
บทที่  3 
การพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

 
 

1.  ความหมายของคําวา  "กระบวนการเรียนรู" 
   กระบวนการเรียนรู (learning process) เกิดจากคําหลัก 2 คํา ไดแก 1) กระบวนการ  
และ 2) การเรียนรู 
   1) กระบวนการ หมายถึง ลําดับการของการกระทํา ซึ่งดําเนินตอเน่ืองกันจนสําเร็จลง  
(พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 : 34) 
   2) การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรมหรือศักยภาพของพฤติกรรมที่คอนขาง
ถาวร ซึ่งการเปลี่ยนน้ีมีสาเหตุมาจากการไดรับประสบการณ 
   ดังน้ัน เม่ือรวมคําวากระบวนการ และการเรียนรูเขาดวยกัน กระบวนการเรียนรูจะ
หมายถึง "ลําดับขั้นตอนที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู" 
 
   ตัวอยางกระบวนการเรียนรูในชีวิตจริงของเราจะมีใหพบเห็นอยูเสมอ เชน ลูกเรียนรู
การพูดคําวา "แม" จากกระบวนการเรียนรูจากมารดา ดังนี้ 
 
 ขั้นท่ี  1        แมพูดคําวา  "แม"  ใหเปนตัวอยาง 
 
 ขั้นท่ี  2         ลูกพูดคําวา  "แม"  เลียนแบบแม 
 
 
            พูดถูก  ประเมินวา  พูดผิด 
 ขั้นท่ี  3                   ลูกพูดถูกตอง 
                  หรือไม 
 

ขั้นท่ี  4 แมชมเชย  
 
 ขั้นท่ี  5    ยุต ิ
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   การเรียนรูเปนกระบวนการที่ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปนผลจาก
การฝกและประสบการณ แตมิใชผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ เชน สัญชาตญาณหรือวุฒิ
ภาวะ หรือจากการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของรางกาย (Hilgard and Bower 1975) 
 
   บลูม (Bloom 1976) กลาวถึง การเกิดการเรียนรูในแตละครั้งจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น 3 ประการ จึงจะเรียกวาเปนการเรียนรูที่สมบูรณ คือ 
   ก. การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู ความคิด ความเขาใจ (Cognitive Domain)  
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง เชน ความคิดรวบยอด 
   ข. การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณหรือความรูสึก (Affective Domain) หมายถึง  การ
เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ เชน ความเชื่อเจตคติ คานิยม 
   ค. การเปลี่ยนทางการเคลื่อนไหวของรางกาย เพ่ือใหเกิดทักษะ และความชํานาญ  
เชน (Psychomotor Domain) การวายนํ้า เลนกีฬา 
 
   การเรียนรูมีพฤติกรรม 2 สวน คือ 
   1.  พฤติกรรมเดิมกอนใหการเรียนรู 
   2.  พฤติกรรมหลังจากใหการเรียนรูแลว 
   คํานิยามของการเรียนรูกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จากพฤติกรรมเดิมไป
เปนพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร เปนผลที่ไดจากประสบการณ ผลจากการตอบสนองตาม
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งความรู ความรูสึก และทักษะ (ปรียาพร  
วงศอนุตรโรจน, 2546, หนา 26-27) 
 
   หากพิจารณาถึงองคประกอบของกระบวนการเรียนรูจากตัวอยางดังกลาวแลวจะมี 3  
องคประกอบ ดังนี้ 
   1) ข้ันตอนของกิจกรรม (syntax) ในกระบวนการเรียนรู ผูเรียนจะมีขั้นตอนที่ทําให
เกิดการเรียนรู เชน จากตัวอยางการเรียนรู "การเรียกคําวาแม" จะมี 5 ขั้นตอน และเราจะพบ
เสมอวาการเรียนรูในแตละประเภทจะกําหนดขั้นตอนของการเรียนรูไวดวย เชน กระบวนการ
เรียนรูทางวิทยาศาสตรมีขั้นตอน เร่ิมจากการกําหนดปญหา การตั้งสมมุติฐาน การรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลจากขอมูล หรือในทางศาสนาพุทธไดกําหนดขั้นตอน
แกปญหา (การดับทุกข) ไว 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นกําหนดทุกข ขั้นการแสวงหาสมุทัย ขั้นกําหนด
นิโรธ และขั้นแสวงหามรรค เปนตน 
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   2) การกําหนดความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน (social system) หรือการ
กําหนดบทบาทในแตละขั้นตอนวา ผูเรียนตองทําอะไร ผูสอนตองทําอะไร ดังเชน การเรียนรูการ
เรียกคําวาแมนั้น บทบาทของแมคือเปนตัวแบบดวยการพูดเปนแบบอยาง แลวใหลูกพูดตาม  
และเม่ือลูกพูดไดถูกตอง แมมีบทบาทในการใหการเสริมแรง เปนตน ดังน้ัน ในกระบวนการ
เรียนรู  จึงตองกําหนดบทบาทของผูเรียนและผูสอนในทุกขั้นตอนของกิจกรรม 
   3) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (supporting system) ในการจัดกิจกรรมแตละขั้นตอนอาจ
จําตองใชสื่อหรือจัดสภาพแวดลอมเฉพาะอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดงายและ
รวดเร็ว เชน มีสื่อที่เปลี่ยนจากสภาพนามธรรมใหเปนรูปธรรม สิ่งสนับสนุนน้ันอาจเปนตัวบุคคล 
เปนสื่อทางกายภาพ หรือส่ือทางจิตภาพ เปนตน 
 

2.  ประเภทของการเรียนรู  และกระบวนการเรียนรู 
   การจําแนกประเภทของกระบวนการเรียนรูวาเปนประเภทใดบาง ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใช
จําแนก เชน อาจจําแนกเปนเรียนรูเก่ียวกับพุทธิพิสัย เจตพิสัย หรือทักษะพิสัย หรือจําแนกเปน
การเรียนรูวิชาภาษาไทย การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร การเรียนรูวิชาสังคมศึกษา หรือจําแนก
เปนการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การเรียนรูของเด็กประถมศึกษา การเรียนรูของเด็กมัธยมศึกษา 
   กานเญ ไดเสนอวา การเรียนรูขั้นสูงสุดของมนุษย ไดแก "การเรียนรูการแกปญหา"  
และไดจําแนกประเภทของการเรียนรูตามกระบวนการเรียนเปน 8 ประเภท ดังตอไปน้ี 

  2.1  การเรียนรูสัญญาณ 
  2.2  การเรียนรูการเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง 
  2.3  การเรียนรูแบบลูกโซ 
  2.4  การเรียนรูเชื่อมโยงถอยคํา 
  2.5  การเรียนรูแยกแยะสิ่งเรา 
  2.6  การเรียนรูมโนมติ 
  2.7  การเรียนรูหลักการ 
  2.8  การเรียนรูการแกปญหา 

 
   กานเญ อธิบายวา การเรียนรูการแกปญหา ซึ่งเปนการเรียนรูระดับสูงสุดนั้น  
ประกอบดวยการเรียนรูจากข้ันพ้ืนฐานจนถึงขั้นสุดทาย มีทั้งหมด 8 ประเภทและเปน
กระบวนการเรียนรูอยางตอเน่ืองเรียงตามลําดับจากประเภทที่ 1 จนถึงที่ 8 ไดดังภาพที่ 4 
 
 



 

 การเรียนรูแบบแกปญหา  (ประเภทที่  8) 

 
                                              การเรียนรูหลักการ  (ประเภทที่  7) 

 
                                                 การเรียนรูมโนมติ  (ประเภทที่  6) 

 
                       การเรียนรูแยกแยะส่ิงเรา  (ประเภทที่  5) 
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            การเรียนรูการเชื่อมโยงคํา (ประเภทที่  4) 

             หรือ 
          การเรียนรูแบบลูกโซ (ประเภทที่ 3) 

 
      การเรียนรูเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนอง (ประเภทที่ 2) 

 
                                         การเรียนรูสัญญาณ  (ประเภทที่ 1) 

 
ภาพที่ 4  แสดงกระบวนการเรียนรูการแกปญหาของกานเญ 

 
   การจัดกระบวนการเรียนรูของกานเญ เริ่มดวยการวิเคราะหลําดับขั้นการเรียนรู ดวย
การศึกษาวา "กอนที่ผูเรียนจะทําสิ่งน้ันได ผูเรียนจะตองทําอะไรไดมากอน" เชน การเรียนรู
ปลายทาง คือใหผูเรียนเรียนรูการคํานวณพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมได นักเรียนจะตองเรียนรู
เก่ียวกับอะไรมากอน จากการศึกษาของกานเญพบวา หากผูเรียนจะเรียนรูการแกปญหา หรือ
การเรียนรูประเภทที่ 8 ไดผูเรียนจะตองเรียนรูประเภทที่ 7 ไดมากอน และกอนจะเรียนรูประเภท
ที่ 7 ไดจะตองเรียนรูประเภทที่ 6 ไดมากอน เปนเชนนี้ตามลําดับ (ปรีชา วิหคโต, 2537, หนา 
107-110) 
 

การลําดับขั้นตอนของการเรียนรู 
   ครอนบาค (Cronbach 1970) ไดกําหนดสถานการณที่จะทําใหเกิดการเรียนรูของ
บุคคลวาประกอบดวยลําดับขั้น 7 ขั้น คือ 
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   1. สถานการณ หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ ที่ผูเรียนตองเผชิญ 
   2. ลักษณะประจําตัวบุคคล เปนคุณสมบัติประจําตัวผูเรียนที่ชวยใหเกิดการเรียนรูได
เร็วขึ้น คุณสมบัติเหลาน้ีไดแก ความสามารถทางสมอง เจตคติ ความสนใจและความพรอม เปน
ตน 
   3. เปาหมาย คือ สิ่งที่ผูเรียนคาดหวังวาจะไดรับจากการเรียนรูนั้น 
   4. การแปลความหมาย คือ การที่ผูเรียนเกงเพงเล็งความสนใจไปยังสถานการณที่
แวดลอมอยู พิจารณาเกี่ยวโยงไปยังประสบการณที่ผานมา แลวเลือกวิธีการตอบสนองที่คาดวา
จะใหผลสมตามเปาหมายที่วางไว 
   5. การกระทําจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูเรียนไดแปลความหมายของสถานการณที่
เผชิญอยูแลว ผูเรียนจะเลือกกระทําสิ่งที่คาดวา จะนําไปสูเปาหมายที่สรางความพอใจใหแกตน 
   6. ผลการปฏิบัติ เปนส่ิงที่เกิดขึ้นตามมาจากการกระทํา ถาผลของพฤติกรรมเปนที่นา
พอใจ และบรรลุเปาหมายท่ีมุงหวัง ผูเรียนก็นําพฤติกรรมน้ันไปใชในสถานการณใหมที่มีความ
คลายคลึงกัน 
   7. ปฏิกิริยาตอความลมเหลว เม่ือผูเรียนประสบความลมเหลวในการแสวงหาความ
พอใจในการมุงทิศทางไปสูเปาหมายก็จะเร่ิมแปลความหมายสถานการณใหมอีกคร้ังหนึ่ง  
ทดลองแสวงหาพฤติกรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และเกิดความพอใจในที่สุด 
 

ทฤษฎีการเรียนรู 
   ทฤษฎีการเรียนรูเปนพื้นฐานเพื่อความเขาใจเก่ียวกับการเรียนการสอน ซึ่งทฤษฎีการ
เรียนรูนี้จะเปนหลักของการสอนและวิธีการสอน ทฤษฎีการเรียนรูแบงเปน 4 กลุม คือ 
   1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ซึ่งแบงเปนทฤษฎียอย ไดแก 
        1.1  ทฤษฎีการเรียนรูการวางเง่ือนไขของพาฟลอฟ (Pavlov) 
        1.2  ทฤษฎีการเรียนรูการวางเง่ือนไขของวัตสัน (Watson) 

1.3  ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไขของสกินเนอร (Skinner) 
1.4  ทฤษฎีการเรียนรูของฮัลล (Hull) 
1.5  ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) 
 

   2. ทฤษฎีความรูความเขาใจหรือทฤษฎีปญญา (Cognitive Theories) แบงออกเปน
ทฤษฎียอย คือ 
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       2.1  ทฤษฎีกลุมเกสตตัลท (Gestalt's Psychology) 
       2.2  ทฤษฎีการเรียนรูของทอลแมน (Tolman) 
       2.3  ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร (Bluner) 
 
   3. ทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยม (Humanisticism) แบงเปนกลุมยอย ดังนี้ 

3.1 ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow) 
3.2 ทฤษฎีของโรเจอร (Rogers) 
3.3 ทฤษฎีของคอมบส (Combs) 

 
   4. ทฤษฎีผสมผสาน (Intergrated Theory) ไดแก ทฤษฎีของกาเย (Gane) ซึ่ง
ผสมผสานระหวางทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและทฤษฎีความรูความเขาใจ และทฤษฎีการเรียนรู
ของบลูม (Bloom) 
 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เนนถึงพฤติกรรมของมนุษย แมจะเนนกระบวนการภายใน แตก็

พิจารณาพฤติกรรมที่แสดงออก 
   1.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ (Pavlov 1929) เขาเชื่อวา สิ่งเราที่เปน
กลางจะเกิดขึ้นพรอมๆ กับสิ่งเราที่ทําใหเกิดกริยาสะทอนอยางหน่ึงหลายๆ คร้ัง สิ่งเราที่เปน
กลางจะทําใหเกิดกริยาสะทอนอยางน้ันดวย การเรียนรูของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการวางเง่ือนไข 
   ขั้นตอนการทดลองของพาฟลอฟ เขาไดทดลองกับสุนัข โดยการสั่นกระด่ิงแลวเอาผง
เน้ือใสปากสุนัข ทําซํ้าๆ กันหลายๆ คร้ัง ในลักษณะเชนเดียวกัน จนสุนัขเกิดความเคยชินกับ
เสียงกระดิ่ง เม่ือไดกินผงเนื้อเปนเวลาหลายครั้งติดตอกันตามปกติ สุนัขจะหลั่งนํ้าลายเม่ือมีผง
เน้ือในปาก แตเม่ือนําผงเน้ือมาคูกับเสียงกระด่ิงเพียงไมก่ีครั้ง เสียงกระด่ิงเพียงอยางเดียวก็ทํา
ใหสุนัขน้ําลายไหลได แสดงวาการเรียนรูไดเกิดขึ้น เดิมทีสุนัขไมไดหลั่งนํ้าลายเมื่อไดยินเสียง
กระด่ิง แตเม่ือนํากระด่ิงไปคูกับผงเน้ือ สุนัขก็หลั่งนํ้าลาย เม่ือไดยินเสียงกระด่ิงโดยไมตองมีผง
เน้ือ 
   พาฟลอฟ สรุปปรากฏการณเรียนรูจากการทดลองไดดังนี้ 
   ก. กฎการลบพฤติกรรม (Law of Extinction) ความเขมขนของการตอบสนองจะลดลง
เรื่อยๆ ถาใหรางกายไดรับสิ่งเราที่วางเง่ือนไขกับสิ่งเราที่ไมวางเง่ือนไขหางกันออกไปมากขึ้น 
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   ข. กฎแหงการคืนกลับ (Law of Spontaneous Recovery) มีสาระสําคัญ คือ การ
ตอบสนองที่เกิดจากการวางเง่ือนไขที่ลดลงไปเพราะไดรับแตสิ่งเราที่วางเง่ือนไขเพียงอยางเดียว  
จะกลับปรากฏขึ้นอีกและเพ่ิมมากขึ้น ถารางกายมีการเรียนรูอยางแทจริง โดยไมตองมีสิ่งเราที่ไม
วางเง่ือนไข 
   ค. กฎแหงความคลายคลึงกัน (Generalization) มีสาระวา ถาผูเรียนมีการเรียนรู โดย
แสดงอาการตอบสนองจากการวางเงื่อนไขตอสิ่งเราที่วางเง่ือนไขหน่ึงแลว ถามีสิ่งเราอ่ืนที่มี
คุณสมบัติคลายคลึงกันกับสิ่งเราที่วางเง่ือนไขเดิม ผูเรียนจะตอบสนองเหมือนกับสิ่งเราที่วาง
เง่ือนไขนั้น 
   ง. กฎแหงการจําแนก (Discrimination) ถาผูเรียนมีการเรียนรู โดยแสดงอาการ
ตอบสนองจากการวางเง่ือนไขตอสิ่งเราที่วางเง่ือนไขเดิม ผูเรียนจะตอบสนองแตกตางกันไปจาก
สิ่งเราที่วางเง่ือนไขขึ้น 
 
   1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของวัตสัน (Watson 1958) ไดนําทฤษฎีของพาฟลอฟมา
ใช และนํามาทดลองกับคน โดยมีความรูสึกและอารมณเขามาเกี่ยวของ อารมณที่เกิดขึ้น เชน  
อารมณกลัว ซึ่งมีผลตอส่ิงเราบางอยางตามธรรมชาติอยูแลว ก็จะทําใหกลัวส่ิงเราอ่ืนๆ ไดดวย
เขาไดทดลองกับบุตรชาย ดวยการนําหนูสีขาวมาใหเด็กเลนคูกับเสียงดัง จนเด็กเกิดความกลัว
และมีผลตอความกลัวในสัตวที่คลายคลึงกันในลักษณะ การนําหลักการเรียนรูการวางเง่ือนไขมา
ใชก็คือ ตองสรางความชอบในสิ่งที่เรียนเพ่ือเปนการปรับพฤติกรรม และนําหลักการเรียนรูมาใช
คือ 
   ก. การนําหลักการลดพฤติกรรมมาใช โดยการลดในสิ่งที่ตองเรียนรูซ้ําซาก ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือไมใหเกิดความเบื่อหนาย 
   ข. การนํากฎความคลายคลึงกันมาใชเปนการเปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจยิ่งขึ้น 
   ค. การนํากฎแหงการจําแนกมาใช โดยการอธิบายถึงความแตกตางของสิ่งที่เรียน 
 
   1.3 ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไขดวยการกระทําของสกินเนอร (B.F. 
Skinner 1950) เขาทําการทดลองกับหนูและนกพิราบ พบวา การเรียนรูเกิดจากผูเรียนเปน
ผูกระทํา โดยการมองเห็นความสัมพันธระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง และการกระทําใดถา
ไดรับการเสริมแรงมีแนวโนมจะทําพฤติกรรมนั้นอีก 
   กฎแหงการเรียนรูที่ไดจากการทดลองของ สกินเนอร ก็คือ กฎแหงการเสริมแรง โดยมี  
2 เรื่อง คือ 
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   ก. ตารางกําหนดการเสริมแรง (Schedule of Reinforcement) เปนการใชกฎเกณฑ
บางอยาง เชน เวลา พฤติกรรมเปนตัวกําหนดการเสริมแรง 
   ข. อัตราการตอบสนอง (Response Rate) เปนการตอบสนองที่เกิดจากการเสริมแรง
ตางๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นมากนอย และนานคงทนถาวรเพียงใด ยอมแลวแตตารางการกําหนดการ
เสริมแรงนั้นๆ 
 
   การเสริมแรงจึงแบงเปน 4 วิธี คือ 
   1. การเสริมแรงโดยใชเวลากําหนดแบบแนนอน (Fixed Interval) เปนวิธีที่ใชเวลาที่
คงที่กําหนดเปนมาตรฐานวาจะไดทุก 3 นาที หรือ 6 นาที เปนตน 
   2. การเสริมแรงโดยใชพฤติกรรมกําหนดแบบแนนอน (Fixed  Ratio) เปนวิธีที่ใช
พฤติกรรมการตอบสนองที่คงที่เปนเกณฑ วาจะใหการตอบสนองเกิดขึ้นก่ีคร้ัง จึงจะใหการ
เสริมแรงหน่ึงคร้ัง 
   3. การเสริมแรงโดยใชชวงเวลาไมแนนอนเปนเกณฑ (Variable Interval) เปนวิธีที่
กําหนดโดยใชชวงเวลาที่ไมแนนอนในการใหการเสริมแรงในแตละครั้ง 
   4. การเสริมแรงโดยใชชวงของพฤติกรรมไมแนนอนเปนเกณฑ (Variable Ratio) เปน
วิธีที่ใชชวงของพฤติกรรมไมแนนอนกําหนด เปนเกณฑในการใหการเสริมแรงแตละครั้ง 
 
   การเสริมแรงตามหลักของสกินเนอร สรุปไดวา ระยะแรกของการศึกษานั้นตองให
รางวัลตอบสนองทุกคร้ัง การเรียนรูจะเร็วขึ้นและดําเนินไปอยางไดผลเปนที่นาพอใจ แตเม่ือเกิด
การเรียนรูแลวควรจะเวนการเสริมแรงแนนอนเสีย หันมาใชการเสริมแรงเปนระยะ ทั้งน้ีเพ่ือเปน
การชวยใหผูเรียนไดปรับตัวเขากับสถานที่เปนจริงของเหตุการณปจจุบัน ในชีวิตจริงเปนการ
ตอบสนองของบุคคล ไมจําเปนตองไดรับการเสริมแรงทุกคร้ัง 
 
   การนําทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอรไปใชในการเรียนการสอน มีดังนี้ 
   1. การใชกฎการเรียนรู กฎที่ 1 คือ การเสริมแรงทันทีทันใด มักใชเม่ือตองการให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็ว สวนกฎที่ 2 คือ การเสริมแรงเปนคร้ังคราว มักใชเม่ือตองการ
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไปเรื่อยๆ แลวแตความเหมาะสมของผูเรียนและโอกาสที่จะใช 
   2. การสรางบทเรียนสําเร็จรูป โดยมีจุดมุงหมายวา ผูเรียนจะไดรับการเสริมแรงทันทีที่
แสดงพฤติกรรมถูกตอง นอกจากนี้บทเรียนสําเร็จรูป ยังเปนบทเรียนที่ผูเรียนสามารถนําไปเรียน
ดวยตัวเอง โดยไมมีครู ซึ่งเหมาะสําหรับผูเรียนที่มีเวลาไมแนนอน และชวยในการสอนเสริม 
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   3. การใชในการปรับพฤติกรรมในทางที่ตองการโดยมี 3 ลักษณะ การเพ่ิมหรือการคง
พฤติกรรมเดิมไว การสรางพฤติกรรมใหม และการลดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา 
   4. ใชเปนพฤติกรรมทางวาจา เพ่ือใชในการสอนวิธีพูดโดยใชการบันทึกเสียงเพ่ือใชฟง
เสียงอาน เสียงพูดใหเหมาะสม 
 
   1.4 ทฤษฎีการเรียนรูของฮัลล (Hull 1942) เปนทฤษฎีการวางเง่ือนไข โดยอาศัย
การตอเน่ืองระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง โดยเขาเชื่อวา พฤติกรรมการเรียนรูเกิดจากแรงขับ  
คือ ความหิว ความกระหายกับอุปนิสัยของบุคคลน้ัน เม่ือไดรับการเสริมแรงเขียนเปนสมการ  
ดังนี้ 
   พฤติกรรม (Behavior) =  แรงขับ (Drive) X  นิสัย (Habit) 
 
   การเรียนรูจะเพ่ิมขึ้นเม่ือไดรับการเสริมแรง แตในบางครั้ง อัตราการเพ่ิมจะลดลงแม
การเรียนรูจะดําเนินไปเรื่อยๆ ทั้งน้ีก็เพราะมีตัวแปรอ่ืนเขามาเก่ียวของโดยเฉพาะตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอการเรียนรู เชน ความพรอม ความสนใจ ความถนัด เปนตน 
 
   เขาไดทดลองกับหนู โดยการฝกใหกดคาน ปรากฏวา หนูยิ่งกดคานมากข้ึน ทําใหเขา
สรุปกฎการเรียนรูไดดังนี้ 
   1. การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง ลักษณะการใหรางวัลเพ่ือใหเกิดแรงขับ  
การเสริมแรงเปนความสัมพันธระหวางแรงขับกับการใหรางวัล แรงขับเปนสภาพความเครียด  
อันเปนผลจากความตองการ สวนรางวัลเปนความพอใจที่สามารถสนองความตองการในการลด
แรงขับ 
   2. การถายโยงการเรียนรู ถาการเรียนรูใหมคลายคลึงกับการเรียนรูเดิม ผูเรียนจะ
สามารถตอบสนองตอการเรียนรูใหมนั้นเหมือนเดิมหรือคลายคลึงกับการตอบสนองตอการเรียนรู
เดิม 
   3. การยับยั้งปฏิกิริยา (Reactive Inhibition) เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากความเม่ือยลา
กลามเน้ือหดตัว การตอบสนองจะลดลง การเรียนรูก็จะลดลงดวยผูเรียนควรไดรับการพักผอน
เม่ือเกิดความเหนื่อยลา เพ่ือใหพฤติกรรมยับยั้งปฏิกิริยาหายไปแลวจึงเริ่มเรียนรูอีก 
   4. การเขาสูเปาหมาย (The Goal Gradient) โดยการใชเวลาเปนหลัก ยิ่งเวลาที่เขาสู
เปาหมายมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหผูเรียนมีกําลังหรือแนวโนมที่จะตอบสนอง คือ เกิดการเรียนรูเพ่ิม
มากขึ้น และยิ่งเวลาของการเสริมแรงเกิดใกลเคียงกับการตอบสนองมากเทาใด ก็จะทําใหผูเรียน
เรียนรูไดดีที่สุด 
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   5. การตอบสนองหลายรูปแบบกอนบรรลุเปาหมาย (Practional Anticipatory Goal  
Reaction) เปนการตอบสนองแบบลองผิดลองถูก เพ่ือจะไดรูปแบบที่ถูกตอง 
   6. การลําดับพฤติกรรมเพ่ือจัดกลุมนิสัย (Habit Family Hierarchy) เปนวิธีการเรียนรู
ของแตละคน เม่ือทําแลวไดผลตามมุงหมายก็จะใชวิธีนั้นมาเพื่อพบสภาพปญหาที่คลายคลึงกัน
จนเปนนิสัยประจําตัว 
 
   นอกจากนี้ก็ยังมีองคประกอบอ่ืนที่จําเปนในการเรียนรู คือ 
   ก.  ความสามารถของผูเรียน 
   ข.  แรงจูงใจในการเรียน 
   ค.  ความเขาใจในเรื่องที่เรียน 
   ง. การไมใหเกิดการลืมคือ การลืมเกิดจากการไมไดนําไปใช หากจะใหจําไดก็คือตอง
นําส่ิงที่เรียนรูมาใชบอยๆ 
 
   การนําหลักการไปใชในการเรียนการสอน คือ 
   ก.  ผูสอนตองสรางแรงขับใหเกิดขึ้น และตองใหการเสริมแรง 
   ข.  เม่ือผูเรียนเกิดความเหนื่อยลาก็ตองพักผอน 
   ค.  เม่ือผูเรียนใกลจะเรียนรูและมีความตั้งใจมาก ควรจะใหการเสริมแรงถี่ขึ้น เชน  
คําชม  การใหกําลังใจ 
   ง.  ควรพยายามสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
   จ.  การใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ควรพิจารณาองคประกอบอ่ืน เชน ความสามารถ 
ความเขาใจของผูเรียน 
 
   1.5 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike's Concepted Theory) ธอรนไดค 
ไดทดลองเก่ียวกับการเรียนรู โดยการเนนสิ่งเราและการตอบสนอง ใชการลองผิดลองถูก เขาใช
แมวที่หิวใสในหีบกล และดูการหาทางออกจากหีบกลของแมว เขาคนพบวาการเรียนรูเกิดจาก
ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางส่ิงเราและการตอบสนองโดยมีสิ่งภายนอกเปนตัวเสริมแรง เขา
คนพบกฎ 3 ขอ ในการเรียนรู คือ 
   ก. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กฎน้ี กลาวถึงสภาพความพรอมของทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ความพรอมทางรางกาย หมายถึง ความพรอมทางวุฒิภาวะ สวนความ
พรอมทางจิตใจ หมายถึง ความพรอมที่เกิดจากความพึงพอใจซึ่งตองมีทั้งสองอยางประกอบกัน 
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   ข. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กฎน้ี กลาวถึงการสรางความม่ันคงของการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่ถูกตอง โดยการฝกหัดซํ้าบอยๆ ยอมทําใหเกิดการ
เรียนรูไดนานและคงทนถาวร โดยมีกฎขอยอยอีก 2 ขอ คือ กฎแหงการนําไปใชทําใหการเรียนรู
ถาวร และกฎแหงการไมไดใชทําใหเกิดการลืม 
   ค. กฎแหงผลที่ไดรับ (Law of Affect) กฎน้ี กลาวถึงผลท่ีไดรับเม่ือแสดงพฤติกรรม
การเรียนรู ถาผูเรียนพอใจก็แสดงพฤติกรรมนั้นอีก หากไมพอใจก็ไมอยากจะเรียน ซึ่งตรงกับ
ลักษณะการเสริมแรง 
   การนํากฎของธอรนไดคไปใชในการเรียนการสอน 
   ก. การนํากฎแหงความพรอมมาใช กอนเรียนควรสํารวจความพรอมของผูเรียน ควรมี
การเตรียมความพรอมเปนการนําเขาสูบทเรียน 
   ข. การนํากฎแหงการฝกหัดมาใช เม่ือตองการใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนเก่ียวกับ
สิ่งที่ตองการฝกหัด เชน กีฬา ดนตรี ควรสรางความเขาใจและหมั่นฝกในสิ่งที่เรียนไปแลว 
   ค. การนํากฎแหงผลท่ีไดมาใชเปนการเสริมแรง โดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก คือ 
ผูเรียนจะพอใจเม่ือเรียนไดผลดี โดยมีคําชมหรือรางวัลเปนการตอบแทน 
   ง. การท่ีผูเรียนจะเรียนรูตามหลักการเรียนรูของธอรนไดค เปนการเรียนดวยการลอง
ผิดลองถูก จึงควรใหผูเรียนเรียนดวยตนเองจนกวาผูเรียนจะคนหาวิธีเรียนที่ดีและเหมาะสมที่สุด 
 
   สรุปทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม เนนพฤติกรรมที่สังเกตได สภาพแวดลอมจะ
เปนตัวกําหนดพฤติกรรม พฤติกรรมการเรียนรูถูกกําหนดโดยประสบการณ การเรียนรูจะเกิดขึ้น
เม่ือมีการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง พฤติกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได สรางได
โดยมีการวางเง่ือนไข มีการเสริมแรง ใหรางวัล มีการลงโทษ ควรเลือกการเสริมแรงใหเหมาะกับ
สถานการณ ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรจะใชการเสริมแรง การเรียนรูความแตกตาง และ
ความเหมือนกันเปนส่ิงสําคัญที่ใหการเรียนรูอยูไดนาน 
 

2. ทฤษฎีความรูความเขาใจหรือทฤษฎีปญญา (Cognitive Theories) 
   ทฤษฎีนี้มองการเรียนรูเปนการรับรูและหยั่งเห็น (Insight) พฤติกรรมมีทั้งพฤติกรรม
ภายนอก และพฤติกรรมภายในซึ่งเนนในดานความคิด การเรียนรูเกิดจากการหยั่งเห็นโครงสราง
เปนกลุม ๆ ของกระบวนการที่จะแกปญหา แบงเปนทฤษฎียอย ๆ ดังนี้ 
 
   2.1 ทฤษฎีกลุมเกสตัลท (Gestalt Theories) เปนกลุมนักคิดชาวเยอรมัน ตั้งแตป 
ค.ศ.1912 โดยมีผูนํากลุม คือ เวอรไธเมอร (Wertheimer) โคหเลอร (Kohler) คอฟฟกา  
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   เกสตัลท (Gestalt) หมายถึง รูปแบบแผน และรวมมาเปนสวนรวม เขาสรุปจากแนวคดิ
นี้วา สวนรวมจะมีคามากกวาผลบวกของสวนยอย ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรู 2 ลักษณะ คือ 

  ก.  การรับรู (Perception) 
  ข.  การหยั่งเห็น (Insight) 
 

   ก. การรับรู  เปนการแปลความหมายจากการสัมผัสดวยอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 ไดแก  
ตา จมูก ลิ้น และผิวหนัง การรับรูที่มากที่สุด คือ ทางสายตา จะประมาณรอยละ 75 ของการรับรู
ทั้งหมด ดังน้ัน กลุมเกสตัลทจึงจัดระเบียบการรับรูโดยแบงเปน 4 กฎ เรียกวา กฎแหงการจัด
ระเบียบ (The Law of Organization) คือ  
   1. กฎแหงความชัดเจน (Law of Clearness) การเรียนรูที่ดีตองมีความชัดเจนและ
แนนอน เพราะผูเรียนมีประสบการณเดิมแตกตางกัน เม่ือตองการใหเกิดการเรียนรูอยางเดียวกัน  
การเรียนการสอนตองมีความชัดเจน 
   2. กฎแหงความคลายคลึงกัน (Law of Similarity) ถาส่ิงที่เรียนมีความคลายคลึงกัน  
การรับรูจะถายโยงกันได เพราะสามารถจัดเขากลุมเดียวกัน 
   3. กฎแหงความใกลชิด (Law of Proximity) สิ่งใดที่มีความใกลชดิกัน ผูเรียนมี
แนวโนมที่จะรับรูสิ่งนั้น ผูเรียนมีแนวโนมที่จะรับรูไวเปนแบบเดียวกัน และเปนหมวดหมูเดียวกัน 
   4. กฎแหงความตอเน่ือง (Law of Continuity) สิ่งเราที่มีทิศทางไปในแนวเดียวกัน  
ผูเรียนจะรับรูถึงความตอเน่ืองกัน 
   5. กฎแหงความสมบูรณ (Law of Closer) สิ่งเราที่ขาดหายไป ผูเรียนสามารถรับรูให
เปนภาพสมบูรณได โดยอาศัยประสบการณเดิม 
 
   ข. การหย่ังเห็น หมายถึง การเกิดความคิดขึ้นมาทันที ในขณะที่ประสบปญหา โดย
มองเห็นแนวทางในการแกปญหาเปนขั้นตอนเปนแนวทางของสภาพการณใหมที่เกิดขึ้นโดย
อาศัยความรูความเขาใจที่เคยเรียนรูมา เปนการมองเห็นชองทางในการแกปญหาอยาง
ทันทีทันใด 
 
   นักคิดกลุมน้ี เชน  
   โคสเลอร  (Kohler) ไดศึกษาการเรียนรูของลิงชิมแพนซี และสังเกตวิธีการปญหาดวย
การเอาประสบการณเดิมที่มีอยูมาใชกับสถานการณใหมได ลิงมองเห็นชองทางในการแกปญหา
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   สวนเลวิน (Lewin) เปนผูใชแนวคิดทางวิชาฟสิกสมาอธิบายการเรียนรู เขาพบวา 
คนเรานั้นมีชองวางที่จะเกิดการเรียนรู เรียกวา ชองวางแหงชีวิต (Life Space) โดยมอง
พฤติกรรมของตนวามีพลังภายในและมีทิศทาง ดังน้ัน จึงควรใหเขาเกิดการเรียนรูโดยอาศัย
ชองวางของชีวิต 
 
   การนําทฤษฎีไปใชในการเรียนการสอนการหยั่งเห็นของคนเราเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  
ถาสามารถคิดไดวาอะไรเปนอยางไร การแกไขปญหาก็แจมชัดขึ้น เนื่องจากเห็นความสัมพันธ
ของสิ่งตางๆ ของปญหา และมีสิ่งที่มีอิทธิพลตอการเรียนรูการหยั่งเห็น คือ 
   ก. การหยั่งเห็นจะใหอยูกับสภาพที่เปนปญหาประสบการณเดิม แมจะมีความหมายตอ
การเรียนรู แตการหยั่งเห็นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือผูเรียนสามารถจัดสัดสวนของสถานการณนั้นให
เปนระเบียบ และสามารถมองเห็นความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ ที่เกิดขึ้น 
   ข. เม่ือสามารถแกปญหาไดคร้ังหน่ึง คราวตอไปเม่ือเกิดปญหาขึ้นอีก ผูเรียนจะ
สามารถนําวิธีการน้ันมาใชในทันที โดยไมตองเสียเวลาคิดพิจารณาใหม 
   ค. เม่ือคนพบลูทางในการแกปญหาครั้งกอนแลว ก็อาจจะนํามาดัดแปลงใชกับ
สถานการณใหม รูจักการมองปญหาเปนสวนเปนตอน และเรียนรูความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได 
 
   2.2 ทฤษฎีการเรียนรูของทอลแมน (Tolman's Sign Learning) ทฤษฎีการเรียนรู
ของทอลแมน (Tolman 1886-1959) เปนการเรียนรูอยางมีจุดหมาย เขาคิดวาความมุงหมายและ
ความคาดหวังมีผลตอการเรียนรู แนวความคิดของการเรียนรู คือ การใหผูเรียนสรางโครงสราง
หรือเคร่ืองหมายขึ้น และโยงความสัมพันธระหวางเคร่ืองหมายและเปาหมายเขาดวยกันและการ
จะบรรลุเปาหมายก็ดวยการกระทําของผูเรียน 
 
   หลักการเรียนรูของทฤษฎีของทอลแมน มีดังนี้ 
   ก. ความคิด ความเขาใจ เปนตัวแปรในการเรียนรูที่ตีความหมายของสิ่งที่เรียน ให
ผูเรียนสามารถเลือกพฤติกรรมได 
   ข. การเรียนรูไมจําเปนตองเรียนเพ่ือเลือกพฤติกรรม การเรียนรูเคร่ืองหมายตองอาศัย
การคาดคะเนเปนหลัก การท่ีจะสามารถคาดคะเนสิ่งตางๆ ได ผูเรียนตองอาศัยความรูความ
เขาใจเก่ียวกับสิ่งตางๆ ไดดีพอสมควร 
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   ค. สิ่งที่เรียนรูตองมีความสําคัญ และมีความหมาย จึงทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมตอ
ระหวาง สิ่งที่เรียนรูเดิมและสิ่งที่เรียนรูใหมได 
   ง. การเรียนรูแอบแฝง (Latent Learning) หมายถึง การเรียนรูเกิดขึ้นตั้งแตยังไมไดรับ
การเสริมแรง 
 
   การนําหลักการที่ไดจากการเรียนรูของทอลแมนไปใชใน 
   ก. ในการเรียนรูตองชวยใหผูเรียนเดาหรือคาดหวังสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว และผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการเลือกกิจกรรมการเรียนไมจําเปนตองหวังสิ่งตอบแทน แตการไดรูเปนรางวัลในตัว  
เพราะผูเรียนมองเห็นความหมายของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวของเขา การเรียนรูไมจําเปนตอง
เกิดจากการกระทําเสมอไป การไดยิน ไดฟง การอาน การสังเกตก็สามารถเกิดการเรียนรูได  
นอกจากนี้เรายังเรียนรูสิ่งตางๆ และเก็บไวในความทรงจํา นํามาใชเม่ือจําเปน 
   ข. ถาตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบหยั่งเห็น จะตองใชเครื่องหมายบางอยางชี้
ทางควบคูกันไป การเรียนรูจึงจะเกิดขึ้น 
 
   2.3 ทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร (Bruner's Theory of Learning) บรูเนอรมองเห็น
วา ความเปนกระบวนการ มิใชผลผลิต ครูควรสนใจวิธีการมากกวาผลที่ไดรับ  กระบวนการ
กอใหเกิดการเรียนรู จึงไมควรสอนแตเน้ือหา แตควรสอนใหคิดอยางมีเหตุผล ใหผูเรียนไดมีสวน
รวมในกระบวนการตางๆ ที่ใชแสวงหาความรูและใหเกิดการเรียนรู บรูเนอรพบวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่เรียกวา วิธีการแบบคนพบและสืบสวนสอบสวน (Method of Discovery and 
Inquiry) เขาคิดวาความพรอมของผูเรียนสามารถจัดกระทําได โดยไมตองรอใหเกิดความพรอม
ตามธรรมชาติ ความสนใจของผูเรียนเปนสิ่งเสริมที่ใหเกิดความพรอมในการเรียน 
 
   หลักการเรียนรูของบรูเนอร 
   ก. การเรียนรูจะตองเกิดความสรางสรรค (Intuitive) และตองเกิดอยางฉับไว (Sharp  
Insight) 
   ข. การทําความเขาใจ เปนพ้ืนฐานที่จะชวยในการเรยีนรู 
   ค. ตองจัดส่ิงที่เรียนใหเปนระเบียบ 
   ง. การมีแนวคิดพ้ืนฐาน จะเชื่อมโยงไปสูเรียนรูอ่ืนได 
   จ. การจัดโครงสรางจะชวยใหการเรียนรูอยางตอเน่ือง ไมเกิดชองวางระหวางความรู
พ้ืนฐานกับประสบการณใหม 
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   การนําหลักการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอน ครูตองชวยใหเห็นโครงสรางและ
กระตุนใหผูเรียนแกปญหาเอง ฝกใหผูเรียนเปนนักคิดแกปญหา คนเราเรียนโดยอาศัยสัญลักษณ  
สื่อตางๆ จะชวยการเรียนรูไดดีขึ้น 
 
   ขอสรุปจากทฤษฎีการเรียนรู ความรูความเขาใจหรือทฤษฎีปญหา ไดดังนี้ 
   ก. การเรียนรูสถานการณตางๆ เปนสิ่งจําเปนในการแกปญหา ผูเรียนตองมองเห็นการ
รับรูแบบตางๆ และสามารถรวมปรากฏการณเขาดวยกัน จึงจะมองเห็นปญหาและวิธีแกปญหา 
   ข. การจัดและรวมความรูเขาดวยกันเปนส่ิงสําคัญที่ครูหรือนักวางแผนการศึกษา ตอง
คํานึงถึงการจัดหนวยการเรียนรูจากส่ิงงายไปสูสิ่งยาก จากส่ิงที่ไมมีความหมายไปสูสิ่งที่มี
ความหมาย  ทําใหผูเรียนสามารถเขาใจปญหาการเรียนรูไดดี 
   ค. การเรียนรูตองอาศัยความเขาใจจะอยูไดนาน และสามารถถายโยงไปสูการเรียนรู
อยางอ่ืนไดดีกวาการอาศัยการทองจําหรือเรียนจากสูตร 
   ง.  การแสดง  ความเขาใจเปนสิ่งจําเปนที่จะบอกวา  ผูเรียนไดเกิดการเรียนรู 
   จ. การตั้งเปาหมายของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญตอการจูงใจใหเกิดการเรียนรู ความสําเร็จ
และความลมเหลวจะบอกถงึวาผูเรียนไดตั้งเปาหมายในการเรียนไว    อยางไร 
   ฉ. วิธีการคดิเปนสิ่งสําคัญที่จะใหเกิดการเรียนรูใหมๆ รวมทั้งคนพบส่ิงใหมๆ  ดวย 
 

3.  ทฤษฎีของกลุมมนุษยนิยม  (Humanisticism) 
   ทฤษฎีนี้คัดคานการทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว แลวอางอิงมาใชกับคน และ
ปฏิเสธ ที่จะใชคนทดลองแทนสัตว มองวามนุษยมีอิสระเสรี มีความสําคัญ มีศักด์ิศรี ควรให
ความสําคัญกับมนุษยในดานความคิด การมีชีวิตจิตใจและอารมณ คนจะเรียนรูไดดวยตัวเอง  
เม่ือเขารับผิดชอบตนเอง นําตนเอง พัฒนาตนเองได ในการจัดการเรียนการสอนตองเคารพใน
ความเปนมนุษยของผูเรียนดวย กลุมน้ีเชื่อวาผูเรียนเปนศูนยกลางในการเรียน นักคิดในกลุมน้ีมี
ดังนี้ 
   3.1 ทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow Hierarchy Needs Theory) เขา
อธิบายวามนุษยมีความตองการทางกายภาพ คนเรามักจะตองสนองความตองการทางรางกาย  
ซึ่งเปนความตองการเบื้องตน และจึงจะสนองความตองการทางจิตใจ เขาแบงเปน 5 ประการ  
คือ 
         ก. ความตองการทางกายภาพ ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา อากาศ การนอน
หลับพักผอน การขับถายของเสีย และความตองการทางเพศ เปนตน 
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         ข. ความตองการความปลอดภัย 
         ค. ความตองการความรักและการยอมรับ 
         ง. ความตองการการยกยองจากผูอ่ืน 
         จ. ความตองการการประสบความสําเร็จในชีวิต 
 
   เราพยายามที่จะไปสูจุดหมายที่เราวางไว ผูที่ตองการประสบความสําเร็จในการเรียนรู
และชีวิต ควรมีลักษณะดังนี้ 
 
   ก.  สามารถรับรูความเปนจริงในชีวิต 
   ข.  มีความคิดเหมาะสมกับเวลา 
   ค.  ยอมรับตนเอง ผูอ่ืน และสังคม 
   ง.  มีความเปนอิสระในดานความคิด 
   จ.  มีความสนใจพื้นฐานของปรัชญาและจริยธรรม 
 
   3.2 ทฤษฎีของโรเจอรส (Rogers) เขาศึกษาถึงวิธีการบําบัดทางจิต ปลอยใหเด็กได
ระบายความอึดอัด ใหผูเรียนไดแกปญหาของตัวเอง โรเจอรสมีความเชื่อวา เร่ืองการเรียนรูของ
นักเรียน เขาตองเปนผูเรียนเอง ครูคอยดูอยูหางๆ และเปนที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมในการเรียน
ควรใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู บรรยากาศแบบกระบวนการกลุม กฎ ระเบียบ ควรให
นักเรียนในกลุมตั้งกันเอง ความรูที่ไดจากการปฏิบัติจะใหเกิดทั้งปญญาและและเจตคติที่ดีตอ
เรื่องที่เรียน โดยครูไมสามารถจะถายทอดทุกสิ่งได แตครูสามารถจัดสิ่งแวดลอมใหเราเรียนสิ่ง
เหลาน้ันได 
 
   3.3 ทฤษฎีของคอมบส (Combs) เขาเชื่อวาความเขาใจเปนการนําไปสูการเรียนรู
และกิจกรรมอื่นๆ ครูควรใหสิ่งแวดลอมในชวงที่ผูเรียนกําลังสนใจและตั้งใจเรียน เพราะเปนชวง
แหงการสงเสริมความเขาใจ ผูเรียนสามารถปรับความเชื่อและการรับรูได ใหผูเรียนคิดหาเหตุผล
ดวยตนเองและคิดไดในทางที่ดี ครูจะตองมีความรูที่ดีตอนักเรียนและไวตอความรูสึกของ
นักเรียน หลักการเรียนรูที่ไดจากทฤษฎีมนุษยนิยม คือ การใหคุณคาความเปนมนุษยกับผูเรียน
โดยเฉพาะความรูสึก อารมณ และสภาพจิตใจ ครูมีบทบาทเปนผูชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยตนเองโดยเนนการใหนักเรียนเปนศูนยกลาง 
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   การนําหลักการเรียนรูของทฤษฎีมนุษยนิยมไปใชในการเรียนการสอน ดังนี้ 
   ก. การสอนควรมุงใหเรียนเกิดการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ความรูความเขาใจ ทักษะ  
และเจตคติไปพรอมๆ กัน 
   ข. การสอนจะเนนใหผูเรียนเปนผูแสดงออกมากกวาครูเปนผูแสดงออก ใหนักเรียนได
รวมกิจกรรม หรือคิดแกปญหาดวยตนเอง 
   ค.  เนนความรูสึกนึกคิด คานิยมของผูเรียน 
   ง.  เปดโอกาสใหเลือกเรียนตามความสนใจ 
   จ.  สรางบรรยากาศในการเรียน โดยมุงความรวมมือรวมใจมากกวาการแขงขัน 
   ฉ.  ควรตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐานของผูเรยีน 
   ช.  ครูควรชวยเหลือ ใหกําลังใจ และอํานวยความสะดวกใหกับผูเรยีน 
 

4. ทฤษฎีผสมผสาน (Integrated Theory) ไดแก 
   4.1 ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (Gagene) เขาไดผสมผสานทฤษฎีพฤติกรรมนิยมกับ
ทฤษฎีความรูความเขาใจ แลวสรุปเปน 8 ขั้นตอนในการเรียนรู 
         1. การเรียนรูสัญญาณ (Sign Learning) เปนการเรียนรูที่อยูในระดับต่ําสุด เปน
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางไมตั้งใจ เชน จากการทดลองการหลั่งนํ้าลายของสุนัข เม่ือไดยินเสียง
กระด่ิง ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบมีเง่ือนไขของพาฟลอฟ การเรียนรูสัญญาณเปนส่ิงที่เรา
สามารถสังเกตเห็นจากชีวิตประจําวันของเรา ไดแก การกระพริบตา เม่ือมีของมากระทบตาเรา 
         2. การเรียนรูความสัมพันธระหวางสิง่เราและการตอบสนอง (Stimulus  
Response Learning) เปนการเคลื่อนไหวของอวัยวะตางๆ ของรางกายตอส่ิงเรา เปนการเนน
ขอตอระหวางสิ่งเราและการตอบสนองโดยผูเรียนเปนผูกระทําเอง เชน การทดลองจิกแปนสีของ
นกพิราบจากการทดลองของสกินเนอร 
         3. การเรียนรูการเชื่อมโยง (Chaining) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเราและการตอบสนองติดตอกันเปนการเรียนรูในดานทักษะ เชน การเขียน การอาน  
การพิมพดีด และการเลนดนตรี เปนตน 
         4. การเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal Association) เปนการเชื่อมโยงความหมาย
ทางภาษาโดยออกมาเปนคําพูด แลวจึงใชตัวอักษร เชน การเรียนการใชภาษา รวมทั้งการเขียน
ตัวอักษรดวย 



 

         5. การแยกประเภท (Multiple Discrimination Learning) เปนความสามารถใน
การแยกสิ่งเราและการตอบสนอง ผูเรียนเห็นความแตกตางของสิ่งของประเภทเดียวกัน เปนการ
จําแนกความแตกตางดานทักษะและภาษา สามารถแยกลักษณะของลายเสนจากหมึกเขียนได 
         6. การเรียนรูความคิดรวบยอด (Concept Learning) เปนความสามารถที่
ผูเรียนมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งตางๆ เชน เม่ือนึกถึงวิทยุก็นึกถึงความถี่ของเสียง การใช
ไฟฟาและแบตเตอรี่การรับฟงขาวสารบันเทิงได 
         7. การเรียนรูหลักการ (Principle Learning) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการนํา
ความคิดรวบยอดสองความคิดหรือมากกวา นั้นมาสัมพันธกัน แลวสรุปตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น เชน  
ไฟฟา เปนสื่อนําความรอน 
         8. การเรียนรูการแกปญหา (Problem-Solving Learning) การเรียนรูดวยการ
แกปญหา เกิดขึ้นจากที่ผูเรียนนําหลักการที่มีประสบการณมากอนมาใชในการแกปญหา เปน
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและปญหา เชน ไฟฟาเปนส่ือนําความรอน เราก็นําไฟฟามาใช
หุงตมได 
 
 
   8. การเรียนรูการแกปญหา 

   7. การเรียนรูหลักการ 

   6. การเรียนรูความคิดรวบยอด 

   5. การเรียนรูการแยกประเภท 

3. การเรียนรูการเชื่อมโยง      4.การเรียนรูการเชื่อมโยงทางภาษา 

  2.การเรียนรูความสัมพันธระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง 

1. การเรียนรูสัญญาณ 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงลําดับขัน้การเรียนรู 
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   นอกจากน้ี กาเย ยังไดกําหนดการเรียนรู 5 ประเภท โดยกําหนดเปนจุดมุงหมายเชิง
พฤติกรรม คือ 
   ก.  ความรูความเขาใจ (Cognitive Thinking) คือ การเรียนรูในขั้นที ่5-8 
   ข.  ยุทธศาสตรในการคิด (Cognitive Strategies) เปน ขั้นที่ 1-8 และความสามารถใน
การคิดของผูเรียนเอง 
   ค. ขั้นขอมูลทางภาษา (Verbal Information) เปนขั้น 1, 2 และ 4 
   ง.  ทักษะ (Motor Skills) การเรียนรูขัน้ 2 และ 3 
   จ.  เจตคติ (Attitude) ทุกขั้นของการเรยีนรู คือ ขั้น 1-8 
 

ปจจัยที่มีผลตอการเรียนรู 
   กาเย  และบริกซ (Gagne and Briggs 1979) ไดแบงปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูเปน  
2 ประเภท คือ 
   1.  ปจจัยภายนอก (External Factors) เปนปจจัยเดิมของการเรียนรู ไดแก 
       1.1 การตอเน่ือง (Contiguity) การใหผูเรียนเรียนรู โดยการใหสิ่งเราพรอมกับให
ผูเรียนตอบสนองในสิ่งที่ตองการ 
       1.2 การทําซํ้า (Repetion) คือ การใหผูเรียนเรียนรู โดยใชสิ่งเราแลวตอบสนอง
หลายๆ คร้ัง  จนสามารถเรียนรูได 
       1.3 การใหการเสริมแรง (Reinforcement) คือ การเสริมกําลังใจใหเกิดวามพอใจใน
การเรียนรู 
 
   2. ปจจัยภายใน (Internal Factors) เปนส่ิงภายในที่ผูเรียนตองมีเพ่ือใหเกิดการเรียนรู  
ไดแก 
       2.1 ขอเท็จจริง (Factual Information) อาจเรียนขณะน้ันหรือระลึกจากที่เคยเรียน
มาแลว 
       2.2 ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) หมายถึง ความสามารถในการใชสมอง
เพ่ือการเรียนรูโดยระลึกจากประสบการณการเรียนรูที่ผานมา 
       2.3  ยุทธศาสตร (Strategies) หมายถึง สมรรถภาพที่ควบคุมการเรียนรู ความ
ตั้งใจการจําและพฤติกรรมการคิดของมนุษยเปนกระบวนการทํางานภายในสมองของมนุษย  
ผูเรียนอาจไดรับแนวทางในขณะเรียนหรือกระตุนตนเองจากที่เคยฝกมากอน 
 
 



 

 
                การกระทําซํ้า 

 
                ความตอเน่ือง                   การเสริมแรง 
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            ปจจัยภายนอก       สภาพการเรียน                      ยุทธศาสตร 
 
 
                    ปจจัยภายใน            ทักษะทางปญญา 
 

        ขอเท็จจริง 
 

แผนภูมิที่ 3 ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่มีผลตอการเรียนรู 
 
   กาเย ไดเสนอการจัดสภาพการเรียนรูที่เปนปจจัยภายนอก ใหสัมพันธกับปจจัยภายใน
ของผูเรียน ดังนี้ 
   1. กระบวนการความตั้งใจ (The Process of Attending) ขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูเรียนที่เลือกหรือไมเลือกสิ่งที่เรียนรู 
   2. การเก็บขอมูลไวในความจําระยะส้ัน (Shorter Memory Storage) การเก็บไวใน
ความจําเปนระยะส้ันจะมีความสามารถเก็บขอมูลอยางจํากัด ซึ่งตองการการทบทวนเพื่อใหเก็บ
ไดนานขึ้น 
   3. การใสรหัสขอมูล (Encoding) เปนการเปลี่ยนรูปของความคิดรวบยอดเปนขอมูลที่
มีความหมาย 
   4. การเก็บ (Storage) ขอมูลที่ถูกเปลี่ยนเปนรหัสนี้ จะเก็บไวในความจําระยะยาว 
   5.  การเรียกคืน (Retrieval) เพ่ือแสดงวาการเรียนรูอยางถูกตอง สิ่งที่เรียนจะตอง
ไดรับการเรียกคืนจากความจําระยะยาว 
   6. การทําใหเกิดการตอบสนอง (Response Generation) 
   7. การแสดงพฤติกรรม (Performance) การแสดงออกของสิ่งที่เรียนรู 
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   ดังน้ัน การจัดสภาพปจจัยภายนอก ซึ่งถือวาเปนประสบการณที่ตองสัมพันธกับปจจัย
ภายใน ซึ่ง กาเย ไดแบงไวเปน 8 เหตุการณดวยกัน คือ 
   1. ข้ันจูงใจ (Motivation Phase) ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูเม่ือไดรับแรงจูงใจ 
   2. ข้ันการรับรู (Apprehending Phase) เปนขั้นที่ผูเรียนรับรูสิ่งจูงใจ ทําใหเกิดความ
ตั้งใจที่จะเรียนรู 
   3. ข้ันการเรียนรู (Acquisition Phase) เปนขั้นที่ผูเรียนไดขอมูลที่ตองการรับรู ผูเรียน
รับไวในความจําระยะสั้น และจัดเขารหัสความจําระยะยาว 
   4. ข้ันการจํา (Retention Phase) ขอมูลที่ไดรับการเขารหัสในความจําระยะยาวจะถูก
นําเก็บไว 
   5. ข้ันระลึกได (Recall Phase) ผูเรียนจะตองระลึกส่ิงที่เรียนได เพ่ือจะไดกอ
พฤติกรรม 
   6. ข้ันสรุป (Generalization Phase) เปนการสรุปจากสิ่งที่ไดเรียนไปแลว 
   7. ข้ันแสดงพฤติกรรม (Performance Phase) เปนขั้นที่เห็นไดจากการตอบสนอง
ของผูเรียน 
   8. ข้ันขอมูลยอนกลับ (Feedback Phase) เปนการแสดงออกในสิ่งที่เรียกวา เขาได
พอใจในสิ่งที่เรียนหรือไม 
 
   หลักการเรียนรูของกาเย และบริกส (Gagne and Briggs 1977) มีดังนี้ 
   ก. หลักการสอนท่ีไดมาจากหลักการเรียนรูตามทฤษฎีใหม ในเร่ืองรูปแบบกระบวน 
การจัดเก็บขอมูล 
   ข. หลักการจัดสภาพการเรียนรูวา จะตองเปนไปตามประเภทการเรียนรู ซึ่งมีทั้งปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในที่แตกตางกัน 
   ค. หลักการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เปนระบบ 
 
   การนําหลักการเรียนรูของกาเย ที่ครูสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนการสอน มีดังนี้ 
   1.  เราความสนใจ เปนการนําเขาสูบทเรียน 
   2.  แจงวัตถปุระสงคในเรือ่งที่เรียน 
   3.  ทบทวนความรูเดิม กอนจะเร่ิมบทเรียนใหม 
   4.  เสนอบทเรียนใหม  โดยใชอุปกรณมาชวย 



 

   5.  ครูใหแนวทางความรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานที่ผูเรียนจะฝกทักษะปฏบิัติได 
   6.  ผูเรียนฝกทักษะปฏิบตั ิ
   7.  ผูเรียนทราบผลของการฝกทักษะปฏบิัต ิ
   8.  ประเมินผลการเรียนการสอนตามวตัถุประสงค 
   9.  เนนใหเกิดความแมนยําและสามารถนําไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ได 
 
   4.2 ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom 1976) บลูม ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูใน
โรงเรียน 
        ก. พ้ืนฐานของผูเรียนเปนหัวใจในการเรียน ผูเรียนแตละคนจะเขาชั้นเรียนดวย
พ้ืนฐานที่จะชวยใหเขาประสบความสําเร็จในการเรียนรูตางกัน ถาเขามีพ้ืนฐานที่คลายคลึงกัน  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไมแตกตางกัน 
        ข. คุณลักษณะของแตละคน เชน ความรูที่จําเปนกอนเรียน แรงจูงใจในการเรียน  
และคุณภาพของการสอนเปนสิ่งที่ปรับปรุงได เพ่ือใหแตละคนและทั้งกลุมมีระดับการเรียนที่
สูงขึ้น 
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   คุณลักษณะผูเรียน             การสอน   ผลการเรียน 
 
 คุณลักษณะ                ระดับและ 
 ดานพุทธพิสัย                ประเภทของ 
 กอนเรียน                ผลสัมฤทธิ์ 
          
        เน้ือหาและกิจกรรม           
            ในการเรียน           
 
                  
      
         คุณภาพของการสอน   
 

ผลดาน 
เจตคต ิ

คุณลักษณะ 
ดานจิตพิสัย 
กอนเรียน 

อัตราของ 
การเรียนรู 

แผนภูมิที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม 
 



  

   บลูม แบงจุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือ 
   1.  พุทธพิสยั (Cognitive Domain) 
   2.  ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
   3.  จิตพิสัย (Affective Domain) 
 
   องคประกอบที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษา จะประกอบดวย 4 ดาน คือ 
   1. อุปกรณการสอน (Instructional Material) อุปกรณที่จะชวยใหครูไดใชในการสอน
ผูเรียนใหสะดวกและเขาใจไดงาย 
   2. กระบวนการสอนของครู (Teaching Process) จากวิธีการถายทอดความรูของครู  
การอธิบายใหผูเรียนไดเขาใจ 
   3. กระบวนการของผูเรียนในการเรียนการสอน (Student Processing of 
Instruction) เนนกระบวนการเรียนรูของตัวผูเรียน โดยอาศัยความตั้งใจเอาใจใส และความ 
สามารถในการรับรูและเรียนรู 
   4. สภาพแวดลอมทางบานและการยอมรับของสังคม (Home Environment and  
Social Support System) สภาพแวดลอมทั้งทางบานและสังคมทั่วไปมีผลตอการเรียนรู เชน  
เพ่ือน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเรียนรู ผูเรียนไดเรียนรูจากส่ิงเหลาน้ี  
โดยการฟง การพบเห็น การติดตอ บางคร้ังเกิดการเรียนรูโดยไมรูตัว และบางคร้ังก็เปนการ
เลียนแบบ 
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    อุปกรณการสอน 

 
                     การเรียนรู           สภาพแวดลอม 
                 กระบวนการสอน         ของผูเรียน          ทางบานและการ 
  ของครู              ยอมรับของสังคม 

     
    กระบวนการเรียน 
        ของผูเรียน 

แผนภูมิที่ 5 แสดงองคประกอบการเรียนรูของบลูม 
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   ในกระบวนการสอนของครู คุณภาพการสอนของครูนับวามีความสําคัญมาก ซึ่งจะ
ประกอบดวยองคประกอบ 4 ประกอบ คือ 
   1. การชี้แนะ (Cues) หมายถึง การบอกจุดมุงหมายของการเรียนการสอนและงานที่
จะตองทําใหผูเรียนไดทราบอยางชัดเจน 
   2. การมีสวนรวม (Participation) หมายถึง การรวมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
   3. การเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง การชมเชย การติ 
   4. การใหขอมูลยอนกลับและแกไขขอบกพรอง (Feedback and Correction) เปน
การตรวจสอบผลการสอนของครูและผลการเรียนรูของผูเรียน แจงผลน้ันใหผูเรียนทราบ และ
พิจารณาวาผูเรียนยังมีจุดบกพรองในเรื่องใด ก็จะไดแกไขเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  
โดยยึดขอมูลยอนกลับน้ัน 
   การนําทฤษฎีของบลูมไปใชในการเรียนการสอน ทฤษฎีของบลูมไดจากการคิดและ
การทดลอง โดยใชยุทธวิธีการเรียนเพ่ือรอบรู (Mastery Learning) ซึ่งบล็อค (Block 1974) ได
เสนอรูปแบบ ดังนี้ 
   1.  แยกวิชาออกเปนหนวยเล็กๆ แตละหนวยใชเวลาสอนหนึ่งหรือสองสัปดาห 
   2.  ระบุจุดมุงหมายของการสอนในแตละหนวยอยางชดัเจน 
   3.  ทําการสอนแตละหนวย โดยสอนเปนกลุมตามปกต ิ
   4. ทําการทดสอบวินิจฉัยความกาวหนาในตอนทายของแตละหนวย เพ่ือพิจารณาวามี
ความรอบรูในหนวยนั้นๆ แลวหรือยัง ถายังจะมีจุดใดที่จะตองซอมเสริมเพ่ือใหรอบรู 
   5. ใชวิธีการเฉพาะเพ่ือซอมเสริมแกไขจุดบกพรอง เชน ติดกันเองในกลุมยอย ใหอาน
เฉพาะบางหนา ใชบทเรียนสําเร็จรูป ใชสื่อการสอนชวย เปนตน แลวแตความเหมาะสม และ
หลังจากเรียนซอมเสริมแลวจึงทําการทดสอบ 
   6. หลังจากที่เรียนโดยวิธีดังกลาวจนครบทุกอยาง ก็ทําการทดสอบคร้ังสุดทาย เพ่ือจะ
ไดตัดสินผลเปนคะแนน โดยการแบงคะแนนเปนเกรดและตัดสินผลน้ันโดยใชเกรดเฉลี่ย  
(ปรียาพร  วงคอนุตรโรจน, 2546, 72 - 93) 
 

เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด 
   เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด เปนสิ่งที่ครูมีสิทธิที่จะ
พิจารณาเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพของผูเรียนมี
หลักการสําคัญที่ตองเขาใจตรงกันก็คือ ยึดแนวทางการจัดการเรียนรูตามหมวด 4 ที่วาดวยแนว



  

 

1.  การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบคุคลและรายกลุม 
   ครูมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนผูออกแบบการจัดกาเรียนรู เพ่ือเอ้ืออํานวยใหผูเรียน  
เปนผูแสวงหาความรูและพัฒนาตนเอง ในบรรยากาศและสถานการณที่ครูจัดใหผูเรียนไดคิดเอง  
ปฏิบัติเอง และนําไปสูการสรางความรูดวยตนเองอยางพึงพอใจ การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  
หรือรายกลุม จะชวยใหครูมีขอมูลที่สําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูที่ เหมาะสม 
สนองตอบความตองการ ความถนัด ความสนใจ และวิธีการหรือลีลาการเรียนรูของผูเรียนแตละ
คน 
   1.1  หลักการวิเคราะหผูเรียน ควรคาํนึงถึงองคประกอบตอไปน้ี 
         1) ธรรมชาติของผูเรียน เปนเงื่อนไขของการเรียนรู ผูเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกัน ถามองในเชิงปรัชญา ธรรมชาติของผูเรียนจะมีองคประกอบที่แตกตางกันไปตาม
สภาพของรางกาย จิตใจ อารมณและสติปญญา วิธีคิด คานิยม และความเชื่อ มองในดาน
จิตวิทยาพัฒนาการ ในแตละชวงอายุการเรียนรูของผูเรียนจะมีความแตกตางกัน รวมทั้งในทาง
สังคมดวย จึงจําเปนที่ครูผูสอนจะตองคํานึงและวิเคราะหความแตกตางใหครอบคลุมทั้งดาน
ปรัชญา และจิตวิทยาพัฒนาการของผูเรียนทั้งทางรางกาย จิตใจ สติ ปญญา อารมณ และสังคม 
ดังแผนภูมิ 
 

          สติปญญา 
      ความถนัด        คานิยม 
    ความสนใจ          ความเชื่อ 
        ความตองการ 

      จิตใจ       รางกาย 

 
อารมณ          สังคม      

 
      พ้ืนฐานความรูเดิม 

 
 

แผนภูมิแสดงองคประกอบธรรมชาตขิองผูเรียน 
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          2) ประสบการณและพื้นฐานความรูเดิม ผูเรียนแตละคนมีความรูหรือ
ประสบการณที่ผานมาไมเหมือนกัน แมจะผานกระบวนการเรียนรูในสถานการณเดียวกัน ทั้งน้ี
เพราะผูเรียนไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว มีธรรมชาติและศักยภาพในการเรียนรูที่
แตกตางกันเปนพ้ืนฐาน ซึ่งมีผลตอการเรียนรูใหม 
          3) วิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรู (Learning styles) ของผูเรียนแตละคนไม
เหมือนกัน เดวิท คอลบ (Daivd Kolb) ไดแบงคนตามวิธีการเรียนรูไว 4 รูปแบบ ดังนี้ 

 ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูจากจินตนาการของตนเอง 
 ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูหนักไปในทางการคิดวิเคราะห 
 ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูที่หนักไปในทางการใชสามัญ
สํานึก 

 ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูที่หนักไปในทางการเรียนรูให
เกิดปญญาจากการปฏิบัติของตนเอง 

    
     (1) ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรู จากจินตนาการของตนเอง  
โดยอาศัยความสามารถในการรับรู และการสรางจินตนาการตางๆ ขึ้นเอง สามารถไตรตรองจน
มองเห็นภาพโดยสวนรวม ผูเรียนกลุมนี้จะทํางานไดดีในสถานการณที่ตองการความคิด
หลากหลาย เชน ในการระดมสมอง ผูเรียนกลุมน้ีจะใหความสนใจแกบุคคล สังคมวัฒนธรรม
ตางๆ เหมาะที่จะเรียนรูไปเปนผูเชี่ยวชาญทางดานศิลปะ การใชอารมณ จินตนาการผูเรียนกลุม
นี้จะมีความเกงทางดานมนุษยศาสตร ศิลปศาสตร เปนผูมีแนวคิด แบบอเนกนัย (Diverger) 
     (2) ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูที่หนักไปในทางการคิด
วิเคราะหหรือซึมซับ (Assimilator) มีความหมายในการสรุปหลักการ สนใจในทฤษฎีตางๆ ให
ความสนใจกับประสบการณจริงคอนขางนอย แตสนใจในหลักการเชิงนามธรรมมากอน ไมชอบ
ลงมือปฏิบัติ และมักไมคํานึงการนําทฤษฎีไปประยุกตใช ผูเรียนกลุมน้ีควรจะเรียนรูในสาขา
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน สาขาคณิตศาสตร และในสาขาที่เก่ียวกับการวิจัยตางๆ 
     (3) ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูที่เปนเอกนัย (Coverager)  
หนักไปในทางการใชสามัญสํานึก ชอบนําแนวคิดที่เปนนามธรรมไปปฏิบัติ สามารถสรุปวิธีที่
ถูกตองที่สุดเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถนําไปใชในการแกปญหาได ผูเรียนกลุมน้ีจะใชเหตุผลใน
การแกปญหามากกวาใชอารมณ ชอบทํางานกับวัตถุมากกวาบุคคล มักสนใจเรียนรู
เฉพาะเจาะจงในสิ่งหน่ึงสิ่งใดโดยเฉพาะ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ผูเรียนกลุมน้ีเหมาะที่
จะไปเรียนรูในสาขาวิทยาศาสตร กายภาพ วิศวกรรมศาสตร เปนตน 
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     (4) ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูแบบปรับปรุง (Accomodator)  
หนักไปในทางการเรียนรู ใหเกิดปญญาจากการปฏิบัติของตนเอง เปนผูเรียนที่ชอบลงมือปฏิบัติ  
ชอบทดลอง จะทํางานไดดีในสถานการณที่ตองใชการปรับตัว เปนนักแกปญหาดวยวิธีการท่ีตน
คิดขึ้นเอง ซึ่งไดมาจากการคิดคน ลองผิด ลองถูก ชอบทํางานกับบุคคล คนกลุมน้ีจะมีพ้ืนฐานใน
สาขาที่ตองการประยุกต และใชเทคนิคตางๆ เชน นักบริหาร นักการตลาดและพนักงานขาย  
เปนตน 
   การเขาใจวิธีการเรียนรูหรือลีลาการเรียนรูของแตละคน จะมีประโยชนในการออกแบบ
การเรียนรูใหสามารถพัฒนาผูเรียนแตละคนสูศักยภาพสูงสุดไดงายขึ้น 
 
   1.2  วิธีวิเคราะหผูเรียน 
        วิธีวิเคราะหผูเรียนที่จะชวยใหครูผูสอนไดรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
        1) กําหนดจุดมุงหมาย หรือความตองการที่จะใชขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน แลว
นําไปจัดกลุมผูเรียนในลักษณะกลุมเหมือน หรือกลุมคละ หรือจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ มี
จุดมุงหมายเฉพาะในเรื่องทักษะ 
        2) การเก็บรวบรวมขอมูล มีหลายวิธีที่จะใหไดขอมูลเก่ียวกับตัวผูเรียน อาทิ การ
สนทนา สัมภาษณ สังเกต กระบวนการกลุม การทําแบบทดสอบกอนเรียน การรวบรวมขอมูล
ดานการเรียนรู ดานสุขภาพและดานพัฒนาการ จากระเบียนสะสม บันทึกสุขภาพ แฟมผลงาน  
(Portfolio) และผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory Learning) 
        3) วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล โดยจําแนกใหเห็นองครวมของผูเรียนใน 3 ดาน คือ  
ความสนใจ สติปญญา วุฒิภาวะ รวมทั้งวิธีการเรียนรู ดังตัวอยาง 
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ตัวอยางแบบวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 
ตัวอยางที่ 1 ขอมูลธรรมชาติของผูเรียนและวิธีการเรียนรู 
 

ธรรมชาติของผูเรียน 
ชื่อผูเรียน 

ความสนใจ สติปญญา วุฒิภาวะ 
วิธีการเรียนรู 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

    

 
ตัวอยางที่  2  ขอมูลประสบการณพ้ืนฐานการเรียนรู 

ประสบการณพื้นฐานการเรียนรู 
ชื่อผูเรียน 

ระดับความรู ทักษะ ผลงาน 
ขอมูลอ่ืนๆ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

    

 
ตัวอยางแบบวิเคราะหผูเรียนเปนรายกลุมตามวิธีการเรียนรู 

กลุมจินตนาการ กลุมคิดวเิคราะห กลุมสามัญสาํนึก กลุมปฏิบัต ิ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 



  

EA 634 73

ตัวอยางแบบวิเคราะหผูเรียนเปนรายกลุมตามศักยภาพผูเรียน 

กลุมศักยภาพ รายชื่อผูเรียน 
1. เหตุผล 
2. ภาษา 
3. ศิลป 
4. กายสัมพันธ 
5. ดนตรี 
6. มนุษยสัมพันธ 
7. เขาใจตนเอง  เขาใจชีวติ 
8. ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. ………..….…... 2. ………...…….. 3. ……..……... 
1. ………..….…... 2. ………...…….. 3. ……..……... 
1. ………..….…... 2. ………...…….. 3. ……..……... 
1. ………..….…... 2. ………...…….. 3. ……..……... 
1. ………..….…... 2. ………...…….. 3. ……..……... 
1. ………..….…... 2. ………...…….. 3. ……..……... 
1. ………..….…... 2. ………...…….. 3. ……..……... 
1. ………..….…... 2. ………...…….. 3. ……..……... 

 

2. การใชจิตวิทยาการเรียนรู  และการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการ 
จัดการเรียนรู 

   ผูทรงคุณวุฒิของโครงการจริยธรรมไทย ไดเคยกลั่นกรองจริยธรรมที่มีลักษณะเปน
ตัวแทนของจริยธรรมทั่วไปไว 8 ขอ คือ 

  1.  การใฝสัจจะ 
  2.  การใชปญญาในการแกปญหา 
  3.  ความเมตตากรุณา 
  4.  ความมีสติสัมปชัญญะ 
  5.  ความไมประมาท 
  6.  ความซื่อสัตยสุจริต 
  7.  ความขยันหม่ันเพียร 
  8.  ความมีหิริ-โอตตัปปะ 

 
   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดังกลาว เปนเรื่องของการฝกนิสัย ตองทําไปตามวัยทํา
บอยๆ ซ้ําๆ จนเปนนิสัย เร่ิมจากภายนอกเขาสูภายใน จากผลการวิจัยและแนวคิดตางๆ พบวา
ครอบครัวมีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาจริยธรรมแกเด็กวัยตน และเปนพ้ืนฐานของความ
ม่ันคงทางจิตใจของเด็ก บทบาทของพอแม ผูปกครอง จึงมีความสําคัญยิ่งตอการอบรมเลี้ยงดู
ดวยการใหความรักดูแลเอาใจใส อบรมบมเพาะ สื่อสารและสรางปฏิสัมพันธที่ดีใหแกเด็ก ใหเด็ก
เกิดความรักและความภาคภูมิใจในคุณคาของตนเอง (Self-esteem) เขาใจและมุงพัฒนาตนเอง 
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   1. การจัดส่ิงแวดลอมและบรรยากาศภายในและภายนอก ใหเอ้ือตอพัฒนาการดาน
รางกายและจิตใจ มีความม่ันคงปลอดภัย สงเสริมการเรียนรูและหลอหลวม โดยกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) เชน ตัวแบบการดําเนินชีวิตของผูบริหารสถานศึกษา ครู เพ่ือน  
มีแหลงศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง สรางความสัมพันธที่มีการยอมรับกัน ชวยเหลือ
รวมมือซ่ึงกันและกัน เสริมกําลังใจในการพัฒนากันและกัน มีตัวแบบที่ดีจากพอแม และบุคคล
รอบตัว ใชกระบวนการอบรมเลี้ยงดูดวยกระบวนการเชิงเหตุผล 
   2. การพัฒนาตัวตนภายในของผูเรียนใหชัดเจนและใหเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  
มีจริยธรรม มีความเขมแข็งของเจตนาที่จะควบคุมตนเอง และพัฒนาศักยภาพของตนใหเปน
ประโยชนทั้งตอตนเองและสังคม การพัฒนาตน เปนสิ่งที่ตองพัฒนาควบคูกับการเรียนรูอยู
เสมอๆ ไมอาจแยกจากกัน พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววา ปญญาและอารมณจะตอง
พัฒนาควบคูกันเสมอ ซึ่งสอดคลองกับนัยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 
 
   ดังนั้น ครูควรชวยเอ้ืออํานวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง (สุรางค โควตระกูล) ดังนี้ 
   1. ชวยใหผูเรียนยอมรับและพัฒนาตนเอง มีความเขาใจและยอมรับความรูสึกของ
ตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเองวาเปนบคุคลมีคุณคา 
   2. ชวยใหผูเรียนมีวุฒิภาวะ สามารถทราบขอดี ขอเสีย ของตนและยืนหยัดตอสูเพ่ือ
อุดมการณของตน 
   3. ชวยใหผูเรียนตั้งจุดมุงหมายในชีวิตตามสภาพความจริงที่จะเปนไปได 
   4. ชวยใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการกระทําหรือพฤติกรรมของตน 
   5. ชวยกระตุนใหผูเรียนกลาเผชิญปญหา 
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   6. ชวยใหผูเรียนแสดงออกทางความคิด ความรูสึกอยางเปดเผย 
   7. ชวยใหผูเรียนรูจักประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง ประเมินตนเองและทบทวนการ
ปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 
 

3.  การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรแกนกลาง) เชื่อมโยงสูการ 

     พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูในระดับโรงเรียนและการออกแบบการจัดการเรียนรู 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ที่วาดวยแนวการจัดการศึกษา  
มาตรา 27 วรรค 1 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และในขณะที่ยังไมมีการจัดระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติดังกลาว ไดกําหนดเปนบทเฉพาะกาล มาตรา 71 ไววา ให
กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานการศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยูในพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงมีฐานะและอํานาจหนาที่เชนเดิม จนกวาจะไดมีการจัดระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคโลกาภิวัตนและแนวโนมของโลกที่จะเนนในเรื่องการกระจายอํานาจใหทองถิ่นไดจัดการศึกษา  
กรมวิชาการในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรการศึกษา จึงพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ซึ่งมีลักษณะที่ยึดมาตรฐานหลักสูตรเปนหลัก (Standard-
based Curriculum) มีความยืดหยุนและตอเน่ือง องคประกอบที่สําคัญ มีดังนี้ 
 

  1.  แนวคิด หรือปรัชญา 
  2.  จุดหมาย 
  3.  มาตรฐานหลักสูตร 
  4.  สาระหลักและขอบขายสาระการเรียนรู (Strands) 
  5.  มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชา (Content Standard) 
  6.  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น (Benchmark) ของแตละกลุมวิชา 

 
   แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรที่ยึดมาตรฐานเปนหลักน้ีจะทําใหสถานศึกษามีอิสระใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดมากท่ีสุด สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระการเรียนรู และ
มาตรฐานการเรียนรูรายป/รายภาค ตามสภาพ ปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
ทั้งนี้เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของผูเรียน โรงเรียนจําเปนตองมี



 

                                                                                                                                                                 EA 634  76 

 
------------------------ 

 
 
 


	บทที่  3

