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หลกัการสอนและการจดัการเรียนรู้

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นันทน์ภสั นิยมทรพัย์



การเรียนรู้และการสอน
- ความหมาย
- ความส าคัญ
- องค์ประกอบ 
- ความสัมพันธ์ของการสอนและการเรียนรู้



ความหมายของการเรียนรู้

การเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลง  ที่
คอ่นขา้งถาวร อนัเนื่องมาจากประสบการณ์ 

การเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลง  
ทีค่อ่นขา้งถาวร                         

อนัเนื่องมาจากประสบการณ์
Ormrod, J.E. (2006:184)

พฤติกรรม

ส่ิงท่ีเป็นตวัแทน
หรือเช่ือมโยงกบัสมอง 

นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม

นักจิตวิทยากลุ่มพุทธิปัญญานิยม



การเรียนรู้มีความหมายอีกนัยหนึ่งในแง่ของ
กระบวนการ

หมายถึง กระบวนการของการได้มาซึ่งพฤติกรรมหรือ
ตัวแทนใหม่ โดยใช้ค าว่า แทนผลลัพธ์ที่
ได้จากกระบวนการเรียนรู้

ผลสัมฤทธิ์

Ormrod, J.E. (2006:184)

ความหมายของการเรียนรู้



การเรยีนรู ้หมายถงึ กระบวนการหรอืวธิกีารที่
บุคคลใชใ้นการสรา้งความหมายของขอ้มลูหรอืสิง่เรา้ทีเ่ขา้
มาทางประสาทสมัผสัใหเ้กดิเป็น... 

ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคต ิความรูส้กึ พฤตกิรรมที่
พงึประสงค์

เกดิไดทุ้กเวลา สถานที ่จากประสบการณ์และการฝึกอบรม
บ่มนิสยัทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการกไ็ด้

ราชบณัฑติยสถาน. (2555:324)

ความหมายของการเรียนรู้



การเรยีนรู ้หมายถงึ กระบวนการหรอืวธิกีารที่
บุคคลใชใ้นการสรา้งความหมายของขอ้มลูหรอืสิง่เรา้ทีเ่ขา้
มาทางประสาทสมัผสัใหเ้กดิเป็น... 

ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ เจตคต ิความรูส้กึ พฤตกิรรมที่
พงึประสงค์

เกดิไดทุ้กเวลา สถานที ่จากประสบการณ์และการฝึกอบรม
บ่มนิสยัทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการกไ็ด้

ราชบณัฑติยสถาน. (2555:324)

ความหมายของการเรียนรู้



วุฒิภาวะ/พัฒนาการคลาน นั่ง ยืน เดิน

ฤทธิ์ยา ความเหนื่อยล้า 
อาการบาดเจ็บ โรค

เกิดชั่วคราว
ไร้สติ

ต้องเกิดจาก ประสบการณ์ / การฝึกหัด เท่านั้น



สรุป 
ความหมายม ี2 ลกัษณะ
1. ผลการเรยีนรู ้(Learning Outcome)
2. กระบวนการเรยีนรู ้(Learning Process)

ความหมายของการเรียนรู้



ในสภาพการเรยีนรูต้่างๆ ยอ่มประกอบดว้ยปัจจยัที่
ส าคญั 3 ประการ ดว้ยกนั คอื
1. ตวัผูเ้รยีน 
(Learner)

2. เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีเ่ป็นตวัเรา้ 
(Stimulus Situation)

3. การกระท าหรอืการตอบสนอง 
(Action หรอื Response)

องค์ประกอบของการเรียนรู้



องคป์ระกอบของการเรียนรู้
อารี พนัธ์มณี (2546 : 178) ไดท้วบทวนแนวคิดของดอลลาร์ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller) เสนอวา่การเรียนรู้ มีองคป์ระกอบส าคญั 4
ประการ คือ
1. แรงขบั (Drive) 

เป็นความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล เป็นความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ของบุคคลทั้งสมอง ระบบประสาทสมัผสัและกลา้มเน้ือ แรงขบั
และความพร้อมเหล่าน้ีจะก่อใหเ้กิดปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมท่ีจะชกัน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป
2. ส่ิงเร้า (Stimulus) 

เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นตวัการท่ีท าใหบุ้คคลมีปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา 
ในสภาพการเรียนการสอน ส่ิงเร้าจะหมายถึงครู กิจกรรมการสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ท่ีครูน ามาใช้
3. การตอบสนอง (Response) 

เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกมาเม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้า ทั้งส่วนท่ีสงัเกตเห็นไดแ้ละ
ส่วนท่ีไม่สามารถสงัเกตเห็นได ้เช่น การเคล่ือนไหว ท่าทาง ค าพดู การคิด การรับรู้ ความสนใจ และความรู้สึก เป็นตน้
4. การเสริมแรง (Reinforcement) 

เป็นการใหส่ิ้งท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอนัมีผลในการเพิ่มพลงัใหเ้กิดการเช่ือมโยง ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองเพิ่มข้ึน 
การเสริมแรงมีทั้งทางบวกและทางลบ ซ่ึงมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอนัมาก



กระบวนการเรยีนรูช้ว่ยท าใหม้นุษยไ์ดร้บัประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ 
ท าใหเ้กดิการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมซึง่สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนิน
ชวีติและการอยูร่ว่มในสงัคม  

เนื่องจากการเรยีนรูส้ามารถเกดิขึน้ไดท้ัง้ในและนอกหอ้งเรยีนจงึเป็น
กระบวนการทีเ่กดิขึน้แทบจะตลอดเวลาของการด าเนินชวีติ  เรยีกไดว้่าเป็น
กระบวนการต่อเนื่องตลอดชวีติ

ความส าคัญของการเรียนรู้



การสอน (Teaching)
การเรียนการสอน (Instruction)

- ความหมาย
- องค์ประกอบ
- ความส าคัญ



การสอน (ในความหมายเดมิ)
เป็นการบอกกล่าว สัง่ อธบิาย ชีแ้จง แสดง

ใหด้ ูเป็นการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ เจตคติ โดย
ผูร้บัและผูใ้หม้ปีฏสิมัพนัธต์่อกนัในกระบวนการ
เรยีนรูท้ีค่รมูบีทบาทส าคญั เกดิขึน้ไดทุ้กหนแหง่

ความหมายของการสอน



การสอน (ในความหมายหลงัจากแนวคดิ
ของจอหน์ดวิอี ้“Learning by Doing”)

มกีารเปลีย่นจ าค าวา่การสอนเป็น 
การเรยีนการสอน (Instruction)

ความหมายของการสอน



การสอน การเรียนการสอน

ครเูป็นศนูยก์ลาง นกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง
เป็นศาสตรค์อืมกีารวางแผนตามหลกัการ มี
กระบวนการขัน้ตอนชดัเจนเป็นศลิป์

เกดิขึน้ไดทุ้กหนแหง่ทนัที เกดิขึน้ตามสถานการณ์ทีก่ าหนด

ถ่ายทอดความรู้
นร.ไดเ้น้ือหา

ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
นร.ไดม้ากกวา่เน้ือหา

ปฏสิมัพนัธ:์ มนุษย-์มนุษย์ ปฏสิมัพนัธ:์ มนุษย-์ไมจ่ ากดั

ความหมายของการสอน



การสอน การเรียนการสอน

ครเูป็นศนูยก์ลาง นกัเรยีนเป็นศนูยก์ลาง
เป็นศาสตรค์อืมกีารวางแผนตามหลกัการ มี
กระบวนการขัน้ตอนชดัเจนเป็นศลิป์

เกดิขึน้ไดทุ้กหนแหง่ทนัที เกดิขึน้ตามสถานการณ์ทีก่ าหนด

ถ่ายทอดความรู้
นร.ไดเ้น้ือหา

ชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
นร.ไดม้ากกวา่เน้ือหา

ความหมายของการสอน



หรือ การเรียนการสอน (Instruction)

กระบวนการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนเพ่ือท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจดุประสงคท่ี์
ก าหนดซ่ึงต้องอาศยัศาสตรแ์ละศิลป์ของผูส้อน

ความหมายของการสอน

อาภรณ์ ใจเที่ยง, (2546:2) 



การเรียนการสอน (Instruction)
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกบัส่ือ

ภายใต้การก ากบัดแูลของผูส้อน อย่างมีแบบแผนตามแนวคิด
ทฤษฎี เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนด 

ความหมายของการสอน



การเรียนการสอน (Instruction)
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รียน หรือผูเ้รียนกบัส่ือ

ภายใต้การก ากบัดแูลของผูส้อน อย่างมีแบบแผนตามแนวคิด
ทฤษฎี เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจดุมุ่งหมายท่ีก าหนด 

? ปฏิสมัพนัธ ์เป็นอะไรได้บา้ง

ความหมายของการสอน



การเรียนการสอน

การสอน 
พูด บอก 
เล่า 
อธิบาย 
ชี้แจง 
ถ่ายทอด

ท างานกลุ่ม
อภิปราย
น าเสนอ
สร้างผลผลิต
ท าทดลอง
ลงมือปฏิบัติ
ทัศนศึกษา
โต้วาที
แสดงละคร



การเรียนการสอน

การสอน 
พูด บอก 
เล่า 
อธิบาย 
ชี้แจง 
ถ่ายทอด

ท างานกลุ่ม
อภิปราย
น าเสนอ
สร้างผลผลิต
ท าทดลอง
ลงมือปฏิบัติ
ทัศนศึกษา
โต้วาที
แสดงละคร



การเรียนการสอน
การสอน 
พูด บอก 
เล่า 
อธิบาย 
ชี้แจง 
ถ่ายทอด

ท างานกลุ่ม
อภิปราย
น าเสนอ
สร้างผลผลิต
ท าทดลอง
ลงมือปฏิบัติ
โต้วาที
แสดงละคร

=

กิจกรรมภายใต้การดูแลของครู



องคป์ระกอบของการสอน

สุพิน บุญชูวงค์
(2532: 4-5)
1. ครู  
2. นกัเรียน 
3. ส่ิงท่ีจะสอน

ล าพอง บุญช่วย 
(2530: 1)
1. ครู  
2. นกัเรียน 
3. หลกัสูตร
4. วิธีสอน
5. วตัถุประสงคข์องการ

สอน
6. ส่ือการสอน
7. การประเมินผล

Tyler 
(1949)
1. จุดมุ่งหมาย
2. ประสบการณ์

การเรียนรู้

3. การประเมินผล



Tyler (1949) ก ำหนดองค์ประกอบของกำรเรียนกำรสอน เรียกว่ำ Tyler Loop ไว้ 3 ส่วน 

Objective 

Learning Experience

Evaluation

O 

L

E

1. จุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์

2. กิจกรรม / ประสบการณ์การเรียนรู้

3. การประเมินผลการเรียนการสอน

องคป์ระกอบของการสอน



Tyler Loop

O

LE

OLE 



1. จุดมุ่งหมาย
ครูผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตร แล้วก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนว่า หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว ประสงค์จะให้นักเรียน

เรียนรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถท าอะไรได้บ้าง จุดมุ่งหมายในการสอนควรก าหนดให้อยู่ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Objectives) ซึ่งสามารถสังเกตได้และวัดได้
2. ผู้เรียน / พฤติกรรมพื้นฐานของผู้เรียน

ครูควรรู้จักข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น วัย ระดับความรู้ ฯลฯ จะท าให้สามารถจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่
3. การเรียนการสอน

ครูผู้สอนอาจเลือกใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ซึ่งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัย
สภาพพื้นฐานของผู้เรียน และลักษณะของเนื้อหาวิชาด้วย อีกทั้งควรค านึงถึงการจัดแบ่งเนื้อหาวิชาเป็นหน่วยย่อย หน่วยย่อยใดควรสอน
ก่อนหรือหลัง และเนื้อหาในแต่ละหน่วยย่อยนั้นควรจะใช้อุปกรณ์ / สื่อการสอนใด
4. การวัดและประเมินผล

เป็นการตรวจสอบผลการเรียนการสอนเพ่ือจะได้ทราบว่าภายหลังจากผ่านการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด  นั่นหมายถึงผู้เรียนมีการเรียนรู้เกิดขึ้นหรือไม่ และการสอน
ของครูมีประสิทธิผลอย่างไร

(ไพศาล หวังพานิช, 2526:6)

องคป์ระกอบของการสอน



จุดมุ่งหมาย ผู้เรียน / พฤติกรรม
พื้นฐานของผู้เรยีน

การเรียน
การสอน

การวัดและ
ประเมินผล

การปรับปรุงแก้ไข

องคป์ระกอบของการสอน



ความส าคญัของการสอน

แม้บุคคลจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องผ่านการสอน แต่หากได้รับการสอน
หรือการเรียนการสอนที่ดี  บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ได้ในเวลาที่ก าหนด

การสอนเป็นกระบวนการทางสังคมอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาขึ้นเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม

เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีทั้งดีและไม่ดีซึ่งจะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลไปในทิศทาง
ดังกล่าว ดังนั้นการสอนจะมีการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งจะท าให้บุคคลเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ดี

การสอนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลได้รับประสบการณ์ที่ดีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจน
สามารถด ารงชีพได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม



คนเราเรียนรู้โดยไม่มกีารสอนได้หรือไม่?

การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการสอนอย่างไร?



จงเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้กับการสอน
• แสดงองค์ประกอบของการเรียนรู้
• แสดงองค์ประกอบของการสอน
• ใช้ลูกศรโยงความสัมพันธ์
• ใช้ค าส าคัญจากองค์ประกอบหรือความหมาย ในการเขียนแผนภาพ เช่น  ครู 

นักเรียน ... 

กิจกรรมวาดผังมโนทัศน์



ความสัมพันธ์ระหว่างการเรยีนรู้กับการสอน

หลักการเรียนรู้ หลักการสอน

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีด้านวุฒิภาวะ ความพร้อม
ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม

สอนให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะและความพร้อมของ
นักเรียน ท าความรู้จักพื้นฐานผู้เรียน

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีเป้าหมาย รู้โครงสร้างของ
เนื้อหา

แจ้งจุดประสงค์การเรียน ภาพรวมของโครงสร้าง
เนื้อหา

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรม และใช้
ประสาทสัมผัสหลายด้าน

จัดเตรียมและใช้กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีจากสิ่งที่ถนัด สนใจ และมี
ความหมายต่อนักเรียน

สอนโดยค านึงถึงความแตกต่าง ความสนใจของแต่ละ
บุคคล และมีความหมายต่อนักเรียน

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้า
กับประสบการณ์ใหม่ได้

สอนโดยทบทวนความรู้เดิมและเชื่อมโยงเข้ากับ
ความรู้ใหม่

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีจากสิ่งที่ง่ายไปยาก จัดเตรียมเนื้อหาโดยสอนจากสิ่งที่ง่ายไปยาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเรยีนรู้กับการสอน

หลักการเรียนรู้ หลักการสอน

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อได้รับการเสริมแรงทีเ่หมาะสม สอนโดยใช้การเสริมแรงให้ตรงตามลักษณะของ
นักเรียน

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีแรงจูงใจ ช่วยให้เกิดความ
ปรารถนาที่จะเรียน

สอนโดยสร้างแรงจูงใจ น าเข้าสู่บทเรียนสร้าง
บรรยากาศ ใช้เทคนิคการสอน สร้างเจตคติที่ดี

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการฝึกหัด ฝึกฝน จน
ช านาญ

ให้โอกาสนักเรียนได้ฝึกหัด ท าซ้ า ทบทวน

นักเรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อทราบผลของการกระท า สอนโดยแจ้งผลการเรียนรู้ให้ทราบทันที แจ้ง
ความก้าวหน้าในการเรียน แจ้งข้อบกพร่อง แนะ
แนวทางการพัฒนา
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ดัดแปลงจาก อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2546:19-20 




