บทที่ 2
การเรียนรูในทัศนะเดิม

1. การเรียนรูในทัศนะของ Skinner
2. การเรียนรูในทัศนะของ Gagne

การเรียนรูในทัศนะเดิมเปนการเรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม
การศึกษาในกลุมนี้ที่สําคัญ คือ Skinner และ Gagne

1.

บุคคลที่มีอิทธิพลตอนัก

ทฤษฎีการเรียนรูของ Skinner

Skinner เปนผูเริ่มในการนํากรอบลําดับเนื้อหามาใชเพื่อใหการปอนกลับเชิงบวกในแต
ละขั้นทีผ่ ูเรียนกาวหนา Skinner กลาววา การปอนกลับทันทีทันใดเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหผูเรียน
เกิดพฤติกรรมที่ตองการ Skinner เชื่อวาจะตอง “โปรแกรม” พฤติกรรมของผูเรียน และเชื่อวา
ผูเรียนจะมีกาวของการเรียนเปนของตนเอง
Skinner เปนเจาของทฤษฎีการเรียนรูอยางมีเงื่อนไข และไดนาํ ความรูจากทฤษฎีนี้มาใช
ใน การเรียนการสอนโดยสรางเปนบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction) ซึง่ มี
ลักษณะ การนําเสนอเนื้อหาสาระในลักษณะนําเนื้อหามาจัดวางเปนกรอบของเนื้อหาสวนยอย ๆ
ทีละขั้น เพื่อใหเปนสิ่งเรา การใหเนื้อหาจึงเปนอยางคอยเปนคอยไปและตอเนื่องกันไป โดยมี
การปอนกลับ เมื่อผูเรียนตอบสนองตอสิง่ เรานั้น เชน ชมเชยเมื่อทําถูก หรือเฉลยและอธิบาย
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เมื่อทําผิด เพื่อเปน การเสริมแรงใหแกผูเรียน
จนผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูตามที่
กําหนดไวได โดยการตอบคําถาม ที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ใหนั้น ทั้งนี้การใหสิ่งเราคือเนื้อหานั้น
จะตองมีการโปรแกรมหรือเรียบเรียง จัดลําดับการใหสงิ่ เราเพื่อใหเปนไปอยางตอเนื่อง ใหผูเรียน
ตอบสนองซ้ํา ๆ เพื่อใหเกิดการรับรูในราย ละเอียดตาง ๆ ในลักษณะจําขอมูล และเนื้อหานัน้
ได
หากพิจารณาการประยุกตทฤษฎีการเรียนรูอยางมีเงื่อนไขของ Skinner จะเห็นไดวา ได มี
การนําองคประกอบที่มีอยูในทฤษฎี คือ สิ่งเรา การตอบสนอง และการปอนกลับ มาเปนปจจัยใน
การ สรางบทเรียน กลาวคือ นําเนื้อหามาจัดใหเปนสิ่งเราที่เหมาะสมแกผูเรียน เมื่อใหสิ่งเราหนึ่ง
ไปแลวก็ให มีการตอบสนอง เพื่อตรวจสอบการรับรูขอ มูลของผูเรียนและใหการปอนกลับ ซึ่งจะ
เปนการเสริมแรง ใหผูเรียนมีกําลังใจตอการรับสิ่งเราใหมตอไป บทเรียนจึงมีลักษณะของการนํา
เนื้อหามาจัดเปนสิ่งเรา ยอยๆ เพื่อใหแนใจวาผูเรียนจะรับรูเนื้อหาในแตละสวนจนเกิดความคิด
รวบยอด โดยการวัดจาก พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผูเรียน จากกระบวนการไดรับและ
ตอบสนองตอสิ่งเรา
บทเรียนแบบโปรแกรมจึงมีหลักการในการเรียนรูดังตอไปนี้
1. ใหสิ่งเราอยางตอเนื่อง (contiguity) ดวยเชื่อวา การที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
จะตอง ใหสงิ่ เราแกผูเรียนอยางตอเนื่องในชวงเวลานัน้ ๆ เพื่อใหผูเรียนมีการตอบสนองจนได
ความรูนั้น
2. ใหทําซ้ํา
(repetition) ดวยเชื่อวาการที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นจะตองให
สถานการณเพือ่ เปนสิ่งเราใหผูเรียนมีการตอบสนอง กลาวคือ ตองมีการทําซ้ําหรือใหฝกฝน เพื่อ
ปรับปรุงใหมกี ารเรียนรูดี ขึน้ และจําไดนานขึ้น
3. ใหการเสริมแรง (reinforcement) ดวยเชื่อวา การเรียนรูสิ่งใหมจะเกิดไดดี ถามีรางวัล
หรือการปอนกลับที่เหมาะสมแกผูเรียน

2.

การเรียนรูในทัศนะของ Gagne

Gagne แสดงความเห็นวาตนเองเปนนักสังเกตทีย่ ึดหลักธรรมชาติ (naturalistic
observer) ไมใช นักทฤษฎี (theorizer) Gagne ไดแยกเงื่อนไขการเรียนรูภายนอกออกจาก
เงื่อนไขการเรียนรูภายใน เงือ่ นไขภายนอกรวมถึงภาวะตาง ๆ เชน ความตั้งใจ แรงจูงใจ และ การ
จดจําสิ่งที่เรียนไปแลว ดังนัน้ การ จําแนกชั้น หรือประเภทการเรียนรูจึงตองศึกษาถึงความสามารถ
ภายในตัวของผูเรียน
Gagne ใหความหมายของการเรียนรูวา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่
พึง ประสงค ในหนังสือที่ Gagne เขียน ชือ่ “The Condition of Learning” Gagne ไดบรรยายถึง
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รูปแบบการ เรียนรูวามี 8 รูปแบบ พรอมกลาวถึง เงื่อนไขของการเรียนรูในแตละรูปแบบนั้น จาก
การเรียนรูที่ไม ซับซอนสูการเรียนรูที่ซับซอน
เงื่อนไขในการเรียนรู
Gagne (1970) อธิบายรูปแบบการเรียนรู หรือที่เรียกวา เงื่อนไขในการเรียนรูที่สะทอน
ใหเห็น ลําดับขัน้ ตอนของการเรียนรู โดยแบงรูปแบบการเรียนรูออกเปน 8 รูปแบบ เรียงจาก
รูปแบบที่งา ยไปยัง รูปแบบที่ยากดังตอไปนี้
1. การเรียนรูจากสัญลักษณหรือจากสัญญาน (signal learning)
2. การเรียนรูโดยการกระตุนและตอบสนอง (stimulus-response learning)
3. การเรียนรูโดยการตอโยงเปนลูกโซ (chaining)
4. การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงถอยคํา (verbal association)
5. การเรียนรูโดยการแยกความแตกตาง (discrimination)
6. การเรียนรูโดยการสรางความคิดรวบยอด (concept learning)
7. การเรียนรูโดยเรียนรูหลักการหรือกฏเกณฑ (principle หรือ rule learning)
8. การเรียนรูโดยการแกปญหา (problem solving)
การเรียนรูจากสัญลักษณหรือสัญญาน
เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 1 ซึ่งเปนการเรียนรูแบบเดียวกับการเรียนรูอยางมีเงื่อนไขของ
Pavlov (classical conditioning) การเรียนรูนี้เกิดขึ้นจากการตอบสนองตอสิ่งเราที่แทจริง โดย
ไดรับสิ่งเราทีไมแท จริงควบคูไปดวย และเมื่อมีแตสิ่งเราที่ไมแทจริงอยู ผูเรียนก็จะตอบสนองตอ
สิ่งเราที่ไมแทจริงในลักษณะ เดียวกับการตอบสนองตอสิ่งเราที่แทจริง ดังเชน Pavlov ใหอาหาร
สุนัข สิ่งเราทีแ่ ทจริงที่สุนัขไดรับคือ อาหาร สุนัขจะตอบสนองโดยมีน้ําลายไหล และทุกครั้งที่เขา
ใหอาหารสุนขั เขาจะสัน่ กระดิ่งไปดวย ตอมามีเพียงเสียงกระดิ่ง พบวาสุนขั เกิดการเรียนรูแบบมี
เงื่อนไข โดยสุนัขจะตอบสนองตอเสียงกระดิ่งเชนเดียว กับการตอบสนองตออาหาร การที่สุนขั
น้ําลายไหลเปนการตอบสนองที่มีเงื่อนไข อยางไรก็ดีเราไมใช การเรียนรูแบบมีเงื่อนไขใน
กระบวนการของการเรียนการสอน
การเรียนรูโดยการกระตุนและตอบสนอง
เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 2 มีลักษณะเดียวกับการเรียนรูแบบมีเงื่อนไขของ Thorndike
(instrumental conditioning หรือ reinforcement) เปนการตอบสนองที่มีการปรับเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลง เกิดจากเมื่อมีการตอบสนองตอสิ่งเราแลวไดรางวัล ทั้งนี้ Gagne เชื่อวาการ
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ตอบสนองแลวไดรางวัลจะเปน เครื่องมือของการเสริมแรง ทําใหเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได
การเรียนรูโดยการตอโยงเปนลูกโซ
เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 3 เปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงชุดของการกระตุน และ
ตอบสนอง จากการกระตุนและตอบสนองชุดหนึ่งไปยังการกระตุนและตอบสนองอีกชุดหนึ่ง
การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงถอยคํา
เปนการเรียนรูแบบที่ 4 เปนการเรียนรูที่เชื่อมโยงชุดของ คํา วลี หรือประโยค เขาดวยกัน
เปนอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งตองมีพื้นฐานมาจากการเรียนรูที่ผานมา
การเรียนรูโดยการแยกความแตกตาง
เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 5 เปนกระบวนการภายในที่แตละบุคคลสามารถแยกความ
แตกตางของ สิ่งเราที่คลายคลึงกัน และตอบสนองตอสิ่งเรานั้นแตกตางกัน เชนการที่เด็ก
ตอบสนองตอตัวพยัญชนะแต ละตัว หรือเรียนรูชื่อของตนไมที่สังเกตเห็นทั่วไป
การเรียนรูโดยการสรางความคิดรวบยอด
เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 6 โดย Gagne ตั้งขอสังเกตวาการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ใน
โรงเรียน สวนใหญเนนการเรียนรูและการใชความคิดรวบยอด กฏเกณฑ และ การแกปญ
 หา
สําหรับ Gagne แลว การเรียนรูความคิดรวบยอด เปนการตอบสนองตอกลุมของสิ่งเราที่แตกตาง
กันทางดานกายภาพ ใน กระบวนการนีผ้ ูเรียนจะสามารถตอบสนองในลักษณะเดียวกันตอกลุม
ของวัตถุที่มีลกั ษณะเปนพวก เดียวกัน การตอบสนองนี้ขยายรวมไปถึงการตอบสนองของผูเรียน
ตอสิ่งอื่นที่ไมใชขอมูลที่รูมากอน การเรียนรูความคิดรวบยอดจึงขึ้นอยูกับการเรียนรูความแตกตาง
ซึ่งตองสัมพันธกับการเรียนรูแบบ เชื่อมโยงถอยคํา และมีพื้นฐานมาจากเงื่อนไขของกระบวนการ
ของการกระตุน และตอบสนอง ตัวอยางเชน การใชคาํ ศัพทวาสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เมื่อสังเกตเห็น
วัว เปนตน
การเรียนรูโดยเรียนรูหลักการหรือกฏเกณฑ
เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 7 เกิดจากการรวมเอาความคิดรวบยอดตั้งแต 2 อยางขึ้นไปเพื่อ
ตอบสนองตอกลุมของสิ่งเรา ตัวอยางเชน ผูเรียน ใชคําวา ปาผลัดใบ ไดอยางเหมาะสม ในการ
บรรยายถึงตนไมที่มีใบรวงในฤดูหนาว เปนการสะทอนใหเห็นถึงการใชความคิดรวบยอดของ คํา
วา ปาผลัดใบ ตนไม และใบไม
การเรียนรูโดยการแกปญหา
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เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 8 โดยการแกปญ
 หา การแกปญหาเกิดขึน้ เมื่อมีการเรียนการ
สอนที่จัด สถานการณใหผูเรียนไดคน ควาหาคําตอบดวยตนเอง โดยนํากฏเกณฑตา ง ๆ ทีไ่ ดเรียน
มาแลวมาเชื่อม รวมเขาดวยกัน เพื่อนํามาใชแกปญหาในสถานการณใหม ตัวอยางเชน ใชหลักการ
ของการแพรของสาร ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายไดวาทําไมจึงเลี้ยงปลาน้าํ จืดดวยน้ําเค็มไมได
การหาคําตอบโดยใชกฏเกณฑ หรือหลักการ เรียกอีกอยางวาเปนการเรียนแบบคนพบความรู
(discovery method)
จะเห็นไดวาในแนวคิดของ Gagne เกี่ยวกับลําดับขั้นตอนการเรียนรูนั้น รูปแบบการ
เรียนรูที่มี ความซับซอนและยากที่สุดคือ การเรียนรูโดยการแกปญหา ซึ่ง Gagne กลาววา การ
แกปญหานั้น ตองนํา หลักการหรือกฏมาใชในการแกปญ
 หา การเรียนรูโดยวิธนี ี้จะอยูในลําดับขัน้
ที่สูงกวาการเรียนรูกฏเกณฑ เพราะกอนทีจ่ ะแกปญหาไดนั้น ผูเรียนจะตองมีความรูค วามเขาใจใน
กฏเกณฑเสียกอน ดังนั้นการเรียนรู กฏเกณฑจึงอยูในขั้นสูงรองจากการเรียนรูโดยการแกปญหา
ซึ่ง Gagne ชี้วา การเรียนรูกฏเกณฑนั้นก็ตอง มีพื้นฐานมาจากการเรียนรูความสัมพันธของ
ความคิดรวบยอดที่สัมพันธกันอยางนอย 2 ประการกอน และเนื่องจากผูเรียนตองเรียนรูความคิด
รวบยอดนั้น ๆ กอนที่จะนําความคิดรวบยอดนัน้ ๆ มาสัมพันธ กัน การเรียนรูโดยการสราง
ความคิดรวบยอด จึงมีความซับซอนเปนลําดับที่ 3 ของการเรียนรู
จะเห็นไดวา การเรียนรูในลําดับขัน้ ที่สูงจะมีพื้นฐานมาจากการเรียนรูในลําดับขั้นที่ต่ํากวา
และจะ ไปสิน้ สุดที่ขั้นพื้นฐานของการเรียนรู คือ ขั้นการเรียนรูโดยการกระตุนและตอบสนอง ทั้งนี้
ไมถือวา รูปแบบการเรียนรูแบบที่ 1 เปนขั้นตอนพื้นฐานของขัน้ ตอนใด ๆ ใน 7 ขัน้ ตอนตอมา
ผลที่เกิดจากการเรียนรู
การเรียนรูในทัศนะของ Gagne ครอบคลุมไปถึงผลที่เกิดขึน้ จากประสบการณที่ไดรบั จาก
การเรียนรู (outcomes of learning experiences) การศึกษาทัศนะของ Gagne เกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ที่จะ เกิดขึน้ จากการเรียนรูจะเปนขอมูลในการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน
ได
Gagne ไดแบงแยกรูปแบบของความสามารถที่เปนผลมาจากการเรียนรูหรือผลิตผลที่ได
จาก การเรียนรู (end products) ออกเปน 5 ประการ คือ
1. สารสนเทศที่เปนคําพูด (verbal information)
2. ทักษะทางสติปญญา (intellectual skills)
3. เจตคติ (attitudes)
4. ทักษะการเคลือ่ นไหว (motor skills)
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5. กลยุทธในการจัดการขอมูล (cognitive strategies)
ผลการเรียนรูดานการรับรูสารสนเทศ
ผลการเรียนรูดานการรับรูสารสนเทศ เปนความสามารถของผูเรียนในการจะเรียนรูวา
ขอมูลนั้น คืออะไร สารสนเทศในทีน่ ี้ไดแก เนื้อหาในแตละบทเรียน ขอเท็จจริง วันที่ ชื่อ ลักษณะ
รูปพรรณสัณฐาน ของสิ่งตางๆ ความสามารถในการรับรูสารสนเทศเหลานี้ อาจอยูในรูปของ
สารสนเทศที่ไดจากการอาน หรือสารสน เทศที่ไดจากการบอกกลาว ซึ่งลวนเปนวิธีการที่ทําให
เกิดการเรียนรูได การแสดงวาผูเรียนมี ความสามารถทางดานการรับรูสารสนเทศนั้น ผูเรียน
จะตองสามารถบอกสารสนเทศได
ผลการเรียนรูดานทักษะสติปญญา
ผลการเรียนรูดานทักษะสติปญญา เปนความสามารถในการเรียนรูวาจะกระทําอยางไร
กับ สารสนเทศที่รูนั้น เปนการประยุกตจากอะไรเปนอยางไร เปนการเรียนรูที่เกิดจากการใช
สัญลักษณ การสื่อ ความหมาย และการคํานวณ เพื่อแกปญหา การทําใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมทางออม โดยใหปฏิบตั ติ ามที่ผูเรียนคิด
Gagne มีความคิดเห็นวาทักษะทางสติปญญานั้นมีลาํ ดับขัน้ และจําเปนตองมีทักษะ
ขั้นตน กอนที่ จะมีทักษะในขั้นตอ ๆ ไป โดยแบงออกเปนขัน้ ตาง ๆ ดังนี้
1. ขั้นการรูลักษณะแตกตาง (discrimination) เปนขั้นที่สามารถบอกความแตกตาง
ระหวาง สัญลักษณตา ง ๆ เชนรูวาอักษร ด ตาง จากอักษร ต รูวารูปวงกลมตางจาก รูป
สี่เหลี่ยม
2. ขั้นการเกิดความคิดรวบยอด (concepts forming) เปนความสามารถในการเรียนรู
ความคิดรวบยอดนั้น ผูเรียนจะตองสามารถ แยกความแตกตางระหวางสิ่งตาง ๆ แลวจําแนก
และจัดสิ่งเหลานั้นออกเปนพวกๆ
3. ขั้นการเรียนรูกฏ (rules learning) เปนขั้นที่นาํ ความคิดรวบยอดตาง ๆ มาสัมพันธ
กันเกิด เปนกฏและสามารถใชกฏนั้นเพื่อหาคําตอบได เชน ใชกฏเพื่อคํานวณคาของงานซึ่งแสดง
ความ สัมพันธระหวางความคิดรวบยอดของแรงและระยะทาง กฏตาง ๆ เหลานี้จะมี
ความสัมพันธกันทําใหเกิด เปนกฏที่ซับซอนมากขึน้
ผลการเรียนรูดานกลยุทธในการจัดการสารสนเทศ
กลยุทธในการจัดการสารสนเทศ เปนทักษะทางสติปญ
 ญาแบบพิเศษ เปนความสามารถที่
ผูเรียน จัดการภายในโครงสรางความรูความคิดโดยใชกระบวนการที่เกี่ยวของกับขอมูล ความ
ตั้งใจ การเรียนรู การจํา และการคิด รูปแบบการเรียนรูเหลานี้จะตองมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการ
ของขอมูลเขามา เกี่ยวของ เชน การใหความสนใจกับขอมูลโดยตรง การเลือกขอมูลจากรูปแบบที่
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เคยไดรับรูมา การจัด ขอมูล การตอเติม หรือการรวบรวมขอมูล และกลยุทธในการดึงขอมูลทีม่ ี
ออกมาใช
ในแตละวัน เราจะรับขอมูลและจัดกระทํากับขอมูลดวยวิธีการนับไมถว น เชน เมื่อเราขับ
รถไป ตามถนน เราตองการขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง โดยตัง้ ใจสังเกตปายสัญลักษณตา ง ๆ และไม
สนใจผูค น หรือปายโฆษณาอื่น ๆ ที่อยูบริเวณนั้น
ในการฟงครูอาจารยสอนหรือรับฟงคําสั่ง เราพยายามทําความเขาใจและจดจําขอมูลที่
เราจะตอง นําไปใชตอไปในการแกปญ
 หา เชนตรวจสอบความสมดุลยระหวางรายรับและรายจาย
เราตองจัดกระทํา กับขอมูลที่เปนตัวเลขโดยใชความรูเกี่ยวกับการบวกและการลบเลข
พฤติกรรมในกิจวัตรประจําวันตาง ๆ เหลานี้ ไดแก ความตั้งใจ การจํา ความเขาใจ และ
การแก ปญหา เคยเปนหัวขอที่นักจิตวิทยานํามาศึกษา และจัดอยูในหัวขอเกี่ยวกับการคิดของ
คนเรา แตปจ จุบัน ไดเปลีย่ นความเขาใจดังกลาวมาเปนเรื่องของกระบวนการของขอมูลที่มีอยูใน
ความจําของคนเรา และ กระบวนการที่เกี่ยวของกับการไดมาของขอมูล การเก็บขอมูล และการใช
ขอมูล
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของขอมูลของนักจิตวิทยานั้น มุงหวังที่จะใหเกิดความ
เขาใจอยาง ลึกซึ้งถึงการรับขอมูลเพื่อจํา เพื่อแกปญหา และเพื่อประยุกตความรูที่ไดนี้มาปรับปรุง
การศึกษาเพื่อชวย ซอมเสริมการคิดทีไ่ มสมบูรณ
ผลการเรียนรูดานเจตคติ
เปนภาวะภายในของสิ่งมีชีวติ ที่มีอิทธิพลตอการกระทําและการคิดที่มีรปู แบบเฉพาะตอ
คน สัตว สิ่งของ และเหตุการณ การที่คนเราไดรับประสบการณทั้งทางดานบวกและลบทําใหเกิด
การเรียนรูได เชน การปฏิบัติงานแลวเปนที่ยอมรับของเพื่อน ก็จะทําใหมีเจตคติที่ดตี อ การ
ปฏิบัติงานนัน้ ตอไป ผลการเรียนรู ที่ทําใหเกิดเจตคติทางบวกยอมทําใหเกิดความเต็มใจในการ
เรียนรูสิ่งนั้น
ผลการเรียนรูดานทักษะการเคลื่อนไหว
ความสามารถของคนเราทําใหเกิดการ เรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การใชทักษะในการ
เคลื่อนไหว หรือความสามารถในการประสานการเคลื่อนไหว เปนความสามารถที่คนเราใชใน
กิจกรรมตาง ๆ เชน การขับรถ การเลนดนตรี จะเห็นไดวา การเรียนรูของเด็กสวนใหญมักจะอยูใ น
รูปแบบนี้ เชน เดิน วิ่ง กระโดด ผูกเชือกรองเทา ขวางปา และรับลูกบอล เด็กโตก็จะตองมีทักษะ
ทางการกีฬามากขึน้ นอกจากนี้ ในการเรียนวิชาตาง ๆ ก็ตองใชทักษะการเคลื่อนไหวซึ่งเปนสวน
หนึ่งของประสบการณการเรียนรู ผูเรียน อาจตองผาแมลงในวิชาชีววิทยา พิมพดดี ในวิชาธุรกิจ
เย็บผาในวิชาคหกรรม เปนตน ทักษะในการ เคลือ่ นไหวมีองคประกอบ 2 ประการดวยกัน
ประการแรก คือ กฏ ที่จะบอกใหทราบวาจะทําอยางไร หรือจะเคลื่อนไหวอยางไร ประการที่สอง
คือ การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อซึ่งจะคลองแคลวถูกตอง มากขึน้ จากการฝกปฏิบตั ิ
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Gagne ยังไดเสนอลําดับขัน้ ในการเรียนรู (learning hierarchy) ดวยมีความคิดวา
ความสามารถ ในการเรียนรูสิ่งใหมตองมีการเรียนรูในสิ่งที่เปนพื้นฐานของสิ่งใหมที่จะเรียนรูนั้น
การจัดลําดับขัน้ ของ
การเรียนรูเปนการจัดจุดประสงคทางดานทักษะทางสติปญญาใหอยูใน
รูปแบบทีแ่ สดงใหเห็นถึงสิ่งที่ตอง
เรียนมากอน
และมีความสัมพันธระหวางกันและกัน
แนวความคิดนี้ไดนาํ มาใชในการจัดลําดับของเนื้อหา วิชา และหัวขอที่จะเรียน เริ่มจากการ
วิเคราะหทักษะ ที่เปนองคประกอบของจุดประสงคการเรียนรู เพื่อ ยอนลงมาวามีอะไรเปน
พื้นฐานหรือตองเรียนรูมากอน
Gagne เนนวานักการศึกษามีหนาที่ในการวางโครงรางวาจะใหผูเรียนศึกษาอะไร แลว
ดําเนินการใหความรูและทักษะเบื้องตนแกผูเรียน เพื่อนําผูเรียนไปสูก ารเรียนรูที่ไดวางไว Gagne
ใหความสนใจ ในการวิเคราะหลําดับงาน (task analysis) ของการเรียนรูและการกําหนด
รูปแบบของการเรียนรู เพื่อให บรรลุจุดประสงคตามทีไ่ ดกําหนดไว
Gagne เนนในทางดานพฤติกรรมมากกวา Bruner และ Ausubel โดย Gagne มี
ความเห็นวา ควรกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อใชเปนแนวทางของการสอน หัวใจของ การ
วางแผนการสอนอยู ที่การวิเคราะห งานที่ตองกระทํา และถาจุดประสงคอยูในรูปของพฤติกรรม
ก็จะ ประเมินจุดประสงคนนั้ ได เมื่อใหผเู รียนกระทํางานนั้น การที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูอะไรนั้น
ผูสอนจะตองคํานึงวาจะใหผูเรียนไดรู หรือทําอะไรไดเสียกอน นัน่ คือตองมีการวิเคราะหลําดับ
ของสิ่งที่จะใหผูเรียนไดรูหรือไดทาํ ออกเปนขั้น เสียกอน เรียกวาการวิเคราะหงานที่ตองกระทํา
หรือการจัดลําดับขั้นของการเรียนรู
ลักษณะของลําดับขัน้ ของการเรียนรูแสดงไดดังภาพที่ 2.1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียน
จะตองแสดง ใหเห็นวาสามารถกระทํางานในขัน้ ง. และ จ. ใหไดกอนกระทํางานขั้นสุดทาย
(terminal task) และจะตองกระทํางานในขั้น ก. ข. และ ค. ใหไดกอ นกระทํางานในขัน้ ง. และ จ.
การเรียนรูของผูเรียน จะอยูในรูปแบบตอเนื่องกันไปในลักษณะเชนนีอ้ ยางเปนลําดับขัน้
งานขั้นสุดทาย
งาน ง.

งาน ก.

งาน จ.

งาน ข.

งาน ค.

ภาพที่ 2.1 แสดงโครงรางของการวิเคราะหงานที่ตองกระทํา หรือลําดับขัน้ ของการเรียนรู
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Gagne เชื่อวาการสอนที่มปี ระสิทธิผลนัน้ หมายความรวมถึงการจัดใหมีการทดสอบกอน
เรียน (pretest) เพื่อวินิจฉัยวาผูเรียนมีพื้นฐานความรูอยูใ นระดับใด แลวจึงนําผลการทดสอบนี้มา
กําหนดวา จะสอนผูเรียนที่ลําดับใด อีกทั้งมีการทดสอบระหวางเรียนเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนได
เรียนรูไปมากนอย เพียงใดแลว และมีการทดสอบหลังการเรียนเพื่อที่ผูสอนจะไดทราบวา การ
สอนนั้นบรรลุจุดประสงคที่วาง ไวแลวหรือไม
การจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง
หรือเรียนตามความสามารถ
ของแตละ บุคคล
จะทําใหผูเรียนเริ่มตนเรียนและศึกษาในขัน้ ที่สูงกวาที่รูแลวหรือทําไดแลว
สวนผูเรียนคนใดที่ยัง ไมรูในขัน้ ใดก็จะไดเริ่มในขัน้ ทีต่ ่ําลงมา ระบบเชนนี้มีขอดีกวาระบบเดิมที่
ผูเรียนจะตองเรียนเนื้อหาจาก ผูสอนในเวลาเดียวกัน ในแงที่วาจะไมทําใหผูเรียนที่รูแลวหรือทํา
ไดแลวเกิดความเบื่อหนาย ระบบนี้ทาํ ให ผูเรียนที่มีพื้นฐานความรูในระดับต่าํ กวาผูอื่นไมรูสึก
หนักเกินไปในการเรียนรูสิ่งที่ตนยังไมมีพนื้ ฐาน และ ระบบนีจ้ ะชวยชี้แนะในลักษณะเปนขั้นเปน
ตอน เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานเพียงพอตอการเรียนรู ในขั้นตอไป (step by step learning) ไมวา
ผูเรียนจะเริ่มเรียนรูที่จุดไหนในลําดับขั้นของการเรียนรู
ลําดับขั้นการสอน
Gagne และ Briggs (1974) ไดเสนอแนวความคิดของลําดับขัน้ การสอนไว 9 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นดึงความสนใจ (gaining attention) เพื่อเราใหผูเรียนเกิดความตั้งใจในการเรียน
การดีง ความสนใจใหเกิดแกผูเรียน อาจใชวิธีการตาง ๆ หลากหลายในการจูงใจผูเรียนใหเกิด
ความตั้งใจ วิธีที่งาย ก็คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งเรา อาจเริ่มโดยการตั้งคําถาม และตองคํานึงวา
ผูเรียนมีความสนใจในเรื่องที่ แตกตางกัน จึงเปนศิลปะของผูสอนแตละคนที่จะเรียนรูวาผูเรียน
ของตนเปนอยางไร การสือ่ ความหมาย โดยใชการพูดบางสวน หรือไมใชเลยก็เปนวิธีการที่ใชกัน
บอย ๆ ในการทําให ผูเรียนเกิดความตั้งใจและ สนใจตอบทเรียน ตัวอยางเชน ผูส อนอาจใชการ
สาธิต หรือ แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ บางอยาง เชน การเกิดกลุมควัน การ
เปลี่ยนแปลงของสีในสถานการณ ที่ผูเรียนไมคุนเคยมากอนและเปน ที่สนใจของผูเรียน หรืออาจ
ใชภาพยนตหรือวีดิทัศนที่ผเู รียนสนใจจากโทรทัศน เปนตน
2. ขั้นใหผูเรียนทราบจุดประสงค (informing the learner of the objective) เพื่อให
ผูเรียน ไดทราบวา ผูเรียนจะเรียนรูอะไร ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ในบางครั้ง
จุดหมายของการ เรียนรูคอนขางชัดเจนอยูแลวก็ไมมีความจําเปนตองบอก และในบางครั้งถา
ผูเรียนไมทราบจุดประสงค การบอกใหผเู รียนทราบ จะชวยใหผูเรียนทราบวาจะตองเรียนรูอะไร
หรือควรทําอะไรได อยางไรก็ดี การบอกจุดประสงคใหแกผูเรียนนั้นใชเวลาไมมากและจะชวย
ผูเรียนไดมากกวา และยังชวยใหผูสอน ดําเนินการสอนตามจุดประสงคที่ไดวางไว ทั้งนี้ในการ
บอกจุดประสงคใหแกผูเรียนนั้น ผูสอนควรทําให อยูในรูปที่ผูเรียนเขาใจไดงาย และตองระวังวา
จะไมเปนสิ่งที่จะไปทําใหผูเรียนหยุดกระบวนการคิดอยาง อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับบทเรียน ผูสอน
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จะตองไมมุงใหผูเรียนสนใจเฉพาะแตสิ่งที่ผูสอนกําหนดหรือบอก ทั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนเปนผูคดิ ได
เองวาไดเรียนรูอะไร
3. ขั้นกระตุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม (stimulating recall of prerequisite learning) เพื่อ
กระตุนให ผูเ รียนนําความรูที่มีอยูเดิมมาสัมพันธกับความรูใหม นับเปนขัน้ ที่มีความสําคัญมาก
ทั้งนี้เพราะการเรียนรู สิ่งใหมจะตองอาศัยการรวมเอาความคิดตางๆเชนการเรียนรูเกี่ยวกับ มวล
(กฏของนิวตัน) เกี่ยวของกับ ความรูเรื่อง ความเรง และ แรง และการคูณ การเรียนรู เกี่ยว กับ
เลข 8 เกี่ยวของ กับชุดของเลข 7 และชุดของ เลข 1 รวมกัน องคประกอบของความคิด (ความคิด
รวบยอด และกฏเกณฑ) เหลานี้จะ ตองเรียนรูมากอน ถาจะใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม ดังนั้นการ
กระตุนการเรียนรูที่มีอยูเดิมกอน ใหการเรียนรูในเรื่องใหมจึงเปนสิ่งจําเปน การกระตุนการเรียนรู
ที่มีอยูเดิม อาจทําโดยการใชคําถาม
4. ขั้นใหสื่อสิ่งเรา (presenting the stimulus material) สิ่งเราที่แสดงหรือสื่อใหแก
ผูเรียนเปน สิง่ เราและสื่อที่เกี่ยวของกับการกระทํา (performance) ซึ่งสะทอนใหเห็นสิ่งที่ผูเรียน
จะเรียนรู สื่อสิ่งเรา อาจอยูในรูปของการบอกเลาหรือการเขียน ถาจะใหผูเรียนไดเรียนเกี่ยวกับ
ลําดับขัน้ ตอนของขอเท็จจริง เชน ประวัตินักวิทยาศาสตร หรือสื่อสิ่งเราที่ใหแกผูเรียนอาจเปน
คําถาม ถาตองการใหผูเรียนไดเรียนรู เกี่ยวกับการตอบคําถามในวิชาภาษาฝรั่งเศส เปนตน การ
เลือกสื่อสิ่งเรา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใน เนื้อหาวิชานั้น ผูสอนจะตองเลือกและจัดใหสื่อสิ่ง
เรานั้น เหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียน
5. ขั้นใหแนวทางสูการเรียนรู (providing “learning guidance”) ผูสอนอาจใชคําถาม
ชวย ชี้นําใหผูเรียน เพื่อใหผเู รียนไดกฏเกณฑและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ผูสอน
ไมควรบอกหลักการ กฏเกณฑ หรือความคิดรวบยอดใหแกผูเรียน ควรชี้แนะแนวทางเพื่อให
ผูเรียนเปนผูหาคําตอบ ไดเอง อาจแนะนํา หนังสือสําหรับอานคนควา ใหแนวทางในการ ทําการ
ทดลอง ใหอภิปรายเพื่อหาขอสรุป ของคําตอบ เปนตน การชี้แนะมากนอยเพียงใดขึน้ อยูกับความ
ตองการที่จะใหผูเรียนได เรียนรูอะไร ถาจะ ใหผูเรียนไดเรียนรูชอื่ นักวิทยาศาสตร ซึ่งเปนเรื่อง
ใหมของผูเรียนขณะนั้น ก็จะเปนการเสียเวลาที่จะ ใหแนวทางในทางออม ควรใหแนวทางโดยตรง
ดวยการบอกสิ่งที่ถูกตองใหแกผูเรียน แตถาเปนสิ่งทีผ่ ูเรียน ควรไดคนพบดวยตนเอง ก็ควรให
โอกาสและเวลาแกผูเรียนในการคนพบคําตอบนั้นดวยตนเอง เพราะจะ ทําใหการเรียนรูนั้นอยูได
ถาวรกวาการบอกใหผูเรียน การใหคาํ ชี้แนะและปริมาณของคําถามยังขึ้นอยูกับ ผูเรียนแตละคน
อีกดวย บางคนตองการไดรบั การชี้แนะเพียงเล็กนอย บางคนตองการไดรับการชี้ แนะมาก ดังนัน้
การชี้แนะใหแกผูเรียนจะตองปรับใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละบุคคลดวย
6. ขั้นใหแสดงออก (eliciting the performance) ผูสอนอาจใหผูเรียนแสดงหรือทําใหดู
เพื่อให ผูเรียนไดแสดงความสามารถเมื่อไดรับแนวทางหรือการบอกแลว ผูเรียนอาจแสดงใหเห็น
ทางสีหนาหรือ แววตาวาทําไดหรือเขาใจ ในขั้นนี้นอกจากจะชวยผูสอนใหรับทราบวาผูเรียนได
หลักการ หรือกฏเกณฑ หรือความคิดรวบยอดแลว ยังชวยทําใหผูเรียนทราบวาตนเองรูอะไร
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7. ขั้นใหขอมูลปอนกลับ (providing feeding) เปนขัน้ ทีช่ วยใหผูเรียนไดทราบถึงผลที่
ตนปฏิบัติ หรือแสดงวาไดผลดีเพียงใด จะตองปรับปรุงอะไรอีกบาง ถึงแมในบางสถานการณ
ผูสอนจะคาดไดวา ผูเรียนเกิดการเรียนรู เพราะผูเรียนทําไดถูกตอง ผูสอนควรคิดถึงผลทีจ่ ะ
ตามมาภายหลังจากการเรียนรู อยางนอยควรใหผูเรียนไดทราบวาทําถูกตองเพียงใด การใหขอมูล
ปอนกลับ ทําไดหลายรูปแบบ อาจอยู ในรูปของการผงกศีรษะ การยิ้ม หรือการใชคําพูด
8. ขั้นประเมินผล (assessing the performance) เปนขัน้ ของการตรวจสอบผลการ
เรียนรูของ
ผูเรียนแตละคนวามีความตั้งใจในการเรียนและมีความรูความคิดถูกตองมากนอย
เพียงใด การประเมิน อาจใชแบบวัดหรือเครื่องมือวัดที่มีความตรงและเชื่อถือได ซึ่งนอกจากจะ
ประเมินผลการเรียนรูของ ผูเรียนแลว ยังประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอนอีกดวย
9. ขั้นสงเสริมความคงทนและการถายโยง (enhancing retention and transfer) เปนขัน้
ของ การใหผเู รียนไดนาํ ความรูที่ไดนั้นไปเชื่อมโยงสัมพันธกับขอมูลใหมเพื่อเสริมความจํา หรือ
ทําใหเกิดความ รูใหม เชนใหทําแบบฝกหัด หรือทบทวน
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูของ Skinner และ Gagne เปนแนวคิดของกลุมพฤติกรรม
นิยม ซึ่งเนนอิทธิพลจากสภาพแวดลอมและการตอบสนองตอสิ่งเราที่ไดรบั นั้น เนนการศึกษา
พฤติกรรมใน ลักษณะที่เปนปรนัย (objective) เนนการกระทําทีส่ ังเกตไดงา ย มีการกําหนด
หลักเกณฑในเชิง วิทยาศาสตรที่แสดงเหตุแสดงผล นิยมใชกลยุทธในการนําเสนอและจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหมีการฝก และใหการปอนกลับ รูปแบบการเรียนรูประกอบดวยการแยก
ความแตกตาง (discrimination) การสรุปอางอิง (generalization)
การเกี่ยวพัน
(association) และการเชื่อมตอกันเปนลูกโซ (chaining)
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