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 บทท่ี  4 
แนวคิด/ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นพฤติกรรมและกระบวนการ 
 
 
จากแนวคิดทฤษฏีในบทที่ 3  ท าให้ทราบว่า การจดัการเรียนรู้โดยเน้นสติปญัญา

สามารถช่วยพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได ้ แต่ผูเ้รยีนแต่ละคนมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนั การ
เรยีนรูจ้งึต่างกนัดว้ย  ในบทน้ีจงึขอเสนอ ทฤษฏกีารเรยีนรูท้ี่ เน้นพฤตกิรรมและกระบวนการ 
เพื่อเป็นทางเลอืกใหผู้ส้อนพจิารณาในการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน เพราะการ
เรยีนวทิยาศาสตรท์ีค่รบถว้นสมบูรณ์ ผูเ้รยีนควรไดศ้กึษากระบวนการในการคน้ควา้หาความรู ้ 
เพื่อใหเ้ขา้ถงึธรรมชาตขิองสมองจะไดม้คีวามคงทนในการเรยีนไม่ลมืง่าย  และทีส่ าคญัคอืจะ
ได้พฒันาศกัยภาพของสมองให้เต็มที่ดงัค ากล่าวของ สมยศ  ชดิมงคล (2549 : หน้า 161)  
ทีว่่า  การจดัการเรยีนการสอนทีส่มัพนัธก์บัธรรมชาตขิองพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องสมองท าให้
การเรยีนการสอนสามารถเขา้ถงึธรรมชาตขิองสมอง ท าใหส้ามารถดงึศกัยภาพของสมองมา
ใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ที ่ และก่อใหเ้กดิการพฒันาสมองใหก้บัผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  ซึง่ในบทน้ี
จะกล่าวถงึแนวคดิ/ทฤษฏกีารเรยีนรูท้ีเ่น้นพฤตกิรรมและกระบวนการ  ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎกีารเชื่อมโยงของธอรน์ไดค ์(Thorndike’ s connectionism)  
2. ทฤษฎกีารวางเงือ่นไขแบบคลาสสคิหรอืแบบอตัโนมตั ิ(Classical   conditioning   

theory)  ของพาฟลอฟ 
3.  ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ารวางเงือ่นไขแบบการกระท า (Operant  conditioning  theory)

ของ สกนิเนอร ์
4. ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative  learning  theory) 
5. แนวคดิของ  Maslow 
6. แนวคดิของ  Rogers 
7. แนวคดิของ  Combs 
8. แนวคดิของ  Fox 
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ทฤษฎีการเช่ือมโยงของ ธอรน์ไดค ์
 
คดิคน้โดย ธอรน์ไดค ์มทีฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละการประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้สรุป

ไดด้งัน้ี (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 18-19) 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้   
 
กฎการเรยีนรูข้องธอรน์ไดค ์สรุปไดด้งัน้ี 
1.  กฎแหง่ความพรอ้ม (Law of  readiness)  ทีว่า่การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดด้ถีา้ผูเ้รยีนมี

ความพรอ้มทัง้ทางรา่งกายและจติใจ 
          2.  กฎแหง่การฝึกหดั (Law of  exercise) ทีว่่าการฝึกหดัหรอืกระท าบ่อยๆ ดว้ยความ
เขา้ใจจะท าใหก้ารเรยีนรูน้ัน้คงทนถาวร   
          3.  กฎแหง่การใช ้(Law of  use and disuse) ทีว่่าการเรยีนรูเ้กดิจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิง่เรา้กบัการตอบสนอง ซึง่ความมัน่คงของการเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้  หากไดม้กีารน าไปใช้
บ่อยๆ หากไมม่กีารน าไปใชอ้าจลมืได ้

4.   กฎแหง่ผลทีพ่งึพอใจ (Law  of  effect) เมือ่บุคคลไดร้บัผลทีพ่งึพอใจยอ่มอยากจะ
เรยีนรูต้่อไปแต่ถา้ไดร้บัผลทีไ่มพ่งึพอใจจะไมอ่ยากเรยีนรู ้

 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้  จดัท าไดด้งัน้ี 
 
1.  การจดัการเรยีนรูผู้ส้อนควรใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้าก  การลองผดิลองถูกบา้ง   ซึง่จะ

มปีระโยชน์ในการชว่ยใหผู้เ้รยีน  เรยีนรู้วธิกีารแกป้ญัหามากขึน้ จดจ า  เขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนและ
ภาคภูมใิจในสิง่ทีต่นเองไดก้ระท า 

2.  การส ารวจความพรอ้มของผูเ้รยีน ว่ามคีวามรูพ้ืน้ฐานใดบา้ง เพยีงพอหรอืไม ่ เป็น
การเชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัความรูใ้หม่ 
          3.  การฝึกทกัษะแก่ผูเ้รยีน  จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในเรื่องนัน้อย่างแทจ้รงิ   แต่ไม่
ควรฝึกซ ้าซากจนสรา้งความเบื่อหน่ายแก่ผูเ้รยีน 
          4.  เมื่อเกดิการเรยีนรูใ้นเรื่องทีเ่รยีนแลว้ ควรใหน้ าสิง่ทีเ่รยีนรูน้ัน้ไปใชใ้นสถานการณ์
ต่างๆบ่อยๆ 
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          5.   การใหผู้เ้รยีนไดร้บัผลทีต่นพงึพอใจจะชว่ยใหก้ารเรยีนของผูเ้รยีนประสบผลส าเรจ็ 
 
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคหรือแบบอตัโนมติั  

 
คดิค้นโดย พาฟลอฟ มทีฤษฏกีารเรยีนรูแ้ละการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนการ

สอน สรปุไดด้งัน้ี (ชยัวฒัน์ สทิธริตัน์ , 2552 : หน้า 19-20)  
 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 
1.  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์เกิดการวางเงื่อนไขที่ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการทางธรรมชาต ิ
          2.  พฤตกิรรมการตอบสนองของมนุษยส์ามารถเกดิขึน้ไดจ้ากสิง่เรา้ทีเ่ชื่อมโยงกบัสิง่
เรา้ตามธรรมชาต ิ
          3.  พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ที่เกิดจากสิง่เร้าที่เชื่อมโยงกบัสิง่เร้าที่เป็น
ธรรมชาตจิะลดลงเรือ่ยๆ และหยดุลงในทีส่ดุหากไมไ่ดร้บัการตอบสนองตามธรรมชาต ิ
          4.  พฤตกิรรมการตอบสนองของมนุษย ์ต่อสิง่เรา้ทีเ่ชื่อมโยงกบัสิง่เรา้ตามธรรมชาตจิะ
ลดลงและหยดุลงไป เมือ่ไมไ่ดร้บัการตอบสนองตามธรรมชาต ิ และจะกลบัปรากฏขึน้ไดอ้กีโดย
ไมต่อ้งใชส้ิง่เรา้ตามธรรมชาต ิ
          5.  มนุษย์มีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งเร้าที่มีลักษณะคล้ายๆกัน  และจะตอบสนอง
เหมอืนๆกนั 
          6.  บุคคลมแีนวโน้มทีจ่ะจ าแนกลกัษณะของสิง่เรา้ใหแ้ตกต่างกนัและเลอืกตอบสนอง
ไดถู้กตอ้ง 
          7.   กฎแห่งการหยุดยัง้ หรอืหดหายของพฤตกิรรม (Law of extinction)  ทีว่่าหาก
บุคคลไดร้บัแต่สิง่เรา้ทีว่างเงือ่นไขอยา่งเดยีว หรอืความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่เรา้ทีว่างเงือ่นไข กบั
สิง่เรา้ทีไ่มว่างเงือ่นไขหา่งกนัออกไปมากขึน้ ความเขม้ของการตอบสนองจะลดลงเรือ่ยๆ 
          8.  กฎการฟ้ืนกลบัมาใหมข่องพฤตกิรรม (Law of spontaneous recovery) ทีว่่าการ
ตอบสนองทีเ่กดิจากการวางเงือ่นไขทีล่ดลง สามารถเกดิขึน้ไดอ้กี  โดยไมต่อ้งใชส้ิง่เรา้ทีไ่มว่าง
เงือ่นไขมาเขา้คู ่
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          9.  กฎแหง่การถ่ายโยงการเรยีนรูสู้ส่ถานการณ์อื่นๆ(Law of  generalization)  ทีว่่า 
เมื่อเกิดการเรยีนรู้จากการวางเงื่อนไขแล้ว หากมีสิง่เร้าคล้ายๆกบัสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขมา
กระตุน้อาจท าใหเ้กดิการตอบสนองทีเ่หมอืนกนั 

10. กฎแหง่การจ าแนกความแตกต่าง (Law of discrimination) ทีว่่าหากมกีารใชส้ิง่เรา้
ที่วางเงื่อนไขหลายแบบ แต่มกีารใชส้ิง่เรา้ที่ไม่วางเงื่อนไขเขา้คู่กบัสิง่ เรา้ที่วางเงื่อนไขนัน้ ก็
สามารถช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดโ้ดยสามารถแยกความแตกต่างและเลอืกตอบสนอง เฉพาะสิง่
เรา้ทีว่างเงือ่นไขเทา่นัน้ได ้

 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้  ท าไดด้งัน้ี 
 
1.  ผูส้อนควรน าความตอ้งการทางธรรมชาตขิองผูเ้รยีนหรอืสิง่ทีผู่เ้รยีนชอบมาใชเ้ป็น

สิง่เรา้มาใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้ละใหร้างวลัผูเ้รยีน  ซึง่จะท าใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี
          2.  ผูส้อนควรเสนอสิง่ทีจ่ะสอนไปพรอ้มๆกบัสิง่เรา้ทีผู่เ้รยีนชอบหรอืสนใจ 
          3.  การที่ผูส้อนน าเรื่องที่เคยสอนมาแล้วกลบัมาสอนใหม่สามารถช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิ
การเรยีนรูไ้ด ้
          4.  ผูส้อนควรจดักจิกรรมการเรยีนใหต้่อเน่ืองและคล้ายคลงึกนัระหว่างประสบการณ์
เดมิกบัประสบการณ์ใหม ่ ซึง่จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดง้า่ยขึน้ 
          5.  ผูส้อนควรเสนอสิง่เรา้ในการสอนใหช้ดัเจน  ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รียนเกดิการเรยีนรูแ้ละ
ตอบสนองไดช้ดัเจนขึน้ 
          6.  หากผูส้อนต้องการใหผู้เ้รยีนเกดิพฤติกรรมใด ควรมกีารใช้สิง่เรา้หลายแบบ แต่
ตอ้งมสีิง่เรา้ทีม่กีารตอบสนองโดยไมม่เีงือ่นไขควบคูไ่ปดว้ย 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระท า 

 
คดิคน้โดย สกนิเนอร์ มทีฤษฎีการเรยีนรูแ้ละการประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนการ

สอนสรุปไดด้งัน้ี (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 20-21) 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 
1.  การกระท าใดๆ ถา้ไดร้บัการเสรมิแรงจะมแีนวโน้มเกดิขึน้อกี สว่นการกระท าทีไ่มม่ ี

การเสรมิแรง  แนวโน้มทีค่วามถีข่องการกระท านัน้จะลดลงและหายไปในทีส่ดุ 
          2.  การเสรมิแรงทีแ่ปรเปลีย่นท าใหเ้กดิการตอบสนองกวา่การเสรมิแรงทีต่ายตวั 
          3.  การลงโทษท าใหเ้รยีนรูไ้ดเ้รว็และลมืเรว็ 
          4.  การใหแ้รงเสรมิหรอืใหร้างวลัเมื่อมกีารแสดงพฤตกิรรมทีต่อ้งการสามารถช่วยปรบั
หรอืปลกูฝงันิสยัทีต่อ้งการได ้

 
การประยกุตใ์ช้ในการจดัการเรียนรู้ 
 
1.  การเสรมิแรงทางบวก (positive  reinforcement) เป็นการท าใหค้วามถี่ของ

พฤตกิรรมคงทีห่รอืเพิม่มากขึน้  อนัเป็นผลเน่ืองมาจากผลกรรมทีต่ามหลงัพฤตกิรรมนัน้ๆ ซึง่
สิง่ทีม่ศีกัยภาพเป็นตวัเสรมิแรงไดน้ัน้ แบ่งไดเ้ป็น 4  ประเภทคอื 
            1)  ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นสิง่ของ (material reinforcer) เป็นตวัเสรมิแรงที่ประกอบ
ไปดว้ยอาหาร ของทีเ่ล่นได ้และสิง่ของต่างๆ เชน่ ขนม ของเล่น เสือ้ผา้  เป็นตน้ 

2) ตวัเสรมิแรงทางสงัคม  (social reinforcer) ตวัเสรมิแรงทางสงัคมเป็นตวั
เสริมแรงที่ไม่ต้องลงทุนซื้อหามีอยู่กับตัวเรา และค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงในการปรับ
พฤตกิรรมแบ่งเป็น  2  ลกัษณะ คอื ค าพดู  ไดแ้ก่ ค าชมเชย  เช่น ดมีาก  และการแสดงออก
ทางทา่ทาง เช่น ยิม้  มองอยา่งสนใจ  เป็นตน้ 

3)  ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นกจิกรรม (activity reinforcer)  เป็นการใชก้จิกรรมหรอื
พฤตกิรรมทีช่อบไปเสรมิแรงกจิกรรมหรอืพฤตกิรรมทีไ่มช่อบ 

4)  ตวัเสรมิแรงทีเ่ป็นเบีย้อรรถกร (token reinforcer)  โดยการน าเบีย้อรรถกร
ไปแลกเป็นตวัเสรมิแรงอื่นๆได ้เชน่ ดาว  คปูอง เป็นตน้      

2.  การเสรมิแรงทางลบ (negative reinforcement)  เป็นการท าให้ความถี่ของ
พฤตกิรรมคงทีห่รอืเพิม่มากขึน้  อนัเป็นผลมาจากการทีเ่ราท าพฤตกิรรมดงักล่าวแลว้ สามารถ
หลกีหนีจากสิง่ทีเ่ราไมพ่งึพอใจได ้ การเสรมิแรงทางลบผูส้อนควรปฏบิตัิโดยทนัทหีรอืเรว็ทีสุ่ด  
เมือ่พฤตกิรรมทีไ่มต่อ้งการเกดิขึน้  ควรใหม้คีวามรุนแรงพอเหมาะไมม่ากหรอืน้อยเกนิไป ควร
ใหผู้ถู้กลงโทษรูว้่าพฤตกิรรมใดทีถู่กลงโทษและเพราะเหตุใด  ควรใชเ้หตุผลไมใ่ชอ้ารมณ์ ควร
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ใชก้ารลงโทษควบคู่กบัการเสรมิแรงทางบวก  ผูล้งโทษต้องเป็นตวัแบบที่ดใีนทุกๆดา้น และ
การลงโทษควรเป็นวธิสีดุทา้ย  ถา้ไมจ่ าเป็นไมค่วรใชก้ารลงโทษ 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

 
ผูเ้ผยแพรแ่นวคดินี้ไดแ้ก่ Slavin , David Johnson และ Roger  Johnson  มทีฤษฏี

การเรยีนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนสรุปได้ดงัน้ี (Johnson and 
Johnson,1994 : pp.31-37 อา้งองิใน ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 41 – 44) 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 

           
การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื คอื การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มยอ่ยโดยมสีมาชกิกลุ่มทีม่คีวามสามารถ

แตกต่างกนัประมาณ 3-6 คน  ชว่ยกนัเรยีนรูเ้พื่อไปสูเ่ป้าหมายของกลุ่ม ซึง่มอีงคป์ระกอบของ
การเรยีนรู ้ดงัน้ี   

1.  การพึง่พากนัทางบวก  (positive  interdependence) กลุ่มการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
จะต้องมคีวามตระหนักว่า สมาชกิกลุ่มทุกคนมคีวามส าคญั  และความส าเรจ็ของกลุ่มขึน้กบั
สมาชกิทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดยีวกนัสมาชกิแต่ละคนจะประสบความส าเรจ็ไดก้ต็่อเมื่อกลุ่ม
ประสบความส าเรจ็ ความส าเรจ็ของบุคคลและของกลุ่มขึน้อยูก่บักนัและกนั 
          2.  การปฏสิมัพนัธเ์กือ้หนุนกนั (face – to – face promotive interaction) การที่
สมาชกิในกลุ่มมกีารพึง่พาช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั  เป็นปจัจยัทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์
ต่อกนัและกนัในทางทีจ่ะช่วยใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชกิกลุ่มจะห่วงใย  ไวว้างใจ ส่งเสรมิ 
และชว่ยเหลอืกนัและกนัในการท างานต่างๆรว่มกนั  สง่ผลใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั 
          3. การก าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน ( individual 
accountability) สมาชกิในกลุ่มการเรยีนรูทุ้กคนจะตอ้งมหีน้าทีร่บัผดิชอบ และพยายามท างาน
ทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ ไมม่ใีครทีจ่ะไดร้บัประโยชน์โดยไม่ท าหน้าทีข่องตน 
ดงันัน้กลุ่มจงึจ าเป็นตอ้งมรีะบบการตรวจสอบผลงาน ทัง้ทีเ่ป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
          4.  การใชท้กัษะระหว่างบุคคลและทกัษะกลุ่มยอ่ย (interpersonal and small group 
skills)  การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้ ต้องอาศัยทักษะที่ส าคญัๆหลาย
ประการ  เช่น  ทกัษะทางสงัคม  ทกัษะการปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น  ทกัษะการท างานกลุ่ม ทกัษะ
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การสื่อสาร และทกัษะการแกป้ญัหาขดัแยง้  รวมทัง้การเคารพ ยอมรบั  และไวว้างใจกนัและ
กนั ซึง่ผูส้อนควรสอนและฝึกใหแ้ก่ผูเ้รยีนเพือ่ช่วยใหด้ าเนินงานไปได ้

5.  การใชก้ระบวนการกลุ่ม (group processing) กลุ่มการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืจะตอ้งมี
การวเิคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่ม เพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรยีนรู้และปรบัปรุงการ
ท างานใหด้ขีึน้ 

 
การประยกุต ์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
 
การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ผูส้อนควรจดัระเบยีบขัน้ตอนการท างานหรอืฝึกฝนใหผู้เ้รยีน

ด าเนินงานอยา่งเป็นระบบระเบยีบ  เพื่อช่วยใหง้านเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ กระบวนการที่
ใชใ้นการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืมดีงัน้ี (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 42 – 44) 
            1.  ด้านการวางแผนการจดัการเรยีนรู้ ผู้สอนควรมกีารวางแผนการจดัการเรยีนรู ้
ดงัน้ี 
              1.1  ก าหนดจุดมุ่ งหมายของบทเรียนทัง้ทางด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการต่างๆ ทีผู่ส้อนตอ้งการใหช้ดัเจน 
             1.2  ก าหนดขนาดของกลุ่ม  กลุ่มควรมขีนาดเลก็ ประมาณ 3 – 6  คน กลุ่ม
ขนาด 4 คน จะเป็นขนาดทีเ่หมาะทีส่ดุ 
              1.3   ก าหนดองค์ประกอบของกลุ่ม หมายถงึ การจดัผูเ้รยีนเขา้กลุ่ม ซึ่งอาจ
ท าโดยการสุ่ม  หรอืการเลอืกใหเ้หมาะกบัวตัถุประสงค ์โดยทัว่ไปกลุ่มจะตอ้งประกอบไปดว้ย  
สมาชกิทีค่ละกนัในดา้นต่างๆ เชน่ เพศ  ความสามารถ เป็นตน้ 
                1.4   ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมี
ปฏสิมัพนัธ์กนัอย่างใกลช้ดิและมสี่วนในการท างานอย่างทัว่ถงึ ผูส้อนควรมอบหมายบทบาท
หน้าที่ในการท างานให้ทุกคน และบทบาทหน้าที่นัน้ๆจะต้องเป็นส่วนหน่ึงของงานอนัเป็น
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม ผูส้อนควรจดับทบาทหน้าที่ของสมาชกิใหอ้ยู่ในลกัษณะที่จะต้องพึง่พา
อาศยัและเกื้อกูลกนั  บทบาทหน้าที่ในการท างานเพื่อการเรยีนรูม้จี านวนมาก เช่น บทบาท
ผูน้ ากลุ่ม ผูส้งัเกตการณ์  เลขานุการ  ผูเ้สนอผลงาน  ผูต้รวจสอบผลงาน เป็นตน้ 
               1.5  จดัสถานที่ให้เหมาะสมในการท างานและการมีปฏิสมัพนัธ์กนั ผู้สอน
จ าเป็นตอ้งคดิออกแบบการจดัหอ้งเรยีน หรอืสถานทีท่ีจ่ะใชใ้นการเรยีนรูใ้หเ้อือ้ และสะดวกต่อ
การท างานของกลุ่ม 



 

50 SE 742 

      1.6   จดัสาระ  วสัดุ หรอืงานทีจ่ะใหผู้เ้รยีนท า วเิคราะหส์าระ / งาน / หรอืวสัดุ
ทีจ่ะใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้และจดัแบ่งสาระหรอืงานนัน้ในลกัษณะทีผู่เ้รยีนแต่ละคนมสี่วนในการ
ชว่ยกลุ่มและพึง่พากนัในการเรยีนรู ้

2.  ดา้นการสอน ผูส้อนควรมกีารเตรยีมกลุ่มเพือ่การเรยีนรูร้ว่มกนั ดงัน้ี 
        2.1  อธบิายชีแ้จงเกีย่วกบังานของกลุ่ม  ผูส้อนควรอธบิายถงึจุดมุ่งหมายของ
บทเรยีน เหตุผลในการด าเนินการต่างๆรายละเอยีดของงานและขัน้ตอนในการท างาน 
                   2.2 อธบิายเกณฑ์การประเมนิผลงานผู้เรยีนจะต้องมคีวามเขา้ใจตรงกนัว่า
ความส าเรจ็ของงานอยู่ตรงไหน  งานที่คาดหวงัมลีกัษณะอย่างไร  เกณฑ์ที่จะใช้ ในการวดั
ความส าเรจ็ของงานคอือะไร 
                2.3  อธบิายถงึความส าคญัและวธิกีารของการพึง่พาและเกือ้กูลกนั ผูส้อนควร
อธบิายกฎเกณฑ ์ระเบยีบ กตกิา บทบาทหน้าที ่ และระบบการใหร้างวลัหรอืประโยชน์ทีก่ลุ่ม
จะไดร้บัในการรว่มมอืกนัเรยีนรู ้ 
              2.4  อธบิายวธิกีารชว่ยเหลอืกนัระหวา่งกลุ่ม 
                 2.5   อธบิายถงึความส าคญัและวธิกีารในการตรวจสอบ ความรบัผดิชอบต่อ
หน้าที่ที่แต่ละคนได้รบัมอบหมาย  เช่น  การสุ่มเรียกชื่อผู้เสนอผลงานการทดสอบ  การ
ตรวจสอบผลงาน  เป็นตน้ 
              2.6   ชีแ้จงพฤตกิรรมทีค่าดหวงั หากผูส้อนชีแ้จงใหผู้เ้รยีนไดรู้อ้ย่างชดัเจนว่า
ต้องการให้ผูเ้รยีนแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง  จะช่วยใหผู้เ้รยีนรูค้วามคาดหวงัที่มตี่อตนและ
พยายามจะแสดงพฤตกิรรมนัน้ 

3.   ดา้นการควบคุมก ากบัและการช่วยเหลอืกลุ่ม ผูส้อนควรด าเนินการควบคุมก ากบั
และการชว่ยเหลอืกลุ่ม ดงัน้ี  
              3.1  ดแูลใหส้มาชกิกลุ่มมกีารปรกึษาหารอืกนัอยา่งใกลช้ดิ 
                 3.2  สงัเกตการณ์การท างานร่วมกนัของกลุ่ม  ตรวจสอบว่าสมาชิกกลุ่มมี
ความเขา้ใจในงานหรอืบทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายหรอืไม่ สงัเกตพฤติกรรมต่างๆของ
สมาชกิใหข้อ้มลูป้อนกลบั  ใหแ้รงเสรมิ  และบนัทกึขอ้มลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูข้อง
กลุ่ม 
                 3.3  เขา้ไปช่วยเหลอืกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของงาน
และการท างาน  เมื่อพบว่ากลุ่มต้องการความช่วยเหลอื ผูส้อนสามารถเขา้ไปชีแ้จง  สอนซ ้า 
หรอืใหค้วามชว่ยเหลอือื่นๆ  
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                   3.4   สรุปการเรยีนรู ้ ผูส้อนควรใหก้ลุ่มสรุปประเดน็การเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมอื เพือ่ช่วยใหก้ารเรยีนรูม้คีวามชดัเจนขึน้ 

4.  ดา้นการประเมนิผลและวเิคราะหก์ระบวนการเรยีนรู ้ผูส้อนควรด าเนินการดา้นการ
ประเมนิผลและวเิคราะหก์ระบวนการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
              4.1 ประเมนิผลการเรยีนรู ้ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทัง้ทางดา้น
ปรมิาณและคุณภาพ  โดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายและควรใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการประเมนิ 
                4.2  วเิคราะหก์ระบวนการท างานและกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนั ผูส้อนควร
จดัใหผู้เ้รยีนมเีวลาในการวเิคราะหก์ารท างานของกลุ่มและพฤตกิรรมของสมาชกิกลุ่ม เพื่อให้
กลุ่มมโีอกาสเรยีนรู ้ทีจ่ะปรบัปรงุสว่นบกพรอ่งของกลุ่ม    
           การออกแบบการจดัการเรยีนรู้ทีด่คีวรมกีระบวนการเรยีนรูท้ีพ่ ึง่พากนัระหว่างผูเ้รยีน
แต่ละคน โดยใหส้มาชกิทุกคนทีอ่ยูใ่นกลุ่มไดป้รกึษาหารอืและมปีฏสิมัพนัธก์นัอยา่งใกลช้ดิและ
เป็นกนัเอง ทุกคนในกลุ่มควรมบีทบาทหน้าทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบทีช่ดัเจนและสามารถตรวจสอบ
ได ้ การท างานสมาชกิทุกคนตอ้งใชท้ัง้ทกัษะและความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลช่วยใหง้านส าเรจ็
หรือช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ นอกจากน้ีผู้สอนควรท าการวิเคราะห์
กระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและคุณภาพของการท างานกลุ่มดว้ย จงึจะ
ท าใหก้ารเรยีนรูม้คีุณคา่และมคีวามหมาย 
 
แนวคิดของ Maslow  
 
  Maslow  เสนอแนวคดิใหมท่ีเ่รยีกว่า Third force psychology (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 
2552 : หน้า 29) ซึง่มคีวามเชื่อพืน้ฐานว่า “ถา้ใหอ้สิระแก่เดก็ เดก็จะเลอืกสิง่ทีด่สี าหรบัตนเอง  
พ่อแม่และผูส้อนไดร้บัการกระตุน้ใหม้คีวามไวว้างใจในตวัเดก็ และควรเปิดโอกาสและช่วยให้
เดก็เจรญิเตบิโตต่อไป มใิช่ใชว้ธิคีวบคุมและจดัการชวีติของเดก็ทัง้หมด หรอืว่าเขา้ไปยุง่ เกีย่ว
และพยายามปรบัพฤตกิรรมใหเ้ป็นไปตามทีผู่ใ้หญ่ตอ้งการ” 
  

การประยกุตใ์ช้แนวคิดในการจดัการเรียนรู้ 
 

จากแนวคดิขา้งตน้สามารถประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนรูไ้ด ้เช่น จดัใหผู้เ้รยีนเรยีน
ตามหวัข้อที่ผู้เรยีนสนใจ โดยผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจดัสภาพแวดล้อมให้
เอื้ออ านวยต่อการเรยีนรู้ตามที่ผู้เรยีนสนใจ ตวัอย่างเช่น การสอนระบบนิเวศ ผู้สอนอาจมี
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ทางเลอืกว่าผูเ้รยีนอยากเรยีนระบบนิเวศทีอ่ยู่บนบก ระบบนิเวศในน ้า ระบบนิเวศป่าชายเลน
ฯลฯ และให้ผู้เรียนได้เลือกว่าจะเรยีนในห้องเรยีน หรือเรยีนนอกห้องตามสถานที่ที่ผู้สอน
ก าหนด เหล่าน้ีเป็นต้น ซึ่งผูส้อนจะต้องประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อเขา้ใช้สถานที่
ประกอบการเรยีนรู ้และควรมหีวัขอ้ประกอบการเรยีนรูอ้ย่างชดัเจนเป็นรูปธรรมดว้ย เพื่อให้
การเรยีนรูบ้รรลุจุดหมายทีผู่ส้อนตัง้ไว ้
 
แนวคิดของ  Rogers  

 
Rogers  เป็นผูเ้สนอทฤษฏกีารใหค้ าปรกึษาแบบ “client – centered’’(ชยัวฒัน์  สุทธิ

รตัน์, 2552 : หน้า 29) ซึง่เน้นความส าคญัของผูม้ปีญัหามากกว่าตวัผูใ้หค้ าปรกึษา ซึง่เขามี
แนวคดิว่า ผู้มารบัค าปรกึษาจะเป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยเขาใช้เทคนิคการให้
ค าปรกึษาที่สรา้งบรรยากาศที่อบอุ่น  การใหก้ารยอมรบั  และการมทีศันคตทิี่ดีต่อผูม้ารบัค า
ปรกึษา ซึง่ต่อมาไดน้ ามาประยุกต์ใชก้บัการเรยีนการสอน ซึง่เขาเสนอว่าการจดัการเรยีนการ
สอนควรมลีกัษณะของ “ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง” ซึง่ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามเชื่อ มศีรทัธาใน
ความเป็นคนของผูเ้รยีน การทีเ่ชื่อและไวว้างใจในความสามารถของบุคคลจะช่วยใหบุ้คคลนัน้
พฒันาศักยภาพของตนเอง ดังนัน้จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกวิธีการที่จะเรียนเอง  
นอกจากน้ีผูส้อนตอ้งมลีกัษณะจรงิใจ  เป็นคนตรง  ไมเ่สแสรง้ในการสรา้งสมัพนัธภาพ ผูส้อน
ต้องพยายามสื่อใหเ้ดก็รบัทราบถงึความรูส้กึนึกคดิทีด่ทีีผู่้สอนมตี่อตวัเดก็ใหไ้ด ้ นอกจากนัน้
ผูส้อนจะตอ้งใหเ้กยีรตผิูเ้รยีนทัง้ในแงข่องความรูส้กึและความคดิเหน็ 

 
การประยกุตใ์ช้แนวคิดในการจดัการเรียนรู้ 
 
จากแนวคดิขา้งต้นสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรยีนรูไ้ด ้เช่น การใหง้าน

ผูเ้รยีนไปสบืค้นขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลที่ผูเ้รยีนค้นพบ ผูส้อนควรวางโครงเรื่องเป็นกรอบ
กวา้งๆใหผู้เ้รยีนไดส้บืคน้ และถา้มปีญัหาผูเ้รยีนกส็ามารถน าปญัหามาสอบถามได ้เมื่อคน้จน
ได้ข้อมูลเพียงพอแล้วควรให้มีการน าเสนอข้อมูล โดยผู้สอนควรรับฟงัและติชมในทาง
สรา้งสรรค ์เพือ่เป็นการแนะแนวทางทีถู่กตอ้งและสรา้งก าลงัใจในการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
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แนวคิดของ Combs  
 
Combs   ใชค้วามคดิเหน็ทางดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (cognitive view) เป็นจุดเริม่ตน้

ในการท างาน (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 30)โดยเขากล่าวว่า “พฤตกิรรมสว่นใหญ่ของ
บุคคลเป็นผลมาจากการรบัรูส้ ิง่แวดล้อมในช่วงนัน้และเวลานัน้  ซึ่งการแสดงพฤติกรรมทุก
อยา่งของบุคคลเป็นผลเน่ืองมาจากการรบัรูส้ ิง่แวดลอ้มในช่วงนัน้เวลานัน้” และเขาเหน็ว่างาน
ของผู้สอนนัน้มใิช่เป็นเพยีงการตัง้ขอ้ก าหนด  การป ัน้เดก็ การขู่บงัคบัการเยนิยอ หรอืการ
ชว่ยเหลอืเดก็  แต่งานของผูส้อนควรเป็นไปในลกัษณะผูอ้ านวยความสะดวกใหก้บัเดก็ กระตุน้ 
ใหก้ าลงัใจ ใหค้วามชว่ยเหลอื เป็นผูร้ว่มคดิ  และเป็นเพือ่นกบัเดก็                

 
การประยกุตใ์ช้แนวคิดในการจดัการเรียนรู้ 

  
แนวคดิของ Combs สามารถประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนรูไ้ดด้งัน้ี (เสรมิศร ี ไชยศร , 2539 

อา้งองิใน ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 30)  
1.  ผูส้อนควรเปิดโอกาสและกระตุ้นใหผู้เ้รยีนตดัสนิใจเลอืกสิง่ต่างๆ ที่จะเรยีนด้วย

ตนเองเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนไดเ้ลอืกหวัขอ้ทีจ่ะศกึษาคน้ควา้
ตามความสนใจ 
          2.  ผูส้อนควรสรา้งบรรยากาศที่มลีกัษณะอบอุ่นเป็นมติร ใหก้ารยอมรบัและพยายาม
อย่างดีที่สุดที่จะสื่อความรู้สึกของผู้สอนที่เชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนได้และผู้สอน
ปรารถนาทีจ่ะใหทุ้กคนไดเ้รยีน  โดยมกีารกระตุน้ใหผู้เ้รยีนตัง้ใจท างานอย่างดทีีสุ่ด  พยายาม
หลกีเลี่ยงการแข่งขนัหรอืการขู่บงัคบั  เมื่อผูเ้รยีนท างานด ี ใหแ้สดงใหเ้หน็ว่าผูส้อนมคีวาม
พอใจกบัผลงานนัน้ๆ 
          3.  ผู้สอนควรท าตัวเป็นผู้อ านวยความสะดวก และคอยกระตุ้นให้ก าลังใจผู้เรียน 
ตลอดจนเป็นผูค้อยชว่ยเหลอืเทา่ทีจ่ะท าได ้
          4.  ผูส้อนพยายามท าอย่างดทีี่สุดที่จะช่วยใหผู้เ้รยีนพัฒนาความรูส้กึนึกคดิเกี่ยวกบั
ตนเองในทางบวก  และผูส้อนควรหดัใหเ้ป็นคนไวต่อความรูส้กึผูเ้รยีน 
          5.  ผูส้อนควรจดัเวลาใหผู้เ้รยีนมโีอกาสท าความเขา้ใจถงึอารมณ์ความรูส้กึของอกีฝา่ย
หน่ึง 
          6.  ผูส้อนควรฝึกใหผู้เ้รยีนท าความกระจ่างเกีย่วกบัคา่นิยมของตนเองโดยวธิตี่างๆ 
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          7.  ผูส้อนควรจดัการเรยีนการสอนทีค่ านึงถงึดา้นจติใจ(Affective domain)  ควบคู่ไป
กบัดา้นความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive domain)ซึง่เป็นเป้าหมายส าคญัของกลุ่มมนุษยนิยม 
เช่น ในการสอนวิทยาศาสตร์นอกจากจะให้ความรู้แก่ผู้เรียนแล้ว ผู้สอนยังต้ องปลูกฝงั
คุณลกัษณะดา้นการเป็นคนใจกวา้ง  และยอมรบัฟงัความคดิเหน็ผูอ้ื่นอกีดว้ย 

8.   ผูส้อนทีด่คีวรเคารพต่อเอกตัภาพของผูเ้รยีน  โดยผูเ้รยีนแต่ละคนต้องไดร้บัการ
สง่เสรมิใหรู้ส้กึว่ามเีสรภีาพในการพฒันาตนเอง  ใชค้วามรูแ้ละรวบรวมสะสมความรูด้ว้ยความ
สนุกสนานกระตอืรอืรน้อยา่งจรงิใจและเรยีนอยา่งเป็นสขุ  
 
แนวคิดของ Fox  
 
 ฟอกซ ์(Fox , 1996 อา้งองิใน ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 94) ไดส้รุปหลกัการ
ส าคญัของการเรยีนรูโ้ดยแหล่งขอ้มลูหลกัไวด้งัน้ี 

1. เน้นกระบวนการคดิในเน้ือหาการเรยีนรู ้
2. เน้นแรงจงูใจภายใน 
3. การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื โดยใหโ้อกาสการเรยีนหลากหลายระดบัและหลากหลายรปูแบบ 

การเรยีนรู ้
4. ผูส้อนเป็นผูอ้ านวยความสะดวกหรอืผูแ้นะน ามากกวา่สอนบรรยาย 
5. ใชเ้ทคโนโลยสีนบัสนุนการเรยีนรูท้ีก่ระตอืรอืรน้ 
6. เน้ือหาควรสมัพนัธก์บัความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้รยีน มคีวามหมายและเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 
7. สง่เสรมิการใชแ้หล่งขอ้มลูทีห่ลากหลายในการเรยีนรู ้
8. สง่เสรมิความรว่มมอืกนัในการวางแผนการสอนของผูส้อนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
9. สง่เสรมิการใชเ้วลาและสถานทีเ่รยีนทีย่ดืหยุน่ 
10. สง่เสรมิการพฒันายุทธวธิแีละทกัษะทางสารสนเทศ 
 
การประยกุตใ์ช้แนวคิดในการจดัการเรียนรู้ 

  
จากแนวคดิของ Fox ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรูโ้ดยแหล่งขอ้มลูหลกั มแีนวคดิและสถาบนั

หลายแห่งทีม่คีวามคดิเหน็คลา้ยคลงึกนัเช่น Hancock (1993), Breivik (1996), Plotmick 
(1999), Dewberry (2002) ,University of South Florida(1999) , University of 
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Queensland(1999) ซึง่สามารถสรุปการประยุกต์ใชแ้นวคดิในการจดัการเรยีนรูเ้ป็นขอ้ๆได้
ดงัน้ี  

1. ผูส้อนควรใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการเรยีนอยา่งกระตอืรอืรน้ 
2.  ผูส้อนควรจดัประสบการณ์การเรยีนตามจุดประสงคแ์ละทกัษะในบรบิทของหน่วย

การเรยีนอยา่งมคีวามหมาย 
3.  ผู้สอนควรใช้แหล่งข้อมูลและสถานที่เรียนที่หลากหลายใช้เทคนิคการสอนที่

แตกต่างกนัหลายวธิโีดยบทบาทของครจูะเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้เป็นผูน้ าทาง 
ก ากบั และประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีน 

4.  ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรยีนได้มีโอกาสเรยีนรู้ด้วยตนเอง สามารถระบุสิง่ที่ตนเองรู้
เกีย่วกบัหวัเรื่องทีส่นใจและตอ้งการเรียนรูเ้พิม่เตมิ รูแ้หล่งคน้ควา้ขอ้มลูสารสนเทศเหล่านัน้ รู้
วธิกีารเกบ็บนัทกึขอ้มูลสารสนเทศ วธิปีระเมนิขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ และสามารถหาวธิกีาร
คน้ควา้หาขอ้มลูต่างๆใหป้ระสบผลส าเรจ็ 

5. ผูส้อนควรฝึกใหผู้เ้รยีนมนิีสยัใฝรู่แ้สวงหาและท าความเขา้ใจขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ 
6.  ผู้สอนควรเสรมิแรงเมื่อผู้เรยีนประสบผลส าเร็จในการรวบรวมข้อมูลต่างๆตาม

เป้าหมายเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจในการคน้ควา้ 
7.  ผูส้อนควรใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งความรูด้ว้ยตนเองจากการใชก้ระบวนการสารสนเทศ

และแหล่งขอ้มลูในการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
8.  ผูส้อนควรจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ใหผู้เ้รยีนไดแ้กป้ญัหาจากการใชส้ารสนเทศ 

โดยผูส้อนหรอืบรรณารกัษ์จะท าหน้าทีเ่ป็นเพยีงผูอ้ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆและสรา้ง
แรงจงูใจในการท างานใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
 
สรปุ 

 
จากแนวคดิ/ทฤษฎกีารเรยีนรูท้ีเ่น้นพฤตกิรรมและกระบวนการ จะพบว่าบทบาทของ

ผูส้อนเพิม่ขึน้อกีหลายบทบาท คอืนอกจากจะเป็นผูอ้ านวยความสะดวกแล้วยงัต้องเป็นผูใ้ห้
แนะแนว ใหก้ าลงัใจ และดูแลจติใจของผูเ้รยีนดว้ย เพราะการเรยีนรูท้ีเ่น้นกระบวนการผูเ้รยีน
ไมส่ามารถท างานไดโ้ดยล าพงัทุกครัง้ แต่ตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นบา้ง การมปีฏสิมัพนัธน้ี์อาจ
ก่อใหเ้กดิการกระทบกระทัง่กนับา้ง ผูส้อนจะตอ้งคอยดูแลและใหก้ าลงัใจทุกฝา่ยใหอ้ยู่ร่วมกนั
อยา่งมคีวามสขุ 
 



 

56 SE 742 

แบบฝึกหดั 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. ในการให้ผู้เรียนท างานกลุ่มท่านจะประเมินผู้เรียนด้านใดบ้าง มีวิธีท าแบบ
ประเมนิอยา่งไร 

2. ในการท างานกลุ่มของผูเ้รยีนทา่นจะประเมนิจติวทิยาศาสตร ์ดา้นใดไดบ้้าง จงท า
แบบประเมนิประกอบการอธบิาย 

3. ในการท าการทดลองวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มท่านจะออกแบบการ
ประเมนิทกัษะการทดลองไดอ้ยา่งไรใหผู้เ้รยีนท าการทดลองไดเ้สรจ็สมบูรณ์ตามเวลาทีก่ าหนด 
 

 


