหรือสัตวตางมีวิญญาณ ซึ่งเปนการพยายามอธิบายปรากฏการณ
ตาง ๆ เชน ความฝน ความฝนเปนการอธิบายถึงความเชื่อพ้ืนฐานวาเปนผลมาจากการที่
วิญญาณละรางกายและไปสูโลกอ่ืน อยางไรก็ตามมีคนเช่ือความคิดน้ีถึงแมเดอคารดจะตอตาน
ก็ตาม คนถูกมองวามีคนตัวเล็ก ๆ อยูในหัว ซึ่งควบคุมพฤติกรรมของเรา สําหรับสกินเนอร
แลวเปนคําที่ใชอธิบายพฤติกรรมที่โบราณมาก ถาเชื่อวาวิญญาณควบคุมพฤติกรรมจะเกิด
คําถามตอมาวาแลวอะไรควบคุมวิญญาณน่ันคือนําไปสูปญหาท่ีไปไมถึงการตอบคําถามหรือ
ความเขาใจวาอะไรทําใหเกิดพฤติกรรม ถาเชื่อวาพฤติกรรมเปนผลของสภาวะจิตถือไดวาเปน
ความเชื่อของความคิดแบบโบราณ 
 ทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดขึ้นจะตองสามารถสังเกตเห็นไดจะไมมีอะไรที่เปนความลับหรือ 
เปนส่ิงที่คน ๆ นั่นทราบแตเพียงผูเดียว คนเราจะเกิดความเชื่อผิด ๆ วาพฤติกรรมนั่นเปน
ความลับถาไมระมัดระวังสิ่งเราที่เขามาควบคุมพฤติกรรมนั้น 
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พฤติกรรมของส่ิงมีชวีิต (The Behavior of Organism) 
    สกินเนอรเริ่มเปนที่สนใจเม่ือพิมพหนังสือ “The Behavior of Organisms” ในป ค.ศ. 
1938 ในหนังสือเลมน้ีสกินเนอรไดแบงระหวางพฤติกรรมที่เปน respondent และ operant   
 respondent คือลักษณะพฤติกรรมที่พาฟลอฟศึกษา นั่นคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยสิ่ง
เราที่มองเห็นหรือที่ทราบ และในทางตรงขาม operant คือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยไมทราบสิ่งเรา 
ซึ่งลักษณะพฤติกรรมน้ีอาจศึกษาโดยใชเคร่ืองมือที่เรียกวา “Skinner box”  ซึ่งคลายกับกลอง
กลที่ใชทดลองของธอรนไดร หนูขาวถูกใสลงในกลองที่มีคานอยูดานหนาซ่ึงถาหนูกดคานโดย
ไมทราบวาอะไรมากระตุนใหหนูขาวกดคาน  แตในการทดลองนั้นจัดไววาถาหนูกดคานจะมี
อาหารตกลงมาที่ถาดอาหาร  ซึ่งอาหารเปนตัวเสริมแรง (reinforcing stimulus) ในการกดคาน 
ซึ่งการตอบสนอง (กดคาน) มีโอกาสท่ีจะเพ่ิมมากขึ้นตามเหตุการณ reinforcing stimulus 
หมายถึงสิ่งที่มีอํานาจในการทําใหการตอบสนองเกิดการเปลี่ยนแปลง แตไมสามารถบอกไดวา
จะตองเปนเชนนี้ตลอดเวลา (คือกดคานจะไดอาหารเม่ือไดอาหารกดคาน) เพราะส่ิงเราแตละ
ชนิดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบางชนิดไมแตถูกเรียกวาเปนตัวเสริมแรงหรือไมใชตัวเสริมแรง
แลวแตกรณี (สกินเนอร, ค.ศ.1938 หนา 62) ซึ่งจากการศึกษาเร่ืองการเสริมแรง (reinforcement) 
ของสกินเนอรทําใหมีผลตอการศึกษาเรื่องแมวในกลองกลของธอรนไดร การศึกษาเรื่องบทบาท
ของตัวเสริมแรงของสกินเนอรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมเปนอยางยิ่ง 
 สําหรับสกินเนอรแลวพฤติกรรมเกิดจากคํา 3 คําดวยกัน (มาซูส, ค.ศ.1990 หนา 121) 
สิ่งแวดลอมทําใหเกิด “สิ่งเรา” (stimulus) ซึ่งทําใหเกิด “การตอบสนอง” (response) ซึ่งจะตาม 
มาดวย “ตัวเสริมแรง” (reinforcing stimulus) ซึ่งตัวเสริมแรงนี้อาจเปนไดทั้งเปนการใหรางวัล 
(rewards) หรือการลงโทษ (punishment) โดยปกติแลวรางวัลจะทําใหเกิดพฤติกรรมและการ
ลงโทษจะทําใหไมเกิดพฤติกรรม ขณะใหรางวัลเปนตัวเสริมแรงทางบวก (positively reinforcing)  
ในขณะที่การลงโทษทําใหไมเกิดพฤติกรรมแตถาเอาสิ่งเราน้ันออกไปและทําใหเกิดพฤติกรรม
เปนตัวเสริมแรงทางลบ (negative reinforcing) พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแลวทําใหไมเกิดการถูก
ลงโทษถือไดวาเปนตัวเสริมแรงดวย  ซึ่งจากตรงน้ีอาจทําใหสับสนแตตองเขาใจวาตัวเสริมแรง
ทางลบกับการลงโทษไมใชสิ่งเดียวกัน การลงโทษจะเกิดขึ้นเม่ือส่ิงเราที่ไมตองการเกิดขึ้นและ
เกิดการตอบสนอง  สวนตัวเสริมแรงทางลบเกิดขึ้นเม่ือการตอบสนองนั้นทําใหคนหลีกหนี
จากส่ิงเราที่ไมตองการไดเหมือนกับที่คิมเบิล (Kimble) ใหตัวอยางวา “ถาทําขอสอบไวดี ๆ 
ตั้งแตแรกก็ไมตองสอบปลายเทอม” 
 สกินเนอรมองดูการเรียนรูวาเขามาเกี่ยวของกับวิธีการเลือกตามธรรมชาติของพฤติ-
กรรมเหมือนทฤษฏีวิวัฒนาการ สิ่งที่เรียกวาพฤติกรรมคือกระบวนการในการมีปฏิสัมพันธ
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การหยุดพฤติกรรม  (Extinction) 
 การหยุดของพฤติกรรมพบไดทั้งในพฤติกรรมแบบ respondent และ operant ใน 
operant เกิดขึ้นโดยการไมใหตัวเสริมแรง  สิ่งมีชีวิตอาจมีการตอบสนองตอระยะหนึ่งจนกระทั่ง
ไมตอบสนองอีก  สกินเนอรจะใชการเกิดของการหยุดพฤติกรรมสําหรับการวัดอัตราการ
ตอบสนอง  ถาการตอบสนองนั้นมีความรุนแรงการไมใหตัวเสริมแรงจะทําใหการหยุดการ
ตอบสนองนั้นชาลง  การหยุดพฤติกรรมเปนวิธีการท่ีดีที่สุดในการกําจัดพฤติกรรมที่ไมตองการ
ถึงแมวาอาจจะตองใชเวลานานถาการตอบสนองน้ันเคยรุนแรงมากอน  วิธีการที่จะหยุดเด็กที่
เกรียวกราดโมโหโทโสคือการไมสนใจเด็กคนน้ัน  แตทั้งหมดนี้สกินเนอรไดมาจากการสังเกต 
ตารางการใหการเสริมแรง (Schedules of Reinforcement) 
 ลักษณะงานทีเ่ฉพาะและเปนที่รูจักของสกินเนอรไดแกตารางการใหการเสริมแรงซึ่งมี 
4 ประเภท  คอื 
 1.  Fixed Interval (FI)  การใหตัวเสริมแรงตามเวลาที่กําหนดไวไมวาส่ิงมีชีวิตน้ันจะมี
การตอบสนองหรือไมก็ตาม  เชน กําหนดไว 30 วินาที จึงจะใหตัวเสริมแรง ซึ่งจากวิธีการน้ี
สิ่งมีชีวิตจะเรียนรูวาตัวเสริมแรงจะไมไดในทันทีทันใด เพราะฉะน้ันอัตราของการตอบสนองจะ
ชาในระยะแรกของเวลาที่กําหนดไว และจะมีอัตราที่เร็วขึ้นเม่ือใกลเวลาที่จะไดตัวเสริมแรงและ
จะเร็วที่สุดเม่ือกอนเวลาจะมาถึง 
 2.  Variable Interval (VI) การใหตัวเสริมแรงแปรเปลี่ยนไปตามเวลาที่เปลี่ยนไป  เชน 
1 นาที หรือ 1.30 นาที วิธีการน้ีสิ่งมีชีวิตอาจจะตอบสนองแค 1คร้ัง/นาที หรืออาจจะตอบสนอง
หลังจากเวลาผานไป 15 หรือ 45 วินาทีแลวและเน่ืองจากกําหนดเวลาเปนการเปลี่ยนไปตามผู
ทดลองแตอัตราการตอบสนองคอนขางคงที่ 



 3.  Fixed ratio (FR) การใหตัวเสริมแรงเม่ือส่ิงมีชีวิตน้ันตอบสนองตามจํานวนครั้งที่
กําหนดไวแลว เชน การกําหนดไว 10 คร้ัง ทุก ๆ การตอบสนองครั้งที่ 10 จะไดตัวเสริมแรง  
จะพบวาส่ิงมีชีวิตจะรีบตอบสนองใหครบแลวพัก และเปนแบบน้ีถายิ่งใหจํานวนครั้งที่จะตอง
ตอบสนองมาก  เวลาที่จะหยุดพักจะยาวตาม 
 4.  Variable ratio (VR)  คลายกับการเปลี่ยนเวลาเพียงแตในตารางนี้จะมีดูการตอบ-
สนอง ซึ่งจะไดคาเฉลี่ยจํานวนคร้ังของการตอบสนองแทนคาเฉลี่ยของเวลา ถากําหนด 10 คร้ัง  
15 คร้ัง ที่จะไดตัวเสริมแรงซึ่งจากตารางนี้จะพบวาอัตราการตอบสนองจะเร็วมาก 
 ในพฤติกรรมของมนุษยจะพบการใชตารางการใหตัวเสริมแรงตาง ๆ กันไมวาจะเปน
การจายคาแรงเปนสัปดาห (FI)  หรือตามจํานวนชิ้นงานที่ทํา (FR)  แตการเลนการพนันจัดวา
เปน VR เพราะไมมีใครทราบไดวาจะตองพนันก่ีคร้ังจึงจะไดเงินรางวัล 
 

ภาพที่ 5.1  แสดงผลของการใหตัวเสริมแรงตามตารางการเสริมแรงของสกินเนอร   
                  (จาก  Theories and System of Psychology, Lundin, 1996 p219) 
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การแบงแยกความแตกตาง  (Discrimination) 
 สกินเนอรคลายกับวัตสันที่สนใจอยางมากกับการทํานายและควบคุมพฤติกรรม ในการ
ควบคุมพฤติกรรมที่ตองการโดยการใหตัวเสริมแรงเม่ือมีการตอบสนอง และไมใหตัวเสริมแรง
กับพฤติกรรมที่ไมตองการ ดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือความสามารถในการแบงแยกความแตกตางของ
สิ่งเราที่จะตอบสนอง (SD) ในการทดลองของสกินเนอรกับนกพิราบ นกพิราบจะถูกฝกใหจิกที่
แผนสีแดง ถาแผนสีเขียวขึ้นมาจะไมมีตัวเสริมแรงให  เพราะฉะน้ันการแบงแยกความแตกตาง
ไดจะเก่ียวกับการวางเง่ือนไขและการหยุดพฤติกรรม (conditioning and extinction)  เม่ือแผน
สีถูกนํามาใหดูสลับกันไปมา แตเม่ือใดก็ตามที่เปนสีแดงและนกจิกจะไดตัวเสริมแรงแตถาเปนสี
เขียวจะไมได  ในระยะแรกของการทดลองนกยังไมสามารถแบงแยกความแตกตางได  ซึ่งเปน
ผลมาจากความคลายคลึงกันของสิ่งเรา (generalization) นกยังคงจิก 2 สีเทา ๆ กัน แตเม่ือนก
สามารถแบงแยกความแตกตางได  นกจิกแผนสีเขียวนอยลงจิกสีแดงมากขึ้นและที่สุดไมมีการ
จิกสีเขียวอีกเลย  
 ความสามารถในการแบงแยกความแตกตางเปนสิ่งสําคัญในการจัดรูปแบบพฤติกรรม
ของมนุษย  หยุดรถเม่ือมีไฟแดงและออกรถเม่ือมีไฟเขียว แมเดินเขามาเพราะไดยินเสียงลูก
รอง หรือเก็บผลไมจะกินแตลูกที่แกจัดไมเก็บลูกออน  ในกระบวนการเรียนรูจะเก่ียวของกับทั้ง
ความสามารถในการแยกความแตกตางและมองเห็นความเกี่ยวของคลายคลึงกัน แยกสุนัขจาก
แมวแมวาสุนัขและแมวมีหลายพันธุแตสามารถที่จะแยกโดยมองเห็นความแตกตางและความ
เหมือนไดเพราะสิ่งเราแตละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง 
การแยกความแตกตาง  (Differentiation) 
 ในการแบงแยกความแตกตาง (Discrimination) เนนการแยกสิ่งเรา แตในการแยก
ความแตกตาง (Differentiation) จะเนนดานการตอบสนอง  ตัวอยางจากการทดลองของสกิน-
เนอรใหนกพิราบจิกแผนกลม  โดยเริ่มจากการใหตัวเสริมแรงเฉพาะการจิกที่เขามาใกล ๆ กับ
แผนกลม  และสุดทายจิกที่แผนกลมจึงจะใหตัวเสริมแรงและใหเฉพาะเม่ือจิกลงที่แผนกลมเทาน้ัน 
สกินเนอรมองการตอบสนองวามีลักษณะของการกระจาย (variability) ซึ่งจากการกระจายใน
การตอบสนองนี้ทําใหการปรับพฤติกรรมเปนไปได  ในการกระจายของการตอบสนอง คนเรา
สามารถเลือกการตอบสนองที่อยูใกลเคียงกับที่ตองการที่สุดและไปในทิศทางน้ันจะทําใหเขา
ใกลความ สําเร็จ เม่ือปรับพฤติกรรมตอไปเรื่อย ๆ ความแตกตางหรือลักษณะการกระจายของ
การตอบสนองจะลดลง  แมแตผูเชี่ยวชาญอาจจะผิดพลาดไดเชนกัน จากเรื่องของการแยก
ความแตกตางและการกระจายสกินเนอรปฏิเสธ กฎการฝกหัด (Law of Exercise) ที่ฝกตนเอง
จะทําใหงานดีขึ้น การใชตัวเสริมแรงในการขจัดการกระจายของการตอบสนองตางหากท่ีจะทํา
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ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ  (Secondary (Conditioned) Reinforcement)  
 สกินเนอรพูดถึงเรื่องของตัวเสริมแรงทุติยภูมิที่เก่ียวของกับสิ่งเรา  ซึ่งไปสัมพันธกับตัว
เสริมแรงปฐมภูมิ  เชน อาหาร น้ํา เพราะเปนสิ่งที่สามารถเปนตัวเสริมแรงดวยตนเอง สําหรับ   
สกินเนอรแลวเรื่องของตัวเสริมแรงทุติยภูมิทํางานโดยการท่ีจะตองสามารถแบงแยกสิ่งเราและ
เม่ือเกิดขึ้นจะสามารถในการทําใหเกิดการตอบสนองได ตัวอยางเชน ในการทดลองกับหนู ฝก
หนูใหกดคานในการแยกส่ิงเรา  ไดแก ไฟสีขาว ในการฝกหนูนั้นการตอบสนองจะทําในท่ีมืด 
การจะตอบสนองจะตอบสนองเฉพาะแสงสีขาวเทาน้ัน ในการทดลองเม่ือหนูเขามาอยูในกลอง
ทดลอง หนูจะตองดึงโซเพ่ือใหไฟสวางขึ้น หนูดึงโดยใชฟนเม่ือหนูดึงโซแลวเกิดแสง  อัตราการ
ดึงเพิ่มขึ้น แสดงวาแสง (ตัวเสริมแรงทุติยภูมิ) เปนตัวเสริมแรงใหหนูมีพฤติกรรม  ในเรื่องของ
มนุษย ตัวเสริมแรงทุติยภูมิสําคัญมาก คนเราถูกเสริมแรงดวย ความตั้งใจ การยอมรับ  ความ
รักของคนอ่ืน เงิน ผลการสอบหรือประกาศนียบัตร อาจจะกลาวไดวาอะไรก็ตามที่ทําใหมนุษย
สนใจไดจัดวาเปนตัวเสริมแรงทุติยภูมิ 
สถานการณที่ไมตองการ (Aversive Conditioning)  
 ในแนวคิดของสกินเนอรจะเนนและใหความสําคัญกับการเสริมแรงทางบวก ซึ่งเปนสิ่งที่
ตรงขามกับเร่ืองของการใหสิ่งที่ไมตองการ (aversive conditioning) ซึ่งเปนประเด็นสําคัญของ
การที่สังคมประสบความสําเร็จ สกินเนอรทราบดีวาการใชสิ่งที่ไมตองการควบคุมพฤติกรรม
เปนส่ิงที่ตองใชในบางครั้ง เชน การลงโทษ (Punishment) หรือการหนี (escape) สกินเนอร
ทดลองในหองทดลองใหเห็นวาการใชการลงโทษไดผล  ไมวาจะเปนลักษณะของการลงโทษ
หรือตารางการลงโทษ พบวาเม่ือถูกลงโทษแลว เชน การถูกชอดดวยกระแสไฟฟาสัตวทดลอง
จะตอบสนองนอยลง แตเม่ือหยุดลงโทษ  อัตราการตอบสนองกลับมาอีกและกลับมาในอัตราที่
เกือบเทากับกลุมควบคุมซ่ึงไมถูกลงโทษ  เพราะฉะนั้นการลงโทษไมใชการกําจัดพฤติกรรมแต
เปนการเก็บกดพฤติกรรม และตองไมลืมวาเร่ืองของการลงโทษหรือการหนีไมใชเร่ืองเดียวกับ
ตัวเสริมแรงทางลบ เพราะตัวเสริมแรงทางลบเมื่อเอาออกไปจะทําใหพฤติกรรมเพ่ิมมากขึ้น 
 อีกรูปแบบหนึ่งของสถานการณที่ไมตองการคือ การหลีกหนีหรือหลีกเลี่ยง (avoidance) 
เปนเชนเดียวกับการลงโทษและการหนีการหลีกหนี ซึ่งเปนผลมาจากการใหสิ่งเราที่ไมเปนที่
ตองการ (aversive stimuli) ในการทดลองจะมีปายสัญญาณ ซึ่งถาสัตวทดลองไมตอบสนอง
ดวยการหยุดปายสัญญาณในเวลาที่กําหนด สิ่งเราที่ไมตองการคือ การช็อคดวยกระแสไฟฟา
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พฤติกรรมเหนือการควบคุม  (Superstitious  Behavior) 
 ในเร่ืองของ Operant Conditioning นั้นพฤติกรรมการตอบสนองที่เกิดขึ้นเปนการ
เกิดขึ้นโดยที่อาจเก่ียวของกับการตอบสนองอื่น ๆ และตัวเสริมแรง หนูกดคานแลวไดอาหาร 
(ตัวเสริมแรง) การตอบสนองยอมจะมากขึ้นไมวาการเสริมแรงนั้นจะใหอยางตอเนื่องหรือหยุด
เปนคร้ังคราว 
 สมมติวาในสถานการณของการทดลองไมวาสิ่งมีชีวิตจะทําอะไรจะไดรับการเสริมแรง
ทุก ๆ 15 วินาที  ในการทดลองนี้หมายความวาตัวเสริมแรงไมไดขึ้นอยูกับพฤติกรรมและเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ นั้นคือสิ่งที่สกินเนอร ใหความหมายของพฤติกรรมเหนือการควบคุม 
(superstitious behavior) คือพฤติกรรมที่เปนผลมาจากการใหตัวเสริมแรงโดยบังเอิญ สมมตวิา
คนพ้ืนเมืองเผาหน่ึง เตนระบําในขณะเดียวกันเกิดฝนตก แนนอนวาความบังเอิญตรงนั้นจะถูก
จับคูกัน ถึงแมวาการเตนระบํากับฝนตกไมไดเกี่ยวของกันเลย เพราะฉะน้ันโอกาสของการเตน
ระบําของฝนจะเกิดขึ้นไดมาก หรือเชนนักเบสบอลขยับหมวกกอนตีลูกปรากฏวาสามารถตีลูก
ได home run เพราะฉะนั้นมีความเปนไปไดมากที่นักเบสบอลจะขยับหมวกเหมือนที่เคยทํา
กอนตีลูกในครั้งตอไป และพฤติกรรมเหนือการควบคุมจะเกิดขึ้นอีกทั้ง ๆ ที่การขยับหมวก
ไมไดเก่ียวของอะไรกับการตี home run เลยก็ตาม 
แรงขับ  (drive) 
 แนวคิดของสกินเนอรไมไดเก่ียวของกับตัวแปรแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นเลยดังน้ันจึง
มีคําถามเกิดขึ้นเก่ียวกับเร่ืองของแรงขับ (drive) และแรงจูงใจ (motivation) ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญ
สําหรับแนวคิดอ่ืน ๆ สกินเนอรใหคําจํากัดความเก่ียวกับเรื่องนี้อยางงาย ๆ  โดยกลาววาเปน
เร่ืองของชั่วโมงของการอดอาหาร (hours of  deprivation) หรือเปอรเซ็นตของน้ําหนักตัวปกติ
ของสัตวทดลอง หรืออีกกรณีไดแก  แรงขับซ่ึงไดมาจากการสังเกต สกินเนอรใหความสนใจ
นอยมากหรือแทบจะไมสนใจกับผลจากภายในรางกาย  เพราะสกินเนอรเชื่อวาจิตวิทยามีขอมูล
มากมายที่จะนํามาใชในการทดลอง และไมไดขึ้นอยูกับขอมูลจากภายใน 
 
 



110                                                                                                    PC 460 

อารมณ (Emotion)  
 สกินเนอรใหความสนใจกับเรื่องอารมณพอ ๆ กับแรงขับ อารมณถูกมองเปนพิเศษเม่ือ
เก่ียวของกับเหตุการณที่มีโอกาสที่จะมีผลตอการเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นของการตอบสนอง  
ความเศราโศก หรือความเสียใจเปนผลจากการสูญเสียตัวเสริมแรงทางบวก เชน การตายของ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะเปนผลจากตัวเสริมแรงทุติยภูมิทางบวก ความสนุกสนานเกิดขึ้น  
เม่ือการเสริมแรงทุติยภูมิทางบวกซึ่งหายไปกลับมาอีก เชน พบเพ่ือนเกาที่ไมไดพบมานาน  
ความกระวนกระวายใจ หรือความวิตกกังวล เปนผลมาจากการไดรับสิ่งเราที่ไมตองการและไม
อาจจะหนีจากส่ิงน้ันได สกินเนอรไดทําการทดลองเพ่ือพิสูจนความเห็นเหลาน้ันกับทั้ง
สัตวทดลองและมนุษย 
พฤติกรรมดานภาษา  (Verbal  Behavior) 
 ภาษาเปนลักษณะหนึ่งที่แยกมนุษยออกจากสัตว ถาใครคนใดคนหนึ่งหยุดคิดชั่วขณะ 
หน่ึง จะพบวา คนเรามีพฤติกรรมที่จัดวาเปนภาษาหลายชนิด สกินเนอรบอกวา การพูด เปน
เหมือนกับพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่เปนผลมาจากการเสริมแรงดวย สกินเนอรไดแยกการทํางานของ
ภาษาออกเปน 2 ลักษณะ โดยลักษณะแรกเรียกวา คําสั่ง (mand มาจาก command หรือ 
demand) ซึ่งแนนอนวาเก่ียวของกับการเสริมแรงปฐมภูมิ โดยท่ีตัวเสริมแรงมีบทบาท ตัวอยาง 
เชน  ถาพูดวา “กดปุม”  ซึ่งคําพูดน้ีจะไดการเสริมแรงโดยการกระทําที่ทําตามที่สั่ง และคําส่ังน้ี
อาจจะมาจากการพัฒนาการพูด เชน จากเด็กทารกที่ขอ น้ํา หรือ ขนม  ลักษณะที่ 2 เปนการ
ทํางานของ Tacts (หมายถึง ไหวพริบ ปฎิภาณ หรือประสาทสัมผัส)  ซึ่งสิ่งน้ีจะทํางานโดยการ
ที่จะแยกสิ่งเราในสิ่งแวดลอมและทําใหการเสริมแรงเปนเร่ืองธรรมดาไป เชน ถาพูดวา “วันน้ี
เปนวันที่สวยงาม” เปนการแยกส่ิงเราซ่ึงมาจากสภาพอากาศและสภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งตัว
เสริมแรงจะเกิดขึ้นไดจากการยอมรับของคนที่คน ๆ นั้นพูดคุยดวย แตแนนอนอาจจะมีการ
กระทําที่ผิด (false tacts) ก็ไดเชน เม่ือพูดโกหกหรือแยกสถานการณ ในสิ่งแวดลอมไมถูกตอง 
หรือการอธิบายเก่ียวกับตนเอง (self-descriptions) ในชั้นเรียนบอกวา “ฉันเปนคนสวย” หรือ 
“ฉันเปนคนฉลาด” (นี่คือส่ิงที่ใกลที่สุดที่สกินเนอรพูดถึง self) 
 สกินเนอรยังไดอธิบายภาษากายในรูปแบบของ autoclitic echoic และ textual  behavior  
autoclitic เปนการทํางานของการตอบสนองที่ผูพูดพูดและเขาใจดวยตัวของตัวเอง ซึ่งไมเหมือน 
กับคําส่ัง (mand) หรือ tacts ซึ่งถูกควบคุมไดจากการสังเกตจากสิ่งเราภายนอก autoclitic ถูก
ควบคุมโดยสิ่งเราซ่ึงผูพูดเทาน้ันที่จะทราบ เชน “ฉันกําลังจะพูดวา........” หรือ “ฉันไมแนใจวา
ฉันจะชอบใหติดรูปภาพไวในหองนี้หรือไม”   
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 echoic เปนพฤติกรรมการพูดซํ้า ๆ คําตอคํา ในระยะแรกที่เด็กหัดพูดเด็กจะมีลักษณะ
การออกเสียงซ้ํา ๆ  โดยที่เด็กอาจจะพูดคําซํ้า หรือแสดงอาการกอนที่จะเรียนรูวาคํา ๆ นั้น 
สัมพันธกับสถานการณในสิ่งแวดลอมอยางไร  ซึ่งเม่ือมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นภาษาจะมี
ความสัมพันธสลับซับซอน เชน อาจมีคําอุทาน “โอ.......” “แมม...แมม”  ซึ่งจะเปนการเรียกรอง
ความสนใจมากกวาจะเปนคําที่มีความหมายและตามดวยคําที่มีความหมายที่ตองการ  

textual หมายถึง การอานหนังสือ บทความ หรือ อ่ืนๆ ไมวาจะออกเสียงดังหรือหรือไม
ออกเสียง 
 สกินเนอรกลาวถึงการหยุดพฤติกรรม (extinction) มีเกิดขึ้นไดเชนกันโดยการที่ไม
สนใจการพูดของคน ๆ นั้น (การไมสนใจ= การไมใหแรงเสริม) แตถาเกิดความเบื่อหนายเพราะ
คน ๆ นั้นพูดไมหยุดทั้ง ๆ ที่ไมมีคนฟง สกินเนอรบอกวาความเบื่อหนายจะไดรับการเสริมแรง
โดยการที่คน ๆ นั้นไดยินตัวเองพูด 
โปรแกรมการเรียนรู (Programmed  Learning) 
 การจัดโปรแกรมการเรียนรูเปนผลงานใหมอยางหนึ่งของสกินเนอรซึ่งเปนผลมาจาก
การที่สกินเนอรไมพอใจวิธีการและเทคนิคในการจัดการศึกษาและจากการที่ครูใชวิธีการ
ควบคุมโดยการใหสิ่งเราที่เด็กไมตองการ (aversive control)  วิธีการของสกินเนอรจะรวมถึง
วิธีการขั้นพ้ืนฐานในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเสริมแรงแบบตอเน่ือง (continuous  
reinforcement) เปนการใหขอความมาแลวใหผูถูกทดสอบเติมคําตอบหลังจากตอบแลวใหผูถูก
ทดสอบตรวจถาถูกจะไดทําชุดใหม เรียกวา “frame” สกินเนอรบอกวาถาโปรแกรมออกแบบมา
ดี ๆ  โอกาสท่ีนักเรียนจะทําผิดนอยมาก การไดคําตอบที่ถูกตองเปนการเสริมแรง โปรแกรม
ถูกออกแบบสําหรับใหนักเรียนสามารถทําไดชาหรือเร็วไดดวยตนเอง ซึ่งแนนอนบางคนทําเร็ว
กวาคนอ่ืน ๆ  และในที่สุดจากโปรแกรมนี้แสดงใหเห็นวาไมวาจะเปนคนทํางานชาหรือทํางาน
เร็ว คน ๆ นั้นเปนคนที่ควบคุมการทําทั้งหมด 
 โปรแกรมการเรียนรูลักษณะนี้ไดมีการพัฒนาไปใชอีกหลายวิชาสําหรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไมวาจะเปนคณิตศาสตร-ภาษาอังกฤษ และในวิชาที่สลับซับซอนมากขึ้น เชน แคลคูลัส 
ฟสิกส ไฟฟา และดนตรี นอกจากน้ีแลวสกินเนอรยังพัฒนาโปรแกรมในการที่จะสอนทฤษฎี
ของสกินเนอรเองดวย กีส  สตับบินส และลูดีน (Geis, Stebbins  and  Lundin ค.ศ. 1965)  
ไดพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานของการวางเง่ือนไขแบบ Operant  และ respondent ดวย และไดมี
การปรับปรุงใหม โดยที่ขอที่ไมดี (bad frame= ขอที่ผิดบอย ๆ) จะถูกแทนที่ดวยขอที่ดีกวา 
และมีการวิเคราะหขอผิดพลาดตาง ๆ  ดวย  โปรแกรมตาง ๆ  นี้อาจจัดทําในรูปของเอกสาร
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การปรับพฤติกรรม  (Behavior  Modification) 
 งานสวนใหญของสกินเนอรคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไมตองการ ซึ่งวิธีการน้ันจะ
ถูกกลาวถึงในฐานะของการทําพฤติกรรมบําบัด ซึ่งจะเปนการปรับเปลี่ยนและเลือกใชการ
เสริมแรงทางบวกไมวาจะเปนปฐมภูมิ หรือทุติยภูมิรวมทั้งเรื่องการหยุดพฤติกรรม ซึ่งได
ประยุกตใชกับพฤติกรรมที่มีปญหาทุกประเภท สอนเด็กออทีสติกใหพูด พฤติกรรมของเด็ก
ปญญาออนพัฒนาขึ้น ลักษณะอาการบางอยางทางโรคจิตเภทปรับเปลี่ยนหรือถูกกําจัด และยัง
สามารถนําไปใชกับความผิดปกติเล็กๆ นอยๆ เชน การดูดน้ิวหัวแมมือของเด็ก ซึ่งงานวิจัยใน
ดานนี้ไดรับการตีพิมพในวารสารตางๆ มากมาย โดยเฉพาะในวารสาร The Journal of Applied 
Behavior Analysis ตัวอยาง เชน งานของแบร (Baer) ที่ทดลองกับเด็กดูดน้ิวหัวแมมือกับการ
ฉายการตูนใหเด็กดู เม่ือใดก็ตามที่เด็กเอาน้ิวหัวแมมือมาไวใกล ๆ ปาก จะหยุดฉายการตูน  
ถาเอาน้ิวหัวแมมือออกจะฉายการตูนใหดูตอ  แบรพบวาจากวิธีการนี้อยางนอยที่สุดในขณะทํา
การทดลองสามารถที่จะหยุดพฤติกรรมที่ไมตองการได นอกจากนี้แลว ไอแชค  โทมัส  และ
โกลไดมอนด (Isaac,Thomas and Goldiamond)  ไดนําวิธีการปรับพฤติกรรมมาใชกับคนไข
จิตเภทที่ไมยอมพูดมา 19 ป  โดยการใหหมากฝรั่งกับคนไขและอนุญาตใหเคี้ยวได  ตอมานัก
จิตบําบัดรอจนคนไขขยับริมฝปากกอนจึงจะใหหมากฝร่ัง ในอาทิตยที่จัดวาประสบความสําเร็จ 
คือชวงใหหมากฝรั่งและบอกใหพูด “Gum”  ซึ่งเปน “ภาษา” หรือ  การพูดเปนครั้งแรก และ
หลังจากน้ันมีการฝกใหพูดคําอ่ืน ๆ รวมทั้งคําที่จะตองพูดกับผูอ่ืนดวยและเปนสิ่งที่เปนไปได 
มาก  ถาคนไขอยูในกลุมบําบัดดวย 
ความเปนอิสระและความภาคภูมิใจ  (Beyond  Freedom  and  Dignity) 
 หนังสือของสกินเนอร  Beyond  Freedom  and  Dignity (ค.ศ.1971) เปนหนังสือที่ 
สกินเนอรเขียนขึ้นเพื่อประยุกตแนวคิดทางสังคมปรัชญาเขามาสูจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม 
 สกินเนอรแนะนําวาการแกไขปญหาของคนเราจะไดผลตองประยุกตเขากับเทคโนโลยี 
ในที่นี้ไมใชเรื่องของเครื่องยนตกลไก หรือเทคโนโลยีทางกายภาพ แตเปนเทคโนโลยีของ
พฤติกรรมมีคนมากมายท่ีมีความคิดและชอบที่จะเปนสิ่งที่สกินเนอรเรียก “autonomuous 
man”  ซึ่งหมายถึงเรื่องภายในของบุคคลที่มีอิสระที่จะทําอะไรตามที่ตัวเองตองการ นี่คือ
แนวคิดเก่ียวกับ “self” ซึ่งจะพบในการเคลื่อนไหวของมนุษย อยางไรก็ตามสกินเนอรยังคงเชื่อ
วาคนเราเปนผลของพันธุกรรม และสิ่งเราที่อยูในสิ่งแวดลอม ในฐานะที่สกินเนอรเนน
ความสําคัญของอดีต สกินเนอรมองวา ความเปนอิสระและความภาคภูมิใจ เปนเร่ืองที่ไม
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 เร่ืองของเทคโนโลยีของพฤติกรรมจะพบในเรื่องของการเสริมแรงและจุดประสงคใน
เร่ืองนี้จะพบใน “คุณคา” หรือ “ดี” ใน 3 รูปแบบดวยกัน คือ สิ่งน้ันทําใหมีการคงอยูทาง
ชีววิทยา สิ่งนั้นทําใหชวยคนอ่ืน สิ่งนั้นชวยใหวัฒนธรรมคงอยู 
 การวิวัฒนาการของวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เก่ียวของอยางตอเนื่องของพฤติกรรม เม่ือใดก็
ตามที่สิ่งแวดลอมมีผลกระทบตอบุคคลอ่ืน ๆ และสามารถที่จะควบคุมผลกระทบได ในเรื่องการ
การควบคุม สกินเนอรไมไดปฎิเสธเรื่องของการควบคุมตัวเอง (self-control) เปนส่ิงที่เปนจริง
ที่อยูภายใตการควบคุมของสิ่งแวดลอมดังน้ันการควบคุมตนเอง หมายถึง การจัดหรือจัดการใน
การควบคุมสิ่งเราจากสิ่งแวดลอม 
 “คนเราถูกควบคุมโดยส่ิงแวดลอม  แตตองจําไววาเปนสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่ทําขึ้นมา
เอง  การวิวัฒนาการของวัฒนธรรมเปนแบบฝกหัดอันยิ่งใหญในการควบคุมตนเอง และยังมอง
ไมเห็นวาคนจะสามารถทําอะไรใหกับคนดวยกันได”   
 ในระยะตอมาในชวงกอนที่สกินเนอรจะเสียชีวิตงานเขียนของสกินเนอรเนนเร่ืองของ
ปรัชญาทางสังคมมากกวาที่จะเปนนักจิตวิทยา แตในฐานะนักพฤติกรรมนิยม สกินเนอรไมให
ความสนใจกับเรื่องของจิต (mind) และจิตสํานึก (consciousness) และแนวคิดตอมาไดแก จิต-
วิทยากระบวนการคิด (Cognitive psychology) ไดเขามามีบทบาทและเปนที่นิยมมาก ซึ่ง
แนวคิดน้ีจะยอนกลับไปสูแนวคิดในเร่ืองของจิต และจิตสํานึก 
 จิตวิทยาในสมัยศตวรรษที่ 19  เริ่มจาก “จิตสํานึก”ของ วุนด และเจมส “วิทยาศาสตร
ของจิต”  และปจจุบันมากกวาศตวรรษไดหันกลับมากลาวถึงเรื่องเดิมแตเปนเรื่องที่ซับซอน
มากข้ึน  เชนเดียวกับที่ เอ็มพีโดคัล (Empedocles) นักปรัชญากรีกโบราณ กลาววา “ทุกส่ิงมี
การเปลี่ยนแปลงอยางแนนอน”   
อับเบิรต  แบนดูรา  (Albert  Bandura (ค.ศ.1925- ปจจุบัน) 
 แบนดูราเกิดที่มันดาลา อัลเบอทา ประเทศแคนนาดา ไดรับปริญญาเอกจากมหาวทิยาลยั
ไอโอวา และมาสอนที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอรดตั้งแตป ค.ศ.1953 แบนดูราพัฒนาทฤษฎีใน
ฐานะนักพฤติกรรมนิยมซ่ึงเนนเรื่องของการเรียนรูจากสังคม (social learning) ซึ่งถือวาเปน
พ้ืนฐานของการเกิดขึ้นของพฤติกรรม งานวิจัยของแบนดูราจะเก่ียวของกับเร่ืองของการปรับ
พฤติกรรมและตนแบบ (modeling) จากหนังสือ Adolescent Aggression (1959) Social  
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 แบนดูราเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยสามารถที่จะเขาใจไดดีที่สุดในฐานะของการมี     
ปฎิสัมพันธระหวางพฤติกรรม ความคิด และอิทธิพลของสิ่งแวดลอม แบนดูราเนนบทบาทของ
สิ่งแวดลอมซ่ึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาการทางจิตวิทยา และขณะเดียวกันแบนดูราเชื่อวาส่ิง-
แวดลอมคือสิ่งที่คนเราสรางขึ้นมาเอง ตอมาเรื่องของความคิด (cognition) สามารถที่จะกลาย 
เปนเหตุของการเกิดขึ้นของพฤติกรรมดวยเชนกัน ดังน้ันจะเห็นวาพฤติกรรมนิยมของแบนดูรา
จัดไดวา “ออน” (soft) กวาพฤติกรรมนิยมของสกินเนอรเพราะพูดถึงเรื่องของจิตและยังพูดถึง
เหตุการณภายในเชน ความคิดและการคาดหวังซึ่งตรงขามกับแนวคิดพฤติกรรมนิยมของสกิน-
เนอร ซึ่ง “รุนแรง” (hard)  ซึ่งจะแปลความจากพฤติกรรมเทาน้ันจะไมมีการเกี่ยวของกับ
กระบวนการทางจิตเลย (mental  process) 
 การสังเกตการเรียนรู หรือตนแบบ (Observational learning or modeling) เปนกุญแจ
สําคัญตอบทบาทของการพัฒนาการของบุคลิกภาพ แบนดูราเชื่อวาพฤติกรรมสวนใหญของ
มนุษยมาจากการลอกเลียนแบบจากของคนอ่ืนไมมีความจําเปนที่จะตองแสดงพฤติกรรมเพ่ือ 
ใหเกิดการเรียนรู การสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืนสามารถท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูพฤติกรรม
ใหม ๆ ได ตัวอยางเชน เด็กกลายเปนคนกาวราว  ใหความรวมมือ หรือชอบแขงขันไดอยาง
งายดายเพียงแตเฝามองเด็กอ่ืนทําพฤติกรรมเหลาน้ี และเชนเดียวกับตนแบบสามารถจะเกิด 
ขึ้นไดในรูปแบบของสัญลักษณ เชนเม่ือมองพฤติกรรมจากการดูโทรทัศน หรือดูจากภาพยนตร 
แบนดูราใหความสําคัญกับความรุนแรงที่เห็นจากภาพยนตร และโทรทัศน เพราะมีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมของเด็กเปนอยางยิ่ง 
 แบนดูราไมไดปฏิเสธวาพฤติกรรมสามารถที่จะคงอยูหรือเขมแข็งขึ้นไดดวยการเสริม-
แรงจากภายนอกซึ่งอยูในรูปของอาหาร การด่ืม การยกยอง หรือการยอมรับเทาน้ันแตแบนดูรา
ยังเนนและใหความสําคัญกับการเสริมแรงที่มาจากการสังเกต (vicarious reinforcement = การ
เสริมแรงที่มีผลทําใหคนที่สังเกตพฤติกรรมอยูทําพฤติกรรมมากขึ้น (strengthening the behavior 
of  the  observer) ดวย ตัวอยางเชนคนเสริฟอาหารจะสังเกตจากการเห็นวาคนเสริฟคนอ่ืนจะ
ไดเงินรางวัล (tip)  สําหรับการใหบริการที่มีประสิทธิภาพและสุภาพ การสังเกตนี้มีโอกาสที่จะ
ทําใหคนเสริฟที่สังเกตเห็นทําตาม การสังเกตการไดการเสริมแรงของบุคคลอ่ืนที่มีความสําคัญ
ตอพฤติกรรมของผูสังเกต ตัวเสริมแรงที่เปนผลมาจากการสังเกตจะเปนตนแบบในการจะทําให
บุคคลนั้นทําหรือไมทําและในทางกลับกันการที่เห็นคนอ่ืนทําแลวถูกลงโทษจะเปนการหาม
ไมใหคน ๆ นั้นทําไดเชนเดียวกัน  การเรียนรูจากการสังเกตเกิดขึ้นโดยเริ่มตนจากกระบวน-



PC 460                                                        115 

ระบบของการใหรางวัลตนเองเหมือนกับกฎของการเรียนรูแบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ
พฤติกรรม แตไมเหมือนกับแนวคิดของนักพฤติกรรมนิยมคนอ่ืนๆ ที่แบนดูราเชื่อในขอกําหนด
ของตนเอง (self-regulatory) ซึ่งเปนผลมาจากพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งจะเกี่ยวของกับการ
สังเกตตนเอง (self-observation) การตัดสินการกระทําของตนเอง (self-judgment) การประเมิน
ตนเอง (self-evaluation) และการตอบสนองของตนเอง (self-response) 
 ในเร่ืองการสังเกตตนเองเปนเรื่องของการจดบันทึกการทําสิ่งตาง ๆ  ที่กระทําอยางมี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ เกณฑที่ตั้งสําหรับตนเองขึ้นอยูกับชนิดของการกระทําที่ทํา  เชน  
นักกอลฟจดจํานวนครั้งที่ตี  นักเขียนจดจํานวนคําผิด 
 การตัดสินการกระทําของตนเองขึ้นอยูกับมาตรฐานภายในที่ตั้งขึ้นโดยตนเอง เชน ไมดี 
ปานกลาง ดี หรือดีมาก ในชวงแรกของการกระทําคนเราไมไดคาดหวังมากเทากับตอนหลังซ่ึง
สามารถทําไดดีขึ้น 
 การตอบสนองของตนเองสวนใหญแลวจะเกี่ยวของกับการประเมินตนเอง นั่นคือการ
วิจารณตนเองซึ่งถาทําไดดี จะรูสึกดี แตถาทําไดไมดีจะนําไปสูการลงโทษตนเอง (ฉันทํางาน
แยมาก) และที่สุดแบนดูราเชื่อวา การใหการเสริมแรงหรือความพึงพอใจตนเองสามารถใหใน
ภายหลังหรือเลื่อนออกไปไดถาจะไดของที่ใหญกวาดีกวาหรือ มีคุณคามากกวาในอนาคต  
เชนเดียวกับการที่จะใชเงินในทันทีกับของที่อยากได คนเราสามารถท่ีจะเลื่อนการซ้ือออกไป
เก็บเงินมากขึ้นสําหรับของชิ้นที่ดีกวาหรือใหญกวา ตัวอยางเชน สามารถออกไปรับประทาน
อาหารนอกบานไดอาทิตยละ 1 ครั้ง  ถาไปรับประทานที่รานที่ไมหรูหรามาก แตจะเก็บเงินไว
กอนแลวออกไปรับประทานอาหารรานที่หรูหราเดือนละครั้งแทน 



 งานวิจัยมากมายที่แสดงใหเห็นถึงเรื่องของการเลียนแบบ วิธีการของแบนดูราคลายกัน
มากกับสกินเนอรทั้งสองคนเนนความสําคัญในเร่ืองการเรียนรูทางจิตวิทยาโดยผานการใชการ
เสริมแรงทางบวกนอกจากเนนตัวเสริมแรงจากภายนอกเหมือนสกินเนอรแลว แบนดูราเพ่ิม
ความเปนไปไดของการเสริมแรงจากการสังเกตและการใหตัวเสริมแรงกับตนเองเขามาดวย  
ถึงแมวาสกินเนอรจะเห็นดวยกับเรื่องของการเลียนแบบ  แตสกินเนอรเชื่อในการเรียนรูดวย
การกระทํา (Learning  by doing)  ขณะที่แบนดูราเชื่อวาพฤติกรรมสวนใหญของมนุษยเปน
การเรียนรูโดยการสังเกต หรือการเฝามองการกระทําของคนอ่ืน และแนวคิดของแบนดูราเม่ือ
เปรียบเทียบกับของจิตวิเคราะหหรือกลุมจิตวิเคราะหใหม แลวอาจกลาวไดวาตรงขามเพราะจิต
วิเคราะหพูดถึงเรื่องของ libido psychic energy  หรือเร่ืองพลังงานทางจิตอ่ืน ๆ รวมทั้งวิธีการ
ในการศึกษาของแบนดูราจะใหความสําคัญกับเร่ืองของการทดลอง  แตเหมือนกับนักจิตวิทยา
พฤติกรรมนิยมอ่ืน ๆ แบนดูราเนนเรื่องการศึกษาระยะยาว (longitudinal study) พัฒนาการและ
กระบวนการตอเน่ืองของพฤติกรรม 
 
รูปภาพที่  5.2  แสดง 4 ขั้นตอนของกระบวนการในการเกิดขึ้นของการเรียนรูโดยการสังเกต 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 

ขั้นท่ี  1 
กระบวนการของความตั้งใจ 

(แรงจูงใจของผูสังเกต) 

ขั้นท่ี  2 
กระบวนการจดัเก็บ 

(พฤติกรรมแปลจากการใช
ภาษาหรือจินตนาการ) 

(

ขั้นท่ี  4 
กระบวนการแรงจูงใจ 

การใหรางวัลและการลงโทษ 
ถาไดทําพฤติกรรม) (

ขั้นท่ี  3 
กระบวนการทํางานของ

อวัยวะมอเตอร 
ความสามารถในการสังเกต
เพื่อกระทําพฤติกรรม) 
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 ดังนั้นอาจกลาวไดวาแบนดูราเปนพฤติกรรมนิยม “ใหม”  ซึ่งวางพื้นฐานอยูบนบทบาท
ของการเรียนรูโดยการสังเกต รวมทั้งการใหความสําคัญกับการเสริมแรงที่ไดจากการสังเกต 
และการเสริมแรงของตนเองทําใหมองเห็นกระบวนการการเสริมแรงที่สมบูรณแบบมากกวา
ทฤษฎีอีกหลาย ๆ ทฤษฎีที่วางอยูบนพ้ืนฐานของการเสริมแรงจากภายนอกเพียงอยางเดียว  
ในการอธิบายเรื่องของพฤติกรรม  ทฤษฎีของแบนดูราไมใชแตเปนทฤษฎีเทาน้ันแตไดมีการ
ทดลองเพื่อสนับสนุนทฤษฎี และคนที่สนับสนุนแนวคิดเร่ืองความคิด (cognitive) รูสึกวาแบนดูรา
พูดถึงการเกิดขึ้นของพฤติกรรมไดอยางสมบูรณแบบ นั่นคือพฤติกรรมของคนเรานั้นไมใชเปน
แตเพียงผลของสถานการณในสิ่งแวดลอมเทาน้ัน แตเปนผลมาจากการแทรกซอนของ
กระบวนการความคิด  ซึ่งจําเปนที่จะตองนําเขามาศึกษาดวย 
 
 รูปภาพที่ 5.3  ภาพแสดงปฎิสัมพันธ และอิทธิพลของกันและกันในการทําใหเกิดพฤติกรรม 
                 ของแบนดูรา 
 
 
 
   พฤติกรรม 

(
สถานการณภายนอก 

เชนการใหรางวัล  การลงโทษ) 
สถานการณภายใน หรือกระบวนการคิด 
เชนความเช่ือ  ความคิด  การคาดหวัง) (
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คําถามทายบท 
 

1.  จงกลาวถึงแนวคิดที่มีอิทธิพลตอกลุมพฤติกรรมมาพอสังเขป 
2.  จงกลาวถงึวิธีการ (methods) ที่นักพฤติกรรมนิยมใชในการศึกษาพฤติกรรม 
3.  จงกลาวถึงความเหมือนและความแตกตางของแนวคิดของกัททรีแ่ละฮัล  มาให

เขาใจ 
4.  ใหอธิบายคําตอไปน้ีโดยอิงทฤษฏขีองสกินเนอร 
     4.1  reinforcing stimulus 
     4.2  negative reinforcement 
     4.3  extinction 
     4.4  discrimination 
     4.5  schedule of reinforcement 
     4.6  behavior modification 
5.  อธิบาย Observational learning หรือ Modeling ตามทฤษฏขีองแบนดูรามาให

เขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


