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 ท าไมมนษุย์เราถึงสามารถแสดงพฤตกิรรมท่ีซบัซ้อนได้ ยกตวัอยา่งเชน่ การอาบน า้ รู้ได้อย่างไรวา่ 
จะต้องตกัน า้ หยิบสบู ่ใช้แชมพ ูเช็ดตวั ถึงแม้วา่พฤตกิรรมสว่นหนึง่มนษุย์รู้จกัตัง้แตก่ าเนิด (เชน่ การไอ 
การจาม) แตพ่ฤตกิรรมสว่นใหญ่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพฤติกรรมท่ีซบัซ้อน มาจากกระบวนการท่ีเรียกว่าการ
เรียนรู้ (Learning) 

 การเรียนรู้ คือ “การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมทัง้ในด้านการรู้คดิ รู้สกึ หรือทกัษะทางกลไกตา่งๆ 
อยา่งถาวร ซึง่เกิดจากการฝึกอบรม การวางเง่ือนไข หรือการเลียนแบบ ทัง้นีไ้มร่วมถึงพฤตกิรรมท่ี
เปล่ียนแปลงจากวฒุิภาวะ สญัชาตญาณ ยา อบุตัเิหต ุตลอดจนความเม่ือยล้า” (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2548, หน้า 157) จะเห็นวา่การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ท่ีมนษุย์ได้เผชิญกบัสิ่งแวดล้อม ซึง่การศกึษา
เป็นการจดัสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้ เรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนนัน่เอง 

 ด้วยเหตนีุ ้ทฤษฎีการเรียนรู้ของมนษุย์สามารถประยกุต์ใช้ได้กบัการศกึษา ทฤษฎีเหล่านีมี้จ านวน
มาก Santrock (2008) ได้เสนอการแบง่ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสามารถประยกุต์ใช้ได้กบัการศกึษาไว้ 5 ทฤษฎี
ด้วยกนั คือ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้เน้นพฤติกรรม (Behavioral Theory) เน้นท่ีพฤตกิรรมท่ีสามารถสงัเกตได้ 
วา่มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมอยา่งไร และสิ่งแวดล้อมสามารถเพิ่มหรือลดพฤติกรรมได้อย่างไร 2) ทฤษฎี
การรู้คิดทางสงัคม (Social Cognitive Theory) เน้นท่ีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งแวดล้อม บคุคล และพฤตกิรรม
ท่ีแสดงออก ทฤษฎีนีส้ามารถอธิบายกระบวนการเรียนรู้จากการสงัเกต(Observational Learning) ของ
มนษุย์ได้ 3) ทฤษฎีการประมวลผลข้อมลู (Information Processing Theory) เน้นท่ีวิธีการประมวลผล
ข้อมลูของนกัเรียน ซึง่ข้อมลูตัง้แตรั่บเข้า จนกระทัง่แสดงออกเป็นพฤตกิรรมผา่นกระบวนการทางพทุธิ
ปัญญาหลายอยา่ง เชน่ การใสใ่จ (Attention) การรับรู้ (Perception) การจ า (Memory) การตดัสินใจ 
(Decision Making) การเข้าใจมโนทศัน์ (Concept Understanding) และอ่ืนๆ 4) ทฤษฎีเสริมสร้างการรู้
คดิ (Cognitive Constructivist Theory) เน้นท่ีพฒันาการทางพทุธิปัญญาของเดก็ และแสดงให้เห็นถึง
วิธีการเข้าใจมโนทศัน์ของมนษุย์ผา่นกระบวนการซมึซบั (Assimilation) และการปรับโครงสร้างการรู้คิด 
(Accommodation) และ 5) ทฤษฎีเสริมสร้างทางสงัคม (Social Constructivist Theory) เน้นท่ีภาษาและ



กระบวนการทางสงัคมท่ีมีสว่นชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ในเด็ก ตอ่ไปนีจ้ะกลา่วถึงรายละเอียดของแตล่ะทฤษฎี 
ท่ีถือเป็นหวัใจหลกัทางการเรียนรู้ในบริบทของการศกึษา 

ทฤษฎกีารเรียนรู้เน้นพฤติกรรม 

 ทฤษฎีกลุม่นีเ้น้นความเช่ือมโยงระหวา่งพฤตกิรรมและประสบการณ์ท่ีได้รับ ในกลุม่ทฤษฎีนีมี้
ทฤษฎีหลกัอยู ่2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning Theory) และ
ทฤษฎีวางเง่ือนไขการกระท า (Operant Conditioning Theory) 

ทฤษฎกีารวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก 

 การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกเป็นรูปแบบการเรียนรู้ประเภทหนึง่ ท่ีสิ่งมีชีวิตเช่ือมโยงสิ่งเร้าเข้าหา
กนั Ivan Pavlov ซึง่เป็นผู้บกุเบกิทฤษฎีนี ้ได้วิจยัในสุนขั โดยเร่ิมต้นให้ผงอาหารแก่สนุขั แล้วสนุขัเกิด
น า้ลายไหลออกมา ความเช่ือมโยงระหว่างผลอาหารและน า้ลายไหลเป็นความเช่ือมโยงตามธรรมชาต ิเป็น
ปฎิกิริยาสะท้อน (Reflex) สิ่งเร้านีจ้ะเรียกวา่ สิ่งเร้าท่ีไม่ถกูวางเง่ือนไข (Unconditioned Stimulus: UCS) 
และผลของสิ่งเร้านีจ้ะเรียกว่า การตอบสนองท่ีไมถ่กูวางเง่ือนไข (Unconditioned Response: UCR) แตส่ิ่ง
เร้าบางอยา่ง ตามปกตจิะไมส่ง่ผลอะไรตอ่สิ่งมีชีวิต เชน่ การสัน่กระดิง่ จะไมส่ง่ผลให้สนุขัน า้ลายไหล สิ่ง
เร้าท่ีไมส่ง่ผลนีจ้ะเรียกวา่ สิ่งเร้าท่ีเป็นกลาง (Neutral Stimulus: NS) Pavlov พบวา่สิ่งมีชีวิตสามารถ
เช่ือมโยง UCS และ NS เข้าด้วยกนัได้ โดยการสัน่กระดิง่ (NS) แล้วตามด้วยการให้ผงเนือ้ (UCS) ทนัที 
พบวา่สนุขัน า้ลายไหล (UCR) เม่ือท าแบบนีซ้ า้ๆ กนั บอ่ยครัง้ แล้วให้การสัน่กระดิง่เพียงอยา่งเดียว ไมต่าม
ด้วยผงเนือ้ พบว่าสนุขัน า้ลายไหล จะพบวา่การเช่ือมโยงเกิดระหว่างการสัน่กระดิง่ และผงเนือ้ NS เม่ือถกู
เช่ือมโยงกบั UCS แล้วจะเรียกวา่ สิ่งเร้าท่ีวางเง่ือนไข (Conditioned Stimulus: CS) และผลท่ีตามมาของ 
CS จะเรียกวา่การตอบสนองท่ีวางเง่ือนไข (Conditioned Response: CS) 

 ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิกจะสามารถใช้ได้ดีกบัปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ของ
มนษุย์ เชน่ ความกลวั หรืออาการทางกายท่ีเกิดจากการตอบสนองทางสรีระ เชน่ ปวดหวั ปวดท้อง 
นกัเรียนอาจเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ หรืออาการทางกายเน่ืองจากสิ่งเร้าท่ีได้รับการวางเง่ือนไข 
ยกตวัอย่างเชน่ นกัเรียนปวดท้องก่อนสอบการเรียนคณิตศาสตร์ เน่ืองจากเช่ือมโยงกบัการดดุา่ของครูเม่ือ
ท าคะแนนสอบได้ไมดี่ ท่ีท าให้นกัเรียนเครียดและปวดท้อง นกัเรียนเกิดความเช่ือมโยงระหวา่งการสอบ
คณิตศาสตร์และการดดุา่ ท าให้ก่อนการสอบคณิตศาสตร์เกิดอาการปวดท้อง ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิกนีช้่วยท าให้เข้าใจมมุมองบางด้านของการเรียนรู้ ทฤษฎีนีส้ามารถอธิบายการตอบสนองท่ีเกิดจาก 
ปฏิกิริยาตอบสนองได้ดี แตอ่ธิบายพฤตกิรรมท่ีท าด้วยความต้องการของตนเอง (Voluntary Behavior) 
ไมไ่ด้ดี ทฤษฎีการวางเง่ือนไขการกระท าสามารถชว่ยในการอธิบายได้ 



ทฤษฎกีารวางเง่ือนไขการกระท า 
 ทฤษฎีการวางเง่ือนไขการกระท า เป็นแนวคิดท่ีเร่ิมพฒันามาจาก Edwards Thorndike เร่ืองกฎ
แหง่ผล (Law of Effect) ซึง่กลา่ววา่พฤตกิรรมท่ีตามด้วยผลของการกระท าทางบวก จะสง่ผลให้พฤตกิรรม
เพิ่ม แตถ้่าตามด้วยผลของการกระท าทางลบ จะสง่ผลให้พฤตกิรรมลดลง แตท่ฤษฎีนีไ้ด้รับการพฒันา
อยา่งมากโดย B. F. Skinner ท าให้แนวความคิดของจิตวิทยาในกลางศตวรรษท่ี 20 เช่ือในเร่ืองของ
พฤตกิรรมตามแนวคิดของ Skinner จนเกิดค าว่าลทัธิพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism)  

Skinner ได้ขยายแนวคิดของ Throndike ออกมา โดยกลา่ววา่ผลของการกระท า (Consequent) 
เป็นสิ่งท าให้พฤตกิรรมเพิ่มขึน้หรือลดลง ถ้าผลของการกระท าท าให้พฤตกิรรมเพิ่มขึน้จะเรียกวา่การ
เสริมแรง (Reinforcement) และผลของการกระท าท่ีท าให้พฤตกิรรมลดลงจะเรียกว่าการลงโทษ 
(Punishment) โดยท่ีแรงเสริมสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) คือผลท่ีตามมาแล้วท าให้พฤตกิรรมเพิ่มขึน้ เชน่ นกัเรียนตอบค าถามในชัน้เรียน ครูชม ท า
ให้พฤตกิรรมตอบค าถามในชัน้เรียนสงูขึน้ การชมของครูเป็นแรงเสริมทางบวก และการเสริมแรงทางลบ 
(Negative Reinforcement) คือกระบวนการท่ีพฤติกรรมเพิ่มขึน้เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตต้องการหลีกหนี 
(Escape) หรือหลีกเล่ียง (Avoidance) สิ่งเร้าท่ีไมน่า่พงึประสงค์ เชน่ นกัเรียนมาสายจะถกูลงโทษจากครู
ในชัน้เรียน นกัเรียนไม่อยากถกูลงโทษ นกัเรียนจงึไมเ่ข้าห้องเรียน การลงโทษจากครูในชัน้เรียนเป็นแรง
เสริมทางลบท าให้พฤตกิรรมการไมเ่ข้าห้องเรียนสงูขึน้ สว่นการลงโทษเป็นกระบวนการลดพฤติกรรม 
อาจจะอยู่ในรูปแบบการน าสิ่งท่ีพงึประสงค์ออกไป เชน่ การลดคา่ขนม ท าให้ลดพฤติกรรมการกลบับ้านดกึ
ของเดก็ หรืออาจอยูใ่นรูปแบบการให้บางสิ่งบางอยา่งแก่สิ่งมีชีวิต ท าให้มีพฤตกิรรมบางอยา่งลดลง เช่น 
นกัเรียนคยุในห้องเรียน โดนครูด ุท าให้พฤตกิรรมการคยุลดลง การหยดุพฤตกิรรม (Extinction) เป็นอีก
กระบวนการหนึง่ท่ีท าให้พฤตกิรรมลดลง เน่ืองจากผลของการกระท าท่ีเป็นแรงเสริมถกูถอดออกไป ท าให้
พฤตกิรรมไมไ่ด้รับแรงเสริมอีกตอ่ไป กระบวนการนีจ้ะท าให้พฤตกิรรมน้อยลง 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Skinner สามารถน าไปประยกุต์ใช้จนเกิดสาขาวิชาท่ีเรียกว่าการปรับ
พฤตกิรรม (Behavioral Modification) ซึง่สามารถน าไปใช้ได้ทัง้ในห้องเรียน ในองค์การ และอ่ืนๆ แต่
อยา่งไรก็ตาม เกิดข้อถกเถียงตามมาวา่การเสริมแรงชว่ยในการเรียนรู้จริงหรือไม ่(Abbeduto & Symons, 
2008) ฝ่ายสนบัสนนุกลา่วว่าการปรับพฤตกิรรมเป็นวิธีท่ีได้ผลชดัเจน เชน่ การให้เกรด การชม แตฝ่่ายค้าน
บอกวา่การเสริมแรงท าให้เกิดพฤติกรรมเพียงระยะสัน้ ไม่ได้ชว่ยให้นกัเรียนเกิดแรงจงูใจภายใน ในการ
เรียนระยะยาว 

 ทฤษฎีการเรียนรู้เน้นพฤตกิรรมเป็นทฤษฎีท่ีกลา่วถึงการเช่ือมโยงระหว่างพฤตกิรรมและ
สิ่งแวดล้อม แตมี่การวิจารณ์วา่ทฤษฎีนีเ้น้นท่ีสิ่งแวดล้อมมากเกินไป ไมไ่ด้เน้นถึงแรงจงูใจภายใน และนกั
คดิบางคนกลา่ววา่สิ่งแวดล้อมภายนอกไมใ่ชต่วัเสริมแรงแก่พฤตกิรรม แตเ่ป็นความเช่ือเร่ืองการเสริมแรงท่ี



เป็นแรงเสริมหรือตวัลงโทษ ซึง่ทฤษฎีการรู้คดิทางสงัคมจะชว่ยเสริมเร่ืองความเช่ือ ความคดิภายใน ลงไป
ในทฤษฎีการเรียนรู้เน้นพฤติกรรม 

ทฤษฎกีารรู้คดิทางสังคม 

 ทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคมเป็นทฤษฎีท่ีปรับมาจากทฤษฎีการเรียนรู้เน้นพฤตกิรรม โดยเพิ่มปัจจยั
ด้านการรู้คดิเข้าไปในทฤษฎี Albert Bandura เป็นผู้ ริเร่ิมทฤษฎีนี ้โดยเสนอโมเดลตวัก าหนดซึง่กนัและกนั 
(Reciprocal Determinism Model) โมเดลนีก้ล่าววา่บคุคล พฤตกิรรม และสิ่งแวดล้อมสง่ผลซึง่กนัและกนั 
บคุคลก็คือสิ่งมีชีวิตท่ีมีทัง้ความเช่ือ ความคิด หรือแม้แตล่กัษณะทางกายภาพของบคุคล ท่ีมีผลตอ่
สิ่งแวดล้อมท่ีเข้ามาปฏิสมัพนัธ์ด้วย เชน่ บคุคลอ่ืนมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนัถ้าลกัษณะทางกายภาพ
แตกตา่งกนั และมีผลตอ่พฤตกิรรมท่ีแสดงออกด้วย เชน่ ความเช่ือท่ีแตกตา่งกนั สง่ผลให้พฤตกิรรมท่ี
แสดงออกแตกตา่งกนั พฤตกิรรมท่ีแสดงออกก็มีผลย้อนกลบัมาหาบคุคล เชน่ ถ้าตัง้ใจเรียน ก็มีความ
คาดหวงัวา่จะได้ผลการเรียนดี สิ่งแวดล้อมก็มีย้อนกลบัมาหาบคุคล เชน่ โรงเรียนสอนให้นิสิตเคารพตอ่
ผู้ใหญ่ สิ่งแวดล้อมก็มีผลตอ่พฤตกิรรม เชน่ ครูฝึกให้นกัเรียนพดูจาไพเราะ และพฤตกิรรมก็มีผลตอ่
สิ่งแวดล้อมเชน่กนั เชน่ นกัเรียนท่ีพดูจาไพเราะสง่ผลให้ครูมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งจากนกัเรียนพดูจาไม่
ไพเราะ จากจดุนีจ้ะเห็นวา่บคุคล พฤตกิรรม และสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลซึง่กนัและกนั แตกตา่งจากทฤษฎี
การเรียนรู้เน้นพฤติกรรมท่ีเน้นเฉพาะพฤตกิรรมและสิ่งแวดล้อมเทา่นัน้ 

 กระบวนการหนึง่ท่ีเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสามปัจจยันี ้ก็คือการเรียนรู้ผา่นการสงัเกต การ
เรียนรู้รูปแบบนีเ้ป็นกระบวนการท่ีบคุคลน าทกัษะ วิธีการ หรือความเช่ือมาจากผู้ อ่ืน โดยไมจ่ าเป็นท่ีผู้ อ่ืน
จะต้องได้รับการเสริมแรง กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสงัเกตนีจ้ะผา่นกระบวนการส่ีขัน้ตอน คือ ความใสใ่จ 
(Attention) ตอ่ตวัแบบ การเก็บจ า (Retention) พฤตกิรรมท่ีตวัแบบแสดงออกมา การแสดงออก 
(Production) สิ่งมีชีวิตจะแสดงออกพฤติกรรมหากมีโอกาส หรือมีความสามารถในการแสดงออก
พฤตกิรรมนัน้ และแรงจงูใจ (Motivation) ท่ีสง่ผลให้พฤติกรรมนัน้เกิดหรือไมเ่กิด หรือสง่ผลให้พฤตกิรรม
นัน้คงอยูต่อ่ไปหรือไม ่Bandura พิสจูน์ทฤษฎีนีโ้ดยการทดลองแบง่เดก็เป็นสามกลุม่ ให้เดก็ดตูวัแบบท่ี
แสดงพฤตกิรรมก้าวร้าว โดยมีผลของการกระท าท่ีแตกตา่งกนัสามแบบ แบบท่ี 1 ตวัแบบได้รับรางวลั แบบ
ท่ี 2 ตวัแบบได้รับการตเิตียน และแบบท่ี 3 ตวัแบบไมไ่ด้รับรางวลัหรือการตเิตียน จากนัน้ให้เด็กเข้าไปใน
ห้องท่ีมีสิ่งแวดล้อมคล้ายกบัท่ีตวัแบบได้อยู่ แล้วผู้วิจยัจะสงัเกตผา่นกระจกทางเดียว ดวูา่เดก็แสดง
พฤตกิรรมก้าวร้าวมากน้อยเพียงใด ผลปรากฎวา่เดก็ในกลุม่ท่ีตวัแบบได้รับรางวลั และตวัแบบไมไ่ด้รับ
รางวลัหรือการตเิตียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวในห้องทดลองสงูกวา่เดก็ในกลุม่ท่ีตวัแบบได้รับการตเิตียน จะ
เห็นวา่ตวัแบบถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัท าให้เกิดการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิต 

 ในบริบทของโรงเรียน ครูถือเป็นตวัแบบท่ีส าคญั และมีอิทธิพลตอ่นกัเรียนมาก ครูจะต้องคอย
ตรวจสอบ ดแูล ลกัษณะการเป็นตวัแบบของตนเอง วา่ดีหรือไม ่อาจจะตรวจสอบด้วยตนเอง หรือให้ผู้ อ่ืน



ชว่ยเหลือในการตรวจสอบ นอกจากนีค้รูท่ีดี จะต้องตรวจสอบตวัแบบอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่เดก็ ทัง้เพ่ือน พอ่
แม ่โทรทศัน์ เกมส์ และอ่ืนๆ ด้วย 

 นอกจากนี ้ทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคมมีประโยชน์ในการอธิบายหลายแง่มมุ ไมว่า่จะเป็นการ
ตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) การควบคมุตนเองในการเรียน (Self-regulatory Learning) ความเช่ือ
ในความสามารถของตน (Self-efficacy) สิ่งเหลา่นีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ทัง้ในโรงเรียนหรือบริบท
อ่ืนๆ โดยทัว่ไป 

 ทฤษฎีการรู้คิดทางสงัคม ได้อธิบายพฤตกิรรมโดยเน้นปัจจยัด้านการรู้คดิและสงัคม การวิจารณ์
ทฤษฎีนีมี้หลายแง่มมุ บางมมุกลา่ววา่ทฤษฎีนีไ้มไ่ด้ดเูร่ืองกระบวนการทางปัญญาท่ีเกิดขึน้ ไมว่า่จะเป็น
ความใสใ่จ การรับรู้ ความจ า การตดัสินใจ บางแง่มมุกลา่ววา่เด็กบางวยัอาจไมเ่หมาะสมกบัการเรียนรู้บาง
แบบ เชน่ การควบคมุตนเองในการเรียน บางแง่มมุกลา่ววา่ทฤษฎีนีไ้มไ่ด้กล่าวถึงแรงจงูใจภายในบคุคล 

ทฤษฎกีารประมวลผลข้อมูล 

แนวคิดนีเ้น้นกระบวนการสง่ผา่นข้อมลู วา่จากข้อมลูท่ีได้รับไปมีการรับเข้าอยา่งไร มีการ
ประมวลผลข้อมลูอยา่งไรบ้างภายในกระบวนการรู้คิด จนกระทัง่ได้ออกมาเป็นพฤติกรรม ในจิตวิทยาการรู้
คดิ (Cognitive Psychology) ได้สนใจสว่นตา่งๆ ของการประมวลข้อมลูภายในมนษุย์ ประกอบไปด้วย 
ความใสใ่จ (Attention) ความจ า (Memory) ความเช่ียวชาญ (Expertise) อภิปัญญา (Metacognition) 
การเข้าใจมโนทศัน์ (Conceptual Understanding) การคดิ (Thinking) การตดัสินใจ (Problem Solving) 
และการถ่ายโยงความรู้เก่าไปประยกุต์ใช้กบัปัญหาใหม ่(Transfer) โดยในท่ีนีจ้ะกลา่วถึง องค์ประกอบ
ตา่งๆ ของการประมวลผลข้อมลูและการประยกุต์ใช้จากข้อค้นพบเหลา่นัน้  

ความใส่ใจ เป็นกระบวนการท่ีมนษุย์แบง่ความสามารถทางการรู้คดิท่ีมีจ ากดั ไปยงัสว่นตา่งๆ ได้
อยา่งไร ยกตวัอย่างเชน่ ถ้าเดก็มีจิตจดจอ่กบัการบ้านของตน จะเรียกวา่เด็กมีสมาธิ หรือแบง่ความจดจอ่
ไปยงัการบ้านนัน้ ในงานวิจยัด้านความใสใ่จนี ้จะสนใจทัง้เร่ืองการรักษาความใสใ่จ (Sustained 
Attention) กบังานชิน้ใดชิน้หนึง่ การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) และการแบง่ความสนใจ 
(Divided Attention) ตวัอย่างงานวิจยัด้านความใสใ่จในเดก็ พบวา่เด็กมีความสามารถในการใสใ่จมากขึน้ 
เม่ือมีอายมุากขึน้ 

ความจ า เป็นกระบวนการคงไว้ซึง่ข้อมลูภายในกระบวนการรู้คิดของมนษุย์ กระบวนการนี ้
เก่ียวข้อง 3 องค์ประกอบด้วยกนั คือ 1) การใสร่หสัข้อมลู (Encoding) ข้อมลูท่ีได้รับการใสร่หสัมาก มีการ
ลงรายละเอียดมาก จดัหมวดหมูข้่อมลูได้ดี จะมีความคงทนภายในสมองมากกวา่ 2) การเก็บจ า (Storage) 
การเก็บจ าของมนษุย์แบง่ออกเป็น 3 สว่นด้วยกนั คือ (ก) ความจ าประสาทสมัผสั (Sensory Memory) (ข) 
ความจ าท างาน (Working Memory) (ค) ความจ าระยะยาว (Long-term Memory) จากงานวิจยัพบวา่
ข้อมลูแตล่ะแบบมีการเก็บจ าในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั ความคงทนในความจ าแตกตา่งกนั และ 3) การระลกึ



ได้และการลืม (Retrieval and Forgetting) การระลกึได้ได้รับผลกระทบจากผลต้น (Primacy Effect) และ
ผลปลาย (Recency Effect) ข้อมลูท่ีได้รับตอนต้นและตอนปลายจะระลกึได้ดีกวา่ตอนกลาง การระลึกได้
ยงัได้รับอิทธิพลจากหลายสิ่ง เชน่ ลกัษณะของข้อมลู วิธีการระลกึ สว่นการลืม ในจิตวิทยาการรู้คิดก็มี
ทฤษฎีหลายทฤษฎี ในการกลา่วถึงการลืม  

ความเช่ียวชาญ งานวิจยัได้ศกึษากระบวนการทางการรู้คดิของผู้ เช่ียวชาญในด้านตา่งๆ กบัผู้
เร่ิมต้น (Novice) วา่มีลกัษณะทางการรู้คดิแตกตา่งกนัอย่างไร พบลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 5 ประการ คือ 
ผู้ เช่ียวชาญเห็นแบบแผนของข้อมลูได้ดีกวา่ มีความรู้ในเนือ้หาท่ีเช่ียวชาญมากกวา่ท าให้เข้าใจได้ลกึซึง้กวา่ 
สามารถระลกึข้อมลูได้ง่ายกวา่ สามารถปรับความรู้ท่ีตนมีไปใช้กบัสถานการณ์ใหมไ่ด้ง่ายกวา่ และมี
กระบวนการในการคดิหรือท าดีกว่า ในการสร้างให้เกิดผู้ เช่ียวชาญขึน้ได้นัน้จะต้องอาศยัปัจจยัหลายอย่าง 
ไมว่า่จะเป็นการฝึกฝนอยา่งหนกั แรงจงูใจ หรือแม้แตพ่รสวรรค์ 

อภปัิญญา เป็นความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ เก่ียวข้องกบัการรู้ เข้าใจ ก ากบั
ความคดิของตน และเลือกใช้กระบวนการคดิของตนได้ถกูต้อง มีข้อพบหลายอยา่งท่ีนา่สนใจ เชน่ เดก็อาย ุ
5 ขวบขึน้ไปจะเข้าใจวา่คนอ่ืนสามารถเข้าใจผิด (False Belief) ได้ วยัรุ่นสามารถตดิตามและจดัการวิธีการ
เรียนได้ดีกวา่เดก็ เป็นต้น แนวคดิทางด้านอภิปัญญาสามารถน าไปใช้ในการเรียนได้ โดยเช่ือวา่เด็กท่ีมี
ปัญญาดี ไมใ่ชเ่ดก็ท่ีมีความจ า หรือการคดิวิเคราะห์ดีเสมอไป แตเ่ป็นเดก็ท่ีสามารถเลือกวิธีการคิดได้
หลายวิธี มาประยกุต์ใช้ได้เหมาะกบัเวลาและสถานการณ์ พอ่แม ่และครูควรเป็นผู้สอนวิธีในการแก้ไข
ปัญหา ตามสถานการณ์ จนนกัเรียนเกิดการจดจ าและสามารถกลัน่กรองและเลือกใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมใน
การแก้ไขปัญหาได้ 

การเข้าใจมโนทัศน์ มโนทศัน์เป็นความคิดท่ีใช้ในการจบักลุม่สิ่งของ เหตกุารณ์ ท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลงึกนัไว้ด้วยกนั มโนทศัน์จะชว่ยเร่ืองความจ า การส่ือสาร การตดัสินใจ ด้วยเหตนีุก้ารเข้าใจมโน
ทศัน์ของนกัเรียนจงึเป็นสิ่งท่ีส าคญั ครูสามารถชว่ยเหลือในการเข้าใจมโนทศัน์ได้โดยการอภิปรายลกัษณะ
ของมโนทศัน์ ให้ความหมายหรือนิยามกบัมโนทศัน์นัน้ พร้อมกบัยกตวัอยา่งประกอบ อาจมีแบบฝึกหดัให้
นกัเรียนแยกแยะว่าสิ่งใดท่ีเป็นมโนทศัน์ดงักล่าว สิ่งใดท่ีไมเ่ป็น 

การคิด เป็นการจดักระท า หรือเปล่ียนรูปแบบข้อมลูในกระบวนการจ า ซึง่มกัเกิดในความจ า
ท างาน การคิดสามารถเป็นได้ในหลายรูปแบบ เชน่ การสร้างมโนทศัน์ การให้เหตผุล (Reasoning) การคิด
เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การตดัสินใจ (Decision Making) หรือการแก้ไขปัญหา (Problem 
Solving) การคิดเปรียบเสมือนกรอบส าคญัในการเรียนรู้ ว่านกัเรียนจะสามารถจดัการความรู้ของตนได้ดี
มากน้อยเพียงใด การเข้าใจระบบความคิดของนกัเรียนและการฝึกให้นกัเรียนคิดเป็นสิ่งท่ีส าคญั Santrock 
(2008) ได้แนะน าวิธีการสง่เสริมการคิดไว้ คือ ชว่ยเหลือไมใ่ชช่ว่ยคิด ตัง้ค าถามท่ีต้องคดิ เป็นตวัแบบท่ีดีใน
การคิด ตดิตามกรอบแนวทางวิธีคดิให้ทนัสมยั 



การแก้ปัญหา เป็นกระบวนการท่ีต้องการแนวทางในการบรรลจุดุมุง่หมาย แตมี่อปุสรรค
บางอย่างท าให้ไมส่ามารถบรรลจุดุมัง่หมายได้ กระบวนการแก้ปัญหาจะต้อง 1) ตอบให้ได้ว่าปัญหาคือ
อะไร 2) ค้นหาสาเหตขุองปัญหา 3) ค้นหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 4) พิจารณาข้อดีและข้อเสียของ
ปัญหา 5) ตดัสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา 6) ลงมือแก้ไขปัญหา 7) ตดิตามและปรับปรุงการแก้ปัญหาตอ่ไป 
อยา่งไรก็ตาม การแก้ปัญหาไมไ่ด้เป็นอย่างราบร่ืนเสมอไป การแก้ปัญหามีอปุสรรค ทัง้จากเวลา 
สภาพแวดล้อม หรือแม้แตก่ระบวนการรู้คิดของมนษุย์เอง ด้วยเหตนีุจ้ะต้องมีการฝึกแก้ไขปัญหา จงึเกิด
การเรียนท่ีเรียกว่า การเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) ท่ีเน้นปัญหาจากชีวิตจริง 

การแปลงข้อมูล เป็นการน าประสบการณ์ท่ีเคยได้เรียนรู้มาแล้ว ไปใช้ในการแก้ปัญหาในเหตกุาร
ใหม ่เชน่ นกัเรียนสามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากในห้องเรียนไปประยกุต์ใช้นอกห้องเรียน คงปฏิเสธไมไ่ด้วา่
การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ถือเป็นวตัถปุระสงค์ส าคญัอยา่งหนึง่ในการเรียน วิธีการหนึง่ท่ีสามารถชว่ยใน
การสอนการประยกุต์ได้ คือ การสอนการประยกุต์โดยตรง โดยการสร้างปัญหาใหม่ท่ีคล้าย หรืออาจจะ
แตกตา่งจากปัญหาเดมิ แล้วสอนให้เดก็อธิบาย หรือแก้ปัญหาใหม ่ 

จากทฤษฎีนีจ้ะพบวา่ กระบวนการรู้คิดมีสว่นส าคญัในการเรียน ดงันัน้การปรับวิธีการสอนเพ่ือให้
เดก็มีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ชว่ยให้เด็กได้รับผลประโยชน์จากการเรียนรู้อยา่งเต็มท่ี 

ทฤษฎเีสริมสร้างการรู้คดิ 

ทฤษฎีการเสริมสร้างการรู้คิด เป็นแนวคดิท่ีประยกุต์มาจากแนวคดิการพฒันาการทางปัญญาของ 
Jean Piaget เขาตัง้ค าถามว่าเดก็สามารถสร้างมโนทศัน์ขึน้มาได้อยา่งไร เขาเสนอวา่กระบวนการท่ีท าให้
เดก็เกิดการเรียนรู้ขึน้มามี 4 องค์ประกอบด้วยกนั คือ การซมึซบั การปรับโครงสร้างการรู้คิด และความ
สมดลุ (Equilibration) เดก็โดยปกตจิะมีกรอบความเข้าใจเก่ียวกบัโลกอยู ่ซึง่กรอบนัน้จะเรียกวา่โครงสร้าง
ความคดิ (Schema) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางความคดิเกิดขึน้ได้ด้วยสองกลไก คือ การซมึซบั ซึง่
เป็นการสิ่งใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในสิ่งแวดล้อมของเดก็ มาอธิบายด้วยโครงสร้างทางความคิดท่ีมีอยูเ่ดมิ และการ
ปรับโครงสร้างการรู้คดิ ซึง่เกิดขึน้เม่ือโครงสร้างทางความคดิเก่าไมส่ามารถอธิบายสิ่งแวดล้อมเดมิได้แล้ว 
เดก็จงึต้องปรับโครงสร้างความคดิของตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกบัสิ่งแวดล้อมภายนอก เหตกุารณ์ท่ี
โครงสร้างทางความคดิของเดก็ไมส่ามารถเขาเช่ือว่ามนษุย์ท่ีสิ่งมีชีวิตท่ีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะ
เรียกวา่ภาวะไมส่มดลุ (Disequilibrium) ท่ีเดก็จะต้องปรับให้สอดคล้องกนัหรือปรับให้อยูใ่นภาวะสมดลุ 
(Equilibrium) 

รูปแบบของความไมส่มดลุของเดก็จะมีลกัษณะเป็นรูปแบบเดียวกนัตามพฒันาการทางปัญญา 
จน Piaget ได้เสนอวา่พฒันาการปัญญาสามารถแบง่ได้เป็น 4 ขัน้ ตามรูปแบบของความไมส่มดลุท่ีเกิดขึน้
ในแตล่ะชว่งวยั คือ ขัน้รับสมัผสัและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor Stage) ขัน้ก่อนปฏิบตักิาร 



(Preoperational Stage) ขัน้ปฏิบตัิการเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage) และขัน้ปฏิบตักิารเชิง
นามธรรม (Formal Operational Stage) 

ทฤษฎีพฒันาการทางปัญญาของ Piaget ถือเป็นรากฐานส าคญัของจิตวิทยาพฒันาการ และ
น าไปสูแ่นวคดิทางการเรียนการสอนท่ีเรียกวา่การเสริมการการรู้คดิ จากแนวคิดเร่ืองการซมึซบัและการ
ปรับโครงสร้างการรู้คดิ ท าให้ Piaget เสนอว่า การเรียนการสอนท่ีดี ควรให้เด็กได้รับประสบการณ์ การ
เรียนการสอนควรจดัให้มีความร่วมมือกนัในเด็ก โดยท่ีครูเป็นผู้ เอือ้ให้เกิดประสบการณ์เรียนรู้ และเกิด
แนวคิดเร่ืองการเน้นให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง (Child-Centered Approach) ซึง่เน้นให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิ
ด้วยตนเอง และเน้นสภาพความเป็นจริง 

อยา่งไรก็ตาม แนวคิดนีไ้มไ่ด้รับการสนบัสนนุจากทกุคน ฝ่ายท่ีคดัค้านบอกวา่การเรียนแบบ
เสริมสร้างการรู้คดิเป็นการเสียเวลากบัข้อค้นพบท่ีผิด กวา่จะพบข้อค้นพบท่ีถกูต้อง และนอกจากนีย้งัมี
เหตผุลคดัค้านว่า ถึงแม้วา่การเรียนเสริมสร้างการรู้คดิจะชว่ยให้เกิดวิธีคิด แตถ้่าปราศจากความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกบัความจริงตา่งๆ ก็ไมส่ามารถท่ีจะคดิได้ถกูต้องได้ 

ด้วยมมุมองท่ีแตกตา่งกนั ท าให้เกิดงานวิจยัมากยิ่งขึน้และพบวา่การสอนแบบดัง้เดมิท่ีเน้นการ
สอนหน้าชัน้ของครู และการสอนแบบเสริมสร้างทางปัญญา เน้นวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนั และสง่ผลให้
ผลลพัธ์ท่ีได้แตกตา่งกนั การสอนแบบดัง้เดมิเน้นให้ความรู้และทกัษะ แต่การเสริมสร้างทางปัญญาจะท า
ให้เน้นการหาความรู้ และฝึกท า ด้วยเหตนีุต้้องถามค าถามใหมว่า่วตัถปุระสงค์ของการศกึษาคืออะไร และ
เน้นวตัถปุระสงค์ข้อใดเป็นส าคญั 

ทฤษฎเีสริมสร้างทางสังคม 
ทฤษฎีเสริมสร้างทางสงัคมแตกตา่งจากทฤษฎีเสริมสร้างทางปัญญา ตรงท่ีการเสริมสร้างทาง

สงัคมเน้นบทบาทของผู้ ท่ีทกัษะสงูกวา่ (More Skilled Person) ในการช่วยเหลือผู้ เรียนในการเรียนให้เตม็
ศกัยภาพ Lev Vygotsky ได้เสนอแนวคิดเร่ืองขอบเขตของการพฒันาการ (Zone of Proximal 
Development: ZPD) ขึน้ ZPD เป็นขอบเขตศกัยภาพของการเรียนรู้ หากเดก็ไมไ่ด้รับการชว่ยเหลือจาก
สงัคมเลย เด็กจะบรรลจุดุต ่าสดุของ ZPD แตถ้่าเด็กได้รับการชว่ยเหลือจากสงัคม ได้รับการชว่ยเหลือจากผู้
ท่ีมีทกัษะสงูกวา่ เด็กมีแนวโน้มท่ีจะบรรลจุดุสงูสดุของ ZPD 

ผู้ ท่ีมีทกัษะสงูกวา่มีส่วนชว่ยในการเรียนรู้ของเดก็ โดยการปรับระดบัการชว่ยเหลือ (Scaffolding) 
หากเด็กเรียนรู้สิ่งใหม่ ผู้ ท่ีมีทกัษะสงูกวา่ควรใช้วิธีการสอนโดยตรง แตถ้่าสิ่งดงักลา่วเป็นสิ่งท่ีเดก็เช่ียวชาญ
อยูแ่ล้ว การแนะน าชว่ยเหลือควรจะน้อยลง สิ่งท่ีบทบาทในการชว่ยเหลือมาก คือ ภาษาและการส่ือสาร 
Vygotsky กลา่ววา่ ภาษาพดูของเดก็เปรียบเหมือนการเรียบเรียงความคดิของเด็ก ผู้ ท่ีมีทกัษะสงูกวา่จะ
ชว่ยในการเรียบเรียงภาษาพดู หรือเรียบเรียงความคิดของเดก็ 



แนวคิดของ Vygotsky ได้ถกูน าไปใช้ในการเรียนรู้อยา่งมาก จนเกิดแนวคิดการสอนแบบ
เสริมสร้างทางสงัคม (Social Constructivist Approach) ขึน้ แนวคดินีแ้ตกตา่งจากการสอนแบบ
เสริมสร้างทางปัญญาตรงท่ี การสอนแบบเสริมสร้างทางปัญญาจะเน้นการให้เดก็ได้รับประสบการณ์ด้วย
ตนเอง อาจผา่นด้วยการเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-based learning) แตก่ารสอนแบบเสริมสร้างทาง
สงัคมจะเน้นความร่วมมือในการเรียนรู้ ครูจะไมใ่ชผู่้ เปิดโอกาสในการเรียนรู้เพียงอย่างเดียว จะต้องมีสว่น
ร่วมในการชว่ยเหลือหลายรูปแบบ เพ่ือให้เดก็บรรลศุกัยภาพของตน 

ด้วยเหตนีุ ้การสอนแบบเสริมสร้างทางสงัคมไมใ่ชก่ารเรียนรู้จากการแก้ปัญหาอย่างเดียว ทกัษะ
บางอย่างท่ีเดก็ไมเ่คยสมัผสัตัง้แตต้่น ครูสามารถสอนด้วยวิธีการสอนแบบดัง้เดมิได้ แนวคิดนีไ้ด้รับการ
สนบัสนนุจาก Abbeduto และ Symons (2008) ท่ีมองว่าการเรียนรู้แบบดัง้เดมิ และการเรียนรู้แบบ
เสริมสร้าง (แบบการรู้คิด) ควรผสมผสานกนั เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ คือ ความเข้าใจอยา่ง
ลกึซึง้ในศาสตร์ดงักลา่ว ซึง่ต้องอาศยัการสอน และความร่วมมือในการท างานผ่านการเรียนรู้แบบ
เสริมสร้าง 

การสอนแบบเสริมสร้างทางสงัคมสามารถน ามาประยกุต์ได้หลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็น การปรับ
ระดบัการชว่ยเหลือ (Scaffolding) ความชว่ยเหลือจากผู้ ท่ีมีทกัษะมากกวา่ (Cognitive Apprenticeship) 
อาจอยูใ่นรูปของการสอนพิเศษ (Tutoring) จากเพ่ือน การเรียนรู้ร่วมกนั (Cooperative Learning) หรือการ
สร้างหลกัสตูรประสานความร่วมมือระหวา่งครูและครอบครัว (Collaborative School) 
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