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รายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) 

 

ชื่อผลงาน  การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา O-NET/NT 
ชื่อผู้เสนอผลงาน    นางดวงกมล มากชูทรัพย์ 
โรงเรียนบ้านนาแค 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 
โทรศัพท์...........................-......................โทรสาร....................-................................ 
โทรศัพท์มือถือ  087 - 0473413   e-mail   duangkamol014@gmail.com 
 
1.  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 
     โรงเรียนบ้านนาแค เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล1 ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 65 คน ครู 4 คน ผู้บริหาร 1 คน เขตพ้ืนที่บริการคือบ้านนาแค  
หมู่ 2 และหมู่ 6  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศกึษา 2559 พบว่า โรงเรียนบ้านนาแคมีคะแนนเฉลี่ยต่่ากว่าระดับประเทศและเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือภาษาต่างประเทศ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 พบว่ามีค่าเฉลี่ยลดลง 
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ.และระดับประเทศ
ทั้ง 3 ด้าน แต่ลดลงจากปี 2558 ในทุกด้าน  ซึ่งผลดังกล่าวข้างต้นท่าให้ไม่เป็นที่พึงพอใจของคณะครู  
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นคณะครูผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงร่วมกันจัดท่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-
NET/NT) ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ(O-NET/NT) ในปีการศึกษาต่อไปและมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
               2.1 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET/NT  ให้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 

           2.2  กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ่านวน   2   คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

จ่านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 100     
 

3.  กระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 เนื่องจากส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (O-NET)  และทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เป็นประจ่าทุกปี โรงเรียนบ้านนาแคจึงประสานความร่วมมือครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนโดยใช้หลักการจัดการคุณภาพตามกระบวนการ PDCA  เป็นตัว
ขับเคลื่อน ดังนี้ 
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กระบวนการท างานเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษา O-NET/NT 

 
 
 
 
 
 

รู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล/คดักรองนักเรียน 

นิเทศ ก่ากับ ติดตาม 

รายงานผลการด่าเนินงาน 
ทุกสิ้นเดือน 

 

      
  กิจกรรม Outside  my  
classroom 
 

 
กิจกรรม Inside  my   
classroom 

 

วิเคราะหห์ลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนา 
 

ด่าเนินการจัดกิจกรรมตามเครื่องมือท่ีสร้าง 
 

ประชุมคร ู

สรุปผล/รายงานผล/ประเมินผล 
และน่าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

ออกแบบเครื่องมือหรือนวัตกรรม 
 

P 

D 

C 

A 
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3.1  ขั้นวางแผน (Plan) 
3.1.1 ประชุมครูเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส่าคัญของการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบ

ทางการศึกษา 
3.1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงาน 
 

 3.1.3  รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มอ่อน  กลุ่มปานกลาง  กลุ่ม
เก่ง 
 3.1.4 ศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ทฤษฎีการสอนของกาเย่  ซึ่งมีแนวคิดว่าการเรียนรู้มีล่าดับขั้นและผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
เนื้อหาจากง่ายไปหายาก  
   แนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวถึงธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน ผู้เรียนจะ
สามารถเรียนเนื้อหาในหน่วยย่อยต่างๆ ได้ โดยใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกัน 

          ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์ บุคคลเรียนรู้ด้วยการกระท่า โดยมีตัวเสริมแรง 
เป็นตัวการ 
             ทฤษฎีลองผิดลองถูกของธอร์นไดด์ สรุปเกณฑ์การเรียนรู้คือ 
   - กฎความพร้อม หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลพร้อมที่จะท่า 
   - กฎผลที่ได้รับ  หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดข้ึน เพราะบุคคลกระท่าซ้่า และยิ่งท่ามาก   
                                           ความช่านาญจะเกิดขึ้นได้ง่าย 
 3.1.5 ออกแบบวิธีการหรือนวัตกรรม 
3.2   ด าเนินการตามแผน (Do) 

3.2.1 สร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ออกแบบไว้ 
3.2.2 ด่าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามเครื่องมือที่สร้าง ดังนี้                

            3.2.2.1 กิจกรรม Inside my classroom    เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในเวลาเรียนปกติ แต่จะมีการวิเคราะห์และคัดกรองผู้เรียนเป็นกลุ่มๆโดยแต่ละกลุ่มจะใช้เทคนิควิธี  สื่อการ
สอนและแรงจูงใจที่แตกต่างกัน  ตลอดจนมีการเพ่ิมความเข้มข้นในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้นและจะมี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและข้ันตอนจากง่ายไปหายาก (สอดคล้องกับทฤษฎีการสอนของกาเย่)  โดยมี
รายละเอียดการด่าเนินกิจกรรมดังนี้ 
    1. ด่าเนินการคัดกรองนักเรียน และจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ ในการเรียนรู้(สอดคล้อง
กับแนวคิดของบลูม) 
    2. เลือกเทคนิคและวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส่าคัญ ตลอดจนสื่อ  เครื่องมือวัดและประเมินผล  
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน โดยค่านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็น
ส่าคัญ(สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม) 
    3. จัดท่าแนวทางการพัฒนาผู้เรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดหาสื่อ  นวัตกรรม ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 
   4. ด่าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาหรือแผนการจัดการเรียนรู้และมีการเสริมแรง 
โดยการชมเชยผู้ที่เรียนรู้ได้ดีและคอยให้ก่าลังใจคนที่เรียนรู้ช้ากว่าคนอ่ืน เสริมแรงครูผู้สอนโดยการที่ผู้บริหาร
โรงเรียนช่วยสอนในบางกลุ่มสาระ (สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร์) 
   5. ด่าเนินการวัดผลและประเมินผลทุกระยะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียนรายบุคคลต่อไป 
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         3.2.2.2  กิจกรรม Outside my classroom   โดยด่าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมให้นักเรียน
ทั้งในและนอกเวลาเรียนตามที่โรงเรียนก่าหนดเป็นจุดเน้นหรือด่าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว เช่น กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน  ภาษาไทยวันละค่า นักข่าวน้อย กิจกรรมสอนซ่อมเสริม   กิจกรรมประชาสัมพันธ์การสอบ/วิเคราะห์ผล
การสอบ/ติวข้อสอบ/เสริมแรง/นิเทศภายใน ของชั้นป.3และป.6   กิจกรรมEnglish in daily life by director  
กิจกรรมท่องอาขยาน   กิจกรรมท่องสูตรคูณ   กิจกรรมเสริมวิชาการในวันส่าคัญเขียนเรื่องจากภาพ/เขียน
เรียงความ/ตอบค่าถาม  เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะด่าเนินการซ้่าๆ บ่อยๆเพื่อให้เกิดความช่านาญ (สอดคล้อง
กับกฎผลที่ได้รับของธอรน์ไดด์) 
3.3   การตรวจสอบ (Check) 
        3.3.1  ผู้บริหารนิเทศ  ก่ากับ  ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
        3.3.2  ให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 รายงานผลการด่าเนินงานทุกสิ้นเดือน 
        3.3.3  ส่ารวจความพึงพอใจของครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน   
3.4  การรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (Action) 
       3.4.1  ครูวิชาการสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ 
                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6   ให้ผู้บริหารทราบ  
       3.4.2  น่าผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือที่จะได้น่าไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
                 ต่อไป 
 

4.  ผลการด าเนินงาน 
     4.2 โรงเรียนมีผลการประเมิน (O-NET)   สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาและประเทศทั้ง 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ NT สูงกว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน 
     4.3 ผู้ปกครองและนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการด่าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทาง
การศึกษา O-NET /NT 
    

 5.  ปัจจัยความส าเร จ 
       5.1 ครูให้ความร่วมมือในการด่าเนินงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความต่อเนื่องในการด่าเนินงาน 
      5.2  ผู้บริหารให้ความส่าคัญและก่ากับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
      5.3  ผู้ปกครองให้ความส่าคัญและมีเวลาให้กับบุตรหลาน 
      5.4  นักเรียนให้ความส่าคัญและตั้งใจเรียน 
      5.5  มีกระบวนการท่างานที่เป็นระบบ PDCA.  
 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 การท่างานที่เป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นปัจจัยส่าคัญท่ีท่าให้
การด่าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ต้อง
ค่านึงถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ได้แก่   บุคลากรครู ผู้ปกครอง นักเรียน  สื่อ เทคโนโลยี  และ
กระบวนการเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิธีการท่างานที่มีประสิทธิภาพ 
 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
    7.1 การเผยแพร่ โรงเรียนได้ด่าเนินการเผยแพร่ทั้งในโรงเรียน โดยแจ้งให้คณะครูและนักเรียนทราบตอนท่า 
         กิจกรรมหน้าเสาธง และเผยแพร่นอกโรงเรียนโดยการแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
         ขั้นพ้ืนฐานรับทราบโดยการประชุม ตลอดจนการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์หรือ Face  book  ของโรงเรียน  
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    7.2 การได้รับการยอมรับ 
        - คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ  
          ด่าเนินการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษา O-NET/NT  
        - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (O-NET)       
          ปีการศึกษา  2560)   สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษาและประเทศทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และ NT สูงกว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศท้ัง 3 ด้าน 
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ค าน า 
 

การยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบทางการศึกษา O-NET/NT เป็นรายงานที่แสดงวิธีปฏิบัติที่ด ี
(Good   Practice)  เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนบ้านนาแค  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (O-NET)  ปีการศึกษา  
2560  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศท้ัง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 สูงกว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศทั้ง 3 ด้าน ซ่ึง Good   Practice เล่มนี้จะอธิบายถึงข้ันตอนและวิธีการ
ด่าเนินงานทุกขั้นตอน   

โรงเรียนบ้านนาแค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ส่าหรับโรงเรียนหรือผู้ที่สนใจ  
และผู้ที่ก่าลังจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น    

 
 
        คณะผู้จัดท่า 

     โรงเรียนบ้านนาแค 
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สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า 

 
ค่าน่า                                                                                                                                                                          
สารบัญ                                                                                                                                                                    
ความส่าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น่าเสนอ       1 
จุดประสงคแ์ละเป้าหมายของการด่าเนินงาน       1 
กระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน       1 
ผลการด่าเนินการ                    4 
ปัจจัยความส่าเร็จ                    4 
บทเรียนที่ได้รับ                              4 
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ                 4 
ภาคผนวก           
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1. หลักการสอนโดย โรเบร์ิต กาเย่ (Robert Gange')  Conditions of Learning 

 
ภาพ รูปแบบการสอนของ Robert Gagne 

 
โรเบร์ิต กาเย ่(Robert Gange') ได้น าเอาแนวแนวความคิด 9 ประการ มาใช้ประกอบการเรียนการ

สอน  โดยยึดหลกัการน าเสนอเนือ้หาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ หลกัการสอนทัง้ 9 
ประการได้แก่  

1. เร่งเร้า กระตุ้น และดงึดดูความสนใจ (Gain Attention)  ของผู้ เรียน เป็นการชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถ
รับสิ่งเร้า หรือสิ่งท่ีจะเรียนรู้ได้ดี 

2. บอกวตัถปุระสงค์ (Specify Objective)  ของบทเรียนให้ผู้ เรียนทราบ เป็นการช่วยให้ผู้ เรียนได้รับรู้
ความคาดหวงั 
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3. ทบทวนความรู้เดมิ (Activate Prior Knowledge)  หรือการกระตุ้นให้ระลกึถึงความรู้เดมิ  เป็นการ
ชว่ยให้ผู้ เรียนดงึข้อมลูเดมิท่ีอยู่ในหนว่ยความจ าระยะยาวให้มาอยูใ่นหนว่ยความจ าเพ่ือการใช้งาน 
(working memory) ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหมก่บัความรู้เดมิ 

4. น าเสนอเนือ้หาใหม่ หรือสิ่งเร้าใหม ่(Present New Information)  ผู้สอนควรจะจดัสิ่งเร้าให้ผู้ เรียน
เห็นลกัษณะส าคญัของสิ่งเร้านัน้อยา่งชดัเจน  เพ่ือความสะดวกในการเลือกรับรู้ของผู้ เรียน 

5. ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)  หรือการจดัระบบข้อมลูให้มีความหมาย  เพ่ือชว่ยให้ 
ผู้ เรียนสามารถท าความเข้าใจกบัสาระท่ีเรียนได้ง่ายและเร็วขึน้ 

6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response)  หรือกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความสามารถ  
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสตอบสนองตอ่สิ่งเร้าหรือสาระท่ีเรียน  ซึง่จะชว่ยให้ทราบถึงการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในตวั 
ผู้ เรียน 

7. ให้ข้อมลูย้อนกลบั (Provide Feedback)  เป็นการให้การเสริมแรงแก่ผู้ เรียน  และข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์กบัผู้ เรียน 

8. การประเมินผลการแสดงออก (Assess Performance) ของผู้ เรียน เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนทราบวา่
ตนเองสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้มากน้อยเพียงใด 

9. สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer)  เป็นการสง่เสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
โดยการให้โอกาสผู้ เรียนได้มีการฝึกฝนอยา่งพอเพียง และในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย เพ่ือชว่ยให้     
ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจท่ีลกึซึง้ขึน้  และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสูส่ถานการณ์อ่ืน ๆ ได้ 

โดยในแตป่ระการจะมีรายละเอียด ดงันี ้
1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนท่ีจะเร่ิมการน าเสนอเนือ้หาบทเรียน ควรมีการจงูใจและ

เร่งเร้าความสนใจให้ผู้ เรียนอยากเรียน ดงันัน้ บทเรียนคอมพิวเตอร์  จงึควรเร่ิมด้วยการใช้ภาพ แสง สี เสียง 
หรือใช้ส่ือประกอบกนัหลายๆ อย่าง โดยส่ือท่ีสร้างขึน้มานัน้ต้องเก่ียวข้องกบัเนือ้หาและนา่สนใจ ซึง่จะมีผล
โดยตรงตอ่ความสนใจของผู้ เรียน นอกจากเร่งเร้าความสนใจแล้ว ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียน
พร้อมท่ีจะศกึษาเนือ้หาตอ่ไปในตวัอีกด้วย  

2. บอกวตัถปุระสงค์ (Specify Objective) วตัถปุระสงค์ของบทเรียน นบัวา่เป็นสว่นส าคญัยิ่งตอ่
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีผู้ เรียนจะได้ทราบถึงความคาดหวงัของบทเรียนจากผู้ เรียน นอกจากผู้ เรียนจะทราบถึง
พฤตกิรรมขัน้สดุท้ายของตนเองหลงัจบบทเรียนแล้ว จะยงัเป็นการแจ้งให้ทราบลว่งหน้าถึงประเด็นส าคญัของ
เนือ้หา รวมทัง้เค้าโครงของเนือ้หาอีกด้วย การท่ีผู้ เรียนทราบถึงขอบเขตของเนือ้หาอยา่งคร่าวๆจะชว่ยให้
ผู้ เรียนสามารถผสมผสานแนวความคดิในรายละเอียดหรือสว่นย่อยของเนือ้หาให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กบั
เนือ้หา 
ในสว่นใหญ่ได้ ซึง่มีผลท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากจะมีผลดงักลา่วแล้ว ผลการวิจยัยงัพบ
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ด้วยว่า ผู้ เรียนท่ีทราบวตัถปุระสงค์ของการเรียนก่อนเรียนบทเรียน จะสามารถจ าและเข้าใจในเนือ้หาได้ดีขึน้อีก
ด้วย  

3. ทบทวนความรู้เดมิ (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดมิก่อนท่ีจะน าเสนอความรู้
ใหมแ่ก่ผู้ เรียน มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องหาวิธีการประเมิน ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับบทเรียนใหม ่เพ่ือไมใ่ห้
ผู้ เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ วิธีปฏิบตัโิดยทัว่ไปส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ การทดสอบก่อน
บทเรียน (Pre-test) ซึง่เป็นการประเมินความรู้ของผู้ เรียน เพ่ือทบทวนเนือ้หาเดมิท่ีเคยศกึษาผา่นมาแล้ว และ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับเนือ้หาใหม ่นอกจากจะเป็นการตรวจวดัความรู้พืน้ฐานแล้ว บทเรียนบางเร่ือง
อาจใช้ผลจากการทดสอบก่อนบทเรียนมาเป็นเกณฑ์จดัระดบัความสามารถของผู้ เรียน เพ่ือจดับทเรียนให้
ตอบสนองตอ่ระดบัความสามารถของผู้ เรียน เพ่ือจดับทเรียนให้ตอบสนองตอ่ระดบัความสามารถท่ีแท้จริงของ
ผู้ เรียนแตล่ะคน แตอ่ยา่งไรก็ตาม ในขัน้การทบทวนความรู้เดมินีไ้มจ่ าเป็นต้องเป็นการทดสอบเสมอไป หาก
เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนท่ีสร้างขึน้เป็นชดุบทเรียนท่ีเรียนตอ่เน่ืองกนัไปตามล าดบั การทบทวน
ความรู้เดมิ อาจอยู่ในรูปแบบของการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดย้อนหลงัถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้มาก่อนหน้านีก็้ได้ การ
กระตุ้นดงักลา่วอาจแสดงด้วยค าพดู ค าเขียน ภาพ หรือผสมผสานกนัแล้วแตค่วามเหมาะสม ปริมาณมาก
น้อยเพียงใดนัน้ขึน้อยูก่บัเนือ้หา ตวัอย่างเชน่ การน าเสนอเนือ้หาเร่ืองการตอ่ตวัต้านทานแบบผสม ถ้าผู้ เรียน
ไมส่ามารถเข้าใจวิธีการหาความต้านทานรวม กรณีนีค้วรจะมีวิธีการวดัความรู้เดมิของผู้ เรียนก่อนวา่มีความ
เข้าใจเพียงพอท่ีจะค านวณหาคา่ตา่งๆ ในแบบผสมหรือไม ่ซึง่จ าเป็นต้องมีการทดสอบก่อน ถ้าพบวา่ผู้ เรียนไม่
เข้าใจวิธีการค านวณ บทเรียนต้องชีแ้นะให้ผู้ เรียนกลบัไปศกึษาเร่ืองการตอ่ตวัต้านทานแบบอนกุรมและแบบ
ขนานก่อน หรืออาจน าเสนอบทเรียนยอ่ยเพิ่มเตมิเร่ืองดงักลา่ว เพ่ือเป็นการทบทวนก่อนก็ได้  

4. น าเสนอเนือ้หาใหม ่(Present New Information) หลกัส าคญัในการน าเสนอเนือ้หาของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนก็คือ ควรน าเสนอภาพท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หา ประกอบกบัค าอธิบายสัน้ๆ ง่าย แตไ่ด้
ใจความ การใช้ภาพประกอบ จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาง่ายขึน้ และมีความคงทนในการจ าได้ดีกวา่การใช้
ค าอธิบายเพียงอยา่งเดียว โดยหลกัการท่ีวา่ ภาพจะชว่ยอธิบายสิ่งท่ีเป็นนามธรรมให้ง่ายตอ่การรับรู้ แม้ใน
เนือ้หาบางชว่งจะมีความยากในการท่ีจะคิดสร้างภาพประกอบ แตก็่ควรพิจารณาวิธีการตา่งๆ ท่ีจะน าเสนอ
ด้วยภาพให้ได้ แม้จะมีจ านวนน้อย แตก็่ยงัดีกวา่ค าอธิบายเพียงค าเดียว อยา่งไรก็ตามการใช้ภาพประกอบ
เนือ้หาอาจไมไ่ด้ผลเทา่ท่ีควร หากภาพเหลา่นัน้มีรายละเอียดมากเกินไป ใช้เวลามากไปในการ 
ปรากฏบนจอภาพ ไมเ่ก่ียวข้องกบัเนือ้หา ซบัซ้อน เข้าใจยาก และไมเ่หมาะสมในเร่ืองเทคนิคการออกแบบ 
เชน่ ขาดความสมดลุ องค์ประกอบภาพไมดี่ เป็นต้น  

5. ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ตามหลกัการและเง่ือนไขการเรียนรู้ (Condition of 
Learning) ผู้ เรียนจะจ าเนือ้หาได้ดี หากมีการจดัระบบการเสนอเนือ้หาท่ีดีและสมัพนัธ์กบัประสบการณ์เดมิ
หรือความรู้เดมิของผู้ เรียน บางทฤษฎีกลา่วไว้วา่ การเรียนรู้ท่ีกระจา่งชดั (Meaningful Learning) นัน้ ทาง
เดียวท่ีจะเกิดขึน้ได้ก็คือการท่ีผู้ เรียนวิเคราะห์และตีความในเนือ้หาใหมล่งบนพืน้ฐานของความรู้และ
ประสบการณ์เดมิ รวมกนัเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม ่ดงันัน้ หน้าท่ีของผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนในขัน้นีก็้
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คือ พยายามค้นหาเทคนิคในการท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนน าความรู้เดมิมาใช้ในการศกึษาความรู้ใหม ่
นอกจากนัน้ ยงัจะต้องพยายามหาวิถีทางท่ีจะท าให้การศกึษาความรู้ใหมข่องผู้ เรียนนัน้มีความกระจา่งชดั
เทา่ท่ีจะท าได้ เป็นต้นวา่ การใช้เทคนิคตา่งๆ เข้าชว่ย ได้แก่ เทคนิคการให้ตวัอยา่ง (Example) และตวัอยา่งท่ี
ไมใ่ชต่วัอย่าง (Non-example) อาจจะชว่ยท าให้ผู้ เรียนแยกแยะความแตกตา่งและเข้าใจมโนคตขิองเนือ้หา
ตา่งๆ ได้ชดัเจนขึน้ ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอาจใช้วิธีการค้นพบ (Guided Discovery) ซึง่
หมายถึง การพยายามให้ผู้ เรียนคิดหาเหตผุล ค้นคว้า และวิเคราะห์หาค าตอบด้วยตนเอง โดยบทเรียนจะ
คอ่ยๆ ชีแ้นะจากจดุกว้างๆ และแคบลงๆ จนผู้ เรียนหาค าตอบได้เอง นอกจากนัน้ การใช้ค าอธิบายกระตุ้นให้
ผู้ เรียนได้คิด ก็เป็นเทคนิคอีกประการหนึง่ท่ีสามารถน าไปใช้ในการชีแ้นวทางการเรียนรู้ได้ สรุปแล้วในขัน้ตอน
นีผู้้ออกแบบจะต้องยดึหลกัการจดัการเรียนรู้ จากสิ่งท่ีมีประสบการณ์เดมิไปสูเ่นือ้หาใหม ่จากสิ่งท่ียากไปสูส่ิ่ง
ท่ีง่ายกวา่ ตามล าดบัขัน้  

6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) นกัการศกึษากล่าววา่ การเรียนรู้จะมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนัน้เก่ียวข้องโดยตรงกบัระดบัและขัน้ตอนของการประมวลผลข้อมลู หากผู้ เรียน
ได้มีโอกาสร่วมคดิ ร่วมกิจกรรมในสว่นท่ีเก่ียวกบัเนือ้หา และร่วมตอบค าถาม จะสง่ผลให้มีความจ าดีกวา่
ผู้ เรียนท่ีใช้วิธีอ่านหรือคดัลอกข้อความจากผู้ อ่ืนเพียงอยา่งเดียว บทเรียนคอมพิวเตอร์ มีข้อได้เปรียบกวา่โสต
ทศันปูการอ่ืนๆ เชน่ วิดทิศัน์ ภาพยนตร์ สไลด์ เทปเสียง เป็นต้น ซึง่ส่ือการเรียนการสอนเหลา่นีจ้ดัเป็นแบบ
ปฏิสมัพนัธ์ไมไ่ด้ (Non-interactive Media) แตกตา่งจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้ เรียน
สามารถมีกิจกรรมร่วมในบทเรียนได้หลายลกัษณะ ไมว่า่จะเป็นการตอบค าถาม แสดงความคิดเห็น เลือก
กิจกรรม และปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียน กิจกรรมเหล่านีเ้องท่ีไมท่ าให้ผู้ เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย เม่ือมีสว่นร่วม ก็มีส่วน
คดิน าหรือติดตามบทเรียน ย่อมมีสว่นผกูประสานให้ความจ าดีขึน้  

7. ให้ข้อมลูย้อนกลบั (Provide Feedback) ผลจากการวิจยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนจะ
กระตุ้นความสนใจจากผู้ เรียนได้มากขึน้ ถ้าบทเรียนนัน้ท้าทาย โดยการบอกเปา้หมายท่ีชดัเจน และแจ้งให้
ผู้ เรียนทราบวา่ขณะนัน้ผู้ เรียนอยูท่ี่ส่วนใด หา่งจากเปา้หมายเทา่ใด การให้ข้อมลูย้อนกลบัดงักล่าว ถ้า
น าเสนอด้วยภาพจะชว่ยเร่งเร้าความสนใจได้ดียิ่งขึน้ โดยเฉพาะถ้าภาพนัน้เก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน อยา่งไรก็
ตาม การให้ข้อมลูย้อนกลบัด้วยภาพ หรือกราฟฟิกอาจมีผลเสียอยู่บ้างตรงท่ีผู้ เรียนอาจต้องการดผูล วา่หาก
ท าผิด แล้วจะเกิดอะไรขึน้ ตวัอยา่งเชน่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวนคอส าหรับ
การสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษ ผู้ เรียนอาจตอบโดยการกดแปน้พิมพ์ไปเร่ือยๆ   โดยไมส่นใจเนือ้หา เน่ืองจาก
ต้องการดผูลจากการแขวนคอ วิธีหลีกเล่ียงก็คือ เปล่ียนจากการน าเสนอภาพ ในทางบวก เชน่ ภาพเลน่เรือเข้า
หาฝ่ัง ภาพขบัยานสูด่วงจนัทร์ ภาพหนเูดนิไปกินเนยแข็ง เป็นต้น ซึง่จะไปถึงจดุหมายได้ด้วยการตอบถกู
เทา่นัน้ หากตอบผิดจะไมเ่กิดอะไรขึน้ อย่างไรก็ตามถ้าเป็นบทเรียนท่ีใช้กบักลุม่เปา้หมายระดบัสงูหรือ เนือ้หา
ท่ีมีความยาก การให้ข้อมลูย้อนกลบัด้วยค าเขียนหรือกราฟจะเหมาะสมกวา่  

8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลงัจากศกึษาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เรียกว่า การทดสอบหลงับทเรียน (Post-test) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ทดสอบ
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ความรู้ของตนเอง นอกจากนีจ้ะยงัเป็นการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวา่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดหรือไม ่เพ่ือท่ีจะ
ไปศกึษาในบทเรียนตอ่ไปหรือต้องกลบัไปศกึษาเนือ้หาใหม ่การทดสอบหลงับทเรียนจึงมีความจ าเป็นส าหรับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทกุประเภท นอกจากจะเป็นการประเมินผลการเรียนรู้แล้ว การทดสอบยงัมีผล
ตอ่ความคงทนในการจดจ าเนือ้หาของผู้ เรียนด้วย แบบทดสอบจงึควรถามแบบเรียงล าดบัตามวตัถปุระสงค์
ของบทเรียน ถ้าบทเรียนมีหลายหวัเร่ืองยอ่ย อาจแยกแบบทดสอบออกเป็นส่วนๆ ตามเนือ้หา โดยมี
แบบทดสอบรวมหลงับทเรียนอีกชดุหนึง่ก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัวา่ผู้ออกแบบบทเรียนต้องการแบบใด  

9. สรุปและน าไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปและน าไปใช้ จดัวา่เป็นสว่นส าคญัในขัน้ตอน
สดุท้ายท่ีบทเรียนจะต้องสรุปมโนคตขิองเนือ้หาเฉพาะประเดน็ส าคญัๆ รวมทัง้ข้อเสนอแนะตา่งๆ เพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลงัจากศกึษาเนือ้หาผา่นมาแล้ว ในขณะเดียวกนั 
บทเรียนต้องชีแ้นะเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องหรือให้ข้อมลูอ้างอิงเพิ่มเตมิ เพื่อแนะแนวทางให้ผู้ เรียนได้ศกึษาตอ่ใน
บทเรียนถดัไป หรือน าไปประยกุต์ใช้กบังานอ่ืนตอ่ไป  
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การเรียนรู้ตามทฤษฎขีอง Bloom 

 
Bloom แบ่งทฤษฎีการเรียนรู้ออกเป็น 6 ขั้น ดงัน้ี 
 
ขั้นที่ 1 ความรู้ หรือ ความจ า ในขั้นน้ี เป็นการใหเ้น้ือหาตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้(วา่จะใหเ้รียนเร่ืองอะไร)แก่
ผูเ้รียน และพยายามท าใหผู้เ้รียนสามารถจดจ าเน้ือหาเหล่านั้นได ้โดยอาจท าไดโ้ดยการใหนิ้ยามหรือ
ความหมายของส่ิงต่างๆท่ีเราตอ้งการสอนใหผู้เ้รียนรับทราบ 
 
ขั้นที ่2 ความเข้าใจ ในขั้นน้ีเป็นการอธิบายเน้ือหาของบทเรียนใหผู้เ้รียนเขา้ใจ อาจเป็นหลกัการ ขั้นตอนการ
ท างาน หรือตวัอยา่งต่างๆท่ีมีอยูใ่นบทเรียน และอาจทดสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนโดยการถามค าถามท่ีท าให้
ผูเ้รียนตอ้งอธิบายเหตุผลหรือวธีิคิดในการตอบค าถาม หรือใหผู้เ้รียนอธิบาย ขั้นตอน หรือวธีิการต่างๆ ท่ีมีอยู่
ในบทเรียน 
 
ขั้นที ่3 การประยุกต์ใช้ เป็นการน าความรู้ท่ีไดห้รือเขา้ใจ มาใหผู้เ้รียนปฏิบติัหรือทดลอง(ในกรณีท่ีสามารถท า
ได)้เพื่อให้ผูเ้รียนเห็นภาพไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน และเป็นการน าความรู้นั้นมาใชใ้นชีวติประจ าวนั อีกทั้งยงัท าใหม้อง
ความเขา้ใจของผูเ้รียนไดช้ดัเจนข้ึน(วา่ผูเ้รียนเขา้ใจหรือไม่) 
 
ขั้นที ่4 การวเิคราะห์ หลงัจากไดท้ดลองหรือลงมือปฏิบติัจริงแลว้ อาจเกิดปัญหาต่างๆข้ึนในการทดลองหรือ
ปฏิบติั ใหผู้เ้รียนลองวเิคราะห์วา่ปัญหานั้นเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และใหผู้เ้รียนหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดย
อาศยัความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ของผูเ้รียน 
 
ขั้นที ่5 การสังเคราะห์ เป็นการน าความรู้ ความเขา้ใจ ต่างๆท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากขั้นตอนท่ีผา่นมา มาจดัเรียงหรือ
ประกอบรูปแบบใหม่ใหต่้างจากรูปแบบเดิม โดยเนน้โครงสร้างใหม่ 
 
ขั้นที ่6 การประเมินค่า เป็นขั้นตอนในการวดัหรือตดัสินใจวา่ส่ิงใดถูกหรือผิด โดยวดัหรือตดัสินใจบนพื้นฐาน
ของกฎเกณฑแ์ละเหตุผลท่ีชดัเจน 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ของสกนิเนอร์  (Skinner)  เป็นผูคิ้ดทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าหรือแบบ
ปฏิบติัการ  ซ่ึงมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั  คือ  Operant  Conditioning  Theory  หรือ  Instrumental conditioning 
theory  หรือ  Type - R Conditioning Theory   สกินเนอร์ไดเ้สนอแนวความคิดโดยจ าแนกทฤษฎีทางพฤติกรรม
ออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

1.  พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้แบบ   Type S  (Response Behavior)  ซ่ึงมีส่ิงเร้า (Stimulus)  เป็น
ตวัก าหนดหรือดึงออกมา  เช่น  น ้าลายไหลเน่ืองจากใส่อาหารเขา้ไปในปาก  สะดุง้เพราะถูกเคาะท่ีสะบา้ขา้ง
เข่า  หรือการหร่ีตาเม่ือถูกแสงไฟ  พฤติกรรมดงักล่าวเป็นการตอบสนองแบบอตัโนมติั 

2.  พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้แบบ  Type R  (Operant Behavior) พฤติกรรมหรือการตอบสนอง
ข้ึนอยูก่บัการเสริมแรง  (Reinforcement)  การตอบสนองแบบน้ีจะต่างกบัแบบแรก  เพราะอินทรียเ์ป็น
ตวัก าหนดหรือเป็นผูส้ั่งใหก้ระท าต่อส่ิงเร้า  ไม่ใชใ้หส่ิ้งเร้าเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของอินทรีย ์ เช่น  การถาง
หญา้  การเขียนหนงัสือ  การรีดผา้  พฤติกรรมต่าง ๆ  ของคนในชีวติประจ าวนัเป็นพฤติกรรมแบบ Operant 
Conditioning)  หลกัการเรียนรู้ท่ีส าคญั  หลกัการเรียนรู้ของทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท า เนน้การ
กระท าของผูท่ี้เรียนรู้มากกวา่ส่ิงเร้าท่ีก าหนดให้  กล่าวคือ  เม่ือตอ้งการให้อินทรียเ์กิดการเรียนรู้จากส่ิงเร้าใดส่ิง
เร้าหน่ึง  เราจะใหผู้เ้รียนรู้เลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยไม่บงัคบัหรือบอกแนวทางในการเรียนรู้ เม่ือผูเ้รียน
แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แลว้จึง "เสริมแรง" พฤติกรรมนั้นทนัที  เพื่อใหผู้เ้รียนรู้วา่พฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้น
เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้  หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระท านั้น  พฤติกรรม
การตอบสนองจะข้ึนอยูก่บัการเสริมแรง  (Reinforcement)  ตวัเสริมแรงแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 

1.   ตวัเสริมแรงทางบวก  (Positive  Reinforcement)  หมายถึง ส่ิงเร้าใด  ๆ  ซ่ึงเม่ือน ามาใชแ้ลว้ท าให้
อตัราการตอบสนองเพิ่มมากข้ึน  เช่น  ค าชมเชย  รางวลั  อาหาร 

2.   ตวัเสริมแรงทางลบ   (Negative  Reinforcement)   หมายถึง  ส่ิงเร้าใด ๆ  ซ่ึงเม่ือน ามาใชแ้ลว้ท าให้
การตอบสนองเพิ่มข้ึนในทางลบ  เป็นตวัเสริมแรงทางลบ  เช่น  เสียงดงั  อากาศร้อน  ค าต าหนิ  กล่ิน  การท า
โทษ  เป็นการน าตวัเสริมแรงลบเขา้มา  เพราะการท าโทษบางอยา่งหากน าไปใชจ้ะมีผลใหอ้ตัราการตอบสนอง
เปล่ียนไปในลกัษณะท่ีเขม้ข้ึน 

การน าทฤษฎีการเรียนรู้ของสกินเนอร์ไปใชใ้นการจดัการศึกษาปฐมวยั 

1.  การใชเ้สริมแรง   (Reinforcement)   ทุกขั้นตอนของการจดักิจกรรม  ครูควรใหก้ารเสริมแรง  โดย
การชมเชยหรือใหแ้รงจูงใจ  โดยวธีิการต่าง ๆ  เช่น  การใหร้างวลั  ทั้งน้ีเพราะเด็กในวยัน้ีตอ้งการใหผู้อ่ื้นสนใจ
ตนหรือเห็นวา่ตนเองส าคญักวา่คนอ่ืน  การใหแ้รงจูงใจจะท าใหเ้ด็กเกิดความสนใจ  พอใจท่ีจะเรียน 

2.  การปลูกฝังพฤติกรรมบางอยา่งและการลดพฤติกรรมบางอยา่ง  (Shaping Behavior) 
หลกัการส าคญัของทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ก็คือการควบคุมการ

ตอบสนองดว้ยวธีิการเสริมแรง  กล่าวคือ  เราจะใหก้ารเสริมแรงเฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งการเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยติด
ตวั  ดงันั้นถา้เราตอ้งการใหเ้ด็กมีพฤติกรรมใหม่ในเร่ืองใด  ก็ควรใหก้ารเสริมแรงพฤติกรรมนั้น  เพื่อใหเ้ด็กท า
ต่อไปจนเป็นนิสัย แต่ถา้ตอ้งการใหพ้ฤติกรรมใดหายไปก็ควรลดการเสริมแรงพฤติกรรมนั้น  ก็จะท าให้



15 
 

                

พฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนานั้นหายไป  การปลูกฝังพฤติกรรมใหม่ใหแ้ก่เด็กโดยการใชก้ารเสริมแรงเป็นส่ิง
ควบคุมพฤติกรรม ครูควรมีการวางแผนใหเ้หมาะสม 

3.  บทเรียนแบบโปรแกรม  (Programmed Maching)  และเคร่ืองช่วยสอน  (Teaching Learning) สกิน
เนอร์ไดเ้สนอการสอนแบบโปรแกรม   ซ่ึงจดัแบ่งเน้ือหาวิชาออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ เป็นขั้น ๆ  และจดัล าดบัให้
เป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้เรียนไดง่้าย และเม่ือส าเร็จแต่ละขั้นจะไดรั้บแรงเสริม หรือให้รางวลัทนัที ทั้งบทเรียน
ส าเร็จรูปและเคร่ืองช่วยสอนต่างเนน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยมีค าตอบท่ีถูกตอ้งไวใ้ห้  ซ่ึง
บทเรียนดงักล่าวควรน ามาใชป้ระกอบการเรียนการสอนจะท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้มากยิง่ข้ึนทฤษฎีพฒันาการ
ของอีริคสันอีริคสัน  (Erikson)  ไดเ้นน้ความส าคญัท่ีวยัของเด็ก  ขั้นตอนของการพฒันาการและส่ิงแวดลอ้มท่ี
อยูร่อบ ๆ  ตวัเด็กวา่  ถา้เด็กอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีเขาพอใจ  ประสบความส าเร็จ เขาจะมองโลกในแง่ดี มีความ
เช่ือมัน่และไวว้างใจผูอ่ื้น  แต่ถา้เด็กอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดี  ไม่พอใจ  จะมองโลกในแง่ร้าย  ขาดความเช่ือมัน่
ในตนเองและไม่วางใจผูอ่ื้นอีริคสัน  ยงัไดย้  ้าวา่  ถา้หากเด็กไม่พฒันาและผา่นขั้นตน้แลว้  เด็กก็จะไม่สามารถ
พฒันาในขั้นต่อ ๆ ไปไดก้ารน ามาใชใ้นการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษานั้น  การจดักิจกรรมในขั้น
ก่อนประถมศึกษา  เนน้การท่ีเด็กไดป้ระสบความส าเร็จและพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มของหอ้งเรียน  ต่อเพื่อน
ฝงูและต่อครู  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ด็กมองสังคมใหม่  สังคมโรงเรียนในดา้นดี มีความเช่ือมัน่และไวว้างใจต่อผูอ่ื้น  และ
ถา้หากวา่เด็กพอใจและมองโรงเรียนในแง่ดีแลว้ เด็กก็อยากมาโรงเรียน ก็จะไดรั้บการพฒันาใหเ้จริญเติบโตข้ึน
การช่วยเหลือตนเอง  เช่น  การไปหอ้งน ้า การแต่งกาย  การเก็บของเล่นเขา้ท่ีนั้น  ในระยะเร่ิมตน้  ครูจะดูแลอยู่
อยา่งใกลชิ้ด  และใชก้ารชมเชย การชกัชวนใหท้ ากิจกรรมร่วมกบัครู  ก็จะเป็นการไม่บงัคบั  เด็กไม่เกิดการ
ต่อตา้นและเกิดความพอใจเป็นรางวลัในการท ากิจกรรมช่วยเหลือ  การหวัเราะเยาะในส่ิงท่ีเด็กท า  หรือการจดั
แข่งขนัผลงานท่ีอาจจะก่อให้เกิดการละอาย  ก็ไม่ควรใช ้ เพราะจะท าใหเ้ด็กไม่กลา้แสดงออกอีกต่อไปกิจกรรม
ในระดบัก่อนประถมศึกษา  เนน้ผา่นการเล่น  ซ่ึงเป็นการสนุกสนาน ส่ืออุปกรณ์ท่ีใช้   ก็เรียกร้องและเชิญชวน
ต่อการเขา้ร่วมการใชจิ้นตนาการ  บทบาทสมมติซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อพฒันาของเด็กวยัน้ี  ก็มีการจดัให้อยู่
ตลอดเวลา 
  

การเสริมแรง  คือส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงจะแยกเป็น  2  ประเภทคือ  การ
เสริมแรงทางบวก  คือส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดการแสดงพฤติกรรมเพิ่มข้ึน  และการเสริมแรงทางลบ  คือส่ิงท่ีเม่ือ
น าออกไปแลว้จะท าใหก้ารแสดงพฤติกรรมเพิ่มข้ึน  การลงโทษ  การเสริมแรงทางลบและการลงโทษมีลกัษณะ
ท่ีคลา้ยคลึงกนัและมกัจะใชแ้ทนกนัอยูเ่สมอ  แต่การอธิบายของสกินเนอร์การเสริมแรงทางลบและการลงโทษ
ต่างกนั  โดยเขาไดเ้นน้วา่การลงโทษนั้นเป็นการระงบัหรือหยดุย ั้งพฤติกรรม 

เปรียบเทียบการเสริมแรงและการลงโทษ ไดด้งัน้ี 

พฤติกรรม การเสริมแรง เพิ่มพฤติกรรม ก่อใหเ้กิดการ
กระท า พฤติกรรมนั้นบ่อยข้ึน 

พฤติกรรม การลงโทษ ลดพฤติกรรม ก่อให้เกิดการ
กระท า พฤติกรรมนั้นนอ้ยลง 
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2.  ตารางการใหก้ารเสริมแรง 

ในการทดลองของสกินเนอร์ซ่ึงเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือกระท าเอง  ดงันั้นระยะเวลาในการใหก้าร
เสริมแรงจะมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้มาก ตารางการใหก้ารเสริมแรง  สามารถแยกออกได ้ดงัน้ี 

 

 
 

 
 

 
3. การปรับพฤติกรรม           การปรับพฤติกรรม  คือ  การน าแนวความคิดของสกินเนอร์ในเร่ืองกฎแห่งผลมา
ใชอ้ยา่งเป็นระบบเพื่อท าการปรับพฤติกรรมของบุคคล  หลกัการน้ีอาจจะใชท้ั้งการเสริมแรงทางบวกและการ
เสริมแรงทางลบประกอบกนั  อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาวจิยัของทิฟเนอร์และคณะ  พบวา่ในหลาย ๆ คร้ังท่ี
การใชห้ลกัดงักล่าวไม่เกิดผลนัน่ก็คือแมจ้ะใชห้ลกัการชม  แต่ผูเ้รียนก็ยงัคงมีการกระท าผดิต่อไป  ดงันั้นการ
ใชห้ลกัดงักล่าวควรจะใชร่้วมกบัเทคนิคอ่ืน ๆ ดว้ย หลกัการชมท่ีมีประสิทธิภาพ ควรจะมีลกัษณะดงัน้ี 
(1) ควรชมพฤติกรรมท่ีสมควรไดรั้บการยกยอ่ง  
(2) ระบุพฤติกรรมท่ีสมควรยกยอ่งอยา่งชดัเจน  
(3) ชมดว้ยความจริงใจ 
 

 

ตวัอยา่งตารางการใหก้ารเสริมแรง 

ตารางการเสริมแรง ลกัษณะ ตัวอย่าง 

การเสริมแรงทุกคร้ัง (Continuous) 
เป็นการเสริมแรงทุกคร้ังท่ี 

แสดงพฤติกรรม 

ทุกคร้ังท่ีเปิดโทรทศัน์แลว้ 
เห็นภาพ 

การเสริมแรงความช่วงเวลาท่ี 
แน่นอน (Fixed - Interval) 

ใหก้ารเสริมแรงตามช่วงเวลาท่ี 
ก าหนด 

ทุก ๆ สัปดาห์ผูส้อนจะท า 
การทดสอบ 

การเสริมแรงตามช่วงเวลาท่ี 
ไม่แน่นอน  

(Variable - Interval) 

ใหก้ารเสริมแรงตามระยะเวลา 
ท่ีไม่แน่นอน 

ผูส้อนสุ่มทดสอบตามช่วงเวลา 
ท่ีตอ้งการ 

การเสริมแรงตามจ านวนคร้ัง 
ของการตอบสนองท่ีแน่นอน  

(Fixed - Ratio) 

ใหก้ารเสริมแรงโดยดูจาก 
จ านวนคร้ังของการตอบสนอง 
ท่ีถูกตอ้งดว้ยอตัราท่ีแน่นอน 

การจ่ายค่าแรงตามจ านวน 
คร้ังท่ีขายของได ้

การเสริมแรงตามจ านวนคร้ัง 
ของการตอบสนองท่ีไม่แน่นอน 

(Variable - Ratio) 

ใหก้ารเสริมแรงตามจ านวนคร้ัง 
ของการตอบสนองแบบไม่แน่นอน 

การไดรั้บรางวลัจากเคร่ือง 
เล่นสล๊อตมาชีน 
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ทฤษฎสัีมพันธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ 
ทฤษฎสัีมพันธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike) (Connectionism Theory หรือ Bond Theory หรือ S - R 
Theory) 
 ธอร์นไดค์ (Thorndike) ซ่ึงไดก้ล่าววา่การเรียนรู้คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
(Bond)ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองและไดรั้บความพึงพอใจจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ ธอร์นไดน์เป็นผูต้ ั้ง
ทฤษฎีน้ีจากการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ของสัตว ์(แมวเป็นส่วนใหญ่) ในการเปิดหีบกลเป็นระยะเวลานานและ
ไดข้อ้สรุปวา่ การเรียนรู้เกิดจากการลองผดิลองถูกโดยเช่ือวา่การเรียนรู้เกิดจากการท่ีมองเห็นความต่อเน่ืองของ
ปัญหา หรือมองเห็นการเช่ือมโยง หรือเก่ียวขอ้ง ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองการเรียนรู้แบบลองผดิลองถูก 
ผูเ้รียนตอ้งอาศยัเวลาหรือจ านวนคร้ังของการลองผดิลองถูกมากเพียงพอ จึงจะน าสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการไดส้ าเร็จ 

ซ่ึงมีหลกัการพอสรุปได ้คือ  
1.1 กฎการเรียนรู้ 

จากการทดลองเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก ธอร์นไดน์ ไดเ้สนอกฎการเรียนรู้ท่ีส าคญั 3 กฎ คือ 

1.1.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)เป็นกฎท่ีกล่าวถึงสภาพการณ์ 3 สภาพการณ์ คือ 

- การกระท าท่ีเกิดข้ึนจากความพร้อมของร่างกาย ถา้ไดก้ระท ายอ่มจะก่อใหเ้กิดความพอใจ 

เม่ือร่างกายเกิดความพร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดถา้ไม่ไดก้ระท ายอ่มก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจหรือความร าคาญใจ 

- เม่ือร่างกายไม่พร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดแลว้ ถา้ถูกบงัคบัใหก้ระท ายอ่มจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจหรือ
ร าคาญใจ 

1.1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) 
การสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองดว้ยการฝึกจะท าใหเ้กิดความแน่นแฟ้นและมัน่คง แต่
ถา้การฝึกหดัปฏิบติัไม่ต่อเน่ืองกนั หรือการไม่ไดน้ าไปใชจ้ะท าใหเ้กิดการลืมได ้ ความหมายของกฎแห่งการฝึก
อาจสรุปไดด้งัน้ี 

ก. การเช่ือมโยง หรือขอ้ต่อจะกระชบัมัน่คงยิง่ข้ึน ถา้มีการใชแ้ละจะเส่ือมลงหรืออ่อนลง (Weakness of 
Connection) เม่ือไม่ไดใ้ช ้

ข. ส่ิงใดมีการกระท าซ ้ า ๆ หรือมีการฝึกเสมอ ๆ ผูฝึ้กยอ่มกระท าส่ิงนั้นไดดี้ ส่ิงใดท่ีไม่ไดท้  านาน ๆ ยอ่มท าส่ิง
นั้นไม่ไดเ้หมือนเดิม 

ค. พฤติกรรมใด ๆ ไดมี้การกระท าต่อเน่ืองกนัอยูย่อ่มมีผลใหก้ารกระท านั้นสมบูรณ์ยิ่งข้ึนถา้พฤติกรรมใดไม่มี
โอกาสไดใ้ชห้รือเวน้วา่งไป หรือไม่ไดก้ระท าซ ้ า ๆ บ่อย ๆ พฤติกรรมนั้นก็มีแนวโนม้ท่ีจะถูกลืม หรือแมจ้ะไม่
ลืมก็ไม่อาจท าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ข้ึนได ้

1.1.3 กฎแห่งผล หรือกฎแห่งผลตอบสนอง (Law of Effect) กฎน้ีกล่าววา่เม่ือการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิง
เร้ากบัการตอบสนองถูกกระท าข้ึน และติดตามดว้ยสภาพการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจแลว้ความเขม้แขง็ของ
การเช่ือมโยงก็จะแน่นแฟ้นข้ึน แต่ถา้การเช่ือมโยงน้ีถูกติดตามดว้ยสภาพการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความร าคาญใจแลว้
การเช่ือมโยงจะคลายความแน่นแฟ้นลง ดงันั้นสภาพ ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ จึงเป็นท่ีมนุษยห์รือสัตวไ์ม่
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พยายามหลีกเล่ียง จะพยายามรักษาสถานภาพนั้นไว ้ หรือท าใหเ้กิดข้ึนมาใหม่ แต่สภาพใดท่ีท าใหเ้กิดความ
ร าคาญใจ เขาจะพยายามหาทางหลีกเล่ียง ไม่อยากไดแ้ละตอ้งการใหส้ถานภาพนั้นส้ินสุดโดยเร็ว 

 

1.2 ข้อสรุปเกีย่วกบัการเรียนรู้  
1.2.1 จากกฎแห่งความพร้อม ในปัจจุบนัความพร้อม หมายถึง ผูเ้รียนมีความเจริญพร้อมทั้งทางกายใจ 

มีการปรับตวัเตรียมพร้อมมีความตั้งใจ ความสนใจ และมีทศันคติอนัจะก่อให้เกิดการกระท าข้ึนภาวะท่ีสมบูรณ์
คือการมีวุฒิภาวะ ดงันั้นก่อนท่ีผูส้อนจะสอนจะตอ้งส ารวจและศึกษาความพร้อมของผูเ้รียนเตรียมผูเ้รียนให้
พร้อมก่อนใหก้ารศึกษาจดับทเรียนสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียน 

1.2.2 จากกฎแห่งการฝึกหดั หลกัการส าคญัของการฝึกมีดงัน้ี 

- การฝึกใหก้ระท าซ ้ าส่ิงเดียวกนัในสถานการณ์ท่ีต่างกนั การกระท าซ ้ าซากในส่ิงเดียวกนั เหมือน ๆ 
กนั จะท าใหเ้กิดความเหน่ือยอ่อน รู้สึกขุ่นเคือง และอารมณ์เสีย ดงันั้นในการฝึกเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงควรจะตอ้งท า
แบบฝึกหลาย ๆ แบบ 

- ระยะเวลาของการฝึกข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของงาน และส าหรับการฝึกงานทกัษะ การฝึกท่ีมีการพกั
สลบักนัไป ผูเ้รียนจะไดมี้เวลาวเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์ผลกของการฝึกก่อนท่ีจะลงมือฝึกต่อไป ส่วนงานท่ีเป็น
งานสร้างสรรค ์การฝึกติดต่อกนัไปโดยไม่หยดุจะมีผลดีกวา่ เพราะจะท าใหค้วามคิดต่อเน่ืองกนัไป 

 

- ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนตอบสนองไดถู้กตอ้ง จะตอ้งให้รางวลั หรือใหส่ิ้งท่ีท าความพอใจแก่ผูเ้รียน การฝึกจะมีผล
สมบูรณ์หากผูก้ระท านั้นรู้วตัถุประสงคแ์ละมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ของส่ิงท่ีกระท านั้นดว้ย พร้อมทั้งมี
ความสนใจและตั้งใจอีกดว้ยดงันั้นก่อนการฝึกจะตอ้งสร้างความอยากท่ีจะฝึกเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถฝึกซ ้ า ๆ ฝึก
หลายๆ คร้ัง หรือสามารถเรียนเกินขีด (Over Learning) ไดโ้ดยไม่เหน่ือยหน่าย 

1.2.3 จากกฎแห่งผลตอบสนองธอร์นไดน์ โดยอธิบายความส าคญัของกฎแห่งผลไดโ้ดยเช่ือมโยง
รางวลักบัความส าเร็จ การลงโทษกบัความลม้เหลว แนวโนม้ของพฤติกรรมมนุษยมี์ดงัต่อไปน้ี  
- คนจะเรียนไดดี้ ถา้ผลตอบสนองของการเรียนนั้นท าให้ผูเ้รียนพอใจ และคนเราจะเรียนเลวลงถา้ผลการเรียน
นั้นท าใหผู้เ้รียนร าคาญใจ รางวลัและความส าเร็จจะช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมมากข้ึนและขจดัส่ิงรบกวน
ออกไปแต่การท าโทษและความลม้เหลวจะลดการกระท านั้นลงถา้จะใหเ้รียนรู้บางอยา่ง จะตอ้งมีรางวลัให้เม่ือ
ผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการ 

- ถา้ตอ้งการจะใหพ้ฤติกรรมบางอยา่งหายไป เม่ือผูเ้รียนแสดงพฤติกรรมนั้นจะตอ้งมีการท าโทษการเรียนรู้
ข้ึนอยูก่บัผลของพฤติกรรมถา้แสดงพฤติกรรมแลว้น ามาซ่ึงความพึงพอใจพฤติกรรมอนันั้นจะถูกเก็บไว ้ แต่ถา้
ท าแลว้น ามาซ่ึงความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมอนันั้นจะถูกขจดัทิ้งไป 

 
 


