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 บทท่ี  3 
แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนการสอนท่ีเน้นทางด้านสติปัญญา 
 
 

เน่ืองจากการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรป์ระกอบดว้ยส่วนส าคญัสองส่วนคอื  ความรู้
(knowledge)  และ กระบวนการ (process)  ดงันัน้ การจดัการเรยีนรูค้วรจดัเพื่อพฒันาส่วน
ส าคญัทัง้  2  สว่น ใหค้รบถว้น  ซึง่มแีนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนหลายแนวคดิ
สนับสนุน  ซึง่ในบทน้ีจะขอกล่าวถงึแนวคดิ/ทฤษฎกีารเรยีนการสอนทีเ่น้นทางดา้นสตปิญัญา 
โดยจะเริม่จากแนวคดิ/ทฤษฎใีนชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่ 20  ถงึปจัจุบนัน้ี 

                 1.ทฤษฎเีกสตลัท ์ (Gestalt  theory) 
                 2.ทฤษฎเีครือ่งหมาย (Sign  Theory) 
                 3.ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญา(Intellectual   development  Theory) 
                 4.ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย(A Theory  of meaningful   verbal  
learning) 
                 5.ทฤษฎกีระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู(Information  processing  
theory) 
                 6.ทฤษฎพีหปุญัญา(Multiple  intelligences  theory) 
                 7.ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง(Constructivism) 
                 8 . ทฤษฎี ก า ร ส ร้ า ง ค ว าม รู้ ด้ ว ย ตน เ อ ง โ ด ยก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ชิ้ น ง า น 
(Constructionism) 
 
ทฤษฎีเกสตลัท ์

 

แนวคิดหลักของทฤษฎีน้ีคือ  ส่วนรวมไม่ใช่เป็นเพียงผลรวมของส่วนย่อยเท่านัน้  
ส่วนรวมเป็นสิง่ทีม่ากกว่าผลรวมของส่วนย่อย (ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์,2552:หน้า 21-23)   สรุป
ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการประยกุตใ์ชไ้ดด้งัน้ี 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ 

 

การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทางความคดิ  ซึ่งเป็นกระบวนการภายในตวัมนุษย ์ โดย
บุคคลจะเรยีนรูจ้ากสิง่เรา้ทีเ่ป็นสว่นรวมไดด้กีวา่สว่นยอ่ย การเรยีนรูเ้กดิขึน้ได ้ 2  ลกัษณะ คอื  
การรบัรู ้ (perception) และ การหยัง่เหน็ (insight) 

การรบัรู ้เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ประสาทสมัผสัรบัสิง่เรา้แล้วถ่ายโยงเขา้สู่สมอง
เพือ่ผา่นเขา้สูก่ระบวนการคดิ  ตคีวามหมาย และตอบสนองออกไป 

การหยัง่เห็น  เป็นการค้นพบหรือเกิดความเข้าใจในช่องทางการแก้ปญัหาอย่าง
ฉบัพลนัทนัท ี  อนัเน่ืองมาจากผลการพจิารณาปญัหาโดยส่วนรวม   และการใชก้ระบวนการ
ทางความคดิและสตปิญัญาของบุคคลนัน้ 

กฎการจดัระเบยีบการรบัรู้ (perception) ม ี8 ขอ้  คอืการรบัรูส้่วนรวมและส่วนย่อย  
(Law  of  pragnanz) , กฎแหง่ความคลา้ยคลงึ(Law of  similarity),กฎแหง่ความใกลเ้คยีง( 
Law of  proximity),กฎแหง่ความสมบรูณ์ ( Law of closure),กฎแหง่ความต่อเน่ือง, ความคงที่
ในความหมายของสิง่ทีร่บัรูต้ามความเป็นจรงิ,การรบัรูข้องบุคคลอาจผดิพลาดบดิเบอืนไปจาก
ความเป็นจรงิได ้และการเรยีนรูแ้บบหยัง่เหน็(insight) 

 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้  จดัท าไดด้งัน้ี 
 
- ผูส้อนควนสง่เสรมิกระบวนการคดิใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
- ผูส้อนควรสอนโดยการเสนอภาพรวมใหผู้เ้รยีนเหน็และเขา้ใจก่อนการเสนอสว่นยอ่ย 
- ผูส้อนควรส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์มากๆ  ไดร้บัประสบการณ์ทีห่ลากหลาย   

เพือ่ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบหยัง่เหน็ไดม้ากขึน้ 
           - ผูส้อนควรจดัประสบการณ์ใหมใ่หม้คีวามสมัพนัธก์บัประสบการณ์เดมิ 
           - ผูส้อนควรมกีารจดัระเบยีบสิง่เรา้ทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
  - ผูส้อนไมจ่ าเป็นตอ้งน าเสนอเน้ือหาทัง้หมดทีส่มบูรณ์แก่ผูเ้รยีน   ควรน าเสนอเฉพาะ
เน้ือหาบางสว่น ซึง่ผูเ้รยีนสามารถใชป้ระสบการณ์เดมิมาเตมิใหส้มบรูณ์ได ้ 

- ผูส้อนควรเสนอบทเรยีนหรอืจดัเน้ือหาใหม้คีวามต่อเนื่องกนั 
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ทฤษฎีเครื่องหมาย  
 

คดิคน้โดยทอลแมน ( Tolman)  แนวคดิหลกัของทฤษฏน้ีีคอื การเรยีนรูเ้กดิจากการใช ้

เครื่องหมายเป็นตวัชี้ทางให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทาง (ชยัวฒัน์   สุทธิรตัน์ , 
2552 : หน้า24-25) 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 
ในการเรยีนรูต้่างๆ  ผูเ้รยีนมคีวามคาดหมายรางวลั หากรางวลัทีค่าดวา่จะไดร้บัไม่

ตรงตามความพอใจและความตอ้งการ   ผูเ้รยีนจะพยายามแสวงหารางวลัหรอืสิง่ทีต่อ้งการ
ต่อไป  ในขณะทีพ่ยายามใหถ้งึจุดหมาย ผูเ้รยีนกจ็ะเกดิการเรยีนรูเ้ครือ่งหมาย   สญัลกัษณ์  
สถานที ่ และสิง่อื่นๆทีเ่ป็นเครือ่งชีท้างตามไปดว้ย  โดยจะปรบัการเรยีนรูไ้ปตามสถานการณ์ที่
เปลีย่นไป  จะไมก่ระท าซ ้าๆในทางทีไ่มส่ามารถสนองความตอ้งการหรอืวตัถุประสงคข์องตน  
ซึง่การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในบุคคลหน่ึงนัน้ บางครัง้อาจจะไมแ่สดงออกในทนัท ี อาจจะแฝงในตวั
ผูเ้รยีนก่อน  และเมือ่ถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรอืจ าเป็นกจ็ะแสดงออก (latent learning)      

 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้   จดัท าไดด้งัน้ี 
 
-   ผูส้อนควรสรา้งแรงขบั  และ/หรอื แรงจงูใจใหเ้กดิขึน้กบัผูเ้รยีน โดยมกีารกระตุน้ให้

ผูเ้รยีนพยายามไปใหถ้งึจุดหมายทีต่อ้งการ 
-   ผูส้อนควรใหเ้ครือ่งหมาย  สญัลกัษณ์ หรอืสิง่อื่นๆทีเ่ป็นเครือ่งชีท้างควบคูไ่ปดว้ย  

เพือ่ใหผู้เ้รยีนบรรลุจุดมุง่หมายทีก่ าหนดไว ้
-  ผูส้อนควรมกีารปรบัเปลีย่นสถานการณ์การเรยีนรู ้ซึง่จะเป็นสว่นชว่ยใหผู้เ้รยีน

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนได ้
-   ผูส้อนควรมกีารใชว้ธิกีารทดสอบหลายๆวธิ ี   ทดสอบบ่อยๆ หรอื ตดิตามผลระยะ

ยาว   ซึง่จะชว่ยใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงสิง่ทีเ่รยีนรูอ้อกมาได ้
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ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา 

 

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญา   ม ี 2  ทฤษฎ ี คอื  ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญา
ของเพยีเจต ์และทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

 

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์

 

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจต ์ เพยีเจต ์(Piaget)  เป็นผูค้ดิขึน้ มทีฤษฏี
การเรยีนรู ้และการประยกุตใ์ช ้ สรุปไดด้งัน้ี    (ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า  25-26) 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 
1.  พฒันาทางการสตปิญัญาของบุคคลเป็นไปตามวยั ซึง่แบ่งได ้ 4  วยัดงัน้ี  ขัน้รบัรู้

ดว้ยประสาทสมัผสั (Sensorimotor period) มอีายุอยู่ในช่วง  0-2 ปี   ข ัน้ก่อนปฏบิตัิการการ
คดิ   (Preoperational period)  มอีายุอยูใ่นช่วง 2 – 7 ปี   2 ขัน้น้ีจะมกีารรบัรูแ้ละการกระท า 
สว่นขัน้การคดิแบบรปูธรรม  (Concrete operational period) มอีายุอยูใ่นช่วง  7-11 ปี  ขัน้น้ี
นอกจากเรยีนรูแ้บบรปูธรรมได ้ ยงัสามารถเรยีนรูแ้ละใชส้ญัลกัษณ์ไดด้ว้ย   ขัน้สดุทา้ยเป็นขัน้
การคดิแบบนามธรรม(Formal operational period)มอีายุอยู่ในช่วง11-15 ปีขัน้น้ีคดิเป็น
นามธรรม,ตัง้สมมตฐิานและใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตรไ์ด ้

2.  ภาษาและกระบวนการคดิของเดก็แตกต่างจากผูใ้หญ่ 
3.  กระบวนการทางสติปญัญา  มลีกัษณะการซึมซบัหรอืการดูดซึม (assimilation)  

และการปรบัและการจดัระบบ(accommodation)  
การซมึซบัหรอืดูดซบั  เป็นกระบวบการทางสมองในการรบัประสบการณ์  เรื่องราว  

และขอ้มลูต่างๆ  เขา้มาสะสมเกบ็ไวเ้พือ่ใชป้ระโยชน์ต่อไป 

การปรบัและการจดัระบบ   เป็นกระบวนการที่เกดิขึน้จากขัน้ของการปรบั  หากการ
ปรบัเป็นไปอย่างผสมผสาน กลมกลนื จะก่อใหเ้กดิสภาพที่มคีวามสมดุลขึน้  หากบุคคลไม่
สามารถปรบัประสบการณ์ใหมแ่ละประสบการณ์เดมิใหเ้ขา้กนัได ้กจ็ะเกดิภาวะความไมส่มดุล 
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ขึน้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางปญัญาขึน้ในตวับุคคล 
 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้     จดัท าไดด้งัน้ี 
 
1.  การพฒันาเดก็ควรค านึงถงึพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็  และจดัประสบการณ์   

ใหเ้หมาะสมกบัพฒันาการของเขา   ไม่ควรบงัคบัใหเ้ดก็เรยีนในสิง่ทีย่งัไม่พรอ้มหรอืยากเกนิ
พฒันาการตามวยั  เพราะจะท าใหเ้ดก็เกดิเจตคตทิีไ่ม่ดใีนสิง่ทีเ่รยีน และการจดัประสบการณ์
ควรค านึงถงึสิง่ต่อไปน้ี 

-   การจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูต้ามวยัของตนเอง  ซึ่งจะช่วยให้
เดก็พฒันาไปสูพ่ฒันาการขัน้สงูขึน้ได ้

-   เดก็แต่ละคนมพีฒันาการแตกต่างกนั ถงึแมอ้ายุจะเท่ากนัแต่ระดบัพฒันาการอาจ
ไม่เท่ากัน   ดังนัน้จึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้ และพัฒนา
ความสามารถของเขาไปตามระดบัพฒันาการของเขา 

-   ผูส้อนควรสอนสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรมเพือ่ช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจลกัษณะต่างๆไดด้ขีึน้ 
2.  การใหค้วามสนใจและสงัเกตเดก็อยา่งใกลช้ดิจะชว่ยใหไ้ดท้ราบลกัษณะเฉพาะของเดก็ 
3.  ในการสอนเดก็เลก็ๆเขาจะรบัรูส้ว่นรวม (whole) ไดด้กีวา่สว่นยอ่ย  (part)  ดงันัน้ 

ผูส้อนจงึควรสอนภาพรวมก่อนแลว้จงึแยกสอนทลีะสว่น 
4.  ในการสอนสิง่ใดใหก้บัเดก็  ควรเริม่จากสิง่ทีเ่ดก็คุน้เคยหรอืมปีระสบการณ์มาก่อน

แล้วจงึเสนอสิง่ใหม่ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่เก่า  การท าเช่นน้ีจะช่วยเดก็ซมึซบัและจดัระบบ
ความรูไ้ดด้ ี

5.  การเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์แลว้มปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มมากๆ จะ
ชว่ย ใหเ้ดก็ซมึซบัขอ้มลูเขา้สูโ่ครงสรา้งทางสตปิญัญา และพฒันาการทางสตปิญัญาของเดก็ไดด้ ี
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ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาของบรเูนอร ์
 
ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของบรเูนอร ์(Bruner)  บรูเนอร ์ไดพ้ฒันาทฤษฏขีอง    

เพยีเจต์   โดย บรูเนอร์ เชื่อว่ามนุษย์เลอืกจะรบัรูส้ ิง่ที่ตนเองสนใจ  และการ เรยีนรูเ้กดิจาก
กระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (discovery  learning) แนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัการเรยีนรู ้และ
การประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ สรุปไดด้งัน้ี (ชยัวฒัน์   สทุธริตัน์,2552 : หน้า 27-28) 

 
แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 
1.  การจดัโครงสร้างของความรู้ให้มคีวามสัมพนัธ์และสอดคล้องกบัพฒันาการทาง

สตปิญัญาของเดก็มผีลต่อการจดัการเรยีนรูข้องเดก็ 
2.  การจดัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน ใหเ้หมาะสมกบัระดบัความพรอ้มของผูเ้รยีน

และสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสตปิญัญาของผูเ้รยีนจะชว่ยใหก้ารเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิาพ 
3.  การคิดแบบหยัง่รู้ (intuition)  เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วย

พฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ด ้
4.  แรงจงูใจภายในเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะชว่ยใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนรู ้
5.  ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของมนุษยแ์บ่งเป็น 3 ขัน้ใหญ่ๆ 

-  ขัน้การเรยีนรูจ้ากการกระท า(Enactive  stage) คอืขัน้ของการเรยีนรูจ้าก
การใชป้ระสาทสมัผสัรบัรูส้ ิง่ต่างๆ การลงมอืกระท าชว่ยใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี

 -  ขัน้การเรยีนรูจ้ากการคดิ  (Iconic  stage) เป็นขัน้ทีเ่ดก็สามารถสรา้งมโน
ภาพในใจได ้ และสามารถเรยีนรูจ้ากภาพแทนของจรงิได ้

-  ขัน้การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ และนามธรรม  (Symbolic  stage)  เป็นขัน้การ
เรยีนรูส้ ิง่ทีซ่บัซอ้น  และเป็นนามธรรมได ้

6.  การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดจ้ากการทีค่นเราสามารถสรา้งความคดิรวบยอด  หรอืสามารถ
จดัประเภทของสิง่ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7.  การเรยีนรูไ้ดผ้ลดทีีส่ดุ คอื การใหผู้เ้รยีนคน้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้ 
 
1. ผูส้อนควรจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนไดค้น้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่เป็น 

กระบวนการเรยีนรูท้ีด่ ี มคีวามหมายต่อผูเ้รยีนและชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
2.  ก่อนสอนผูส้อนต้องมกีารวเิคราะห์และจดัโครงสรา้งเน้ือหาสาระใหเ้หมาะสมกบั

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
3.   ผูส้อนควรจดัความคดิรวบยอด  เน้ือหาสาระ วธิสีอนและกระบวนการเรยีนรู ้ให้

เหมาะสมกบัขัน้พฒันาการทางสตปิญัญาของผูเ้รยีน  ซึง่จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
4.   ผู้สอนควรส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้คดิอย่างอสิระให้มาก เพื่อช่วยส่งเสรมิความคิด

สรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 
          5.   ผูส้อนควรสรา้งแรงจงูใจภายในใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
          6.   ผูส้อนควรสอนความคดิรวบยอดใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

 
คดิคน้โดย ออซเูบล (Ausubel)  ทฤษฎน้ีีอธบิายการเรยีนรูท้ีเ่รยีกวา่  Meaningful  

verbal  learning ซึง่มทีฤษฎแีละการประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนรูด้งัน้ี(ชยัวฒัน์   สทุธริตัน์,2552 : 
หน้า 28-29) 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 
1.  ทฤษฎีของ ออซูเบล  เน้นความส าคญัของการเรยีนรู้อย่างมคีวามเข้าใจและมี

ความหมาย  การเรยีนรูเ้กดิขึน้เมื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนรวมหรอืเชื่อมโยง (subsume)  สิง่ทีเ่รยีนรู้
ใหม่หรอืขอ้มูลใหม่   ซึ่งอาจจะเป็นความคดิรวบยอด (concept)  หรอืความรูท้ีไ่ดร้บัใหม่  ใน
โครงสรา้งสตปิญัญากบัความรูเ้ดมิทีอ่ยูใ่นสมองของผูเ้รยีนอยูแ่ลว้ 

2.  ออซูเบล ใหค้วามหมายการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย (meaningful learning)  ว่า
เป็นการเรยีนทีผู่เ้รยีนไดร้บัมาจากการทีผู่ส้อน อธบิายสิง่ทีจ่ะตอ้งเรยีนรูใ้หท้ราบ และผูเ้รยีน
รบัฟงัดว้ยความเขา้ใจ  โดยผูเ้รยีนเหน็ความสมัพนัธข์องสิง่ทีเ่รยีนรูก้บัโครงสรา้งพุทธปิญัญาที่
ไดเ้กบ็ไวใ้นความทรงจ าและจะสามารถน ามาใชใ้นอนาคต 
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3.  ออซูเบล   ไดเ้สนอแนะเกีย่วกบั  Advance  organizer  เป็นเทคนิคทีช่่วยให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามหมายจากการสอนหรอืบรรยายของผูส้อน  โดยการสรา้งความ
เชื่อมโยงระหว่างความรูท้ีม่มีาก่อนกบัขอ้มลูใหม่  หรอืความคดิรวบยอดใหม่ทีจ่ะตอ้งเรยีน จะ
ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายทีไ่มต่อ้งท่องจ า 

 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้ 
 
1.  ผูส้อนควรมกีารแนะน าบทเรยีนก่อนการเรยีนการสอน และก่อนทีจ่ะสอนสิง่ใดใหม ่ 

ควรมกีารส ารวจความรูค้วามเขา้ใจของผูเ้รยีนเสยีก่อนว่ามพีอทีจ่ะท าความเขา้ใจเรื่องทีเ่รยีน
ใหมห่รอืไม ่ ถา้ยงัไมม่ตีอ้งจดัใหก้่อนสอนเรือ่งใหม่ 

2.  ผู้สอนควรสอนโดยไม่เน้นการท่องจ า แต่สอนให้เกิดการสร้างความเชื่อมโยง
ระหวา่งความรูท้ีม่มีาก่อนกบัขอ้มลูใหมห่รอืความคดิรวบยอดใหมท่ีจ่ะตอ้งเรยีน 

3.   ผูส้อนควรใช ้ Advance  organizer  เป็นเทคนิคทีช่่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมี
ความหมายจากการสอนหรอืบรรยายของผูส้อน 

4.   ผูส้อนควรช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย โดยการจดัเรยีบเรยีง
ขอ้มลูขา่วสารทีต่อ้งการใหเ้รยีนรูอ้อกเป็นหมวดหมู ่
          5.   ผูส้อนควรน าเสนอกรอบหลกัการกวา้งๆก่อนทีจ่ะใหเ้รยีนรูใ้นเรือ่งใหม ่
          6.   ผูส้อนควรแบ่งบทเรยีนเป็นหวัขอ้ทีส่ าคญั และบอกใหท้ราบเกีย่วกบัหวัขอ้ส าคญัที่
เป็นความคดิรวบยอดใหมท่ีจ่ะตอ้งเรยีน 
 
ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 

 
คดิคน้โดย Klausmeier ทฤษฏน้ีีเป็นการศกึษาเกีย่วกบักระบวนการพฒันาสตปิญัญา

ของมนุษย์   ด้านการท างานของสมองโดยมแีนวคดิว่าการท างานของสมองมนุษย์มคีวาม
คลา้ยคลงึกบัการท างานของเครื่องคอมพวิเตอร ์มทีฤษฏกีารเรยีนรู ้และการประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัการเรยีนรู ้ สรุปไดด้งัน้ี   (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 31-33)   
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ทฤษฏีการเรียนรู้ 
 
Klausmeier กล่าวว่าสมองของมนุษย์สามารถเรยีนรู้ได้เหมอืนการท างานของ

คอมพวิเตอร ์โดยมขีัน้ตอนการท างาน 3 ขัน้ตอนดงัน้ี 
1.  การรบัขอ้มลู   (input)  โดยผา่นทางอุปกรณ์หรอืเครือ่งรบัขอ้มลู 
กระบวนการประมวลขอ้มูลเริม่ตน้จากการทีม่นุษยร์บัสิง่เรา้เขา้มาทางประสาทสมัผสั

ทัง้  5  สิง่เรา้ที่เขา้มาจะได้รบัการบนัทกึไว้ในความจ าระยะสัน้ ซึ่งการบนัทกึน้ีจะขึน้อยู่กบั
องคป์ระกอบ 2 ประการ คอื การรูจ้กั (recognition) และ ความใส่ใจ (attention)  ของบุคคลที่
รบัสิง่เรา้  สิง่เรา้นัน้จะไดร้บัการบนัทกึลงในความจ าระยะสัน้ (short – term  memory)  ซึง่จะ
อยู่ในระยะเวลาทีจ่ ากดั ในการท างานทีจ่ าเป็น ต้องเกบ็ขอ้มูลไวใ้ชช้ัว่คราว อาจจ าเป็นตอ้งใช้
เทคนิคต่างๆในการชว่ยจ า เชน่ การจดักลุ่มค าหรอืการทอ่งซ ้าๆซึง่จะชว่ยใหจ้ าได ้

2.  การเขา้รหสั (encoding)  ท าไดโ้ดยอาศยัชุดค าสัง่ หรอืซอฟแวร ์(software)  
การเกบ็ขอ้มลูไวใ้ชใ้นภายหลงั ท าไดโ้ดยขอ้มูลนัน้ต้องไดร้บัการประมวล และเปลีย่น

รปูโดยการเขา้รหสั เพื่อน าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะยาว (long – term memory)  ซึง่อาจตอ้ง
ใช้เทคนิคต่างๆเขา้ช่วย เช่น การท าข้อมูลให้มคีวามหมายกบัตนเอง โดยการสมัพนัธ์สิง่ที่
เรียนรู้ใหม่กับสิ่งเก่าที่เคยเรียนรู้มาก่อน ซึ่งเรียกว่าเป็นกระบวนการขยายความคิด 
(elaborative operations process) 

ความจ าระยะยาวม ี 2 ชนิด คอื ความจ าทีเ่กี่ยวกบัภาษา (semantic) และความจ าที่
เกีย่วกบัเหตุการณ์  (episodic)   

ความจ าระยะยาวมี 2 ประเภท คือ ความจ าประเภทกลไกที่เคลื่อนไหว (motoric 
memory) หรอื ความจ าประเภทอารมณ์ ความรูส้กึ (affective memory)   

3.  การสง่ขอ้มลูออก (output) ท าไดโ้ดยผา่นทางอุปกรณ์ 
เมื่อขอ้มูลได้รบัการบนัทกึไว้ ในความจ าระยะยาวแล้วบุคคลจะสามารถเรยีกขอ้มูล

ต่างๆออกมาใช้ได้ การเรียกข้อมูลออกมาใช้ บุคคลต้องถอดรหสัข้อมูล (decoding) จาก
ความจ าระยะยาวนัน้ และสง่ผลต่อไปสูต่วัก่อก าเนิดพฤตกิรรมตอบสนอง ซึง่จะเป็นแรงขบัหรอื
กระตุน้ใหบุ้คคลมกีารเคลื่อนไหวหรอืการพดู สนองตอบต่อสิง่แวดลอ้มต่างๆ 

 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้   ท าไดด้งัน้ี 
 
1.  การน าเสนอสิง่เรา้ทีผู่เ้รยีนรูจ้กัหรอืมขีอ้มลูอยูแ่ลว้จะสามารถชว่ยใหผู้เ้รยีนหนัมา 
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ใสใ่จและ รบัรูส้ ิง่นัน้ ซึง่ผูส้อนสามารถเชื่อมโยงไปถงึสิง่ใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่นัน้ได้ 
          2.  ผูส้อนควรจดัสิง่เรา้ในการเรยีนรูใ้หต้รงกบัความสนใจของผูเ้รยีน เพราะจะช่วยให้
ผูเ้รยีนใสใ่จและรบัรูส้ ิง่นัน้ 
          3.  ขอ้มูลทีผ่่านการรบัรูแ้ลว้  จะถูกน าไปเกบ็ไวใ้นความจ าระยะสัน้ หากตอ้งการทีจ่ะ
จ าสิง่นัน้นานๆตอ้งใชว้ธิกีารต่างๆช่วย เช่น การท่องซ ้ากนัหลายๆครัง้ หรอื การจดัสิง่ทีจ่ า  ให้
เป็นหมวดหมูง่า่ยแก่การจ า เป็นตน้ 
          4.  การจะให้ผู้เรยีนจดจ าเน้ือหาสาระใดๆได้เป็นเวลานาน  เน้ือหาสาระนัน้จะต้อง
ไดร้บัการเขา้รหสั เพื่อน าไปเขา้หน่วยความจ าระยะยาว วธิกีารเขา้รหสัสามารถท าไดห้ลายวธิ ี
เชน่ การท่องจ าซ ้าๆ   การทบทวน หรอืการใชก้ระบวนการขยายความคดิ ซึง่ไดแ้ก่  การเรยีบ
เรยีง  ผสมผสาน  ขยายความ  และการสมัพนัธค์วามรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ 
          5.  การที่บุคคลไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เก็บไว้ได้อาจจะเป็นเพราะไม่
สามารถเรยีกขอ้มลูใหข้ึน้ถงึระดบัจติส านึกได(้conscious  level)  หรอืเกดิการลมืขึน้ 
          ข้อมูลที่ถูกน าไปเก็บไว้ในหน่วยความจ าระยะสัน้หรือระยะยาว แล้วสามารถเรียก
ออกมาใชง้านได ้โดยผ่าน effector ซึง่เป็นตวักระตุน้พฤตกิรรมทางวาจาหรอืการกระท าให้
บุคคลแสดงความคดิภายในออกมาเป็นพฤตกิรรมทีส่งัเกตเหน็ได ้
          6.  การที่ผู้เรียนรู้ตัวและรู้จ ักการบริหารควบคุมกระบวนการทางปญัญาหรือ
กระบวนการคดิของตนกจ็ะสามารถท าใหบุ้คคลนัน้สามารถสัง่งานใหส้มองกระท าการต่างๆอนั
จะท าใหผู้เ้รยีนประสบผลส าเรจ็ในการเรยีนรูไ้ด ้
 
ทฤษฏีพหปัุญญา 

 
คดิคน้โดย การด์เนอร ์(Gardner)  ซึง่มทีฤษฏกีารเรยีนรูแ้ละการประยกุตใ์ชใ้นการ

จดัการเรยีนรู ้ซึง่สรุปไดด้งัน้ี (ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์, 2552 : หน้า 33-36)   
 
ทฤษฏีการเรียนรู้  
 
การ์ดเนอร ์เชื่อว่า เชาว์ปญัญาของบุคคลมอียู่อย่างหลากหลายถึง 8 ประการ  หรอื 

อาจมากกว่าน้ี ซึ่งแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะด้านที่แตกต่างไปจากคนอื่น  และมี
ความสามารถในดา้นต่างๆไม่เท่ากนั ความสมารถทีผ่สมผสานกนัออกมา  ท าใหบุ้คคลแต่ละ
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คนมแีบบแผน ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน และเชาว์ปญัญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที่ ที่
ระดบัทีต่นมตีอนเกดิแต่สามารถเปลีย่นแปลงได ้ หากไดร้บัการสง่เสรมิทีเ่หมาะสม 

เชาวป์ญัญาทีก่ารด์เนอร ์ แบ่งไว ้8 ดา้น มดีงัน้ี 
1.  ดา้นภาษา ( Linguistic intelligence ) แสดงออกทางความสามารถในการอ่าน การ

เขยีน  การพูดการอภปิราย การสื่อสารกบัผูอ้ื่น การใชค้ าศพัท์  การแสดงออกของความคดิ  
การเล่าเรือ่ง เป็นตน้ 

2.  ด้านคณิตศาสตร์ หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical mathematical 
intelligence)   ผู้มอีจัฉรยิภาพด้านน้ีมกัจะคิดโดยใช้สญัลกัษณ์ มรีะบบ ระเบียบในการคิด  
ชอบคดิวเิคราะห ์ แยกแยะสิง่ต่างๆใหเ้หน็ชดัเจน  ชอบคดิและท าอะไรตามเหตุผล เขา้ใจสิง่ที่
เป็นนามธรรมไดง้า่ย  ชอบและท าคณิตศาสตรไ์ดด้ ี

3.  ดา้นมติสิมัพนัธ ์(Spatial  intelligence)  แสดงออกทางดา้นศลิปะ การวาดภาพ  
การเหน็รายละเอยีด  การใชส้ ี  การสรา้งสรรคง์านต่างๆ  มกัจะเหน็วธิแีกป้ญัหาในมโนภาพ  
เป็นตน้  ปญัหาดา้นน้ีถูกคุมดว้ยสมองซกีขวา 

4.  ดา้นดนตร ี (Musical  intelligence)  แสดงออกทางความสามารถในดา้นการรอ้ง
เพลง  แต่งเพลง  ไวต่อการรบัรูเ้สยีงและจงัหวะต่างๆ ปญัญาดา้นน้ีถูกคุมดว้ยสมองซกีขวา
เชน่กนั  

5.  ดา้นการเคลื่อนไหวร่างกายและกลา้มเน้ือ (Bodily kinesthetic  intelligence)   
สมองส่วน คอร์เท็กซ์คุมปญัญาด้านน้ี  โดยด้านซ้ายคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกขวา  
ดา้นขวาคุมการเคลื่อนไหวของรา่งกายซกีซา้ย   ซึง่จะแสดงออกในดา้นการเล่นกฬีา   เล่นเกม
ต่างๆ   การแสดง  การเตน้ร า เป็นตน้ 

6.  ดา้นการสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น (Interpersonal   intelligence)  สมองสว่นหน้าเป็นสว่นที่
คุมปญัญาด้านน้ี  ซึ่งจะแสดงออกโดยการมปีฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น  การท างานกบัผู้อื่น   การ
เขา้ใจและเคารพผูอ้ื่น   การแก้ปญัหา ความขดัแยง้ และการจดัระเบยีบ เป็นต้น  ผูม้ปีญัญา
ดา้นน้ีมกัจะชอบชว่ยเหลอื และใหค้ าปรกึษาแก่ผูอ้ื่น 

7.   ดา้นการเขา้ใจตนเอง  (Intrapersonal  intelligence)  ปญัญาดา้นน้ีมกัเกดิรว่มกบั
สติปญัญาด้านอื่น มลีกัษณะเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเชาว์ปญัญา อย่างน้อยม ี2 ด้าน ซึ่งจะ
แสดงออกดว้ยการเขา้ใจตนเอง  มกัเป็นคนทีช่อบคดิ  ชอบความเงยีบสงบ เป็นตน้ 

8.   ด้านความเขา้ใจธรรมชาต ิ (Naturalist  intelligence)   ปญัญาด้านน้ีเป็น
ความสามารถในการสงัเกตสิง่แวดล้อมทางธรรมชาต ิ การจ าแนกแยกแยะ  จดัหมวดหมู่สิง่
ต่างๆรอบตวั คนทีม่คีวามสามารถดา้นน้ีมกัเป็นผูร้กัธรรมชาต ิ ชอบ และสนใจสตัว ์เป็นตน้ 
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การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้  ท าไดด้งัน้ี 
 
1.  ผูส้อนควรจดัการเรยีนรูท้ี่มกีจิกรรมที่หลากหลายที่สามารถส่งเสรมิเชาว์ปญัญา

หลายๆดา้น 
2.   ผู้สอนควรจดัการเรยีนรู้ให้เหมาะสมกบัขัน้พฒันาการในแต่ละด้านของผู้เรียน 

เน่ืองจากผูเ้รยีนมรีะดบัพฒันาการในเชาวป์ญัญาแต่ละดา้นไมเ่ทา่กนั 
3.   การสอนควรเน้นการส่งเสรมิความเป็นเอกลกัษณ์ของผูเ้รยีน ผูส้อนควรสอนโดย

เน้นให้ผู้เรยีนค้นหาเอกลกัษณ์ของตน  ภาคภูมใิจในเอกลกัษณ์ของตนเอง  และเคารพใน
เอกลกัษณ์ของผูอ้ื่น รวมทัง้เหน็คุณค่าและเรยีนรูท้ีจ่ะใชค้วามแตกต่างของแต่ละบุคคลใหเ้ป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ทัง้น้ีเพราะผูเ้รยีนแต่ละคนมเีชาว์ปญัญาแต่ละด้านไม่เหมอืนกนั การ
ผสมผสานของความสามารถด้านต่างๆที่มีอยู่ไม่ เท่ากัน  ท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ 
(uniqueness)  หรอืลกัษณะเฉพาะของแต่ละคนซึง่ไมเ่หมอืนกนั หรอือกีนยัหน่ึงเอกลกัษณ์ของ
แต่ละบุคคลท าใหแ้ต่ละคนแตกต่างกนั และความแตกต่างทีห่ลากหลาย (diversity)  น้ี สามารถ
น ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่สว่นรวมได ้

4.   ระบบการวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ ควรประเมนิหลายๆดา้น และในแต่ละดา้น
ควรเป็นการประเมนิในสภาพการณ์ของปญัหา  ทีส่ามารถแกป้ญัหาไดด้ว้ยอุปกรณ์ทีส่มัพนัธ์
กบัเชาวป์ญัญาดา้นนัน้ๆ 
 
ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  

 
คดิคน้โดยวกีอ็ทสกี้ (Vygotsky)  ซึง่ผลงานของเขาเป็นทีย่อมรบักนัในประเทศรสัเซยี  

และเริม่เผยแพร่สู่ประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศต่างๆในยุโรป มทีฤษฏกีารเรยีนรู้และการ
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรูส้รปุไดด้งัน้ี  (ชยัวฒัน์   สทฺุธริตัน์ , 2552 : หน้า 37-39) 

ทฤษฏีการเรียนรู้ 
Vygotsky   ให้ความส าคญักบัวฒันธรรมและสงัคมมาก โดยสถาบนัสงัคมต่างๆเริม่

ตัง้แต่สถาบนัครอบครวัจะมอีทิธพิลต่อพฒันาการทางเชาวป์ญัญาของแต่ละบุคคล   สว่นภาษา
เป็นเครื่องมอืส าคญัของการคดิและการพฒันาเชาว์ปญัญาขัน้สูง   พฒันาการทางภาษาและ
ทางความคดิของเดก็เริม่ดว้ยการพฒันาทีแ่ยกจากกนั แต่เมื่ออายุมากขึน้พฒันาการทัง้ 2 ดา้น
จะเป็นไปรว่มกนั   
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วกีอ็ทสกี้ เน้นความส าคญัของความแตกต่างระหว่างบุคคลและการใหค้วามช่วยเหลอื
ผูเ้รยีนเพื่อใหก้า้วหน้าจากระดบัพฒันาการทีเ่ป็นอยู่ไปถงึระดบัพฒันาการทีเ่ดก็มศีกัยภาพจะ
ไปถงึได ้   แนวคดิเกีย่วกบั “Zone  of  proximal  development’’ หรอื  “Zone of  proximal 
growth’’  ทีว่กีอ็ทสกี้เสนอ ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแนวคดิเกีย่วกบัการสอน ซึง่เคยมี
ลกัษณะเป็นเส้นตรง (linear)  หรืออยู่ในแนวเดียวกนัเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยู่ในลกัษณะที่
เหลื่อมกนั  โดยการสอนจะตอ้งน าหน้าระดบัพฒันาการเสมอ 

นอกจากน้ี  วกี็อทสกี้ ยงัมคีวามเชื่อว่าการใหค้วามช่วยเหลอืชี้แนะแก่เดก็ ซึ่งอยู่ใน
ลกัษณะของ “assisted learning’’ หรอื “scaffolding’’ เป็นสิง่ส าคญัมาก เพราะสามารถช่วย
พฒันาเดก็ใหไ้ปถงึระดบัทีอ่ยูใ่นศกัยภาพของเดก็ได ้ 

 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้  ท าไดด้งัน้ี 
 
1. ผู้สอนจะต้องเป็นตัวอย่างและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็น  ผู้เรียน

จะตอ้งฝึกฝนการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
2.  การเรยีนรูท้กัษะต่างๆจะตอ้งมปีระสทิธภิาพถงึขัน้ท าไดแ้ละแกป้ญัหาไดจ้รงิ 
3.  ในการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนจะเป็นผูม้บีทบาทในการเรยีนรูอ้ย่างตื่นตวั (active)  

ผูเ้รยีนจะต้องเป็นผูจ้ดักระท ากบัขอ้มูลหรอืประสบการณ์ต่างๆ และจะต้องสรา้งความหมาย
ใหก้บัสิง่นัน้ด้วยตนเอง  โดยการใหผู้้เรยีนอยู่ในบรบิทจรงิ  การจดักจิกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อ วสัดุอุปกรณ์สิ่งของหรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นของจริงและมีความ
สอดคล้องกบัความสนใจของผูเ้รยีน  โดยผูเ้รยีนสามารถจดักระท าศกึษา  ส ารวจ วเิคราะห ์
ทดลอง  ลองผดิลองถูกกบัสิง่นัน้ๆ จนเกดิเป็นความรูค้วามเขา้ใจขึน้ 

4.  ในการจดัการเรยีนรู้ผู้สอนจะต้องพยายามสร้างบรรยากาศทางสงัคมจรยิธรรม 
(socio  moral) ใหเ้กดิขึน้  โดยผูเ้รยีนจะต้องมโีอกาสเรยีนรูใ้นบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม  ซึง่ทางสงัคมถอืวา่เป็นปจัจยัส าคญัของการสรา้งความรู ้

5.   ในการเรยีนการสอน  ผูเ้รยีนควรมบีทบาทในการเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ที ่ โดยผูเ้รยีนจะ
น าตนเองและควบคุมตนเองในการเรยีนรู ้

6.   ในการเรยีนการสอนแบบสรา้งความรู ้ ผูส้อนจะมบีทบาทเป็นผูใ้หค้วามร่วมมอื  
อ านวยความสะดวก  และช่วยเหลอืผูเ้รยีนในการเรียนรู ้ คอื การเรยีนการสอนจะตอ้งเปลีย่น
จาก   “การใหค้วามรู”้(instruction)  ไปเป็น “การใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู้”(construction)ต้องท า
หน้าทีช่่วยสรา้งแรงจูงใจภายในใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีน จดัเตรยีมกจิกรรมการเรยีนรูท้ีต่รงกบัความ
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สนใจของผูเ้รยีน ด าเนินกจิกรรมใหเ้ป็นไปในทางทีส่ง่เสรมิพฒันาการของผูเ้รยีน ใหค้ าปรกึษา
แนะน าทัง้ทางดา้นวชิาการและดา้นสงัคมแก่ผูเ้รยีน  ดูแลใหค้วามช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่มปีญัหา
และประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  ผูส้อนต้องมคีวามเป็นประชาธปิไตยและมเีหตุผลในการ
สมัพนัธก์บัผูเ้รยีนดว้ย 

7.  การประเมนิผล ควรมลีกัษณะทีย่ดืหยุ่นในแต่ละบุคคล โดยใชว้ธิกีารหลากหลาย 
ซึง่อาจเป็นการประเมนิจากเพือ่น  แฟ้มผลงาน (portfolio) รวมทัง้การประเมนิตนเองดว้ย  การ
วดัผลต้องอาศยับรบิทจรงิที่มคีวามซบัซ้อนเช่นเดยีวกบัการจดัการเรยีนรูท้ี่ต้องอาศยับรบิท 
กจิกรรม และงานทีเ่ป็นจรงิ การวดัผลจะตอ้งใชก้จิกรรมหรอืงานในบรบิทจรงิดว้ย   ซึง่ในกรณี
ทีจ่ าเป็นต้องจ าลองของจรงิกส็ามารถท าไดแ้ต่เกณฑท์ีใ่ชค้วรเป็นเกณฑท์ีใ่ชใ้นโลกของความ
เป็นจรงิ (real world criteria)  ดว้ย 
 
ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรคช้ิ์นงาน  

 
คดิค้นโดย  เพเพอร์ท ( Papert )  ทฤษฏีสร้างสรรค์ชิ้นงานพฒันาจากทฤษฏี

สติปญัญาของเพยีเจต์ เช่นเดยีวกบัทฤษฏีการสร้างความรู้ ซึ่งมทีฤษฏีการเรยีนรู ้และการ
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้สรุปไดด้งัน้ี (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 40-41) 

 
ทฤษฏีการเรียนรู้ 
 
แนวความคดิทฤษฏน้ีี  คอื การเรยีนรูท้ี่ดเีกดิจากการสรา้งพลงัความรูใ้นตนเองและ

ดว้ยตนเองของผูเ้รยีน  หากผูเ้รยีนมโีอกาสไดส้รา้งความคดิและน าความคดิของตนเอง  ไป
สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  จะท าให้เห็นความคิดนัน้เป็น
รูปธรรมที่ชดัเจน และเมื่อผูเ้รยีนสรา้งสิง่ใดสิง่หน่ึงขึน้มาในโลกจงึเป็นการสรา้งความรูข้ ึน้ใน
ตนเอง โดยจะมีความหมายต่อผู้เรียนจะอยู่คงทนท าให้ผู้เรียนไม่ลืมง่าย  และจะสามารถ
ถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นเขา้ใจความคดิของตนไดด้ ี  และเป็นฐานใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความรูใ้หม่
ต่อไปอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้ 
ทฤษฏ ี“Constructionism” และ “Constructivism”  มฐีานทฤษฏเีดยีวกนั มแีนวคดิ 
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หลกัเหมอืนกนั  ต่างกนัทีร่ปูแบบการปฏบิตัซิึง่ “Constructionism” จะมเีอกลกัษณ์ของตนใน
ดา้นการใชส้ื่อ  เทคโนโลย ี วสัดุ  และอุปกรณ์ต่างๆทีเ่หมาะสมในการใหผู้เ้รยีนสรา้งสาระการ
เรยีนรูแ้ละผลงานต่างๆดว้ยตนเอง 

สือ่ธรรมชาตแิละวสัดุทางศลิปะสว่นมากสามารถน ามาใชเ้ป็นวสัดุในการสรา้งความรูไ้ด้
ด ี นอกจากนัน้ สิง่ทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัมากอกีประการหน่ึงกค็อื  บรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ทีด่จีะชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ด ้ซึง่ควรมสีว่นประกอบ 3 ประการ ดงัน้ี 
  1.  เป็นบรรยากาศที่มทีางเลอืกหลากหลาย  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกตามความ
สนใจ  จะท าใหผู้เ้รยีนมแีรงจงูใจในการคดิการท าและการเรยีนรูต้่อไป 

2.  เป็นสภาพแวดล้อมที่มคีวามแตกต่างกนั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งความรู ้
เช่น มกีลุ่มคนทีม่วียั  ความถนัด  ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกนั  ซึง่จะเอือ้ใหม้ี
การชว่ยเหลอืกนัและกนั  การสรา้งสรรคผ์ลงานและความรู ้ รวมทัง้การพฒันาทกัษะทางสงัคม
ดว้ย 

3.  เป็นบรรยากาศที่มคีวามเป็นมติร   เป็นกนัเอง  บรรยากาศที่ท าให้ผู้เรยีนรู้สกึ
อบอุ่น   ปลอดภยั สบายใจ  จะเอือ้ใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปอยา่งมคีวามสขุ 
 
สรปุ 
 แนวคดิ/ทฤษฎกีารเรยีนการสอนทีเ่น้นทางดา้นสตปิญัญาทีก่ล่าวถงึม ี8 แนวคดิ ซึง่จะ
มกีารจดัการเรยีนรูท้ีค่ลา้ยคลงึกนั จงึสามารถบูรณาการรวมกนัไดเ้มื่อน าไปใชง้านจรงิ โดยจะ
พบว่าแนวคดิ/ทฤษฎสีว่นใหญ่จะเปลีย่นบทบาทหน้าทีข่องผูส้อน ใหเ้ป็นผูอ้ านวยความสะดวก
ในการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้พื่อกระตุ้นสตปิญัญาของผูเ้รยีน ในดา้นต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ดา้นภาษา ดา้นการใชเ้หตุผล หรอืแมแ้ต่การเขา้ใจตนเองและผูอ้ื่น ซึ่งนับว่าเป็นสิง่ที่ทา้ทาย
ส าหรบัผูส้อนทีจ่ะด าเนินการใหห้อ้งเรยีนของตนเองเกดิบรรยากาศดงักล่าว 
 
แบบฝึกหดั 
จงตอบค ำถำมต่อไปน้ี 

1. จงบอกความเหมอืนและความต่างของทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญา 
2. จงบอกความเหมอืนและความต่างของทฤษฎCีonstructionism และ 

Constructivism   
3. จงบอกยกตวัอยา่งการสอนโดยใชแ้นวคดิ/ทฤษฎเีกสตลัท ์  

                          


