ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัย
1. กรอบมโนทัศนของการวิจัย
2. ทฤษฎีพื้นฐานที่ใชในการวิจัย
1. ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย (Gagne') เปนนักจิตวิทยาและนักการศึกษาในกลุมผสมผสาน
ระหวางพฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม (Behavior Cognitivist) โดยอาศัยทฤษฎีแหลักการที่หลากหลาย
หลักการที่สําคัญของทฤษฎีการเรียนรู เปนลําดับขั้นจากงายไปหายากไว 8 ประเภทคือ
1) การเรียนรูสัญญาณ (singnal-learning) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการตอบสนองตอสิ่งเราที่
เปนไปโดยอัตโนมัติ อยูนอกเหนืออํานาจจิตใจ ผูเรียนไมสามารถบังคับพฤติกรรมไมใหเกิดขึ้นได
2) การเรียนรูสิ่งเรา – การตอบสนอง (stimulus-response learning) เปนการเรียนรูตอเนื่อง
จากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง แตกตางจากการเรียนรูสัญญาณ
3) การเรียนรูการเชื่อมโยงแบบตอเนื่อง (chaining) เปนการเรียนรูที่เชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและ
การตอบสนองที่ตอเนื่องกันตามลําดับ เปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทํา การเคลื่อนไหว
4) การเชื่อมโยงทางภาษา (verbal association) เปนการเรียนรูในลักษณะคลายกับ
การเรียนรูการเชื่อมโยงแบบตอเนื่อง
5) การเรียนรูความแตกตาง (discrimination learning) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถ
มองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆ โดยเฉพาะความแตกตางตามลักษณะของวัตถุ
6) การเรียนรูความคิดรวบยอด (concept learning) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถจัดกลุม สิ่ง
เราที่มีความเหมือนหรือแตกตางกัน โดยสามารถระบุลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกตางกันได พรอมทั้งสามารถ
ขยายความรูไปยังสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากที่เคยเห็นมากอนได
7) การเรียนรูกฎ (rule learning) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการรวมหรือเชื่อมโยงความคิดรวบ
ยอดตั้งแตสองอยางขึ้นไป ตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น
8) การเรียนรูการแกปญหา (problem solving) เปนการเรียนรูที่จะแกปญหา
2. ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning)
ทิศนา แขมมณี (2554 : 98-106) กลาวถึงทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ ไวดังนี้
ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ คือการเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มีความสามารถ
แตกตางกันประมาณ 3-6 คน ชวยกันเรียนรูเพื่อไปสูเปาหมายของกลุม นักการศึกษาคนสําคัญที่เผยแพร
แนวคิดการเรียนรูแบบนี้คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอหนสัน (David Johnson) และรอเจอร จอหนสัน
(Roger Johnson) เขากลาววา ในการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป เรามักจะไมใหความสนใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ

3. ทฤษฎีการอาน
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2539 : 58–60 อางถึงใน เสาวนีย ชลมาศ, 2550 : 10–11) ได กลาวถึง
ทฤษฎีการอานวา การอานเปนกระบวนการที่ซับซอน นักการศึกษาใชทฤษฎีการอานเปนแนวทางสราง
รูปแบบการอาน ซึ่งนักการศึกษาไดนําเสนอสาระสําคัญของทฤษฎีเนนความสัมพันธของขอความวา เปนทฤษฎี
ที่เนนใจความสําคัญของสารเปนหลัก ในขอความหนึ่งๆ จะมีใจความสําคัญ เมื่อผูอานไดอานสารแลวจะนํา
ใจความสําคัญในแตละขอความรวมกันใหตอเนื่อง แลวทําความเขาใจใจความเหลานั้นอีกครั้งหนึ่ง ทฤษฎี
ดังกลาวนี้ยังแยกออกไปตามแนวคิดของนักการศึกษา โดยเฉพาะทฤษฎีของทราบาสโซ (Trabasso) ทฤษฎี
ของไวท (White) ซึ่งสัมพันธกับการใชเกมเปนสื่อการสอนและเขียนสะกดคํา
ทฤษฎีของทราบาสโซ (Trabasso) กลาววา การอานเปนกระบวนการที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธ
กัน 2 ประการ คือ ผูรับรูสาร ตอจากนั้นจะทําการเปรียบเทียบโดยอาศัยประสบการณเดิม ทฤษฎีนี้ไดเนนวา
ระดับการอานของผูอานจะไมคงที่
4. ทฤษฎีการเขียน
โดนัล เกรฟ (Donald Graves. อางถึงใน สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2550 ก : 6) เชื่อ
วากระบวนการเขียนไดแก ขั้นกอนการเขียน ขั้นยกราง ขั้นปรับปรุง ขั้นบรรณาธิการ และขั้นจัดพิมพ
ฟลาวเวอร และเฮย (Flower and Hayes) มีความเห็นตรงกันวา ทฤษฎีการเขียนเปนทฤษฎีที่มี
ความซับซอนสูง มีเปาหมายตรง และมีกิจกรรมที่คิดขึ้น
การดเนอร และจอหนสัน (Gardner and Johnson) เสนอขั้นตอนของกระบวนการเขียน และวิธี
ใหผลสะทอนกลับ ดังนี้ (http://www.buowl. boun.edu.tr/teachers)
2.1 บริบทหรือกลุมเปาหมายที่ทฤษฎีใชอธิบาย
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนควรจะไดรับ
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู ไดมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนรูอยางตื่นตัวและไดใชกระบวนการเรียนรูตางๆ อันจะนําผูเรียนไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริง
2. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycles (5Es) นักการศึกษาจากกลุม BSCS
(Biological Science Curriculum Society) ไดเสนอกระบวนการสืบเสาะหาความรู เพื่อใหผูเรียนสรางองค
ความรูใหม โดยเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูเขากับประสบการณหรือความรูเดิมเปนความรูหรือแนวคิดของผูเรียนเอง
มี 5 ขั้นตอน คือ การสรางความสนใจ การสํารวจและคนหา การอธิบาย การขยายความรู การประเมินผล
3. ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย (Gagne') กานเยไดเสนอรูปแบบการสอนอยางเปนระบบ
โดยพยายามเชื่ อมโยงการจั ด สภาพการเรี ย นการสอนอั น เป น สภาวะภายนอกตั ว ผู เ รี ย นให ส อดคล อ งกั บ
กระบวนการเรียนรูภายในซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของคนเรา โดยจัดระบบการจัด การเรียน
การสอนเพื่อใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู 9 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 สรางความสนใจ ขั้นที่ 2 แจงจุดประสงค
ขั้นที่ 3 กระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิมที่จําเปน ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม ขั้นที่ 5 ใหแนวทางการเรียนรู
ขั้นที่ 6 ใหลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 7 ใหขอมูลปอนกลับ ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตามจุดประสงค และ
ขั้นที่ 9 สงเสริมความแมนยําและการถายโอนการเรียนรู

4. ทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ ทฤษฎีนี้เชื่อวาการเรียนรูเปนกลุมยอยโดยมีสมาชิกกลุมที่มี
ความสามารถแตกตางกันประมาณ 3-6 คน จะชวยใหผูเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรูใหบรรลุเปาหมาย เปน
ผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น การเรียนรูมีความคงทนมากขึ้น มีความสัมพันธระหวางผูเรียนมากขึ้น
ผูเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

