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บทท่ี  5 
จิตวิทยาการสอนวิทยาศาสตร ์

 
 
การนิเทศการสอนวทิยาศาสตรผ์ูนิ้เทศจะต้องสงัเกตการเรยีนการสอนในลกัษณะที่มี

รว่ม ซึง่ย่อมท าใหผู้ไ้ดร้บัความนิเทศเกดิความกดดนั ดงันัน้จงึควรมจีติวทิยาในการวางตวัให้
ไม่มอีทิธพิลเหนือผูส้อนเพื่อใหผู้ส้อนไม่เกรง็ที่ถูกสงัเกตการสอน ขณะเดยีวกนัต้องมคีวามรู้
ความเขา้ใจในสิง่ทีผู่ส้อนกระท าว่ามวีาระซ่อนเรน้เพื่อการเรยีนการสอนหรอืไม่ เพื่อไม่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจผดิในการทกัท้วงและสามารถเติมเต็มสิง่ที่ขาดหายได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความ
เขา้ใจในส่วนน้ีเกดิจากการศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบัแนวคดิทฤษฎีทางดา้นการเรยีนการสอน 
ส าหรบัการสอนวชิาวทิยาศาสตรผ์ูส้อนและผูนิ้เทศควรมคีวามรูเ้กี่ยวกบัทฤษฎีการเรยีนการ
สอนทีส่ามารถพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้สว่นของความรูแ้ละส่วนของกระบวนการ เพื่อน าไปใชส้อน
และแนะแนวการสอนใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Construction of Knowledge) 
พรอ้มทัง้พฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Scientific process skills) อย่าง
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถตามศกัยภาพของผูเ้รยีนเอง บทน้ีจงึกล่าวถึงแนวคดิและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกบัการเรียนรู้ที่มีใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งตามส่วนประกอบของวิชา
วทิยาศาสตรท์ัง้ 2 ส่วนคอื ส่วนของความรูแ้ละส่วนของกระบวนการ ส่วนของความรูเ้ป็น
ทฤษฎีที่ช่วยให้เกิดการพฒันาความคดิสติปญัญา  ส่วนของกระบวนการเป็นทฤษฎีว่าด้วย
พฤตกิรรมของมนุษยซ์ึง่ช่วยพฒันากระบวนการในการท างานเพื่อหาความรูไ้ด ้ดงัรายละเอยีด
ต่อไปน้ี 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันาความรู้ของผูเ้รียน 
 

ทฤษฎีเกสตลัท ์ 
แนวคดิหลกัของทฤษฎีน้ี(ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์,2552,หน้า 21-23)   คอื  ส่วนรวมไม่ใช่

เป็นเพยีงผลรวมของส่วนย่อยเท่านัน้  ส่วนรวมเป็นสิง่ที่มากกว่าผลรวมของส่วนย่อย การ
เรยีนรู้เป็นกระบวนการทางความคิด  ซึ่งเป็นกระบวนการภายในตวัมนุษย์  โดยบุคคลจะ
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เรยีนรูจ้ากสิง่เรา้ที่เป็นส่วนรวมไดด้กีว่าส่วนย่อย การเรยีนรูเ้กดิขึน้ได ้ 2  ลกัษณะ คอื  การ
รบัรู ้ (perception) และ การหยัง่เหน็ (insight) 

การรบัรู้ เป็นกระบวนการที่บุคคลใชป้ระสาทสมัผสัรบัสิง่เรา้แลว้ถ่ายโยงเขา้สู่สมอง
เพื่อผ่านเขา้สู่กระบวนการคดิ  ตคีวามหมาย และตอบสนองออกไป  กฎการจดัระเบยีบการ
รบัรู ้(perception) ม ี8 ขอ้  คอืการรบัรูส้ว่นรวมและสว่นยอ่ย  (Law  of  pragnanz) , กฎแหง่
ความคลา้ยคลงึ(Law of  similarity),กฎแหง่ความใกลเ้คยีง(Law of  proximity),กฎแหง่ความ
สมบูรณ์     (Law of closure),กฎแหง่ความต่อเน่ือง, ความคงทีใ่นความหมายของสิง่ทีร่บัรู้
ตามความเป็นจรงิ,การรบัรูข้องบุคคลอาจผดิพลาดบดิเบอืนไปจากความเป็นจรงิได ้และการ
เรยีนรูแ้บบหยัง่เหน็(insight) 

การหยัง่เห็น  เป็นการค้นพบหรือเกิดความเข้าใจในช่องทางการแก้ปญัหาอย่าง
ฉบัพลนัทนัท ี  อนัเน่ืองมาจากผลการพจิารณาปญัหาโดยส่วนรวม   และการใชก้ระบวนการ
ทางความคดิและสตปิญัญาของบุคคลนัน้ 

ทฤษฎีเครื่องหมาย  
ทอลแมน (Tolman) (ชยัวฒัน์   สุทธริตัน์ , 2552 , หน้า24-25)เสนอแนวคดิหลกัของ

ทฤษฏน้ีีวา่ การเรยีนรูเ้กดิจากการใชเ้ครื่องหมายเป็นตวัชีท้างใหแ้สดงพฤตกิรรมไปสูจุ่ดหมาย
ปลายทาง ในการเรยีนรูต้่างๆ  ผูเ้รยีนมคีวามคาดหมายรางวลั หากรางวลัทีค่าดว่าจะไดร้บัไม่
ตรงตามความพอใจและความต้องการ   ผูเ้รยีนจะพยายามแสวงหารางวลัหรอืสิง่ที่ต้องการ
ต่อไป  ในขณะที่พยายามใหถ้งึจุดหมาย ผูเ้รยีนกจ็ะเกดิการเรยีนรูเ้ครื่องหมาย   สญัลกัษณ์  
สถานที ่ และสิง่อื่นๆทีเ่ป็นเครือ่งชีท้างตามไปดว้ย  โดยจะปรบัการเรยีนรูไ้ปตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป  จะไม่กระท าซ ้าๆในทางทีไ่ม่สามารถสนองความตอ้งการหรอืวตัถุประสงคข์องตน  
ซึง่การเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในบุคคลหน่ึงนัน้ บางครัง้อาจจะไม่แสดงออกในทนัท ี อาจจะแฝงในตวั
ผูเ้รยีนก่อน  และเมื่อถงึเวลาทีเ่หมาะสมหรอืจ าเป็นกจ็ะแสดงออก (latent learning)      

 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์

ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญาของเพยีเจต(์Piaget) (ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ , 2552 , หน้า  
25-26) สรปุไดด้งัน้ี     

1.  พฒันาทางการสตปิญัญาของบุคคลเป็นไปตามวยั ซึง่แบ่งได ้ 4  วยัดงัน้ี  ขัน้รบัรู้
ดว้ยประสาทสมัผสั (Sensorimotor period) มอีายุอยู่ในช่วง  0-2 ปี   ข ัน้ก่อนปฏบิตัิการการ
คดิ(Preoperational period)  มอีายุอยู่ในช่วง 2 – 7 ปี   2 ขัน้น้ีจะมกีารรบัรูแ้ละการกระท า 
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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 
ขึน้ ซึง่จะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางปญัญาขึน้ในตวับุคคล 

ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาของบรเูนอร ์
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปญัญาของบรูเนอร์ (Bruner) (ชยัวฒัน์   สุทธริตัน์,2552 , 

หน้า 27-28) บรูเนอร์ เชื่อว่ามนุษย์เลือกจะรบัรู้สิง่ที่ตนเองสนใจ  และการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการคน้พบดว้ยตนเอง (discovery  learning) ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

1.  การจดัโครงสร้างของความรู้ให้มคีวามสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัพฒันาการทาง
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 ้
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-  ขัน้การเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ และนามธรรม  (Symbolic  stage)  เป็นขัน้การ
เรยีนรูส้ ิง่ทีซ่บัซอ้น  และเป็นนามธรรมได ้

6.  การเรยีนรูเ้กดิขึน้ไดจ้ากการทีค่นเราสามารถสรา้งความคดิรวบยอด  หรอืสามารถ
จดัประเภทของสิง่ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

7.  การเรยีนรูไ้ดผ้ลดทีีส่ดุ คอื การใหผู้เ้รยีนคน้พบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
ออซูเบล (Ausubel) (ชยัวฒัน์   สุทธริตัน์,2552 , หน้า 28-29) ไดอ้ธบิายการเรยีนรูท้ี่

เรยีกวา่  Meaningful  verbal  learning เป็นขอ้ๆดงัน้ี 
1.  เน้นความส าคญัของการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามเขา้ใจและมคีวามหมาย  การเรยีนรู้

เกดิขึน้เมื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนรวมหรอืเชื่อมโยง (subsume)  สิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม่หรอืขอ้มูลใหม่   ซึ่ง
อาจจะเป็นความคดิรวบยอด (concept)  หรอืความรูท้ี่ไดร้บัใหม่  ในโครงสรา้งสตปิญัญากบั
ความรูเ้ดมิทีอ่ยูใ่นสมองของผูเ้รยีนอยูแ่ลว้ 

2.  การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมาย (meaningful learning)  เป็นการเรยีนทีผู่เ้รยีนไดร้บั
มาจากการทีผู่ส้อน อธบิายสิง่ทีจ่ะต้องเรยีนรูใ้หท้ราบ และผูเ้รยีนรบัฟงัดว้ยความเขา้ใจ  โดย
ผูเ้รยีนเหน็ความสมัพนัธ์ของสิง่ที่เรยีนรูก้บัโครงสรา้งพุทธปิญัญาที่ไดเ้กบ็ไว้ในความทรงจ า
และจะสามารถน ามาใชใ้นอนาคต 

3.  ออซูเบล   ไดเ้สนอแนะเกีย่วกบั  Advance  organizer  เป็นเทคนิคทีช่่วยให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ย่างมคีวามหมายจากการสอนหรอืบรรยายของผูส้อน  โดยการสรา้งความ
เชื่อมโยงระหว่างความรูท้ีม่มีาก่อนกบัขอ้มลูใหม่  หรอืความคดิรวบยอดใหม่ทีจ่ะตอ้งเรยีน จะ
ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายทีไ่มต่อ้งท่องจ า 
 ทฤษฏีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 

คดิคน้โดย Klausmeier (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 , หน้า 31-33)  โดยกล่าวว่าสมอง
ของมนุษยส์ามารถเรยีนรูไ้ดเ้หมอืนการท างานของคอมพวิเตอร ์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
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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 
 ทฤษฏีพหปัุญญา 

คดิคน้โดย การด์เนอร ์(Gardner) (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 , หน้า 33-36)   ซึ่งเชื่อ
ว่า เชาวป์ญัญาของบุคคลมอียู่อย่างหลากหลายถงึ 8 ประการ  หรอื อาจมากกว่าน้ี ซึ่งแต่ละ
คนจะมคีวามสามารถเฉพาะดา้นทีแ่ตกต่างไปจากคนอื่น  และมคีวามสามารถในดา้นต่างๆไม่
เท่ากัน ความสมารถที่ผสมผสานกันออกมา  ท า ให้บุคคลแต่ละคนมีแบบแผน ซึ่งเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตน และเชาวป์ญัญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยู่คงที ่ทีร่ะดบัทีต่นมตีอนเกดิแต่
สามารถเปลีย่นแปลงได ้ หากไดร้บัการสง่เสรมิทีเ่หมาะสม 

เชาวป์ญัญาทีก่ารด์เนอร ์ แบ่งไว ้8 ดา้น มดีงันี้ ดา้นภาษา ( Linguistic intelligence ) 
ดา้นคณิตศาสตร ์หรอืการใชเ้หตุผลเชงิตรรกะ (Logical mathematical intelligence)   ดา้นมติิ
สมัพนัธ ์(Spatial  intelligence) ดา้นดนตร ี (Musical  intelligence)  ดา้นการเคลื่อนไหว
ร่างกายและกลา้มเน้ือ (Bodily kinesthetic  intelligence)   ดา้นการสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น 
(Interpersonal   intelligence)  ดา้นการเขา้ใจตนเอง  (Intrapersonal  intelligence)  ดา้น
ความเขา้ใจธรรมชาต ิ (Naturalist  intelligence)    
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ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  
คดิคน้โดยวกีอ็ทสกี้ (Vygotsky) (ชยัวฒัน์   สุทฺธริตัน์ , 2552 , หน้า 37-39) ซึง่ให้

ความส าคญักบัวฒันธรรมและสงัคมมาก โดยสถาบนัสงัคมต่างๆเริม่ตัง้แต่สถาบนัครอบครวัจะ
มอีทิธพิลต่อพฒันาการทางเชาวป์ญัญาของแต่ละบุคคล   ส่วนภาษาเป็นเครื่องมอืส าคญัของ
การคดิและการพฒันาเชาวป์ญัญาขัน้สูง   พฒันาการทางภาษาและทางความคดิของเดก็เริม่
ดว้ยการพฒันาทีแ่ยกจากกนั แต่เมือ่อายมุากขึน้พฒันาการทัง้ 2 ดา้นจะเป็นไปรว่มกนั   

ทฤษฎน้ีีเน้นความส าคญัของความแตกต่างระหว่างบุคคลและการใหค้วามช่วยเหลอื
ผูเ้รยีนเพื่อใหก้า้วหน้าจากระดบัพฒันาการทีเ่ป็นอยู่ไปถงึระดบัพฒันาการทีเ่ดก็มศีกัยภาพจะ
ไปถงึได ้   แนวคดิเกีย่วกบั “Zone  of  proximal  development’’ หรอื  “Zone of  proximal 
growth’’  ที ่      วกีอ็ทสกีเ้สนอ สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงแนวคดิเกีย่วกบัการสอน ซึง่เคย
มลีกัษณะเป็นเสน้ตรง (linear)  หรอือยู่ในแนวเดยีวกนัเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยู่ในลกัษณะที่
เหลื่อมกนั  โดยการสอนจะตอ้งน าหน้าระดบัพฒันาการเสมอ นอกจากน้ี ยงัมคีวามเชื่อว่าการ
ใหค้วามช่วยเหลอืชีแ้นะแก่เดก็ ซึง่อยูใ่นลกัษณะของ “assisted learning’’ หรอื “scaffolding’’ 
เป็นสิง่ส าคญัมาก เพราะสามารถช่วยพฒันาเดก็ใหไ้ปถงึระดบัทีอ่ยูใ่นศกัยภาพของเดก็ได ้ 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีช่วยพฒันากระบวนการต่างๆของผูเ้รียน 
 

ทฤษฎีการเช่ือมโยงของ ธอรน์ไดค ์
กฎการเรยีนรูข้องธอรน์ไดค ์(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 , หน้า 18-19) สรปุไดด้งัน้ี 
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 ้

ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิคหรือแบบอตัโนมติั  
คดิคน้โดย พาฟลอฟ (ชยัวฒัน์ สทิธริตัน์ , 2552 , หน้า 19-20) สรปุไดด้งัน้ี 
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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 ่
          9.  กฎแหง่การถ่ายโยงการเรยีนรูสู้ส่ถานการณ์อื่นๆ(Law of  generalization)  ทีว่่า 
เมื่อเกิดการเรยีนรู้จากการวางเงื่อนไขแล้ว หากมีสิง่เร้าคล้ายๆกบัสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขมา
กระตุน้อาจท าใหเ้กดิการตอบสนองทีเ่หมอืนกนั 

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

ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบการกระท า 
คดิคน้โดย สกนิเนอร ์(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์, 2552 , หน้า 20-21) สรปุไดด้งัน้ี  
1.  การกระท าใดๆ ถา้ไดร้บัการเสรมิแรงจะมแีนวโน้มเกดิขึน้อกี สว่นการกระท าทีไ่มม่ ี

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

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ผูเ้ผยแพรแ่นวคดิน้ีไดแ้ก่ Slavin , David Johnson และ Roger  Johnson (Johnson and 

Johnson,1994 : pp.31-37 อา้งองิใน ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์, 2552 , หน้า 41 – 44)สรปุไดด้งัน้ี  
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
สมาชกิในกลุ่มมกีารพึง่พาช่วยเหลือเกื้อกูลกนั  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  ทกัษะการปฏสิมัพนัธก์บัผู้อื่น  ทกัษะการท างานกลุ่ม ทกัษะ
การสื่อสาร และทกัษะการแกป้ญัหาขดัแยง้  รวมทัง้การเคารพ ยอมรบั  และไวว้างใจกนัและ
กนั ซึง่ผูส้อนควรสอนและฝึกใหแ้ก่ผูเ้รยีนเพือ่ช่วยใหด้ าเนินงานไปได ้

5.  การใชก้ระบวนการกลุ่ม (group processing) กลุ่มการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืจะตอ้งมี
การวเิคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่ม เพื่อช่วยให้กลุ่มเกิดการเรยีนรู้และปรบัปรุงการ
ท างานใหด้ขีึน้ 
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สรปุ 
 
 ทฤษฎีการเรยีนรู้ของนักจติวทิยาเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
อยา่งเขา้ใจธรรมชาตขิองผูเ้รยีน การทีผู่นิ้เทศมคีวามรูค้วามเขา้ใจจะชว่ยใหเ้ขา้ถงึการสอนของ
ผูส้อนอยา่งมหีลกัเกณฑ ์
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงใหค้ าแนะน าและช่วยเหลอืผูส้อนทีม่ผีูเ้รยีนเขา้หอ้งเรยีนสาย(เกนิกว่า 20 นาท)ี

มากกวา่ครึง่หอ้งเรยีน 

2. จงใหค้ าแนะน าและช่วยเหลอืผูส้อนที่ผูเ้รยีนไม่ร่วมกจิกรรมการทดลองมากกว่าครึ่ง

หอ้งเรยีน 

3. จงใหค้ าแนะน าและชว่ยเหลอืผูส้อนทีไ่มส่ามารถควบคุมชัน้เรยีนได ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


