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ทาไมมนุษย์เราถึงสามารถแสดงพฤติกรรมที่ซบั ซ้ อนได้ ยกตัวอย่างเช่น การอาบน ้า รู้ได้ อย่างไรว่า
จะต้ องตักน ้า หยิบสบู่ ใช้ แชมพู เช็ดตัว ถึงแม้ วา่ พฤติกรรมส่วนหนึง่ มนุษย์ร้ ูจกั ตังแต่
้ กาเนิด (เช่น การไอ
การจาม) แต่พฤติกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมที่ซบั ซ้ อน มาจากกระบวนการที่เรี ยกว่าการ
เรี ยนรู้ (Learning)
การเรี ยนรู้ คือ “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทังในด้
้ านการรู้คดิ รู้สกึ หรื อทักษะทางกลไกต่างๆ
อย่างถาวร ซึง่ เกิดจากการฝึ กอบรม การวางเงื่อนไข หรื อการเลียนแบบ ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงจากวุฒิภาวะ สัญชาตญาณ ยา อุบตั เิ หตุ ตลอดจนความเมื่อยล้ า” (ราชบัณฑิตยสถาน,
2548, หน้ า 157) จะเห็นว่าการเรี ยนรู้เกิดจากประสบการณ์ที่มนุษย์ได้ เผชิญกับสิ่งแวดล้ อม ซึง่ การศึกษา
เป็ นการจัดสภาพแวดล้ อมให้ แก่ผ้ เู รี ยน เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แก่ผ้ เู รี ยนนัน่ เอง
ด้ วยเหตุนี ้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของมนุษย์สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั การศึกษา ทฤษฎีเหล่านี ้มีจานวน
มาก Santrock (2008) ได้ เสนอการแบ่งทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั การศึกษาไว้ 5 ทฤษฎี
ด้ วยกัน คือ 1) ทฤษฎีการเรี ยนรู้เน้ นพฤติกรรม (Behavioral Theory) เน้ นที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้
ว่ามีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมอย่างไร และสิ่งแวดล้ อมสามารถเพิ่มหรื อลดพฤติกรรมได้ อย่างไร 2) ทฤษฎี
การรู้คิดทางสังคม (Social Cognitive Theory) เน้ นที่ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้ อม บุคคล และพฤติกรรม
ที่แสดงออก ทฤษฎีนี ้สามารถอธิบายกระบวนการเรี ยนรู้ จากการสังเกต(Observational Learning) ของ
มนุษย์ได้ 3) ทฤษฎีการประมวลผลข้ อมูล (Information Processing Theory) เน้ นที่วิธีการประมวลผล
ข้ อมูลของนักเรี ยน ซึง่ ข้ อมูลตังแต่
้ รับเข้ า จนกระทัง่ แสดงออกเป็ นพฤติกรรมผ่านกระบวนการทางพุทธิ
ปั ญญาหลายอย่าง เช่น การใส่ใจ (Attention) การรับรู้ (Perception) การจา (Memory) การตัดสินใจ
(Decision Making) การเข้ าใจมโนทัศน์ (Concept Understanding) และอื่นๆ 4) ทฤษฎีเสริมสร้ างการรู้
คิด (Cognitive Constructivist Theory) เน้ นที่พฒ
ั นาการทางพุทธิปัญญาของเด็ก และแสดงให้ เห็นถึง
วิธีการเข้ าใจมโนทัศน์ของมนุษย์ผา่ นกระบวนการซึมซับ (Assimilation) และการปรับโครงสร้ างการรู้คิด
(Accommodation) และ 5) ทฤษฎีเสริมสร้ างทางสังคม (Social Constructivist Theory) เน้ นที่ภาษาและ
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กระบวนการทางสังคมที่มีสว่ นช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ในเด็ก ต่อไปนี ้จะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละทฤษฎี
ที่ถือเป็ นหัวใจหลักทางการเรี ยนรู้ในบริบทของการศึกษา

ทฤษฎีการเรียนรู้ เน้ นพฤติกรรม
ทฤษฎีกลุม่ นี ้เน้ นความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมและประสบการณ์ที่ได้ รับ ในกลุม่ ทฤษฎีนี ้มี
ทฤษฎีหลักอยู่ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning Theory) และ
ทฤษฎีวางเงื่อนไขการกระทา (Operant Conditioning Theory)

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก
การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกเป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้ประเภทหนึง่ ที่สิ่งมีชีวิตเชื่อมโยงสิ่งเร้ าเข้ าหา
กัน Ivan Pavlov ซึง่ เป็ นผู้บกุ เบิกทฤษฎีนี ้ ได้ วิจยั ในสุนขั โดยเริ่มต้ นให้ ผงอาหารแก่สนุ ขั แล้ วสุนขั เกิด
น ้าลายไหลออกมา ความเชื่อมโยงระหว่างผลอาหารและน ้าลายไหลเป็ นความเชื่อมโยงตามธรรมชาติ เป็ น
ปฎิกิริยาสะท้ อน (Reflex) สิ่งเร้ านี ้จะเรี ยกว่า สิ่งเร้ าที่ไม่ถกู วางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus: UCS)
และผลของสิ่งเร้ านี ้จะเรี ยกว่า การตอบสนองที่ไม่ถกู วางเงื่อนไข (Unconditioned Response: UCR) แต่สิ่ง
เร้ าบางอย่าง ตามปกติจะไม่สง่ ผลอะไรต่อสิ่งมีชีวิต เช่น การสัน่ กระดิง่ จะไม่สง่ ผลให้ สนุ ขั น ้าลายไหล สิ่ง
เร้ าที่ไม่สง่ ผลนี ้จะเรี ยกว่า สิ่งเร้ าที่เป็ นกลาง (Neutral Stimulus: NS) Pavlov พบว่าสิ่งมีชีวิตสามารถ
เชื่อมโยง UCS และ NS เข้ าด้ วยกันได้ โดยการสัน่ กระดิง่ (NS) แล้ วตามด้ วยการให้ ผงเนื ้อ (UCS) ทันที
พบว่าสุนขั น ้าลายไหล (UCR) เมื่อทาแบบนี ้ซ ้าๆ กัน บ่อยครัง้ แล้ วให้ การสัน่ กระดิง่ เพียงอย่างเดียว ไม่ตาม
ด้ วยผงเนื ้อ พบว่าสุนขั น ้าลายไหล จะพบว่าการเชื่อมโยงเกิดระหว่างการสัน่ กระดิง่ และผงเนื ้อ NS เมื่อถูก
เชื่อมโยงกับ UCS แล้ วจะเรี ยกว่า สิ่งเร้ าที่วางเงื่อนไข (Conditioned Stimulus: CS) และผลที่ตามมาของ
CS จะเรี ยกว่าการตอบสนองที่วางเงื่อนไข (Conditioned Response: CS)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกจะสามารถใช้ ได้ ดีกบั ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ของ
มนุษย์ เช่น ความกลัว หรื ออาการทางกายที่เกิดจากการตอบสนองทางสรี ระ เช่น ปวดหัว ปวดท้ อง
นักเรี ยนอาจเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ หรื ออาการทางกายเนื่องจากสิ่งเร้ าที่ได้ รับการวางเงื่อนไข
ยกตัวอย่างเช่น นักเรี ยนปวดท้ องก่อนสอบการเรี ยนคณิตศาสตร์ เนื่องจากเชื่อมโยงกับการดุดา่ ของครูเมื่อ
ทาคะแนนสอบได้ ไม่ดี ที่ทาให้ นกั เรี ยนเครี ยดและปวดท้ อง นักเรี ยนเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการสอบ
คณิตศาสตร์ และการดุดา่ ทาให้ ก่อนการสอบคณิตศาสตร์ เกิดอาการปวดท้ อง ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิกนี ้ช่วยทาให้ เข้ าใจมุมมองบางด้ านของการเรี ยนรู้ ทฤษฎีนี ้สามารถอธิบายการตอบสนองที่เกิดจาก
ปฏิกิริยาตอบสนองได้ ดี แต่อธิบายพฤติกรรมที่ทาด้ วยความต้ องการของตนเอง (Voluntary Behavior)
ไม่ได้ ดี ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทาสามารถช่วยในการอธิบายได้

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทา
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทา เป็ นแนวคิดที่เริ่มพัฒนามาจาก Edwards Thorndike เรื่ องกฎ
แห่งผล (Law of Effect) ซึง่ กล่าวว่าพฤติกรรมที่ตามด้ วยผลของการกระทาทางบวก จะส่งผลให้ พฤติกรรม
เพิ่ม แต่ถ้าตามด้ วยผลของการกระทาทางลบ จะส่งผลให้ พฤติกรรมลดลง แต่ทฤษฎีนี ้ได้ รับการพัฒนา
อย่างมากโดย B. F. Skinner ทาให้ แนวความคิดของจิตวิทยาในกลางศตวรรษที่ 20 เชื่อในเรื่ องของ
พฤติกรรมตามแนวคิดของ Skinner จนเกิดคาว่าลัทธิพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
Skinner ได้ ขยายแนวคิดของ Throndike ออกมา โดยกล่าวว่าผลของการกระทา (Consequent)
เป็ นสิ่งทาให้ พฤติกรรมเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง ถ้ าผลของการกระทาทาให้ พฤติกรรมเพิ่มขึ ้นจะเรี ยกว่าการ
เสริมแรง (Reinforcement) และผลของการกระทาที่ทาให้ พฤติกรรมลดลงจะเรี ยกว่าการลงโทษ
(Punishment) โดยที่แรงเสริ มสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท คือ การเสริมแรงทางบวก (Positive
Reinforcement) คือผลที่ตามมาแล้ วทาให้ พฤติกรรมเพิ่มขึ ้น เช่น นักเรี ยนตอบคาถามในชันเรี
้ ยน ครูชม ทา
ให้ พฤติกรรมตอบคาถามในชันเรี
้ ยนสูงขึ ้น การชมของครูเป็ นแรงเสริมทางบวก และการเสริมแรงทางลบ
(Negative Reinforcement) คือกระบวนการที่พฤติกรรมเพิ่มขึ ้นเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต้ องการหลีกหนี
(Escape) หรื อหลีกเลี่ยง (Avoidance) สิ่งเร้ าที่ไม่นา่ พึงประสงค์ เช่น นักเรี ยนมาสายจะถูกลงโทษจากครู
ในชันเรี
้ ยน นักเรี ยนไม่อยากถูกลงโทษ นักเรี ยนจึงไม่เข้ าห้ องเรี ยน การลงโทษจากครูในชันเรี
้ ยนเป็ นแรง
เสริมทางลบทาให้ พฤติกรรมการไม่เข้ าห้ องเรี ยนสูงขึ ้น ส่วนการลงโทษเป็ นกระบวนการลดพฤติกรรม
อาจจะอยู่ในรูปแบบการนาสิ่งที่พงึ ประสงค์ออกไป เช่น การลดค่าขนม ทาให้ ลดพฤติกรรมการกลับบ้ านดึก
ของเด็ก หรื ออาจอยูใ่ นรูปแบบการให้ บางสิ่งบางอย่างแก่สิ่งมีชีวิต ทาให้ มีพฤติกรรมบางอย่างลดลง เช่น
นักเรี ยนคุยในห้ องเรี ยน โดนครูดุ ทาให้ พฤติกรรมการคุยลดลง การหยุดพฤติกรรม (Extinction) เป็ นอีก
กระบวนการหนึง่ ที่ทาให้ พฤติกรรมลดลง เนื่องจากผลของการกระทาที่เป็ นแรงเสริมถูกถอดออกไป ทาให้
พฤติกรรมไม่ได้ รับแรงเสริมอีกต่อไป กระบวนการนี ้จะทาให้ พฤติกรรมน้ อยลง
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ Skinner สามารถนาไปประยุกต์ใช้ จนเกิดสาขาวิชาที่เรี ยกว่าการปรับ
พฤติกรรม (Behavioral Modification) ซึง่ สามารถนาไปใช้ ได้ ทงในห้
ั ้ องเรี ยน ในองค์การ และอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตาม เกิดข้ อถกเถียงตามมาว่าการเสริมแรงช่วยในการเรี ยนรู้จริงหรื อไม่ (Abbeduto & Symons,
2008) ฝ่ ายสนับสนุนกล่าวว่าการปรับพฤติกรรมเป็ นวิธีที่ได้ ผลชัดเจน เช่น การให้ เกรด การชม แต่ฝ่ายค้ าน
บอกว่าการเสริมแรงทาให้ เกิดพฤติกรรมเพียงระยะสัน้ ไม่ได้ ชว่ ยให้ นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจภายใน ในการ
เรี ยนระยะยาว
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เน้ นพฤติกรรมเป็ นทฤษฎีที่กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมและ
สิ่งแวดล้ อม แต่มีการวิจารณ์วา่ ทฤษฎีนี ้เน้ นที่สิ่งแวดล้ อมมากเกินไป ไม่ได้ เน้ นถึงแรงจูงใจภายใน และนัก
คิดบางคนกล่าวว่าสิ่งแวดล้ อมภายนอกไม่ใช่ตวั เสริมแรงแก่พฤติกรรม แต่เป็ นความเชื่อเรื่ องการเสริมแรงที่

เป็ นแรงเสริมหรื อตัวลงโทษ ซึง่ ทฤษฎีการรู้คดิ ทางสังคมจะช่วยเสริ มเรื่ องความเชื่อ ความคิดภายใน ลงไป
ในทฤษฎีการเรี ยนรู้เน้ นพฤติกรรม

ทฤษฎีการรู้ คดิ ทางสั งคม
ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคมเป็ นทฤษฎีที่ปรับมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้เน้ นพฤติกรรม โดยเพิ่มปั จจัย
ด้ านการรู้คดิ เข้ าไปในทฤษฎี Albert Bandura เป็ นผู้ริเริ่มทฤษฎีนี ้ โดยเสนอโมเดลตัวกาหนดซึง่ กันและกัน
(Reciprocal Determinism Model) โมเดลนี ้กล่าวว่าบุคคล พฤติกรรม และสิ่งแวดล้ อมส่งผลซึง่ กันและกัน
บุคคลก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีทงความเชื
ั้
่อ ความคิด หรื อแม้ แต่ลกั ษณะทางกายภาพของบุคคล ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้ อมที่เข้ ามาปฏิสมั พันธ์ด้วย เช่น บุคคลอื่นมีปฏิสมั พันธ์ที่แตกต่างกันถ้ าลักษณะทางกายภาพ
แตกต่างกัน และมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกด้ วย เช่น ความเชื่อที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ พฤติกรรมที่
แสดงออกแตกต่างกัน พฤติกรรมที่แสดงออกก็มีผลย้ อนกลับมาหาบุคคล เช่น ถ้ าตังใจเรี
้ ยน ก็มีความ
คาดหวังว่าจะได้ ผลการเรี ยนดี สิ่งแวดล้ อมก็มีย้อนกลับมาหาบุคคล เช่น โรงเรี ยนสอนให้ นิสิตเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ สิ่งแวดล้ อมก็มีผลต่อพฤติกรรม เช่น ครูฝึกให้ นกั เรี ยนพูดจาไพเราะ และพฤติกรรมก็มีผลต่อ
สิ่งแวดล้ อมเช่นกัน เช่น นักเรี ยนที่พดู จาไพเราะส่งผลให้ ครูมีปฏิสมั พันธ์ที่แตกต่างจากนักเรี ยนพูดจาไม่
ไพเราะ จากจุดนี ้จะเห็นว่าบุคคล พฤติกรรม และสิ่งแวดล้ อมมีอิทธิพลซึง่ กันและกัน แตกต่างจากทฤษฎี
การเรี ยนรู้เน้ นพฤติกรรมที่เน้ นเฉพาะพฤติกรรมและสิ่งแวดล้ อมเท่านัน้
กระบวนการหนึง่ ที่เป็ นปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยสามปั จจัยนี ้ ก็คือการเรี ยนรู้ผา่ นการสังเกต การ
เรี ยนรู้รูปแบบนี ้เป็ นกระบวนการที่บคุ คลนาทักษะ วิธีการ หรื อความเชื่อมาจากผู้อื่น โดยไม่จาเป็ นที่ผ้ อู ื่น
จะต้ องได้ รับการเสริมแรง กระบวนการเรี ยนรู้ผ่านการสังเกตนี ้จะผ่านกระบวนการสี่ขนตอน
ั้
คือ ความใส่ใจ
(Attention) ต่อตัวแบบ การเก็บจา (Retention) พฤติกรรมที่ตวั แบบแสดงออกมา การแสดงออก
(Production) สิ่งมีชีวิตจะแสดงออกพฤติกรรมหากมีโอกาส หรื อมีความสามารถในการแสดงออก
พฤติกรรมนัน้ และแรงจูงใจ (Motivation) ที่สง่ ผลให้ พฤติกรรมนันเกิ
้ ดหรื อไม่เกิด หรื อส่งผลให้ พฤติกรรม
นันคงอยู
้
ต่ อ่ ไปหรื อไม่ Bandura พิสจู น์ทฤษฎีนี ้โดยการทดลองแบ่งเด็กเป็ นสามกลุม่ ให้ เด็กดูตวั แบบที่
แสดงพฤติกรรมก้ าวร้ าว โดยมีผลของการกระทาที่แตกต่างกันสามแบบ แบบที่ 1 ตัวแบบได้ รับรางวัล แบบ
ที่ 2 ตัวแบบได้ รับการติเตียน และแบบที่ 3 ตัวแบบไม่ได้ รับรางวัลหรื อการติเตียน จากนันให้
้ เด็กเข้ าไปใน
ห้ องที่มีสิ่งแวดล้ อมคล้ ายกับที่ตวั แบบได้ อยู่ แล้ วผู้วิจยั จะสังเกตผ่านกระจกทางเดียว ดูวา่ เด็กแสดง
พฤติกรรมก้ าวร้ าวมากน้ อยเพียงใด ผลปรากฎว่าเด็กในกลุม่ ที่ตวั แบบได้ รับรางวัล และตัวแบบไม่ได้ รับ
รางวัลหรื อการติเตียนมีพฤติกรรมก้ าวร้ าวในห้ องทดลองสูงกว่าเด็กในกลุม่ ที่ตวั แบบได้ รับการติเตียน จะ
เห็นว่าตัวแบบถือเป็ นสิ่งที่สาคัญทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ของสิ่งมีชีวิต
ในบริบทของโรงเรี ยน ครูถือเป็ นตัวแบบที่สาคัญ และมีอิทธิพลต่อนักเรี ยนมาก ครูจะต้ องคอย
ตรวจสอบ ดูแล ลักษณะการเป็ นตัวแบบของตนเอง ว่าดีหรื อไม่ อาจจะตรวจสอบด้ วยตนเอง หรื อให้ ผ้ อู ื่น

ช่วยเหลือในการตรวจสอบ นอกจากนี ้ครูที่ดี จะต้ องตรวจสอบตัวแบบอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อเด็ก ทังเพื
้ ่อน พ่อ
แม่ โทรทัศน์ เกมส์ และอื่นๆ ด้ วย
นอกจากนี ้ ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคมมีประโยชน์ในการอธิบายหลายแง่มมุ ไม่วา่ จะเป็ นการ
ตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring) การควบคุมตนเองในการเรี ยน (Self-regulatory Learning) ความเชื่อ
ในความสามารถของตน (Self-efficacy) สิ่งเหล่านี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ทงในโรงเรี
ั้
ยนหรื อบริบท
อื่นๆ โดยทัว่ ไป
ทฤษฎีการรู้คิดทางสังคม ได้ อธิบายพฤติกรรมโดยเน้ นปั จจัยด้ านการรู้คดิ และสังคม การวิจารณ์
ทฤษฎีนี ้มีหลายแง่มมุ บางมุมกล่าวว่าทฤษฎีนี ้ไม่ได้ ดเู รื่ องกระบวนการทางปั ญญาที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ น
ความใส่ใจ การรับรู้ ความจา การตัดสินใจ บางแง่มมุ กล่าวว่าเด็กบางวัยอาจไม่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้บาง
แบบ เช่น การควบคุมตนเองในการเรี ยน บางแง่มมุ กล่าวว่าทฤษฎีนี ้ไม่ได้ กล่าวถึงแรงจูงใจภายในบุคคล

ทฤษฎีการประมวลผลข้ อมูล
แนวคิดนี ้เน้ นกระบวนการส่งผ่านข้ อมูล ว่าจากข้ อมูลที่ได้ รับไปมีการรับเข้ าอย่างไร มีการ
ประมวลผลข้ อมูลอย่างไรบ้ างภายในกระบวนการรู้คิด จนกระทัง่ ได้ ออกมาเป็ นพฤติกรรม ในจิตวิทยาการรู้
คิด (Cognitive Psychology) ได้ สนใจส่วนต่างๆ ของการประมวลข้ อมูลภายในมนุษย์ ประกอบไปด้ วย
ความใส่ใจ (Attention) ความจา (Memory) ความเชี่ยวชาญ (Expertise) อภิปัญญา (Metacognition)
การเข้ าใจมโนทัศน์ (Conceptual Understanding) การคิด (Thinking) การตัดสินใจ (Problem Solving)
และการถ่ายโยงความรู้เก่าไปประยุกต์ใช้ กบั ปั ญหาใหม่ (Transfer) โดยในที่นี ้จะกล่าวถึง องค์ประกอบ
ต่างๆ ของการประมวลผลข้ อมูลและการประยุกต์ใช้ จากข้ อค้ นพบเหล่านัน้
ความใส่ ใจ เป็ นกระบวนการที่มนุษย์แบ่งความสามารถทางการรู้คดิ ที่มีจากัด ไปยังส่วนต่างๆ ได้
อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าเด็กมีจิตจดจ่อกับการบ้ านของตน จะเรี ยกว่าเด็กมีสมาธิ หรื อแบ่งความจดจ่อ
ไปยังการบ้ านนัน้ ในงานวิจยั ด้ านความใส่ใจนี ้ จะสนใจทังเรื
้ ่ องการรักษาความใส่ใจ (Sustained
Attention) กับงานชิ ้นใดชิ ้นหนึง่ การเลือกให้ ความสนใจ (Selective Attention) และการแบ่งความสนใจ
(Divided Attention) ตัวอย่างงานวิจยั ด้ านความใส่ใจในเด็ก พบว่าเด็กมีความสามารถในการใส่ใจมากขึ ้น
เมื่อมีอายุมากขึ ้น
ความจา เป็ นกระบวนการคงไว้ ซงึ่ ข้ อมูลภายในกระบวนการรู้คิดของมนุษย์ กระบวนการนี ้
เกี่ยวข้ อง 3 องค์ประกอบด้ วยกัน คือ 1) การใส่รหัสข้ อมูล (Encoding) ข้ อมูลที่ได้ รับการใส่รหัสมาก มีการ
ลงรายละเอียดมาก จัดหมวดหมูข่ ้ อมูลได้ ดี จะมีความคงทนภายในสมองมากกว่า 2) การเก็บจา (Storage)
การเก็บจาของมนุษย์แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนด้ วยกัน คือ (ก) ความจาประสาทสัมผัส (Sensory Memory) (ข)
ความจาทางาน (Working Memory) (ค) ความจาระยะยาว (Long-term Memory) จากงานวิจยั พบว่า
ข้ อมูลแต่ละแบบมีการเก็บจาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ความคงทนในความจาแตกต่างกัน และ 3) การระลึก

ได้ และการลืม (Retrieval and Forgetting) การระลึกได้ ได้ รับผลกระทบจากผลต้ น (Primacy Effect) และ
ผลปลาย (Recency Effect) ข้ อมูลที่ได้ รับตอนต้ นและตอนปลายจะระลึกได้ ดีกว่าตอนกลาง การระลึกได้
ยังได้ รับอิทธิพลจากหลายสิ่ง เช่น ลักษณะของข้ อมูล วิธีการระลึก ส่วนการลืม ในจิตวิทยาการรู้คิดก็มี
ทฤษฎีหลายทฤษฎี ในการกล่าวถึงการลืม
ความเชี่ยวชาญ งานวิจยั ได้ ศกึ ษากระบวนการทางการรู้คดิ ของผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆ กับผู้
เริ่มต้ น (Novice) ว่ามีลกั ษณะทางการรู้คดิ แตกต่างกันอย่างไร พบลักษณะที่แตกต่างกัน 5 ประการ คือ
ผู้เชี่ยวชาญเห็นแบบแผนของข้ อมูลได้ ดีกว่า มีความรู้ในเนื ้อหาที่เชี่ยวชาญมากกว่าทาให้ เข้ าใจได้ ลกึ ซึ ้งกว่า
สามารถระลึกข้ อมูลได้ ง่ายกว่า สามารถปรับความรู้ที่ตนมีไปใช้ กบั สถานการณ์ใหม่ได้ ง่ายกว่า และมี
กระบวนการในการคิดหรื อทาดีกว่า ในการสร้ างให้ เกิดผู้เชี่ยวชาญขึ ้นได้ นนจะต้
ั ้ องอาศัยปั จจัยหลายอย่าง
ไม่วา่ จะเป็ นการฝึ กฝนอย่างหนัก แรงจูงใจ หรื อแม้ แต่พรสวรรค์
อภิปัญญา เป็ นความรู้ความเข้ าใจที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจ เกี่ยวข้ องกับการรู้ เข้ าใจ กากับ
ความคิดของตน และเลือกใช้ กระบวนการคิดของตนได้ ถกู ต้ อง มีข้อพบหลายอย่างที่นา่ สนใจ เช่น เด็กอายุ
5 ขวบขึ ้นไปจะเข้ าใจว่าคนอื่นสามารถเข้ าใจผิด (False Belief) ได้ วัยรุ่นสามารถติดตามและจัดการวิธีการ
เรี ยนได้ ดีกว่าเด็ก เป็ นต้ น แนวคิดทางด้ านอภิปัญญาสามารถนาไปใช้ ในการเรี ยนได้ โดยเชื่อว่าเด็กที่มี
ปั ญญาดี ไม่ใช่เด็กที่มีความจา หรื อการคิดวิเคราะห์ดีเสมอไป แต่เป็ นเด็กที่สามารถเลือกวิธีการคิดได้
หลายวิธี มาประยุกต์ใช้ ได้ เหมาะกับเวลาและสถานการณ์ พ่อแม่ และครูควรเป็ นผู้สอนวิธีในการแก้ ไข
ปั ญหา ตามสถานการณ์ จนนักเรี ยนเกิดการจดจาและสามารถกลัน่ กรองและเลือกใช้ กลวิธีที่เหมาะสมใน
การแก้ ไขปั ญหาได้
การเข้ าใจมโนทัศน์ มโนทัศน์เป็ นความคิดที่ใช้ ในการจับกลุม่ สิ่งของ เหตุการณ์ ที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกันไว้ ด้วยกัน มโนทัศน์จะช่วยเรื่ องความจา การสื่อสาร การตัดสินใจ ด้ วยเหตุนี ้การเข้ าใจมโน
ทัศน์ของนักเรี ยนจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ ครูสามารถช่วยเหลือในการเข้ าใจมโนทัศน์ได้ โดยการอภิปรายลักษณะ
ของมโนทัศน์ ให้ ความหมายหรื อนิยามกับมโนทัศน์นนั ้ พร้ อมกับยกตัวอย่างประกอบ อาจมีแบบฝึ กหัดให้
นักเรี ยนแยกแยะว่าสิ่งใดที่เป็ นมโนทัศน์ดงั กล่าว สิ่งใดที่ไม่เป็ น
การคิด เป็ นการจัดกระทา หรื อเปลี่ยนรูปแบบข้ อมูลในกระบวนการจา ซึง่ มักเกิดในความจา
ทางาน การคิดสามารถเป็ นได้ ในหลายรูปแบบ เช่น การสร้ างมโนทัศน์ การให้ เหตุผล (Reasoning) การคิด
เชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การตัดสินใจ (Decision Making) หรื อการแก้ ไขปั ญหา (Problem
Solving) การคิดเปรี ยบเสมือนกรอบสาคัญในการเรี ยนรู้ ว่านักเรี ยนจะสามารถจัดการความรู้ของตนได้ ดี
มากน้ อยเพียงใด การเข้ าใจระบบความคิดของนักเรี ยนและการฝึ กให้ นกั เรี ยนคิดเป็ นสิ่งที่สาคัญ Santrock
(2008) ได้ แนะนาวิธีการส่งเสริมการคิดไว้ คือ ช่วยเหลือไม่ใช่ชว่ ยคิด ตังค
้ าถามที่ต้องคิด เป็ นตัวแบบที่ดีใน
การคิด ติดตามกรอบแนวทางวิธีคดิ ให้ ทนั สมัย

การแก้ ปัญหา เป็ นกระบวนการที่ต้องการแนวทางในการบรรลุจดุ มุง่ หมาย แต่มีอปุ สรรค
บางอย่างทาให้ ไม่สามารถบรรลุจดุ มัง่ หมายได้ กระบวนการแก้ ปัญหาจะต้ อง 1) ตอบให้ ได้ ว่าปั ญหาคือ
อะไร 2) ค้ นหาสาเหตุของปั ญหา 3) ค้ นหาทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา 4) พิจารณาข้ อดีและข้ อเสียของ
ปั ญหา 5) ตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ ปัญหา 6) ลงมือแก้ ไขปั ญหา 7) ติดตามและปรับปรุงการแก้ ปัญหาต่อไป
อย่างไรก็ตาม การแก้ ปัญหาไม่ได้ เป็ นอย่างราบรื่ นเสมอไป การแก้ ปัญหามีอปุ สรรค ทังจากเวลา
้
สภาพแวดล้ อม หรื อแม้ แต่กระบวนการรู้คิดของมนุษย์เอง ด้ วยเหตุนี ้จะต้ องมีการฝึ กแก้ ไขปั ญหา จึงเกิด
การเรี ยนที่เรี ยกว่า การเรี ยนรู้จากปั ญหา (Problem-based Learning) ที่เน้ นปั ญหาจากชีวิตจริง
การแปลงข้ อมูล เป็ นการนาประสบการณ์ที่เคยได้ เรี ยนรู้มาแล้ ว ไปใช้ ในการแก้ ปัญหาในเหตุการ
ใหม่ เช่น นักเรี ยนสามารถนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากในห้ องเรี ยนไปประยุกต์ใช้ นอกห้ องเรี ยน คงปฏิเสธไม่ได้ วา่
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ถือเป็ นวัตถุประสงค์สาคัญอย่างหนึง่ ในการเรี ยน วิธีการหนึง่ ที่สามารถช่วยใน
การสอนการประยุกต์ได้ คือ การสอนการประยุกต์โดยตรง โดยการสร้ างปั ญหาใหม่ที่คล้ าย หรื ออาจจะ
แตกต่างจากปั ญหาเดิม แล้ วสอนให้ เด็กอธิบาย หรื อแก้ ปัญหาใหม่
จากทฤษฎีนี ้จะพบว่า กระบวนการรู้คิดมีสว่ นสาคัญในการเรี ยน ดังนันการปรั
้
บวิธีการสอนเพื่อให้
เด็กมีการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ เด็กได้ รับผลประโยชน์จากการเรี ยนรู้อย่างเต็มที่

ทฤษฎีเสริมสร้ างการรู้ คดิ
ทฤษฎีการเสริมสร้ างการรู้คิด เป็ นแนวคิดที่ประยุกต์มาจากแนวคิดการพัฒนาการทางปั ญญาของ
Jean Piaget เขาตังค
้ าถามว่าเด็กสามารถสร้ างมโนทัศน์ขึ ้นมาได้ อย่างไร เขาเสนอว่ากระบวนการที่ทาให้
เด็กเกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นมามี 4 องค์ประกอบด้ วยกัน คือ การซึมซับ การปรับโครงสร้ างการรู้คิด และความ
สมดุล (Equilibration) เด็กโดยปกติจะมีกรอบความเข้ าใจเกี่ยวกับโลกอยู่ ซึง่ กรอบนันจะเรี
้
ยกว่าโครงสร้ าง
ความคิด (Schema) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างทางความคิดเกิดขึ ้นได้ ด้วยสองกลไก คือ การซึมซับ ซึง่
เป็ นการสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ ้นในสิ่งแวดล้ อมของเด็ก มาอธิบายด้ วยโครงสร้ างทางความคิดที่มีอยูเ่ ดิม และการ
ปรับโครงสร้ างการรู้คดิ ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อโครงสร้ างทางความคิดเก่าไม่สามารถอธิบายสิ่งแวดล้ อมเดิมได้ แล้ ว
เด็กจึงต้ องปรับโครงสร้ างความคิดของตนเองเพื่อให้ สอดคล้ องกับสิ่งแวดล้ อมภายนอก เหตุการณ์ที่
โครงสร้ างทางความคิดของเด็กไม่สามารถเขาเชื่อว่ามนุษย์ที่สิ่งมีชีวิตที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจะ
เรี ยกว่าภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) ที่เด็กจะต้ องปรับให้ สอดคล้ องกันหรื อปรับให้ อยูใ่ นภาวะสมดุล
(Equilibrium)
รูปแบบของความไม่สมดุลของเด็กจะมีลกั ษณะเป็ นรูปแบบเดียวกันตามพัฒนาการทางปั ญญา
จน Piaget ได้ เสนอว่าพัฒนาการปั ญญาสามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ขัน้ ตามรูปแบบของความไม่สมดุลที่เกิดขึ ้น
ในแต่ละช่วงวัย คือ ขันรั
้ บสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) ขันก่
้ อนปฏิบตั กิ าร

(Preoperational Stage) ขันปฏิ
้ บตั ิการเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage) และขันปฏิ
้ บตั กิ ารเชิง
นามธรรม (Formal Operational Stage)
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางปั ญญาของ Piaget ถือเป็ นรากฐานสาคัญของจิตวิทยาพัฒนาการ และ
นาไปสูแ่ นวคิดทางการเรี ยนการสอนที่เรี ยกว่าการเสริมการการรู้คดิ จากแนวคิดเรื่ องการซึมซับและการ
ปรับโครงสร้ างการรู้คดิ ทาให้ Piaget เสนอว่า การเรี ยนการสอนที่ดี ควรให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ การ
เรี ยนการสอนควรจัดให้ มีความร่วมมือกันในเด็ก โดยที่ครูเป็ นผู้เอื ้อให้ เกิดประสบการณ์เรี ยนรู้ และเกิด
แนวคิดเรื่ องการเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (Child-Centered Approach) ซึง่ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเอง และเน้ นสภาพความเป็ นจริง
อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี ้ไม่ได้ รับการสนับสนุนจากทุกคน ฝ่ ายที่คดั ค้ านบอกว่าการเรี ยนแบบ
เสริมสร้ างการรู้คดิ เป็ นการเสียเวลากับข้ อค้ นพบที่ผิด กว่าจะพบข้ อค้ นพบที่ถกู ต้ อง และนอกจากนี ้ยังมี
เหตุผลคัดค้ านว่า ถึงแม้ วา่ การเรี ยนเสริมสร้ างการรู้คดิ จะช่วยให้ เกิดวิธีคิด แต่ถ้าปราศจากความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับความจริงต่างๆ ก็ไม่สามารถที่จะคิดได้ ถกู ต้ องได้
ด้ วยมุมมองที่แตกต่างกัน ทาให้ เกิดงานวิจยั มากยิ่งขึ ้นและพบว่าการสอนแบบดังเดิ
้ มที่เน้ นการ
สอนหน้ าชันของครู
้
และการสอนแบบเสริมสร้ างทางปั ญญา เน้ นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และส่งผลให้
ผลลัพธ์ที่ได้ แตกต่างกัน การสอนแบบดังเดิ
้ มเน้ นให้ ความรู้และทักษะ แต่การเสริมสร้ างทางปั ญญาจะทา
ให้ เน้ นการหาความรู้ และฝึ กทา ด้ วยเหตุนี ้ต้ องถามคาถามใหม่วา่ วัตถุประสงค์ของการศึกษาคืออะไร และ
เน้ นวัตถุประสงค์ข้อใดเป็ นสาคัญ

ทฤษฎีเสริมสร้ างทางสั งคม
ทฤษฎีเสริมสร้ างทางสังคมแตกต่างจากทฤษฎีเสริมสร้ างทางปั ญญา ตรงที่การเสริมสร้ างทาง
สังคมเน้ นบทบาทของผู้ที่ทกั ษะสูงกว่า (More Skilled Person) ในการช่วยเหลือผู้เรี ยนในการเรี ยนให้ เต็ม
ศักยภาพ Lev Vygotsky ได้ เสนอแนวคิดเรื่ องขอบเขตของการพัฒนาการ (Zone of Proximal
Development: ZPD) ขึ ้น ZPD เป็ นขอบเขตศักยภาพของการเรี ยนรู้ หากเด็กไม่ได้ รับการช่วยเหลือจาก
สังคมเลย เด็กจะบรรลุจดุ ต่าสุดของ ZPD แต่ถ้าเด็กได้ รับการช่วยเหลือจากสังคม ได้ รับการช่วยเหลือจากผู้
ที่มีทกั ษะสูงกว่า เด็กมีแนวโน้ มที่จะบรรลุจดุ สูงสุดของ ZPD
ผู้ที่มีทกั ษะสูงกว่ามีส่วนช่วยในการเรี ยนรู้ของเด็ก โดยการปรับระดับการช่วยเหลือ (Scaffolding)
หากเด็กเรี ยนรู้สิ่งใหม่ ผู้ที่มีทกั ษะสูงกว่าควรใช้ วิธีการสอนโดยตรง แต่ถ้าสิ่งดังกล่าวเป็ นสิ่งที่เด็กเชี่ยวชาญ
อยูแ่ ล้ ว การแนะนาช่วยเหลือควรจะน้ อยลง สิ่งที่บทบาทในการช่วยเหลือมาก คือ ภาษาและการสื่อสาร
Vygotsky กล่าวว่า ภาษาพูดของเด็กเปรี ยบเหมือนการเรี ยบเรี ยงความคิดของเด็ก ผู้ที่มีทกั ษะสูงกว่าจะ
ช่วยในการเรี ยบเรี ยงภาษาพูด หรื อเรี ยบเรี ยงความคิดของเด็ก

แนวคิดของ Vygotsky ได้ ถกู นาไปใช้ ในการเรี ยนรู้อย่างมาก จนเกิดแนวคิดการสอนแบบ
เสริมสร้ างทางสังคม (Social Constructivist Approach) ขึ ้น แนวคิดนี ้แตกต่างจากการสอนแบบ
เสริมสร้ างทางปั ญญาตรงที่ การสอนแบบเสริมสร้ างทางปั ญญาจะเน้ นการให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ด้วย
ตนเอง อาจผ่านด้ วยการเรี ยนแบบแก้ ปัญหา (Problem-based learning) แต่การสอนแบบเสริมสร้ างทาง
สังคมจะเน้ นความร่วมมือในการเรี ยนรู้ ครูจะไม่ใช่ผ้ เู ปิ ดโอกาสในการเรี ยนรู้เพียงอย่างเดียว จะต้ องมีสว่ น
ร่วมในการช่วยเหลือหลายรูปแบบ เพื่อให้ เด็กบรรลุศกั ยภาพของตน
ด้ วยเหตุนี ้ การสอนแบบเสริ มสร้ างทางสังคมไม่ใช่การเรี ยนรู้จากการแก้ ปัญหาอย่างเดียว ทักษะ
บางอย่างที่เด็กไม่เคยสัมผัสตังแต่
้ ต้น ครูสามารถสอนด้ วยวิธีการสอนแบบดังเดิ
้ มได้ แนวคิดนี ้ได้ รับการ
สนับสนุนจาก Abbeduto และ Symons (2008) ที่มองว่าการเรี ยนรู้แบบดังเดิ
้ ม และการเรี ยนรู้แบบ
เสริมสร้ าง (แบบการรู้คิด) ควรผสมผสานกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ คือ ความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึ ้งในศาสตร์ ดงั กล่าว ซึง่ ต้ องอาศัยการสอน และความร่วมมือในการทางานผ่านการเรี ยนรู้แบบ
เสริมสร้ าง
การสอนแบบเสริมสร้ างทางสังคมสามารถนามาประยุกต์ได้ หลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น การปรับ
ระดับการช่วยเหลือ (Scaffolding) ความช่วยเหลือจากผู้ที่มีทกั ษะมากกว่า (Cognitive Apprenticeship)
อาจอยูใ่ นรูปของการสอนพิเศษ (Tutoring) จากเพื่อน การเรี ยนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning) หรื อการ
สร้ างหลักสูตรประสานความร่วมมือระหว่างครูและครอบครัว (Collaborative School)
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