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ทฤษฎีการเรียนรู้ของนักการศึกษา 

ทีม่ักถูกน ามาใช้พัฒนาดา้นการเรียนการสอน 

====================================== 
 

การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งผู้สอนจะต้องมีการวิเคราะห์ผู้เรียน เนื้อหา และวางแผนจัดล าดับ

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียน ซึ่งนักการศึกษา (บางท่านเป็นนักปรัชญา นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา) ท่ีมีความเชื่อ

แตกต่างกันย่อมท าให้เกิดแนวคิด และวิธีการต่างท่ีเหมาะสมกับการสอน เนื้อหา หรือกระบวนการมากน้อยต่างกัน 

ซึ่งการสอนนั้นเป็นท้ังศาสตร์และศิลปะ ความหมายของความเป็นศาสตร์นั้นคือ การสอนมีกระบวนการมีขั้นตอนท่ี

ชัดเจน อย่างเป็นล าดับในเชิงระบบ ส่วนศิลปะนั้น มีหมายความว่า ในการเรียนการสอนนั้นผู้สอนควรค านึงถึง

อารมณ์ ความเหมาะสมของสถานการณ์ ของบรรยากาศการเรียน ค านึงถึงความรู้สึกของผู้เรียน ซึ่งบางครั้งไม่

สามารถประเมินออกมาได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้สอนจึงควรทราบถึงเทคนิคการสอน หลักการ และทฤษฎี แนวคิด 

เก่ียวกับวิธีการคิดและพัฒนาการเรียนรู้ นักการศึกษาได้ประยุกต์และพัฒนาพอสรุปได้ดังนี้ 

 

1. ทฤษฎเีชื่อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Connected Theory) 

ธอร์นไดค์ (Thorndike) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกลุ่มพฤติกรรมนิยม เป็นผู้น าทฤษฎีหลักการเรียนรู้ ซึ่ง

กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (stimulus) กับการตอบสนอง (response) โดยมีหลักเบ้ืองต้นว่า การเรียนรู้เกิด

จากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง โดยแสดงในรูปแบบต่างๆ จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ซึ่งเรียกว่าการลองผิดลองถูก (trial and error) ดังรูปท่ี 1 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงแผนภูมิของการลองผิดลองถูก เม่ือมีสิ่งเร้า (S)  และการตอบสนอง (R) 

 

ผู้เรียนจะเลือกตอบสนอง เป็น R1,R2,R3 … Rn จนกระทั่งได้ผลพอใจที่สุดของผู้เรียน การตอบสนองท่ีไม่

เหมาะสมจะถูกขจัดท้ิงไป เหลือเพียงการเชื่อมโยงระหว่าง S และ R เท่านั้น ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2524, อ้าง

ถึงในทิศนา แขมมณี 2540) กล่าวว่า กฎการเรียนรู้ตามทฤษฎีเชื่อมโยงประกอบด้วยกฎ 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

1.กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎนี้ กล่าวถึงสภาพความพร้อมของผู้เรียนท้ังทางร่างกาย

และจิตใจ ความพร้อมทางร่างกาย หมายถึง ความพร้อมทางวุฒิภาวะและอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ทางด้านจิตใจ 

หมายถึง ความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจเป็นส าคัญ ถ้าเกิดความพึงพอใจย่อมน าไปสู่การเรียนรู้ ถ้าเกิดความไม่

พึงพอใจจะท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ หรือท าให้การเรียนรู้หยุดชะงักไป 

2.กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) กฎนี้กล่าวถึงการสร้างความม่ันคงของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า

กับการตอบสนองท่ีถูกต้อง โดยการฝึกหัดกระท าซ้ าบ่อยๆ ย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้นาน และคงทนถาวร จากกฎ

ข้อนี้แบ่งออกเป็นกฎย่อยๆ ได้อีก 2 ข้อ คือ 

S

R1

R2

R3

ผลสุดท้าย S  ------------ R

 



32 

 

เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

2.1 กฎแห่งการใช้ (Law of Used) เม่ือเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้ว มีกระกระท าหรือน าสิ่งท่ี

เรียนรู้นั้นไปใช้บ่อยๆ จะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร 

2.2 กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disused) เม่ือเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้วไม่ได้กระท าซ้ า

บ่อยๆ จะท าให้การเรียนรู้นั้นไม่คงทนถาวร หรือในท่ีสุด จะเกิดการลืมจนไม่เรียนรู้อีกเลย 

3.กฎแห่งผลท่ีได้รับ (Law of Effect) กฎนี้กล่าวถึง ผลท่ีได้รับเม่ือแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วว่า ถ้า

ได้รับผลท่ีพึงพอใจ ผู้เรียนย่อมอยากจะเรียนรู้อีกต่อไป แต่ถ้าได้รับผลท่ีไม่พึงพอใจ ผู้เรียนย่อมไม่อยากเรียนรู้ หรือ

เกิดความเบ่ือหน่ายต่อการเรียนรู้ ดังนั้น ถ้าจะท าให้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองความม่ันคงถาวร 

ต้องให้ผู้เรียนได้รับผลท่ีพึงพอใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละบุคคล 

 

ธอร์นไดค์ เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 

ซึ่งสามารถแสดงออกด้วยพฤติกรรมต่างๆกัน 
 

2. ทฤษฎจีัดกลุ่มเพื่อเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) 

ทฤษฎีและแนวคิดของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt) นี้ เกิดจากนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ในราวปี ค.ศ. 1912 

โดยผู้น ากลุ่มคือ เวอร์โธเมอร์ (Wertheimer) โคห์เลอร์ (Koher) คอฟฟ์กา (Koffka) และเลวิน (Lewin) โดยท้ัง

กลุ่มมีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดจากการจัดประสบการณ์ท้ังหลาย ท่ีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้มารวมกันเสียก่อน 

แล้วจึงพิจารณาส่วนย่อยต่อไป [เกสตัสท์ (Gestalt) หมายถึง รูปหรือ แบบแผน (form or pattern) ต่อมาได้แปลว่า  ส่วนรวม 

(whole) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มนี้ ที่กล่าวว่า ส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลบวกของส่วนย่อย (The whole 

is greater than the sum of the parts)] 

หลักการเรียนรู้ของทฤษฎีเกสตัลท์ นี้ จะเน้นการเรียนรู้ ท่ีส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย ซึ่งจะเกิดจาก

ประสบการณ์และการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นจาก 2 ลักษณะคือ 

1.การรับรู้ (perception) เป็นการแปลความหมายจากการสัมผัส ด้วยอวัยวะรับสัมผัสท้ัง 5 ส่วน คือ หู ตา 

จมูก ลิ้น และผิวหนัง การรับรู้ทางสายตา จะประมาณร้อยละ 75 ของการรับรู้ท้ังหมด ดังนั้น กลุ่มเกสตัลท์ จึงจัด

ระเบียบการรับรู้โดยแบ่งเป็นกฎย่อยๆ เรียกว่า กฎแห่งการจัดระเบียบ (The Law of Organization) คือ 

กฎแห่งความชัดเจน (Clearness) การเรียนรู้ท่ีดีต้องมีความชัดเจน และแน่นอน เพราะผู้เรียนมี

ประสบการณ์แตกต่างกัน เม่ือต้องการให้เกิดการเรียนรู้อย่างเดียวกัน สิ่งท่ีจะให้เกิดการเรียนรู้จึงต้อง

มีความชัดเจน 

กฎแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity) เป็นการวางหลักการรับรู้ในสิ่งท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อจะได้รู้ว่า

สามารถจัดเข้ากลุ่มเดียวกัน 

กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closure) บุคคลสามารถรับรู้สิ่งเร้าท่ียังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ได้หาก

บุคคลมีประสบการณ์เดิมในสิ่งนั้น 

กฎแห่งความต่อเนื่อง หากสิ่งเร้ามีความต่อเนื่องกัน หรือมีทิศทางไปในทางเดียวกัน บุคคลสามารถรับรู้

เป็นสิ่งเดียวกัน หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน 

กฎแห่งความคงที่ หากบุคคลรับรู้ภาพรวมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว จะมีความคงท่ีในการรับรู้สิ่งนั้นใน

ลักษณะเดิม แม้ว่าสิ่งเร้าจะได้แปรเปลี่ยนไปในแง่มุมอ่ืน 

กฎแห่งการบิดเบือน การรับรู้ของบุคคลอาจเกิดการผิดพลาดข้ึนได้ หากสิ่งเร้านั้นมีลักษณะท่ีท าให้เกิดการ

ลวงตา 

2. การเรียนรู้จากการหยั่งเห็น (Insight) หรือการผลุดรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น จากการพิจารณาปัญหา

ในภาพรวม และการใช้กระบวนการทางความคิด เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับปัญหาท่ีเผชิญอยู่ ซึ่งเลวิน (Lewin) 

ได้อธิบายการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้เก่ียวข้องกับ “life space” ของแต่ละบุคคล ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทาง
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กายภาพ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานท่ี และสิ่งแวดล้อม ทางจิตวิทยา เช่น แรงขับ (drive) แรงจูงใจ (motivation) 

เป้าหมาย (goal) และความสนใจ (interest) เป็นต้น เลวิน อธิบายว่า พฤติกรรมของคน มีพลังและทิศทาง สิ่งใดท่ี

อยู่ในความสนใจและความต้องการของตน จะมีพลังเป็นบวก สิ่งท่ีอยู่นอกเหนือจากความสนใจจะมีพลังเป็นลบ การ

เรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจหรือแรงขับ ที่จะกระท าให้ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีตนต้องการ 

 

นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ เชื่อว่า การเรียนรู้และความคิดของบุคคล เกิดจากการรับรู้

สิ่งเร้า เกิดจากการจัดประสบการณ์ทั้งหลายที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย ในลักษณะภาพรวมก่อน 

แล้วจึงค่อยๆพิจารณารายละเอียดส่วนย่อย โดยการเปรียบเทียบ การจัดกลุ่ม หรือด้วยวิธีอื่นๆ 

จนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

3. การก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรูข้องบลูม  

บลูม (Bloom, 1964) ได้จ าแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านความรู้ (cognitive domain) 

ด้านเจตคติหรือความรู้สึก (affective domain) และด้านทักษะ (psycho motor domain) ในท่ีนี้จะขอกล่าวเฉพาะการเรียนรู้

ด้านความรู ้ซึ่งการเรียนรู้ด้านความรู้หรือพุทธิปัญญา (cognitive domain) บลูมได้จ าแนกจุดมุ่งหมายออกเป็นระดับ

ได้ 6 ระดับ (จากระดับต่ าเป็นระดับสูง)ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความรูค้วามจ า (knowledge) คือความสามารถในการระลึกเรื่องราวต่างๆ ท่ีเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

ประกอบด้วย 1)ความรู้เฉพาะสิ่ง (knowledge of specifies) ได้แก่ (1)ความรู้ศัพท์เฉพาะ (knowledge of 

terminology) (2) ความรู้ข้อเท็จจริงเฉพาะสิ่ง (knowledge of specific facts) 2)ความรู้เรื่องวิธีทางและวิธีการ

จัดการท ากับสิ่งเฉพาะ (knowledge of ways and means of dealing with specifics) ประกอบด้วย (1)ความรู้เรื่อง

แบบแผนนิยม (knowledge of convertions) (2)ความรู้เรื่องแนวโน้มและล าดับเหตุการณ์ (knowledge of tend and 

sequence) (3)ความรู้เรื่องการจัดจ าพวกและประเภท (knowledge of classifications of categories) (4)ความรู้

เรื่องเกณฑ์ (knowledge of criteria) (5)ความรู้เรื่องระเบียบวิธี (knowledge of methodology) 3)ความรู้เรื่อง

สากลและเรื่องนามธรรมในสาขาต่างๆ (knowledge of the universals and abstraction field) (1)ความรู้เรื่อง

หลักการและข้อสรุปท่ัวไป (knowledge of principles and generalizations) (2)ความรู้เรื่องทฤษฎีและโครงสร้าง 

(knowledge of theories and structures) 

2. ความเข้าใจ (comprehension) คือความสามารถในการผสมผสานความรู้ความจ า เป็นความคิดของ

ตนเอง อาจขยายความออกไปอย่างสมเหตุสมผล สามารถอธิบายความโดยใช้ความคิดและค าพูดของตนเอง 

ประกอบด้วยความเข้าใจด้าน 1)การแปลความ (translation) 2)การตีความ (interpretation) 3)การสรุปอ้างอิง 

(extrapolation) 

3.การประยุกต์ หรือการน าไปใช้ (application) เป็นความสามารถการน าสิ่งท่ีรู้แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

ท่ีไม่เคยเห็นหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 

4.การวิเคราะห์ (analysis) คือความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้

เห็นถึงความสัมพันธ์ของส่วนย่อยๆเหล่านั้นอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 1)การวิเคราะห์ความส าคัญหน่วยย่อย 

(analysis of elements) 2)การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (analysis of relationship) 3)การวิเคราะห์หลักการจัด

ระเบียบ (analysis of organization principles) 

5.การสังเคราะห์ (synthesis) คือความสามารถในการน าหน่วยย่อยๆ มารวมเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อให้
เห็นถึงโครงสร้างท่ีชัดเจน หรือแปลกไปจากเดิม ประกอบด้วย 1)ผลสังเคราะห์ความหมายเฉพาะ (production of 

unique communication) 2)ผลสังเคราะห์แผนปฏิบัติการ (production of a plan, or proposed set of operations) 

3)สังเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงนามธรรม (derivation of a set of abstract relations) 
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6.การประเมิน (evaluation) คือความสามารถในการตัดสินคุณค่าของเนื้อหาและวิธีการ ประกอบด้วย 1)

การตัดสินตามเกณฑ์ภายใน (judgments in terms of internal criteria) 2)การตัดสินตามเกณฑ์ภายนอก 

(judgments in terms of external criteria) 

 

บลูมได้จ าแนกการเรียนรู้ (cognitive) ออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ การรู้ขั้นความรู้ การรู้ขั้น

เข้าใจ การรู้ขั้นวิเคราะห์ การรู้ขั้นสังเคราะห์ การรู้ขั้นประเมิน ซึ่งยังคงนิยมใช้เป็นตัวก าหนด

วัตถุประสงค์ของกาเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน 

 

4. การคิดแก้ปัญหาอนาคตของทอแรนซ์ (Torrance’s Future Problem Solving Model) 

ทอแรนซ์ (Torrance, 1962: อ้างถึงในทิศนา แขมมณี 2540) มีความเชื่อว่า การศึกษาท่ีมุ่งให้ผู้เรียนรู้จัก

การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กล้าคิด กล้าแสดงออก จะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ของตนเองอย่างเต็มท่ี ความคิดสร้างสรรค์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมาก เพราะผู้สอนไม่สามารถสอนทุกสิ่งทุก

อย่างของชีวิตให้เด็กได้ เด็กต้องค้นวิธีน าความรู้และแสวงหาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆในการด ารงชีวิต โดย

นิยามว่า “ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา/สิ่งท่ีขาดหายไป/สิ่งท่ีไม่ประสานกัน แล้ว

เกิดความพยายามในการสร้างแนวคิด ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมุติฐาน และเผยแพร่ผลท่ีได้ให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้และ

เข้าใจอันเป็นแนวทางค้นพบสิ่งใหม่ต่อไป” ทอแรนซ์  ได้ใช้แนวคิดแบบเอนกนัย (divergent thinking) มาเสนอเป็น

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. ความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้อย่าง

คล่องแคล่ว รวดเร็ว และสามารถสร้างค าตอบได้ในปริมาณมาก ในเวลาที่จ ากัด 

2. ความยึดหยุ่นในการคิด (flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาค าตอบได้หลาย

ประเภท หลายทิศทาง หลายรูปแบบ 

3. ความคิดริเริ่ม (originality) หมายถึง ลักษณะของความคิดแปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดธรรมดา 

และไม่ซ้ ากับความคิดท่ีมีอยู่ท่ัวไป 

 

นอกจากนั้น ทอแรนซ์  ยังได้เสนอระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นดังนี้ 

1.การค้นหาข้อเท็จจริง (fact finding) โดยเริ่มจากการเกิดความรู้สึกกังวล สับสน วุ่นวายขึ้นในจิตใจ  แต่

ยังไม่ทราบสาเหตุ จึงพยายามคิดว่าสิ่งท่ีท าให้เกิดความเครียดนั้น คืออะไร 

2.การค้นพบปัญหา (problem finding) การพิจารณาความคิดเครียดนั้นด้วยสติ จนสามารถเข้าใจถึง

ความรู้สึกกังวล วุ่นวาย สับสนนั้นว่า นั่นคือปัญหา 

3.การค้นพบแนวคิด (idea finding) เม่ือทราบปัญหาแล้ว ก็เกิดการตั้งสมมติฐาน ตลอดจนรวบรวมข้อมูล

ต่างๆ เพื่อท าการทดสอบความคิดนั้น 

4.การค้นพบค าตอบ (solution finding) เป็นขั้นตอนท่ีพยายามท าการทดสอบสมมติฐานนั้น จนสามารถ

พบค าตอบ 

5.การยอมรับผลจากการค้นพบ (acceptance finding) เม่ือพบค าตอบแล้ว ยอมรับค าตอบท่ีค้นพบ 

เผยแพร่ และคิดต่อไปว่า การค้นพบนี้จะน าไปสู่หนทางท่ีจ าท าให้เกิดแนวคิดหรือสิ่งใหม่ต่อไปอีก 

 

จากการคิดค้นทฤษฎี ความคิดสร้างสรรค์ขึ้น ทอแรนซ์ ได้น าทฤษฎีนี้มาเป็นพื้นฐานในการสร้างรูปแบบ

การคิดแก้ปัญหาอนาคต ในปี ค.ศ. 1974 กรอบแนวคิดของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดดังกล่าว 

ได้ถูกน ามาใช้ในการสร้างรูปแบบการคิดเพื่อแก้ปัญหาอนาคต ซึ่งประกอบด้วย 1) ความหมายของรูปแบบการคิด
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แก้ปัญหาอนาคต, 2) องค์ประกอบของรูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคต, วิธ๊การหรือขั้นตอนของการคิดแก้ปัญหา

อนาคต (Crabbe, 1984 อ้างถึงในหงส์สุนีย์  เอ้ือรัตนรักษา, 2536) 

 

ทอแรนซ์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ว่า ประกอบไป

ด้วยความคล่องแคล่วในการคิด (fluency) ความยืดหยุ่นในการคิด (flexibility) และความคิด

ริเริ่มในการคิด (originality) 

 

5.  advance organizer เพื่อเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล 

การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Novak and Gowin 1980: 7 อ้างถึงในก่ิงฟ้า สินธุวงศ์2537) จะเกิดขึ้น

เม่ือ เนื้อหาหรือเรื่องราวใหม่ท่ีเรียน สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ในโครงสร้างของความรู้ หรือโครงสร้าง

ทางสติปัญญาของผู้เรียนได้ ความหมายของการเรียนรู้อย่างมีความหมายในทฤษฎีของออซูเบลเดิมนั้น ได้ชี้ให้เห็น

ถึงข้อแตกต่างระหว่างการเรียนรู้อย่างมีความในกับการเรียนรู้แบบท่องจ า ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายก็

ต่อเม่ือสามารถหาหนทางเชื่อมโยงความรู้ใหม่ให้เข้ากับความรู้เดิมของตนเองได้ ในทางตรงข้ามถ้าผู้เชื่อมพยายามจ า

ความรู้ใหม่โดยไม่ได้เชื่อมโยงกับความรู้เดิมเลยก็จะเป็นการเรียนรู้แบบท่องจ า 

ออซูเบล (David Paul Ausubel, 1918–2008) นักจิตวิทยาการศึกษา ชาวอเมริกัน เชื่อว่า จุดประสงค์ขั้น

แรกท่ีจ าเป็นในการสอนนั้น เพื่อจะน าเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวอย่างเป็นระบบ โดยท าให้ข้อมูลนั้นมีลักษณะท่ีมี

ขอบข่ายสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และแสดงให้ท้ังผู้สอนและผู้เรียนเห็นได้อย่างแจ่มชัด ซึ่งออซูเบล ได้เสนอแนะให้ใช้วิธี

สอนแบบชี้แนะให้ค้นพบ ซึ่งอยู่ก่ึงกลางระหว่างวิธีสอนแบบค้นพบด้วยตนเองของบรูนเนอร์ และวิธีสอนอย่างมี

ความหมายซึ่งเขาได้เสนอไว้ ออซูเบลได้ให้เหตุผลว่า วิธีการสอนแบบชี้แนะให้ค้นพบนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้

อย่างฉับไว เม่ือมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจัดกระท ากับข้อมูล โดยการชี้แนะของครู นอกจากนั้นผู้เรียนยังมีโอกาสคิด

แก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผนวกเข้ากับความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่แล้ว วิธีการสอนท่ีออกซูเบลเสนอไว้ มี 2 

วิธี (ก่ิงฟ้า สินธุวงศ์, 2537) 

 

1.การแยกความแตกต่างให้แจ่มชัด 

การแยกความแตกต่างให้แจ่มชัด สามารถด าเนินการเป็นขั้นตอนตั้งแต่ 1) น าเสนอข้อมูลท่ีเป็นนามธรรม 

ให้มีใจความครอบคลุมเรื่องท่ีจะสอน และเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีผู้เรียนเคยเรียนมาแล้ว , 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท า

ความเข้าใจกับข้อมูลในข้อแรก จนได้เป็นความคิดรวบยอดเก็บไว้ในโครงสร้างของความรู้, 3) น าเสนอข้อมูลท่ีเป็น

นามธรรมให้มีลักษณะเป็นรูปธรรมมากข้ึน ซึ่งอาจจะท าได้ โดยการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง, 4) สอนเรื่อง

ท่ีเป็นรูปธรรมมากข้ึน และมีใจความละเอียดมากข้ึนจนถึงระดับท่ีต้องการให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย 

 

2.การใช้บทสรุปล่วงหน้า (advance organizer) 

การใช้บทสรุปล่วงหน้าในการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มจาก 1) ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ซึ่งเป็นข้อความ

ท่ัวไป ของเนื้อเรื่องท่ีจะสอนก่อนท่ีจะเรียนเรื่องนั้น, 2) ข้อความท่ัวไปนั้นอาจเป็นหลักการหรือมโนมติท่ีส าคัญๆ ซึ่ง

สามารถน าไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียนได้บ้าง ไม่มากก็น้อย เรียนว่า บทสรุปล่วงหน้า ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบ คือ 1) บทสรุปล่วงหน้าท่ีเก่ียวกับความรู้เดิม และ 2) บทสรุปล่วงหน้าท่ีจะต้องเรียนรู้ใหม่ ซึ่ง

บทสรุปล่วงหน้าดังกล่าวนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นหลักการหรือมโนมติเท่านั้น ยังต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยในการ

น าเสนอบทสรุปนั้นๆ ด้วย ซึ่งได้แก่ ข้อความท่ีตัดตอนมา บทคัดย่อ การสาธิต การฉายภาพนิ่ง/ภาพยนตร์ บท

สนทนา หรือเรื่องเล่าต่างๆ เป็นต้น 
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 ออซูเบล เชื่อว่า การเรียนรู้อย่างมีความหมาย (meaningful verbal learning) จะเกิดขึ้น

ได้ หากการเรียนรู้น้ันสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่มีมาก่อน 

ดังน้ัน การแสดงกรอบความคิดบทสรุปล่วงหน้า (advance organizer) ให้เห็นเน้ือหาใหม่ที่จะเรียน

และความรู้เดิมของผู้เรียน ก่อนการสอนเน้ือหาสาระใดๆ จะช่วยเป็นสะพานหรือโครงสร้างที่

ผู้เรียนสามารถน าเน้ือหา/สิ่งที่เรียนใหม่ไปเชื่อมโยงยึดเกาะกับความรู้เดิมได้ ท าให้การเรียนรู้

เป็นไปอย่างมีความหมาย 

  
6. ทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget)  

เพียเจต์ นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส เชื่อว่า พัฒนาการ เป็นผลท่ีเนื่องมาจากระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่วุฒิ

ภาวะ (readiness) อันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านร่างกายและการเปลี่ยนแปลง ที่ได้รับจากประสบการณ์ เด็กแต่

ละคนมีอัตราความเจริญงอกงามแตกต่างกัน พัฒนาการการเรียนรู้ก็แตกต่างกัน เม่ือกล่าวถึงพัฒนาการสิ่งท่ีต้อง

ค านึงก็คือ ความพร้อม (readiness) ซึ่งส าคัญมากต่อการเรียนรู้ เพียเจต์กล่าวว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์

มีลักษณะเดียวกันในช่วงอายุเท่ากัน และแตกต่างกันในช่วงอายุต่างกัน พัฒนาการทางสติปัญญาเป็นผลจากการ

ปะทะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ด้วยการใช้กระบวนการ

ดูดซับ และกระบวนการปรับให้เหมาะจนท าให้เกิดการเรียนรู้ เริ่มจากการสัมผัส ต่อมาเกิดความคิดทางรูปธรรม 

และพัฒนาเรื่อยๆจนถึงนามธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามล าดับขั้น  ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเพียเจต์กล่าว

ว่า เป็นกระบวนการปรับโครงสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่ หรือสร้างโครงสร้างของความรู้ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้ากับ

สิ่งเร้านั้นๆ ซึ่งการปรับตัวได้ของบุคคลนั้นมักจะเรียกว่า บุคคลนั้นสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 

(adaptation) โดยจะมีการสร้างรูปแบบหรือเก็บไว้ในลักษณะท่ีเรียกว่า “schema” ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีถูกจัดให้เป็น

ระบบ ใช้ตีความหมายสิ่งที่เห็น ท่ีได้ยิน ได้ดม หรือสัมผัส กับสิ่งเร้าต่างๆนั้น  

ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ กล่าวถึงการพัฒนาการทางสติปัญญาโดยเพียเจต์ได้แบ่งกระบวนการทาง

สติปัญญา (cognitive process) ออกเป็น 4 ขั้น ถึงแม้นว่าแต่ละขั้นจะก าหนดอายุไว้เป็นช่วงๆ เท่าๆกัน แต่ช่วง

เหล่านั้น ก็ถือวา เป็นการก าหนดโดยประมาณเท่าๆกัน ดังต่อไปนี้ 

1.ระยะใช้ประสาทสัมผัส (sensory-motor stage) เป็นระยะการพัฒนาของเด็กตัง้แต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 

ปี ในวัยนีเ้ด็กจะเริ่มพัฒนาการรับรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ เช่น ตา หู มือ และเท้า ตลอดจนเริ่มมี

การพัฒนาการใช้อวัยวะต่างๆได ้เชน่ การฝึกหยิบจับสิ่งของตา่งๆ ฝึกการได้ยนิ และการมอง 

2.ระยะควบคุมอวัยวะต่างๆ (pre-operational stage) เป็นระยะการพัฒนาของเด็กตั้งแต่อายุ 2 ปี จนถึง 

7 ปี เด็กวัยนี้ จะเริ่มพัฒนาอย่างเปน็ระบบมากข้ึน มีการพฒันาของสมองท่ีใช้ควบคุมการพัฒนา

ลักษณะนิสัย และการท างานของอวัยวะตา่งๆ เช่น นิสัยการขับถ่าย นอกจาก นัน้ยังมีการฝึกใช้อวยัวะ

ต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กันภายใต้การควบคุมของสมอง เช่น การเล่นกีฬา 

3.ระยะที่คิดอย่างเป็นรูปธรรม (concrete operation stage) เริ่มตั้งแต่ เด็กอายุ 7 ปี ถึง 11 ปี เด็กช่วงนี้ 

จะมีการพัฒนาการสมองมากข้ึน สามารถเรียนรู้และจ าแนกสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นรปูธรรมได้ แต่จะยังไม่

สามารถจินตนาการกับเรื่องท่ีเปน็นามธรรมได้ 

4.ระยะที่คิดอย่างเป็นนามธรรม (formal operation stage) เปน็ระยะการพัฒนาชว่งสุดท้ายของเด็ก มี

อายุในชว่ง 12-15 ปี เด็กในชว่งนี้จะมีพัฒนาการท่ีเต็มท่ีแล้ว จะสามารถคิดอย่างเปน็เหตเุป็นผล 

และแก้ปัญหาได้อย่างดีจนพร้อมท่ีจะเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีวฒุิภาวะได้ ซึ่งการพัฒนาของเด็กในแต่ละระยะจะ

เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากระดับท่ีต่ ากว่าไปสู่อีกระดับท่ีสูงขึ้น โดยไม่มีการกระโดดข้ามขั้น แต่บางชว่ง

ของการพัฒนาอาจเกิดข้ึนเรว็หรอืช้าก็ได้ การพัฒนาการเหลา่นี้ จะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต่
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สิ่งแวดล้อม วฒันธรรมและประเพณีต่างๆ รวมท้ังวิธีการด ารงชีวติอาจมีส่วนชว่ยใหเ้ด็ก เกิดการ

พัฒนาการท่ีแตกต่างกัน 

 

ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน ผู้สอน

ควรตระหนักในเรื่องต่อไปนี้ 

1.ค านึงถึงระดับการพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 

ขณะท าการสอนนักเรียน ผู้สอนควรค านึงถึงระดับการพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้  

1)นักเรียนทุกคนจะผ่านขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาทั้งสี่ขั้นดังกล่าวตามล าดับ นักเรียนท่ีมีอายุเท่ากันอาจมีระดับข้ัน

การพัฒนาท่ีแตกต่างกัน ขั้นพัฒนาการท่ีแตกต่างกัน จะเป็นเครื่องชี้ถึงรูปแบบการให้เหตุผลท่ีต่างกัน นักเรียนท่ีมี

ระดับสติปัญญาในขั้นใดขั้นหนึ่ง จากการทดสอบงานพัฒนาการงานหนึ่งไม่ได้เป็นเครื่องชี้ว่า นักเรียนมีขั้นการ

พัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขั้นระดับนั้น ในการจะชี้ว่านักเรียนมีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาในระดับใด จะต้อง

มีการทดสอบด้วยงานพัฒนาการทางสติปัญญาหลายๆงาน/ด้าน พัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนแต่ละคน เป็น

เครื่องแสดงความสามารถของบุคคลนั้น 2)นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ 2 แบบ คือ ประสบการณ์ทาง

กายภาพ (physical experiences) และประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์ (logicomathematical experiences) 

ประสบการณ์ทางกายภาพ เกิดข้ึนเม่ือนักเรียนแต่ละคนได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุต่างๆ ในสภาพแวดล้อมโดยตรง ส่วน

ประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์เกิดข้ึนเม่ือ นักเรียนได้พัฒนาการโครงสร้างทางสติปัญญา ใช้ความคิดรวบยอดท่ีเป็น

นามธรรม นักเรียนแต่ละคนจะพัฒนาแบบ การให้เหตุผล เม่ือมีประสบการณ์ท่ีกระตุ้นให้เกิดการคิด นักเรียนเป็นผู้

ท่ีมีความกระตือรือร้น ในการร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสติปัญญาของตนเอง พัฒนาการทางสติปัญญาเกิดข้ึนจากความ

สมดุล (equilibrium) อันเนื่องมาจากการปรับตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

 
2.หลักสูตรทีส่ร้างขี้นตามทฤษฎีของเพียเจต์ 

หลักสูตรท่ีสร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1)เน้นการ

พัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน โดยท่ีการสอนต้องไม่เน้นแต่เพียง ข้อเท็จจริงเท่านั้น การสอนต้องเน้นให้นักเรียนใช้

ศักยภาพของตนเองให้มากท่ีสุด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของหลักสูตร 2)เสนอการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนพบกับความแปลก

ใหม่ เช่น เสนอปัญหาท่ีเกินขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนเพียงเล็กน้อย เพื่อให้ผู้เรียนหาหนทางท่ีจะแก้ปัญหานั้น เพีย

เจต์ เชื่อว่า ปัญหาท่ียากเพียงเล็กน้อยกับผู้เรียน จะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการทางสติปัญญาท่ีสูงขึ้น 3)เน้น

การเรียนรู้ท่ีต้องอาศัยกิจกรรมการค้นพบ เพราะนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ โดยผ่านการกระท าทางสมองต่อสิ่งท่ีก าลังค้นพบ การ

เรียนการสอนท่ีเน้นการค้นพบ การสืบเสาะและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น นอกจากนี้ วัฏจักรการ

สอน/ การเรียนท่ีเน้นนักเรียนให้รู้จักตั้งสมมติฐาน สรุป อ้างอิง ออกแบบการสอน เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้นักเรียนใช้กระบวนการ

คิดมากขึ้นอีกด้วย 4)เน้นกิจกรรมการส ารวจและการเพิ่มขยายความคิดในระหว่างการเรียน การสอน แทนท่ีจะให้นักเรียนนั่งฟัง

เฉย  ๆผู้สอนควรออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนอ่าน ค้นคว้า และสามาระท าได้ โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นใน

ระหว่างกลุ่มย่อย เพื่อให้กลุ่มตัดสินว่าจะท าอะไร และอย่างไร แล้วน ามาอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อการประเมินผล 5)ใช้กิจกรรม

การขัดแย้ง (cognitive conflict activities) เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาสติปัญญาของตนเอง นักเรียนจะร่วมมือกันแก้ไขความ

ขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่ม โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน นอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง 

 

3.การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 

ลักษณะการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน ควรด าเนินการดังต่อไปนี้  1)ถามค าถาม

มากกว่าการให้ค าตอบ โดยเฉพาะค าถามประเภทปลายเปิด เพราะค าถามประเภทนี้ จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

และความคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 2)ครูผู้สอนควรจะพูดให้น้อยลง และฟังให้มากขึ้น เม่ือถามค าถามแล้วควรให้

เวลา รอค าตอบของนักเรียนสัก 5 วินาที เพราะนักเรียนต้องการเวลาท่ีจะดูดซับ ค าถาม และปรับเปลี่ยน ขยาย
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โครงสร้างของสมองเพื่อตอบค าถามนั้นๆ 3)ควรให้เสรีภาพแก่นักเรียน ท่ีจะเลือกเรียนกิจกรรมต่างๆ เพราะ

นักเรียนจะได้มีโอกาสใช้สติปัญญาในการตัดสินว่าจะเรียนอะไรดี 4)เม่ือนักเรียนให้เหตุผลผิด อย่าพยายามแก้ไข

ข้อผิดพลาดในการให้เหตุผลของนักเรียน ควรถามค าถามหรือจัดประสบการณ์ให้นักเรียนใหม่ เพื่อนักเรียนจะได้

แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง 5)ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน จากงานพัฒนาการทางสติปัญญา ขั้น

นามธรรม หรือจากงานการอนุรักษ์ เพื่อดูว่านักเรียนคิดอย่างไร เช่น ให้นักเรียนบรรยายขั้นต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา 

6)ยอมรับความจริงท่ีว่า นักเรียนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปัญญาท่ีแตกต่างกัน เด็กท่ีมีพัฒนาการทาง

สติปัญญาล้าหลังเพื่อนในช่วงเวลาหนึ่ง อาจมีพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในระดับเดียวกัน กับเพื่อนคนนั้นในเวลา

ต่อมาก็ได้ และภายในชั้นเรียนหนึ่งอาจมีนักเรียนท่ีมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาแตกต่างกันมาก แต่ส่วนมากมักจะ

อยู่ในขั้นต่อเนื่อง 7)ผู้สอนต้องเข้าใจว่า นักเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในระดับความคิดขั้นต่อไป  8)ตระหนักว่า

การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน เพราะจดจ ามากกว่าที่จะเข้าใจ เป็นการเรียนรู้ท่ีไม่แท้จริง (psudolearning) 

 

4.การประเมิน 

ในขั้นการประเมินผล ควรด าเนินการสอนต่อไปนี้ 1)มีการทดสอบแบบการให้เหตุผลของนักเรียน ประเมิน

กระบวนการคิดด้วย เช่นเดียวกับทดสอบเนื้อหาวิชา 2)พยายามให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการตอบค าถามนั้นๆ 3)

ต้องช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีพัฒนาการทางสติปัญญาต่ ากว่าเพื่อนร่วมชั้น 

 
เพียเจต์เชื่อว่า การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เป็นผลเน่ืองมาจากการปะทะสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม โดยบุคคลพยายามปรับตัวโดยใช้กระบวนการดูดซั บ 

(assimilation) และกระบวนการปรับให้เหมาะ (accommodation) โดยการพยายามปรับความรู้ 

ความคิดเดิมกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่งท าให้บุคคลอยู่ในภาวะสมดุล สามารถปรับตัวเข้ากับ

สิ่งแวดล้อมได้ กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการพัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาของบุคคล 

 

7. การสอนแบบค้นพบ (discovery learning) ของ บรุนเนอร์ (Bruner)  

บรุนเนอร์ นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ โดยเชื่อว่าเด็กทุก

ระดับชั้นของการพัฒนาสามารถเรียนรู้เนื้อกาวิชาใดก็ได้ ถ้าจัดการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก การ

เรียนรู้ตามแนวคิดของบรุนเนอร์ แบ่งเป็น 3 ขั้น 
1.การเรียนรู้ด้วยการกระท า (Enactive representation) เป็นขั้นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากประสาทสัมผัส เช่น 

การดูตัวอย่างและท าตาม ซึ่งเป็นช่วงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นในเด็กอายุ 2 ปี ดังในกรณีท่ีเด็กเล็กๆ นอน

อยู่ในเปล และเขย่าของเล่น ขณะที่เขย่าบังเอิญของเล่นตกข้างเปล เด็กจะหยุดนิดหนึ่ง แล้วยกมือขึ้น

ดู ท าท่าประหลาดใจ แล้วเขย่ามือเล่นต่อไป โดยไม่มีของเล่นนั้น เพราะเด็กคิดว่ามือนั้นคือของเล่น 

และเม่ือเขย่ามือเด็กก็คิดว่าจะได้ยินเสียงของเล่น นั่นคือ เด็กถ่ายทอดสิ่งของ (ของเล่น) แทน

ประสบการณ์ ด้วยการกระท า ขั้นนี้ตรงกับขั้น sensory motor ในทฤษฎีของเพียเจต์ 

2.การเรียนรู้ด้วยการลองดู และจินตนาการ (Iconic representation) เป็นขั้นที่เด็กเรียนรู้ในการมองเห็น 

และการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ จากตัวอย่างดังกล่าว เม่ือเด็กอายุมากขึ้น เม่ือเด็กท าของเล่นตกข้าง

เปล เด็กจะมองหาของเล่นนั้น หรือผู้ใหญ่แกล้งหยิบของเล่นไปจากมือเด็ก เด็กจะหงุดหงิด และ

ร้องไห้ เม่ือไม่เห็นของเล่นในมือ  บรุนเนอร์ตีความว่า การท่ีเด็กมองหาของเล่น และร้องไห้ หรือ

แสดงอาการหงุดหงิดเม่ือไม่พบของเล่น แสดงให้เห็นว่า ในวัยนี้เด็กมีภาพในความคิด หรือการ

จินตนาการ (Iconic representation) ซึ่งต่างจากวัยท่ีเด็กคิดว่าการสั่นมือ คือการสั่นของเล่น ในขั้นนี้

จะตรงกับขั้น Concrete operation stage ของเพียเจต์ 
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3.การเรียนรู้โดยการใช้สัญลักษณ์ (Symbolic Representaion) เป็นขั้นการเรียนรู้ท่ีเด็กสามารถเข้าใจการ

เรียนรู้ สิ่งท่ีเป็นนามธรรมต่างๆได้ เป็นขั้นการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงสุดของการพัฒนาทางด้านความรู้ ความ

เข้าใจ ซึ่งเด็กสามารถคิดหาเหตุผล และในท่ีสุดก็จะเข้าใจ สิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ ขั้นนี้ตรงกับขั้น 

formal operation ในทฤษฎีของเพียเจต์ 

การสอนแบบค้นพบ (discovery learning) 

การสอนตามทฤษฏีการเรียนรู้ของบรุนเนอร์ ใช้วิธีการสอนแบบค้นพบ (discovery learning) โดยยึด

หลักการดังนี ้1)ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจภายใน (self motivation) และมีความอยากรู้ อยากเห็น อยากค้นพบสิ่งท่ีอยู่

รอบตนเอง ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 2)โครงสร้างของบทเรียน (structure) ต้องจัดบทเรียนให้

เหมาะสมกับวัยผู้เรียนท่ีจะสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้นเนื้อหาเดียวกันสามารถสอนได้ทุกระดับชั้นของผู้เรียน 3)การ

จัดล าดับเนื้อหาควรจัดจากง่ายไปยาก (sequence) โดยค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 4)ให้แรงเสริม

ด้วยตนเอง (self re-enforcement) โดยผู้สอนควรแสดงผลการเรียนรู้ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อให้ทราบว่า ผู้เรียนท า

ผิดหรือท าถูกต้องเพียงไร เป็นการสร้างแรงเสริมด้วยตนเอง 
วิธีการสอนแบบค้นพบ เป็นวิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child centered) วิธีการหนึ่ง โดยยึด

หลักท่ี Dewey กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือผู้เรียนลงมือกระท าเอง (learning by doing) ซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนการสอนตามล าดับขั้นดังนี้ 
1. ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา และมีความต้องการจะแก้ไข 

2. ระบุปัญหาที่เผชิญให้ชัดเจน 

3. คิดตั้งสมมุติฐานเพื่อการคาดคะเนค าตอบปัญหา 

4. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้พิสูจน์สมมติฐานท่ีก าหนด 

5. สรุปผลการค้นพบ 

 

บรุนเนอร์ เชื่อว่า ผู้เรียนเริ่มต้นเรียนรู้จากการกระท า เพื่อให้สามารถจินตนาการ สร้าง

ภาพในใจหรือสร้างความคิดขึ้นได้เอง แล้วจึงค่อยพัฒนาถึงขั้นการคิด และเข้าใจในสิ่งที่เป็น

นามธรรมมากขึ้นตามล าดับ ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของบรุนเนอร์ จึงควร

ค านึงถึงปัจจัยต่างๆดังน้ี 1)การจัดล าดับเน้ือหาให้สอดคล้องกับระดับขั้นของการรับรู้และความ

เข้าเข้าใจของผู้เรียน 2)ในการเรียนการสอนน้ัน ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องมีความพร้อม มี

แรงจูงใจ และมีความสนใจ 3)ควรจัดลักษณะและชนิดของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

กับวัยและความสามารถของผู้เรียน  

 

8. ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ของกานเย (Gagne) 

ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้ และเงื่อนไขการจัดการเรียนรู้ ของกานเยมีหลักการ 2 ประการ คือ 

1) ทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งอธิบายถึงกลไกลการเกิดการเรียนรู้ และ 2)ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการ

ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้มาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างมีเงื่อนไข ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ใน

ตัวผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันยังคงถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

 

1.ทฤษฎีการเรียนรู้ของกานเย 

กานเย นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน ได้อธิบายปรากฏการณ์การเรียนรู้ว่า มีองค์ประกอบส าคัญ 3 

ส่วนได้แก่ 1) ผลการเรียนรู้หรือ ความสามารถการเรียนรู้ด้านต่างๆของมนุษย์  2) กระบวนการเรียนรู้และจดจ าอัน
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เป็นผลจากการจัดกระท ากับข้อมูลในสมองของผู้เรียน และ 3) ผลจากเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกระบวนการ

เรียนรู้ภายในตัวผู้เรียน 

1.ผลการเรียนรู้หรือความสามารถการเรียนรู้ด้านต่างๆของมนุษย ์

ผลการเรียนรู้ หรือความสามารถของมนุษย์ คือพฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถ หรือคุณสมบัติท่ีพัฒนาขึ้น 

อันเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนมี 5 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 

 
1.1ทักษะทางปัญญา (intellectual skills) หมายถึงความสามารถของผู้เรียน ในการใช้สัญลักษณ์ ท้ังด้าน

การตีความ และการใช้สัญลักษณ์ต่างๆ การใช้ทักษะทางปัญญาครอบคลุม ความรู้ ความเข้าใจใน

เรื่องต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณิตศาสตร์ และไวยากรณ์การใช้ภาษา ซึ่งทักษะทางปัญญา

ตามแนวคิดของกานเยประกอบด้วย ทักษะย่อย 4 ระดับ (แต่ละระดับเป็นพื้นฐานของกันและกัน 

ตามล าดับ) โดยท้ังหมดอยู่บนพื้นฐานของแบบการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (forms of basic learning) อัน

ได้แก่ การเชื่อมโยงสิ่งเร้า กับการตอบสนองและการต่อเนื่องการเรียนรู้ต่างๆ เป็นลูกโซ่ (association 

and chaining) ทักษะย่อยแต่ละระดับ ประกอบด้วย  
1)การจ าแนกแยกแยะ (discriminations) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทาง

กายภาพของวัตถุต่างๆ ท่ีรับรู้เข้ามาว่า เหมือนหรือไม่เหมือนกัน  

2)การสร้างความคิดรวบยอด (concepts) หมายถึงความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุหรือสิ่งต่างๆ 

โดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุ หรือสิ่งนั้นๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีท าให้กลุ่มวัตถุ หรือสิ่งต่างๆ

เหล่านั้น ต่างจากกลุ่มวัตถุหรือสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับย่อย คือ (1) ความคิดรวบยอดระดับ

รูปธรรม (concrete concepts) และ (2) ความคิดรวบยอดระดับนามธรรมท่ีก าหนดขึ้นในสังคม 

หรือวัฒนธรรมต่างๆ (defined concepts)  

3)การสร้างกฎ (rules) หมายถึง ความสามารถในการน าความคิดรวบยอดต่างๆ มารวมเป็นกลุ่ม 

ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น เพื่อให้สามารถสรุปอ้างอิง และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างถูกต้อง 

4)การสร้างกระบวนการหรือกฎช้ันสูง (procedures of higher order rules) หมายถึง 

ความสามารถในการน ากฎหลายๆข้อท่ีสัมพันธ์กันมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งน าไปสู่ความรู้ความ

เข้าใจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

1.2 กลวิธีในการเรียนรู้ (cognitive strategies) หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษย์ใช้ในการช่วยให้ตนได้รับ

ข้อมูล และจัดกระท ากับข้อมูลจนเกิดการเรียนรู้ ตามท่ีตนต้องการ ซึ่งนักการศึกษาส าคัญๆ ใน

ปัจจุบันให้ความส าคัญมาก ซึ่งประกอบด้วย 1)กลวิธีเก่ียวกับการใส่ใจ (attending) 2)กลวิธีเก่ียวกับ

การท าความเข้าใจความคิดรวบยอด (encoding) 3)กลวิธีเก่ียวกับการระลึกถึงสิ่งท่ีอยู่ในความทรงจ า 

(retrieval) 4)กลวิธีเก่ียวกับการแก้ปัญหา (problem solving) 5)กลวิธีเก่ียวกับการคิด (thinking) 
1.3 ภาษา ค าพูด (verbal information) หมายถึงกระบวนการท่ีมนุษย์ใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้แบ่งออกเป็น 1)ค าพูดท่ีเป็นชื่อของสิ่งต่างๆ (names or labels) 2)ค าพูดท่ีเป็นข้อความ/

ข้อเท็จจริง (facts) 3)ค าพูดท่ีเรียบเรียงอย่างมีความหมาย (meaningfully organized verbal 

knowledge)  

1.4ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills)  หมายถึงกระบวนการควบคุมของสมองเพื่อให้เกิดการ

เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ให้เป็นไปตามต้องการ มักหมายถึงทักษะการเรียนรู้ การท างาน โดยการ

ฝึกฝน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะย่อยๆ ด้านความรู้ความจ า การสื่อสารเพื่อท าความเข้าใจ 

1.5เจตคติ (attitudes)หมายถึง ความคิด การรับรู้ คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งแสดงออกมาในรูปของ

พฤติกรรมของบุคคลท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า เป็นการประมวลผลของสมองขั้นสูงหลายระบบร่วมกัน 

เพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนั้นๆ มักเก่ียวของกับความรู้สึกอารมณ์ของบุคคล สภาพแวดล้อมตาม
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สถานการณ์นั้นๆ สิ่งเร้าเดียวกันภายใต้สถานการณ์และอารมณ์ของบุคคลท่ีแตกต่างกัน อาจแสดง

พฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน  

 

2.กระบวนการเรียนรู้และจดจ าของมนุษย์ 

ในการอธิบายเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ และจดจ าของมนุษย์นั้น กานเยได้อาศัยรูปแบบการจัดกระท า

ข้อมูลของสมองเป็นพื้นฐาน จากนั้นจึงได้อธิบายกระบวนการโดยสัมพันธ์กับโครงสร้างแต่ละส่วนในรูปแบบดังนี้ 

2.1การจัดกระท าข้อมูลในสมอง  ซึ่งกล่าวว่า สิ่งเร้ารอบๆตัวมนุษย์ จะกระตุ้นเซลล์ประสาทท่ีท าหน้าที่รับ
ข้อมูล ให้เกิดการสร้างสัญญาณประสาท ในระบบประสาท สัญญาณดังกล่าว  จะมีแบบแผนเฉพาะ

ตามการสร้างของเซลล์ประสาท และจะยังคงอยู่ในหน่วยบันทึกข้อมูลของระบบประสาทรับสัมผัส

ในช่วงระยะเวลานั้นๆ (ประมาณหนึ่งในหลายร้อยวินาที) จากนั้น จะมีระบบการรับรู้ซึ่งท าหน้าท่ี

กลั่นกรองสิ่งเร้าท่ีไม่ต้องการออก และส่งผ่านข้อมูล (สัญญาณประสาท) ท่ีเลือกรับรู้เข้ามาบันทึกไว้ 

โดยบันทึกในหน่วยความจ าระยะสั้น ซึ่งหน่วยความจ าระยะสั้นนี้ สามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อีก 

ตัวอย่างเช่น การได้ยิน การออกเสียง การมองเห็น เป็นต้น   จากนั้นข้อมูลดังกล่าว จะมีการแปลงรูป

โดยการแปลความให้มีความหมาย และเก็บไว้ในหน่วยความจ าระยะยาวต่อไป เม่ือต้องการใช้ข้อมูลท่ี

บันทึกไว้ จะมีกระบวนการค้นหาข้อมูล ตามด้วยกระบวนการระลึกถึงสิ่งท่ีอยู่ในความทรงจ า ซึ่งใน

ระยะนี้ข้อมูลท่ีถูกบันทึกไว้ จะถูกแปลงรูปกลับมาอยู่ในหน่วยความจ าระยะสั้น ซึ่งเรียกว่า ความจ า

เพื่อการใช้งาน (working or conscious memory) จากนั้น ส่วนท่ีควบคุมการตอบสนองก็จะจัดระบบ 

การตอบสนองท่ีเหมาะสม โดยส่งข้อมูลสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายให้กระท า

ตามท่ีต้องการ ร่างกายจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ จากการสังเกตผลการกระท าของตนที่เกิดขึ้น และการ

เสริมแรงท่ีตามมา จะช่วยให้มษย์เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น โดยคงความสามารถท่ีจะกระท าตาม

กระบวนการนี้ซ้ าอีก เม่ือในอนาคตมีเหตุการณ์/สิ่งเร้าท่ีท าให้เกิดการระลึก การฝึกฝน และการใช้

ประโยชน์ต่อไป 

 

2.2 กระบวนการควบคุมการด าเนินการและความคาดหวัง ซึ่งกระบวนการจัดกระท าข้อมูลในสมอง 

เป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในร่างกายมนุษย์ โดยมีกระบวนการอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่า กระบวนการ

ควบคุมการด าเนินการ (executive control process) และความคาดหวัง (expectancies) รวมหมายถึง 

วิธีการต่างๆท่ีมนุษย์จะเข้าสู่สิ่งเร้า เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง และลงมือกระท ากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งล้วน

แสดงถึงความหลากหลาย ความยืดหยุ่นและความริเริ่มสร้างสรรค์ มนุษย์ได้พัฒนาความสามารถท้ัง

สองประการนี้มาแล้วในการเรียนรู้ในอดีต มนุษย์จึงมีความจ าระยะยาวส่วนหนึ่งแยกเก็บไว้ เม่ือเกิด

เหตุการณ์การเรียนรู้ หรือมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบประสาทสัมผัส มนุษย์จะอาศัยข้อมูลท่ีสะสมไว้ใน

หน่วยความจ าระยะยาวนี้ มาพิจารณา หรือเลือกจัดกระท ากับข้อมูลเฉพาะอย่าง เพื่อให้บรรลุผลงาน

การเรียนรู้ท่ีต้องการ ไม่ว่าจะเป็นขั้นใส่ใจ บันทึก และเก็บข้อมูลเข้าไว้ในหน่วยความจ า ท าความเข้าใจ

กับข้อมูลท่ีเก็บไว้ และน าออกมาใช้ในภายหลัง 

 

2.3 ผลจากเหตุการณ์ภายนอกที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในตัวมนุษย์ กานเย อธิบายว่า ขณะท่ี

กระบวนการจัดกระท าข้อมูลภายในร่างกายมนุษย์ก าลังเกิดข้ึนอยู่นั้น เหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษย์

ก็ด าเนินไปพร้อมกัน เหตุการณ์ต่างๆมากมายภายนอกร่างกายมนุษย์ย่อมช่วยสร้างการเรียนรู้มาก

ทีเดียว ท้ังในแง่ของการส่งเสริมและการยับยั้งการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ

เรียนรู้ภายในร่างกายมนุษย์ กับผลกระทบทางบวกท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภายนอก อาจสรุปได้ดัง

ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ภายในร่างกาย กับเหตุการณ์ภายนอก และผลกระทบ

ทางบวกท่ีอาจเกิดข้ึน (Gagne’ 1985: 85 อ้างในทิศนา แขมมณี 2540) 

กระบวนการภายใน เหตุการณ์ภายนอกและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

ความใส่ใจ (การรับข้อมูล) - การเปล่ียนแปลงส่ิงเร้า ก่อให้เกิดการตื่นตัว (ความใส่ใจ) 

การเลือกรับรู ้ - การส่งเสริม และการช่วยให้สามารถแยกแยะความแตกต่างของลักษณะของส่ิงที่

เรียน ช่วยให้เกิดการรับรู้ที่เลือกรับเฉพาะเจาะจงมากขึ้น 

การท าความเข้าใจความหมายของข้อมูล - การใช้ค าพูดอธิบาย ภาพ แผนภูมิ ช่วยชี้น าในการท าความเข้าใจความหมายของ

สาระนั้นๆ 

การระลึกข้อมูลที่ได้จากความทรงจ า - การแนะน าหรือให้ตัวชี้แนะ เช่น แผนภูมิ ตาราง ค าคล้องจอง เทคนิคช่วยจ า เป็น

ต้น ช่วยให้สามารถระลึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

การจัดระบบการตอบสนอง - การใช้ค าพูดอธิบานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบวา ตน

ได้รับการคาดหวังให้แสดงออกถึงความสามารถอย่างไรบ้าง 

กระบวนการ การควบคุม  - การเรียนการสอนช่วยปูพื้นฐาน ให้เกิดความกระตือรือร้น และความสามารถเลือก

กลวิธีที่เหมาะสม 

ความคาดหวัง - การบอกให้ผู้เรียนรับทราบวัตถุประสงค์ ช่วยให้ผู้เรียนได้ตั้งความคาดหวังในการ

แสดงความสามารถของตนเอง 

 
3. ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน 

กานเย ได้พัฒนาทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน ตามหลักการและแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของตนเอง(ได้

กล่าวไว้แล้วในตอนต้น) ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย แบ่งออกเป็น 3 ประการ ดังนี้ 

1.การพิจารณาการเรียนรู้ ควรพิจารณาในรูปของชุดของกระบวนการต่างๆ ภายใต้ตัวบุคคล ซึ่งได้แปลง

ข้อมูลจากสิ่งเร้าภายนอก/สิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคล ให้เป็นข้อมูลแบบต่างๆมากมาย อันค่อยๆน าไปสู่

การวางพื้นฐานให้มีสภาพเป็นความจ าระยะยาวในท่ีสุด ข้อมูลซึ่งได้กลายเป็นความจ าระยะยาว ซึ่งเรียก

อีกอย่างหนึ่งว่าผลการเรียนรู้ ช่วยให้บุคคลเกิดความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ 

2.ความสามารถในการแสดงออกของบุคคล  ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้นั้น สามารถจัดหมวดหมู่ได้หลายวิธี เช่น การจัด

โดยค านึงถึงการใช้จริง และการจัดโดยค านึงถึงทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐาน เป็นต้น ส าหรับวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น กานเย ได้จัดผลการเรียนรู้ออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ทักษะทางปัญญา 

กลวิธีในการเรียนรู้ ภาษา ค าพูด เจตคติ และทักษะการเคลื่อนไหว ความสามารถของมนุษย์ 5 ประเภท ซึ่ง

หมายความว่า ประสิทธิภาพของการเรียนรู้อันน าไปสู่การแสดงออกแต่ละประเภทนี้ สามารถประเมินได้ด้วยวิธีการ

ท่ีแตกต่างกัน 

3.สภาพการเรียนการสอน แม้ว่าการจัดสภาพการณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ใดๆ โดย

หลักการ จะมีลักษณะร่วมกัน โดยไม่ส าคัญว่าจะก่อให้เกิดผลการเรียนรู้แบใด แต่วิธีการด าเนินการแต่

ละวิธีในสภาพการณ์ การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้แต่ละประเภทนั้น ย่อมมีลักษณะเฉพาะ

และแตกต่างกันไป การเกิดทักษะทางปัญญาจะต้องอาศัยการวางแผนการจัดสภาพการณ์การเรียนการ

สอน ที่ต่างไปจากแผนการจัดสภาพการณ์การเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาค าพูด หรือการ

เรียนรู้ทักษะการเคล่ือนไหว เป็นต้น  สาระข้อนี้ ถือเป็นสาระหลักท่ีส าคัญท่ีสุด ในทฤษฎีการเรียนการ

สอนท่ีอธิบายท้ังหมด 

 

4.สภาพการณ์การเรียนการสอน 

กานเย อธิบายว่า นักการศึกษาสามารถจัดสภาพการณ์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยเทียบ

ได้กับเหตุการณ์ภายนอก ท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในตัวมนุษย์ตามทฤษฎีการเรียนในตอนท่ี 1 โดยล าดับ

ตามกระบวนการเรียนรู้ภายในรวม 9 ประการ ดังสรุปได้ในตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 แสดงกระบวนการเรียนรู้ภายในกับสภาพการณ์การเรียนการสอนท่ีตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ภายใน 

พร้อมท้ังตัวอย่างการกระท าประกอบ (ทิศนา แขมมณี, 2540) 

กระบวนการเรียนรู้ภายใน สภาพการณ์การเรียนการสอน ตัวอย่างการกระท า 

1. การรับสิ่งเร้า 1.การดึงความสนใจ - กอ่ให้เกดิการเปล่ียนส่ิงเร้าแบบ

ทันทีทันใด 

2. ความคาดหวัง 2 การแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึง

วัตถุประสงค์ 

- บอกผู้เรียนว่าเขาจะท าอะไรบ้าง 

หลังจากได้เรียนรู้แล้ว 

3. การระลึกและการดึงข้อมูลมาอยู่ใน

หน่วยความจ าเพื่อการใช้งาน 

3.การกระตุ้นให้เกิดการระลึกถึงการ

เรียนรู้ในอดีต 

- บอกให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้หรือ

ทักษะที่เคยเรียนไปแล้ว 

4. การเลือกรับรู ้ 4.การน าเสนอส่ิงเร้า - น าเสนอเนื้อหาพร้อมทั้งลักษณะส าคัญ 

5 การท าความเข้าใจความหมายของข้อมูล 5 การให้ “แนวการเรียนรู้” - แนะน าการจดัระบบขอ้มูลให้มี

ความหมาย 

6. การตอบสนอง 6. การกระตุ้นให้มีการแสดงออกถึง

ความสามารถที่มีอยู ่

- บอกให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ 

7. การเสริมแรง 7.การให้ข้อมูลป้อนกลับ - ให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน ์

8. การระลึกถึงส่ิงที่อยู่ในความทรงจ า 

และการเสริมแรง 

8.การประเมินผลการแสดงออก - ก าหนดให้ผู้เรียนแสดงออกเพิ่มเติม 

พร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ 

9. การระลึกถึงส่ิงที่อยู่ในความทรงจ า 

และการสรุปนัยเพื่อใช้ในโอกาสอื่นๆ 

9.การส่งเสริมความคงทนและการถ่าย

โอนการเรียนรู้ 

- จัดให้มีการฝึกฝนที่หลากหลายและ

ทบทวนเมื่อเว้นไประยะหน่ึง 

รูปท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน 

(Gagne’ 1985, อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2540:118) 

ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน 

กระบวนการเรียนรู้และจดจ า 

- กระบวนการจัดระท ากับข้อมูล 

- กระบวนการควบคุมการด าเนินการและความคาดหวัง 

เงื่อนไขการเรียนรู้ 

- ภายในตัวผู้เรียน 

- ภายนอกตัวผู้เรียน/ ภายในสถานการณ์ 

หลักและเทคนิคการจัดสภาพการณ์การเรียนการสอน 9 ประการที่ส่งเสริม
แต่ละส่วน ในกระบวนการเรียนรู้และจดจ า  
  
1. การดึงดูดความมั่นใจ      4. การเสนอสิ่งเร้า      7 การให้ข้อมูลป้อนกลับ 

2. การแจ้งวัตถุประสงค์       5. การใช้แนวการเรียนรู้ 8. การประเมิน 

3. การทบทวนความรู้เดิม    6 การให้แสดงออก 9 การส่งเสริมความคงทน 

และการถ่ายโอนความรู้ 

  

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานการ
เรียนรู้ 

การเลือกส่ือการเรียนการสอน 

การออกแบบและวางแผนการเรียนการ
สอน 

ผลการเรียนรู้ 5 ประการ 

1. ทักษะทางปัญญา 

2. กลวิธีในการเรียนรู้ 

3. ภาษา: ค าพูด 

4. ทักษะการเคล่ือนไหว 

5. เจตคต ิ

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
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อนึ่งกานเย ได้เน้นว่า สภาพการณ์ท้ัง 9 ประการนี้ ไม่จ าเป็นต้องมีในสถานการณ์การเรียนรู้ทุกครั้งไป 

นอกจากนั้นในเด็กเล็กครูจะเป็นผู้จัดสภาพการณ์ให้ท้ังหมด แต่เม่ือเด็กโตขึ้น เด็กจะเริ่มจัดสภาพการณ์บางอย่าง

ให้แก่ตนเอง ในรูปของกลวิธีในการเรียนรู้ จนหมดแล้ว ผู้เรียนท่ีมีวุฒิภาวะเต็มท่ีจะเรียนรู้ท่ีจะริเริ่มในการจัด

สภาพการณ์การเรียนการสอนต่างๆให้แก่ตนเองได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจากหลักการโดยรวมดังสรุปในตารางข้างต้น 
กานเยได้แนะน าการจัดสภาพการณ์การเรียนการสอนท่ีเจาะจงส าหรับการส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้แต่ละประเภท

โดยเฉพาะ สาระส าคัญของทฤษฎีท้ังสองส่วนของกานเย อาจสรุปได้ดังรูปท่ี 2  

 
กานเย สรุปว่า ผลการเรียนรู้ของมนุษย์แบ่งได้ เป็น 5 ประเภทคือ 1) ทักษะทางปัญญา 

ซึ่งประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ระดับคือ การจ าแนกแยกแยะ การสร้างคามคิดรวบยอด การสร้าง

กฏ การสร้างกระบวนการหรือกฏชั้นสูง, 2) กลวิธีในการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย กลวิธีการใส่ใจ  

การรับและท าความเข้าใจข้อมูล การดึงความรู้จากความทรงจ า  การแก้ปัญหา และกลวิธีการคิด 

3) ภาษา, 4) ทักษะการเคลื่อนไหว, 5) เจตคต ิ

 
9. โครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford’s Structure of Intellect Model)  

Guilford นักจิตวิทยามีความเชื่อว่า ความสามารถทางสมองสามารถปรากฎได้จากการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนดให้ ในลักษณะของความสามารถด้านต่างๆ ท่ีเรียกว่าองค์ประกอบ และสามารถตรวจสอบความสามารถนี้

ด้วยแบบสอบท่ีเป็นมาตรฐาน Guilford ได้เสนอโครงสร้างทางสติปัญญา โดยอธิบายว่าความสามารถทางสมองของ

มนุษย์ประกอบด้วยสามมิติ ประกอบด้วย มิติด้านเนื้อหา (contents) มิติด้านปฏิบัติการ (operations) และมิติด้าน

ผลผลิต (product) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. มิติด้านเน้ือหา (contents) หมายถึง วัตถุหรอืข้อมูลต่างๆ ท่ีรับรู้ใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด เนื้อหาแบ่ง

ออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้ 1)เนื้อหาท่ีเป็นรูปภาพ (figural content) ได้แก่ วัตถุท่ีเป็นรูปธรรมต่างๆซึ่ง

สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส  2)เนื้อหาท่ีเป็นเสียง (auditory) ได้แก่ สิ่งท่ีอยู่ในรูปของเสียงท่ีมี

ความหมาย  3)เนื้อหาท่ีเป็นสัญลักษณ์ (symbolic content) ได้แก่ ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ท่ี

สร้างขึ้น เช่น พยัญชนะ ระบบจ านวน 4)เนื้อหาท่ีเป็นภาษา (semantic content) ได้แก่ สิ่งท่ีอยู่ในรูป

ของภาษา ท่ีมีความหมาย หรือความคิดท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป5)เนื้อหาท่ีเป็นพฤติกรรม (behavior 

content) ได้แก่ สิ่งท่ีไม่ใช้ถ้อยค า แต่เป็นการแสดงออกของมนุษย์ เจตคติ ความต้องการ รวมถึง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บางคร้ังเรียกว่า สติปัญญาทางสังคม (social intelligence) 

2. มิติด้านปฏิบัติการ (operations) หมายถึง กระบวนการคิดต่างๆ ท่ีสร้างขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย

ความสามารถ 5 ชนิดดังนี้ 1)การรับรู้และการเข้าใจ (cognition) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ใน

การรับรู้และท าความเข้าใจ 2)การจ า (memory) เป็นความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ในการสะสมเรื่องราว 

หรือข่าวสาร และสามารถระลึกได้เม่ือเวลาผ่านไป 3)การคิดแบบอเนกนัย (divergent thinking) เป็นความสามารถ

ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้า และแสดงออกมาได้หลายๆแบบ หลายวิธี 4)การคิดแบบเอกนัย (convergent thinking) 

เป็นความสามารถในการสรุปข้อมูลท่ีดีท่ีสุด และถูกต้องท่ีสุดจากข้อมูลหลากหลายท่ีมีอยู่ 5)การประเมินค่า 

(evaluation) เป็นความสามารถทางสติปัญญาในการตัดสินสิ่งท่ีรับรู้ จ าได้ หรือกระบวนการคิดนั้นมีคุณค่า ความ

ถูกต้อง ความเหมาะสม หรือมีความเพียงพอหรือไม่อย่างไร 

3. มิติด้านผลผลิต (product) หมายถึง ความสามารถท่ีเกิดขึ้นจากการผสมผสานมิติด้านเนื้อหา และด้านปฏิบัติการเข้า

ด้วนกันเป็นผลผลิต เม่ือสมองรับรู้วัตถุ/ข้อมูล ท าให้เกิดการคิดในรูปแบบต่างๆกัน ซึ่งสามารถให้ผลออก

ต่างๆกัน 6 ชนิดดังนี้ 1)หน่วย (unit) เป็นสิ่งท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีความแตกต่างจากสิ่งอ่ืน 2)จ าพวก 



45 

 

เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

(classes) เป็นกลุ่มของสิ่งต่าง  ๆซึ่งมีคุณสมบัติบางประการร่วมกัน 3)ความสัมพันธ์ (relations) เป็นการเชื่อมโยง 

2 สิ่งเข้าด้วยกัน เช่น เชื่อมโยงลูกโซ่ เชื่อมโยงค า เชื่อมโยงความหมาย 4)ระบบ (system) เป็นแบบแผนหรือ

รูปแบบจากการเชื่อมโยงสิ่งหลายๆสิ่งเข้าด้วยกัน 5)การแปลงรูป (transformation) เป็นการเปลี่ยนแปลงการหมุน

กลับ การขยายความข้อมูลจากสภาพหนึ่งไปยังอีกสภาพหนึ่ง 6)การประยุกต์ (implication) เป็นผลการคิดท่ี

คาดหวัง หรือการท านายจากข้อมูลท่ีก าหนดให้ 

 

โครงสร้างทางสติปัญญาตามทฤษฎีของ Guilford นี้ ประกอบด้วยหน่วยจุลภาคจากท้ัง 3 มิติเท่ากับ 5x5x6 

คือ 150 หน่วย แต่ละหน่วยจะประกอบด้วย 1) ส่วนเนื้อหา, 2) ส่วนปฏิบัติการ, 3) ส่วนผลผลิต (contents, 

operations, products) ซึ่งสามารถจ าลองด้วยแผนภาพรูปท่ี 3.2 จากโครงสร้างทางสติปัญญาดังกล่าว Guilford ได้

ศึกษาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) ความมีเหตุผล (reasoning) และการแก้ปัญหา (problem 

solving) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ Guilford พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือการคิดหลายแบบ หลายทาง ซึ่ง

สามารถใช้แก้ปัญหาอันน าไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆได้ด้วย (Guilford, 1959) ดังนั้น Guilford จึง

อธิบายความคิดสร้างสรรค์ โดยเทียบกับโครงสร้างทางสติปัญญาด้วยการผ่าโครงสร้างออกมาศึกษาเฉพาะส่วนท่ีเป็น

กระบวนการคิด (operations) ด้านการคิดแบบอเนกนัย โดยใช้มิติทางด้านเนื้อหาและผลผลิตตามโครงสร้างคงเดิม 

ท าให้ได้หน่วยจุลภาคท่ีแทนความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ท่ี 1x5x6 ดังรูปท่ี 3,4 

 

รูปที่ 3 แสดงแบบจ าลองมหาภาคของโครงสร้างทางเชาวน์ปัญญาตามแนวทฤษฎีของกิลฟอร์ด (จากทิศนา 

แขมมณี 2540) 
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รูปที่ 4 แสดงแบบจ าลองสมรรถภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด   (จากทิศนา แขมมณี 2540) 

 

 

นอกจากนี้ Guilford (1967) ยังได้อธิบายรูปแบบการคิดแก้ปัญหาโดยท่ัวไปว่า เป็นกระบวนการของ

ความสามารถทางสมองด้านการจ า (memory), การรู้และความเข้าใจ (cognition) การคิดแบบอเนกนัย (divergent 

thinking) การคิดแบบเอกนัย (convergent thinking) และการประเมินค่า (evaluation) ความสามารถท้ัง 5 ด้านนี้ 

จะผสมผสานกัน เม่ือบุคคลได้รับปัญหาจากสิ่งแวดล้อม บุคคลจะท าความรู้จักกับสิ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้าง

ของปัญหา และสภาพที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยการแปลงรูปให้เข้ากับความรู้ท่ีมีอยู่ในส่วนของความจ า ซึ่งบางครั้งอาจ

มีการแก้ไขข้อมูลก่อน จากนั้นจะประเมินกลั่นกรองเพื่อแยกแยะประเภทข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง และไม่เก่ียวข้องกับปัญหา 

และหาทางออกของปัญหา ซึ่งปัญหาหนึ่งๆ อาจมีทางออกหลายทาง โดยท่ีกระบวนการแห้ปัญหานั้นอาจจะใช้การคิด

ท้ังแบบเอกนัย และอเนกนัยสลับกันตามลักษณะของปัญหาว่า ต้องการค าตอบแบบใด (Guilford, 1967 อ้างอิงใน

เพ็ญพิสุทธ์ิ เนคมานุรักษ์) 

 

กิลฟอร์ด เชื่อว่า ความสามารถทางสมองของมนุษย์ประกอบด้วย 3 มิติคือ 1) มิติด้าน

เนื้อหา หมายถึง วัตถ/ุข้อมูล ที่ใช้เป็นสื่อก่อให้เกิดความคิด ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น อาจเป็นภาพ 

เสียง สัญลักษณ์ ภาษา และพฤติกรรม, 2) มิติด้านปฏิบัติการ หมายถึง การะบวนการต่างๆ ที่

บุคคลใช้ในการคิด ซึ่งได้แก่ การรับรู้ และเข้าใจ (cognition) การจ า การคิดแบบเอนกนัย และ

การประเมินค่า 
 

 

 

 

 

 

 

ความคิดสร้างสรรค์ 

วิธีการคิด 5 ด้าน 

เนื้อหา 5 ด้าน 

ผลิตผล 6 ด้าน 

ความคิดเอนกนัย 
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10. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว คอนสตรัคติวิสท์ (Constructivism) 

ในระยะ 20 ปีท่ีผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด การศึกษาธรรมชาติการเรียนรู้ จากปัจจัยภายนอกของ

ผู้เรียน ได้แก่ ตัวแปรเก่ียวกับครู บุคลิกภาพของครู การแสดงออกความกระตือรือร้น การให้ค าชมเชย ไปสู่ปัจจัย

ภายในของผู้เรียน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมของผู้เรียน หรือความรู้เดิมของผู้เรียน มโนมติท่ีคลาดเคลื่อน 

ความจ า ความสามารถในการจัดกระท ากับข้อมูล การเสริมแรง ความต้ังใจ แบบแผนทางปัญญา (Wittrock, 1985) 

ปัจจัยภายในเหล่านี้ มีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และพบว่า ความรู้เดิมมีส่วนเก่ียวข้องและ

เสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียน แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากปรัชญา คอนสตรัคติวิสท์ ท่ีเชื่อว่า การเรียนรู้เป็น

กระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ ความรู้ (construct) ความรู้เกิดจากการสร้าง

ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงระหว่างสิ่งท่ีพบเห็น (สิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่) กับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม 

ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว คอนสตรัคติวิสท์ อธิบายค าว่า “ความรู้”ว่า บุคคลแต่ละคนพยายามท่ีจะน า

ความเข้าใจเก่ียวกับเหตุการณ์ และปรากฎการณ์ท่ีตนพบเห็นมาสร้างเป็นโครงสร้างทางปัญญา (cognitive structure) 

หรือท่ีเรียกว่า Schema (Gagne, ….) โครงสร้างทางปัญญานี้ประกอบด้วยความหมายหรือความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งท่ีมี

ประสบการณ์ อาจเป็นความเชื่อ ความเข้าใจ ของค าอธิบายความรู้ของบุคคลนั้นๆ 

องค์ประกอบแรก ของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว คอนสตรัคติวิสท์ คือ ผู้เรียนสร้างความหมายโดยใช้

กระบวนการทางปัญญา (cognitive apparatus) ของตน ความหมายเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถถ่ายทอดจากครู

ไปสู่ผู้เรียนได้ แต่จะถูกสร้างขึ้นในสมองของผู้เรียนจากความสัมพันธ์ระหว่างประสาทสัมผัสของผู้เรียนกับโลก

ภายนอก โครงสร้างทางปัญญาหรือความรู้ท่ีผู้เรียนมีนี้ มักจะไม่สอดคล้องกับความรู้ท่ีระบุไว้ในต ารา  ความรู้ความ

เข้าใจท่ีผู้เรียนมีอยู่เดิมและคลาดเคลื่อนจากหลักการและความรู้นี้จัดเป็นแนวคิด หรือมโนมติท่ีคลาดเคลื่อน 

(misconceptions, alternative concepts, alternative frameworks, home grown concepts หรือ intuitive concepts) 

ผู้เรียนจะใช้ความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมในการคาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์ 

องค์ประกอบที่ 2 ของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว คอนสตรัคติวิสท์ คือ โครงสร้างทางปัญญาเป็นผลของ

ความพยายามทางความคิด (mental effort) จัดเป็นกระบวนการทางจิตวิทยา หากการใช้ความรู้เดิมของตนเอง

ท านายเหตุการณ์ได้ถูกต้อง จะท าให้โครงสร้างทางปัญญาของเขาคงเดิม และม่ันคงมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าการคาดคะเนไม่

ถูกต้อง ผู้เรียนจะประหลาดใจ สงสัย และคับข้องใจ หรือท่ีเพียเจต์ เรียกว่า เกิดภาวะไม่สมดุล (dis-equilibrium) 

เม่ือเกิดความขัดแย้งระหว่างการคาดคะเนและการสังเกตข้ึน ผู้เรียนมีทางเลือก 3 ทางคือ 

1) ไม่ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญาของตนเอง แต่ปฏิเสธข้อมูล จากประสาทรับสัมผัส หา

เหตุผลท่ีจะหักล้างข้อมูล จากประสาทรับสัมผัสออกไป จัดเป็นความเฉื่อยชาทางปัญญา 

(cognitive inertia) มีหลักฐานจากงานวิจัยพบว่า การยกเลิกหรือปรับเปลี่ยน schema ของแต่ละ

บุคคลเกิดขึ้นได้ยาก (Champagne, Klopfer and Anderson, 1980) ผู้เรียนจะไม่สนใจข้อมูล

ใหม่ท่ีได้จากการระบบประสาทรับสัมผัส แต่จะยึดติดกับโครงสร้างทางปัญญของตนเอง 

2) ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญา ไปในทางท่ีการคาดคะเนนั้นเป็นไป ตามประสบการณ์ 

หรือการสังเกตมากข้ึน ในลักษณะนี้จะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายมากข้ึน 

3) ไม่สนใจที่จะท าความเข้าใจ 

 

องค์ประกอบที่ 3 ของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนว คอนสตรัคติวิสท์ คือ โครงสร้างทางปัญญาเปลี่ยนแปลง

ได้ยาก ถึงแม้จะมีหลักฐานจากการสังเกตท่ีขัดแย้งกับโครงสร้างนั้น 

 

การเชื่อมโยงระหว่างโลกภายนอกและโลกภายในของผู้เรียน เกิดข้ึนผ่านระบบประสาทรับสัมผัส และกลไก

ทางประสาท สรีรวิทยา ชีวเคมี การไหลของข้อมูลจากการสัมผัสไปสู่โครงสร้างทางปัญญาท่ีเรียกว่า กระบวนการดูด
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ซึม (assimilation) หากความคาดหวังของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับประสบการณ์จากการสังเกต จะเกิดภาวะไม่สมดุล 

(dis-equilibrium) ภาวะไม่สมดุลดังกล่าว จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาท่ีเรียกว่า กระบวนการ

ปรับให้เหมาะ (accommodation) แล้วท าให้การคาดคะเนสอดคล้องกับประสบการณ์ตรงมากขึ้น กระบวนการปรับ 

schema จัดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

โดยสรุป ผุ้เรียนสร้างเสริมความรู้ผ่านกระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยน

โครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้ โดยจัด

สภาพการณ์ท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น คือ สภาวะท่ีโครงสร้างทางปัญญาเดิมใช้ไม่ได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับประสบการณ์มากข้ึน 

ผู้เรียนจะสร้างแนวคิดหลัก และเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนภายใน

ห้องเรียนเท่านั้น แต่การเรียนรู้จะได้จากสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ นอกจากนี้การเรียนรู้ตามแนวคิดของ คอนสตรัคติ

วิสท์ จะเกิดข้ึนได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1) การเรียนรู้เป็น active process ท่ีเกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล การสอนโดยวิธีบอกเล่า ซึ่งจัดเป็น 

passive process จะไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดหลักมากนัก แต่การบอกเล่าก็จัดเป็น

วิธีให้ข้อมูลทางหนึ่งได้ 

2) ความรู้ต่างๆ จะถูกสร้างขี้นด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้ข้อมูลท่ีได้รับมาใหม่ ร่วมกับข้อมูลหรือ

ความรู้เดิม ท่ีมีอยู่แล้วจากแหล่างต่างๆ เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม รวมท้ังประสบการณ์เดิม มาเป็น

เกณฑ์ช่วยการตัดสินใจ 

3) ความรู้และความเชื่อของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสิ่งท่ีผู้เรียนได้พบเห็น ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และใช้เป็นข้อมูลใน

การสร้างแนวคิดใหม่ 

4) ความเข้าใจจะแตกต่างจากความเชื่อโดยสิ้นเชิง และความเชื่อจะมีผลโดยตรงต่อการสร้าง

แนวคิดหรือการเรียนรู้ 

 

เนื่องจาก คอนสตรัคติวิสท์ ไม่มีแนวปฏิบัติหรือวิธีการสอนอย่างเฉพาะจงจง ดังนั้น นักการศึกษา 

โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มแรกท่ีน าความคิดของ คอนสตรัคติวิสท์ นี้มาใช้ จึงได้ประยุกต์ใช้วิธีการ

สอนต่างๆ ท่ีมีผู้เสนอไว้แล้ว และพบว่ามีวิธีการสอน 2 วิธีท่ีใช้ ประกอบกันแล้วช่วยให้แนวคิดของ คอนสตรัคติวิสท์ 

ประสบความส าเร็จในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ซึ่งตามแนวคิดของ คอนสตรัคติวิสท์ ได้เน้นว่า การเรียนรู้ของ

นักเรียนเกิดขึ้นด้วยตัวนักเรียนเอง วิธีการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมก็คือ การเรียนรู้ด้วยการสืบสอบ (inquiry) 

ประกอบกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ (co-operative learning) 

 

การสร้างความรู้ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ อธิบายว่า การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่

เกิดภายในตัวบุคคล บุคคลเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้เอง จากการปฏิสัมพันธ์สิ่งที่พบเห็นกับความรู้

ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา 
 

11. ทฤษฎีพหุปัญญา ของการ์ดเนอร์ (Gardner) 

Gardner (1993) ได้เสนอแนวคิดใหม่ เก่ียวกับสติปัญญาของมนุษย์ โดยอธิบายว่า ในอดีต สังคมจ ากัด

ความหมายของค าว่า สติปัญญาอยู่เพียงความสามารถเพียงหนึ่งหรือสองด้าน ซึ่งมักจะเป็นความสามารถในการคิด

หาเหตุผลเชิงตรรกะ และ/หรือ ความสามารถทางภาษา ซึ่งวัดโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน โดยนักจิตวิทยา และ

สามารถใช้เป็นเคร่ืองพยากรณ์ความส าเร็จในโรงเรียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเรียนในโรงเรียนมักจะ

อยู่บนพื้นฐานความสามารถ 2 ด้านข้างต้น อย่างไรก็ตาม เม่ือนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนเข้าสู่สังคม การ
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ประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตส่วนตัวในสังคมแล้ว ระดับสติปัญญาท่ีสามารถพยากรณ์ความส าเร็จในโรงเรียนกลับ

ไม่สัมพันธ์กับความส าเร็จ ในช่วงเวลาท างาน ท่ีเป็นเช่นนี้ เพราะแท้ท่ีจริงแล้ว ยังมีสติปัญญาด้านต่างๆ อีกหลายด้าน 

ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการประสบความส าเร็จในชีวิตส่วนตัวและหน้าท่ีการงาน มนุษย์ทุกคนจะมีระดับความสามารถ

ในแต่ละด้านไม่เท่ากัน และมีการผสมผสานความสามารถต่างๆ ซึ่งอาจรวามเรียกว่า “พหุปัญญา (multiple 

intelligence, MI) ซึ่งมีความส าคัญ และให้นัยท่ีเป็นประโยชน์ทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรมาก 

ความหมายของสติปัญญา ซึ่งการ์ดเนอร์ ได้เปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดดั้งเดิมกับแนวคิดใหม่ 
เก่ียวกับด้านสติปัญญา ซึ่งนิยมเรียกว่า MI (multiple intelligence)ตารางท่ี 5 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบแนวคิดแบบดังเดิมกับแนวคิดด้านสติปัญญาของการ์ดเนอร์ 

แนวคิดดังเดิม แนวคิด MI 

- สติปัญญามีควาหมายเชิงปฏิบัติการว่า เป็น

ความสามารถในการตอบข้อกระทงในแบบทดสอบ

สติปัญญา 

- สติปัญญาประกอบด้วยความสามารถในการ

แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเป็นผลมาจาก

บริบททางวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง แต่ละชุมชน ทักษะ

การแก้ปัญหาช่วยให้บุคคล เข้าสู่สถานการณ์ท่ีน าไปสู่

จุด มุ่งหมาย ท่ีต้องการและด า เนินการเพื่ อไปสู่

จุดมุ่งหมายนั้น 

- สติปัญญาสามารถวัดได้จากคะแนนสอบซึ่งน ามา

ค านวณโดยใช้วิธีการทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบกับ

เด็กอ่ืนๆ ในวัยต่างๆ ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

คะแนน ผลการทดสอบด้วยแบบทดสอบต่างๆ ใน

เด็กวัยและจากแบบสอบต่างๆ นั้น ต่างก็สนับสนุน

ความคิดท่ีว่า องค์ประกอบท่ัวไปของสติปัญญาไม่

เปลี่ ยนแปลงไปตามวัย หรือการฝึกฝน หรือ

ประสบการณ์มากนัก เพราะเป็นคุณลักษณะท่ีติดตัว

มาแต่ก าเนิดของบุคคล 

 

การสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรม เป็นหัวใจส าคัญ

ในการท าหน้าท่ีประมวล และถ่ายทอดความรู้ หรือ

แสดงออกถึงทัศนะหรือความรู้สึกของตน ปัญหาท่ี

บุคคลต้องแก้ มีตั้งแต่การแต่งตอนจบของนิทานขึ้น

ใหม่ …. 

 

ประเภทของสติปัญญา การ์ดเนอร์ ได้แบ่งสติปัญญาออกเป็นชนิดต่างๆ ซึ่งสติปัญญาดังกล่าวจะท างาน
ร่วมกัน โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ซึ่งมีบทบาทในชีวิตประจ าวันท่ีสลับซับซ้อน จะมีการผสมผสานการใช้สติปัญญาด้าน

ต่างๆเข้าด้วยกัน ในการปฏิบัติบทบาทของตน สติปัญญาแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ 

1. สติปัญญาด้านดนตรี (musical intelligence) 

2. สติปัญญาด้านการเคล่ือนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (bodily-kinesthetic intelligence) 

3. สติปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ (logical-Mathematical intelligence) 

4. สติปัญญาด้านภาษา (linguistic intelligence) 

5. สติปัญญาด้านเนื้อหามิติสัมพันธ์ (spatial intelligence) 

6. สติปัญญาด้านการเข้ากับผู้อ่ืน (interpersonal intelligence) 

7. สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง 

8. สติปัญญาด้านความเข้าใจในธรรมชาติ 
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ถึงแม้ทฤษฎี MI มีความสอดคล้องกับหลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆมากมาย แต่ก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเชิง

ทดลองในสาขาจิตวิทยา อย่างไรก็ตามทางการศึกษาก็มีผู้น าแนวคิด ทฤษฎีของการ์ดเนอร์ไปจัดท าหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งการ์ดเนอร์เชื่อว่าทฤษฎีนี้จะต้องมีการปรับปรุงครั้งแล้วครั้งเล่า โดยอาศัยประสบการณ์ ใน

ห้องเรียนจริงๆ ถึงกระนั้นก็ยังมีเหตุผลท่ีควรพิจารณาใช้ทฤษฎี MI เป็นทฤษฎีทางการศึกษา ประการแรก ทฤษฎีนี้

ชี้ให้เห็นว่า ความสามารถต่างๆมากมายซึ่งเชื่อกันว่า ไม่ใช่สติปัญญาได้ถูกมองข้ามไปในปัจจุบัน บุคคลท่ีมี

ความสามารถเหล่านี้ได้ถูกมองข้ามไปภายในระบบท่ีมองด้านเดียว ท าให้ขาดการสนับสนุน ขาดการเหลียวแลและ

ส่งเสริม ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่จะช่วยแนะน าบุคคลท่ีมีความสามารถต่างๆ ให้ไปในเส้นทางท่ีเหมาะกับตนเอง และ

อีกประการหนึ่ง สังคมในปัจจุบันมีปัญหาต่างๆมากมาก จึงควรใช้ความสามารถจากสติปัญญา ในด้านต่างๆในการ

แก้ปัญหา การตระหนักถึงความหลากหลายของสติปัญญา และการส่งเสริมให้มนุษย์ได้แสดงออก แล้วใช้ประโยชน์

จากสติปัญญาของตนอย่างเต็มท่ีจึงน่าจะเป็นก้าวแรกท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา 

 
การ์ดเนอร์ เชื่อว่า สติปัญญาของมนุษย์มีถึง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านดนตรี ด้านการ

เคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเน้ือ ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้าน

มิติสัมพันธ์ ด้านการสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านความเข้าใจในธรรมชาติ 
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