
 

 

 
บทที่  3 

หลักจิตวิทยาการเรียนการสอนวิชาเคมี 
 

 เน่ืองจากการเรียนวิชาเคมีมีความเฉพาะเจาะจงในดานเนื้อหาวิชามากขึ้น ไมใชการ
เรียนรูวิทยาศาสตรอยางกวางๆเทาน้ัน ดังน้ันผูสอนอาจประสบปญหาในการสอนหลายประการ 
เชนสอนแลวผูเรียนไมเขาใจ เขาใจผิดพลาดจากความเปนจริง หรือมีความเขาใจดีแตไม
สามารถลงมือปฏิบัติได ฯลฯ เปนตน ปญหาเหลาน้ีอาจทําใหเกิดปญหาในการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน  แตถาผูสอนพิจารณาถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูจะพบวาปญหาดังกลาวแกไขได หรือ
สามารถทําใหปญหาผอนคลายลง ซึ่งจะสงผลใหการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนเปนไปได
อยางราบรื่น ดังน้ันจึงขอกลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีของนักจิตวิทยาเพ่ือเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนรูตอไป 
 

ทฤษฎีการเรียนรู 
 
 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูที่เก่ียวกับการสอน มีดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพีอาเจต 

ทฤษฎีนี้กลาววา อ ง ค ป ร ะ ก อ บท า ง ป ญญ า ข อ ง มน ุษ ย ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
กระบวนการจัดระเบียบของความรูในสมอง (organization)  วิธีการรับเอาความรูใหมเขาไป
รวมกับความรูเดิม (assimilation)   และวิธีการดัดแปลงปรับปรุงแกไขความรูเดิมใหเหมาะสม 
(accommodation)  โดยที่บุคคลจะรับขอความรูใหมเขารวมกับโครงสรางความรูที่มีอยูแลว  คือ
กลุมโครงสรางความรูในสมองนั่นเอง (รัญจวน คําวชิรพิทักษ. 2538 : 21) 

  ซึ่งมีองคประกอบที่เสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญา 4 องคประกอบดังน้ี (สุรางค  
โควตระกูล. 2536 : 35) 

1. วุฒิภาวะ เปนสภาพรางกายที่มีความพรอมตอการพัฒนาทางสติปญญา   
ดังนั้นครูผูสอนควรจัดประสบการณหรือส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน      

2. ประสบการณ เปนสภาพที่รางกายมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม กอใหเกิด 
ประสบการณ 2 ชนิด คือ 

2.1.    ประสบการณที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ 
     2.2. ประสบการณเกี่ยวกับการคิดหาเหตุผลทางคณิตศาสตรที่มี 

ความสําคัญตอทักษะกระบวนการแกปญหา 
3. การถายทอดความรูทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลรอบขางถายทอด 



ความรูแกเด็ก  โดยผานกระบวนการดูดซึม และกระบวนการปรับความแตกตาง                        
4. กระบวนการปรับสมดุล (Equilibration)  หรือการควบคุมพฤติกรรมของ 

ตนเอง  เพื่อปรับความสมดุลของพัฒนาทางสติปญญาขั้นต่ําไปสูขั้นที่สูงกวาโดยผาน
กระบวนการดูดซึมและปรับความแตกตาง 
 หลักการสอนตามทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของพีอาเจต  สรุปไดดังนี้ 

1. การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตามแตระดับ 
ความสามารถทางดานสติปญญา 

2. หน่ึงมโนมติอาจมีระดับขั้นการพัฒนาการทางสติปญญาหลายระดับ 
3. การพัฒนาสติปญญาเกิดขึ้นโดยการปรับโครงสรางความคิดใหเกิดความ 

สมดุลในทางเพิ่มพูนสติปญญา 
4. การสอนควรจัดใหผูเรียนไดพบปญหา  คิดทดลองแกปญหา และหา 

เหตุผลในการแกปญหา พีอาเจตใหความสําคัญกับกระบวนการปรับโครงสรางความรูใหเขากับ
สิ่งแวดลอมและม่ันใจวาสิ่งแวดลอมมีบทบาทสําคัญตอการเรียนของมนุษย ดังน้ันในการจัดการ
เรียนการสอนพีอาเจตเห็นวาครูจะตองใชการส่ือสารกระตุนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม
ในชั้นเรียนใหมากท่ีสุด ตามแนวทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาน้ีครูจะตองใชการสื่อสารกระตุนให
นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(รัญจวน  คําวชิรพิทักษ. 2538 : 22) 
 การสื่อสารกระตุนใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีลักษณะดังตอไปน้ี    (รัญจวน คําว
ชิรพิทักษ. 2538 : 22) 

1. ตองกระตุนใหนักเรียนมีการวิพากษวิจารณ(critical thinking)  รูจักท่ีจะ 
พิสูจนสิ่งตางๆไมยอมเชื่ออะไรงายๆ 

2. ในการสื่อสารกับเด็กหรือในการสงสารของครู ครูควรใชสิ่งที่เปนรูปธรรมเพื่อ 
ชวยใหเด็กเขาใจลักษณะตางๆไดดีขึ้น เพ่ือเปนการชวยใหเด็กเกิดการถายโยงจากกจิกรรมทีอ่ยูใน
ขั้นของการกระทําไปสูกิจกรรมที่เปนปฏิบัติการทางสมอง ซึ่งสามารถทําไดโดยการคอยลดส่ิงที่
ชวยภายนอกที่เปนรูปธรรมออกไป  จากน้ันจึงเริ่มเปลี่ยนเปนความคิดหรือการคาดหวัง ซึ่งตอมา
เด็กจะสามารถคิดไดอยางอิสระในสภาพแวดลอมทั่วไป 

3. การส่ือสารของครูไมควรใชการบอกโดยตรงแตควรฝกใหเด็กเปนคนชาง 
สังเกต ซึ่งเปนวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมมากกับเด็กที่อยูในชวงวัยการคิดดวยรูปธรรม   เปน
การเริ่มสอนจากรายละเอียดปลีกยอย(specific) ไปสูกฎเกณฑใหญ (general) หรือโดยวิธี
อุปนัย(inductive from observtion) คือ เร่ิมจากใหนักเรียนสังเกตสิ่งเราหรือเหตุการณตางๆ 
ติดตอกันไปเรื่อยๆ จนในที่สุดนักเรียนจะสามารถมองเห็นความสัมพันธ และสรุปเปนกฎขึ้นมา
ได วิธีการสอนเชนน้ีเหมาะสมกับเด็กในชวงวัยการคิดดวยรูปธรรมก็เพราะเปนวิธีการสื่อสารที่
กระตุนใหเด็กไดเรียนรูกับสิ่งที่เปนจริงมากกวาส่ิงที่ควรจะเปนไปได เปนการเก็บรวบรวมขอมูล
มากกวาเปนการตั้งสมมุติฐาน  โดยวิธีการน้ีเด็กจะเกิดความเขาใจและจดจําเน้ือหาสาระ 



ไดดีกวาที่ครูจะเปนผูบรรยายแตฝายเดียวกระบวนการสื่อสารของครูที่ไมใชวิธีการบรรยาย
โดยตรงเชนน้ี เปนเทคนิควิธีการสอนแบบคนพบ หรือวิธีแกปญหา 

4. สําหรับเด็กในชวงวัยการคิดดวยนามธรรม (The Forml Operational Stage)  
คือระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวิชาใหมๆที่เด็กยังไมเคยเรียนมากอนกระบวนการสือ่สารของครยูงัควร
ใชเทคนิควิธีการสอนแบบคนพบอยู แตสําหรับรายวิชาใดที่เหมาะกับการใชวิธีการนิรนัย
(deductive) โดยการบรรยายครูจะตองตระหนักวาการส่ือสารดวยการบรรยายของครูนั้นไมใชการ
บรรยายโดยละเอียดแลวตั้งคําถามเด็ก (formal lecture) แตจะเปนการบรรยายที่เนนการอธบิายแต
เพียงบางสิ่ง(informal lecture) และเปดโอกาสใหเด็กไดซักถามและแสดงความคิดเห็นใหมาก ทั้งน้ี
เพราะเด็กในวัยน้ีแมจะคิดในสิ่งที่เปนนามธรรมไดแลวก็มิใชวาจะรับรูสิ่งที่ครูสอนใหไดหมดเสมอ
ไป ดังนั้นวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมระหวางครูและนักเรียนจะชวยใหเด็กคิดไดดวยตัวเอง  
 จากทฤษฎีขางตนทําใหทราบวาการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ดี ควรมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน  และผูเรียนกับผูเรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาเคมีผูสอนควรใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นของตนเองทั้งในดานเน้ือหาและ
กระบวนการทดลอง 

2.  ทฤษฎีการเรียนรูโดยวิธีการคนพบของบรูเนอร 
 บรูเนอรเชื่อวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือผูเรียนไดประมวลขอมูลขาวสารจากการที่มี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  บรูเนอรเชื่อวาการรับรูของมนุษยเปนสิ่งที่เลือกหรือสิ่งรับรูที่ขึ้นกับ
ความใสใจของผูเรียนที่มีตอสิ่งน้ันๆ  การเรียนรูจะเกิดจากการคนพบเนื่องจากผูเรียนมีความ
อยากรูอยากเห็น  ซึ่งเปนแรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพสิ่งแวดลอม  และเกิดการ
เรียนรูโดยการคนพบขึ้น  (สุรางค  โควตระกลู. 2534 : 153) 
 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการเรียนรูโดยวิธีการคนพบของบรูเนอร  มีดังนี้ 

1. การเรียนรูเปนกระบวนการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวย 
ตนเอง  การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลของการปฏิสัมพันธนอกจากจะเกิดขึ้นในตัวของผูเรียนแลว 
ยังจะเปนผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอมดวย 

2. ผูเรียนแตละคนมีประสบการณและพื้นฐานความรูแตกตางกัน  การเรียนรู 
จะเกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนสรางความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบใหมกับประสบการณ และมี 
ความหมายใหม 

3. พัฒนาการทางเชาวนปญญาจะเห็นไดชัดเจนโดยที่ผูเรียนสามารถรับสิ่ง 
เราที่ใหเลือกไดหลายอยางพรอมๆกัน 
 บรูเนอรไดเสนอทฤษฎีพัฒนาการทางปญญา โดยเนนที่วิธีการถายทอดความรู ความ
เขาใจของมนุษยที่มีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งแบงออกตามระดับการถายทอดความรูความเขาใจได 3 
ขั้น (Bruner, 1966 อางอิงในรัญจวน คําวชิรพิทักษ. 2538 : 23) ไดแก 

1. ขั้นการถายทอดความรูความเขาใจโดยการกระทํา (Enactive 
Representation)  



2. ขั้นการถายทอดความรูความขาใจโดยอาศัยมโนภาพ (Iconic   
Representation) 

3. ขั้นการถายทอดความรูความเขาใจโดยใชสัญลักษณ (Symbolic 
Representation) 

เม่ือเปรียบเทียบขั้นพัฒนาการทางปญญาทั้ง 4 ขั้น ของพีอาเจตกับขั้นพัฒนาการทาง 
ปญญาทั้ง 3 ขั้นของบรูเนอรแลว จะห็นวาขั้นพัฒนาการทางปญญาของบรูเนอรเทียบไดกับขั้น
พัฒนาการทางปญญาของพีอาเจต ดังนี้คือ (รัญจวน คําวชิรพิทักษ. 2538 : 23) 

1. ขั้นการถายทอดความรูความเขาใจโดยการกระทํา (Enactive  
Representation) เทียบไดกับขั้นของการรับรูดวยประสาทสัมผัส และการเคลื่อนไหว (The 
Sensori-Motor Stage) ของพีอาเจต 

2. ขั้นการถายทอดความรูความเขาใจโดยอาศัยมโนภาพ (Iconic   
Representation) เทียบไดกับขั้นความคิดเกิดกอนปฏิบัติการ (Preoperational stage) 
ของพีอาเจต 

3. ขั้นการถายทอดความรูความเขาใจโดยใชสัญลักษณ (Symbolic  
Representation) พัฒนาการในขั้นนี้ จะอยูในชวงขั้นการคิดดวยรูปธรรม (Concrete 
Operational stage) ตอเนื่องกับขั้นการคิดดวยนามธรรม (Formal Operation stage) 
ของพีอาเจต 
 หลักการสอนโดยวิธีการคนพบของบรูเนอร  (สุรางค  โควตระกูล. 2534 : 207-208) 
สรุปไดดังนี้ 

1. ผูเรียนมีแรงจูงใจภายใน (Self – Motivation) และมีความอยากรูอยากเห็น 
อยากคนพบส่ิงที่อยูรอบๆตนเองดวยตนเอง 

2. โครงสรางของบทเรียน (Structure)  การจัดบทเรียนจะตองใหเหมาะสม 
กับวัยของเด็ก และธรรมชาติของบทเรียนแตละหนวย 

3. การจัดลําดับความยากงาย (Sequence) ของบทเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
แรงเสริมดวยตนเอง(Self – Reinforcement) ครูควรจะใหผลยอนกลับแกนักเรียนวาทําถูก 
หรือผิด  แตไมควรจะเนนแตการทําถูก  ถือวาการทําผิดก็เปนสวนหนึ่งของการเรียนรู ควรจะ
สอนใหนักเรียนตั้งความคาดหวังเปนจริงได  และเหมาะสมกับความสามารถของตน  
 จากทฤษฎีขางตนแสดงใหเห็นวาผูเ รียนสามารถเรียนรูไดทุกเรื่อง ถาผูสอนจัด
ประสบการณในการเรียนรูใหนาสนใจและนาติดตาม โดยเรียงลําดับความรูจากเน้ือหาท่ีงายและ
ยากขึ้นเปนลําดับโดยควรใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธตอบุคคลรอบขาง และสิ่งแวดลอมรอบตัว 

3.  ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย 
กาเยเชื่อวาถาผูเรียนไดเรียนจนเชี่ยวชาญและเขาใจเรื่องที่เรียนในขั้นหน่ึงของประเภท

การเรียนรู แลวพรอมที่จะเรียนในขั้นตอไป ไมวาจะเปนเนื้อหาในเรื่องใดก็ตาม (ภพ เลาหไพบูลย. 
2537 : 80) 



 กระบวนการเรียนรูตามแนวคิดของกาเย โรเบิรต เอ็ม กาเย (ภพ เลาหไพบูลย. 2537 : 
80) ไดกลาวถึง กระบวนการเรียนรูไว 8 ขั้นตอน คือ 

1. การจูงใจ (Motivation Phase) กอนการเรียนรูจะตองมีการจูงใจใหผูเรียน 
อยากรูอยากเห็นและมีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งจะชวยใหการเรียนรูดําเนินไปไดดวยดี 

2. ความเขาใจ (Apprehending Phase) ในการเรียนรูผูเรียนจะตองเขาใจใน 
บทเรียนจึงจะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

3. การไดรับ (Acquisition Phase) เม่ือผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน จะ 
กอใหเกิดการไดรับความรูเพ่ือเก็บไวหรือจดจําบทเรียนไวตอไป 

4. การเก็บไว (Retention Phase) หลังจากที่ผูเรียนไดรับความรูก็จะเก็บความรู 
เหลาน้ันไวตามสมรรถภาพการจําของบุคคล 

5. การระลึกได (Recll Phase) เม่ือผูเรียนเก็บความรูไวก็จะถูกนํามาใชใน 
โอกาสตางๆเทาที่จะระลึกได 

6. ความคลายคลึง (Generlizaton Phase) ผูเรียนจะนําส่ิงที่ระลึกไดไปใช และ 
เม่ือพบกับสถานการณหรือส่ิงเราที่คลายคลึงกันจะนําความรูดังกลาวไปสัมพันธกับการเรียนรูใน
ความรูใหมที่คลายคลึงกัน 

7. ความสามารถในการปฏิบัติ (Performance Phase) หลังจากที่ไดเรียนรูไป 
แลว ผูเรียนตองนําความรูที่เรียนรูไปแลวน้ันไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

8. การปอนกลับ (Feedback Phase) เปนการประเมินผลการเรียนรู วาผูเรียน 
เรียนรูไดถูกตองเพียงใด สอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียนหรือไม จะไดนําขอมูลไปปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการเรียนรูตอไป 
 กาเย  ไดกลาวถึง สมรรถภาพ (capabilition)  ของบุคคลที่เกิดจากผลสําเร็จของการ 
เรียนรูนั้น มีอยู 5 ประการ (จํานง  พรายแยมแข. 2529 : 9 -11). ดังนี้ 

1. ทักษะทางสติปญญา (Intellectual  Skills)  เปนสมรรถภาพพื้นฐานที่ 
สําคัญของการเรียนรู  เชน ทักษะในการใชภาษา  ทักษะในการอาน การเขียน การคํานวณ อยาง
มีระบบ เริ่มจากทักษะงายๆไปสูทักษะที่ยากซับซอนยิ่งขึ้น  ความสนใจและความสามารถทาง
สติปญญาของแตละบุคคล 

2. ขอมูลทางภาษา (Verbal  Information)  เปนสมรรถภาพที่จะรูและเขาใจ 
เก่ียวกับเร่ืองราว หรือขอเท็จจริง  แลวจําไวในรูปแบบของภาษา เชน  ชื่อคน ชื่อสถานที่  วัน  
เดือน  ป  และสิ่งของตางๆ 

3. เจตคติ (Attitudes)  เปนสมรรถภาพในดานความรูสึกนึกคิดที่มีตอบุคคล 
เหตุการณ  สถานที่ หรือวัตถุ 

4. ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor  Skills) เปนสมรรถภาพที่จะใชอวัยวะทุก 
สวนของรางกายทํางานตางๆไดอยางถูกตอง  และคลองแคลววองไว  รวมทั้งมีทักษะในการใช
เคร่ืองมือตางๆอีกดวย 



5. ยุทธศาสตรในการคิด (Cognitive  Strategies)  เปนสมรรถภาพที่สําคัญ 
ขั้นสูงสุดของบุคคล เพราะเปนสมรรถภาพในดานการควบคุมการเรียนรูเก่ียวกับการจํา  การคิด  
อยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหสามารถแกไขปญหาตางๆ และคิดสรางสรรคสิ่งแปลกๆใหมๆ ขึน้มาได  
ดังนั้นการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลในดานน้ีจึงนับวาเปนเปาหมายที่สําคัญมากประการหนึ่ง 
 ทฤษฎีนี้เนนวาการประสบความสําเร็จขึ้นกับปจจัยหลายปจจัย และสติปญญาเปนปจจัย
หนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จ ดังนั้นการจัดการเรียนรูควรพิจารณาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละ
ประเภทเพื่อมิใหผูสอนมีความคาดหวังที่สูงหรือต่ําเกินไป และทําใหการเรียนตึงเครียสโดยใช
เหตุ 

4. ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค 
ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s Connected  Theory)  หลักการ

เรียนรูของทฤษฎีไดกลาวถึงการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา(Stimulus) กับการตอบสนอง 
(Response) โดยมีหลักวา การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง 
โดยแสดงในรูปแบบตางๆจนกวาจะเปนที่พอใจที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งเรียกวาการลองผิดลองถูก 
(Trial and Error) (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน : 2547 ; 59) 

ทฤษฎีการเชื่อมโยงสามารถสรุปออกมาเปน กฎการเรียนรู ได 3 ขอ ดังน้ี (ปรียาพร  
วงศอนุตรโรจน : 2547 ; 61-62) 

 1.  กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) กลาวถึงสภาพความพรอมของ
ผูเรียนทั้งทางรางกายและจิตใจ  

ความพรอมทางรางกายหมายถึง ความพรอมทางวุฒิภาวะและอวัยวะตางๆของรางกาย  
ความพรอมทางดานจิตใจ หมายถึง ความพรอมที่เกิดจากความพึงพอใจเปนสําคัญ ถา

เกิดความพึงพอใจยอมนําไปสูการเรียนรู แตถาไมพรอมก็จะเกิดผลที่ตรงขาม 
 2.  กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) กลาวถึงความม่ันคงของการ

เชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองที่ถูกตอง โยการฝกหัดกระทําซํ้าบอยๆ ยอมทําใหเกิด
การเรียนรูไดนานและคงทนถาวร ซึ่งมีกฎยอย 2 กฎ ดังนี้ 

  2.1  กฎแหงการใช (Law of Used) เม่ือเกิดความเขาใจหรือเรียนรูแลว
มีการกระทําหรือนําส่ิงที่เรียนรูนั้นไปใชบอยๆ จะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร 

  2.2  กฎแหงการไมใช (Law of Disused) เม่ือเกิดความเขาใจหรือ
เรียนรูแลว แตไมไดกระทําซํ้าบอยๆ จะทําใหการเรียนรูนั้นไมคงทนถาวร หรือในที่สุดก็เกิดการ
ลืมจนไมเรียนรูอีกเลย 

 3.  กฎแหงผลที่ไดรับ (Law of Affect) กลาวถึงผลที่ไดรับเม่ือแสดงพฤติกรรม
การเรียนรูแลววาถาไดรับผลท่ีพึงพอใจ ผูเรียนยอมอยากจะเรียนรูอีกตอไป แตถาไดรับผลที่ไม
พึงพอใจ ผูเรียนยอมไมอยากเรียนรู หรือเกิดความเบื่อหนายตอการเรียนรู 

จากทฤษฎีขางตนทําใหทราบวาการใหงานแกผูเรียนมีความสําคัญตอการเรียนรู เพราะ
จะเปนการฝกฝนใหเกิดการเรียนรูที่คงทนถาวร 



5. ทฤษฎีกลุมเกสตัลท (Gestalt’s Theory) 
 เกสตัลท (Gestalt) หมายถึง รูปแบบ แผน (Form or Pattern) ตอมาไดแปลวา สวนรวม  
(Whole) แนวคิดของทฤษฎีนี้กลาววา “สวนรวมมีคามากกวาผลบวกของสวนยอย” (The whole is  
greater than the sum of the parts) หลักการเรียนรูของทฤษฎีกลุมเกสตัลท เนนที่การเรียนรูที่ 
สวนรวมมากกวาสวนยอย ซึ่งเกิดจากประสบการณ และการเรียนรู  เกิดขึ้นจาก 2 ลักษณะ คือ การ
รับรู(Perception) และการหยั่งเห็น (Insight)  (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน : 2547 ; 72) 
 การรับรู หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัสดวยอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 สวน โดยมี
การรับรูทางสายตามากที่สุด มีการจัดระเบียบการรับรูโดยแบงเปนกฎตางๆ เรียกวา กฎแหงการจัด
ระเบียบ (The Law of Organization) ซึ่งประกอบดวย กฎแหงความชัดเจน กฎแหงความคลายคลึง  
กฎแหงความใกลชิด  กฎแหงความตอเน่ือง  และกฎแหงความสมบูรณ  (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน 
: 2547 ; 72 - 73) 
 การหยั่งเห็น หมายถึงการเกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีทันใด ในขณะที่ประสบปญหา โดย
มองเห็นแนวทางในการแกปญหาตั้งแตเร่ิมแรกเปนขั้นตอนจนสามารถแกปญหาได ซึ่งเปนการ
มองเห็นสถานการณในแนวทางใหมๆ (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน : 2547 ; 73) 
 โคลเลอร ซึ่งเปนหนึ่งในกลุมนี้เชื่อวา ในสถานการณหน่ึง ถามีเครื่องมือเคร่ืองใชอุปกรณใน
การแกปญหาและปฏิบัติการพรอม สัตวและคนสามารถแกปญหาไดโดยการหย่ังเห็น โดยการ
มองเห็นความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆที่มีอยู  ซึ่งสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได 
ดังนี้ (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน : 2547 ; 74 - 76)  

1. การหยั่งเห็นขึ้นกับการจัดสภาพที่เปนปญหา 
2. เม่ือสามารถแกปญหาไดครั้งหน่ึง จะแกปญหาครั้งตอๆไปได 
3. เม่ือคนพบลูทางในการแกปญหาคร้ังกอน สามารถนํามาดัดแปลงใชกับ 

สถานการณครั้งใหมได 
 ทฤษฎีขางตนแสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ผูเรียนควรไดพบเห็นสิ่ง
ที่แปลกใหม เชนมีสื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆเพื่อใหเกิดการเรียนรู เพราะการที่
ไดพบเห็นทางสายตาจะกอใหเกิดการรับรูไดมากที่สุด 
 6.  ทฤษฎีการเรียนรูเครื่องหมายของทอลแมน 
 ทฤษฎีการเรียนรูเครื่องหมาย (Sign Learning) หรือการเรียนรูอยางมีจุดหมาย เปน
แนวความคิดของทอลแมน (Tolman 1886 - 1959) ซึ่งมีหลักการเรียนรูของทฤษฎี ดังนี้ 
(ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน : 2547 ; 77 - 79)  

1. ระหวางส่ิงเราและพฤติกรรมตอบสนอง  ที่สงผลใหมีการเลือกพฤติกรรมตอบสนอง 
พรอมทั้งมีตัวแปรอ่ืนๆ 

2. การเรียนรูเคร่ืองหมาย (Sign Learning) เปนการเรียนรูที่อาศัยการคาดคะเนเปน 
หลัก คือสามารถคาดไดวาอะไรเปนอะไร และอะไรจะตามมาอีกซ่ึงผูเรียนจะตองอาศัยความ 
เขาใจเก่ียงกับสิ่งตางๆไดดีพอสมควร 



3. หลักการเรียนรูโดยการเรา(Stimulus – Stimulus Learning) ผูเรียนรูความสัมพันธ 
ระหวางสิ่งเรากับสิ่งเรา มากกวาความสัมพันธระหวางส่ิงเรากับการตอบสนอง นั่นคือส่ิงเรามี
ความสําคัญและมีความหมายอยูกอน จึงจะทําใหผูเรียนเกิดความรูเชื่อมโยงระหวางส่ิงเราได 

4. การเรียนรูแอบแฝง (Latent Learning) การเรียนรูเกิดขึ้นตั้งแตยังไมไดรับการ 
เสริมกําลัง 
 จากทฤษฎีการเรียนรูขางตนพบวา การเรียนรูไมใชการเปลี่ยนพฤติกรรมเทาน้ัน แต
ผูเรียนจะตองสามารถคาดหมายสิ่งตางๆได และการเรียนรูนั้นผูเรียนไมจําเปนตองคาดหวังสิ่ง
ตอบแทนทุกคร้ัง แตการเรียนรูจะเปนไปเพื่อตอบสนองความสนใจและความตองการของตนเอง
โดยไมหวังผลจากภายนอก ซึ่งผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความคิดวา
อยากรูและอยากทํางานดวยตนเองแมจะหมดเวลาเรียนแลวยังอยากจะศึกษาตอเน่ือง 
 

การปรับพฤติกรรม 
 
 การปรับพฤติกรรม คือ การแกไขพฤติกรรมในหองเรียน ซึ่งสามารถทําได 2 วิธีใหญ 
ดังนี้ (สมพร  สุทัศนีย. 2544 ;134 – 159) 

1. การจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหแก 
ผูเรียนโดยเนนอารมณ ความรูสึก และความตองการของผูเรียนเปนหลัก 

2. การใชเทคนิคการปรับพฤติกรรม ซึ่งเปนวิธีการปรับพฤติกรรมที่อยูบนพื้นฐานการ 
เรียนรู ซึ่งมีวิธีการปรับพฤติกรรม ดังนี้ 
  1.  การใหแรงเสริม เปนการวิธีการของการเรียนรูแบบวางเงื่อนไขการกระทํา
ของสกินเนอร ที่สามารถนํามาใชในการแกไขพฤติกรรมของเด็กในโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลักการใหแรงเสริม ดังนี้ 
   1.1  ใหแรงเสริมทันทีที่แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค 
   1.2  ไมสนใจตอพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
   1.3  ควรเลือกใหแรงเสริมที่ผูเรียนพอใจ 
   1.4  ใหแรงเสริมใหเหมาะกับวัยและบุคลิก 
   1.5  ใหแรงเสริมใหสอดคลองกับพฤติกรรม 
   1.6  ไมควรใหแรงเสริมบอยหรือพร่ําเพรื่อจนเกินไป 
   1.7   การใหแรงเสริมเปนคําชมเชยไมควรพูดเกินจริง 
   1.8   ควรระลึกวาแรงเสริมบางอยางมีผลตอผูเรียนคนหนึ่งแตไมมีผล
กับอีกคนหน่ึง                          
   1.9   ควรใหแรงเสริมในสถานการณที่เหมาะสม 

1.10 ควรเปนแรงเสริมที่ชัดเจนเพ่ือใหผูเรียนรูวาทําไมผูสอนจึงใหแรง  
เสริม หรือรางวัล                       



1.11 ไมควรใหแรงเสริมอยางเดียวซ้ําๆกัน 
1.12 ควรใหแรงเสริมมากกวา 1 แรงในบางโอกาส 
1.13 ควรใหแรงเสริมไปในทางบวกมากกวาทางลบ 
1.14 การใหแรงเสริมเปนคําพูด ควรพูดใหชัดเจนและเขาใจงาย 
1.15 แรงเสริมที่เปนสิ่งของ ไมควรเปนสิ่งของที่มีคามากนัก 
1.16 การใหแรงเสริมควรใหสมํ่าเสมอ และคงที่ 
1.17 ผูสอนไมควรเปนผูใหแรงเสริมคนเดียว ควรเปดโอกาสใหเพ่ือน 

รวมชั้นไดใหแรงเสริมดวย 
1.18 พยายามใหแรงเสริมแกเด็กใหทั่วทุกคน 
1.19 การใหแรงเสริมที่ดีควรใชวาจาและทาทีประกอบกัน 
1.20 ควรหาโอกาสใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจภายใน 
1.21 การลงโทษควรเปนวิธีสุดทายเม่ือเสริมแรงไมไดผล 

2.  การฝกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม เปนเทคนิคการปรับพฤติกรรม 
ที่ใชในการแกความกลัว และความวิตกกังวล เพ่ือใหบุคคลสามารถปรับตัวทางสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม เชน สามารถเริ่มการสนทนา และ
ยุติการสนทนาไดอยางเหมาะสม  สามารถกลาวปฏิเสธได  สามารถพูดขอรองผูอ่ืนได และ
สามารถแสดงออกถึงความรูสึกทั้งทางบวกและลบได 
  3.  การเตือนตนเอง  เปนเทคนิคงายๆที่ใหบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหา
สังเกตและรายงานพฤติกรรมของตนเองวาเกิดขึ้นเวลาใด ในสถานการณใดมากท่ีสุด แลว
รายงานตอผูที่จะแกปญหาเพ่ือจะไดดําเนินการแกไขพฤติกรรมตอไป 
  4.  การเสนอตัวแบบ เปนเทคนิคที่สามารถใชปรับพฤติกรรมทางอารมณ ทาง
สังคม หรือทักษะทางกาย  ซึ่งตัวแบบใหประโยชน 3 ดาน คือ ชวยใหบุคคลเรียนรูพฤติกรรมที่
เรียนรูมาแลว ไดมีโอกาสแสดงออก และมีผลใหเกิดการระงับพฤติกรรมบางอยาง 
  5.  การชี้แนะ เปนการใหสิ่งเรากระตุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมตามที่ตองการ  
มักใชรวมกับการเสริมแรง 
  6.  การลงโทษ  เปนการควบคุมดวยสิ่งเราที่ไมนาพึงพอใจ ซึ่งเปนวิธีการ
ควบคุมพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลเสียเพราะเปนการใหสิ่งที่ไมนาพึงพอใจหลังจากพฤติกรรมนั้น
เกิดขึ้น  
 ในการเรียนการสอนมักจะเกิดปญหาที่ผูสอนไมคาดคิด โดยเฉพาะการเรียนการสอน
วิชาเคมี ซึ่งมีกิจกรรมที่ผูเรียนจะตองทํารวมกับเพื่อนๆ จึงอาจเกิดการกระทบกระทั่งกันจน
กอใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ดังน้ันผูสอนควรเลือกจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับประเภท
ของผูเรียน และควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรียนใหเปนไปในทางที่เก้ือหนุนการสอน
เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 



 

 
 
 
ผูเรียนไมใชเคร่ืองจักรที่จะตองทํางานตามคําสั่งของผูสอน แตเปนคนที่มีอารมณ และ
ความรูสึก 

แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 

จงเปรียบเทียบขั้นพัฒนาการทางปญญาทั้ง 4 ขั้น ของพีอาเจตกับขั้นพัฒนาการทาง 1.   

ปญญาทั้ง 3 ขั้นของบรูเนอร 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 
2.  จงเปรียบเทียบแนวความคิดของทฤษฎีการเรียนรูของเกสตัลท และการเรียนรูของธอรนไดค 
 

ทฤษฎีเกสตลัท ทฤษฎีธอรนไดค 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.  จงยกตัวอยางวิธีการปรับพฤติกรรมของผูเรียนมา 3 วิธี   
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 


