
ใบความรู้ที่ ๓  
เร่ือง การส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการให้ก าลังใจผู้เรียน 

 
ค าชี้แจง : ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3  เรื่อง การส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการให้ 

   ก าลังใจผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้      
   ด้วยตนเอง และการให้ก าลังใจผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง ด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มก าลัง 
  ความสามารถและเสมอภาค 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ประเด็น : ๑. ความหมายการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๒. ทักษะที่ควรมีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 ๓. ขั้นตอนการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
 ๔. รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ๕. ความหมายการเสริมก าลังใจ 
 ๖. หลักในการเสริมก าลังใจ 
 ๗. วิธีการเสริมก าลังใจ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ความหมายการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีนักวิชาการให้ความหมายโดยสรุป ไว้ดังนี้ 

เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความต้องการ และ    
ความถนัด มีเป้าหมายชัดเจน รู้จักแสวงหาแหล่งทรัพยากรของการเรียนรู้ที่หลากหลาย เลือกวิธีการเรียนรู้ 
จนถึงการประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือช่วยเหลือ
กับผู้อ่ืนหรือไม่ก็ได้ 
 เป็นทักษะที่จะต้องอาศัยการเรียนรู้และวิธีการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ ช่วยท าให้เกิดแนวความคิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะผู้เรียนจะเกิดทักษะในการค้นคว้า สิ่งที่ต้องการและสนใจใคร่รู้
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จะท าให้ทราบข้อเท็จจริง และสามารถเปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่ได้มาว่าควรเชื่อถือ
หรือไม่  

สรุป แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง หมายถึง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนศึกษาตามความสนใจ              
ความต้องการ และความถนัดอย่างมีเป้าหมาย จากแหล่งทรัพยากรต่างๆที่หลากหลาย โดยใช้วิธีการฝึกฝน   
จนเกิดความช านาญ เกิดความเข้าใจและข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆอย่างถูกต้องและกว้างขวาง ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 
รวมถึงการประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง  
 
๒. ทักษะที่ควรมีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
         ๑. ทักษะการสังเกต  คือ การสังเกตสิ่งที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งที่เราจะศึกษา โดยสังเกตเกี่ยวกับ
แหล่งที่มา ความเหมือน  ความแตกต่าง  สาเหตุของความแตกต่าง ประโยชน์ และผลกระทบ          
 วิธีฝึกการสังเกต  คือ การฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติ และท าให้เกิดปัญญา  มีโลกทรรศน์  มีวิธีคิด  
         ๒.  ทักษะการบันทึก คือ การบันทึกสิ่งที่ต้องจ าหรือต้องศึกษา  มีหลายวิธี  ได้แก่  การท าสรุปย่อ         
การเขียนเค้าโครงเรื่อง  การขีดเส้นใต้   การเขียนแผนภูมิ  การท าเป็นแผนภาพ  หรือ ท าเป็นตาราง เป็นต้น  

วิธีฝึกการบันทึก คือ การบันทึกทุกครั้งที่มีการสังเกต  มีการฟัง หรือมีการอ่าน  เป็นการพัฒนาปัญญา 
 ๓. ทักษะการน าเสนอ คือ การท าความเข้าใจในเรื่องที่จะน าเสนอให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ โดยจดจ าในสิ่งที่จะ
น าเสนอออกมาอย่างเป็นระบบ  ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การท ารายงานเป็นรูปเล่ม การรายงาน
ปากเปล่า การรายงานด้วยเทคโนโลยี  เป็นต้น    
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วิธีฝึกการน าเสนอ คือ การฝึกตามหลักการของการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 
จนสามารถน าเสนอ ได้ดีซึ่งเป็นการพัฒนาปัญญา 
 ๔. ทักษะการฟัง คือ การจับประเด็นส าคัญของผู้พูด สามารถตั้งค าถามเรื่องที่ฟังได้  รู้จุดประส งค์              
ในการฟัง  ผู้เรียนจะต้องค้นหาเรื่องส าคัญในการฟังให้ได้   

วิธีฝึกการฟัง คือ  การท าเค้าโครงเรื่องที่ฟัง จดบันทึกความคิดหลัก  หรือถ้อยค าส าคัญลงในกระดาษ
บันทึกท่ีเตรียมไว้ อาจตั้งค าถามในใจ  เช่น  ใคร  อะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  เพราะเหตุใด  อย่างไร  เพราะจะท าให้
การฟัง มีความหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๕. ทักษะการถาม  คือ  การถามเรื่องส าคัญ ๆ  การตั้งค าถามสั้น ๆ เพ่ือน าค าตอบมา เชื่อมต่อให้
สัมพันธ์กับสิ่งที่เรารู้แล้วมาเป็นหลักฐานส าหรับประเด็นที่ กล่าวถึง สิ่งที่ท าให้เราฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

วิธีการถาม คือ  การถามเกี่ยวกับตัวเราเอง  การฝึกถาม-ตอบ เป็นการฝึกการใช้เหตุผลวิเคราะห์ 
สังเคราะห์  ท าให้เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจน ถ้าเราฟังโดยไม่ถาม -ตอบ  ก็จะเข้าใจ ในเรื่องนั้น ๆ               
ไม่ชัดเจน 
 ๖. ทักษะการตั้งสมมติฐานและตั้งค าถาม   คือ  การตั้งสมมติฐาน  และตั้งค าถาม สิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว
ได้ว่าคืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร  ท าอย่างไรจึงจะส าเร็จได้    

วิธีการฝึกตั้งค าถาม คือ ตั้งค าถามที่มีคุณค่าและมีความส าคัญ ท าให้อยากได้ค าตอบ 
 ๗. ทักษะการค้นหาค าตอบจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น จากหนังสือ อินเทอร์ เน็ต  คุยกับคนแก่ 
แล้วแต่ธรรมชาติของค าถาม  การค้นหาค าตอบต่อค าถามที่ส าคัญจะสนุก และท าให้ได้ความรู้มากบางค าถาม
หาค าตอบทุกวิถีทางแล้วไม่พบ ต้องหาค าตอบต่อไปด้วยการวิจัย 
 ๘. ทักษะการท าวิจัยสร้างความรู้ การวิจัยเพ่ือหาค าตอบเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้        
ทุกระดับ การวิจัยจะท าให้ค้นพบความรู้ใหม่  ท าให้เกิดความภูมิใจ  สนุก และมีประโยชน์มาก 
 ๙. ทักษะการเชื่อมโยงบูรณาการ คือ  การเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนรู้มา ให้เห็นภาพรวมทั้งหมด        
มองเห็นความงดงาม  มองให้เห็นตัวเอง  ไม่ควรให้ความรู้นั้นแยกออกเป็นส่วน ๆ 
 ๑๐. ทักษะการเขียนเรียบเรียง คือ  การเรียบเรียงความคิดให้ประณีตขึ้น  โดยการค้นคว้าหาหลักฐาน
อ้างอิงความรู้ให้ถี่ถ้วน แม่นย าขึ้น การเรียบเรียงทางวิชาการจึงเป็นการพัฒนาปัญญาอย่างส าคัญ  และเป็น
ประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นในวงกว้างออกไป 
 
๓. ขั้นตอนการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   

การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีข้ันตอน  ดังนี้ (กรมสามัญศึกษา, 2545) 
         ๑. การก าหนดประเด็นค้นคว้า  ประกอบด้วย (๑) การตั้งประเด็นค้นคว้า (๒) การก าหนดขอบเขต
ของประเด็นค้นคว้า (๓) การอธิบายประเด็นค้นคว้าซึ่งเป็นการน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นค้นคว้า             
(๔) การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นค้นคว้า  
      ๒. การคาดคะเน  ประกอบด้วย (๑) การตั้งประเด็นคาดคะเน (๒) การอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประเด็นคาดคะเนผล (๓) การแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นคาดคะเนผล 
       ๓. การก าหนดวิธีค้นคว้าและการด าเนินการ  ประกอบด้วย (๑) จ าแนกวิธีการค้นคว้า คือ การระบุ
แนวทางต่าง ๆ (๒) เลือกวิธีการค้นคว้าพร้อมระบุเหตุผล (๓) วางแผนค้นคว้าตามแนวทางที่ได้แสดงขั้นตอน
การด าเนินการค้นคว้า (๔) การคาดคะเนสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการค้นคว้า (๕) ด าเนินการค้นคว้า 
        ๔. การวิเคราะห์ผลการค้นคว้า  ประกอบด้วย (๑) การจ าแนก จัดกลุ่ม และจัดล าดับข้อมูล                        
(๒) การพิจารณาองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยจัดล าดับความส าคัญ 
         ๕. การสรุปผลการค้นคว้า  ประกอบด้วย (๑) การสังเคราะห์ข้อมูล คือ การเรียบเรียงข้อมูลที่ค้นพบ
จากการค้นคว้าและสรุปเป็นประเด็น (๒) การอภิปรายผลการค้นคว้า คือ การแสดงความเห็นอย่างมีเหตุผล 
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เกี่ยวกับประเด็น ที่พบจากการค้นคว้า พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ค้นพบ ที่สามารถเรียบ
เรียงไป ถึงประเด็นค้นคว้าใหม่ (๓) การสรุปกระบวนการในการค้นคว้า คือ การระบุขั้นตอนหลักของ
กระบวนการค้นคว้า (๔) การประเมินกระบวนการที่ใช้ในการค้นคว้า คือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง และ
แนวทางแก้ไขกระบวนการค้นคว้าที่ก าหนดในการประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ 
 
๔. รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
           วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545 : 50-51) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้          
ด้วยตนเอง ดังนี้  
 ๑. ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความสามารถใน
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้เจตคติ ฯลฯ ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสามารถในการเรียนรู้ และวิธีการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนรู้ เนื้อหา และสื่อที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ายบุคคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเอาประสบการณ์ของตนมาใช้ในการเรียนรู้ด้วย 

๒. จัดให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการเรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
การเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทตั้งแต่ การวางแผน 
ก าหนดเป้าหมายการเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของตน หรือกลุ่มการก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้       
สื่อการเรียน การเลือกใช้วิธีการเรียนรู้การใช้แหล่งข้อมูล ตลอดจนถึงการประเมินผลการเรียนของตน 

๓. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกให้มีทักษะและยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เช่น การบันทึกข้อความ การจัดประเภทหมวดหมู่ การสังเกตการแสวงหาและใช้แหล่งความรู้ 
เทคโนโลยีและสื่อที่สนับสนุนการเรียนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา
ก าหนดแนวทางการเรียนรู้ และเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง 

๔. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน การเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนตั้งเรียนคน
เดียวหรือไม่มีชั้นเรียนเพ่ือนเรียน ยกเว้นการเรียนแบบรายบุคคลโดยทั่วไปแล้วในการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียน
จะได้ท างานร่วมกับเพ่ือน กับครูและบุคคลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน
ให้กับผู้เรียนเพ่ือให้รู้จักการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการท ากิจกรรมกลุ่ม ร่วมกับเพ่ือนที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะเจตคติที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ   
ในกระบวนการเรียนรู้  

๕. พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง และการร่วมมือกันประเมิน ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเป็น  
ผู้มีบทบาทส าคัญในการประเมินการ เรียนรู้ ดังนั้น จึงต้องพัฒนาทักษะการประเมินให้แก่ผู้เรียน และสร้าง 
ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนว่า การประเมินตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ประเมินผล รวมทั้งยอมรับผล            
การประเมินจากผู้อื่นด้วย นอกจากนี้ต้อง จัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การประเมินผลหลาย ๆ รูปแบบ  

๖. จัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง            
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้น บริเวณในโรงเรียนจึงต้องจัดให้เป็นแหล่งความรู้ที่นักเรียนจะค้นคว้าด้วย 
ตนเองได้ เช่น ศูนย์วิทยาการ บทเรียนส าเร็จรูป ชุดการสอน ฯลฯ รวม ทั้งบุคลากร เช่น ครูประจ าศูนย์วิทย
บริการที่ช่วยอ านวยความสะดวกและ แนะน าเมื่อผู้เรียนต้องการ ดังนั้น หลักการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม      
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้จัดกิจกรรมต้องศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบ ในการเรียน 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ร่วมกับผู้อ่ืน พัฒนาทักษะการประเมินตนเอง                  
และการร่วมมือกันประเมิน และจัดปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
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๕. ความหมายการเสริมก าลังใจ 
อินทิรา บุณยาทร (2542) ให้ความหมายว่า การที่ครูกล่าวค าชมเชย หรือแสดงพฤติกรรมในทาง     

ชื่นชมแก่นักเรียน เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจให้นักเรียนเกิด ความใฝ่รู้ ซึ่งก่อให้เกิดความมั่นใจ ความเชื่อ มั่น       
ในตัวเอง ท าให้มีทัศนะท่ีดีต่อการเรียนการสอน 
  ประดินันท์ อุปรมัย (2540) ให้ความหมายว่า การให้สิ่งที่นักเรียนรู้สึกพอใจแล้วมีพฤติกรรมที่ครู     
ให้แรงเสริมเกิดขึ้นซ้ําอีก แรงเสริมที่ให้แก่นักเรียนอาจเป็นค าชม เป็นสิ่งของ ความเอาใจใส่ เวลาส่วนตัว  
กิจกรรมที่ภูมิใจหรือ สัญลักษณ์ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภูมิใจและมีก าลังใจ 

เสริมศรี ลักษณศิริ (2540) ให้ความหมายว่า ความสามารถที่ครูจะใช้วาจาและท่าทางเพ่ือท าให้
นักเรียนมีพฤติกรรมในทางที่ครูต้องการ นอกจากนี้ยังท าให้ นักเรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเอง 
และเกิดมโนคติท่ีดีต่อตนเอง  

สรุป การเสริมก าลังใจ หมายถึง พฤติกรรมที่ครูต้องแสดงออกกับผู้เรียนในลักษณะ ชื่นชม ให้รางวัล 
แสดงความเอาใจใส่ เป็นห่วง เป็นใย หรือลักษณะท าให้ผู้เรียนรู้สึกภาคภูมิใจ ท าให้ผู้เรียนมั่นใจในตนเอง    
กล้าคิดกล้าท า สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 
๖. หลักในการเสริมก าลังใจ 
           1. ควรเสริมก าลังใจทันทีหลังจากผู้เรียนกระท าพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น ดีมาก ดี เก่ง ถูกต้อง 
ยิ้ม พยักหน้า หรือแสดงความเอาใจใส่ขณะที่นักเรียนพูด ฯลฯ 
           2. ควรเสริมก าลังใจในจังหวะที่เหมาะสมและมีความเป็นธรรมชาติ  
           3. ควรใช้วิธีเสริมก าลังใจหลาย ๆ วิธี เช่น ใช้ภาษาและท่าทางเพ่ือแสดงการยอมรับการตอบสนอง
หรือพฤติกรรมของผู้เรียน  
          4. การเสริมก าลังใจจะต้องไม่พูดจนเกินความจริง 
          5. ควรเสริมก าลังใจให้ทั่วถึงกับผู้เรียนทุกคน 
          6. ควรเสริมก าลังใจในทางบวกมากกว่าในทางลบ 
          7. ควรเสริมก าลังใจด้วยท่าทางที่จริงใจ 
          8. ไม่ควรใช้การเสริมก าลังใจแบบใดแบบหนึ่งซ้ าๆ จนมากเกินไป เพราะจะท าให้เบื่อง่ายและไม่ให้ผล
ทางจิตวิทยา 
          9. การเสริมก าลังใจควรพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย การเสริมก าลังใจบางชนิดอาจเหมาะกับผู้เรียน
บางระดับเท่านั้น 
 
๗. วิธีการเสริมก าลังใจ 

วิธีการเสริมก าลังใจที่จะน าไปใช้ในห้องเรียนซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี  ดังนี้ (ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน, 
2551) 

๑. การเสริมก าลังใจด้วยการกล่าวชมเชย ครูจะน ามาใช้เมื่อเห็นพฤติกรรมของนักเรียน ในระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ในการตอบค าถามของครู หรือท ากิจกรรมต่างๆ โดยการกล่าวค าชมเชยเล็กๆ 
น้อยๆ เช่น ดี ดีมาก ถูกต้อง เยี่ยม เป็นต้น ซึ่งการเสริมก าลังใจ ด้วยค าพูดนั้น นอกเหนือจากการที่นักเรียน
ตอบค าถามหรือกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีครูมอบหมายแล้ว ยังสามารถน าไปใช้เมื่อนักเรียนเสนอแนวความคิดเห็น
ที่ดี มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนหรือใน กลุ่มของตนเอง ซึ่งจะเสริมก าลังใจให้นักเรียน             มีความ
มั่นใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน การสอนหรือในกลุ่มเพ่ิมมากข้ึน 
  ๒. การเสริมก าลังใจโดยไม่ใช้ค าพูด โดยที่ครูจะแสดงกิริยาท่าทางเพ่ือยอมรับ ตอบรับ ค าตอบ หรือ
การท ากิจกรรมของนักเรียน ทั้งนี้อาจจะใช้สายตา การพยักหน้า ยิ้มรับค าตอบ หรือกิริยาท่าทางอ่ืนๆ ที่ดู
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สุภาพ และเหมาะสม ครูไม่ควรมองข้ามการเสริมก าลังใจนักเรียนโดย การแสดงกิริยาท่าทาง เนื่องจาก                       
ในบางครั้งนักเรียนจะให้ความส าคัญและยอมรับมากกว่าการใช้ค าพูด 

๓. การกล่าวเสริมก าลังใจนักเรียนก่อนที่จะให้นักเรียนท ากิจกรรม การเสริมก าลังใจ นั้นส่วนมากจะ
นิยมใช้เมื่อนักเรียนสามารถตอบค าถามของครู หรือท ากิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย ได้เสร็จสิ้นลง แต่ใน
บางครั้งการกล่าวชมเชย หรือเสริมก าลังใจนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะตอบ ค าถาม ก็จะสามารถสนับสนุน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียนได้ และแสดงให้เห็นว่า การมีพฤติกรรมที่ดี
ของนักเรียนที่ผ่านมา ครูยังคงสนใจและเอาใจใส่ ตัวอย่าง เช่น “ชาติชายได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างดีแล้วเมื่อ
อาทิตย์ก่อน ครูคิดว่าคงช่วยเสริมค าตอบให้ สมพงศ์ได้” เป็นต้น 

๔. การกล่าวเสริมก าลังใจในส่วนที่นักเรียนท าถูกต้อง ในบางครั้งนักเรียนจะตอบ ค าถามหรือกิจกรรม
ที่ครูมอบให้ได้แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด การกล่าวชมเชยในส่วนที่นักเรียนท าถูกต้อง จะสามารถเสริมก าลังใจแก่
นักเรียน ท าให้นักเรียนมีความกล้าที่จะตอบค าถามของครูในครั้ง ต่อไป หรือรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียน            
การสอน กล้าคิด กล้าท ามากข้ึน และสนใจที่จะมีส่วนร่วมใน การอภิปรายในชั้นเรียนได้ ตัวอย่างเช่น “ถึงแม้ว่า
สินีจะท าเลขข้อนี้บนกระดานด าให้ค าตอบที่ ไม่ถูกต้อง แต่วิธีการคิดค านวณถูกต้อง และดีมากทีเดียว” หรือ 
“ดีมากที่สมชายตอบได้ถูกต้อง ในส่วนของมลภาวะทางอากาศ แต่ยังขาดในส่วนของมลภาวะทางน้ า อีก
เล็กน้อย” 

สรุป วิธีการเสริมก าลังใจที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) การเสริมก าลังใจด้วย วาจา เป็นการใช้ค าพูดเพ่ือให้
นักเรียนรู้ว่า พฤติกรรมที่ตนท าเป็นสิ่งที่ดี เป็นที่ยอมรับ ท าให้ นักเรียนรู้สึกว่าควรท าเช่นนี้อีก ซึ่งแบ่งได้เป็น ๔ 
ลักษณะ คือ ๑) ด้วยวาจาในทันที ๒) ด้วยวาจาภายหลัง ๓) ด้วยวาจาแบบแก้ไข และ ๔) ด้วยวาจาแบบ                           
ไม่ประเมิน (๒) การเสริมก าลังใจด้วยท่าทาง เช่น การพยักหน้า การยิ้ม การแสดงสีหน้าและท่าทางที่ยอมรับ 
(๓) การให้รางวัลและสัญลักษณ์ต่างๆ และ (๔) การเสริมก าลังใจโดยการให้นักเรียนเห็น 
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