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บทที่ 2 

การเรียนรูในทัศนะเดิม 
 

 

 

 
 

1. การเรียนรูในทัศนะของ  Skinner 
2. การเรียนรูในทัศนะของ Gagne  
 

 

  
 
 
 การเรียนรูในทัศนะเดิมเปนการเรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม  บุคคลที่มีอิทธิพลตอนัก

การศึกษาในกลุมนี้ที่สําคัญ  คือ  Skinner  และ  Gagne   

1. ทฤษฎีการเรียนรูของ  Skinner 

 Skinner  เปนผูเร่ิมในการนํากรอบลําดบัเนื้อหามาใชเพ่ือใหการปอนกลับเชิงบวกในแต
ละขั้นทีผู่เรียนกาวหนา  Skinner  กลาววา การปอนกลับทันทีทันใดเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหผูเรียน
เกิดพฤติกรรมที่ตองการ  Skinner  เช่ือวาจะตอง  “โปรแกรม”  พฤติกรรมของผูเรียน  และเช่ือวา
ผูเรียนจะมีกาวของการเรียนเปนของตนเอง 

 Skinner  เปนเจาของทฤษฎกีารเรียนรูอยางมีเง่ือนไข  และไดนาํความรูจากทฤษฎนีี้มาใช
ใน การเรียนการสอนโดยสรางเปนบทเรยีนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)   ซึง่มี
ลักษณะ การนําเสนอเนื้อหาสาระในลักษณะนําเนื้อหามาจัดวางเปนกรอบของเนื้อหาสวนยอย ๆ 
ทีละขั้น เพ่ือใหเปนสิ่งเรา  การใหเนื้อหาจึงเปนอยางคอยเปนคอยไปและตอเนื่องกันไป  โดยมี
การปอนกลับ เมื่อผูเรียนตอบสนองตอส่ิงเรานั้น  เชน ชมเชยเมื่อทําถูก หรือเฉลยและอธิบาย 
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เมื่อทําผิด เพ่ือเปน การเสริมแรงใหแกผูเรียน   จนผูเรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรูตามที่
กําหนดไวได โดยการตอบคาํถาม ที่เก่ียวของกับเนื้อหาที่ใหนั้น  ทั้งนี้การใหส่ิงเราคือเนื้อหานั้น   
จะตองมีการโปรแกรมหรือเรียบเรียง จัดลําดบัการใหส่ิงเราเพ่ือใหเปนไปอยางตอเนื่อง ใหผูเรียน
ตอบสนองซ้ํา ๆ   เพ่ือใหเกิดการรับรูในราย ละเอียดตาง ๆ ในลักษณะจาํขอมูล และเนื้อหานัน้
ได  

 หากพิจารณาการประยุกตทฤษฎีการเรียนรูอยางมีเง่ือนไขของ Skinner  จะเห็นไดวาได มี
การนําองคประกอบที่มีอยูในทฤษฎี คือ ส่ิงเรา การตอบสนอง และการปอนกลับ มาเปนปจจัยใน
การ สรางบทเรียน   กลาวคือ นําเนื้อหามาจัดใหเปนสิ่งเราที่เหมาะสมแกผูเรียน เมื่อใหส่ิงเราหนึ่ง
ไปแลวก็ให มกีารตอบสนอง   เพ่ือตรวจสอบการรับรูขอมูลของผูเรียนและใหการปอนกลับ ซึ่งจะ
เปนการเสริมแรง ใหผูเรียนมีกําลังใจตอการรับสิ่งเราใหมตอไป บทเรียนจึงมีลักษณะของการนาํ
เนื้อหามาจดัเปนสิ่งเรา ยอยๆ เพ่ือใหแนใจวาผูเรียนจะรับรูเนื้อหาในแตละสวนจนเกิดความคิด
รวบยอด โดยการวัดจาก พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผูเรียน จากกระบวนการไดรับและ
ตอบสนองตอส่ิงเรา 

 บทเรียนแบบโปรแกรมจึงมีหลักการในการเรียนรูดังตอไปนี ้
1. ใหส่ิงเราอยางตอเนื่อง (contiguity) ดวยเชื่อวา การที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

จะตอง ใหส่ิงเราแกผูเรียนอยางตอเนื่องในชวงเวลานัน้ ๆ เพ่ือใหผูเรียนมีการตอบสนองจนได
ความรูนั้น 

2. ใหทําซ้ํา  (repetition) ดวยเชื่อวาการที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นจะตองให
สถานการณเพ่ือ เปนสิ่งเราใหผูเรียนมีการตอบสนอง กลาวคือ ตองมกีารทําซ้ําหรือใหฝกฝน เพ่ือ
ปรับปรุงใหมกีารเรียนรูดี ขึน้และจาํไดนานขึ้น 

3.  ใหการเสริมแรง (reinforcement) ดวยเชื่อวา การเรียนรูส่ิงใหมจะเกิดไดดี ถามรีางวัล
หรือการปอนกลับที่เหมาะสมแกผูเรียน 

2. การเรียนรูในทัศนะของ Gagne 

 Gagne แสดงความเหน็วาตนเองเปนนักสังเกตทียึ่ดหลักธรรมชาต ิ (naturalistic 
observer) ไมใช นักทฤษฎี  (theorizer)  Gagne ไดแยกเง่ือนไขการเรียนรูภายนอกออกจาก
เง่ือนไขการเรียนรูภายใน เง่ือนไขภายนอกรวมถึงภาวะตาง ๆ เชน ความตั้งใจ แรงจูงใจ และ การ
จดจําส่ิงที่เรียนไปแลว ดังนัน้การ จาํแนกช้ัน หรือประเภทการเรียนรูจึงตองศึกษาถึงความสามารถ
ภายในตัวของผูเรียน 

 Gagne ใหความหมายของการเรียนรูวา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่
พึง ประสงค ในหนังสือที่ Gagne เขียน ช่ือ “The Condition of Learning” Gagne ไดบรรยายถึง
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รูปแบบการ เรียนรูวามี 8 รูปแบบ พรอมกลาวถึง เง่ือนไขของการเรียนรูในแตละรูปแบบนั้น จาก
การเรียนรูที่ไม ซับซอนสูการเรียนรูที่ซับซอน 

เง่ือนไขในการเรียนรูเง่ือนไขในการเรียนรู  

 Gagne (1970) อธิบายรูปแบบการเรียนรู หรือที่เรียกวา เง่ือนไขในการเรียนรูที่สะทอน
ใหเห็น ลําดบัขัน้ตอนของการเรียนรู โดยแบงรูปแบบการเรียนรูออกเปน 8 รูปแบบ เรียงจาก
รูปแบบที่งายไปยัง 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) 

การเรียนรูจากสัญลักษณหรือสัญญานการเรียนรูจากสัญลักษณหรือสัญญาน  

 เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 1 ซึ่งเปนการเรียนรูแบบเดียวกับการเรียนรูอยางมีเง่ือนไขของ 
Pavlov (classical conditioning) การเรียนรูนี้เกิดขึ้นจากการตอบสนองตอส่ิงเราที่แทจริง โดย
ไดรับสิ่งเราทไีมแท จริงควบคูไปดวย และเมื่อมีแตส่ิงเราที่ไมแทจริงอยู ผูเรียนก็จะตอบสนองตอ
ส่ิงเราที่ไมแทจริงในลักษณะ เดียวกับการตอบสนองตอส่ิงเราที่แทจริง ดังเชน Pavlov ใหอาหาร
สุนัข ส่ิงเราทีแ่ทจริงที่สุนัขไดรับคือ อาหาร  สุนัขจะตอบสนองโดยมนี้ําลายไหล และทุกครั้งที่เขา
ใหอาหารสุนขัเขาจะสัน่กระดิ่งไปดวย ตอมามีเพียงเสียงกระดิ่ง พบวาสุนขัเกิดการเรียนรูแบบมี
เง่ือนไข โดยสุนัขจะตอบสนองตอเสียงกระดิ่งเชนเดียว กับการตอบสนองตออาหาร การที่สุนขั
น้ําลายไหลเปนการตอบสนองที่มีเง่ือนไข อยางไรกด็ีเราไมใช การเรียนรูแบบมีเง่ือนไขใน
กระบวนการของการเรียนการสอน 

การเรียนรูโดยการกระตุนและตอบสนองการเรียนรูโดยการกระตุนและตอบสนอง  

 เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 2 มีลักษณะเดยีวกับการเรียนรูแบบมีเง่ือนไขของ Thorndike 
(instrumental conditioning หรือ reinforcement) เปนการตอบสนองที่มีการปรับเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลง เกิดจากเมื่อมีการตอบสนองตอส่ิงเราแลวไดรางวัล ทั้งนี้  Gagne  เช่ือวาการ
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ตอบสนองแลวไดรางวัลจะเปน เครื่องมือของการเสริมแรง ทําใหเกิดการเรียนรูหรือเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมได 

การเรียนรูโดยการตอโยงเปนลูกโซการเรียนรูโดยการตอโยงเปนลูกโซ  

 เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 3 เปนการเรียนรูที่เกิดจากการเชื่อมโยงชุดของการกระตุนและ 
ตอบสนอง จากการกระตุนและตอบสนองชุดหนึ่งไปยังการกระตุนและตอบสนองอกีชุดหนึ่ง 

การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงถอยคําการเรียนรูโดยการเชื่อมโยงถอยคํา  

 เปนการเรียนรูแบบที ่4 เปนการเรียนรูที่เช่ือมโยงชุดของ คาํ วล ีหรือประโยค เขาดวยกัน 
เปนอีกความหมายหนึ่ง ซึ่งตองมีพ้ืนฐานมาจากการเรียนรูที่ผานมา 

การเรียนรูโดยการแยกความแตกตางการเรียนรูโดยการแยกความแตกตาง  

 เปนการเรียนรูรูปแบบที ่ 5 เปนกระบวนการภายในที่แตละบุคคลสามารถแยกความ
แตกตางของ ส่ิงเราที่คลายคลึงกัน และตอบสนองตอส่ิงเรานั้นแตกตางกัน เชนการที่เด็ก
ตอบสนองตอตัวพยัญชนะแต ละตัว หรือเรียนรูช่ือของตนไมที่สังเกตเห็นทั่วไป 

การเรียนรูโดยการสรางความคิดรวบยอดการเรียนรูโดยการสรางความคิดรวบยอด  

 เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 6 โดย Gagne ตั้งขอสังเกตวาการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ใน
โรงเรียน สวนใหญเนนการเรียนรูและการใชความคดิรวบยอด กฏเกณฑ และ การแกปญหา 
สําหรับ Gagne แลว การเรียนรูความคดิรวบยอด เปนการตอบสนองตอกลุมของสิ่งเราที่แตกตาง
กันทางดานกายภาพ ใน กระบวนการนีผู้เรียนจะสามารถตอบสนองในลักษณะเดยีวกันตอกลุม
ของวัตถุที่มีลักษณะเปนพวก เดียวกัน การตอบสนองนี้ขยายรวมไปถึงการตอบสนองของผูเรียน
ตอส่ิงอ่ืนที่ไมใชขอมูลที่รูมากอน การเรียนรูความคดิรวบยอดจึงขึ้นอยูกับการเรียนรูความแตกตาง 
ซึ่งตองสัมพันธกับการเรียนรูแบบ เช่ือมโยงถอยคํา และมีพ้ืนฐานมาจากเงื่อนไขของกระบวนการ
ของการกระตุนและตอบสนอง ตัวอยางเชน การใชคาํศพัทวาสัตวเล้ียงลูกดวยนม เมื่อสังเกตเห็น
วัว เปนตน 

การเรียนรูโดยเรียนรูหลักการหรือกฏเกณฑการเรียนรูโดยเรียนรูหลักการหรือกฏเกณฑ  

 เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 7 เกิดจากการรวมเอาความคดิรวบยอดตั้งแต 2 อยางขึ้นไปเพื่อ 
ตอบสนองตอกลุมของสิ่งเรา ตัวอยางเชน ผูเรียน ใชคําวา ปาผลดัใบ ไดอยางเหมาะสม ในการ
บรรยายถึงตนไมที่มีใบรวงในฤดูหนาว เปนการสะทอนใหเห็นถึงการใชความคดิรวบยอดของ คํา
วา ปาผลัดใบ  ตนไม และใบไม  

การเรียนรูโดยการแกปญหการเรียนรูโดยการแกปญหาา  
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 เปนการเรียนรูรูปแบบที่ 8 โดยการแกปญหา  การแกปญหาเกดิขึน้เมื่อมีการเรียนการ
สอนที่จัด สถานการณใหผูเรียนไดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง โดยนํากฏเกณฑตาง ๆ ทีไ่ดเรียน
มาแลวมาเชื่อม รวมเขาดวยกัน เพ่ือนาํมาใชแกปญหาในสถานการณใหม ตัวอยางเชน ใชหลักการ
ของการแพรของสาร ทําใหผูเรียนสามารถอธิบายไดวาทําไมจึงเล้ียงปลาน้าํจืดดวยน้ําเค็มไมได 
การหาคาํตอบโดยใชกฏเกณฑ หรือหลักการ เรียกอีกอยางวาเปนการเรียนแบบคนพบความรู 
(discovery method) 

 จะเห็นไดวาในแนวคดิของ Gagne เก่ียวกับลําดบัขั้นตอนการเรียนรูนั้น รูปแบบการ
เรียนรูที่มี ความซับซอนและยากที่สุดคือ การเรียนรูโดยการแกปญหา ซึ่ง Gagne กลาววา การ
แกปญหานั้น ตองนํา หลักการหรือกฏมาใชในการแกปญหา การเรียนรูโดยวิธนีี้จะอยูในลําดับขัน้
ที่สูงกวาการเรียนรูกฏเกณฑ เพราะกอนทีจ่ะแกปญหาไดนั้น ผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจใน 
กฏเกณฑเสียกอน ดังนั้นการเรียนรู กฏเกณฑจึงอยูในขั้นสูงรองจากการเรียนรูโดยการแกปญหา 
ซึ่ง Gagne ช้ีวา การเรียนรูกฏเกณฑนั้นกต็อง มีพ้ืนฐานมาจากการเรียนรูความสัมพันธของ
ความคดิรวบยอดที่สัมพันธกันอยางนอย 2 ประการกอน และเนื่องจากผูเรียนตองเรียนรูความคิด
รวบยอดนั้น ๆ กอนที่จะนําความคดิรวบยอดนัน้ ๆ มาสัมพันธ กัน การเรียนรูโดยการสราง
ความคดิรวบยอด จึงมีความซับซอนเปนลําดบัที่ 3 ของการเรียนรู  

 จะเห็นไดวา การเรียนรูในลําดบัขัน้ที่สูงจะมีพ้ืนฐานมาจากการเรียนรูในลําดับขั้นที่ต่ํากวา 
และจะ ไปสิน้สุดที่ขั้นพื้นฐานของการเรียนรู คือ ขั้นการเรียนรูโดยการกระตุนและตอบสนอง ทั้งนี้
ไมถือวา รูปแบบการเรียนรูแบบที ่1 เปนขั้นตอนพื้นฐานของขัน้ตอนใด ๆ ใน 7 ขัน้ตอนตอมา 

ผลที่เกิดจากการเรียนรูผลที่เกิดจากการเรียนรู  

 การเรียนรูในทัศนะของ Gagne ครอบคลมุไปถึงผลที่เกิดขึน้จากประสบการณที่ไดรับจาก 
การเรียนรู (outcomes of learning experiences) การศึกษาทัศนะของ Gagne เก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ที่จะ เกิดขึน้จากการเรียนรูจะเปนขอมูลในการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน
ได 

 Gagne ไดแบงแยกรูปแบบของความสามารถที่เปนผลมาจากการเรียนรูหรือผลิตผลที่ได
จาก การเรียนรู (end products) ออกเปน 5 ประการ คือ 

1. สารสนเทศที่เปนคาํพูด (verbal information) 

2.  ทักษะทางสตปิญญา (intellectual skills) 

3. เจตคติ (attitudes) 

4. ทักษะการเคลือ่นไหว (motor skills) 
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5. กลยุทธในการจัดการขอมูล (cognitive strategies) 
ผลการเรียนรูดานการรับรูสารสนเทศ 

 ผลการเรียนรูดานการรับรูสารสนเทศ เปนความสามารถของผูเรียนในการจะเรียนรูวา
ขอมูลนั้น คืออะไร สารสนเทศในทีน่ี้ไดแก เนื้อหาในแตละบทเรียน ขอเท็จจริง วนัที่ ช่ือ ลักษณะ
รูปพรรณสัณฐาน ของสิ่งตางๆ ความสามารถในการรับรูสารสนเทศเหลานี้ อาจอยูในรูปของ
สารสนเทศที่ไดจากการอาน หรือสารสน เทศที่ไดจากการบอกกลาว   ซึ่งลวนเปนวิธีการที่ทําให
เกิดการเรียนรูได การแสดงวาผูเรียนมี ความสามารถทางดานการรับรูสารสนเทศนั้น ผูเรียน
จะตองสามารถบอกสารสนเทศได 

ผลการเรียนรูดานทักษะสตปิญญา 

 ผลการเรียนรูดานทักษะสตปิญญา  เปนความสามารถในการเรียนรูวาจะกระทําอยางไร
กับ สารสนเทศที่รูนั้น เปนการประยุกตจากอะไรเปนอยางไร เปนการเรียนรูที่เกิดจากการใช
สัญลักษณ  การสื่อ ความหมาย และการคํานวณ เพ่ือแกปญหา การทําใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพนัธ
กับสภาพแวดลอมทางออม โดยใหปฏิบตัติามที่ผูเรียนคิด 

 Gagne มีความคดิเห็นวาทักษะทางสตปิญญานั้นมีลําดบัขัน้ และจําเปนตองมทีักษะ
ขั้นตน กอนที่ จะมีทักษะในขั้นตอ ๆ ไป โดยแบงออกเปนขัน้ตาง ๆ ดังนี ้

1. ขั้นการรูลักษณะแตกตาง (discrimination) เปนขั้นที่สามารถบอกความแตกตาง
ระหวาง สัญลักษณตาง ๆ เชนรูวาอักษร  ด  ตาง จากอักษร ต  รูวารูปวงกลมตางจาก รูป
ส่ีเหล่ียม 

2. ขั้นการเกิดความคิดรวบยอด (concepts forming) เปนความสามารถในการเรียนรู 
ความคดิรวบยอดนั้น ผูเรียนจะตองสามารถ แยกความแตกตางระหวางส่ิงตาง ๆ แลวจําแนก 
และจัดสิ่งเหลานั้นออกเปนพวกๆ 

3. ขั้นการเรียนรูกฏ (rules learning) เปนขั้นที่นาํความคิดรวบยอดตาง ๆ มาสัมพันธ
กันเกิด เปนกฏและสามารถใชกฏนั้นเพื่อหาคําตอบได เชน ใชกฏเพ่ือคํานวณคาของงานซึ่งแสดง
ความ สัมพันธระหวางความคิดรวบยอดของแรงและระยะทาง กฏตาง ๆ เหลานี้จะมี 
ความสัมพันธกันทําใหเกิด เปนกฏที่ซับซอนมากขึน้ 

ผลการเรียนรูดานกลยุทธในการจัดการสารสนเทศ 

 กลยุทธในการจัดการสารสนเทศ เปนทักษะทางสติปญญาแบบพิเศษ เปนความสามารถที่
ผูเรียน จัดการภายในโครงสรางความรูความคดิโดยใชกระบวนการที่เก่ียวของกับขอมูล ความ
ตั้งใจ การเรียนรู การจาํ และการคิด รูปแบบการเรียนรูเหลานี้จะตองมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการ
ของขอมูลเขามา เก่ียวของ เชน การใหความสนใจกบัขอมูลโดยตรง การเลือกขอมลูจากรูปแบบที่
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เคยไดรับรูมา การจัด ขอมูล การตอเติม หรือการรวบรวมขอมูล และกลยุทธในการดึงขอมูลทีม่ี
ออกมาใช 

 ในแตละวัน เราจะรับขอมูลและจัดกระทาํกับขอมูลดวยวิธีการนบัไมถวน เชน เมื่อเราขับ
รถไป ตามถนน เราตองการขอมูลเก่ียวกับทิศทาง โดยตัง้ใจสังเกตปายสัญลักษณตาง ๆ และไม
สนใจผูคน หรือปายโฆษณาอื่น ๆ ที่อยูบรเิวณนั้น 

 ในการฟงครูอาจารยสอนหรอืรับฟงคําส่ัง  เราพยายามทําความเขาใจและจดจําขอมูลที่
เราจะตอง นาํไปใชตอไปในการแกปญหา เชนตรวจสอบความสมดลุยระหวางรายรับและรายจาย 
เราตองจัดกระทํา กับขอมูลที่เปนตัวเลขโดยใชความรูเก่ียวกับการบวกและการลบเลข 

 พฤติกรรมในกิจวัตรประจําวันตาง ๆ เหลานี้ ไดแก ความตั้งใจ การจํา ความเขาใจ และ
การแก ปญหา  เคยเปนหวัขอที่นักจติวิทยานํามาศึกษา และจดัอยูในหัวขอเก่ียวกับการคดิของ
คนเรา  แตปจจุบัน ไดเปลีย่นความเขาใจดังกลาวมาเปนเรื่องของกระบวนการของขอมูลที่มีอยูใน
ความจําของคนเรา และ กระบวนการที่เก่ียวของกับการไดมาของขอมลู การเก็บขอมูล และการใช
ขอมูล 

 การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการของขอมูลของนักจติวิทยานั้น มุงหวังที่จะใหเกิดความ
เขาใจอยาง ลึกซึ้งถึงการรับขอมูลเพ่ือจํา เพ่ือแกปญหา และเพ่ือประยุกตความรูที่ไดนี้มาปรับปรงุ 
การศึกษาเพื่อชวย ซอมเสริมการคิดทีไ่มสมบูรณ 

ผลการเรียนรูดานเจตคต ิ

 เปนภาวะภายในของสิ่งมีชีวติที่มีอิทธิพลตอการกระทําและการคิดที่มีรูปแบบเฉพาะตอ 
คน สัตว ส่ิงของ และเหตุการณ การที่คนเราไดรับประสบการณทั้งทางดานบวกและลบทําใหเกิด
การเรียนรูได เชน การปฏิบัติงานแลวเปนที่ยอมรับของเพื่อน ก็จะทาํใหมีเจตคติที่ดตีอการ
ปฏิบัติงานนัน้ตอไป ผลการเรียนรู ที่ทําใหเกิดเจตคติทางบวกยอมทําใหเกิดความเต็มใจในการ
เรียนรูส่ิงนั้น 

ผลการเรียนรูดานทักษะการเคลื่อนไหว 

 ความสามารถของคนเราทาํใหเกิดการ เรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การใชทักษะในการ
เคลื่อนไหว หรือความสามารถในการประสานการเคลื่อนไหว เปนความสามารถที่คนเราใชใน
กิจกรรมตาง ๆ เชน การขบัรถ การเลนดนตรี จะเห็นไดวาการเรียนรูของเด็กสวนใหญมักจะอยูใน
รูปแบบนี้ เชน เดิน วิ่ง กระโดด ผูกเชือกรองเทา ขวางปา และรับลูกบอล เด็กโตก็จะตองมีทักษะ
ทางการกีฬามากขึน้ นอกจากนี้ ในการเรียนวิชาตาง ๆ ก็ตองใชทักษะการเคลื่อนไหวซึ่งเปนสวน
หนึ่งของประสบการณการเรยีนรู  ผูเรียน อาจตองผาแมลงในวิชาชีววิทยา พิมพดดีในวิชาธุรกิจ 
เย็บผาในวิชาคหกรรม เปนตน ทักษะในการ เคลือ่นไหวมีองคประกอบ 2 ประการดวยกัน 
ประการแรก คือ กฏ ที่จะบอกใหทราบวาจะทําอยางไร หรือจะเคลื่อนไหวอยางไร ประการที่สอง 
คือ การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อซึ่งจะคลองแคลวถูกตอง มากขึน้จากการฝกปฏิบตั ิ
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 Gagne ยังไดเสนอลําดับขัน้ในการเรียนรู (learning hierarchy) ดวยมีความคิดวา
ความสามารถ ในการเรียนรูส่ิงใหมตองมีการเรียนรูในสิ่งที่เปนพื้นฐานของสิ่งใหมที่จะเรียนรูนั้น 
การจัดลําดบัขัน้ของ การเรียนรูเปนการจัดจุดประสงคทางดานทักษะทางสติปญญาใหอยูใน
รูปแบบทีแ่สดงใหเห็นถึงส่ิงที่ตอง เรียนมากอน และมีความสัมพันธระหวางกันและกัน 
แนวความคิดนี้ไดนาํมาใชในการจัดลาํดบัของเนื้อหา วิชา และหัวขอที่จะเรยีน เร่ิมจากการ
วิเคราะหทักษะ ที่เปนองคประกอบของจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือ ยอนลงมาวามีอะไรเปน
พ้ืนฐานหรือตองเรียนรูมากอน 

 Gagne เนนวานักการศึกษามีหนาที่ในการวางโครงรางวาจะใหผูเรียนศึกษาอะไร   แลว
ดําเนนิการใหความรูและทักษะเบื้องตนแกผูเรียน เพ่ือนําผูเรียนไปสูการเรียนรูที่ไดวางไว Gagne 
ใหความสนใจ ในการวิเคราะหลําดับงาน  (task analysis)  ของการเรียนรูและการกําหนด 
รูปแบบของการเรียนรู เพ่ือให บรรลุจุดประสงคตามทีไ่ดกําหนดไว 

 Gagne เนนในทางดานพฤติกรรมมากกวา Bruner และ Ausubel โดย Gagne มี
ความเห็นวา ควรกําหนดจดุประสงคเชิงพฤติกรรมเพื่อใชเปนแนวทางของการสอน หัวใจของ การ
วางแผนการสอนอยู ที่การวเิคราะห งานที่ตองกระทํา  และถาจุดประสงคอยูในรูปของพฤติกรรม
ก็จะ ประเมินจุดประสงคนัน้ได เมื่อใหผูเรียนกระทํางานนั้น การที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูอะไรนั้น 
ผูสอนจะตองคํานึงวาจะใหผูเรียนไดรู หรือทําอะไรไดเสียกอน   นัน่คือตองมีการวิเคราะหลําดับ
ของสิ่งที่จะใหผูเรียนไดรูหรือไดทาํออกเปนขั้น เสียกอน  เรียกวาการวิเคราะหงานที่ตองกระทํา
หรือการจัดลําดับขั้นของการเรียนรู 

 ลักษณะของลาํดบัขัน้ของการเรียนรูแสดงไดดังภาพที ่  2.1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเรียน
จะตองแสดง ใหเห็นวาสามารถกระทํางานในขัน้ ง. และ จ. ใหไดกอนกระทํางานขั้นสดุทาย  
(terminal task)  และจะตองกระทํางานในขั้น ก. ข. และ ค. ใหไดกอนกระทํางานในขัน้ ง. และ จ. 
การเรียนรูของผูเรียน จะอยูในรูปแบบตอเนื่องกันไปในลักษณะเชนนีอ้ยางเปนลําดบัขัน้ 

 

งานขั้นสุดทาย 
 
   งาน ง.                          งาน จ. 
 
 
 งาน ก.                       งาน ข.                งาน ค. 
 
ภาพที่ 2.1  แสดงโครงรางของการวิเคราะหงานที่ตองกระทํา หรือลําดบัขัน้ของการเรียนรู 
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 Gagne เช่ือวาการสอนที่มปีระสิทธิผลนัน้ หมายความรวมถึงการจัดใหมีการทดสอบกอน
เรียน (pretest) เพ่ือวินิจฉัยวาผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูอยูในระดบัใด แลวจึงนําผลการทดสอบนี้มา
กําหนดวา จะสอนผูเรียนที่ลําดบัใด  อีกทั้งมีการทดสอบระหวางเรียนเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนได
เรียนรูไปมากนอย เพียงใดแลว และมีการทดสอบหลังการเรียนเพื่อที่ผูสอนจะไดทราบวา การ
สอนนั้นบรรลุจุดประสงคที่วาง ไวแลวหรือไม 

 การจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง  หรือเรียนตามความสามารถ
ของแตละ บุคคล  จะทําใหผูเรียนเริ่มตนเรียนและศึกษาในขัน้ที่สูงกวาที่รูแลวหรือทําไดแลว  
สวนผูเรียนคนใดที่ยัง ไมรูในขัน้ใดก็จะไดเร่ิมในขัน้ทีต่่ําลงมา ระบบเชนนี้มีขอดีกวาระบบเดมิที่
ผูเรียนจะตองเรียนเนื้อหาจาก ผูสอนในเวลาเดียวกัน ในแงที่วาจะไมทําใหผูเรียนที่รูแลวหรือทํา
ไดแลวเกดิความเบื่อหนาย ระบบนี้ทาํให ผูเรียนที่มีพ้ืนฐานความรูในระดบัต่าํกวาผูอ่ืนไมรูสึก
หนักเกินไปในการเรียนรูส่ิงที่ตนยังไมมีพ้ืนฐาน และ ระบบนีจ้ะชวยชี้แนะในลักษณะเปนขั้นเปน
ตอน เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานเพียงพอตอการเรียนรู ในขั้นตอไป  (step by step learning) ไมวา 
ผูเรียนจะเริ่มเรียนรูที่จุดไหนในลาํดบัขั้นของการเรียนรู 

ลําดับขั้นการสอนลําดับขั้นการสอน  

 Gagne และ Briggs (1974) ไดเสนอแนวความคดิของลําดบัขัน้การสอนไว 9 ขั้น ดงันี้ 

1. ขั้นดึงความสนใจ (gaining attention) เพ่ือเราใหผูเรียนเกิดความตั้งใจในการเรยีน 
การดีง ความสนใจใหเกิดแกผูเรียน  อาจใชวิธีการตาง ๆ หลากหลายในการจูงใจผูเรียนใหเกิด
ความตั้งใจ วธิีที่งาย ก็คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งเรา  อาจเริ่มโดยการตั้งคําถาม  และตองคาํนึงวา
ผูเรียนมีความสนใจในเรื่องที่ แตกตางกัน  จึงเปนศลิปะของผูสอนแตละคนที่จะเรียนรูวาผูเรียน
ของตนเปนอยางไร การสือ่ความหมาย โดยใชการพดูบางสวน หรือไมใชเลยก็เปนวิธีการที่ใชกัน
บอย ๆ ในการทําให ผูเรียนเกิดความตั้งใจและ สนใจตอบทเรียน ตวัอยางเชน ผูสอนอาจใชการ
สาธติ หรือ แสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ บางอยาง เชน การเกดิกลุมควัน การ
เปลี่ยนแปลงของสีในสถานการณ ที่ผูเรียนไมคุนเคยมากอนและเปน ที่สนใจของผูเรียน หรืออาจ
ใชภาพยนตหรือวีดิทัศนที่ผูเรียนสนใจจากโทรทัศน เปนตน 

2. ขั้นใหผูเรียนทราบจุดประสงค (informing the learner of the objective) เพ่ือให
ผูเรียน ไดทราบวา ผูเรียนจะเรียนรูอะไร ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมาย ในบางครั้ง
จุดหมายของการ เรียนรูคอนขางชัดเจนอยูแลวก็ไมมีความจําเปนตองบอก และในบางครั้งถา
ผูเรียนไมทราบจุดประสงค การบอกใหผูเรียนทราบ  จะชวยใหผูเรียนทราบวาจะตองเรียนรูอะไร 
หรือควรทําอะไรได อยางไรก็ดี การบอกจุดประสงคใหแกผูเรียนนั้นใชเวลาไมมากและจะชวย
ผูเรียนไดมากกวา และยังชวยใหผูสอน ดําเนนิการสอนตามจุดประสงคที่ไดวางไว  ทั้งนี้ในการ
บอกจุดประสงคใหแกผูเรียนนั้น ผูสอนควรทําให อยูในรูปที่ผูเรียนเขาใจไดงาย  และตองระวังวา
จะไมเปนสิ่งที่จะไปทาํใหผูเรียนหยุดกระบวนการคดิอยาง อ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับบทเรียน  ผูสอน



 10

จะตองไมมุงใหผูเรียนสนใจเฉพาะแตส่ิงที่ผูสอนกําหนดหรือบอก ทั้งนี้ เพ่ือใหผูเรียนเปนผูคดิได
เองวาไดเรียนรูอะไร 

3. ขั้นกระตุนการเรียนรูที่มีอยูเดิม (stimulating recall of prerequisite learning) เพ่ือ
กระตุนให ผูเรียนนําความรูที่มีอยูเดิมมาสัมพันธกับความรูใหม นับเปนขัน้ที่มีความสําคญัมาก 
ทั้งนี้เพราะการเรียนรู ส่ิงใหมจะตองอาศัยการรวมเอาความคิดตางๆเชนการเรียนรูเก่ียวกับ มวล 
(กฏของนิวตัน) เก่ียวของกับ ความรูเร่ือง ความเรง และ แรง และการคูณ การเรียนรู เก่ียว กับ
เลข 8 เก่ียวของ กับชุดของเลข 7 และชุดของ เลข 1 รวมกัน องคประกอบของความคิด (ความคิด
รวบยอด และกฏเกณฑ) เหลานี้จะ ตองเรียนรูมากอน ถาจะใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหม ดังนั้นการ
กระตุนการเรียนรูที่มีอยูเดิมกอน ใหการเรียนรูในเรื่องใหมจึงเปนสิ่งจําเปน การกระตุนการเรียนรู
ที่มีอยูเดิม อาจทําโดยการใชคําถาม 

4. ขั้นใหส่ือส่ิงเรา (presenting the stimulus material) ส่ิงเราที่แสดงหรือส่ือใหแก
ผูเรียนเปน ส่ิงเราและส่ือที่เก่ียวของกับการกระทํา (performance) ซึ่งสะทอนใหเห็นสิ่งที่ผูเรียน
จะเรียนรู ส่ือส่ิงเรา อาจอยูในรูปของการบอกเลาหรือการเขียน ถาจะใหผูเรียนไดเรียนเกี่ยวกับ
ลําดบัขัน้ ตอนของขอเท็จจริง เชน ประวัตินักวิทยาศาสตร หรือส่ือส่ิงเราที่ใหแกผูเรียนอาจเปน
คําถาม ถาตองการใหผูเรียนไดเรียนรู เก่ียวกับการตอบคําถามในวชิาภาษาฝรั่งเศส เปนตน การ
เลือกส่ือส่ิงเรา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใน เนื้อหาวิชานั้น ผูสอนจะตองเลือกและจัดใหส่ือส่ิง
เรานั้น เหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียน 

5. ขั้นใหแนวทางสูการเรียนรู (providing “learning guidance”) ผูสอนอาจใชคําถาม
ชวย ช้ีนําใหผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดกฏเกณฑและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ผูสอน
ไมควรบอกหลักการ  กฏเกณฑ หรือความคิดรวบยอดใหแกผูเรียน ควรชี้แนะแนวทางเพื่อให 
ผูเรียนเปนผูหาคําตอบ ไดเอง อาจแนะนาํ หนังสือสําหรับอานคนควา ใหแนวทางในการ ทําการ
ทดลอง ใหอภปิรายเพื่อหาขอสรุป ของคําตอบ เปนตน การชี้แนะมากนอยเพียงใดขึน้อยูกับความ
ตองการที่จะใหผูเรียนได เรียนรูอะไร  ถาจะ ใหผูเรียนไดเรียนรูช่ือนักวิทยาศาสตร ซึ่งเปนเรื่อง
ใหมของผูเรียนขณะนั้น ก็จะเปนการเสียเวลาที่จะ ใหแนวทางในทางออม ควรใหแนวทางโดยตรง
ดวยการบอกสิ่งที่ถูกตองใหแกผูเรียน แตถาเปนสิ่งทีผู่เรียน ควรไดคนพบดวยตนเอง ก็ควรให
โอกาสและเวลาแกผูเรียนในการคนพบคําตอบนั้นดวยตนเอง เพราะจะ ทําใหการเรียนรูนั้นอยูได
ถาวรกวาการบอกใหผูเรียน การใหคาํช้ีแนะและปริมาณของคําถามยังขึ้นอยูกับ ผูเรียนแตละคน
อีกดวย บางคนตองการไดรับการชี้แนะเพยีงเล็กนอย บางคนตองการไดรับการชี้ แนะมาก ดังนัน้
การชี้แนะใหแกผูเรียนจะตองปรับใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละบุคคลดวย 

6. ขั้นใหแสดงออก (eliciting the performance) ผูสอนอาจใหผูเรียนแสดงหรือทําใหด ู  
เพ่ือให ผูเรียนไดแสดงความสามารถเมื่อไดรับแนวทางหรือการบอกแลว ผูเรียนอาจแสดงใหเห็น
ทางสีหนาหรือ แววตาวาทําไดหรือเขาใจ  ในขั้นนี้นอกจากจะชวยผูสอนใหรับทราบวาผูเรียนได
หลักการ หรือกฏเกณฑ หรือความคดิรวบยอดแลว ยังชวยทําใหผูเรียนทราบวาตนเองรูอะไร 
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7. ขั้นใหขอมูลปอนกลับ (providing feeding) เปนขัน้ทีช่วยใหผูเรียนไดทราบถึงผลที่
ตนปฏบิัติ หรือแสดงวาไดผลดีเพียงใด จะตองปรับปรุงอะไรอีกบาง ถึงแมในบางสถานการณ
ผูสอนจะคาดไดวา ผูเรียนเกิดการเรียนรู  เพราะผูเรียนทําไดถูกตอง   ผูสอนควรคิดถึงผลทีจ่ะ
ตามมาภายหลังจากการเรียนรู อยางนอยควรใหผูเรียนไดทราบวาทาํถูกตองเพียงใด การใหขอมูล
ปอนกลับ  ทําไดหลายรูปแบบ  อาจอยู ในรูปของการผงกศีรษะ การยิ้ม หรือการใชคําพูด 

8. ขั้นประเมินผล (assessing the performance) เปนขัน้ของการตรวจสอบผลการ
เรียนรูของ ผูเรียนแตละคนวามคีวามตั้งใจในการเรียนและมีความรูความคิดถูกตองมากนอย
เพียงใด การประเมิน อาจใชแบบวัดหรอืเคร่ืองมือวัดที่มีความตรงและเชื่อถือได ซึ่งนอกจากจะ
ประเมินผลการเรียนรูของ ผูเรียนแลว  ยังประเมินประสทิธิภาพของการเรียนการสอนอีกดวย 

9. ขั้นสงเสริมความคงทนและการถายโยง (enhancing retention and transfer) เปนขัน้
ของ การใหผูเรียนไดนาํความรูที่ไดนั้นไปเชื่อมโยงสัมพันธกับขอมูลใหมเพ่ือเสริมความจํา  หรือ
ทําใหเกิดความ รูใหม เชนใหทําแบบฝกหัด หรือทบทวน 

 แนวคิดเกี่ยวกบัการเรียนรูของ  Skinner  และ  Gagne  เปนแนวคดิของกลุมพฤติกรรม
นิยม   ซึ่งเนนอิทธิพลจากสภาพแวดลอมและการตอบสนองตอส่ิงเราที่ไดรับนั้น  เนนการศึกษา
พฤติกรรมใน ลักษณะที่เปนปรนัย  (objective)  เนนการกระทําทีสั่งเกตไดงาย  มีการกําหนด
หลักเกณฑในเชิง วิทยาศาสตรที่แสดงเหตุแสดงผล  นิยมใชกลยุทธในการนําเสนอและจดัการ
เรียนการสอนเพื่อใหมีการฝก และใหการปอนกลับ  รูปแบบการเรียนรูประกอบดวยการแยก
ความแตกตาง  (discrimination)  การสรุปอางอิง  (generalization)   การเกี่ยวพัน  
(association)  และการเชื่อมตอกันเปนลูกโซ  (chaining) 


