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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามทฤษฎีและหลักการเรียนรู้ 

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

แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมักยึดแนวทางทฤษฎีและหลักการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ

แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่ม behavioral system family) 2) กลุ่ม information processing family และ 

3) กลุ่ม social and personal family 4) กลุ่ม constructivism ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมี เป้าหมาย หลักการ และแนวคิด
แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

 

1. Behavioral systems family 

1.1 แนวคิดและเป้าหมาย 

กลุ่มพฤติกรรมนิยมมีแนวคิดมุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเป็น

ขั้นเป็นตอน จากง่ายไปยากทีละขั้น เน้นพฤติกรรมท่ีสังเกต ตรวจสอบ และประเมินได้ ในสภาวะการท่ีเหมาะสม 

หลักการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มักท าร่วมกับการให้แรงเสริม (reinforcement) การสะท้อนผลการเรียนรู้ 

(feedback) และการฝึกฝนอย่างเป็นขั้นตอน โดยค านึงถึงความแตกต่าง การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน และ

สภาพแวดล้อม ซึ่งมีความแตกต่างกัน (Joyce, Weil, and  Showers, 1992: 294)  

 

1.2 หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 
การเรียนรู้ (ตามแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม) หมายถึง กระบวนการหรือมวลประสบการณ์ท่ีท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงความรู้ หรือพฤติกรรมอย่างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจมาจากความจงใจ หรือไม่จงใจก็

ตาม ส่วนการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวุฒิภาวะเช่น การเจริญเติบโต การสูงขึ้น ไม่ใช่เงื่อนไขการเรียนรู้  การ

เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากความเจ็บป่วย การเหนื่อยล้า หรือความหิว ไม่จัดเป็นการเรียนรู้ ดังนั้น การเรียนรู้ ตาม

แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมนี้ จึงหมายถึง ผลของการเปล่ียนแปลงในความรู้และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล  
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เป็นการอธิบายถึงเรื่องการจัดการการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์

การเรียนรู้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายนอกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ในตัวผู้เรียน นักการศึกษาและ

นักจิตวิทยาท่ียดึถือทางพฤติกรรมนิยม ไดแ้บ่งพฤติกรรมของมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1) พฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า (respondent behavior) หมายถึงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยสิ่งเร้า เม่ือ

มีสิ่งเร้าพฤติกรรมการตอบสนองจะเกิดข้ึน ซึ่งสามารถสังเกตได้ ทฤษฎีท่ีอธิบายการเรียนรู้ประเภทนี้เรียกว่า “ทฤษฎี

การเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning Theory)  

2). พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเอง (operant behavior) หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลหรือสัตว์แสดงพฤติกรรม

ตอบสนองออกมาโดยปราศจากสิ่งเร้าท่ีแน่นอนและพฤติกรรมนี้มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใช้อธิบาย 

Operant behavior เรียกว่า Operant Conditioning Theory  
 

พ้ืนฐานความคิด ของทฤษฎีกลุม่พฤติกรรมนิยมคือ 1) พฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้และ

สังเกตได้ 2) พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนทีเ่ป็นอิสระหลายอย่าง 3) การเสริมแรง 

ช่วยท าให้พฤตกิรรมเกดิขึ้นได้ ซึ่งการเสริมแรงอาจเป็นการเสริมแรงบวก (positive reinforcement) 

หรือ การเสริมแรงลบ (negative reinforcement)  
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กระบวนการเรียนรู้เชิงพฤติกรรม (Four behavioral learning process) แบ่งได้เป็น 4 ประเภท 
ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้โดยการเชื่อมโยง 2) การเรียนรู้โดยการจับคู่การตอบสนองโดยอัตโนมัติกับสิ่งเร้าใหม่ 

3) การเรียนรู้โดยการตอบสนองเอง 4) การเรียนรู้โดยการสังเกต  

 

1.2.1) การเรียนรู้โดยการเชื่อมโยง (contiguity) 

หลักการทฤษฎีการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยง กล่าวว่าเม่ือไรก็ตามท่ีการสัมผัสรับรู้จากสิ่งเร้า สองอย่าง/สอง

ชนิด ทีเ่กิดข้ึนในเวลาใกล้เคียงกัน (หรือพร้อมกัน) และ/หรือเกิดซ้ าๆ การสัมผัสรับรู้สิ่งเร้าท้ังสองอย่างนั้นจะเกิด

การเชื่อมโยงกันภายหลัง เม่ือการรับรู้สิ่งเร้าหนึ่งเกิดขึ้น ผู้เรียนจะจดจ าอีกการรับรู้หนึ่ง (การตอบสนอง)ได้ 

นักจิตวิทยาในต้นศตวรรษท่ี 20 เชื่อว่า หลักนี้สามารถใช้อธิบายการเรียนรู้ส่วนใหญ่ได้ ตัวอย่างเช่น Edwin Guthrie 

เชื่อว่า “ถ้าท่านท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์หนึ่ง ภายหลังเม่ือท่านอยู่ในสถานการณ์นั้นท่านมักจะท าสิ่งนั้นอีก” 

(W.Hill,1971: 42-43 อ้างถึงใน เทพ พังงา) การเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของความจ ามนุษย ์

การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงในการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น การเรียนรู้ในห้องเรียน
ส่วนหนึ่งมักเกิดจากการจับคู่กัน ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (ท่ีถูกต้อง) ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนท่องว่า ธงชาติไทย

มี ……สี 1) สีแดงหมายถึง…. 2)สีขาวหมายถึง ……. 3)สีน้ าเงินหมายถึง …….. ในแบบทดสอบก็จะระลึกถึงสีของธง

ชาติท่ีอยู่บนเสาธงหน้าโรงเรียน เป็นต้น การฝึกสะกดค าศัพท์ในระดับประถมศึกษา และการจ าศัพท์ในชั่วโมง

ภาษาต่างประเทศ เป็นอีกตัวอย่างของการใช้ ทฤษฎีการเชื่อมโยงในทางบวก 

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะ ทฤษฏีความเชื่อมโยงเท่านั้น แต่หลักการนี้ก็สามารถน ามาใช้

ในเรื่องการเรียนของผู้เรียน (Woolfolk and Niclich, 1984 อ้างถึงใน เทพ พังงา) เช่น 1)เม่ือมีโอกาส ผู้สอนควร
กระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกหัดจับคู่ การตอบสนองท่ีต้องการกับสิ่งเร้าท่ีเหมาะสม 2)ให้ลดการกระท าซ้ าในการตอบสนอง 
หรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 

 
1.2.2) การเรียนรู้โดยจับคู่การตอบสนองโดยอัตโนมัติกับสิ่งเร้าใหม่ (classical conditioning)  

ในกระบวนการของ classical conditioning มนุษย์และสัตว์สามารถเรียนรู้การตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อสิ่งเร้าท่ีไม่

เคยให้การตอบสนองอย่างนั้นมาก่อน การตอบสนองท่ีเรียนรู้อาจเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ เช่น ความโกรธหรือความพอใจ 

หรืออาจเป็นการตอบสนองทางสรีระของร่างกาย เช่น ความเครียดของกล้ามเนื้อ การตอบสนองโดยไม่จงใจเหล่านี้สามารถท่ี

จะถูกวางเงื่อนไขให้เกิดการเรียนรู้ได้ และจะเกิดขึ้นอีกโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ท่ีก าหนด เช่น Pavlov ได้ทดลองศึกษา

การตอบสนองของสุนัข และเสียงกระดิ่ง โดยการใช้ ปัจจัย 3 ประการประกอบด้วย 1) อาหาร (US), 2) การหลั่ง

น้ าลาย(UR)  และ 3) เสียงกระดิ่ง (NS) Pavlov ได้แสดงให้เห็นว่า สามารถวางเงื่อนไขให้สุนัขเกิดน้ าลายไหล 

หลังจากได้ยินเสียงกระดิ่ง Pavlov โดยการสาธิตจับคู่เสียงกระดิ่งและอาหารเข้าด้วยกันโดยการให้พร้อมกัน เริ่มต้น
สั่นกระดิ่งร่วมกับให้อาหาร (ท าหลายๆคร้ัง)จนท าให้สุนัขน้ าลายไหลเม่ือได้ยินเสียงกระดิ่ง (เสียงกระดิ่งเป็นสิ่งเร้าท่ี

ถูกวางเงื่อนไข, CS) น้ าลายไหลเป็นการตอบสนองท่ีถูกวางเงื่อนไข (CR) จากการทดลองของ Pavlov ได้แยก

ประเด็นกระบวนการ classical condition ได้ดังนี้  

1) การแผ่ขยาย (generalization) 

หลังจากสุนัขเรียนรู้ในการหลั่งน้ าลายเม่ือได้ยินเสียงกระดิ่ง มันจะหลั่งน้ าลายเม่ือได้ยินเสียงอ่ืนซึ่งมี

ระดับสูงต่ าต่างจากเสียงเดิม แสดงว่าการตอบสนองโดยการหลั่งน้ าลายจะแผ่ขยายสู่สิ่งเร้าท่ีต่างกันแต่มีคุณสมบัติ

บางส่วนคล้ายคลึงกัน เหตุการณ์เช่นนี้เรียกว่าแผ่ขยายสิ่งเร้า (stimulus generalization) 
2) การจ าแนกความแตกต่าง (discrimination) 

การจ าแนกความแตกต่างหมายถึงการตอบสนองต่างกันในสองสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน 

ตัวอย่างเช่นสุนัขน้ าลายไหลเม่ือได้ยินเสียงกระดิ่ง แต่น้ าลายไม่ไหลเม่ือได้ยินเสียงอ่ืน กล่าวคือสุนัขสามารถจ าแนก

ความแตกต่างของเสียงท้ังสองได้ 
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3) การลดพฤติกรรม (extinction) 

การลดพฤติกรรม หมายถึงการตอบสนองสิ่งท่ีเรียนรู้แล้ว (CR) หมดไปเพราะการให้สิ่งเร้าท่ีถูกวางเงื่อนไข 

(CS) ซ้ าๆ โดยไม่ให้สิ่งเร้าท่ีไม่ถูกวางเงื่อนไข (US) ดังตัวอย่างจากการทดลอง หลังจากสุนัขเกิดการเรียนรู้ คือ

น้ าลายไหล (CR) เม่ือได้ยินเสียงกระดิ่ง (CS) ถ้าผู้ท าการทดลองสั่นกระดิ่ง (CS) ไปเรื่อยๆโดยไม่ให้อาหาร (US) 

สุนัขจะน้ าลายไหล (CR) อยู่ช่วงหนึ่ง ในท่ีสุดสุนัขจะไม่หลั่งน้ าลาย กล่าวคือการตอบสนองท่ีถูกวางเงื่อนไข (CR) 

หมดไป ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียกว่า การสูญหายการตอบสนอง (extinction)  

 

4) การคืนกลับพฤติกรรม (spontaneous Recovery) 

หมายถึงการท่ีสิ่งมีชีวิต คนหรือสัตว์กลับมีการตอบสนองท่ีถูกวางเงื่อนไข (CR) คืนกลับอีกครั้งหลังเกิด 

Extinction แล้ว ท่ังๆท่ีไม่มีสิ่งเร้าถูกวางเงื่อนไข (US) จากการทดลองพบว่าถ้าให้แต่เสียงกระดิ่ง (CS) โดยไม่ให้

อาหาร (US) สุนัขจะน้ าลายไหล (CR) แล้วการหลั่งน้ าลายจะหมดไป (เกิด Extinction) หลังจากนั้นสุนัขจะกลับมา

หลั่งน้ าลาย (CR) อีก ท้ังๆท่ีผู้ทดลองไม่ได้ให้อาหาร (US) เหตุการณ์เช่นนี้เรียกว่า การคืนกลับการตอบสนอง 

(spontaneous recovery)  

  

นอกจากนั้น Watson ได้ท าการทดลองเก่ียวกับเรื่องการเรียนรู้ของคน โดยใช้เด็กชาย Albert อายุประมาณ 

2 ขวบ โดยท่ีเขาให้ข้อสังเกตว่า โดยธรรมชาติแล้ว เด็กๆจะกลัวเสียงท่ีดังขึ้นอย่างกระทันหัน และโดยธรรมชาติ

เด็กๆมักจะไม่กลัวสัตว์ประเภท หนู กระต่าย ฯลฯ ในการทดลองของ Watson ได้ปล่อยให้ Albert เล่นกับหนูขาว 

ขณะท่ี Albert เอ้ือมมือจะจับหนู Watson ใช้ค้อนตีแผ่นเหล็กเสียงดังสนั่น เด็กแสดงอาการตกใจกลัว หลังจากนั้น 

ในเวลาต่อมาเด็กแสดงอาการกลัวหนู ถึงแม้จะไม่มีเสียงค้อนตีดังๆ ก็ตาม 

 

การประยุกต์แนวคิดเร่ือง classical conditioning ในการเรียนการสอน 

Woolfolk and Niclich (1984 อ้างถึงใน เทพ พังงา) เสนอแนะการน าทฤษฎี การเรียนรู้ Classical 

conditioning มาใช้ในการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 

1) พยายามเชื่อมโยงเหตุการณ์ท่ีเป็นบวกและน่ารื่นรมย์เข้ากับสิ่งท่ีเด็กเรียน เช่น ให้ผู้เรียนแข่งขันกันเป็น

กลุ่มมากกว่าให้แข่งขันเป็นรายบุคคล หรือในการประเมินผลผู้เรียนควรมีข้อวิจารณ์ท้ังทางบวกและทางลบ 

2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความกลัว ถ้าผู้สอนเห็นว่าจะไม่เกิดผลทางลบ เช่น จัด

ใหผู้้เรียนขี้อายร่วมท างานกับคนอื่น เป็นต้น 

3) ถ้าความกลัวของผู้เรียน มากเกินกว่าท่ีจะแก้ไขให้หมดไปได้ในทันที ผู้สอนควรก าหนดขั้นตอนย่อยๆ 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การเสนอรายงานปากเปล่า โดยเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆ หรือเริ่มการทดสอบจากประจ าวัน 

ประจ าสัปดาห์ ประจ าภาค ดังนี้เป็นต้น 

4) ช่วยผู้เรียนจ าแนกเงื่อนไขท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เช่น การพูด

โดยไม่ยกมือเป็นท่ียอมรับในการสนทนาในกลุ่มเล็กๆ แต่ไม่เป็นท่ียอมรับในการอภิปรายในชั้นเรียนใหญ่ๆ หรือการ

แสดงออกฉุนเฉียวของเด็กเล็กอาจเป็นท่ียอมรับ แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นจะไม่เป็นท่ียอมรับ เป็นต้น 

ผู้สอนควรตระหนักในบทบาทของตน ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนเกิดอารมณ์อันไม่เป็นผลดีต่อการเรียนรู้โดยท่ี

ผู้สอนไม่ได้เจตนา เช่น ความเกลียด ความกลัว ที่ผู้เรียนมีต่อผู้สอน อาจถ่ายทอดไปถึงความเกลียด ความกลัววิชาท่ี

ผู้สอนคนนั้นสอนได้โดยนัยของ classical conditioning ดังตัวอย่าง วิชาคณิตศาสตร์ เด็กชอบจึงไม่หนีเรียน แต่เด็ก
ไม่ชอบผู้สอนสมศรี จึงหนีเรียน ต่อมาผู้สอนสมศรีมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ ท าให้เด็กหนีเรียนบ่อยๆ สุดท้ายเด็กเลย
ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์และชอบหนีเรียนเม่ือเรียนวิชานี้ไม่ว่าจะเป็นผู้สอนคนไหนสอน เป็นต้น 
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1.2.3) การเรียนรู้โดยการตอบสนองเอง (operant conditioning) 

operant conditioning เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางด้านพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการกระท าอย่างจงใจด้วย

ตนเองซึ่ง Thorndike และ Skinner เป็นนักจิตวิทยาท่ีสนใจศึกษาการเรียนรู้โดยการตอบสนองเองแบ่งเป็น 3 

ลักษณะดังต่อไปนี้  

1) ตัวกระตุ้นและการตอบสนอง (S-R model) 

Thorndike ได้ท าการทดลองโดยจับแมวท่ีก าลังหิวใส่ใน “กล่องปัญหา” โดยวางจานอาหารไว้ข้างนอกกรง 

ซึ่งแมวจะเปิดประตูออกมาได้ถ้าสามารถถอดสลัก ในระยะแรกแมวเดินไปเดินมาในกรงพยายามหาทางออกเพื่อจะ

ได้กินอาหาร ต่อมาบังเอิญไปถูกสลักท่ีปิดประตูอยู่ ท าให้ประตูเปิด มันจึงออกมากินอาหารได้ การทดลองครั้ง

ต่อๆมา แมวจะใช้เวลาน้อยลงในการเปิดประตู เพราะเกิดการเรียนรู้ Thorndikeสรุปว่า การเรียนรู้ของแมวมีลักษณะ 

“trial and error” จากการทดลองท าให้เกิดกฎการเรียนรู้กฎแรกของ Thorndike คือ “Law of Effect”  ซึ่งอธิบายว่า

การตอบสนองใดน ามาซึ่งความพึงพอใจ การตอบสนองนั้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นซ้ าอีกในสถานการณ์เดิม การดึง

กลอนประตูน ามาซึ่งการได้อาหารซึ่งแมวพึงพอใจ แมวจะดึงกลอนประตูอีกทุกคร้ังท่ีถูกขังในกรง ในทางตรงกันข้าม

หากการกระท าใดท่ีมีผลท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ คนหรือสัตว์ทดลองนั้นมักจะเลิกท าพฤติกรรมนั้น ซึ่งการแสดง

พฤติกรรมดังกล่าวเป็นไปในลักษณะลองผิดลองถูก จากการทดลองดังกล่าว Thorndike ได้เสนอ กฎท่ีมีอิทธิพลต่อ

ทางการศึกษา 3 กฎ ดังนี้ 

(1) Law of Effect ซึ่งอธิบายว่าการตอบสนองใดน ามาซึ่งความพึงพอใจ การตอบสนองนั้นมีแนวโน้มจะ

เกิดขึ้นซ้ าอีกในสถานการณ์เดิม เช่น การดึงกลอนประตูน ามาซึ่งการได้อาหาร ท าให้แมวเกิดความพึงพอใจ ดังนั้น

แมวจะดึงกลอนประตูอีกทุกคร้ังท่ีถูกขังในกรง 

(2) Law of readiness หรือ กฎของความพร้อม ซึ่งหมายถึงความพร้อมทางอารมณ์และความรู้เดิม 

ตัวอย่างเช่น 1)หากผู้เรียนมีความพร้อมจะเรียนและได้เรียนก็จะพึงพอใจและเรียนได้ดี 2)มีความพร้อมจะเรียนแต่

ไม่ได้เรียนก็จะไม่พึงพอใจ และ3)ไม่พร้อมจะเรียนแต่ถูกบังคับให้เรียน ก็จะไม่พึงพอใจและไม่เกิดการเรียนรู้ เป็น

ต้น 
(3) Law of exercise หรือ กฎแห่งการฝึก ซึ่งกล่าวว่าการฝึกกระท าบ่อยๆ ท าให้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่ง

เร้า (bond) แข็งแรง  การฝึกบ่อยๆหากไม่มีการสะท้อนผลหรือแรงเสริมจะไม่เกิดผล ไม่เกิดแรงจูงใจให้กระท า 

ดังนั้น การให้แรงเสริมและการสะท้อนผลเป็นหัวใจส าคัญของการฝึก  
 

2) การเสริมแรงและการตอบสนอง (R-R model) 

Skinner ท าการทดลองโดยจับหนูทดลองใส่กล่อง “Skinner box” หนูวิ่งไปมา บังเอิญไปเหยียบคานพร้อม

ยินเสียงดังแกร๊ก ก็มีอาหารหล่นมาเสมอๆ ท าให้หนูจะเฝ้ากดคานและคอยรับอาหาร (หนูจะเกิดการเรียนรู้ชนิด 

generalization คือคิดว่ากดคานทุกครั้งก็จะได้อาหาร ต่อมาเกิดการเรียนรู้ชนิด discrimination คือรู้ว่าได้ยินเสียง

แกร๊กเท่านั้นจึงจะได้อาหาร) ต่อมา Skinner งดให้อาหารเม่ือหนูกดคานแต่ยังคงมีเสียงแกร๊ก ปรากฏว่าหนูกดคาน
อีกเพียง 2-3 คร้ัง ก็เลิกกด ต่อมา Skinner ท าการทดลองเปรียบเทียบระหว่างหนู 2 กลุม่ กลุ่มหนึ่งเม่ือกดคานก็จะ

ได้อาหารทุกคร้ัง อีกกลุ่มกดคานได้อาหารบางครั้ง พบว่า กลุ่มแรกเม่ือหยุดให้อาหารหนูก็แทบจะเลิกกดทันที ส่วน

อีกกลุ่ม ยังเฝ้ากดคานตลอดจนเหนื่อยหลับ เม่ือตื่นขึ้นมากย็ังเฝ้ากดคานต่อไป คล้ายกับคนเล่นการพนัน ถึงแม้ว่าจะ

ได้บ้าง เสียบ้าง คนก็ยังเล่น เพราะคิดว่าอาจมีโอกาสได้บ้าง Skinner ได้เปลี่ยนการทดลองใหม่ ให้หนูถูกไฟดูด

แทนท่ีจะได้อาหารเม่ือกดคาน หนูเรียนรู้ความกลัวเม่ือกดคาน และเกิดการเรียนรู้ใหม่ 

จากการทดลองเรื่องหนูของ Skinner ได้สรุป การเรียนรู้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์นั้นการเสริมแรง 

และการลงโทษ มีส่วนส าคัญ ซึ่งอาจจะเป็นการเสริมแรงทางบวกหรือการเสริมแรงทางลบก็ได้ แต่ถ้าผลท่ีตามมานั้น 

ท าให้การแสดงพฤติกรรมน้อยลง เรียกว่าเป็นการลงโทษ (punishment) หรือ การหยุดการเสริมแรง (extinction) การ

ลงโทษ (punishment) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) punishment แบบท่ี 1  หมายถึงการลงโทษโดยการให้สิ่งท่ีไม่พึง
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พอใจ เช่น การเฆี่ยน,ตี มีผลท าให้ลดพฤติกรรม 2) punishment แบบท่ี 2  หมายถึงการลงโทษโดยการเอาออกซึ่งสิ่งท่ี

พึงพอใจ เช่น ตัดเงินค่าขนม ลดขั้นเงินเดือน ตัดเวลาพัก 15 นาที เป็นต้น แต่ในทางศึกษาจะหลีกเลี่ยงการใช้การ

ลงโทษ แต่จะใช้การเสริมแรงมากกว่าเพื่อเพิ่มพฤติกรรมท่ีได้จากการเรียนรู้ 

การเสริมแรง (reinforcement) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (ตารางท่ี 10) 
(1) การเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) หมายถึงการให้สิ่งเร้าท่ีพึงพอใจซึ่งมีผลกระตุ้นท าให้

เพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ หรือม่ันคงขึ้น 
(2) การเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement) หมายถึงการเอาสิ่งท่ีไม่พึงพอใจออกเป็นผลท าให้

พฤติกรรมเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มความคงทนของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพียงแต่มีวิธีท่ีต่างกัน เพราะ
แทนท่ีจะให้สิ่งเร้าบวก แต่กลับดึงเอาสิ่งเร้าลบอหรือสิ่งท่ีท าให้ผู้เรียนไม่พึงพอใจ หรือไม่ต้องการ

ออกไป ในชีวิตประจ าวันการเสริมแรงลบเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่า เช่น การท่ีเด็กเก็บเสื้อผ้า หรือของ

เล่นให้เป็นท่ีเป็นทาง เพื่อแม่จะได้ไม่บ่น ถ้าแม่บ่นถือว่าเป็นการลงโทษ เพราะการบ่นเป็นสิ่งท่ีเด็กไม่

ชอบไม่ต้องการ ดังนั้น เม่ืองดการบ่นแล้วจะท าให้เด็กท าในสิ่งท่ีแม่ต้องการ เรียกว่า การให้แรงเสริมลบ 
เป็นต้น 

ข้อสังเกต  การให้การเสริมแรงลบ จะต้องเคยมีการให้สิ่งท่ีเด็กไม่พึงพอใจมาก่อน หรือเคยได้รับการ

ลงโทษมาก่อน แต่ไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมให้เป็นไปตามท่ีผู้ใหญ่ต้องการได้ ผู้ใหญ่ควรเปลี่ยนวิธีมาใช้การให้แรง

เสริมลบแทน เพราะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการลงโทษ 

 
ตารางท่ี 10 แสดงตารางการเสริมแรงและการลงโทษ (ดัดแปลงจาก Woolfolk 1995: 206) 

 ตัวกระตุ้น/สิง่ท่ีท าใหเ้กิดความพอใจ ตัวกระตุ้น/สิง่ท่ีท าใหไ้ม่พอใจ 

ใส่เข้า positive reinforcement (เพิ่มพฤติกรรม)  

ตัวอย่าง: ใหเ้วลาดูทีวีเพิ่ม, ใหร้างวัล 

punishment I (ลดพฤติกรรม) 

ตัวอย่าง: กักบริเวณ, ท าโทษ 

เอาออก punishment II (ลดพฤติกรรม) 

ตัวอย่าง: ลดเวลาการดูทีวี 

negative reinforcement (เพิ่มพฤติกรรม) 

ตัวอย่าง: ลดการบ่น, ลดการท างานบ้าน 

 

การเสริมแรงท่ีดี ไม่ควรให้ทุกคร้ังเพราะจะเคยชินและไม่กระตุ้นให้เกิดความต่ืนตัวแต่ควรให้เป็นคร้ังคราว 

Skinner ได้แบ่งการให้การเสริมแรงแบบเป็นคร้ังคราว ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ คือ   

(1) การให้แรงเสริมในช่วงเวลาท่ีแน่นอน (fixed interval - Fl) ซึ่งเป็นการเสริมแรงโดยก าหนดเวลาท่ี

แน่นอน หลังจากผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในคร้ังแรกและคร้ังต่อๆไป โดยกระบวนการนี้พฤติกรรมจะ

เพิ่มข้ึนเม่ือจวนจะถึงก าหนดเวลา หลังจากนั้นการแสดงพฤติกรรมอาจเฉื่อยลง เช่น เม่ือใกล้เวลาพิจารณาเงินเดือน

สองขั้น คนงานก็จะขยัน เป็นต้น,  

(2)  การให้แรงเสริมในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน (variable interval - Vl) เป็นการเสริมแรงครั้งแรกและครั้ง

ต่อๆไปไม่แน่นอน แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ ผู้เรียนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะได้รับแรงเสริมเม่ือใด การเสริมแรง

ลักษณะนี้ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมได้อย่างดี เพราะผู้เรียนจะไม่หยุดการแสดงพฤติกรรมใน

ระหว่างท่ีไม่ได้รับแรงเสริม เพราะไม่ทราบว่าจะได้รับแรงเสริมเม่ือใด,  

(3) การให้แรงเสริมในอัตราส่วนท่ีแน่นอน (fixed ratio - FR)  ซึ่งเป็นการให้แรงเสริมตามจ านวนครั้ง

ของพฤติกรรม โดยจัดในอัตราส่วนท่ีแน่นอนหรือคงท่ี ระหว่างการตอบสนองท่ีไม่ได้รับการเสริมแรงกับการ

ตอบสนองท่ีได้รับการเสริมแรง เช่น ให้แรงเสริม ถ้าพฤติกรรมท่ีต้องการเกิดซ้ าๆ 5 ครั้ง อัตราส่วนระหว่างการ

ตอบสนองท่ีได้รับแรงเสริม กับการตอบสนองท่ีไม่ได้รับแรงเสริมจะเป็น 5:1 การเสริมแรงลักษณะนี้ จะท าให้เกิด

พฤติกรรมท่ีต้องการในอัตราเร็วมาก แต่ผู้เรียนจะหยุดการแสดงพฤติกรรมชั่วคราว หลังจากท่ีได้รับการเสริมแรง

แล้ว หลังจากนั้นจะเริ่มใหม่,    
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(4) การให้แรงเสริมในอัตราส่วนท่ีไม่แน่นอน (variable ratio - VR) การให้แรงเสริมลักษณะนี้ผู้เรียนไม่

สามารถคาดคะเนได้ว่า เม่ือไรจะได้รับแรงเสริม แรงเสริมท่ีให้จะแปรเปลี่ยนไปได้เสมอ ไม่ขึ้นกับจ านวนคร้ังของการ

แสดงพฤติกรรม โดยวิธีการเสริมแรงลักษณะนี้จะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมในอัตราท่ีสูงมาก แม้

ไม่ได้แรงเสริมก็ยังสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมต่อไปได้อีกนาน เช่น การท างานด้านทดลองของ

นักวิทยาศาสตร์ ท าไม่จึงเฝ้าค้นคว้าวิจัยในเรื่องเดียวกันโดยไม่หยุด เป็นต้น 

 

การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดยการตอบสนองเอง (operant conditioning) ในการเรียน

การสอน 

ทฤษฏีการเรียนรู้แบบ operant conditioning มักถูกน ามาใช้ในการศึกษาด้านการ 1) การผลิตบทเรียน

ส าเร็จรูป (computer assisted instruction, CAI) โดยยึดหลักการเสริมแรง ซึ่งในปัจจุบันมักนิยมเพื่อการผลิตส่ือการ
สอนทางด้านคอมพิวเตอร์, 2) การสอนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งหลักการให้แรงเสริมในขณะท าการเรียน
การสอนจะสามารถ 1)กระตุ้นให้ผู้เรียนทราบว่าสิ่งท่ีเรียนอยู่นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ 2)สามารถสร้าง
ความพึงพอใจและบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 3) เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งว่าผู้เรียนได้แสดง

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือไม่ 4)เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาการเสริมแรงต่อไป คล้ายการเล่นเกมส์

คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นSkinner ยังเชื่อว่า เทคนิค operant conditioning นี้ สามารถน ามาใช้ในการปรับแต่ง

พฤติกรรม (shaping) อย่างได้ผล โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค์ โดยเทคนิคการให้แรงเสริม หรือให้รางวัลในลักษณะท่ีไม่แน่นอน (reward contingent) กับพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค์ และใช้เทคนิค การหยุดการเสริมแรง (extinction), เทคนิคการพัก (time-out),และเทคนิคการลงโทษ 

(punishment) กับผู้เรียนที่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เป็นต้น 

 
1.2.4) การเรียนรู้โดยการสังเกต (observation learning) 

การเรียนรู้โดยการสังเกต แบ่งได้เป็น 2 วิธีคือ 1) การเรียนรู้โดยการสังเกต สามารถท าให้เกิดความ

คาดหวังท่ีจะได้รับการเสริมแรงเม่ือเห็นผู้อ่ืนได้รับ (vicarious reinforcement) เช่น เม่ือเห็นเขาได้รับรางวัล หรือถูก

ลงโทษ ซึ่งปฏิกิริยาเหล่านั้น จะท าให้ผู้สังเกต เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมราวกับว่า ได้รับผลของการกระท านั้น

ด้วย 2) ผู้สังเกตเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ ถึงแม้จะไม่ได้รับการเสริมแรงและการลงโทษ ขณะท่ีเฝ้าสังเกต 

บางครั้งการท าตัวเลียนแบบให้เหมือนตัวแบบได้ถือได้ว่าเป็นแรงเสริม เช่น การพยายามวางมือบน key board ให้

เหมือนนักเปียโน ก็เป็นการเสริมแรงแล้ว เป็นต้น Bandura (1986) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยการ

สังเกต สามารถแบ่งได้เป็น 4 องค์ประกอบคือ 

1) ความใส่ใจ (attention) เป็นองค์ประกอบแรกท่ีมีความส าคัญ เพราะถ้าผู้เรียนไม่มีความสนใจ และใส่ใจ

ก็ย่อมไม่เกิดการเรียนรู้ ดังนั้นตัวแบบ ต้องมีความดึงดูดความสนใจพอสมควร ตัวอย่างเช่น วัยรุ่น 

หลงไหล ชื่นชม ในตัวนักร้อง นักแสดง ชอบแต่งตัว ท าบุคลิก หรือตัดผมเลียนแบบ เป็นต้น 

2) การจดจ า (retention) การท่ีผู้สังเกตสามารถเลียนแบบ หรือแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้เพราะ 

ผู้เรียนสนใจ และบันทึกกระบวนการ ลีลา ท่าทาง ขั้นตอนต่างๆ ท่ีตนสังเกตเห็นๆไว้ในความจ าระยะ

ยาว 

3) การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ (production) เม่ือผู้เรียนสามารถจดจ า พฤติกรรมต่างๆของตัว

แบบ อาจต้องมีการฝึกฝน ได้รับการชี้แนะเพิ่มเติมจากตัวแบบ จึงจะสามารถกระท าได้เหมือนแบบ 

4) การจูงใจและการเสริมแรง (motivation and reinforcement) เม่ือผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมได้

เหมือนตัวแบบ มักคาดหวังว่าจะได้รับค าติชม เพื่อเป็นแรงเสริม เพื่อจะได้พัฒนาและปรับปรุงการ

เรียนรู้ของตนเองต่อไป 
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การประยุกต์แนวคิด observation learning ในการเรียนการสอน 

แนวคิด observation learning ท่ีมักน าไปใช้ในห้องเรียนได้แก่ หลักการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นเรื่องการฝึก

ปฏิบัติ (practice) เพื่อให้เกิดความช านาญ เนื้อหาที่เป็นการฝึกปฏิบัติพื้นฐาน การเรียนรู้ด้านทักษะต่างๆ, การสอน

ความรู้พื้นฐานและข้อเท็จจริงต่าง รูปแบบการสอนได้แก่ Direct Instruction เปน็ต้น 

 

1.3 รูปแบบการสอน/วิธีการสอน ที่อิงแนวคิดทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม 

Joyce Weil and Showers (Joyce Weil and Showers, 1992) ได้แบ่งรูปแบบ การสอนตาม The 

Behavioral System Family ออกเป็น 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 1) Mastery Learning, Direct Instruction, and 

Social Learning Theory, 2) Learning and Self-Control, 3) Training and Self-Training, 4) The Condition of 

Learning ซึ่งในท่ีนี้จะของยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่ม The Behavioral System Family เพียงบาง

รูปแบบเท่านั้น เช่น Direct Instruction Model 

 
 

1.3.1Direct Instruction Model 

Direct Instruction เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งสอนให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะปฏิบัติให้เหมือนต้นแบบ ฝึกให้

ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมอย่างสมบูรณ์ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีการเสริมแรงและให้ข้อมูลย้อนกลับ 

อย่างไรก็ตาม การจะให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้นั้น จะต้องใช้รูปแบบการสอนนี้ควบคู่กับรูปแบบการ

สอนอ่ืนๆด้วย 

 

ขั้นตอนการสอน 

Gutter (1995) ก าหนดรูปแบบการสอน โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ทบทวนเน้ือหาที่ได้เรียนมาแล้ว ซึ่งผู้สอนต้องม่ันใจว่าผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระท่ีเรียนมาแล้ว
อย่างถ่องแท้ และสามารถโยงให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระท่ีจะเรียนใหม่ 

ขั้นที่ 2.แจ้งจุดประสงค์ของบทเรียน ผู้สอนควรแจ้งจุดประสงค์ของการสอนตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมง โดยใช้

ภาษาท่ีผู้เรียนเข้าใจง่าย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคาดหวัง 
ขั้นที่ 3. น าเสนอเนื้อหาใหม่ เนื้อหาสาระท่ีน าเสนอควรได้รับการจัดระบบ และน าเสนอในลักษณะท่ี

น่าสนใจ ผู้สอนควรตรวจสอบด้วยว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นๆ หรือยัง 

ขั้นที่ 4. ฝึกปฏิบัติ เริ่มต้นโดยผู้สอนท าเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนสังเกต ชี้แนะประเด็นท่ีส าคัญจนผู้เรียน

เข้าใจในทุกขั้นตอน จากนั้นให้ผู้เรียนฝึกท าตามโดยมีผู้สอนและผู้สอนผู้ช่วยคอยแก้ไขข้อผิดพลาด น า
ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ โดยให้ความม่ันใจว่าผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

ขั้นที่ 5.มอบหมายให้ผู้เรียนได้ฝึกเองตามล าพัง ให้ผู้เรียนฝึกตามล าพัง ผู้สอนเพียงแต่คอยสังเกตว่า

ผูเ้รียนท าผิดพลาดหรือไม่ ผู้สอนจะมอบหมายการบ้านก็ต่อเม่ือ ผู้สอนรู้สึกม่ันใจแล้วว่าผู้เรียนปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องแล้ว 

ขั้นที่ 6 ทบทวนเป็นระยะๆ ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทบทวนเป็นระยะ ผู้สอนช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดหาก

จ าเป็น มักนิยมก าหนดนัดวันสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ 
Gutter (1995) กล่าวว่ารูปแบบการสอนนี้ พฤติกรรมท่ีส าคัญได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (shaping) 

การเป็นต้นแบบ (modeling) การฝึกปฏิบัติ (practice) การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) และการให้แรงเสริม 

(reinforcement)  
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การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เม่ือผู้สอนก าหนดสิ่งหรือความต้องการใด ท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว 

ควรมีการจัดล าดับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นขั้นเป็นตอน มีความต่อเนื่องจากง่ายไปยาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้มีการเสรมิแรงให้กับผู้เรียนเป็นระยะ เม่ือเรียนรู้ทีละขั้นตอนเป็นล าดับ 

(1) การเป็นต้นแบบ ผู้สอนควรเป็นต้นแบบ (หรือจัดหาต้นแบบ) ท่ีดีและถูกต้อง เพื่อผู้เรียนจะได้รับ

ความรู้จากการสังเกต และเลียนแบบจากผู้สอน ซึ่งอาจเรียนรูบ้างทักษะได้เร็วกว่าการเรียนตามล าพัง 

(2) การฝึกปฏิบัติ ในชั้นต้นๆ ของการฝึกปฏิบัติผู้สอนควรเป็นผู้น าฝึกแต่ละขั้น ตามท่ีวางแผนไว้ ควรมี

การแก้ไขข้อบกพร่องหากเกิดขึ้น ในขั้นนี้เม่ือผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 80-95 เปอร์เซ็นต์ จึงให้

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามล าพัง ผู้สอนอาจเข้าช่วยเป็นคร้ังคราว แล้วจึงให้ฝึกตามล าพังจริงๆ 
(3) การให้ข้อมูลย้อนกลับ ควรเลือกให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดเพื่อการแก้ไข ควรให้การ

เสริมแรงทางบวกและบ่อยๆ ควรหลีกเลี่ยงการต าหนิ เพราะค าต าหนิจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก

ท้อแท้ ข้อมูลย้อนกลับท่ีดีควรเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ด้วยตนเอง 

และการให้แรงเสริมนั้น ควรเลือกให้การเสริมแรงในทางบวก เพราะตามธรรมชาติแล้ว ไม่มีใคร

สามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกต้องตั้งแต่ต้นๆ ผู้เรียนควรได้รับการเสริมแรงเป็นระยะๆ 

ตารางท่ี 11 แสดงแนวคิดหลักการและการประยุกต์การสอน ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม 

เป้าหมาย, แนวคิด, หลักการ การประยุกต์สู่การสอน, ทักษะปฏิบัติ 

1.ก า ร เ รี ย น รู้ คื อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แป ล ง

พฤติกรรม 

 

1.ผู้สอน/หลักสูตร ควรก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ท่ีเรียกว่า 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ท่ี

ผู้สอนคาดหมายว่า จะเกิดข้ึนหลังจากจบการเรียนการสอนแล้ว 

2.การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงสิ่งเร้า 

กับการตอบสนองท่ีเหมาะสม 

2. ผู้สอนสามารถท าให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติได้ โดย

การจัดสถานการณ์ท่ีเหมาะสม คือ สภาพการณ์ ท่ีใกล้เคียงกับการ

ท างานจริง เช่น โรงงาน และได้ฝึกการท างานโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ี

ใกล้เคียง กับการท างานในการประกอบอาชีพจริงๆ 

3.การเรียนรู้เกิดได้จากการวางเงื่อนไข 

และให้การเสริมแรงแบบต่างๆ 

3. การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติเกิดขึ้นได้ เม่ือผู้เรียนได้เห็นแบบอย่าง

การปฏิบัติงานนั้นๆ และได้รับการเสริมแรง ภายหลังท่ีผู้เรียนมี

พฤติกรรมเลียนแบบอย่างนั้น ผู้สอนช่วยเสริมแรง และคอย feed 

back ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4. การเรียนรู้จะเกิดได้ดี และมีความ

คงทนสู ง  เ ม่ือผู้ เ รี ยน มีโอกาสได้ท า

พฤติกรรมนั้นซ้ าๆ หลายๆครั้ง 

4. ผู้สอนสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติได้ดี และ

มีความคงทนของการเรียนรู้สูง เม่ือผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ฝึกการท างาน ทักษะปฏิบัตินั้นซ้ าๆ หลายๆครั้ง ส่วนผู้เรียนมี

หน้าท่ีพยายามฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 

5. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับ

ธรรมชาติของการเรียนรู้ส่วนบุคคล 

5. การสอนความรู้/ทักษะปฏิบัติ จะให้ความส าคัญกับการกระท า

รายบุคคลมากกว่าการท างานเป็นกลุ่ม ดังนั้น ผู้สอนจะต้องจัด

สภาพการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน

เฉพาะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้ 1)การจัดสภาพการ

เรียนรู้ ควรจัดให้เหมาะสมกับผู้เรียน/ ความถนัดของผู้เรียน 2) 

การจัดเนื้อหา, วิธีการเรียนการสอนควรจัดให้เป็นไปตามล าดับขั้น

ของการเรียนรู้ (hierarchy of learning) 3)การจัดเนื้อหาควรมีการ

วิเคราะห์งานการเรียนรู้ (task analysis) โดยแบ่งงานท่ีผู้เรียน

จะต้องเรียนออกเป็นงานย่อย แล้วเรียงล าดับงานย่อยนั้น จากง่าย

ไปยาก แล้วสอนงาน/ทักษะย่อยท่ีง่ายก่อน 
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2. Information processing family  

2.1 แนวคิดเป้าหมาย 

กลุ่มประมวลผลข้อมูล (information processing) มุ่งพัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนในด้านการคิด, การ

ประมวลข้อมูลของสมอง, ความเชี่ยวชาญในข้อมูล, การจัดกระท ากับข้อมูล, ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย, 

เกิดความแข็งแกร่งทนทานของข้อมูล/ความรู้ท่ีได้เรียนรู้, พัฒนาการสืบเสาะหาข้อมูล/ความรู้เองอย่าง

กระฉับกระเฉง, พัฒนาการสร้างสรรค์ความรู้เองโดยผ่านการกระท ากับสิ่งแวดล้อม, พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ท า

ให้ผู้เรียนตื่นตัว กระฉับกระเฉง อยากเรียนรู้ (Joyce Weil and Shower, 1992) นักจิตวิทยากลุ่มนี้ ได้แก่ เพียเจต์ 

บรุนเนอร์ เป็นต้น 

 

2.2 หลักการ และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 

information processing หมายถึง กิจกรรมของสมองมนุษย์ในการเก็บ จัดกระท า และใช้ข้อมูล 

(Woolfolk, 1994) ซึ่งข้อมูลในท่ีนี้ หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในงานแต่ละชนิดท่ีมีความแตกต่างกันออกไป, 

ข้อมูลท่ีสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานะการณ์ และโอกาสในแต่ละงาน ในกลุ่มนี้ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 3 ชนิด 

คือ 1) declarative knowledge คือ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ต่างๆ ซึ่ง กาเย่ (Gagne) เรียกว่า verbal information 2) 

procedural knowledge คือ ความรู้ซึ่งสามารถแสดงได้ด้วยการกระท า สาธิต 3) conditional knowledge คือ ความรู้

ซึ่งสามารถน าไปส าแดงหรือประยุกต์ใช้ ในเหตุการณ์ ในงาน หรือโอกาสท่ีเหมาะสม ระบบการจัดกระท ากับข้อมูล 

ในสมอง (The information processing system) สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับตามรูปที่ 9 

รูปที่ 9 แสดง The information processing system ดัดแปลงจาก Woolfolk, 1994: 244 

 

ระดับที1่ การรับรู้ข้อมูล (sensory memory) 

เม่ือมีสิ่งเร้าจากภายนอกเข้ามา อาจเป็น แสง สี เสียง สัมผัส ร่างกายจะรับด้วยตัวรับ (ขึ้นกับชนิดของสิ่งเร้าและ

ชนิดตัวรับ) โดยผ่านอวัยวะรับสัมผัสต่างๆ เช่น ตา ห ูจมูก ฯลฯ แล้วเกิดการรับรู้ ลงรับข้อมูล การรับรู้จะดีหรือไม่ขึ้นกับ

ความสามารถตัวรับ ระยะเวลา และชนิดของเนื้อหาหรือสิ่งเร้า, ความตั้งใจ ความสนใจท่ีจะรับรู้, เม่ือร่างกายรับรู้ข้อมูล

ดังกล่าวผ่านระบบ หรืออวัยวะการรับรู้ และมีการตีความ หรือแปลผลข้อมูลนั้นเรียกว่า perception หรือการรับรู ้

ระดับที่ 2 ความจ าระยะสั้น (short-term memory) 

หลังจากข้อมูลได้ผ่านระดับ sensory perception แล้วจะถูกส่งผ่านมายังส่วนท่ีเรียกว่าหน่วยความจ าระยะ

สั้น (short-term memory) ในส่วนนี้จัดเป็นหน่วยความจ าท่ีท างานเฉพาะ อาจดึงเอาความรู้จากส่วนท่ีเป็น สมอง

ส่วนความจ าระยะยาว มาใช้ หรืออาจก าลังประมวลข้อมูลท่ีส่งเข้ามาใหม่ นักจิตวิทยาบางท่าน เรียกการท างาน

ลักษณะนี้ว่า ความมีสติ (consciousness) เป็นต้น ระยะเวลาท่ีอยู่ในส่วนนี้ค่อนข้างสั้น ประมาณ 20-30 วินาที 

เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลท่ีก าลังจัดกระท าอยู่อาจสูญหาย หรือตกหล่นได้ง่าย หรือหลงลืมได้ จึงควรมีการ ฝึกทบทวน

Sensory
memory

Short-term
Memory

W o r k i n g  
Memory

Long-term
Memory

perception

Retrieve
(activate memories)

Learn(save)

Temporary storage Permanent storage

Executive control processes
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ข้อมูล ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ 1) maintenance rehearsal คือ การเก็บข้อมูลไว้ใน working memory โดยการหม่ัน

ทบทวน), 2) elaborative rehearsal คือ การเก็บข้อมูลไว้ใน working memory โดยร่วมกับข้อมูลอ่ืนท่ีรับรู้แล้ว  เช่น 

การรู้จักชื่อคนท่ีเพิ่งรู้จัก ก็มักน าไปเปรียบเทียบชื่อ หรือหน้าตาบุคลิกกับคนท่ีรู้จักแล้ว เพื่อให้สามารถจ าคนท่ีเพิ่ง

รู้จักได้เร็วขึ้น เป็นต้น ข้อมูลท่ีอยู่ในส่วนท่ีเป็นความจ าระยะสั้นหากไม่ได้รับการฝึกฝนหรือใช้บ่อยๆไม่นานก็จะลืม 

ระดับที่ 3 ความจ าระยะยาว (long-term temory) 

เป็นการเก็บข้อมูลแบบถาวรในสมองส่วนความจ าหลัก หลังจากข้อมูลท่ีได้จัดกระท าในส่วนท่ีเป็น ความจ า

ชั่วคราวแล้วก็จะมีการจัดกระท ากับข้อมูล เช่น การใส่รหัส (ตามความสามารถของผู้เรียนรู้) จากนั้นจะถูกส่งผ่าน

มายังสมองส่วนท่ีเป็นความจ าระยะยาว สมองส่วนท่ีบรรจุข้อมูลระยะยาวนี้บรรจุได้ไม่จ ากัด (สมองส่วนความจ าระยะ

สั้นมีข้อจ ากัด)  

 

2.3 รูปแบบการสอน/วิธีการสอน ที่อิงแนวคิดทฤษฎีกลุ่มประมวลผลข้อมูล 

Joyce Weil and Showers (Joyce Weil and Showers, 1992) ได้แบ่งรูปแบบ การสอนตาม The 

Information Processing Family ออกเป็น 7 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 1) Inductive Thinking, 2) Concept 

Attainment: Defining concepts inductively, 3) Mnemonic (Memory Assists), 4) Advance Organizers, 5) 

Inquiry Training: Teaching problem solving through discovery and questioning, 6) Synectic: Developing 

creative thinking and problem solving, 7) Adjusting to the Student: The developing intellect ซึ่งในท่ีนี้จะขอ

กล่าวถึงเฉพาะรูปแบบการสอนท่ีได้รับความนิยม ดังต่อไปนี้ 

 

2.3.1 Concept Attainment Model 

Bruner, Goodnow และ Austin (อ้างใน Joyce and Weil 1972, 1980) มีแนวคิดว่า สรรพสิ่งในโลกนี้มี

มากมายหลายลักษณะ มนุษย์ไม่สามารถจดจ ารายละเอียดเฉพาะของแต่ละสิ่งเหล่านั้นได้ท้ังหมด เพื่อลดความ

ซับซ้อนของสภาพการณด์ังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการจัดสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเข้าเป็นหมวดหมู่ โดยใช้คุณสมบัติเฉพาะ

เป็นเกณฑ์ ท าให้มีชื่อเรียกขานกลุ่มสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ฯลฯ ดังนั้น จึงเกิดวิธีการท่ี 

Bruner และคณะ เรียกว่า การบวนการจัดประเภท (categorizing process) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เราได้ก าหนด

ประเภท หรือสร้างมโนมตดิ้วยตนเองขึ้นมา ซึ่งกระบวนการนี้ส าคัญ และจ าเป็นต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากท้ัง ทางด้าน

การเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

กระบวนการจ าแนกประเภทนี้ อาศัยคุณสมบัติเฉพาะ (attribute) เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม โดยไม่สนใจ

คุณสมบัติอ่ืนท่ีต่างกัน Bruner กล่าวว่า แท้จริงแล้ว กระบวนการในการจ าแนกมี 2 องค์ประกอบคือ 1) การกระท า

เพื่อสร้างมโนมติ (the act of concept formation) 2) การกระท าเพื่อเรียนรู้มโนมติ (the act of concept 

attainment) Bruner ยืนยันว่าการสร้างมโนมติเป็นก้าวแรกท่ีน าไปสู่การเรียนรู้มโนมติ ความแตกต่างของการสร้าง

มโนมติ และการเรียนรู้มโนมติตามแนวคิดของ Bruner มีลักษณะดังนี้ 1) จุดประสงค์และจุดเน้นของพฤติกรรม การ

สร้าง และการเรียนรู้มโนมตินั้นต่างกัน 2) ขั้นตอนของกระบวนการคิดท้ังสองอย่างต่างกัน 3) วิธีการสอนให้เกิด

กระบวนการคิดท้ังสองต่างกัน 

ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสร้างมโนมติ (from concept) นั้น ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดประเภทของข้อมูล โดย

ใช้คุณสมบัติเฉพาะท่ีผู้เรียนก าหนดเอง หรือก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกเอง จะจัดก่ีกลุ่มก็ได้ข้ึนอยู่กับ ความต้องการ

ของผู้เรียน แต่การสอนให้เรียนรู้หรือเข้าใจมโนมติ (attain concept) นั้น จะมีเพียงมโนมติเดียว ท่ีผู้รู้ หรือ

นักวิชาการก าหนด หรือจ าแนกลักษณะเฉพาะไว้แล้ว ผู้เรียนจะต้องใช้สิ่งชี้แนะท่ีผู้สอนป้อนให้หาคุณสมบัติเฉพาะ

หรือเกณฑ์ในการจ าแนก และค าจ ากัดความ (definition) ของมโนมตินั้นด้วยตัวเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเนื้อหาในวิชา

ต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เป็นสิ่งท่ีผู้รู้ หรือนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชาก าหนดไว้แล้ว ผู้เรียนมีหน้าท่ีค้นหา 

เพื่อให้เข้าใจ หรือเกิดมโนมติท่ีนักวิชาการก าหนดไว้แล้วนั้น   
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Bruner กล่าว่า การเกิดมโนมติของผู้เรียนมีหลายระดับ ระดับแรก ผู้เรียนจะเห็นความแตกต่างของตัวอย่าง 

ท่ีใช่ และตัวอย่างท่ีไม่ใช่ของมโนมติได้ ระดับต่อไป ผู้เรียนสามารถระบุ ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างท่ีใช่ ระบุค าจ ากัด

ความ (definition) ของมโนมติ หรือระบุชื่อ (name) มโนมติ ท่ีเรียนได้ ฉะนั้น การใช้รูปแบบการสอนนี้ ผู้สอน

สามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้เรียนเกิดมโนมติท่ีสอนอยู่ในระดับใด 

 

ทฤษฎีมโนมติ (Theory of concepts) 

Bruner ได้เสนอทฤษฎีมโนมติ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 

1) ชื่อ (name) 

เป็นข้อความท่ีใช้เรียกกลุ่มหรือหมวดหมู่ของประสบการณ์ โดยใช้ลักษณะเฉพาะร่วมเป็นเกณฑ์ในการจัด

จ าแนก ตัวอย่างชื่อของมโนมติได้แก่ ผลไม้ สุนัข ฯลฯ เป็นต้น จะเห็นว่า สิ่งท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก็อาจต่างกันใน

รายละเอียดปลีกย่อย เช่น สุนัขมีหลายพันธ์ บ่อยครั้งท่ีผู้เรียนเข้าใจมโนมติโดยไม่รู้ชื่อ ของมโนมตินั้น ตัวอย่างเช่น 

เด็กเล็กๆ มักจัดผลไม้ต่างๆอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีเหตุผลว่าสิ่งเหล่านั้น สามารถรับประทานได้ จึงใช้

ลักษณะเฉพาะดังกล่าว อธิบายแทนมโนมติ อย่างไรก็ตามถ้าผู้เรียน เรียนรู้มโนมติแล้วก็ไม่ยากท่ีเขาจะเรียนรู้ชื่อของ

มโนมตินั้นๆ 

2) ตัวอย่างของมโนมตินั้นๆ (example) 

หมายถึงตัวอย่างของมโนมติ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มโนมติ (Knowing concept) คือ การระบุตัวอย่าง

ของมโนมติได้ถูกต้อง และสามารถยกตัวอย่างสิ่งท่ีใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ ตัวอย่างของมโนมติได้ 

3) คุณลักษณะเฉพาะ (attributes) 

หมายถึง ลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญท่ีใช้เป็น ลักษณะร่วม หรือ เป็นเกณฑ์ในการจัดสิ่งต่างๆ (ตัวอย่าง) ให้

เป็นหมวดหมู่เดียวกัน แต่ต้องระวังอย่าใช้ลักษณะท่ีไม่ส าคัญเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ตัวอย่างเช่น ป้ายบอกราคา

สินค้าที่ติดอยู่ท่ีผลไม้แต่ละชนิด ไม่ใช้เป็นลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญ ท่ีท าให้แยกผลไม้ออกจากอาหาร หรือสินค้าอ่ืนๆ

ได้ จึงเรียกป้ายราคาสินค้านั้นว่าเป็นลักษณะท่ีไม่ส าคัญของผลไม้ มโนมติส่วนมากมีลักษณะบางอย่างท่ีมักเก่ียวข้อง

ด้วย แต่ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญ เช่น ถุงเท้าเทนนิสของสตรีมักมีลายดอกไม้ แต่ลายดอกไม้ไม่ใช่ลักษณะ

เฉพาะท่ีส าคัญของถุงเท้าสตรี ดังนั้น การรู้มโนมติ คือการแยกลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญของมโนมติออกจากลักษณะท่ี

ไม่ส าคัญได้ถูกต้อง 

4) คุณค่าของลักษณะเฉพาะ (attributes values) 

ในการจ าแนกสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะเฉพาะนั้น พบว่าลักษณะเฉพาะบางอย่างมีคุณค่าหลายระดับ ดังนั้น 

จึงต้องมีการพิจารณาระดับของคุณค่าลักษณะเฉพาะในการจัดหมวดหมู่ของตัวอย่าง เช่น การจัดคลอรีนเป็นพวก

สารพิษ แต่กลับใช้คลอรีนในน้ าประปา ในระดับท่ีช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ดังนั้น 

น้ าประปาจึงไม่ใช่ตัวอย่างของน้ าท่ีเป็นสารพิษ ท้ังนี้เพราะไม่มีสารพิษมากพอท่ีจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์เรา แต่ถ้ า

เติมคลอรีนมากจนมีอันตรายต่อมนุษย์ ก็จัดเป็น ตัวอย่างของน้ าที่เป็นสารพิษได้ หรือมโนมติเกี่ยวกับความสูง ความ

เตี้ย ความเย็น ความร้อน ฯลฯ ล้วนเป็นการใช้มโนมติท่ีใช้ระดับของลักษณะเป็นเกณฑ์จ าแนก Bruner เรียกระดับ 

(degree) ความมกน้อยของลักษณะเฉพาะของมโนมติว่า คุณค่าของลักษณะเฉพาะ (attribute values) 

5) กฎเกณฑ์ หรือค าจ ากัดความ (rule) 

การตั้งกฎเกณฑ์ คือ การให้นิยามหรือข้อความท่ีสรุปลักษณะส าคัญ หรือจ าเป็นของมโนมติ ตัวอย่างเช่น 

นิยามของสามเหลี่ยม คือรูปที่มีด้าน 3 ด้าน นิยามของการปรุงอาหารคือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ โดยใช้ความร้อน 

หรือความเย็น เป็นต้น การให้นิยามของมโนมติมักจะปรากฏในขั้นตอนสุดท้าย ของกระบวนการเกิดมโนมติ ซึ่ง

ผู้สอนมักใช้เป็นเคร่ืองมือ ให้ผู้เรียน สรุปลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญของมโนมติท่ีผู้เรียนได้ค้นพบ การให้นิยามของมโน

มติได้ถูกต้องจะสะท้อน ให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจองค์ประกอบอ่ืนๆ ของมโนมติได้เป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่า

การท่ีผู้เรียนเกิดมโนมตินั้น หมายความว่า ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบท้ังหมดของมโนมติดังได้กล่าวมาแล้ว 
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รูปแบบการสอนเพ่ือให้เกิดมโนมติ (model of teaching concept Attainment) 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดมโนมตินี้ พัฒนามาจากงานวิจัยของ Bruner, Goodnow and Austin 

(1966) มีขั้นตอน (phase) การสอน ดังนี้  
ขั้นที่1 การเสนอข้อมูลและระบุมโนมติ (presentation data and identification of concept) ซึ่ง

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้ 

1.1 ผู้สอนเสนอตัวอย่างพร้อมท้ังระบุค า ใช่ หรือไม่ใช่ ก ากับ (teacher present labeled example) 

1.2 ผู้เรียนเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ (students compare attribute in 

positive and negative example) 

1.3 ผู้เรียนก าหนดและทดสอบสมมติฐาน (student generate and test hypotheses) 

1.4 ผู้เรียนสรุปนิยามของมโนมติคุณลักษณะ เฉพาะของตัวอย่าง ใช่ (students state a definition 

according to the essential attributes) 

 

ขั้นที่ 2 การทดสอบการเกิดมโนมติ (testing attainment of the concept) 

2.1 ผู้เรียนระบุตัวอย่างท่ีผู้สอนเสนอ เพิ่มเติมว่าตัวอย่างใดบ้าง เป็นตัวอย่างท่ีใช่ และตัวอย่างใดบ้างท่ี

ไม่ใช่ (student identify additional unlabeled examples as you or no) 

2.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกสมมติฐาน ระบุชื่อมโนมติ และทบทวนนิยามของมโนมติตามลักษณะเฉพาะท่ี

ค้นพบ (teacher confirms hypotheses, names concept, and restates definitions according to 

essential attributes) 

2.3 ผู้เรียนยกตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ ของมโนมติตัวเอง (student generate example 

 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การคิด (analysis of thinking strategies) 

3.1  ผู้เรียนอธิบายว่าวิธีคิดของตนเองได้อย่างไร (students describe thoughts) 

3.2 ผู้เรียนร่วมกันอธิบายถึงบทบาท ของสมมติฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (student discuss role of  

hypotheses and attributes) 

3.3 ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงชนิด และจ านวนสมมติฐานท่ีใช้ (student discuss type and number of 

hypotheses) 

 

วิธีการและขั้นตอนการสอน 

ขั้นตอนการสอนข้างต้น เริ่มด้วยการน าเสนอข้อมูลแก่ผู้เรียน โดยข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 พวกคือ ข้อมูลท่ี

เป็นตัวอย่างของมโนมติซึ่งเรียกว่า ตัวอย่างท่ีใช่ และข้อมูลท่ีไม่ใช่ตัวอย่างของมโนมติ หรือเรียกว่า ตัวอย่างท่ีไม่ใช่ 

โดยผู้สอนเสนอข้อมูล 2 พวกสลับกัน ข้อมูลอาจเป็นสิ่งของ เหตุการณ์ เรื่องราว รูปภาพ หรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถจัด

ประเภทได้ชัดเจนโดยผู้สอนแจ้งแก่ผู้เรียนว่า ตัวอย่าง ท่ีใช่ท้ังหมดจะเป็นกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มมโนมติหนึ่ง งานท่ี

ผู้เรียนต้องท าก็คือ ตั้งสมมติฐานว่า ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างท่ีใช่คืออะไร มโนมติคืออะไร ตัวอย่างท่ีผู้สอนเสนอ

ต้องจัดเรียงอย่างเป็นระบบ และเสนอตามล าดับชัดเจนไม่สับสน หลังตัวอย่างจะต้องระบุว่า (ใช่) หรือ (ไม่ใช่) ไว้

เป็นสิ่งชี้แนะ (cue) ให้แก่ผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคน ต่างคนต่างพิจารณาและเปรียบเทียบ ตัวอย่างท้ังหมด เพื่อ

ตรวจสอบสมมติฐาน (ลักษณะเฉพาะ) ท่ีก าหนดขึ้น จากนั้นผู้เรียนน่าจะสามารถระบุได้ว่า ลักษณะเฉพาะของมโน

มติคืออะไร และให้นิยามของมโนมติท่ีก าหนดได้ ขั้นตอนแรกนี้ กิจกรรมข้อ 1.2 ถึงกิจกรรมข้อ 1.4 ใหผู้้เรียนท าใน

ใจ ในขั้นตอนต่อมาจะเป็นการทดสอบการเกิดมโนมติของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนระบุตัวอย่าง ท่ีผู้สอนเสนอเพิ่มเติม

ว่า ตัวอย่างใดเป็นตัวอย่างท่ีใช่ และตัวอย่างท่ีไม่ใช่ โดยผู้สอนใช้วิธีการสุ่ม ให้ผู้เรียนตอบทีละคน ท้ังเก่ง ปานกลาง 

และอ่อน โดยผู้สอนจะยังไม่เฉลย ถ้าผู้เรียนส่วนใหญ่ระบุไม่ได้ว่า ตัวอย่างใด เป็นตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ ของมโน
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มติท่ีสอน ผู้สอนต้องกลับไปเริ่มท่ีกิจกรรมในขั้นตอนที่ 1.1 จนถึง 2.1 ใหม่ จากนั้นผู้สอนจึงให้ผู้เรียน ทบทวนหรือ

ยืนยันสมมติฐาน (ลักษณะเฉพาะ) ค านิยามของมโนมติ และชื่อมโนมติ ถ้าผู้เรียนไม่ทราบชื่อของมโนมติ ผู้สอน

สามารถบอกชื่อมโนมติแก่ผู้เรียนได้ แล้วจึงให้ผู้เรียนยกตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ของมโนมติด้วยตนเอง ขั้นตอน

สุดท้าย เป็นการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การคิด ท่ีผู้เรียนใช้ในการคันพบมโนมติ ซึ่งผู้เรียนอาจใช้ความคิดแบบรวมๆ

ก่อน แล้วจึงพิจารณาในรายละเอียด หรือส่วนย่อย (holistic strategies) บางคนอาจคิดกลับกันคือ พิจารณาส่วนย่อย

ก่อน แล้วจึงพิจารณารวมๆ (patristic strategies) ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนอธิบายแบบการคิดของตนเองว่า คิดด้วย

ขั้นตอนอย่างไร จึงเข้าใจในมโนมติได้ การท่ีได้วิเคราะห์กระบวนการคิดนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของแบบการคิดท่ีต่างกัน และได้ยุทธศาสตร์การคิด ทีมีประสิทธิภาพไปใช้ในโอกาส

ต่อไป 

ก่อนด าเนินการสอนตามรูปแบบเพื่อให้เกิดมโนมตินี้ ผู้สอนเป็นผู้เลือกมโนมติท่ีจะสอน และจัดหาตัวอย่าง

ท่ีใช่ และตัวอย่างไม่ใช่ท่ีชัดเจน และเรียงล าดับตัวอย่างให้เหมาะสม การเลือกและจัดล าดับ ตัวอย่างต้องค านึงถึง 

มโนมติท่ีก าหนดเป็นส าคัญ หน้าท่ีหลักของผู้สอนคือ 1) ก าหนดทิศทางและกิจกรรมการเรียน 2) บันทึกความคิด

ต่างๆ ของผู้เรียน 3) กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเก่ียวกับ สมมติฐานและมโนมติท่ีเรียน 4) เสนอตัวอย่างเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากท่ีเตรียมไว้แล้ว โดยพิจารณาตามความจ าเป็นลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ของรูปแบบ

การสอนนี้ มีโครงสร้างอยู่ในระดับปานกลาง (moderate structure) 

 

หลักส าคัญของการใช้รูปแบบการสอนน้ี  

1)ขณะท่ีมีการเรียนการสอนอยู่นั้น ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพินิจพิเคราะห์ ธรรมชาติของสมมติฐาน ท่ี

ผู้เรียนเสนอ และกระตุ้นให้ผู้เรียนทดสอบสมมติฐาน เหล่านั้นโดยเน้นลักษณะเฉพาะตัวอย่าง และใน

ขั้นตอนสุดท้ายของการสอน ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนช่วยกันวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ที่ผู้เรียนใช้ในการคิด

มโนมติ โดยพยายามให้วิเคราะห์วิธีคิดทุกวิธี ที่ผู้เรียนใช่ ไม่เน้นวิธีใดวิธีหนึ่ง  

2)บทเรียนของรูปแบบการสอนนี้ ต้องการตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ ของมโนมติท่ีแสดงลักษณะเฉพาะท่ีชัดเจน 

เพราะหน้าท่ีของผู้เรียน ก็คือ เรียนรู้มโนมติท่ีผู้สอนก าหนดไว้แล้ว มิใช่เป็นการสร้างมโนมติขึ้นเอง 

ดังนั้น สื่อในการเรียนการสอน จึงต้องมีพร้อม จัดเรียงล าดับก่อนหลัง อย่างเหมาะสมและชัดเจน  

3)รูปแบบการสอน เพื่อให้เกิดมโนมตินี้ สามารถสร้าง หรือน าไปใช้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น และทุกระดับอายุ 

ถ้าเป็นผู้เรียนระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา บทเรียนต้องสั้น และ มโนมติต้องง่าย ตัวอย่าง

จะต้องเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ การคิด นั้น อาจยากเกินไปส าหรับผู้เรียนเล็กๆ เพราะยังไม่สามารถคิดในเรื่องท่ีซับซ้อนได้ 

นอกจากนี้รูปแบบการสอนนี้ สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินผลได้เป็นอย่างดี ในการตรวจสอบ

ว่าผู้เรียนรอบรู้มโนมติท่ีสอนแล้ว เพียงใด ใช้ตรวจสอบระดับความเข้าใจมโนมติ ของผู้เรียนได้อย่าง

รวดเร็ว และยังช่วยเสริมให้ผู้เรียนจ าความรู้ท่ีเรียนแล้วได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

4) รูปแบบการสอนนี้ ท าให้เกิดผลโดยตรงจากการสอนได้หลายประการขึ้นกับว่า บทเรียนจะเน้นท่ีประเด็น

ใด 1) ผลโดยตรงได้แก่: (1) การเข้าใจธรรมชาติของมโนมติ, (2) พัฒนายุทธศาสตร์การเกิดมโนมติ, 

3) เกิดมโนมติเฉพาะ (ท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้), 4) ตระหนักในแนวคิดท่ีหลากหลาย 2) 

ผลโดยอ้อมได้แก่: (1)มีเหตุผลเชิงอุปมาน, (2) อดทนต่อความก ากวม. (3) ไวต่อความมีเหตุผลใน

การสื่อสาร 
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2.3.2 Advance Organizer Model 

Advance Organizer เป็นรูปแบบการสอนท่ีเสนอสิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า เป็นรูปแบบการสอนซึ่งพัฒนา

โดย Joyce and Weil โดยอาศัยแนวคิดของ Ausubel เก่ียวกับการจัดเนื้อหา โครงสร้างทางสติปัญญา (cognitive 

structure) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของความรู้ใหม่กับความรู้เดิมในโครงสร้างทางปัญหาของสมอง ผู้เรียนเกิดความ

กระฉับกระเฉงในการเรียนรู้ โดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า (Advance organizer) ซึ่งมีล าดับขั้นดังนี้  

 
ขั้นที่ 1 Presentation of Advance organizer 

เป็นขั้นตอนท่ีต้องแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนให้กับผู้เรียน ให้มีความชัดเจน กะทัดรัด เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้

ทราบว่า สิ่งท่ีจะเรียนรู้คืออะไร และจะได้รับอะไรเมื่อผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้ว ในขณะเดียวกันผู้สอนควร

พิจารณาถึงความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีมีอยู่เดิมด้วย เพื่อท่ีจะจัดล าดับเนื้อหา ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

ผู้สอนควรเตรียมเสนอสิ่งที่ช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นหลักการกว้างๆ ซึ่งมโนมติท่ีจะให้ผู้เรียนนัน้ 

ต้องมีความชัดเจน สามารถท าให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับมโนมติเดิม หรื่อเพื่อจัดระบบความคิดในโครงสร้างทาง

สติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นที่ 2  Presentation of Learning task or material 

เป็นขั้นท่ีผู้สอนผู้สอนน าเสนอสื่อการเรียนการสอน อาจอยู่ในรูปของการบรรยาย การอภิปราย การชม

ภาพยนต์ การทดลอง หรือการอ่าน โดยผู้สอนจะต้องท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนอยู่ตลอดเวลา และ

พยายามให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ให้ได้ ซึ่งขึ้นกับความสามารถของผู้สอน ท่ีจะจัดล าดั บเนื้อหา 

จัดระบบการน าเสนอสื่อการเรียนการสอนได้ชัดเจนเพียงใด  

ขั้นที่ 3 Strengthening Cognitive organization 

เป็นขั้นท่ีผู้สอนผู้สอนจะต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดระบบความรู้ใหม่ท่ีได้ในโครงสร้าง

ทางสติปัญญา ของผู้เรียนให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งผู้สอนอาจใช้วิธีการทบทวน การสรุป การซึกถาม หรือการให้ผู้เรียน 

อธิบายมโนมติท่ีได้รับ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างกระฉับกระเฉง สนใจเรียนอยู่ตลอดเวลา ผู้สอนจะต้องคอย

กระตุ้น หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ สามารถยกตัวอย่าง หรืออธิบายประเด็น

ส าคัญๆได้  

การสอนในรูปแบบ Advance organizer จะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ย่อมขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น 

1) ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้ เพื่อการผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่หรือไม่ เพียงใด, 2) ผู้สอนได้จัด

สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าได้มีคุณภาพหรือไม่, 3) การจัดล าดับกิจกรรมการเรียนการสอน การกระตุ้นหรือชักจูงให้

ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถจัดระบบการเรียนรู้ในโครงสร้าง

ทางสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งปัจจัยต่างๆดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้ และ

สามารถจัดระบบการเรียนรู้ในโครงสร้างทางสติปัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

ย่อมเกิดข้ึน และมีความคงทน ที่จะน าไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป 

 

แนวคิดส าคัญของการน าหลักสูตรไปใช ้

แนวคิดของ Ausubel ท่ีเน้นความส าคัญของ cognitive structure น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนได้ โดยใช้หลัก 2 ประการ คือ progressive differentiation คือการเสนอแนวคิดท่ัวไปก่อนแล้วตามด้วย

รายละเอียด และ integrative reconciliation หมายถึงแนวคิดใหม่ หรือเรื่องท่ีจะสอนใหม่.ต้องสามารถเชื่อมโยงกับ 

ความรู้เดิม ซึ่งหลักท้ัง 2 ประการนี้จะช่วยให้การจัดระบบเนื้อหาในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ท าให้ผู้เรียนสามารถ

รับเนื้อหาที่เรียนเข้าไปอยู่ใน Cognitive structure ของตัวเองได้อย่างม่ันคง สิ่งท่ีช่วยจัดมโนมติล่วงหน้ามี 2ประเภท 

คือ 1)สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าแบบอธิบาย และ 2) สิ่งท่ีช่วยจัดมโนมติแบบเปรียบเทียบ 
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2.3.3 Synectics Model 

รูปแบบการสอนแบบ Synectic นี้ มุ่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แก่ผู้เรียน ซึ่ง William Gordon 

และคณะ (1961) เป็นผู้พัฒนาขึ้นโดยในตอนแรก Gordon ใช้ synectics เพื่อพัฒนา กลุ่มสร้างสรรค์ (creative 

group๗ ของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งบุคลากรเหล่านี้คอยแก้ปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ ต่อมาได้น ามาประยุกต์ใช้กับ

กระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง Gordon ได้เสนอ assumption ไว้ 4 ประการคือ 1) ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญ

มากในกิจกรรมท้ังหลายในชีวิตประจ าวัน, 2) กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นสิ่งลี้ลับ สามารถอธิบายได้ 

ฝึกฝนได้, 3) ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขั้นในทุกสาขา จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน4) แนวคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

หรือของกลุ่มบุคคลจะมีลักษณะคล้ายกันมาก 

กระบวนการเฉพาะของ Synectics พัฒนาจากแนวคิดของ นักจิตวิทยากลุ่มสร้างสรรค์ (psychology of 

creative) มี 3 ประการดังนี้ 1) โดยการฝึกฝน จนกระทั่งอยู่ภายใต้กระบวนการจิตใต้ส านึก สามารถดึงออกมาใช้ได้

ตลอดเวลา, 2) องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ส าคัญกว่า องค์ประกอบด้านสติปัญญา, 3) ความเข้าใจในบทบาทของ

องค์ประกอบทางอารมณ์ และความไร้เหตุผล เป็นสิ่งส าคัญ 

 
หลักส าคัญของการใช้รูปแบบการสอน Synectics นี ้

1) รูปแบบการสอนนี้ ใช้กิจกรรม metaphoric activity ท่ีอาศัย การเปรียบเทียบ 3 แบบคือ 1) การ

เปรียบเทียบตรง (direct analogy), 2) การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอ่ืน (personal analogy) โดยเน้นท่ี

ต้องการให้ผู้เปรียบเทียบลืมตัวไปชั่วขณะ Gordon ได้จ าแนกระดับการมีความรู้สึกในสิ่งท่ีสมมติมากน้อยแค่ไหน 

เป็น 4 ระดับคือ 1)ระดับบรรยายข้อเท็จจริง (ท่ีทุกคนทราบ), 2) ระดับระบุอารมณ์ของสิ่งท่ีสมมติ, 3)ระดับระบุ

อารมณ์ความรู้สึกของสิง่มีชีวิตอ่ืนๆได้อย่างลึกซึ้ง, 3)ระบุอารมณ์ ความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตอ่ืนได้, 4)การเปรียบเทียบ

โดยใช้ค าคู่ขัดแย้ง  

2) รูปแบบการสอนนี้ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดข้ันตอนด าเนินกิจกรรม และคอยชี้แนะการใช้วิธีคิดต่างๆ ผู้เรียน

มีอิสระในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ในขณะปฏิบัติกิจกรรม เน้นความร่วมมือ การสร้างจิตนาการ และความ

สมดุลของการใช้อารมณ์ และเหตุผล ซึ่งจะส าคัญในการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหา กิจกรรมนี้ก่อให้เกิดแรงเสริมภายใน 

ซึ่งเกิดจากความพอใจ และความสนุกสนานขณะปฏิบัติกิจกรรม 

3) ผู้สอนต้องใช้ความไร้เหตุผล ในการช่วยให้ก าลังใจผู้เรียน ท่ียังไม่พยายามใช้จิตนาการ สัญลักษณ์ 

ความไม่ตรงประเด็นเพื่อหลีกเลี่ยงแนวคิดเดิมๆ ไปสู่ช่องทางใหม่ การยอมรับของผู้สอนในสิ่งผิดปกติ หรือเรื่อง

ประหลาด เป็นสิ่งท่ีส าคัญ ผู้สอนต้องยอมรับการตอบสนองของผู้เรียนทุกคน 

4) การสอนท่ีเป็นปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ควรมีห้องปฏิบัติ ที่ผู้เรียนจะสร้างรูปแบบ หรือมีเครื่องมือท่ีช่วย

ให้เห็นปัญหาเป็นรูปธรรมขึ้น เพื่อน าไปสู่การประดิษฐ์ต่างๆ ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีเอ้ือต่อความคิด

สร้างสรรค์ และควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการช่วยกันท ากิจกรรม synectics 

5) รูปแบบการสอนแบบ Synectics สามารถผสมผสานได้ง่ายกับรูปแบบการสอนแบบอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วย

ขยายมโนมติท่ีผู้เรียนเรียนรู้ เช่น ใน information processing family ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น ส่วนใน 

personal family จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหา และเปิดเผยความรู้สึกชัดเจนขึ้น ผลระยะสั้นของ synectics คือ 

ช่วยขยายมุมมองของแนวคิด และปัญหา แต่ถ้าผู้เรียนใช้กระบวนการนี้อยู่เสมอ ก็จะเรียนรู้ และมีทักษะในการใช้ดี

ขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการคิด เปรียบเทียบ (สร้างสรรค์ขึ้นเรื่อยๆ ผลท่ีเกิดขึ้นโดยตรง ได้แก่ 1) เพิ่มสมรรถวิสัย

ของความคิดสร้างสรรค์ท่ัวไป, 2) สมรรถวิสัยของความคิดสร้างสรรค์ ผลทางอ้อมได้แก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิในขอบเขต

ของสาขาวิชา, 2)การรวมกลุ่มและเกิดอ านาจการผลิต 
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ตารางท่ี 12 แสดงสรุปแนวคิดหลักการและการประยุกต์การสอน ในกลุ่ม Information processing  

เป้าหมาย, แนวคิด, หลักการ การประยุกต์สู่การสอน, ทักษะปฏิบัติ 

1. การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการท่ีเก่ียวกับความตั้งใจ 

ความจ า และกระบวนการภายในอ่ืนๆ เชื่อมโยงกับ

การจัดระบบ และการให้ความหมายของข้อมูล 

ความสามารถในการรับรู้และการท างาน 

1. ผู้สอนต้องให้ความสนใจกับวิธีการเสนอเทคนิค

กา ร จั ด ร ะบบข้ อ มู ล  ใ ห้ กั บผู้ เ รี ย น อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด

เก่ียวกับการท างาน ซึ่งผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นแหล่ง

เดียวกับความรู้ เช่นเดียวกับสื่อการสอน 

2. การเรียนรู้อย่างมีความหมาย ควรมีการจัดระบบ

ข้อมูล และเพิ่มความแข็งแกร่ง/ความทนทาน 

ให้กับข้อมูล 

2. ผู้สอนต้องมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้

ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

1) ผู้เรียนเป็นผู้จัดกระท ากับข้อมูล ความรู้นั้นอย่าง

กระฉับกระเฉง 

2) ผู้สอนเป็นคนคอยกระตุ้น เร่งเร้า ให้ผู้เรียนคิด 

กระท ากับข้อมูลนั้น 

3) ผู้สอนเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน ให้

ผู้เรียนเป็นผู้สร้างมโนมติ และเรียนรู้มโนมติเอง 

4) ผู้สอนคอยกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ใหม่

ให้เข้ากับความรู้เดิม และคอยแก้ไขหากมโนมติ

เหล่านั้นเกิดการผิดพลาด 

3. การเรียนรู้แบบการแก้ปัญหา 3. ผู้สอนควรจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อให้

ผู้เรียนมีโอกาสเผชิญกับปัญหา ท้ังในสถานะการ

จริง และสถานการณ์จ าลอง 

1) กระตุ้นเร่งเร้าให้ผู้เรียนร่วมกันสืบเสาะวิธีการเพื่อ

แก้ปัญหานั้น 

2) ผู้สอนเป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ส่วน

ผู้เรียนเป็นผู้สืบเสาะ แสวงหาความรู้เองอย่าง

กระฉับกระเฉง 

4. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้เองโดยผ่านทางการ

กระท า กับสภาพแวดล้อม 

4. ผู้สอนควรจัดสภาพการเรียนรู้ท่ีเอ้ือให้ผู้เรียน 

สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง , ปรับโครงสร้าง

ท่ีมีอยู่เดิม เชื่อมกับความรู้เดิม 

1) ผู้สอนควรกระท าการการยั่วยุ หรือชี้แนวทางให้

เกิดความคิด ไปสู่ความเข้าใจที่สมบรูณ์ 

2) ผู้สอนท าหน้าเปน็ผู้อ านวยความสะดวก เปน็ผู้

ชี้แนะแนวทาง คอยรับฟัง, สังเกตมโนมติ 

ความคิด และการคิดท่ีเป็นอยู่ของผู้เรียน 

3) ผู้เรียนควรมีลักษณะเป็นนักคิด นักอธิบาย นัก

ตีความ และนักตั้งค าถามท่ีกระฉบักระเฉง 

5. การเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนา

ความคิด 

5. ผู้สอนควรจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสคิดแบบไร้ขอบเขต และไม่จ ากัดความคิด

ของผู้เรียนหม่ันใหผู้้เรียนมีโอกาสฝึกคิดคอยเร่ง

เร้าชี้แนะแนวทางใหเ้กิดกระบวนการดังกล่าว 
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3.Social and Personal family 

3.1 The Social family 

3.1.1 แนวคิดเป้าหมาย 

รูปแบบการสอนตามแนวคิด The Social family นี้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและศักยภาพภายใน

ตนเองของมนุษย์เรา โดยมองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการ

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างได้รับประโยชน์ 

 

3.1.2 หลักการ และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 

รูปแบบการสอนตามแนวนี้ มีตั้งแต่การใช้กระบวนการอย่างง่ายๆ โดยการจัดให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน 

จนถึงการผสมผสานรูปแบบการสอนหลายรูปแบบ เพื่อสอนการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย และการวิเคราะห์

ปัญหาสังคมท่ีส าคัญๆ ค่านิยม และประเด็นความวิกฤตของสังคม การเรียนการสอนมักจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมือ

กันท างาน หรือร่วมมือกันเรียนรู้ (cooperative learning) ซึ่งเป็นแนวการสอนท่ีจัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน ท ากิจกรรมสร้างเสริมสติปัญญา และการเข้าสังคม โดยการน าเสนอ อาจผ่านทางรูปแบบการสอนตามแนวของ 

information processing model เป็นแนวการสอนท่ีส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการอยู่ใน

สังคม และการสร้าง self-esteem ให้เกิดกับผู้เรียน ดังนั้น รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้จึงเป็นรูปแบบท่ี

สามารถใช้จัดการเรียนการสอนในกลุ่ม Social and Personal Family 

Joyce Weil and Showers (Joyce Weil and Showers, 1992) ได้แบ่งรูปแบบ การสอนตาม The Social 

Family ออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 

1) partner in learning 

เป็นรูปแบบการสอนแบบ cooperative learning แบบธรรมดากว่าแบบอ่ืนๆ แต่เม่ือรวมกับรูปแบบการ

สอนแบบอ่ืนๆแล้ว จะได้รูปแบบท่ีซับซ้อน เช่น แบบการสอน group investigation ซึ่งเป็นการผนวกการเตรียมการ

ใช้ชีวิตในสังคมประชาธิปไตย และการสร้างเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการเข้าด้วยกัน โดยการให้ ผู้เรียนระบุปัญหา 

ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับปัญหานั้น ร่วมกันศึกษารวบรวมข้อมูล ความคิด และทักษะ อันเป็นการพัฒนา

ความสามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเอง 

2) role playing 

เป็นรูปแบบการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมทางสังคม บทบาทในการมีปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม และแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงบทบาท

ของคนอื่น และได้มีโอกาสสังเกตพฤติกรรมทางสังคมด้วย 

3) jurisprudentially inquiry 

เป็นรูปแบบการสอน ท่ีมุ่งสอนให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสสัมผัสกับประเด็นปัญหาทางสังคมในทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมท่ีใช้กับวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมกรณีศึกษา

ปัญหาของสังคมเป็นหลัก 

 

3.2 The Personal family 

3.2.1 แนวคิดเป้าหมาย 

รูปแบบการสอนตามแนว Personal family นี้ เน้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญกับมุมมองของ ปัจเจกบุคคล 

และมุ่งส่งเสริมความเป็นตัวของตัวเอง ในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นคนที่มี self-aware เพิ่มมากขึ้น และรับผิดชอบ

ในการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางชีวิตของตนเอง มุ่งพัฒนา ศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มท่ี (self 

actualization) โดยเห็นว่าคนมีความรู้ความสามารถมีคุณค่า (self Esteem) 
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3.2.2 หลักการ และแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 

Joyce Weil and Showers (Joyce Weil and Showers, 1992) ได้แบ่งรูปแบบ การสอนตาม The Personal 

family ออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 

1) non-direcitve teaching 

เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นการเรียนร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยผู้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางให้

ผู้เรียน ได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีผู้เรียนปรารถนา ผู้สอนเป็นผู้คอยให้ข้อมูลเก่ียวกับความก้าวหน้าทางการเรียน ช่วยให้

ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง การใช้รูปแบบการสอนนี้ ในทางปฏิบัติ อาจใช้วิธีการให้สมบูรณ์ในตัวเอง 

โดยใช้ร่วมกับแนวการเรียนตามล าพัง หรือการเรียนแบบร่วมมือ หรืออาจใช้ในการให้การแนะแนวก็ได้ 

 

2) enhancing self-concept 

เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งเน้นการสร้าง self-esteem, self actualizing capability เป็นรูปแบบการสอนท่ี

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อม่ันว่า ผู้เรียนสามารถยึดภาพพจน์ความเป็นตัวของตัวเองเป็นหลัก ในการท่ีจะเลือก 

หรือไม่เลือกเรียนในเรื่องใด เรื่องหนึ่งได้ตามความสนใจของตนเอง 

 

การประยุกต์ใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (cooperative learning model) 

การจัดการเรียนการสอน แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมท่ีให้ความส าคัญท้ังการพัฒนาทัศนคติ

และค่านิยมในตัวผู้เรียน (personal) ท่ีจ าเป็นท้ังในและนอกห้องเรียน การจ าลองรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมท่ีพึง

ประสงค์ในห้องเรียน (social) การเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิดท่ีหลากหลายระหว่างสมาชิก

ในกลุ่ม การพัฒนาพฤติกรรมการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ และการคิกอย่างมีเหตุผล รวมท้ังการพัฒนาลักษณะของ

ผู้เรียน ให้รู้จักตนเองและเพิ่มคุณค่าของตนเอง จากกิจกรรมดังกล่าวจะมีผลต่อผู้เรียนโดยสรุปใน 3 ประการ 1) 

ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน (cognitive knowledge) 2) ทักษะทางสังคมโดยเฉพาะทักษะการท างานร่วมกัน 

(social skills) 3) การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง (self - esteem) 

หลักการและข้อตกลงเบื้องต้นของการสอนแบบมีส่วนร่วมมือกันเรียนรู้ 

Slavin (1990) กล่าวว่าการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนใช้

ความสามารถเฉพาะตัว และศักยภาพในตนเองร่วมมือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จได้ โดยท่ีสมาชิกในกลุ่ม

ตระหนักว่า แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ดังนั้นความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มสมาชิกในกลุ่มต้อง

รับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกจะมีการพูดคุยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนจะได้ความรู้จากเพื่อน และสิ่งท่ีเป็นผล

พลอยได้จาการใช้วิธีการสอนแบบการร่วมมือกันเรียนรู้อีกประกากรหนึ่งคือ การท่ีผู้เรียนรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง

เพิ่มขึ้นท้ังนี้เพราะว่าผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนจะมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จของ

กลุ่ม และเม่ือประสบผลส าเร็จในการท างาน  หรือความเข้าใจกับเนื้อหาวิชาแล้วจะเพิ่มความสนใจในการท ากิจกรรม

การเรียนรู้มากข้ึน  ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้เรียนรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองในชั้นเรียน  นอกจากนั้นการสอนแบบการร่วมมือ

กันเรียนรู้ยังก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีผู้เรียนได้พูดคุยกัน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนและเพื่อนเข้าใจปัญหาชัดเจนขึ้น แม้

บางครั้งจะไม่สามารถหาค าตอบได้แต่ระดับการติดตามปัญหาจะสูงกว่าการท่ีผู้สอนเป็นผู้ก าหนดให้ผู้เรียนท าคน

เดียว  และการท่ีผู้เรียนสามารถอธิบายให้เพื่อนฟังได้ ก็จะเป็นการยกระดับความเข้าใจให้ชัดเจนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  

ส าหรับบทบาทของผู้สอนจะเปลี่ยนไปจากเดิมคือ ต้องไม่ถือว่าตัวเองเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียนคนเดียว  แต่

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อม  วิธีด าเนินการท่ีเอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้จากการร่วมมือกันเรียนรู้ 

ซึ่งเกิดจากการกระท าของตนเองและจากเพื่อนผู้เรียนด้วยกัน 

Joyce and Weil (1986) ได้กล่าวว่าเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้เป็นเทคนิคท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนท้ังในด้าน

สติปัญญา และด้านสังคมท้ังนี้เพราะว่ามนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมควรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนเองกับบุคคลอ่ืน

ซึ่งสามารถพัฒนาได้โดยใช้เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ นอกจากนี้ เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ยังช่วยพัฒนาผู้เรียน



99 

 

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

ทางด้านสติปัญญาให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดได้โดยมีเพื่อนในวัยเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน เป็น

ผู้คอยแนะน าหรือช่วยเหลือ ท้ังนี้เนื่องจากผู้เรียนท่ีอยู่ในวัยเดียวกันย่อมจะมีการใช้ภาษาสื่อสารท่ีเข้าใจง่ายกว่า

ผู้สอนผู้สอน 

 

การร่วมมือกันเรียนรู้มีหลักที่ผู้สอนต้องค านึงถึงอยู่ 3 ประการ 

1) รางวัลหรือเป้าหมายของกลุ่ม  

ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจะต้องตั้งเป้าหมายหรือรางวัลไว้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพยายาม

ในการเรียนรู้ขึ้น และพยายามปรับพฤติกรรมของคนเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม รางวัลท่ีก าหนดอาจเป็นสิ่งของ 

ประกาศนียบัตร ค าชมเชยการเชิดชูเกียรติ 

2) ความหมายของแต่ละบุคคลในกลุ่ม 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถึงแม้จะอยู่ในรูปของกลุ่ม แต่จะต้องมีขั้นตอนท่ีสามารถบอกถึง

ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนได้ว่า เข้าใจบทเรียนมากน้อยเพียงไร ในการเรียนแต่ละคร้ังต้องม่ันใจว่าสมาชิกทุก

คนในกลุ่มเข้าใจเนื้อหาที่เรียน เป้าหามยของกลุ่มจะประสบผลส าเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของทุกคนในกลุม่ 

3) สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีโอกาสที่จะช่วยให้กลุ่มประสบผลส าเร็จได้เท่าเทียมกัน   

ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มมีส่วนช่วยเหลือกลุ่มของตนเอง ให้ผ่านกิจกรรมไปได้เท่าเทียมกัน ท้ังคนเก่ง ปาน

กลาง และอ่อน 

 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีแนวคิด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อดังต่อไปนี้ (Joyce, 

Weil และ Shower, 1992) 

1. การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้จะสร้างแรงจูงใจให้การเรียนมากกว่าการเรียนรายบุคคล หรือการแข่งขัน 

ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มจะสร้างพลังในทางบวกให้แก่กลุ่ม 

2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มของการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้จะเรียนรู้จากกันและกัน จะพึ่งพากันเรียนรู้ 

3. การปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม นอกจากจะพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาท่ีเรียนแล้ว ยังพัฒนา

ทักษะทางสังคมไปในตัวด้วยเป็นรูปแบบการสอนท่ีพัฒนากิจกรรมทางสติปัญญาท่ีเพิ่มพูนการเรียนรู้มากกว่าการ

เรียนการสอนรายบุคคล 

4. การร่วมมือกันเรียนรู้ จะเพิ่มพูน ความรู้สึกในทางบวกต่อกันและกัน ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ลด

ความรู้สึกโดเดี่ยว และห่างเหิน ในทางตรงข้าม จะสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน 

5. การร่วมมือกันเรียนรู้จะพัฒนา ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักตนเอง จากการเรียนรู้ได้ดีข้ึน รวมท้ัง

จากสิ่งแวดล้อมท่ีท าให้ตระหนักว่าตัวเองได้รับการยอมรับและเอาใจใส่จากสมาชิกคนอ่ืนในกลุ่ม 

6. ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันอย่างมัประสิทธิผลจากงานท่ก าหนดให้กลุ่ม

รับผิดชอบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันท างานมากเท่าใด ผู้เรียนจะสามารถพัฒนา

ทักษะทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการท างานร่วมกันมากข้ึนเท่านั้น 

7. ทักษะทางสังคมท่ีจ าเป็นต่าง ๆ สามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้เพื่อประสิทธิภาพของการท างานร่วมกัน 
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ชนิดของรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 

ในราวต้นปี ค.ศ. 1970 ได้มีกลุ่มนักวิจัยเริ่มให้ความสนใจเก่ียวกับการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน

แบบร่วมมือกันเรียนรู้ขึ้นในห้องเรียน จากการศึกษาแนวคิดพื้นฐานและกิจกรรมการเรียนกานสอนท่ีจัดขึ้น  อาจ

จ าแนกรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

 

1 รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ตามแนวความคดิของ Robert Slavin   

Slavin และคณะจาก John Hopkins University.  Slavin ได้พัฒนาเทคนิคการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้

ต่าง ๆ จากผลวิธีการสอนในทุกรูปแบบของ Slavin จะยึดหลักของการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 3 ประการด้วยกัน

คือ รางวัลและเป้าหมายของกลุ่ม ความหมายความส าคัญหรือความหมายของแต่ละบุคคล และโอกาสในการช่วยให้

กลุ่มประสบผลส าเร็จเท่าเทียมกัน จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า รางวัลของกลุ่มและความหมายของแต่ละบุคคลต่อกลุ่ม 

เป็นลักษณะท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผู้เรียน (Slavin, 1987) รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน

เรียนรู้ของกลุ่ม Slavin ท่ีเป็นท่ียอมรับกันแพร่หลาย มีดังต่อไปนี้ 

1) STAD (Student Teams–Achievement Division) เป็นรูปแบบการสอนท่ีสามารถดัดแปลงใช้ได้เกือบทุกวิชา 

และทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการพัฒนาสัมฤทธ์ิผลของการเรียนและทักษะทางสังคมเป็นส าคัญ (รูปท่ี 7) 

2) TGT (Teams–Games–Tournament) เป็นรูปแบบการสอนท่ีคล้ายกับ STAD แต่เป็นการจูงใจในการ

เรียนเพิ่มข้ึนโดยการใช้การแข่งขันเกมแทนการทดสอบย่อย(รูปที่ 8) 

3) TAI ( Team Assisted Individualization) เป็นรูปแบบการสอนท่ีผสมผสานแนวคิดระหว่างการร่วมมือ

กับการเรียนรู้ กับการสอนรายบุคคล (Individualized Instruction) รูปแบบของ TAI จะเป็นการประยุกต์ใช้กับการ

สอนคณิตศาสตร์ (รูปที่ 9) 

4) CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition ) เป็นรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน

เรียนรู้แบบผสมผสาน ท่ีมุ่งพัฒนาขึ้นเพื่อสอน การอ่าน และการเขียนส าหรับผู้เรียนแระถมศึกษาตอนปลาย

โดยเฉพาะ (รูปที่ 10) 

5) JIGSAW II ผู้ท่ีคิดค้นการสอนแบบ JIGSAW เริ่มแรกคือ Elliot–Aronson และคณะ (1978) หลังจากนั้น 

Slavin ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาปรับขยายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็น

รูปแบบการสอนท่ีเหมาะกับวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการบรรยาย เช่น สังคมศึกษา วรรณคดี บางส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ รวมท้ัง

วิชาอ่ืน ๆ ท่ีเน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจมากกว่าพัฒนาทักษะ (รูปท่ี 11) 

 

2 รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ตาม แนวคิดของ Johson and Johnson 

David Johnson และ Roger Johnson จากมหาวิทยาลัย Minnesota (1989) ได้พัฒนารูปแบบการสอน

แบบร่วมมือกันเรียนรู้โดยยึดหลักการเบ้ืองต้น 5 ประการด้วยกัน คือ 

1) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Positive Interdependence) 

2) การปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face Promotive Interaction) 

3) ความหมายและความสามารถของแต่ละคนในกลุ่ม (Individual Accountability) 

4) ทักษะทางสังคม (Social Skills) 

5) กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 
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3 รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ในแนวคิดของ Sharan 

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ในแนวคิดของ Shlomo Sharan และคณะ จากมหาวิทยาลัย 

University of Tel-Aviv ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีรูปแบบเน้นงานเฉพาะอย่าง เช่น Group Investigation ของ Sharan ซึ่ง

รูปแบบของการสอนแบบมีส่วนร่วมมือกันเรียนรู้ อาจสรุปรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ตามรูปแบบต่าง ๆ  

 

ตารางท่ี 13 แสดงสรุปแนวคิดหลักการและการประยุกต์การสอน ในกลุ่ม social and personal family 

เป้าหมาย, แนวคิด, หลักการ การประยุกต์สู่การสอน, ทักษะปฏิบัติ 

1. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน, เพิ่ม

คุณค่าของผู้เรียน 

1. ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก เป็นผู้ชี้แนะ

แนวทาง, เป็นผู้ร่วมเรียน 

1) ผู้เรียนเป็นผู้ท ากิจกรรมการเรียนรู้เอง, ผู้เรียน

เป็ น ศู นย์ กล า งกา ร เ รี ยน รู้  โ ด ยผ่ า นทา ง

กระบวนการกลุ่ม 

2) ผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ชี้แนะ

แนวทาง การจัดการเรียนการสอนอาจใช้การ

เรียนการสอนแบบ information processing 

family ร่วมด้วย 

2. การเรียนการสอนซึ่ง มุ่งเน้นพัฒนากลุ่ม และ

สังคม, เป็นการพึ่งพาอาศัยกันในสังคม 

2. จัดประสบการณ์การเรียนการสอนเป็นแบบการ

ท างานกลุ่ม โดยลักษณะท างานร่วมกัน 

1) ผู้เรียนมุ่งท างานเพื่อกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม

เป็นความส าเร็จของสมาชิกในกลุ่มทุกๆคน 

2) ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้จริง  หรือ

สถานการณ์จ าลอง เพื่อให้กลุ่มได้มีโอกาสร่วมกัน

ท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

3) เรียนรู้จากปัญหาของสังคม, แบบกรณีศึกษา มัก

จัดเนื้อหาการเรียนการสอนแบบ project  โดย

กลุ่มผู้เรียน และผู้สอนช่วยกันแก้ปัญหา 

4) ผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้, ชี้แนะ

แนวทาง ในด้านการให้ความรู้กับผู้เรียนอาจใช้

กระบวนการ information processing ร่วมด้วย 

โดยเฉพาะความรู้/ทักษะ การแก้ปัญหา, การ

ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และการอยู่ร่วมกันใน

สังคม เป็นต้น 
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4. กลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม (Constructivist) 
4.1 แนวคิดและเป้าหมาย 

การสร้างสรรคค์วามรูน้ิยม (constructivism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ว่าด้วยการกระท าของตนเอง โดยเชื่อว่า 

บุคคลเรียนรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่างๆกันโดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้างทาง

ปัญญาท่ีมีอยู่ และแรงจูงใจภายในเป็นพื้นฐานมากกว่า โดยอาศัยแต่เพียงการรับรู้ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม หรือรับการ

สอนจากภายนอกเท่านั้น (นักวิชาการบางท่านได้จัดแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยม ไว้ในกลุ่ม information  

processing) 

วรรณจรีย์ มังสิงห์ (2541) กล่าวว่า กว่า 40 ปี มาแล้วท่ีนักปรัชญาในแขนงญาณวิทยา (Epistemology) 

ได้ให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาเรื่องของความรู้ โดยพยายามท าความกระจ่างในธรรมชาติของความรู้ของมนุษย์ 

เช่น อยากทราบว่า ความรู้คืออะไร ความรู้ท่ีแท้จริงมาจากไหน เราได้ความรู้มาอย่างไร ความรู้เที่ยงตรงเพียงใด และ

มีหลักเกณฑ์อะไรท่ีใช้ตัดสินว่าอะไรเป็นความรู้ท่ีแท้จริง เป็นต้น ซึ่งในอดีต นักปรัชญาต่างเชื่อว่า ความรู้คือแหล่ง

สะสมของข้อเท็จจริง และความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ต่างๆมาประกอบกันเข้าเป็นเนื้อหาของศาสตร์ต่างๆ มนุษย์

สามารถค้นพบ ความรู้จากประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัส ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

เป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ต่อมาในต้นคริสตศตวรรษท่ี 20 การเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันของแนวคิด

ในวิชาฟิสิกส์สมัยใหม่ (modern physics) ท าให้นักปรัชญาต้องกลับมาทบทวนความเชื่อเก่ียวกับทฤษฎีและความรู้

เสียใหม่ และความเชื่อใหม่ท่ีเข้ามาแทนท่ีก็คือ ปรัชญาการสร้างสรรค์ความรู้นิยม (Constructivism) ซึ่งปรัชญา

สร้างสรรค์ความรู้นิยม เชื่อว่าความรู้ไม่ได้มาจากการค้นพบส่ิงท่ีมีบ่อเกิดจากภายนอก แต่ความรู้เป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้าง

ขึ้นภายในจิตจากการพยายามท าความเข้าใจ หรือให้ความหมายกับเหตุการณ์ ประสบการณ์ หรือข้อสนเทศ โดย

อาศัยความรู้เดิม ความเชื่อ ทฤษฎี และความคาดหวัง ของตนในการแปลความหมาย เพื่อท าความเข้าใจต่อ

สถานการณน์ั้นๆ นักปรัชญากลุ่มนี้มีแนวคิดว่า ความรู้ไม่ใช่ความจริง เพราะมนุษย์ไม่สามารถใช้ประสบการณ์อธิบาย

สิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องตามสภาพท่ีแท้จริงได้ เนื่องจากสิ่งท่ีมนุษย์เราสังเกตเห็น หรือรับรู้ จะถูกเลือกหรือก าหนด

ตามความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ 

Woolfolk (1995) ระบุว่า แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้นิยมนี้ มีพื้นฐานมาจากผลงานวิจัยของ

นักจิตวิทยา เช่น Piaget, Vygotsky, the Gestalt psychologists, Barlett และ Bruner และนักปรัชญาการศึกษา เช่น 

Dewey ซึ่งให้ความส าคัญด้านการสร้างสรรค์ความหมาย (construction of meaning) ของแต่ละบุคคล โดยเน้นท่ีการ

สร้างความหมาย และการสร้างสรรค์ความรู้ ไม่ใช่อยู่ท่ีการจดจ าข้อมูล นักทฤษฎีกลุ่ม constructivist ได้แบ่ง 

Constructivist ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม Cognitive Constructivist กับ 2)กลุ่ม Social Constructivist approach 

โดยกลุ่มแรกจะมีทรรศนะท่ีว่า ผู้เรียนจะสร้างสรรค์ (create) หรือสร้าง (construct) ความรู้ด้วยตนเอง โดยผ่าน

ทางการกระท า และมีปฏิสัมพันธ์กับโลก บทบาทของบุคคลอ่ืนอาจจะมีความส าคัญ แต่ก็ไม่ถึงกับส าคัญท่ีสุด ส่วน

กลุ่มหลัง (Social constructivist) มีทรรศนะว่า สิ่งส าคัญท่ีสุดในการเรียนรู้คือบริบทของสังคมท่ีการเรียนรู้นั้นเกิดข้ึน 

และเน้นความจ าเป็นในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และการใช้การต่อรองและปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ ซึ่ง Glasersfeld (1989 อ้างถึงใน พรหม ผูกดวง, 2542) ได้สรุปเก่ียวกับทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้

นิยม โดยอ้างถึงหลักการ 2 ข้อ คือ 1) ความรู้ไม่ได้เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างขึ้นโดยบุคคลท่ี

มีความรู้ความเข้าใจ 2) หน้าท่ีของการรับรู้คือ การปรับตัวและการประมวลประสบการณ์ท้ังหมด แต่ไม่ใช่เพื่อการ

ค้นพบสิ่งท่ีเป็นจริง โดย Fosnot (1996 อ้างถึงใน พรหม ผูกดวง, 2542) ได้สรุปเก่ียวกับทฤษฎีการสร้างสรรค์

ความรู้นิยมว่า ความรู้เป็นสิ่งชั่วคราว มีการพัฒนาไม่เป็นปรนัย ถูกสร้างขึ้นภายในตัวคน โดยอาศัยสื่อกลางทาง

สังคมและวัฒนธรรม ส่วนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการท่ีสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง ในการต่อสู่กับความขัดแย้งท่ี

เกิดข้ึน ระหว่างความรู้เดิมท่ีมีอยู่ กับความรู้ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
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ทฤษฎี Constructivist อธิบายว่า ความรู้ คือการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาจากประสบการณ์และ

โครงสร้างเดิมท่ีมีอยู่แล้ว โดยมีการตรวจสอบว่า สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรืออธิบายสถานการณ์เฉพาะ

อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในกรอบของโครงสร้างนั้นๆได้ และโครงสร้างทางปัญญาท่ีสร้างขึ้นใหม่นี้จะเป็นเคร่ืองมือส าหรับการสร้าง

โครงสร้างใหม่ๆต่อไปอีก (Confrey, 1991; Balacheff, 1991; Underhill, 1991, อ้างถึงไพจิตร สดวกการ, 

2539) ทรรศนะนี้มีส่วนร่วมกันอย่างมากกับทรรศนะท่ีเก่ียวกับความรู้ในปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ซึ่ง

เสนอโดย William James และ John Dewey ในต้นคริสต์วรรษท่ี 20 

Piaget นับว่าเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งของทฤษฎี Constructivist ท่ีว่า เด็กสร้างความรู้จากประสบการณ์ของเด็ก

เอง และกระบวนการในการสร้างความรู้ก็เป็นการกระท าของเด็กเอง (active) Asubel เป็นนักทฤษฎีอีกท่านหนึ่งท่ีมี

อิทธิพลต่อความเคล่ือนไหวของกลุ่ม constructivist ซึ่งมีความเห็นว่าโครงสร้างส่วนบุคคลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ

ท่ีสุดของการศึกษา สิ่งส าคัญท่ีสุดท่ีครูจะต้องรู้ในจุดเริ่มแรกของการสอนคือ สิ่งท่ีเด็กรู้มาก่อน หรือความรู้เดิมของ

เด็ก เพื่อท่ีครูจะได้วางแผนการสอนโดยใช้ความรู้เดิมและกลวิธีการเรียนรู้เดิมของเด็ก เป็นจุดเริ่มต้น ทรรศนะนี้เป็น

ท่ียอมรับของกลุ่ม Constructivists อย่างยิ่ง (Sutherland, 1992, อ้างถึง ไพจิตร สดวกการ, 2539) 

 

4.2. หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้ 

การสร้างความรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้นิยม คือ ความขัดแย้งทางปัญญา ดังนั้น หน้าท่ี

หลักของครูผู้สอนในแนวของกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม คือ การหากลวิธีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความขัดแย้งทาง

ปัญญา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ในวงจรการสร้างความรู้ใหม่ของผูเ้รียนในโครงสร้างทางปัญญา และโครงสร้างทาง

ปัญญาของผู้เรียนท่ีสร้างขึ้นใหม่นี้ จะท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิมส าหรับปัญหาใหม่ต่อไปเรื่อยๆ 

อย่างไม่รู้จบสิ้น จากแนวคิดหลักของปรัชญาสร้างสรรค์ความรู้นิยมดังกล่าว สามารถสรุปเป็นหลักการได้ดังนี้ 

1.ความรู้คือโครงสร้างทางปัญญาท่ีบุคคลสร้างขึ้น เพื่อคลี่คลายปัญหา สถานการณ์ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ โดยมี

การตรวจสอบว่า สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาหรืออธิบายสถานการณ์ปัญหาอื่นๆ ที่อยู่ในกรอบโครงสร้างเดียวกันได้ 

2. ผูเ้รียนเป็นผู้สร้างสรรคค์วามรู้ด้วยวิธีการต่างๆกัน โดยอาศัยประสบการณ์เดิม โครงสร้างทางปัญญาท่ีมี

อยู่ และแรงจูงใจภายในตนเองเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ 

3. ผู้สอนมีหน้าท่ีจัดการให้ผูเ้รียนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปัญญาของผูเ้รียนเองภายใต้ข้อตกลงเบ้ืองต้น

ทางการเรียนรู้ต่อไปนี้ 1)สถานการณ์เป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 2) 

ความขัดแย้งทางปัญญา เป็นแรงจูงใจให้เกิดกิจกรรมไตร่ตรองเพื่อขจัดความขัดแย้งนั้น 

4. การไตร่ตรองของผู้เรียนนั้น เกิดบนฐานแห่งประสบการณ์ และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เดิม ภายใต้

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้มีการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา 

 

ทฤษฎสีร้างสรรค์ความรู้นิยม เชื่อว่า ผู้เรียนเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน โดยอาศัย

ประสบการณ์เดิม และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เป็นพื้นฐานซึ่ง Underhil (1991 อ้างถึงใน พรหม ผูกดวง, 

2542) ได้เสนอว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยมนั้น จะต้องท าให้ผู้เรียนเกิด

ความขัดแย้งทางปัญญา (cognitive conflict) โดยการจัดให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือมี

ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ท าให้เกิดการไตร่ตรอง (reflection) และน าไปสู่การสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ 

(constructive restructuring) ท่ีได้รับการตรวจสอบท้ังจากตนเองและผู้อ่ืนว่า สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีอยู่ใน

โครงสร้างนั้น และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างโครงสร้างใหม่ต่อไป เรื่อยๆ ส่วนการไตร่ตรองเพื่อให้เกิด

โครงสร้างใหม่ทางปัญญานั้น Konold (1991 อ้างถึงใน พรหม ผูกดวง, 2542) ได้เสนอแนะว่า ครูควรจัดกิจกรรม

ให้นักเรียน ได้อภิปรายถึงความเชื่อของตนเก่ียวกับสถานการณ์นั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนประเมินและตรวจสอบ

ความเชื่อของตนเอง ซึ่งการอภิปรายแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันของนักเรียน จะน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่

ทางปัญญาเพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดข้ึนได้ นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่า พลังทางสังคมมีอ านาจต่อสถานการณ์ทุกๆ
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ด้านที่ด าเนินไปภายในสังคมนั้น (Staedman, 1991 อ้างถึงใน ไพจิตร สดวกการ, 2539) การจัดการเรียนการสอน

ตามแนวคิดของกลุ่มสร้างสรรค์ความรู้นิยม จึงให้ความส าคัญกับการอภิปราย ซึ่งมักอยู่ในแบบของการร่วมมือกัน

เรียนรู้ (cooperative, problem solving) และเห็นว่าผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะสนทนากับผู้อ่ืนและกับตัวเอง ใน

กระบวนการของกิจกรรมการร่วมมือกันเรียนรู้ การร่วมมือกันท างาน และการใช้ค าถามท่ีมุ่งวิเคราะห์วิธีการ  

ดังนั้น การเรียนรู้ตามแนวสร้างสรรค์ความรู้นิยม จะเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไขดังนี้ 1) ผู้เรียนต้องมีความ

กระตือรือร้น หรือแสดงพฤติกรรม การเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้เรียนเอง 2) ความรู้ต่างๆจะถูกสร้าง

ขึ้นภายในตัวผู้เรียนโดยการใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่แล้วจากสังคม สิ่งแวดล้อม รวมท้ังประสบการณ์เดิม มาเป็นเกณฑ์ช่วยใน

การตัดสิน 3)ความรู้และความเชื่อของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ท่ีผู้เรียน

ได้ประสบมา ซึ่งจะถูกใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ และใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแนวคิดใหม่ 4)ความเข้าใจจะ

แตกต่างจากความเชื่อและความเชื่อจะมีผลโดยตรงต่อการสร้างแนวคิด 5)การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะเก่ียวข้องกับการ

เปลี่ยนแนวคิดต่างๆของผู้เรียน (ทองเพียร กมลชัยรัตนา, 2540 อ้างถึงใน พรหม ผูกดวง, 2542) 

ทิศนา แขมมณี (2542) กล่าวว่า การเรียนการสอนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้นิยม จะต้องมี

องค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1)จุดมุ่งหมายหรือความต้องการของผู้เรียน  2)ความรู้เดิมหรือสิ่งท่ีมีอยู่เดิม

ของผู้เรียน และ3)สาระหรือส่ิงใหม่ท่ีจะเรียนรู้ ดังนั้น จึงสามารถอธิบายในอีกนัยหนึ่งได้ว่า โครงสร้างทางสติปัญญา

ของผู้เรียน ประกอบไปด้วยโครงสร้างความรู้ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน และขยายออกไปได้ โดยอาศัยองค์ประกอบ

อย่างน้อย 3 ประการคือ 1) ความรู้เดิม หรือโครงสร้างความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 2) ความรู้ใหม่ ได้แก่ ข้อมูล ข้อเท็จจริง 

ความรู้ ความรู้สึก ประสบการณ์ใหม่ๆที่บุคคลรับเข้าไป 3) กระบวนการทางสติปัญญา หรือทักษะกระบวนการต่างๆ

ท่ีใช้ในการท าความเข้าใจ ความรู้ท่ีรับมา และใช้ในการเชื่อมโยง และปรับความรู้เดิมและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน จาก

แนวคิดดังกล่าว การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ก็ต่อเม่ือผู้เรียนมีโอกาสได้รับข้อมูลประสบการณ์ใหม่ๆ เข้ามา และมี

โอกาสได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาของตน ในการคิดกลั่นกรองข้อมูล ท าความเข้าใจข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้

ใหม่กับความรู้เดิม และสร้างความหมายข้อมูลความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการสรรค์สร้างความรู้นี้จะช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายต่อตนเอง อันจะส่งผลถึงความเข้าใจ และการคงความรู้นั้น (retention) ดังนั้น การให้

ผู้เรียนได้มีโอกาสสรรค์สร้างความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดการสรรค์สร้างความรู้ (constructivism) จึงเป็นแนวคิดท่ี

สามารถน ามาใช้เสริมในการเรียนการสอนในลักษณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา คือ ได้

คิด ได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการส าคัญดังนี้ 1) ให้ผู้เรียนได้รับหรือแสวงหาข้อมูล/ประสบการณ์

ด้วยตนเอง 2) ให้ผู้เรียนได้ศึกษา คิด วิเคราะห์ และสร้างความหมายข้อมูล/ประสบการณ์ด้วยตนเอง โดยใช้ทักษะ

กระบวนการต่างๆ 3) ให้ผู้เรียนได้จัดระเบียบความรู้ ข้อมูลหรือจัดโครงสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการ

ดังกล่าว หากเป็นไปด้วยการริเริ่มของผู้เรียนเอง กล่าวคือ ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มการแสวงหา ศึกษา วิเคราะห์ สร้าง

ความหมาย และจัดระเบียบความรู้ด้วยตนเอง การสรรค์สร้างความรู้นั้นก็จะยิ่งมีความหมายต่อผู้เรียนมากขึ้น 

 

4.3. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ (Constructivist) 

Driver and Bell (1986 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุป, ม.ป.ป.) ได้ก าหนดขั้นตอนของการเรียนการสอนท่ี

เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ประกอบด้วย 

1. ขั้นน า (orientation): เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการเรียนบทเรียนนั้น 

2. ขั้นล้วงความคิด (elicitation): เป็นขั้นท่ีผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมท่ีมีอยู่ เก่ียวกับ

เรื่องท่ีเรียน วิธีการให้ผู้เรียนแสดงออก อาจท าได้โดย การอภิปรายกลุ่ม การใช้ผู้เรียนออกแบบ

โปสเตอร์ หรือการให้ผู้เรียนเขียนเพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจท่ีตนมีอยู่ ขั้นนี้ท าให้เกิดความขัดแย้ง

ทางปัญญา (cognitive conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุล (un-equilibrium) 

3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (restructuring of ideas) นับเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญของบทเรียนแบบ 

constructivist ขั้นนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
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3.1 ท าความกระจ่างและแลกเปลี่ยนความคิด (clarification and exchange of ideas) ผู้เรียนจะเข้าใจ

ได้ดีขึ้น เม่ือได้พิจารณาความแตกต่างและความข้ดแย้งระหว่างความคิดของตนเองกับของคนอื่น 

3.2 สร้างความคิดใหม่ (construction of new ideas) จากการอภิปรายและการสาธิต ผู้เรียนจะเห็น

แนวทาง รูปแบบ วิธีการ ท่ีหลากหลายในการตีความรากฎการณ์หรือเหตุการณ์แล้วก าหนด

ความคิดใหม ่

3.3 ประเมินความคิดใหม่ (evaluation of the new ideas) โดยการทดลองหรือการคิดอย่างลึกซึ้ง 

ผู้เรียนควรหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการหาทดสอบ alternative ideas ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนอาจจะ

รู้สึกไม่พึงพอใจ ความคิด ความเข้าใจที่เคยมีอยู่ เนื่องจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิด

ใหม่มากกว่า 

4. ขั้นน าความคิดไปใช้ (application of ideas) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนมีโอกาสใช้แนวคิด หรือความรู้

ความเข้าใจที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆทั้งท่ีคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย 

5. ขั้นทบทวน (review) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ทบทวนว่า ความคิดความเข้าใจของตนเองนั้น 

ได้เปลี่ยนไป โดยการเปรียบเทียบความคิด เม่ือเริ่มต้นบทเรียนกับความคิดของตนเม่ือสิ้นสุดบทเรียน 

ความรู้ท่ีผู้เรียนสร้างด้วยตนเองนั้น จะท าให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา (cognitive structure) คือกรอบ

ของความหมาย หรือแบบแผนท่ีบุคคลสร้างขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการตีความหมาย ให้เหตุผล 

แก้ปัญหา ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ต่อไป อย่างไม่รู้จบสิ้น 

 

Driver and Bell (1986 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุป, ม.ป.ป.) เน้นว่า ผู้เรียนควรจะเรียนเนื้อหาสาระไป

พร้อมกับการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ ของความรู้เดิม Driver and Bell (1986 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุป, 

ม.ป.ป.) ได้สรุปแนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ว่า มีลักษณะดังนี้  

1) ผลลัพธ์ (outcomes) ของการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่

กับความรู้เดิมของผู้เรียนอีกด้วย  

2) การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการสร้างความหมาย (construction of meaning) ผู้เรียนเป็นผู้ตีความสิ่งต่างๆ

จากความรู้เดิม ที่มีอยู่มาก่อนมากกว่าที่จะรับจากผู้อ่ืน 

3) การสร้างความหมายเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง และเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนเป็นผู้กระท าอย่าง

กระฉับกระเฉง (active process) 

4) ความหมายท่ีผู้เรียนสร้างขึ้น เม่ือประเมินแล้วอาจเป็นท่ียอกรับ หรือไม่เป็นท่ียอมรับก็ได้ 

5) ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดขอบในการเรียนรู้ 

 

การสร้างความรู้โดยตัวผู้เรียนเอง ด้วยการใช้กระบวนการ นั้น พิมพันธ์ เดชะคุป (ม.ป.ป, อ้างถึง พิมพันธ์ 

เดชะคุปต์, 2542) กล่าว่า ค าว่า กระบวนการ ที่ใช้นั้นเม่ือศึกษาวิเคราะห์กระบวนการต่างๆแล้ว สามารถแบ่งเป็น 2 

กระบวนการส าคัญคือ 1) กระบวนการคิด 2) กระบวนการกลุ่ม ซึ่งกระบวนการคิด เป็นการคิดขั้นสูง เช่น 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการวิจัย ฯลฯ ซึ่งต้อง

ใช้ทักษะการคิดข้ันพื้นฐานและขั้นกลางประกอบ (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2540)  ส่วนกระบวนการ

กลุ่มนั้น หมายถึง บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาท างานร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ทักษะ และ

สร้างบรรยากาศในการท างานเป็นกลุ่ม 

พรหม ผูกดวง (2542) ได้ศึกษาผลของการสอนตามแนวการสร้างสรรค์ความรู้นิยมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของ Underhill (1991) โดยอาศัยความขัดแย้งทางปัญญา (cognitive 

conflict) ซึ่งเกิดจากการท่ีผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญญา ท าให้เกิดการไตร่ตรอง (reflection) และน าไปสู่
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (cognitive structure) ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นสร้างความ

ขัดแย้งทางปัญญา ขั้นไตร่ตรอง และขั้นสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้  

1. ขั้นน า: เป็นการทบทวนความรู้พื้นฐาน  

2. ขั้นสอน: 

3. ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา: โดยการสร้างสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือเสนอค าถาม จากนั้นให้

ผู้เรียนเสนอค าตอบเป็นรายบุคคล และตรวจสอบค าตอบโดยเปรียบเทียบค าตอบในกลุ่มผู้เรียน 

4. ขั้นการไตร่ตรอง: เพื่อการให้ความรู้เพิ่มเติม และอภิปรายเปรียบเทียบกับความรู้ของกลุ่มผู้เรียน 

5. ขั้นสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา: โดยการสร้างค าถามและเสนอค าตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างกลุ่ม 

6. ขั้นสรุป: โดยการอภิปรายสรุปและท าแบบฝึก 

 

กล่าวโดยสรุปแล้ว แนวการจัดการเรียนการสอนตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ คือการจัดการเรียนการสอน

โดยให้ผู้เรียนเผชิญกับปัญหาจริงหรือประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณ ไตร่ตรอง กับปัญหา 

เพื่อดึงเอาประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ลักษณะเด่นของแนวการสอน

ดังกล่าว จะสามารถช่วยพัฒนา 1) ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบท่ีลึกซึ้ง และกระบวนการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 2) เกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างมีความหมาย ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นเองจากประสบการณ์ท่ีมีอยู่

ผนวกกับประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับ ร่วมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสังคม 3) ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่าง

กระตือรือร้น เพราะกิจกรรมนั้นมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 4) เกิดทักษะทางสังคม เนื่องจากมีโอกาสพูดคุยและ

แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืน 5) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามแนวการเรียนรู้ (styles of learning) ของ

ตนเอง 
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