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บทที่ 1
ความรูพ ื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเปนการตั้งใจกระทําใหเกิดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่ดียอมทําให
เกิดการเรียนรูที่ดี ผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ผูสอนที่สอน
อยางมีหลักการมีความรูและมีทักษะ จะชวยใหผูเรียน เรียนอยางมีความหมายและมีคุณคา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้กระบวนการเรียนรูมิไดจํากัดวาจะตองเกิดขึ้นเฉพาะในหองเรียน
เทานั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู หรือที่เรียกกันวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงเปนสิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งที่ผูสอนจะตองเรียนรูใหเขาใจและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและสัมฤทธิ์ผล

ความหมายของการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรู ไมใชเปนเพียงการถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการบอกใหจดจํา
และนําไปทองจําเพื่อการสอบเทานั้น แตการจัดการเรียนรูเปนศาสตรอยางหนึ่งซึ่งมีความหมาย
ที่ลึกซึ้งกวานั้น กลาวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เรียกไดวา
เปนการจัดการเรียนรู
นักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูในทัศนะตางๆ ดังนี้
สุมน อมรวิวัฒน (2533: 460) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูไววาการจัด
การเรียนรูคือสถานการณอยางหนึ่งที่มีสิ่งตอไปนี้เกิดขึ้น ไดแก
1. มีความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน
ผูเรียนกับสิ่งแวดลอม และผูสอนกับผูเรียนกับสิ่งแวดลอม
2. ความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม
3. ผูเรียนสามารถนําประสบการณใหมนั้นไปใชได
วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542: 255) กลาววาการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่มี
ระบบระเบียบครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแตการวางแผนการจัดการเรียนรูจนถึงการประเมินผล
ฮูและดันแคน (Hough & Duncan, 1970: 144) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู
วาหมายถึง กิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลักและเหตุผล เปนกิจกรรมที่บุคคลไดใชความรูของตนเอง
อยางสรางสรรค เพื่อสนับสนุนใหผูอื่นเกิดการเรียนรูและความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู
จึงเปนกิจกรรมในแงมุมตางๆ 4 ดาน คือ
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1. ดานหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษาความเขาใจ
ในจุดประสงครายวิชาและการตั้งจุดประสงคการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเนื้อหา
ไดเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น
2. ดานการจัดการเรียนรู (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัด
การเรียนรูที่เหมาะสม เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว
3. ดานการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถ
วิเคราะหผลได
4. ดานการประเมินผลการจัดการเรียนรู (Evaluating) หมายถึง ความสามารถ
ในการประเมินผลของการจัดการเรียนรูทั้งหมดได
กูด (Good, 1975: 588) ไดอธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูวาการจัดการเรียนรู
คือ การกระทําอันเปนการอบรมสั่งสอนผูเรียนในสถาบันการศึกษา
ฮิลล (Hills, 1982: 266) ใหคําจํากัดความของการจัดการเรียนรูไววาการจัดการเรียนรู
คือกระบวนการใหการศึกษาแกผูเรียน ซึ่งตองอาศัยปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
มอร (Moore, 1992: 4) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูไววาการจัดการเรียนรู
คือ พฤติก รรมของบุค คลหนึ่ง ที่พ ยายามชว ยใหบุค คลอื่น ไดเ กิด การพัฒ นาตนในทุกดาน
อยางเต็มศักยภาพ
นอกจากนั้นยังมีผูใหความหมาย ของการจัดการเรียนรูไวอีกหลายทัศนะ เชน
การจัดการเรียนรู คือ การจั ด สถานการณ สภาพการณ หรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู
ใหผูเรียนไดมีประสบการณ อันกอใหเกิดการเรียนรูไดงาย ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมีความเจริญ
งอกงามและพัฒนาการทั้งทางกายและทางสมอง อารมณและสังคม
การจัดการเรียนรู คือการอบรมผูเรียนโดยการจัดกิจกรรม อุปกรณและการแนะแนว
ใหกับผูเรียน
การจัดการเรียนรู คือ การจัดประสบการณใหแกผูเรียน
การจัดการเรียนรู คือ การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความสามารถในการนํา
ความรูนั้นไปใชในชีวิตประจําวันได
การจัดการเรียนรู คือ การจัดกิจกรรมตางๆใหผูเรียนไดมีสวนรวม
การจัดการเรียนรู คือ การแนะแนวทางใหผูเรียนคนพบความรูดวยตนเอง
การจัดการเรียนรู คือ การจัดสรรประสบการณที่เลือกสรรแลวเปนอยางดีใหกับผูเรียน
จากความหมายของการจั ด การเรี ย นรู ที่ ก ล า วมานี้ จ ะเห็ น ได ว า การจั ด การเรี ย นรู
มีความหมายครอบคลุมทั้งดานวิธีการ กระบวนการและตัวบุคคล ดังนั้น จึงอาจสรุปความหมาย
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ของการจัดการเรียนรูไดวาการจัดการเรียนรูคือกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน
เพื่อที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของผูสอน

ความสําคัญของการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน
และเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิต
หรื อ ไม เ พี ย งใดนั้ น ย อ มขึ้ น อยู กั บ การจั ด การเรี ย นรู ที่ ดี ข องผู ส อน หรื อ ผู ส อนด ว ยเช น กั น
หากผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียน
ของผูเรียนดังนี้คือ
1. มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู
2. เกิดทักษะหรือมีความชํานาญใน เนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู
3. เกิดทัศนคติที่ดีตอสิ่งที่เรียน
4. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
5. สามารถนําความรูไปศึกษาหาความรูเพิ่มเติมตอไปอีกได
อนึ่ง การที่ผูสอนจะสงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามในทุกๆ ดานทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญานั้น การสงเสริมที่ดีที่สุดก็คือการใหการศึกษา ซึ่งจาก
ที่กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก

ลักษณะของการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูมีลักษณะที่เดนชัดอยู 3 ลักษณะ คือ
1. การจั ด การเรี ย นรู เ ป น กระบวนการปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ส อนกั บ ผู เ รี ย น
ซึ่งหมายความวาการจัดการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดนั้นทั้งผูสอนและผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธตอกัน
และเปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เปนไปตามลําดับขั้นตอนเพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
2. การจั ด การเรี ย นรู มี จุ ด ประสงค ใ ห ผู เ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมตาม
จุดประสงคที่กําหนดไว โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เปนพฤติกรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก
2.1 ดานความรูความคิด หรือดานพุทธิพิสัย
2.2 ดานทักษะกระบวนการ หรือดานทักษะพิสัย
2.3 ดานเจตคติ หรือดานจิตพิสัย
3. การจัดการเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดดีตองอาศัยทั้งศาสตรและศิลปของผูสอน
ซึ่งหมายความวาการจัดการเรียนรูจะบรรลุจุดประสงคไดหรือไมนั้นตองอาศัยความรูความสามารถ
ของผูสอนทั้งดานวิชาการ (ศาสตร) ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู (ศิลป) เปนสําคัญ
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จากที่ ก ล า วมานี้ ส รุ ป ได ว า การจั ด การเรี ย นรู จ ะเกิ ด ขึ้ น ได จ ะต อ งมี ก ระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มีจุดประสงคในการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรู
จะประสบผลสําเร็จไดดี ผูสอนตองมีทั้งความรูและเทคนิคการจัดการเรียนรู

องคประกอบของการจัดการเรียนรู
ผูสอนจําเปนจะตองศึกษาจากขอมูลหลายประการเพื่อนํามาชวยเสริมสรางการจัด
การเรียนรูของตนและการเรียนรูของผู เรียนการจัดการเรียนรูไมวาระดับใดก็ตามขึ้ นอยูกับ
องคประกอบ 3 ประการคือ
1. ผูเรียน
2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
3. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน
ถาองคประกอบของการจัดการเรียนรูทั้ง 3 ประการนี้ดําเนินไปไดดวยดีจะทําใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดอยางมาก องคประกอบดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูเรียน
ธรรมชาติ ข องผู เ รี ย นเป น สิ่ ง ที่ ผู ส อนจะต อ งคํ า นึ ง ถึ ง เป น อั น ดั บ แรก เกี่ ย วกั บ
ความสามารถทางสมอง ความถนั ด ความสนใจ พั ฒ นาการทางรา งกาย อารมณ แ ละจิต ใจ
ความตองการพื้นฐานเปนสิ่งที่ผูสอนจะตองคํานึงถึง และจะละเลยไมได
2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
ผูสอนเปนสว นที่ สํ าคัญและเปนส วนหนึ่งที่จะกําหนดบรรยากาศในชั้นเรีย นให
เปนไปในรูปแบบที่ต องการ ความเป นประชาธิปไตย ความเครงเครียด ความชื่นบานของ
ผูเรียน สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดโดยผูสอนเปนผูกําหนด แตถึงกระนั้นก็ตามบรรยากาศในชั้นเรียน
ยังมีองคประกอบอื่นๆอีกนอกเหนือไปจากตัวผูสอน คือ ผูเรียนเขาชั้นเรียนโดยไมไดรับประทาน
อาหารเชา หรืออาหารกลางวัน ผูเรียนเริ่มเรียนชั่วโมงแรกดวยความรูสึกหิวหรือบางครั้งผูเรียน
ได รั บ สิ่ ง กระทบกระเทื อ นใจติ ด ตามมาเนื่ อ งจากความไม ป รองดองในครอบครั ว เป น ต น
สวนทางดานตัวผูสอนนั้นอาจจะมีความกดดันจากฝายบริหารหรือจากครอบครัว เศรษฐกิจ
อาหารเชากอนมาสถานศึกษาของผูสอนมีเพียงน้ําแกวเดียวเทานั้น สิ่งที่นํามากอนเหลานี้
เกิดขึ้นกอนที่ผู สอนและผู เรียนจะมาพบกัน ซึ่งเปนสิ่งที่จะบงไดวาบรรยากาศทางจิ ตวิ ทยา
ในชั้นเรียนที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูจะปรากฏออกมาในรูปแบบใด
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3. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนจะเปนเครื่องชี้บงถึงเงื่อนไขหรือสถานการณ
วาผูเรียนจะประสบความสําเร็จ หรือความลมเหลวตอการเรียนรู ผูสอนควรจะคิดถึงผูเรียน
ในฐานะเปนบุคคลหนึ่ง ผูเรียนมีสิทธิที่จะไดรับความตองการพื้นฐาน และผูสอนจะตองหากลวิธี
ที่จะตอบสนองตอความตองการพื้นฐานของผูเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และผูสอนควรจะ
ฝ ก ให มี ค วามรู สึ ก ไวต อ ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ของผู เ รี ย น เพื่ อ ความสํ า เร็ จ แห ง การเรี ย นรู แ ละ
การเจริญเติบโตเปนบุคคลที่สมบูรณตอไป

หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู
หลักการจัดการเรียนรูเปนความรูพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผูที่จะเปนผูสอน แมวาผูสอน
แต ล ะคนจะมี เ ทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู เ ฉพาะของตน แต ก็ จ ะยึ ด หลั ก การพื้ น ฐานเดี ย วกั น
ซึ่งหลักการพื้นฐานนี้มีนักการศึกษาไดแสดงทรรศนะไวหลายทาน เชน
นั ก วิ ช าการศึ ก ษาหลายท า นได ก ล า วถึ ง หลั ก การพื้ น ฐานในการจั ด การเรี ย นรู ไ ว
คลายๆกัน สรุปไดมี 4 ประการ คือ
1. หลั ก การเตรี ย มความพร อ มพื้ น ฐาน ได แ ก การเตรี ย มตั ว ผู ส อนด า นความรู
ดานทักษะการจัดการเรียนรูและดานการแกปญหาการจัดการเรียนรู
2. หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู ไดแกการเตรียมเขียนแผนการจัด
การเรียนรู การผลิตสื่อ เตรียมแบบทดสอบและซอมสอน
3. หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู เชน หลักความแตกตางระหวางบุคคล หลักการ
เราความสนใจ หลักการเสริมแรง
4. หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดจุดประสงคการจัด
การเรี ย นรู การสร า งและการใช เ ครื่ อ งมื อ การประเมิ น การตี ค วามหมายและการรายงาน
ผลการประเมิน
ทองคูณ หงสพันธ (2542: 9) ไดใหหลักการจัดการเรียนรูโดยกลาวไวเปนบัญญัติ
20 ประการของการจัดการเรียนรู ดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตรใหกระจาง
2. วางแผนการจัดการเรียนรูอยางดี
3. มีกิจกรรม/ทําอุปกรณ
4. สอนจากงายไปหายาก
5. วิธีสอนหลายหลากมากชนิด
6. สอนใหคิดมากกวาจํา
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7. สอนใหทํามากกวาทอง
8. แคลวคลองเรื่องสื่อสาร
9. ตองชํานาญการจูงใจ
10. อยาลืมใชจิตวิทยา
11. ตองพัฒนาอารมณขัน
12. ตองผูกพันหวงหาศิษย
13. เฝาตามติดพฤติกรรม
14. อยาทําตัวเปนทรราช
15. สรางบรรยากาศไมนากลัว
16. ประพฤติตัวตามที่สอน
17. อยาตัดรอนกําลังใจ
18. ใชเทคนิคการประเมิน
19. ผูเรียนเพลินมีความสุข
20. ผูสอนสนุกกับการเรียน
จากหลั ก การจั ด การเรี ย นรู ดั ง กล า วข า งต น จะเห็ น ได ว า เป น แนวทางในการจั ด
การเรี ย นรู ที่ จ ะส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความเจริ ญ งอกงามในทุ ก ๆ ด า น ซึ่ ง สามารถสรุ ป
เปนหลักการจัดการเรียนรูพื้นฐาน เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายที่วางไว ดังนี้
1. สอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวออกไป หาสิ่งที่อยูไกลตัว ตามปกติผูเรียนมักจะสนใจและ
คุนเคยกับสิ่งที่อยูใกลตัว บทเรียนที่ผูสอนจะนํามาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยูรอบตัว หรือใกลตัว
กอน แลวคอยสอนสิ่งที่อยูหางจากตัวออกไปเรื่อยๆ
2. สอนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก การจัดการเรียนรูถาจะใหเกิดการเรียนรูที่ดี ผูสอน
จะตองพิจารณาเลือกหัวขอเรื่องจากงายไปหายากอยูแลว เพราะสิ่งงายๆ นั้น ผูเรียนจะเขาใจ
ไดดี และเปนพื้นฐานในการเรียนสิ่งยากตอไป
3. สอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ ในการจัดการเรียนรูบทเรียนใดๆ ก็ตาม ผูสอน
ควรใหตัว อยา งหลายๆ ตัว อยา ง หรือ อาจจะใหผูเ รีย นชว ยหาตัว อยา งใหแ ลว ชว ยกัน สรุป
ตั้งกฎเกณฑขึ้นมา
4. สอนจากสิ่งที่รูไปหาสิ่งที่ไมรู ทั้งนี้ เปนเพราะวาประสบการณใหมนั้น ยอมตอง
อาศัยบทเรียนเกาหรือประสบการณเดิมเปนพื้นฐาน จึงจะเรียนบทเรียนใหมไดเขาใจดี
5. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรูบทเรียนใดๆ ก็ตาม ผูสอน
ควรพยายามใชสื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น
เพื่อเปนวิธีการทําใหบทเรียน เปนรูปธรรม ซึ่งจะงายแกการเขาใจของผูเรียน
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6. สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑ บทเรียนใดที่สามารถใหผูเรียน
ทดลองปฏิบัติจริงได ผูสอนก็ควรใหผูเรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระทําดวยตนเอง เมื่อทดลอง
เสร็จแลว ผูสอนจึงซักถามและใหผูเรียนคิดสรุปเปนกฎเกณฑขึ้นมา
7. สอนโดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล ธรรมชาติของผูเรียนในวัยตางๆ นั้นจะ
มีความแตกตางกันทั้งในดานความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผูสอนจะตองเขาใจ
ในหลักพัฒนาการของผูเรียนในวัยตางๆ ดวย เพื่อที่จะไดจัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรมไว
หลายๆอยาง ใหผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีตอ
การเรียนของผูเรียนดวย
8. สอนโดยคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก จิ ต วิ ท ยา หลั ก จิ ต วิ ท ยาที่ ผู ส อนต อ งนํ า มาใช ใ นการจั ด
การเรียนรูมากที่สุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา เปนตน
9. สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเปน
เปาหมายหลักตามแนวนโยบายในการจัดดําเนินการศึกษาของชาติในระดับตางๆ
10. สอนโดยยึ ด ความมุ ง หมายของหลั ก สู ต รและบทเรี ย นเป น หลั ก ในการจั ด
การเรี ยนรู นั้ น ผู ส อนจะต องจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรูโ ดยยึ ดความมุง หมายหรื อผลการเรี ย นรู
ที่ คาดหวั ง ของหลั กสูต รที่ กําหนดไว เ ป นหลัก และอีกทั้ งผูส อนยังตองกําหนดผลการเรี ย นรู
ที่ ค าดหวั ง เฉพาะของแต ล ะสาระหรื อ หน ว ยการเรี ย นรู ขึ้ น ด ว ย และในขณะสอนผู ส อน
ตองพยายามจัดสถานการณ สภาพการณและกิจกรรมตางๆ เพื่อใหการจัดการเรียนรูบรรลุ
ตามความมุงหมายเฉพาะสาระหรือหนวยการเรียนรูนั้น เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ
และมีทักษะในการเรียนที่ดี

ลักษณะการจัดการเรียนรูที่ดี
ผู ส อนที่ ดี ทุ ก คนย อ มมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ใ นด า นการจั ด การเรี ย นรู แ ละ
การอบรมผูเรียนใหเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนและชาติ ดังนั้นการจัดการเรียนรูที่ดีตองมีหลัก
ในการยึดดังนี้
1. สงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดอยูเสมอ โดยการซักถามหรือใหแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหางายๆ สําหรับผูเรียนในระดับตางๆ เพื่อจะไดเปนการฝกใหผูเรียนคิดหาเหตุผล
คิดเปรียบเทียบ และคิดพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ
2. สงเสริ มให ผูเ รี ยนมีประสบการณต รงใหมากที่สุ ดด วยการเรียนโดยการกระทํา
ดวยตนเอง (Learning by doing)
3. สงเสริมใหผูเรียนทํางานเปนกลุม (Group working) โดยมีการปรึกษาหารือกัน
ในกลุมแบงงานกันทําดวยความรวมมือกันและประเมินผลรวมกัน
4. สงเสริมใหผูเรียนรูจักแกปญหาดวยตนเองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร
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5. มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู อ ยู เ สมอ เพื่ อ ให ก ารจั ด การเรี ย นรู นั้ น
เกิดความยืดหยุน นาสนใจ และไมนาเบื่อโดยการนําเอาเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบตางๆ
มาดัดแปลงใชในการจัดการเรียนรู
6. มีการเตรียมการจัดการเรียนรูไวลวงหนา เพื่อที่ผูสอนจะไดทราบวาจะสอนอยางไร
บางตามลําดับขั้นและยังชวยใหผูสอนพรอมที่จะสอนดวยความมั่นใจ
7. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และคิดหาเหตุผลความเปนมา
ของสิ่งที่เรียน และมีการรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
8. มี ก ารประเมิ น ผลอยู ต ลอดเวลา เน น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ประเมิ น ตาม
ความรูความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง เพื่อใหแนใจวาการจัดการเรียนรูไดผลตรงตาม
จุดประสงคที่วางไว หรือไม เพียงใด
9. มีสื่อการจัดการเรียนรู เพื่อชวยใหผูเรียนสนใจและเขาใจบทเรียน เชน ของจริง
รูปภาพ หุนจําลอง แผนภูมิ คอมพิวเตอรชวยสอน วีดิทัศน ฐานขอมูลการเรียนรู เว็บไซต และ
โสตทัศนูปกรณอื่นๆ
10. มีการจูงใจในระหวางการจัดการเรียนรู เชน การใหรางวัล การชมเชย การลงโทษ
การติเตียน การใหคะแนน การสอบ การแขงขัน การปรบมือใหเกียรติ ฯลฯ มาใชเปนสิ่งกระตุน
และชี้แนวทางเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนการทํากิจกรรม
มากขึ้น
11. มี กิ จ กรรมให ผู เ รี ย นทํ า หลายอย า งเพื่ อเร า ความสนใจของผู เ รี ย นและช ว ยให
ผูเรียนสนุกสนานในการเรียน
12. สงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามในทุกดานทั้งรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา
13. ส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ห รื อ การบู ร ณาการระหว า งวิ ช าที่ เ รี ย นกั บ วิ ช าอื่ น ๆ
ในหลั ก สู ต ร เช น สอนภาษาไทยก็ ส อนให สั ม พั น ธ กั บ สั ง คมศึ ก ษา ศิ ล ปศึ ก ษา ดนตรี และ
นาฏศิลป เปนตน
14. มีการสรางบรรยากาศในการจัดการเรียนรูใหเหมาะแกการเรียนรูตามบทเรียนที่
สอนทั้งในแงของสิ่งแวดลอมและอารมณของผูเรียน
15. สอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ(Child center) ในการจัดกิจกรรมตางๆ ผูเรียนจะ
เปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เอง ผูสอนจะเปนเพียงผูคอยใหความชวยเหลือแนะนําในการทํา
กิจกรรม
16. สอนโดยสงเสริมใหผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ใหมากที่สุด
17. สอนตามกฎแหงการเรียนรูโดยจัดบทเรียนใหเหมาะสมกับวัย ความสามารถและ
ประสบการณเดิมของผูเรียน
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18. สอนโดยส ง เสริ ม การดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแบบประชาธิ ป ไตย โดยสามารถแสดง
ความคิ ด เห็ นต า งๆ และฝ กให ผู เ รี ย นรูจั กรั บ ฟง ความคิด เห็ นของผูอื่ น เคารพความคิ ดเห็ น
ของผูอื่น อีกทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการวางแผนงานรวมกับผูสอน

ความหมายของการเรียนรู
การเรียนรู (Learning) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การพัฒนาความคิดและความสามารถ โดยอาศัยประสบการณและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและ
สิ่งแวดลอม
บลูม (Bloom, 1956) ไดจําแนกการเรียนรูไวเปน 3 ดาน คือ
1. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หมายถึง พัฒนาการดานสติปญญาและความคิด
2. ดานจิตพิสัย (Affective Domain) หมายถึงพัฒนาการทางดานคามรูสึกนึกคิด
ความสนใจ คานิยม ความซาบซึ้ง การปรับตัวและเจตคติตางๆ
3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง การพัฒนาทักษะในทางปฏิบัติ
ไดแกทักษะในการใชอวัยวะตางๆ เชน การเคลื่อนไหว การลงมือทํางาน การทําการทดลอง
กาจเย (Gagne, 1970) ไดเสนอเงื่อนไขของการเรียนรู ไว 8 ประการคือ
1. การเรียนรูเมื่อไดรับสัญญาณ (Signal Learning)
2. การเรียนรูในลักษณะของการกระตุน-ตอบสนอง(Stimulus-Response Learning)
3. การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงการกระตุน-ตอบสนอง (Chaining)
4. การเรียนรูโดยสรางความสัมพันธกระตุน-ตอบสนองดวยภาษา (Verbal Association)
5. การเรียนรูแบบแยกแยะ (Discrimination Learning)
6. การเรียนรูในแนวความคิดหลัก (Concept Learning)
7. การเรียนรูในกฎเกณฑ (Rule Learning)
8. การเรียนรูเชิงแกปญหา (Problem Solving)

ลักษณะของการเรียนรู
การจั ด การเรีย นรู ข องผู ส อนจะได ผลดี นั้น ผู ส อนต อ งมีทั ก ษะในการจั ด การเรี ย นรู
มีความเขาใจในระบบการจัดการเรียนรู มีความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวของ และมีความเขาใจ
เกี่ยวกับการใชจิตวิทยาการจัดการเรียนรูดวย การเรียนรูในทัศนะของนักจิตวิทยาโดยทั่วไปนั้น
เปนกระบวนการที่เปนผลของการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรของพฤติกรรม เปนกระบวนการ
ที่ จิ ต ใจมี ป ฏิ กิ ริ ย าต อ สิ่ ง เร า ภายนอก ซึ่ ง พิ จ ารณาได จ ากการที่ แ ต ล ะบุ ค คลแสดงปฏิ กิ ริ ย า
ตอสิ่งเราอยางไร การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะของแตละบุคคลและเฉพาะเรื่อง
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โดยที่ผูเรียนตองกระทําตอวัตถุและปรากฏการณในสิ่งแวดลอม การเรียนรูอาจอยูในรูปของ
เจตคติ ความเชื่ อ ข อ เท็ จ จริ ง มโนมติ หลั ก การ กฎ การแก ป ญ หา และทั ก ษะปฏิ บั ติ ก าร
การเรี ยนรูในบางเรื่อง ผู เรียนอาจเรียนรูไดเ ร็ว บางเรื่องอาจเรียนรูไดชา ต องใช เวลาและ
มีประสบการณ การเรียนรูบางเรื่องจะไมลืมงาย แตบางเรื่องจะลืมไดงายถาไมมีการใชบาง
แครอล (Caroll, 1963) ไดกลาวถึง ความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียนวาขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 5 ประการ คือ
1. ความถนัดทางการเรียนของผูเรียน
2. ความสามารถสวนตัวของผูเรียนที่จะเขาใจการจัดการเรียนรูของผูสอน
3. ความพยายามในการเรียนของผูเรียน
4. เวลาที่ใชในการเรียนของผูเรียน
5. คุณภาพการจัดการเรียนรูของผูสอน
ผูสอนจะตองทําหนาที่ในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสติปญญา เปนการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร เปนผูมีความรูความสามารถ ผูสอนตองสอนให
ผูเรียนมีความรู เปนผูสืบเสาะหาความรู เปนผูคนพบ เปนผูคิดอยางพินิจพิเคราะหและสามารถ
แกปญหาตางๆไดโดยประยุกตใชความรูที่ไดเรียนไปแลว ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองรูเกี่ยวกับ
การเรียนรูที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรที่จะเปนผูมีความรู
ความสามารถ เชน การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by Doing) ของดิวอี้ (Dewey, 1922)
การเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน (Theory of Cognitive Development)
ของเปยเจต (Piaget, 1958) ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการคนพบ (Discovery Learning)
ของบรูเ นอร (Bruner, 1961) ทฤษฎีเ กี่ย วกับ การเรียนรูอ ยางมีค วามหมายของออซูเ บล
(Ausubel, 1969) และหลักการเรียนรูของกาจเย (Gagne, 1970) ซึ่งจะชวยทําใหผูสอนสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรูและสภาพการณตางๆ สําหรับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันเปนพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดในตัวผูเรียนไดอยางถาวร
จากหลักการจัดการเรียนรูและแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ของ
เปยเจต จะมีประโยชนตอผูสอน ในการจัดการเรียนรูดังนี้
1. ผูสอนควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน วาผูเรียนทุกคนจะผาน
ขั้ น พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาทั้ ง สี่ ขั้ น ตามลํ า ดั บ ผู เ รี ย นที่ มี อ ายุ เ ท า กั น อาจมี ขั้ น พั ฒ นาการ
ทางสติปญญาที่ แตกต างกั น พั ฒนาการทางสติปญญาของผู เ รี ยนแตละคนเปนเครื่องแสดง
ความสามารถของบุคคลนั้น ผูเรียนแตละคนจะไดรับประสบการณทางกายภาพและทางสมอง
พัฒนาการทางสติปญญา เปนผลเนื่องจากการปะทะสัมพันธระหวางผูเรียนกับสภาพแวดลอม
ซึ่ ง รวมทั้ ง ผู ส อนด ว ย ผู เ รี ย นควรเป น ผู มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการร ว มกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นา
สติปญญาของตนเอง การจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนสนใจและตั้งใจเรียนทําใหสภาวะสมดุล
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เกิดขึ้นได ซึ่งเปนผลใหมีพัฒนาการทางสติปญญา ผูสอนควรมีเปาหมายในการจัดการเรียนรู
อันแนวแนที่จะสรางผูเรียนใหเปนคนที่สามารถทําสิ่งใหมๆ มิใชแตเพียงเปนคนคอยลอกเลียน
แบบผูอื่น เปนคนที่มีความคิดสรางสรรค รูจักประดิษฐและสืบเสาะหาความรู เปนผูมีความคิด
วิพากษวิจารณ รูจักที่จะพิสูจนสิ่งตางๆ ไมยอมเชื่ออะไรงายๆ โดยไมมีเหตุผล
2. ผู ส อนควรใช ห ลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู บ นพื้ น ฐานทฤษฎี พั ฒ นาการทาง
สติปญญาของเปยเจต กลาวคือ ในการจัดการเรียนรูผูสอนตองไมเนนแตเพียงขอเท็จจริงเทานั้น
การจัดการเรียนรูตองเนนใหผูเรียนใชศักยภาพของตนเองใหมากที่สุด จัดเนื้อหาและอุปกรณ
การจัดการเรียนรูให สอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียนและคํานึงถึงความตองการของผูเรียน
ด ว ย ผู ส อนควรจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นพบกั บ ความแปลกใหม โดยการเสนอป ญ หาที่ เ กิ น
ขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนเพียงเล็กนอย เพื่อใหผูเรียนหาหนทางที่จะแกปญหานั้น
เนน การเรี ย นรู ที่ ต องอาศัย กิจ กรรมการเสาะแสวงหาความรูแ ละค นพบ ใหผู เ รียนที่ มีร ะดั บ
พัฒนาการทางสติ ป ญ ญาที่ แตกตา งกันทํา งานรว มกั น มากขึ้น โดยอาจแบ งผู เ รี ยนออกเป น
กลุมยอย อุปกรณการจัดการเรียนรูและกิจกรรมตางๆ ควรเริ่มจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูสิ่งที่เปน
นามธรรม ในการจัดการเรียนรูผูสอนควรถามคําถามมากกวาการใหคําตอบ โดยเฉพาะคําถาม
ประเภทปลายเปด เมื่อถามคําถามแลวผูสอนควรรอคําตอบของผูเรียน เพราะผูเรียนตองการ
เวลาที่ จ ะดู ด ซึ ม คํ า ถามและปรั บ เปลี่ ย นขยายโครงสร า งของสมองเพื่ อ ตอบคํ า ถามนั้ น ๆ
การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นจะชวยใหผูเรียนคํานึงถึงเหตุผลของผูอื่นมากขึ้น
โดยไมคํานึงถึงเหตุผลของตนเองเปนใหญ ทําใหผูเรียนไดหลายๆ แนวความคิด เปนการพัฒนา
สติปญญาใหสูงขึ้น
นอกเหนือจากแนวคิดตามทฤษฎีของเปยเจตแลว แนวคิดที่สามารถนํามาประยุกตใช
กั บ การจั ด การเรี ย นรู ไ ด ดี อี ก แนวคิ ด หนึ่ ง คื อ แนวคิ ด ของบรู เ นอร ซึ่ ง สอนให ผู เ รี ย นค น พบ
ดวยตนเองตามลําดับดังนี้
1) นําเสนอปญหา
2) ใหผูเรียนมีโอกาสทําความเขาใจกับปญหา
3) ใหผูเรียนแกปญหาพรอมกับกําหนดวัสดุอุปกรณมาให
4) ใหผูเรียนแสดงผลการแกปญหาดวยตนเอง
5) อธิบายเพิ่มเติมโดยผูเรียนและผูสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการแกปญหา
6) สรุปผลที่ไดจากการแกปญหา
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การสอนโดยวิธีสอนแบบคนพบดวยตนเองจะเปนประโยชนตอผูเรียนดังนี้ คือ
1) เปนการเพิ่มพูนศักยภาพทางสติปญญาของผูเรียน
2) กอใหเกิดแรงจูงใจภายใน
3) ผูเ รี ย นได ฝกความคิด และการกระทํา ทํา ให ได เ รี ยนรู วิธีจัด ระบบความคิ ดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง
4) ทําใหมีความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได
5) ทําใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู
6) ผูเรียนไดพัฒนาความคิดและมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มมากขึ้น
7) ฝกใหผูเรียนไดเรียนโดยใชกระบวนการแสวงหาความรู ไมไดเรียนโดยการทองจํา
แตก็มีขอจํากัดคือ ตองใชเวลามากในการจัดการเรียนรูครั้งหนึ่งๆ
สําหรับหลักการสําคัญที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรูนั้น บรูเนอรไดเสนอไวดังนี้
1) เนื้อหาวิชาที่สอนควรจัดแบงแยกออกเปนสวนยอยๆ และจัดลําดับใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน
2) การจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียนและแรงจูงใจ
3) แบบของการเสนอการเรียนรู แบงออกเปน 3 ขั้น คือ ขั้นลงมือปฏิบัติกับของจริง
ขั้นเรียนรูจากรูปแบบของภาษาและจินตนาการ ขั้นเรียนรูจากการใชตัวเลขแทนสัญลักษณ
ในการแทนคา
4) วิธีสอนที่จะใหผูเรียนมีความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได คือ วิธีสอนแบบ
คนพบดวยตนเอง
5) การจั ดกิ จ กรรมและประสบการณก ารเรีย นตอ งสร างสิ่ ง แวดล อมใหม ที่ทา ทาย
ความคิดและการกระทําโดยจัดใหมีกิจกรรมที่ผูเรียนตองใชกระบวนการคิดเพื่อแกปญหา
6) การเรี ย นรู ก ระบวนการมี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น มากกว า การเรี ย นรู เ นื้ อ หา
ดานความรู เพราะบรูเนอรถือวาความรูเปนกระบวนการ ไมใชเปนผลิตผล กลาวคือ ทําอยางไร
จึงจะชวยใหผูเรียนมีสวนในการแสวงหาความรูนั้นๆ ซึ่งตางจากการจัดการเรียนรูโดยทั่วๆ ไปที่
มุงใหผูเรียนจําสิ่งตางๆ โดยที่ผูสอนเปนผูบอกให
ความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนรูและการเรียนรู
การจัดการเรียนรูและการเรียนรูมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ซึ่งหากศึกษาและ
ทําความเขาใจอยางถองแทแลวจะเห็นความสัมพันธกันดังนี้
1. การจั ดการเรี ยนรูและการเรียนรูเปนกระบวนการที่จะแยกจากกั นไมได เมื่อมี
การจัดการเรียนรูก็ตองมีการเรียนรูควบคูกันไป
7
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2. การจัดการเรียนรูและการเรียนรูเปนกระบวนการที่ผูสอนกับผูเรียนตองรวมมือกัน
จึงจะชวยใหการจัดการเรียนรูประสบผลสําเร็จตามความมุงหมาย
3. การจัดการเรียนรูที่ดีชวยใหการเรียนรูดําเนินไปดวยดี ทําใหการเรียนนาสนใจ
สนุกสนานและผูเรียนเกิดความพอใจในการเรียน
4. การจัดการเรียนรูที่ดียอมทําใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดโดยงายและไดผลตรงตาม
จุดมุงหมายของผูสอน
5. การจัดการเรียนรูที่ดียอมสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนอยางดี คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยมีความรู ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติ

หลักการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับผูเรียน
ผูสอนจึงมีหลักเกณฑที่จะเปนแนวทางในการเลือกจัดประสบการณการเรียนรูดังนี้
1. เลือกประสบการณที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู หากเปน
ทักษะก็ควรเปนทักษะที่ปฏิบัติแลว ผูเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงคที่ตั้งไว
2. เลื อกประสบการณ ที่ผู เ รียนพึ งพอใจ สนุก นาสนใจ ไมซ้ําซาก มีประโยชนตอ
การนําไปใชในชีวิตประจําวันและความพึงพอใจ ซึ่งจะเปนผลใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
3. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถทางดานรางกายของผูเรียนที่จะปฏิบัติ
ได และควรคํานึงถึงประสบการณเดิมเพื่อจัดกิจกรรมใหมไดตอเนื่อง
4. เปนกิจกรรมที่สงเสริมจุดมุงหมายในการจัดการเรียนรูหลายๆ ดาน
5. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ไมจําเปนวาผูเรียนทุกคนตองทํากิจกรรม
อยางเดียวกันหมด ควรมีกิจกรรมใหผูเรียนไดเลือกทําอยางหลากหลาย
จากหลั ก เกณฑ ดั ง กล า วผู ส อนจึ ง ควรจั ด ประสบการณ ใ ห แ ก ผู เ รี ย นตามลํ า ดั บ
ความสําคัญจากรูปธรรม (Concrete) ไปสูนามธรรม (Abstract) ซึ่ง เอดการ เดล (Edgar Dale)
นักการศึกษาชาวอเมริกันไดจัดลําดับความสําคัญของการใหประสบการณแกผูเรียนไว 10 พวก
ตอกันเปนชั้นรูปกรวย เรียกวา กรวยประสบการณ (Cone of Experience)

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

14
นามธรรม
10 สัญลักษณ
ของภาษา
9 ทัศนสัญลักษณ
8 การบันทึกเสียงวิทยุ ภาพนิ่ง
7 ภาพยนตร โทรทัศน
6 นิทรรศการ(Exhibition)
5 การศึกษานอกสถานที่ (Fieldtrip)
4 การสาธิตทดลอง (Demonstration)
3 ประสบการณนาฏการ (Dramatized Experience)
2 ประสบการณรอง (Contrived Experience)
1 ประสบการณตรงและมีความมุงหมาย (Direct Experience)

รูปธรรม
ภาพที่ 1.1 แสดงกรวยประสบการณ
จากแผนภาพกรวยประสบการณ อธิบายไดดังนี้
1. ประสบการณตรง (Direct experience) คือ การเรียนรูที่ตองใชของจริงหรือการให
ผูเรียนไดลงมือคนควา ทดลอง หรือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง
ผูเรียนไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5
2. ประสบการณรอง (Contrived experience) หมายถึง เมื่อผูสอนไมสามารถจัด
ประสบการณตรงจากของจริงใหผูเรียนไดสัมผัสดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผูสอนก็อาจใชหุนจําลอง
มาใหผูเรียนไดสัมผัส ซึ่งทําใหผูเรียนมีประสบการณรอง ซึ่งคลายคลึงกับประสบการณตรง
มากที่สุด
3. ประสบการณนาฏการ (Dramatized experience) คือ การแสดงละครในหองเรียน
หรือที่เรียกวาบทบาทสมมุติ ผูเรียนมีสวนรวมในการแสดงทําใหมีการเรียนรูจากการกระทํา
ผูแสดงยอมเขาใจเรื่องราว จําเรื่องได สวนผูดูก็จะจําไดดีและสนใจมากกวาการเรียนดวยวิธีอื่นๆ
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4. การสาธิต (Demonstration) ไดแก การแสดงใหผูเรียนไดเห็นเปนลําดับขั้นไป เชน
การทดลองวิทยาศาสตร การประกอบอาหารฯลฯ บางกรณีอาจใหผูเรียนมีสวนรวมในการสาธิตดวย
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจไดดีเชนเดียวกัน
5. การศึกษานอกสถานที่ (Fieldtrip) นับเปนประสบการณที่ทําใหผูเรียนมีโอกาสไดดู
ไดเห็น ไดซักถาม ไดใชประสาทสัมผัสตางๆ มากเหมือนกัน กอใหเกิดความคิด มองเห็นปญหา
นํามาซึ่งความรูจากการไดรับประสบการณตรงเชนเดียวกัน
6. นิทรรศการ (Exhibition) การใหผูเรียนไดรวมจัดนิทรรศการหรือการนําผูเรียนไป
ชมนิทรรศการ ก็เปนประสบการณที่ทําใหผูเรียนไดดู ไดเห็น ไดสัมผัสจับตอง เปนอีกทางหนึ่ง
ที่กอใหเกิดความรู เกิดความคิด เปนประสบการณที่ดีกวาประสบการณอื่นๆ ที่เปนนามธรรม
7. ภาพยนตรและโทรทัศน เปนประสบการณที่มีความเปนรูปธรรมที่มีทั้งภาพและ
เสียงใกลเคียงของจริงมากที่สุด
8. การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่ง ไดแก แผนเสียง แถบบันทึกเสียง วิทยุ สไลด
ฟลมสตริป รูปภาพและอุปกรณเหลานี้ ผูเรียนอาจจะไดยินเสียงหรือไดมองเห็นภาพอยางใด
อยางหนึ่ง ประสบการณขอนี้ก็ทําใหผูเรียนสนใจไดไมนอยทีเดียว
9. ทัศนสัญลักษณ (Visual symbols) ไดแก แผนที่ แผนภูมิ เปนสัญลักษณที่ทําให
ผูดูเกิดความเขาใจอยางรวดเร็ว ใชชวยประกอบคําอธิบายของผูสอนใหแจมแจง
10. สัญลักษณของภาษา หรือ วจนสัญลักษณ (Verbal symbol) ไดแก คําพูด และ
ตัวหนังสือหรือภาษานั่นเอง เปนประสบการณที่เปนนามธรรมมากที่สุด แตก็ยังเปนสิ่งจําเปน
ในการจั ด การเรี ย นรู จ ะทิ้ ง เสี ย มิ ไ ด ดั ง นั้ น ในป จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารบรรยาย
จึงยังเปนสิ่งจําเปนซึ่งหากผูสอนใชเสริมกับการจัดประสบการณอื่นๆ ใหผูเรียนก็จะทําใหผูเรียน
เขาใจไดดียิ่งขึ้น

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework
for Higher Education: TQF : HEd) หมายถึงกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศซึ่งประกอบดวยระดับคุณวุฒิการแบงสายวิชาความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิ
ระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับ คุณวุฒิ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น
ตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลอง
กับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจ ในประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาว า สามารถ
ผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

16
หลักการสําคัญ
1. ยึดหลั กความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาโดยมมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบัน
อุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมเพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจน
ในการพั ฒ นาหลั กสู ต รการปรั บ เปลี่ ย นกลวิ ธีก ารจั ด การเรี ย นรูข องอาจารย การเรี ย นรู ข อง
นักศึกษาตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง
2. มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐาน
ขั้นตํ่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจ
และมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษาคือ
กํ า หนดมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องบั ณ ฑิ ต ที่ ค าดหวั ง ไว ก อ นหลั ง จากนั้ น จึ ง พิ จ ารณา
ถึงองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการจัดการเรียนรูที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุ
ถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ
3. มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลว เขาดวยกัน
และเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกันซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ
4. มุ ง ให คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ปริ ญ ญาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดๆ ของประเทศไทยเป น ที่
ยอมรั บ และเที ย บเคี ย งกั น ได กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ดี ทั้ ง ในและต า งประเทศ เนื่ อ งจาก
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาจะช ว ยกํ า หนดการจั ด การศึ ก ษาในทุ ก ขั้ น ตอน
อยางเปนระบบ โดยเปด โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการ
จัดการเรียนรูไดอยางหลากหลายโดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพ
ของบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง จะมี ม าตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามที่ มุง หวัง สามารถประกอบอาชี พ ได อย า งมี
ความสุ ข และภาคภู มิ ใ จเป น ที่ พึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต และเป น คนดี ข องสั ง คม ช ว ยเพิ่ ม
ความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ เป น กลไกหรื อ เครื่ อ งมื อ ในการนํ า แนวนโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
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การอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
2. เพื่ อ กํ า หนดเป า หมายในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให ชั ด เจนโดยกํ า หนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และ
เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลักและ
เปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนา
หลักสู ต รการปรับเปลี่ยนกลวิ ธีการจั ดการเรี ยนรูวิธี การเรียน ตลอดจนกระบวนการวั ด และ
การประเมินผลนักศึกษา
3. เพื่อเชื่อมโยงระดับตางๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบเพื่อบุคคล
จะไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต
มี ค วามชั ด เจนและโปร ง ใส สามารถเที ย บเคี ย งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บ ต า งๆ กั บ
นานาประเทศได
4. เพื่ อ ช ว ยให เ กิ ด วั ฒ นธรรมคุ ณ ภาพในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและเป น กลไก
ในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงและใชเปนกรอบอางอิงสําหรับ
ผูประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการจัดการเรียนรู
5. เพื่ อ เป น กรอบของการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสร า งความเข า ใจและ
ความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชนสังคมและ
สถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิต
จะพึงมี
6. เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต า งประเทศ ในการย า ยโอน นั ก ศึ ก ษาระหว า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การลงทะเบี ย น
ขามสถาบันและการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7. เพื่อใหการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา
8. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง
โครงสร า งและองค ป ระกอบของกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศี ก ษา
แหงชาติ
1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอน
ของการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังกําหนด
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คุณลั กษณะของนั กศึ กษาระดับ แรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้ นพื้นฐานด วยเพราะเปน
พื้นฐานความรูความสามารถที่สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มตนที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3ป) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6
ปริญญาเอกดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป)
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง สามารถเข า ศึ ก ษาต อ ในระดั บ
ที่สูงขึ้นแตทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยู
กับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเงื่อนไขอื่นเพื่อใหมั่นใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน 2 สาย ไดแก สายวิชาการเนนศาสตร
บริสุทธิ์ ทางดานศิลปะศาสตร หรือ ดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร
สาขาวิชานั้นๆ เปนหลัก ไมไดสัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพ ซึ่งมุงเนน
การศึ ก ษาในลั ก ษณะของศาสตร เ ชิ ง ประยุ ก ต เ พื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู แ ละทั ก ษะระดั บ สู ง
ซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพและนําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและ
การดํารงชีพในชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพ ควรเกี่ยวของกับความเขาใจ การวิจัย
และความรูทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของอยางทั่วถึงและ
พัฒนาความสามารถในการคิดและการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณอยางไรก็ตาม
หลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกันซึ่งควรสะทอนใหเห็นในรายละเอียดของ
เนื้อหาสาระสําคัญและในชื่อปริญญาผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษา
ตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการ
ของการเขาศึกษาเพื่อใหไดฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอกับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ
คาดหวัง
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2. การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
การเรี ยนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นั กศึ กษาพัฒนาขึ้นในตนเอง
จากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง ใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดานดังนี้
1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติ อ ย า งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ในส ว นตน ส ว นรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน
ตามศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด
และการนํ า เสนอข อ มู ล การวิ เ คราะห แ ละจํ า แนกข อ เท็ จ จริ ง ในหลั ก การทฤษฎี ต ลอดจน
กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณ แ ละใช ค วามรู ค วามเข า ใจในแนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี และกระบวนการต า งๆ
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม
การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร
และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานนี้บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย
จึงตองเพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้นจาก
การเรี ย นรู ทั้ ง 5 ด า นที่ ไ ด รั บ การพั ฒ นาดั ง กล า วและแสดงออกถึ ง ความรู ความเข า ใจและ
ความสามารถจากการเรี ย นรู เ หล า นั้ น ได อ ย า งเป น ที่ น า เชื่ อ ถื อ เมื่ อ เรี ย นจบในรายวิ ช าหรื อ
หลักสูตรนั้นแลว

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

20
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ซึ่ ง มี อ ย า งน อ ย 5 ด า น ดั ง กล า วข า งต น เป น มาตรฐาน
ผลการเรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิโดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้น
เมื่อระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับ
ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น มาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ใ ดคุ ณ วุ ฒิ ห นึ่ ง จะรวมมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย
มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมใชกับนักศึกษาทุกคนแมวาบางสาขา/
สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชีและ
นักกฎหมาย เปนตน
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาจะเกี่ยวของโดยตรงกับ
สาขา/สาขาวิ ช าที่ เ รี ย น ซึ่ ง ต อ งระบุ ร ายละเอี ย ดของความรู แ ละทั ก ษะของสาขา/สาขาวิ ช า
ที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใดตองบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูดานเหลานี้
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิเ คราะหเ ชิ งตั ว เลขการสื่อ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตอง
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูดานนี้ แตสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูนี้ จะตองเนนใหมีความชํานาญมากกวานักศึกษาสาขา/
สาขาวิชาอื่นๆ เชน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองมีความชํานาญและ
ทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู ดานความรูและดานทักษะทางปญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม
ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี
เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก เปนตน
2. ดานความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและ
ทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนา
ของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหา
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และการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
3. ดานทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ
ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ
สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหม
ในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนํา
หรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใช
นวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเ คราะหปญหาไดอยางเหมาะสม
บนพื้นฐานของตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และอาชีพ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิปริญญาโท
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบ
ขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรม
และชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม
ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทาง
จรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัย
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ทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและ
ผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
2. ดานความรู
มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือ
กลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติ
ในวิชาชีพตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติ
ที่อาจมีผลกระทบตอวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. ดานทักษะทางปญญา
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา
สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและ
ใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดย
การบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิค
ทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึง
พัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและ
ดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไ ขปญหาที่มีค วามซับ ซอน หรือความยุงยากระดับ สูงทางวิชาชีพ
ไดดวยตนเองสามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยง
และปญหาตางๆ แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม หลักฐาน หลักการที่มี
เหตุผลและคานิยมอันดี แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
ที่จะไดรับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวน
และแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ
ความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริม
ใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
2. ดานความรู
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและ
ลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูล เฉพาะทางทฤษฎี
หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหา
สําคั ญที่ จ ะเกิดขึ้ น รูเ ทคนิ คการวิ จั ย และพั ฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ย อมรับ ในสาขาวิช าไดอยา ง
ชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวาง
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนา
สาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา
3. ดานทักษะทางปญญา
สามารถใช ค วามเข า ใจอั น ถ อ งแท ใ นทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การแสวงหาความรู
ในการวิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไข
ปญหาดว ยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู
ความเขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
ที่ศึกษาในขั้นสูง สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญ ในเรื่องที่ซับ ซอน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน
วิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออก
ถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา
ในประเด็นปญหาที่สําคัญ และซับ ซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไ ขปญหาในดานตา งๆ
โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ

การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญควรมีลักษณะดังตอไปนี้
1. จัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง โดยการศึกษาคนควา ทดลอง
แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง
2. จัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด โดยกระตุนใหผูเรียนรูจักใชความคิดสรางสรรค
คิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดแกปญหาและตัดสินใจไดดวยตนเอง
3. ใหผู เรี ยนมีส วนรว มในการเรี ยนรูอยางแทจริง โดยการรวมแสดงความคิดเห็น
รวมอภิปราย รวมกําหนดกิจกรรมการเรียนรู และรวมนําเสนอความคิดดวยตนเอง
4. ใชกระบวนการกลุมเพื่อใหผเู รียนมีปฏิสัมพันธ ทั้งสมาชิกในกลุม สมาชิกระหวาง
กลุมและปฏิสัมพันธกับผูสอน
5. มี การจัดกิจกรรมการเรี ยนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกั บความสามารถและ
ศักยภาพของผูเรียน เนนความแตกตางระหวางบุคคลและตอบสนองความตองการของผูเรียน
6. วั ด และประเมิ น ผลผู เ รี ย นด ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลาย ต อ เนื่ อ ง ทั้ ง ด า นความรู
ความคิด ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมโดยการประเมินตามสภาพจริง
และการประเมินตนเอง
7. ใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรู ที่หลากหลาย ทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน
ทั้งแหลงเรียนรูที่เปนสถานที่และบุคคล ใชแหลงเรียนรูทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี
และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนรู
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ตัวบงชี้การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดานผูเรียน
1. เรียนรูจากประสบการณตรง สัมพันธกับสิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น
2. ทํากิจกรรมและแลกเปลีย่ นเรียนรูจากกลุม
3. ไดฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง
4. ไดฝกคิดสรางสรรค แสดงออก มีเหตุผล
5. ไดฝกคน รวบรวมขอมูล หาคําตอบ แกปญหาและสรางความรูดวยตนเอง
6. ไดเลือกทํากิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ อยางมีความสุข
7. ไดฝกตนเองใหมีวินัย มีความรับผิดชอบในการทํางาน
8. ไดฝกการประเมินตนเองเพือ่ ปรับปรุงตนเอง และยอมรับผูอื่น สนใจใฝรูอยาง
ตอเนื่อง
ดานผูสอน
1. มีการวิเคราะหหลักสูตรและทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวติ จริง
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม ใหผูเรียนสรางองคความรูไดดว ยตนเอง
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด กระบวนการกลุม
5. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
6. ใสใจผูเรียนเปนรายบุคคล เนนความแตกตางระหวางบุคคล
7. ใชสื่อการจัดการเรียนรูหลากหลาย ใชแหลงเรียนรูหลากหลาย
8. วัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยการประเมินตามสภาพจริง
กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชน
ในชีวิต ไดมีความสุขและสนุกกับการเรียนรูตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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ภาพที่ 1.2 แสดงลักษณะของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ

ภาพที่ 1.3 แสดงลักษณะของการเรียนรูที่พึงประสงค
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ภาพที่ 1.4 แสดงลักษณะของการบูรณาการการเรียนรูดานตางๆ

ภาพที่ 1.5 แสดงลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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ภาพที่ 1.6 สรุปประเด็นทีต่ องปรับการเรียนของนักศึกษา

ภาพที่ 1.7 สรุปประเด็นทีต่ องเปลี่ยนการสอนของอาจารย
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ตัวอยางแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา
ชื่อ-สกุล....................................รายวิชา.................................ปการศึกษา...........................
ลําดับที่

ระดับการประเมิน

รายการประเมิน
5

1

ความรูความสามารถในวิชาที่เรียน

2

ทักษะการเรียนรู การคิด และแกปญหา

3

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

4

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5

ใฝรู ศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ

6

มนุษยสัมพันธและการปรับตัว

7

ภาวะผูนํา

8

ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม

9

ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

10

ความสามารถในการสื่อสารและนําเสนอขอมูล

11

การพบอาจารยที่ปรึกษา

12

สุขภาพกายและสุขภาพใจ

หมายเหตุ

4

3 2

1

ไมตอบ

ระดับ 5 = ดีเยี่ยม/มากที่สุด ระดับ 4 = ดีมาก/มาก
ระดับ 3 = ดี/ปานกลาง
ระดับ 2 = พอใช/นอย
ระดับ 1 = ไมไดทํา/ไมมี

เกณฑวิเคราะหผลการประเมิน
จุดเดน : พิจารณาจากรายการประเมินที่มีผลรวมของระดับการประเมิน 4 (ดีมาก) และ 5 (ดีเยี่ยม)
เทากับ 70% ขึน้ ไป
จุดออน : พิจารณาจากรายการประเมินที่มีผลรวมของระดับการประเมิน 1 (ไมไดทํา/ไมมี) และ
2 (พอใช) เทากับ 20% ขึ้นไป

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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ตัวอยางผลการประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา (กอนเรียน)

ลําดับที่

ระดับการประเมิน

รายการประเมิน
5

4

3

2

1

ไมตอบ

1

ความรูความสามารถในวิชาที่
เรียน

3.70

7.41

48.19

37.00

3.70

-

2

ทักษะการเรียนรู การคิดและ
แกปญหา

0.00

11.10

40.71

48.19

0.00

-

3

ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ

0.00

7.41

18.49

74.10

0.00

-

4

ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.70

11.10

40.71

37.08

7.41

-

5

ใฝรู ศึกษาหาความรูจาก
แหลงตางๆ

3.70

18.50

37.10

31.78

3.70

-

6

มนุษยสัมพันธและการปรับตัว

7.41

48.19

40.71

4.67

0.00

-

7

ภาวะผูนํา

7.41

11.10

40.71

37.00

3.70

-

8

ความประพฤติ คุณธรรม
จริยธรรม

11.10

48.19

43.93

1.87

0.00

-

9

ความรับผิดชอบตอสังคม

7.41

42.06

48.19

7.41

0.00

-

10

ความสามารถในการสื่อสาร
และการนําเสนอขอมูล

7.41

38.32

44.86

5.61

3.70

-

11

การพบอาจารยที่ปรึกษา

3.70

7.41

48.19

37.00

3.70

-

12

สุขภาพกายและสุขภาพใจ

7.41

48.19

37.00

7.41

0.00

-
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ตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินตนเองของนักศึกษา
(กอนเรียน รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู)
 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
27 คน
 จํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมิน
27 คน
โดยภาพรวมจะเห็นไดวา
1. จุดออนของนักศึกษา (ระดับพอใช 20% ขึ้นไป) คือ
 ความรูความสามารถในสาขาวิชาที่เรียน
 ทักษะการเรียนรู การคิด และแกปญหา
 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ใฝรู ศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ
 ภาวะผูนํา
 การพบอาจารยที่ปรึกษา
2. จุดเดน (ระดับดีเยี่ยมและ ระดับดีมากรวมกัน เทากับ 70% ขึ้นไป) ไมมี

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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บทที่ 2
ระบบการจัดการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรูที่จัดเปนระบบ
หรือที่เรียกวาการจัดการเรียนรูเชิงระบบหรือระบบการจัดการเรียนรู ทําใหการจัดการเรียนรู
มีประสิทธิภาพ เพราะมีขั้นตอนและการจัดดําเนินการจัดการเรียนรูที่เปนระบบ มีแบบแผน
ที่ชัดเจน ผูที่เปนผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู ทั้งดาน
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและรูปแบบระบบการจัดการเรียนรูของนักการศึกษา
ตางๆ และการนําระบบการจัดการเรียนรูไปใช

ความหมายของระบบการจัดการเรียนรู
ระบบการจัดการเรียนรู (Instructional System) หรือการจัดการเรียนรูเชิงระบบ
(Systematic Instruction) เปนการจัดการเรียนรูที่นําเอาแนวคิดเรื่องการจัดการระบบของ
การทํางานเขามาใชปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู
ระบบการจัดการเรียนรู หมายถึงการจัดองคประกอบของการจัดการเรียนรูไวอยางมี
ลํ า ดั บ มี ขั้ น ตอนและมี ค วามสั ม พั น ธ กั น เพื่ อ สะดวกต อ การนํ า ไปสู จุ ด หมายปลายทางของ
การจัดการเรียนรูที่ไดกําหนดไว

ความสําคัญของระบบการจัดการเรียนรู
ระบบการจัดการเรียนรูชวยใหการจัดการเรียนรูบรรลุสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งอาจสรุปความสําคัญของระบบการจัดการเรียนรูไดดังนี้
1. ระบบการจัดการเรียนรูชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูดําเนินไปอยางเปนระบบ
มี ร ะเบี ย บ ไม สั บ สน กระบวนการต า งๆดํ า เนิ น ไปตามลํ า ดั บ ขั้ น สามารถตรวจสอบได ว า
มีจุดบกพรองที่ใดบาง เมื่อเกิดปญหาก็สามารถแกปญหาไดตรงจุด สามารถตรวจสอบไดวา
การจัดการเรียนรูไดผลเพียงใด
2. การจัดระบบการจัดการเรียนรูเปนวิธีหนึ่งในการแกไขปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการจัดการเรียนรูของผูสอน ทําใหผูสอนตองวางแผนการจัดการเรียนรู ตองดําเนินการจัด
การเรียนรูตามแผนที่วางไวและตองวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกั บจุ ดประสงคที่กําหนด
เปนการพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูสอนไปในตัวเอง
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3. การจัดระบบการจัดการเรียนรูทําใหองคประกอบของการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว
มีความสอดคลองสัมพันธกันและมีความสําคัญตอกันและกันอยางใกลชิดและชัดเจน ซึ่งจะชวย
ใหการจัดการเรียนรูประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค

องคประกอบของระบบการจัดการเรียนรู
เมื่อพิจารณาองคประกอบของระบบโดยทั่วไปแลวอาจนํามาเปนแนวทางในการจัด
องคประกอบของระบบการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน คือ
1. ขอมูลสูการจัดการเรียนรู (Input) ไดแก การวางแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งครอบคลุม
ทั้ ง ด า นจุ ด ประสงค ก ารจั ด การเรี ย นรู เนื้ อ หา การจั ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู การใช สื่ อ
การจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล
2. กระบวนการจัดการเรียนรู (Process) เปนขั้นการดําเนินการจัดการเรียนรูตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่เขียนไว ตั้งแตขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นการจัดการเรียนรู ขั้นสรุป และ
ขั้นวัดผลประเมินผลซึ่งขั้นที่ถือวาสําคัญคือขั้นการจัดการเรียนรูเปนขั้นที่จะตองใชทักษะและ
เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด
3. ผลการจัดการเรียนรู (Output) เปนขั้นการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียนวาเกิด
ผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด หลังจากที่ไดผานกระบวนการจัดการเรียนรูไปแลว
4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนขั้นการวิเคราะหผลจากการจัดการเรียนการสอน
วามีขอบกพรองอยางไรบาง มีปญหาอยางไรบาง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนเพื่อที่จะหาสาเหตุของปญหาหรือขอบกพรองแลวทําการปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดระบบ
การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในการนําไปใชครั้งตอไป
องคประกอบของระบบการจัดการเรียนรูทั้ง 4 นี้จะเกี่ยวของสัมพันธกันโดยตลอด
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะมีผลตอองคประกอบอื่นๆ ดังภาพที่ 2.1

ขอมูลสูการจัดการเรียนรู

ขอมูลยอนกลับ

กระบวนการจัดการเรียนรู

ผลการจัดการเรียนรู

ภาพที่ 2.1 แสดงองคประกอบของระบบการจัดการเรียนรู
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รูปแบบระบบการจัดการเรียนรูของนักการศึกษาตางๆ
รูปแบบระบบการจัดการเรียนรูของนักการศึกษามีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะขอกลาวถึง
รูปแบบและระบบการจัดการเรียนรู 6 รูปแบบ ไดแก
1. ระบบการจัดการเรียนรูของไทเลอร (Tyler,1950)
2. ระบบการจัดการเรียนรูของกลาสเซอร (Glasser, 1960)
3. ระบบการจัดการเรียนรูของคลอสเมียรและริปเปล (Klausmeier and Ripple, 1971)
4. ระบบการจัดการเรียนรูของบราวนและคณะ (Brown and others, 1977)
5. ระบบการจัดการเรียนรูของเกอลัคและอีไล (Gerlach and Ely, 1980)
ทั้ง 5 รูปแบบมีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบการจัดการเรียนรูของไทเลอร (Tyler, 1950)
ไทเลอรไดเสนอองคประกอบของระบบการจัดการเรียนรูที่เรียกวา ไทเลอรลูป
(Tyler Loop) ไว 3 สวน คือ 1) จุดมุงหมายการจัดการเรียนรู 2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู
และ 3) การประเมินผลการจัดการเรียนรู โดยที่ขอมูลสวนที่ 3 สามารถใชเปนขอมูลยอนกลับ
ไปยังสวนที่ 2 และสวนที่ 1 แสดงไดดังภาพที่ 2.2

กิจกรรมการจัดการเรียนรู

ขอมูลยอนกลับ

จุดมุงหมายการจัดการเรียนรู

การประเมินผลการจัดการเรียนรู
ภาพที่ 2.2 แสดงระบบการจัดการเรียนรูของไทเลอร
1) จุดมุงหมายการจัดการเรียนรู ในการวางแผนการจัดการเรียนรูตองกําหนด
จุดมุงหมายการจัดการเรียนรูใหชัดเจน
2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู ในขั้นสอนจําเปนตองเลือกจัดเนื้อหาและกิจกรรม
การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไว
3) การประเมินผลการจัดการเรียนรู ตองใหสอดคลองกับจุดมุงหมายการจัด
การเรียนรูและการจะพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพนั้น จุดสําคัญอยูที่การนําขอมูล
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนไปใชใหเปนประโยชน
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2. ระบบการจัดการเรียนรูของกลาสเซอร (Glasser, 1960)
ระบบการจัดการเรียนรูของกลาสเซอร มีความคลายคลึงกับระบบของไทเลอรมาก
แตมีองคประกอบมากกวา โดยที่ไดกําหนดองคประกอบไว 5 สวน ไดแก 1) จุดประสงคของ
การจัดการเรียนรู 2) การประเมินสถานะของผูเรียนกอนสอน 3) การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู
4) การประเมินผลการจัดการเรียนรู และ 5) ขอมูลยอนกลับ ระบบการจัดการเรียนรูของกลาสเซอร
แสดงไดดังภาพที่ 2.3
จุดประสงคของ
การจัดการเรียนรู

การประเมิน
สถานะของ
ผูเรียนกอนสอน

การจัด
กระบวนการ
จัดการเรียนรู

การประเมินผล
การจัดการ
เรียนรู

ขอมูลยอนกลับ
ภาพที่ 2.3 แสดงระบบการจัดการเรียนรูของกลาสเซอร
ที่มา (สงัด อุทรานันท, 2529, หนา 12)
1) จุดประสงคของการจัดการเรียนรู ในการจัดการเรียนรูทุกครั้งจําเปนจะตอง
กําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพื่อจะไดชวยใหสามารถกําหนดองคประกอบอื่นๆ ที่ตามมาได
สะดวก
2) การประเมินสถานะของผูเรียนกอนสอน เปนการตรวจสอบดูวาผูเ รียน
มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะเรียนสิ่งใหมที่กําลังจะสอนหรือไม ถาพบวาผูเรียนมีความรู
ความสามารถเพียงพอก็ดําเนินการจัดการเรียนรูตอไปได แตถาหากพบวาผูเรียนยังมีพื้นฐาน
ไมเพียงพอก็จําเปนจะตองใหความรูพื้นฐานแกผูเรียนเสียกอน
3) การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู เปนขั้นที่ผูสอนจะตองตัดสินใจเลือกดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปสูจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว
4) การประเมินผล เปนขั้นที่ดําเนินตอจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อจะได
ทราบวา ผูเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด
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5) ขอมูลยอนกลับ เปนการนําเอาผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบพิจารณา
แกไขการดําเนินงานในสวนที่ 1 2 และ 3 หากพบวาสวนไหนยังมีขอบกพรองก็จะตองทํา
การปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ระบบการจัดการเรียนรูของคลอสเมียรและริปเปล
(Klausmeier and Ripple, 1971)
คลอสเมียรและริปเปล (Klausmeier and Ripple, 1971: 11) ไดกําหนดองคประกอบ
ของระบบการจัดการเรียนรูไว 7 สวน ดวยกัน คือ
1) การกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการเรียนรู
2) การพิจารณาความพรอมของผูเรียน
3) การจัดเนื้อหาวิชา วัสดุอุปกรณประกอบการจัดการเรียนรู
4) การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
5) การดําเนินการจัดการเรียนรู
6) การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู
7) ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ระบบการจัดการเรียนรูของคลอสเมียรและริปเปลแสดงไดดังภาพที่ 2.4 ดังนี้
1. การกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะ
สําหรับการจัดการเรียนรู
2. การพิจารณาความพรอมของผูเรียน

3. การจัดเนื้อหาวิชา วัสดุอุปกรณ
ประกอบการจัดการเรียนรู
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
5. การดําเนินการจัดการเรียนรู

6. การวัดและการประเมินผล
การจัดการเรียนรู

7. ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
ภาพที่ 2.4 แสดงระบบการจัดการเรียนรูของคลอสเมียรและริปเปล
ที่มา (ทิศนา แขมมณี, 2545, หนา 207)
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4. ระบบการจัดการเรียนรูของบราวนและคณะ
(Brown and other, 1977)
ระบบการจัดการเรียนรูของบราวนและคณะ เปนระบบการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรู โดยการพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรูของผูเรียน
แตละคน เพื่อที่ผูสอนจะไดจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการ ความสามารถ และ
ความสนใจของผูเรียน บราวนและคณะ กําหนดองคประกอบไว 4 ประการ ดังนี้ 1) จุดมุงหมาย
2) สภาพการณ 3) ทรัพยากรหรือแหลงวิชาการ และ 4) ผลลัพธ องคประกอบทั้ง 4 ขอ
จัดแยกเปนองคประกอบยอย 7 ขอ ไดแก 1) วัตถุประสงคและเนื้อหา 2) การจัดประสบการณ
การเรียน 3) การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู 4) บุคลากร 5) วัสดุอุปกรณ 6) สถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวก และ 7) การประเมินผลและการปรับปรุง องคประกอบดังกลาวแสดงได
ดังภาพที่ 2.5
1. จุดมุงหมาย
1.1 วัตถุประสงคและเนื้อหา

4. ผลลัพธ
4.1 การประเมินผลและการปรับปรุง

2. สภาพการณ
2.1 การจัดประสบการณการเรียน
2.2 การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู

3. ทรัพยากรหรือแหลง วิชาการ
3.1 บุคลากร
3.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
3.3 สถานทีแ่ ละสิ่งอํานวย
ความสะดวก

ภาพที่ 2.5 แสดงระบบการจัดการเรียนรูของบราวนและคณะ
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1. จุดมุงหมาย ในการจัดการเรียนรูนี้มีจุดมุงหมายอะไรบางที่จะตองการใหบรรลุผล
สําเร็จ โดยผูสอนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว
วัตถุประสงคและเนื้อหา เปนสิ่งแรกที่ผูสอนตองกําหนดใหแนนอนวาเมื่อเรียน
บทเรียนนั้นแลวผูเรียนจะบรรลุถึงวัตถุประสงคอะไรบาง ซึ่งจะตองเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ที่สามารถวัดหรือสังเกตได เมื่อมีการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนแลว ตองมีการเลือก
เนื้อหาบทเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้น เพื่อใหผูเรียนเรียนแลวสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อผลของการเรียนรูที่กําหนดไว
2. สภาพการณ ผูสอนควรจัดสภาพการณอยางไร และควรมีอะไรบางเพื่อใหผูเรียน
สามารถเรียนอยางไดผลดี เพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว ซึ่งในการนี้ตองมีการเลือกประสบการณ
ที่เหมาะสมแกผูเรียน โดยเนนถึงสภาพความแตกตางระหวางบุคคล เพื่อการจัดรูปแบบหรือ
วิธีการเรียนที่เหมาะสม
2.1) การจัดประสบการณการเรียน เปนการจัดประสบการณในรูปลักษณะ
กิจกรรมการเรียนตางๆ เพื่อนําไปสูการเรียนรูในขั้นนี้ผูสอนจึงตองเลือกประสบการณการเรียน
ที่ดีที่สุดสําหรับผูเรียนแตละคนหรือเพื่อการเรียนรายบุคคล ซึ่งประสบการณที่นําไปสูการเรียนรู
นี้แบงออกไดเปนหลายรูปแบบ เชน การฝกใหคิด การอภิปราย การเขียน การอาน การฟง ฯลฯ
2.2) การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู เปนการจัดเพื่อใหผูเรียนสามารถไดรับ
พฤติกรรมและเนื้อหาบทเรียนดวย การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้สามารถจัดทําไดโดยการ
จัดหองตามขนาดผูเรียน โดยถาเปนผูเรียนกลุมใหญ ผูสอนมักใชวิธีการบรรยายในหองเรียน
ใหญ ถ ากลุมผู เ รี ยนมีขนาดกลางหรือเล็กก็ ใ ชการบรรยายโดยมีการซักถามโตต อบกัน และ
ควรมีการใชสื่อการจัดการเรียนรูรวมดวย แตถามีผูเรียนเพียงคนเดียวจะใชการศึกษารายบุคคล
ในลักษณะของการใชสื่อประสม
3. ทรัพยากรหรือแหลงวิชาการ ผูสอนจะตองทราบวามีแหลงทรัพยากรหรือแหลง
วิชาการใดบางที่จัดวาจําเปนตอการจัดประสบการณแกผูเรียน ซึ่งการนี้มุงหมายถึงทางดาน
บุคลากร การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู ตลอดจนการจัด
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในการจัดการเรียนรูดวย
3.1) บุ ค ลากร บุ ค ลากรหมายรวมถึ ง บุ ค คลทุ ก คนที่ มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรม
การจัดการเรียนรู ดังนั้น ผูสอนจึงหมายถึงผูสอนหรือวิทยากรผูถายทอดความรูไปยังผูเรียน
ผูสอนจะตองมีบทบาทในการใชสื่อการจัดการเรียนรู เปนผูจัดสภาพแวดลอมและจัดประสบการณ
การเรียนรูแกผูเรียน เปนผูนําการอภิปรายแนะนําสิ่งตางๆ ตลอดจนแกไขปญหา แกผูเรียน และ
ตองมีความสัมพันธกับผูสอนคนอื่นๆ เพื่อปรึกษาหรือวางแผนการจัดการเรียนรูและแกไขปญหา
ตางๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อการปรับปรุงแกไขรวมกัน สวนบทบาทของผูเรียนนั้น

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

40
อาจเปนผูชวยในการตั้งจุดมุงหมายการเรียน การจัดการเรียนรู การเตรียมกิจกรรมตางๆ การใชสอื่
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูดวย
3.2) วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ เปนสิ่งชวยเกื้อกูลในการที่จะจัดประสบการณ
การเรียนรูใหแกผูเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว วัสดุอุปกรณ
และเครื่องมือสามารถแยกไดเปนประเภทอุปกรณเพื่อการเรียนรู เชน เครื่องเทปบันทึกเสียง
เครื่ อ งฉายสไลด เครื่ อ งฉายภาพยนตร คอมพิ ว เตอร เป น ต น และประเภทสื่ อ การศึ ก ษา
เพื่อการเรียนรู เชน เอกสารประกอบการสอน หนังสือพิมพ แบบจําลอง การตูน รายการวิทยุ
คอมพิวเตอรชวยสอน วิดีทัศน
3.3) สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง การจัดสภาพหองเรียน
ตามขนาดของกลุมผูเรียนเพื่อใหการจัดสภาพการณในการเรียนรูดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และเหมาะสม ตลอดจนการจั ด วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละสื่ อ การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ความสะดวก
ในการใช ด ว ย สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและสถานที่ เ รี ย นเหล า นี้ ได แ ก ห อ งเรี ย น ห อ งสมุ ด
หองสื่อการศึกษา หองปฏิบัติการ และหองนันทนาการ เปนตน
4. ผลลัพธ เปนการพิจารณาดูวาผลลัพธที่ไดมานั้นสําเร็จตามจุดมุงหมายมากนอย
เพียงใด มีสิ่งใดบางที่จําเปนตองแกไขปรับปรุง ซึ่งทั้งนี้หมายถึงการประเมินผลและการพิจารณา
เพื่อสอนและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรูใหดีขึ้น
การประเมินผลและการปรับปรุง เปนขั้นตอนสุดทายในระบบการจัดการเรียนรู
เพื่อเปนการประเมินผลวาหลังจากการจัดการเรียนรูแลวผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรู
อะไรบาง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม การประเมินผล
จะทํ า ให ผู ส อนสามารถทราบได ว า ระบบการจั ด การเรี ย นรู นั้ น มี ข อ บกพร อ งอะไรบ า ง เช น
แผนการจัดการเรียนรู จุดมุงหมาย สื่อการจัดการเรียนรู เนื้อหา หรือแมแตความพรอมของ
ตัวผูเรียนเอง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆเหลานั้นตอไป
5. ระบบการจัดการเรียนรูของเกอรลัคและอีไล
(Gerlach and Ely, 1980)
ระบบการจัดการเรียนรูของเกอรลัคและอีไล เปนระบบการจัดการเรียนรูที่ใชกัน
อยางแพรหลายทั่วไป ซึ่งมี 10 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดวัตถุประสงค 2) การกําหนด
เนื้อหา 3) การกําหนดพฤติกรรมเบื้องตน 4) การกําหนดกลยุทธของวิธีการจัดการเรียนรู
5) การจัดแบงกลุมผูเรียน 6) การกําหนดเวลาเรียน 7) การจัดสถานที่เรียน 8) การเลือกสรร
ทรัพยากร 9) การประเมินผล และ 10) การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ ขั้นตอนทั้ง 10 แสดงได
ดังภาพที่ 2.6

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

41

การกําหนดกลยุทธ
วิธีสอน
การกําหนด
เนื้อหา

การ
ประเมินผล

การจัดแบง
กลุมผูเรียน

การประเมินผล
พฤติกรรม
เบื้องตน

การกําหนด
เวลาเรียน
การจัดสถานที่เรียน

การกําหนด
วัตถุประสงค

การเลือกสรร
ทรัพยากร

การวิเคราะห
ขอมูลยอนกลับ
ภาพที่ 2.6 แสดงระบบการจัดการเรียนรูของเกอรลัคและอีไล
แตละองคประกอบมีรายละเอียดดังนี้
1) การกําหนดวัตถุประสงค ระบบการจัดการเรียนรูนี้จะเริ่มตนการจัดการเรียนรู
ดวยการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนขึ้นมากอน โดยควรเปนวัตถุประสงคเฉพาะหรือ
“วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม” ที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติและผูสอนสามารถวัดหรือสังเกตได
2) การกําหนดเนื้อหา เปนการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อกําหนดใหผูเรียนได
เรียนรูและบรรลุถึงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว
3) การประเมินผลพฤติกรรมเบื้องตน เปนการประเมินผลกอนการเรียนเพื่อให
ทราบถึ ง พฤติ ก รรมและภู มิ ห ลั ง ของผู เ รี ย นก อ นที่ จ ะเรี ย นเนื้ อ หานั้ น ๆ ว า ผู เ รี ย นมี ค วามรู
ความสามารถในเรื่ อ งที่ จ ะสอนนั้ น มากน อ ยเพี ย งใด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น แนวทางที่ จ ะจั ด การจั ด
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม
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4) การกําหนดกลยุทธของวิธีการจัดการเรียนรู เปนวิธีการของผูสอนในการใช
ความรูเรื่องราว เลือกทรัพยากร และกําหนดบทบาทของผูเรียนในการเรียน ซึ่งเปนแนวทาง
เฉพาะเพื่อชวยใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงไดเปน 2 แบบ คือ
4.1) การจัดการเรียนรูแบบเตรียมเนื้อหาความรูใหแกผูเรียนโดยสมบูรณทั้งหมด
(Expository approach) เปนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนปอนความรูใหแกผูเรียน โดยการใชสื่อ
ตางๆ และจากประสบการณของผูสอนการจัดการเรียนรูแบบนี้ไดแกการจัดการเรียนรูแบบ
บรรยายหรือแบบอภิปราย ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองคนควาหาความรูใหมดวยตนเองแตอยางใด
4.2) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Discovery หรือ inquiry approach)
เปนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนมีบทบาทเพียงเปนผูเตรียมสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
ในการเรียน เปนการจัดสภาพการณเพื่อใหการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายโดยที่ผูเรียนตอง
คนควาหาความรูเอาเอง
5) การจัดแบง กลุมผูเ รียน เปนการจัดกลุมผูเรียนใหเ หมาะสมกับ วิธีสอนและ
เพื่อใหไดเรียนรูรวมกันอยางเหมาะสม การจัดกลุมจะตองพิจารณาจากวัตถุประสงค เนื้อหา
และวิธีการจัดการเรียนรูดวย
6) การกําหนดเวลาเรียน การกําหนดเวลาหรือการใชเวลาในการจัดการเรียนรูจะ
ขึ้นอยูกับเนื้อหาที่จะเรียน วัตถุประสงค สถานที่ และความสนใจของผูเรียน
7) การจัดสถานที่เรียน การจัดสถานที่เรียนจะขึ้นอยูกับขนาดของกลุมผูเรียน
แตในบางครั้งสถานที่เรียนแตละแหงอาจจะไมเหมาะสมกับวิธีการจัดการเรียนรูแตละอยาง
ดังนั้นจึงควรมีสถานที่เรียนหรือหองเรียนในลักษณะตางกัน 3 ขนาดคือ
7.1) หองเรียนขนาดใหญ สามารถสอนไดครั้งละ 50-300 คน
7.2) หองเรียนขนาดเล็ก เพื่อใชในการจัดการเรียนรูแบบกลุม ยอย หรือ
การจัดกลุมสัมมนาหรืออภิปราย
7.3) หองเรียนแบบเสรีหรืออิสระ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนตามลําพังซึ่งอาจเปนหอง
ศูนยสื่อการจัดการเรียนรูที่มีหองเรียนรายบุคคล
8) การเลือกสรรทรัพยากร เปนการที่ผูสอนเลือกสื่อการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู และขนาดของกลุมผูเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนรู
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
9) การประเมิ น ผล หมายถึ ง การประเมิน ผลพฤติก รรมของผู เ รีย นอัน เกิด จาก
กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนดว ยกันเอง ระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือ
ระหวางผูเรียนกับสื่อการจัดการเรียนรู การประเมินผลการเรียนเปนสิ่งสําคัญมากในการเรียน
และเปนกระบวนการขั้นสุดทายของระบบการจัดการเรียนรูที่ยึดเอาวัตถุประสงคที่ตั้งไวเปนหลัก
ในการดําเนินงาน
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10) การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ เมื่อขั้นตอนของการประเมินผลเสร็จสิ้นลงแลว
ก็ จ ะทํ า ให ท ราบได ว า ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ม ากน อ ยเพี ย งใด ถ า ผล
ที่เกิดขึ้นนั้นไมเปนไปตามวัตถุประสงค ก็ตองทําการวิเคราะหผลหรือยอนกลับมาพิจารณาวา
ในการดําเนินงานตั้งแตตนนั้นมีขอบกพรองอะไรบางในระบบหรือมีปญหาประการใดบาง ทั้งนี้
เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขระบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การนําระบบการจัดการเรียนรูไปใช
จากแนวคิดของนักการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนรู อาจนําแนวคิด
ดังกลาวไปใชในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดังนี้
1. ขั้นกอนสอน ผูสอนควรเตรียมในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ เชน
1.1 ศึกษาขอมูลของผูเรียนทุกดานทั้งดานความสามารถ สติปญญา ความสนใจ
ประสบการณเดิม สภาพครอบครัว ฯลฯ โดยอาจจะศึกษาจากระเบียนสะสม แบบสอบถาม หรือ
จากการสัมภาษณพูดคุย
1.2 กําหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรู โดยระบุเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
และเขียนใหครอบคลุมทั้งดาน ความรู ความคิด ทักษะกระบวนการและ เจตคติ
1.3 เลื อ กเนื้ อ หาที่ จ ะสอน โดยศึ ก ษาจากหลั ก สู ต ร คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าและ
ผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง จั ด เนื้ อ หาให ค รบและเหมาะสมกั บ ระยะเวลา สภาพผู เ รี ย นและ
สภาพแวดลอม
1.4 พิจารณาเลือกเทคนิควิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลอง
กับจุดประสงคการจัดการเรียนรู เนื้อหา ระยะเวลา สภาพผูเรียนและสภาพแวดลอม
1.5 จัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู แหลงการเรียนรูใหสอดคลองกับเนื้อหาและ
กิจกรรม
1.6 จัดเตรียมสภาพแวดลอมทางการเรียน เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ โตะ
เก า อี้ ป า ยนิ เ ทศ แหล ง วิ ท ยาการ ห อ งสมุ ด ให เ หมาะสมและมี บ รรยากาศที่ ส ง เสริ ม สภาพ
การเรียนรู
1.7 กําหนดวิธีการวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคการจัดการเรียนรู
1.8 เขียนแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนรู
2. ขั้ น ระหว า งสอน ควรดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นรู ต ามแผนการจั ด การเรี ย นรู
ที่เขียนไว ตามลําดับขั้นดังนี้
2.1 ขั้ น นํ า เข า สู บ ทเรี ย น เป น ขั้ น เตรี ย มความพร อ ม ทบทวนความรู เ ดิ ม และ
เราความสนใจแกผูเรียน ขั้นนี้ไมควรใชเวลามากนัก
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2.2 ขั้นดําเนินการจัดการเรียนรู เปนขั้นที่สําคัญอีกขั้นหนึ่ง เปนขั้นที่ผูสอนตองใช
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูตางๆ ทักษะตางๆ มาใชเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด ผูสอนตอง
เป น ผู เ ลื อ กใช เ ทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู ใ ห เ หมาะสมกั บ ผู เ รี ย นเอง และต อ งปรั บ เปลี่ ย นไป
ตามสภาพของเนื้อหา กิจกรรมและสภาพของผูเรียน
2.3 ขั้ น สรุ ป เป น ขั้ น สรุ ป ทบทวนความรู แ ละย้ํ า ความเข า ใจในสิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย น
มาทั้งหมด ซึ่งในขั้นนี้อาจมีการวัดผลเพื่อเปนการทบทวนความรูอยูดวย
3. ขั้นหลังการจัดการเรียนรู เปนขั้นของการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู
วาเปนไปตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม มีสิ่งใดที่ควรมีการปรับปรุง เพิ่มเติม แกไข เพื่อให
การจัดการเรียนรูในครั้งตอไปไดผลดียิ่งขึ้น
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บทที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนรู หมายถึงกระบวนการที่ผูสอนและผูเรียนชวยกันจัดเปน
กิจกรรมขึ้นมาเพื่ อใหผู เรียนไดเ รียนรูจากประสบการณอันจะทําใหเกิ ดความรู ความเข าใจ
ทักษะ ความสามารถ เจตคติและคานิยมที่ดี
ในการจั ด การเรี ย นรู ใ ห ส อดคล อ งกั บ จุ ด ประสงค ข องการเรี ย นและจุ ด เน น ของ
สาระสําคัญ ผูสอนควรมียุทธวิธีในการดําเนินงานเพื่อใหไดผลดี คือ คิด คนควา เพื่อแสวงหา
หลักการแนวทางตางๆ และนําวิธีการใหมๆ ไปใชจัดการการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนกระบวนการเรียนรู

กระบวนการจัดการเรียนรูแบบตางๆ
กระบวนการจัดการเรียนรูมีหลายกระบวนการ เชน
1) ทักษะกระบวนการ 9 ประการ
2) กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
3) กระบวนการสรางความตระหนัก
4) กระบวนการปฏิบัติ
5) กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
6) กระบวนการแกปญหา
7) กระบวนการกลุม
8) กระบวนการคณิตศาสตร
9) กระบวนการสรางเจตคติ
10) กระบวนการสรางคานิยม
11) กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ
12) กระบวนการทางภาษาศาสตร
13) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ฯลฯ
ซึ่งแตละกระบวนการมีรายละเอียดดังนี้
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1. ทักษะกระบวนการ 9 ประการ
อาจกลาวไดวาทักษะกระบวนการ 9 ประการนี้เปนการรวบรวมวิธีการจัดการเรียนรู
ตางๆ เขาดวยกัน ผูที่จัดการเรียนรูแบบนี้ไมจําเปนตองกังวลวาไดดําเนินการตามลําดับขั้น
หรือไม ครบทุกขั้นตอนหรือไม เพราะการจัดการเรียนรูแตละครั้งมีจุดเนนตางกันการจัดการ
เรียนรูครั้งที่หนึ่งอาจเริ่มจากขั้นที่ 1 แลวไปเนนขั้นที่ 4, 5 และ 6 เปนตน ผูสอนอาจเนนทักษะ
บางขั้นมาก และบางขั้นนอยกวา อยางไรก็ตามทักษะกระบวนการทั้ง 9 ประการนี้ เปนสิ่งที่มุง
จะให เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู เ รี ย น โดยให ผู เ รี ย นมี นิ สั ย ที่ จ ะใช ก ระบวนการเหล า นี้ ใ นการคิ ด ค น คว า
หาความรูตอไป ทักษะกระบวนการ 9 ประการมีขั้นตอนดังนี้
1.1 ขั้นตระหนัก ผูเรียนตระหนักถึงปญหา ความจําเปน เห็นความสําคัญของ
ปญหานั้นและตองการเรียนรูหรือแกปญหา
1.2 ขั้นวิเคราะห วิจารณ ผูเรียนนําปญหาแยกแยะหาสาเหตุ ความสําคัญและ
พิจารณาองคประกอบของปญหา
1.3 ขั้นสรางทางเลือกที่หลากหลาย ผูเรียนเสนอแนวทางแกปญหา โดยไมตอง
กังวลวาดีหรือไมดี
1.4 ขั้นประเมินและเลือกทางเลือก ผูเรียนคิด อภิปรายถึงแนวทางแกปญหาที่
ไดผลและตรงปญหาที่สุด
1.5 ขั้นปฏิบัติ ตกลงวางแผนการปฏิบัติตามทางเลือกโดยวิธีตางๆ เชน ลงมือทํา
หาความรู
1.6 ขั้นปฏิบัติอยางชื่นชม ผูสอนติดตามใหกําลังใจและใหการยอมรับ เพื่อให
ผูเรียนทุกคนใหความรวมมือดวยความเต็มใจ
1.7 ขั้นประเมินระหวางปฏิบัติ ผูเรียนตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจความ
ถูกตอง เหมาะสม ผูสอนใหการเสริมแรงตามขอตกลง
1.8 ขั้นปรับปรุง ผูเรียนยอมรับปญหา ถามีปญหาเกิดขึ้นในการทํางานผูเรียน
ชวยกันเสนอแนะและนําไปปรับปรุงดวยตนเอง
1.9 ขั้นประเมินผลรวม ผูเรียนทั้งชั้นสรุปการทํางานของตน
2. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
มักใชสอนคํานิยามศัพท และแนวคิดตางๆ เชน ในการจัดการเรียนรูความคิดรวบยอด
เรื่อง “ปุย” มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ขั้นสังเกต เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปราง ปริมาณ คุณสมบัติโดยใช
ประสาทตางๆ คือ หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในขั้นนี้ผูเรียนอาจสงสัยวาดินที่จะใชปลูกถั่วในกระบะ
ตางๆ จึงไมเหมือนกัน มีทั้งที่มีดินปนทราย ดินผสมขี้วัว ดินผสมขุยไผ ดินผสมเศษพลาสติก
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2.2 ขั้นจําแนกความแตกตาง เปนการจําแนกดินแตละชนิดมีผลตอการงอกอยางไร
2.3 ขั้นหาลักษณะรวม เปนการกําหนดลักษณะรวมบางประการของปญหา
2.4 ขั้นระบุชื่อความคิดรวบยอด เปนการใหคําจํากัดความของปุย
3. กระบวนการสรางความตระหนัก
3.1 ขั้นสังเกต ใหผูเรียนไดเห็น หรือสัมผัสกับปญหา หรือวัตถุบางอยาง
3.2 ขั้นวิจารณ เห็นผลดีของการแกไขปญหา และผลเสียของการไมอาจแกปญหา
หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง
3.3 สรุป เห็นความสําคัญของปญหา และพรอมจะดําเนินการตอปญหาดังกลาว
4. กระบวนการปฏิบัติ
มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ขั้นสังเกตรับรู รูจักอุปกรณในการปฏิบัติ เห็นตัวอยาง ชื่อ และความหมาย
4.2 ขั้นทําตามแบบ แสดงแบบทีละขั้นตอนจากพื้นฐานไปสูความซับซอนแลว
ใหผูเรียนทําตามทีละขั้นตอนจนชํานาญ
4.3 ขั้นใหทําเองโดยไมมีแบบ ใหผูเรียนฝกการปฏิบัติ โดยนําขั้นตอนยอยมา
ประยุกตเปนงานรวม
4.4 ขั้นฝกใหชํานาญ เปลี่ยนสถานการณเปลี่ยนงานใหผูเรียนทําจนชํานาญ
5. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการทางปญญาซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต
การรับรู จํา เขาใจ วิเคราะห สังเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.1 ขั้นสรางความคิดรวบยอด ใหผูเรียนสังเกต ทํากิจกรรมรับรูไดความคิด
รวบยอด เชื่อมโยงความสัมพันธ สรุปใจความไดครบถวนถูกตอง
5.2 ขั้นการอธิบาย ผูเรียนแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ
สิ่งที่กําหนด เนนการใชเหตุผล หลักการ กฎเกณฑ มีหลักฐานประกอบใหนาเชื่อถือ
5.3 ขั้นการรับฟง ผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอบโตคําวิจารณ และปรับเปลี่ยน
ความคิดเดิมของตนโดยไมใชอารมณถาไดขอมูลที่ดีกวา
5.4 ขั้นเชื่อมโยงความสัมพันธ เปรียบเทียบความแตกตาง ความคลายคลึง
และสรุปจัดกลุมที่เปนพวกเดียวกันในเชิงเหตุและผลในลักษณะอุปมา-อุปมัย
5.5 ขั้นวิจารณ วิเคราะห วิจารณ จําแนกหาสวนดี สวนดอย สวนสําคัญ
สวนไมสําคัญของสิ่งนั้นๆ
5.6 ขั้นการสรุป สรุปผลอยางถูกตองตามขอมูลในขณะนั้น
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6. กระบวนการแกปญหา
เปนกระบวนการหาคําตอบ หรือแกปญหาดวยตนเอง มีขั้นตอนดังนี้
6.1 ขั้นสังเกต สัมผัสแลวสํารวจหาความเหมือนกัน หรือแตกตางกัน
6.2 ขั้นวิเคราะห ผูเรียนอภิปรายหัวขอที่ตัวเองตองการหาคําตอบที่สําคัญตางๆ
6.3 ขั้นสรางทางเลือก ผูเรียนชวยกันเสนอสมมติฐานทีต่ อบปญหาตางๆ ดังกลาว
ตลอดจนกําหนดกิจกรรมเพื่อหาคําตอบใหกับทางเลือก
6.4 ขั้นเก็บขอมูล ประเมินทางเลือก โดยผูเรียนทํางานตามแผนและบันทึกสิ่งที่
คนควาได แลวนําไปรายงานใหเพื่อนพิจารณาวาสมมติฐานหรือทางเลือกถูกตองหรือไมอยางไร
6.5 ขั้นสรุป ผูเรียนสังเคราะหความรู แลวสรุป
7. กระบวนการกลุม
การฝกทํางานเปนกลุมเพื่อใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการกลุม โดยมีเปาหมาย
การทํางานที่แนชัด ควรดําเนินการเปนขั้นๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
7.1 ขั้นการมีผูนํากลุม “กลุม ‘นักเกษตรนอย’ อยาลืมเลือกประธานกลุมกอนนะครับ”
7.2 ขั้นการกําหนดจุดประสงคและวิธีการ “ขอบคุณครับที่เพื่อนๆ เลือกผม
เปนประธานกลุม ตอนนี้มาชวยกันคิดซิวา เราจะตองทําอะไรบาง” “เราตองชวยกันทําแปลงปลูก
ไมดอกไมประดับไง” “เราจะทําอยางไรกันดีละ”
7.3 ขั้นการรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก “ใครจะเสนออีกบาง ถาไมมีก็เปน
อันตกลงวาเราจะทําแปลงปลูกทานตะวันกันนะครับ”
7.4 ขั้นการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ “…..ตกลงวานิดจะไปหาเมล็ด สวนผม
จะไปหาจอบ หาเสียม นอยไปหาบัวรดน้ํา หนอยกับนุชไปเก็บขี้วัว เราทุกคนจะมาชวยกันทํา
แปลงเพาะเมล็ดทานตะวัน แลวก็รดน้ําทุกวัน ตกลงกันตามนี้นะ”
7.5 ขั้นติดตามผลและปรับปรุง “นุช ผมวาตอนทายแปลงมันวางๆ อยูนะ
เราปลูกเพิ่มกันไหม” “นุชก็วาดีนะ แตลองถามเพื่อนคนอื่นๆ ดูหนอยดีไหม”
7.6 ขั้นการประเมินผลและชืน่ ชมผลงาน “แปลงตนทานตะวันของพวกเรา
สวยจริงๆ พรุง นี้ตัดดอกทานตะวันไปใหอาจารยผูสอนกันดีไหม”
8. กระบวนการคณิตศาสตร
กระบวนการคณิตศาสตร ประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้
8.1 การจั ด การเรี ย นรู ทั ก ษะการคิ ด คํ า นวณ เริ่ ม จากการจั ด การเรี ย นรู
ความคิดรวบยอดของคําและนิยามแลวจึงสอนกฎโดยวิธีใหตัวอยางมากๆ เพื่อสรุปเปนกฎ
(วิธีอุปมัย Inductive) เมื่อเขาใจกฎแลวจึงฝกประยุกตใชกฎในสถานการณใหม (วิธีนิรมัย
deductive) แลวนําไปฝกหาขอบกพรองเพื่อปรับปรุงตอไป
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8.2 การจัดการเรียนรูทักษะแกปญหาโจทย ฝกใหผูเรียนแปลความหมาย
ของโจทยในเชิงภาษา และแปลภาษาคณิตศาสตร และกําหนดวาจะตองทําอะไรกอน ทําอะไรหลัง
โดยอาจใชประโยคสัญลักษณ จากนั้นก็ใหปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจคําตอบดวยตนเอง
9. กระบวนการสรางเจตคติ
9.1 ขั้นสังเกต ผูเรียนไดรับขอมูล เหตุการณ และการกระทําที่เกี่ยวกับการมี
เจตคติที่ดี และการกระทําที่ขาดเจตคติ เชน
“เรณูเห็ นวาการรักษาความสะอาดถนนหนาบานเปนสิ่งที่ดีและเปนหนาที่
ของทุกคน สวนปญญาคิดวาเขาไมเห็นตองสนใจรักษาความสะอาดของถนนหนาบานเลย
เพราะมันผานบานของเขาเพียงนิดเดียวเอง เพราะฉะนั้น ผูเรียนชวยกันคิดซิวา เรณูและ
ปญญาจะปฏิบัติตัวอยางไร”
9.2 ขั้นวิเคราะห ผูเรียนพิจารณาผลการกระทําตามเจตคติซึ่งเปนที่พอใจและ
ไมนาพอใจ เชน “ถาทุกคนคิดและทําอยางปญญาจะเกิดอะไร” และ “ถาทุกคนคิดและทําอยาง
เรณูถนนหนทางจะเปนอยางไร”
9.3 ขั้นสรุป ใหผูเรียนแสดงหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติดวยเหตุผลของ
ตนเอง “ผมวาเราตองชวยกันรักษาความสะอาดจึงจะเปนสิ่งที่ดีครับ”
10. กระบวนการสรางคานิยม
10.1 ขั้นสังเกต ตระหนัก ใหกรณีตัวอยางเพื่อใหผูเรียนสังเกตการณกระทํา
ที่เหมาะสมและการกระทําที่ไมเหมาะสม จําแนกการกระทําที่ตางกันได
10.2 ขั้นประเมินเชิงเหตุผล ใชกระบวนการกลุมวิเคราะห วิจารณ การกระทํา
ของบุคคลในสถานการณ พรอมกับวิจารณวาเห็นดวยหรือไมเพราะเหตุใด
10.3 ขั้นกําหนดคานิยม ผูเรียนแสดงจุดยืน ความเชื่อ ความพอใจในการกระทํา
ในสถานการณตางๆ พรอมเหตุผล
10.4 ขั้นวางแผนปฏิบัติ ผูเรียนในกลุมชวยกันกําหนดแนวปฏิบัตใิ นสถานการณ
จริง ผูสอนรับรูกติกา และเสริมแรงเมื่อผูเรียนทําสิ่งที่ดี
10.5 ขั้นการปฏิบัติดวยความชื่นชม ผูสอนใหการเสริมแรงระหวางการปฏิบัติ
เพื่อใหผูเรียนเกิดความชื่นชมยินดีที่จะทําตาม
11. กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ
กระบวนการเรียนความรูความเขาใจเกี่ยวกับความจริ งตางๆ มีกระบวนการ
คลายคลึงกับกระบวนการตางๆ ที่กลาวมาแลว ดังนี้
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11.1 ขั้นสังเกต ตระหนัก ผูสอนใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอดของคําใหม
และสรา งการตระหนั ก ในประเด็ น หรื อป ญ หาในการเรี ย นและกํ า หนดจุ ด ประสงค ที่ ตอ งการ
หาคําตอบ
11.2 ขั้นวางแผนปฏิบัติ ผูเรียนนําจุดประสงคมากําหนดแนวทางที่จะหาความรู
มาตอบคําตอบ
11.3 ขั้นลงมือปฏิบัติ ผูเรียนแบงความรับ ผิดชอบไปแสวงหาความรู เชน
คนควา สัมภาษณ ฯลฯ
11.4 ขั้นพัฒนาความรูความเขาใจ ผูเรียนนําสิ่งที่คนควาและความรูตางๆ
มาอภิปราย แปลความ ขยายความ วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา
11.5 ขั้นสรุป ผูเรียนสรุปสาระสําคัญและบันทึกลงสมุด
12. กระบวนการทางภาษาศาสตร
กระบวนการทางภาษาศาสตรจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถทางภาษา
ตามขั้นตอนตอไปนี้
12.1 ขั้นทําความเขาใจสัญลักษณ สื่อ รูปภาพ รูปแบบ เครื่องหมาย
12.2 ขั้นสรางความคิดรวบยอด
12.3 ขั้นสื่อความหมาย
12.4 ขั้นพัฒนาความสามารถ
13. กระบวนการทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทางวิทยาศาสตรประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้
13.1 การสังเกต (Observation) และกําหนดปญหา
13.2 กําหนดขอบเขตของปญหา (Problem)
13.3 ทดลองตรวจสอบสมมติฐาน (Hypothesis)
- วางแผนออกแบบวิธีการศึกษา/เก็บรวบรวมขอมูล
- กําหนดตัวแปรตางๆ (ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม)
- ทดลอง (หลายซ้ํา)/บันทึกผลการทดลอง/การจัดกระทํากับขอมูล
13.4 วิเคราะหขอมูล (Analysis)
13.5 สรุปผล (Conclusion)
กระบวนการทางวิทยาศาสตรจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตรหลาย
ประการ เชน การสังเกต การวัด การคิดคํานวณ การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล การพยากรณ การตั้งสมมติฐาน
การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การกําหนดและการควบคุมตัวแปร การทดลอง
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การจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคเฉพาะอยาง
การจัดการเรียนรู คือ การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดผลแกผูเรียนในหลายดาน เชน
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรูสึก ตลอดจนอาจเกิดเจตคติใหมๆ ขึ้นในใจ มีผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค กอใหเกิดประโยชนแกสังคมและตนเอง
ในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง ผูสอนก็ปรารถนาจะใหเกิดพฤติกรรมหลายๆ ดาน
แต ด ว ยเหตุ จํ า เป น บางประการที่ ผู ส อนอาจจะต อ งเน น บางพฤติ ก รรม ทํ า ให ผู ส อนต อ งตั้ ง
จุ ด ประสงค เ ฉพาะบางเรื่ อ งนั้ น ๆ ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู การจั ด กิ จ กรรม
การวัดผล ผูสอนจึงควรศึกษาลักษณะการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคเฉพาะดาน
ใหเขาใจอยางถองแท เพื่อที่จะสามารถวางแผนการจัดการเรียนรูใหบรรลุจุดประสงคนั้นๆ
การจัดการเรียนรูเพื่อจุดประสงคเฉพาะ อาจแบงไดตามลักษณะธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูได 3 ประเภท ดังนี้คือ
1. การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด
2. การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะ
3. การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดเจตคติ
การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด
การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด เปนการเนนใหผูเรียนไดรับการฝกฝน
ใหมีการพั ฒนาการทางสมองให เหมาะสมกับ วัย ถาผูเรี ยนมีพัฒนาการทางสมองเหมาะสม
กับวัยแลว ผูเรียนจะมีพัฒนาการทางความรูของตนเองได
พฤติกรรมในดานความสามารถในการคิดซึ่งเปนกระบวนการทางดานสมองมนุษย
แบงออกเปน 6 ขั้นดังนี้
1. ความรูความจํา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการจดจําจากประสบการณ
ตางๆ และระลึกเรื่องราวนั้นๆ ออกมาไดถูกตองแมนยํา เชน สามารถบงบอกถึงวิธีการหรือ
กระบวนการ หรือชี้บงแบบแผนโครงสรางของเรื่องราวเฉพาะอยาง หรือสรางระบบไดถูกตอง
แบงเปน 3 ขั้นคือ
1.1 ความรูในเนื้อเรื่อง เปนความรูเกี่ยวกับศัพท นิยาม เกี่ยวกับกฎและความจริง
1.2 ความรูในวิธีดําเนินการ เปนความรูเกี่ยวกับแบบแผนธรรมเนียมประเพณี
การจัดประเภทลําดับขั้น กฎเกณฑวิธีดําเนินการ
1.3 ความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง เปนความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา
ทฤษฎีและโครงสราง
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2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง สามารถบงบอกใจความสําคัญ
เรื่องราวตางๆ โดยการเปรียบเทียบแลวยนยอเอาแตใจความสําคัญ หรือผสมผสานสิ่งใหม
ที่พบเห็นถึงประสบการณเดิม แบงเปน 3 ขั้นคือ
2.1 การแปลความ
2.2 การตีความ
2.3 การสรุปความ
3. การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําหลักเกณฑ กฎเกณฑ
และวิธีดําเนินการตางๆ ของเรื่องที่รูมาแลวไปใชแกปญ
 หาในสถานการณใหมๆ ได
4. การวิเคราะห (Anlysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่สมบูรณ
ใหกระจายออกเปนสวนยอยๆ แบงได 3 ขั้นดังนี้
4.1 วิเคราะหความสําคัญ
4.2 วิเคราะหความสัมพันธ
4.3 วิเคราะหหลักการ
5. การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง การผสมผสานสวนยอยเขาเปนเรื่องราว
เดียวกัน โดยการปรับปรุงของเกาใหดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น แบงเปน 3 ขั้นคือ
5.1 สังเคราะหขอความ
5.2 สังเคราะหแผนงาน
5.3 สังเคราะหความสัมพันธ
6. การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสิน
การกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปโดยยึดถือเกณฑเปนหลัก แบงเปน 2 ขั้นคือ
6.1 การประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงจากสภาพภายใน
6.2 การประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายนอก
ความรูตางๆ ที่ปรากฏอยูในหลักสูตรสามารถแยกแยะประเภทไดดังนี้
1. ความรูเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะ เปนการจดจําสิ่งตางๆ อยางโดดเดี่ยว เปนการเชื่อมโยง
ของสัญลักษณกับสิ่งที่เปนรูปธรรม เปนรากฐานของการสรางความคิดที่เปนนามธรรม
2. ความรูเกี่ยวกับความหมาย เปนความรูเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณของ
ศัพทตางๆ เปนขอความหรือศัพททางเทคนิค
3. ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง เปนความรูเกี่ยวกับสถานที่ เหตุการณ บุคคล
4. ความรูเกี่ยวกับวิถีทางในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะ เชน การวิจารณ
5. ความรูในระเบียบวิธขี องศาสตรสาขานัน้ ๆ เชน ความรูในการทดลองทาง
วิทยาศาสตร
6. ความรูเกี่ยวกับกระบวนการ เปนความรูในเรื่องเหตุการณตามลําดับตอเนื่อง
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7. ความรูเกี่ยวกับการจัดแยกประเภท เปนความรูที่จัดเปนหมวดหมู
8. ความรูเกี่ยวกับวิธีการ เปนความรูในรูปแบบตางๆ กัน
9. ความรูเกี่ยวกับหลักการ และสรุป เปนความรูที่ตองสรุปประเด็น
10. ความรู เ กี่ ย วกั บ ทฤษฎี เป น ความรู ที่ เ ป น ข อ ความที่ มี ผู พิ สู จ น แ ล ว ว า เป น จริ ง
เมื่อคนเรามีความรูแลว ก็จะเกิดความสามารถทางปญญาที่จะเขาใจ วิเคราะห สังเคราะห และ
ประเมินคาได
ในการจัดการเรียนรูใหเกิดความรูความคิดนั้นมีขั้นตอนดังนี้
1. ชี้แจงใหผูเรียนรูวา ผูสอนตองการใหเขาเรียนอะไร ผูเรียนที่เรียนอยางมีจุดมุงหมาย
ยอมเรียนไดดีกวาผูที่ไมมีจดุ มุงหมาย
2. ตรวจสอบสาระการเรียนรูใหมีความหมายสําหรับผูเรียน คือ ใหสาระการเรียนรูนั้น
สัมพันธกับความรูเดิม และผูเรียนรูสึกวามีประโยชน
3. จัดใหมีการฝกฝนที่เหมาะสม เชน กําหนดเวลาสําหรับการฝก มีการตรวจสอบ
ความกาวหนาที่ผูเรียนไดรับ
4. ผู เ รี ย นได รับ การตอบสนองที่ ถูก ต อง เช น ใหมี ก ารเสริ ม แรง เมื่ อ ผูเ รีย นแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค
5. จัดสภาพแวดลอมที่เสริมการเรียนรู เชน การใชสื่อการจัดการเรียนรูประกอบและ
จัดหองเรียนใหมีมุงเสริมความรูตางๆ
6. ใชวิธีการวัดผลที่เหมาะสม คือ สอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไว
แตอยางไรก็ตามหากผูเรียนจดจําความรูโดยขาดความเขาใจก็คงมองไมเห็นทางที่จะ
นําความรูนั้นไปใชประโยชนได ซึ่งในการจดจําความรูที่เรียนไปนั้นมิไดหมายความวาคนเราจะ
มีความเขาใจในสิ่งนั้น ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดเมื่อมองเห็นความสัมพันธและเห็นทางวาจะ
นําไปใชไดอยางไร ฉะนั้นการจัดการเรียนรูที่จะใหผูเรียนเขาใจไดนั้นจะตองใหผูเรียนเขาใจ
อยางถี่ถวน ลึกซึ้ง ซึ่งผูสอนควรปฏิบัติดังนี้
1. มีจุดประสงคที่ชัดเจนใหผูเรียนรูวาเรียนรูเพื่ออะไร จะทําอะไร อยางไร
2. มีการลงมือทดลองปฏิบัติจริง
3. กําหนดระยะเวลาของการเรี ยนใหพ อเหมาะกับสาระการเรียนรู เพราะถ าสอน
โดยจัดเวลานอยไปหรือสอนเร็วเกินไปความเขาใจจะเกิดไดยาก
4. มีการจูงใจไปในทางสรางสรรค
5. ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เตรียมไวลวงหนาอยางเหมาะสม
6. มีการประเมินผลที่สามารถวัดความเขาใจ เชน ขอสอบประเภทใหขอมูลแลว
ใหผูเรียนนําไปสรุป หรือใหหลักการแลวใหนําไปประยุกตใช
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การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะ
ทักษะ (Skill) คือความสามารถในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดอยางถูกตองคลองแคลว
ชํานาญและมีประสิทธิภาพ ครอนบัค (Cronbach, 1977: 393) กลาววา ทักษะเปนการปฏิบัติ
ที่เกิดจากการเรียนรู สามารถกระทําไดโดยไมตองใชความคิด
ในการที่ผูเรียนจะเกิดทักษะขึ้นไดนั้น จะตองมีการปฏิบัติใน 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเรียนรู เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติไปกับผูสอน โดยผูสอนอธิบายประกอบวาทักษะ
ตางๆ ในการปฏิบัตินั้นทําอยางไร
2. ขั้นปฏิบัติเอง เปนขั้นที่ผูเรียนฝกปฏิบัติเอง เพื่อใหเกิดความแมนยํา ถูกตอง
3. ขั้นหาความชํานาญ เปนขั้นที่ผูเรียนลงมือฝกบอยๆ ในลักษณะตางๆ เพื่อใหเกิด
ความเชี่ยวชาญ ชํานาญยิ่งขึ้น เปนการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะ จึงควรดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. วิเคราะหทักษะที่จะสอน เปนขั้นตอนแรกที่จะสอน โดยผูสอนตองวิเคราะหงาน
ที่จะใหผูเรียนปฏิบัติกอนวา งานนั้นประกอบดวยทักษะยอยอะไรบาง และทักษะยอยดังกลาวนี้
เกี่ยวของกับสวนใดของรางกาย และจะฝกไดโดยวิธีใด สิ่งดังกลาวนี้ผูสอนจะตองวิเคราะห
แยกแยะออกมาใหละเอียด
2. ประเมินความสามารถเบื้องตนของผูเรียน ผูสอนควรประเมินความสามารถ
พื้นฐานของผูเรียนวามีเพียงพอในการที่จะเรียนรูทักษะใหมหรือไม ถายังไมเพียงพอตองจัดให
เรียนเสริมใหมีความรูพื้นฐานเพียงพอเสียกอน จึงจะเรียนรูทักษะใหมได
3. จั ด ขั้ น ตอนการฝ ก ตามลํ า ดั บ ผู ส อนต อ งจั ด ลํ า ดั บ การฝ ก ทั ก ษะจากทั ก ษะ
พื้นฐานไปสูทักษะที่มีความสลับซับซอน ใหฝกจากทักษะที่งายไปหาทักษะที่ยาก ใหฝกทักษะ
ยอยใหครบกอนแลวจึงฝกทักษะรวม
4. สาธิตและอธิบายแนะนํา เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดเห็นขั้นตอน ลําดับของการปฏิบัติ
จริงจากตัวอยางที่ผูสอนสาธิตใหดู หรือจากวีดีทัศน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเห็นรายละเอียดการปฏิบัติ
ในขั้นตอนตางๆ ไดอยางชัดเจน
5. ใหฝกปฏิบัติจริง จัดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง โดยตองคํานึงถึงความตอเนื่อง
ในการฝกปฏิ บั ติ การฝ กทั ก ษะอยางสม่ําเสมอ การจัดแบง เวลาฝก ใหเหมาะสม และผู สอน
ต อ งไม ลื ม ในเรื่ อ งของการเสริ ม แรงในระหว า งการฝ ก ทั ก ษะด ว ยเพราะผู เ รี ย นจะได รู
ความกาวหนาและจุดบกพรองของตนเองในการฝกทักษะ
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การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดเจตคติ
เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึก และทาทีของคนเราที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งอาจ
เป น ความรู สึ ก ในทางชอบ ไม ช อบและมี ผ ลทํ า ให บุ ค คลนั้ น พร อ มที่ จ ะตอบสนองต อ สิ่ ง นั้ น
ตามความรูสึกดังกลาว สิ่งที่มีอิทธิพลตอการสรางเจตคติไดแก การเลี้ยงดู การอบรม การไดรับ
ประสบการณและการเรียนรู ซึ่งมีอิทธิพลตอการคิด
เจตคติ เ ป น สิ่ ง ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได ขึ้ น อยู กั บ สภาพแวดล อ มและเหตุ ก ารณ ต า งๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีการไดรับขอมูลเพิ่มขึ้น เจตคติมีอิทธิพลตอการเรียนรู ผูที่มีเจตคติที่ดีตอ
วิชาใดวิชาหนึ่งจะทําใหเกิดการเรียนอยางตั้งใจ
วิธีการสงเสริมใหเกิดเจตคติ ผูสอนเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการสงเสริมใหผเู รียน
เกิดเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรู ซึ่งมีแนวทางในการสงเสริมผูเรียนใหเกิดเจตคติดังนี้
1. ใหขอเท็จจริงแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดพิจารณาไตรตรองจนเกิดการยอมรับ
2. ชักจูงใหผูเรียนเกิดการยอมรับ โดยการใหคําแนะนํา บอกเลา หรือใหความรู
เพิ่มเติมจากที่ผูเรียนเคยรูมา
3. ใหเขารวมกิจกรรมเพื่อใหเกิดประสบการณตรง จนเกิดการยอมรับ
4. สรางความประทับใจใหแกผูเรียนในครั้งแรก ยอมทําใหเกิดเจตคติที่ดีแกผูเรียน
5. สงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
6. จัดสิ่งแวดลอมและสถานการณใหมให เพื่อใหเกิดการยอมรับ เปลี่ยนเจตคติ
7. พยายามยกตัวอยางที่เห็นจริงเพื่อใหผูเรียนมีความเห็นคลอยตาม
8. พยายามใหความเปนกันเอง ความอบอุนและสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
เรื่องนั้นอยางสนุกสนาน
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บทที่ 4
กิจกรรมการเรียนรู
เป า หมายของการจั ด การเรี ย นรู จ ะมุ ง ให ผู เ รี ย นเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามจุ ด ประสงค
ที่กําหนดไว ซึ่งผูเรียนจะบรรลุผลไดมากนอยเพียงใดขึ้นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูสอน
เปนประการสําคัญ กิจกรรมการเรียนรูมีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ แตกตางกันออกไปตาม
สภาพผูเรียน สภาพสิ่งแวดลอม สถานที่ เวลา ผูสอนจําเปนตองมีความรู ความเขาใจจึงจะจัด
กิจกรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม และเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง

ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู
กิ จ กรรมการเรี ย นรู หมายถึ ง การปฏิ บั ติ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู
เพื่อใหการจัดการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุตาม
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว

ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู
กิจกรรมการเรียนรู เปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรู เนื่องจากกิจกรรม
การเรียนรูที่เหมาะสม จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริง ความสําคัญของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่มีผลตอการเรียนรูไวหลายประการดังนี้
1. กิจกรรมชวยเราความสนใจของผูเรียน
2. กิจกรรมจะเปดโอกาสใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
3. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
4. กิจกรรมชวยปลูกฝงความรับผิดชอบ
5. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงและสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
6. กิจกรรมชวยใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหว
7. กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนไดรูสึกสนุกสนาน
8. กิจกรรมชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล
9. กิจกรรมชวยขยายความรูและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

กิจกรรมจะชวยสงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน
กิจกรรมจะชวยสงเสริมทักษะ
กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติที่ดี
กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักทํางานเปนหมู
กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน
กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องตางๆ

จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังนี้
1. เพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทั้งทางดาน รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาไป
พรอมๆ กัน
2. เพื่อสนองความสนใจ ความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล
3. เพื่อสรางบรรยากาศการจัดการเรียนรู ใหเพลิดเพลินสนุกสนาน
4. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน กลาคิด กลาแสดงออก
5. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เกิดทักษะกระบวนการ
ใหเปนคนเกง คนดี และมีความสุข

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลักการที่ควรคํานึงถึง ดังนี้
1. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคการจัดการเรียนรู
3. จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผูเรียน
4. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาวิชา
5. จัดกิจกรรมใหมีลําดับขั้นตอน
6. จัดกิจกรรมใหนาสนใจ ใชสื่อการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม
7. จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูทํากิจกรรม
8. จัดกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิด
9. จัดกิจกรรมโดยใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
10. จัดกิจกรรมโดยเนนการเรียนอยางมีความสุข
11. จัดกิจกรรมแลวตองสามารถประเมินผลได
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู
การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่มีระบบระเบียบ ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต
การวางแผนการจัดการเรียนรูจนถึงการประเมินผล โดยเหตุนี้การจัดการเรียนรูจึงเปนระบบดวย
เหตุผล 6 ประการคือ
1. ผูสอนตองมีการสํารวจสภาพแวดลอมตางๆ ในสวนที่เกี่ยวกับปญหาและทรัพยากร
ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู สภาพผูเรียน เนื้อหาสาระและประสบการณ
2. ผูสอนตองมีการวางแผน โดยใชขอมูลจากขอที่ 1 กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรู
3. ผูสอนตองมีการเตรียมและสรางสภาพแวดลอมของการจัดการเรียนรูตามที่
วางแผนไว
4. ผูสอนตองมีแนวทางและวิธีสอนตามขั้นตอน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค
5. ผูสอนตองประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยใชวิธีการวัดและเครื่องมือวัดผล
ที่วางแผนไว
6. ผูสอนตองมีการประเมินผลยอนกลับจากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนและจากการประเมินผล
การจัดการเรียนรูของตนเอง
16

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงกระบวนการ
การจัดการเรียนรูเปนการจัดประสบการณและสิ่งแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวกให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนการพัฒนาให เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานความรู ทักษะ
เจตคติ และกระบวนการ กิจกรรมการจัดการเรียนรูควรเนนใหผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรม
ผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกระหวางการทํากิจกรรม ผูเรียนจะไดรับผลการพัฒนา
ตนเองทางการคิด การปฏิบัติ การแกปญหา การทํางานรวมกัน การวางแผน การจัดการ และ
เทคนิควิธีตางๆ ที่เรียกวา การเรียนรู ซึ่งมีคุณคามากกวาตัวความรูสิ่งตางๆ เหลานี้จะเกิดขึ้นได
เมื่อจัดการเรียนรูเชิงกระบวนการ
กระบวนการมีหลายชนิด แมกระทั่งเรื่องเดียวกันยังมีกระบวนการหลากหลาย อาจมี
ขั้ น ตอนมากหรื อ น อ ยแตกต า งกั น ทั้ ง ที่ มี จุ ด ประสงค เ ดี ย วกั น ชื่ อ ขั้ น ตอนของกระบวนการ
ไม จํ า เป น ต อ งเหมื อ นกั น เสมอไป แต มี ค วามหมายเดี ย วกั น เป น กระบวนการเดี ย วกั น
กระบวนการเป น สิ่ ง ที่ ผู ส อนจํ า เป น ต อ งปลู ก ฝ ง ให ผู เ รี ย นเกิ ด เป น ทั ก ษะ และนํ า ไปใช ใ น
ชีวิตประจําวัน ดังนั้น เหตุผลสําคัญในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรู
มีอยู 2 ประการ คือ
1. ความกาวหนาของวิทยาการตางๆ กับความสามารถในการรับรูของผูเรียน
2. การจัดการเรียนรูใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน พัฒนางาน และมีเจตคติ
ที่ดี
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การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการเรียนรูจึงเปนการจัดการเรียนรู
ที่เนนใหผูเรียนเปน “ศูนยกลาง” รูจักคิดคนหาคําตอบดวยตนเอง และฝกฝนตนเองใหเปน
ที่พึ่งแหงตนได ผูสอนพยายามหลีกเลี่ยงการเปนผูบอกความรู แตจะเปนผูดําเนินการ วางแผน
กําหนดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูตางๆ ผูสอนจึงตองศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร พัฒนา
หลั ก สู ต รระดั บ ห อ งเรี ย นให เ ข า กั บ สภาพแวดล อ มที่ จ ะเอื้ อ อํ า นวยให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู
หลังจากดําเนินการจัดการเรียนรูไปแลว ผูสอนจะตองประเมินผลหาขอดีขอเสียและปรับปรุง
ใหดีขึ้น จนเกิดความรูสึกชื่นชมในการปฏิบัติตนของตนเอง ซึ่งผูสอนจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1. ทราบ เขาใจ และใชกระบวนการอยูเสมอ
2. นําผูเรียนผานขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการทีละขั้นอยางเขาใจครบถวน
3. ผูเรียนเขาใจและรับรูขั้นตอนของกระบวนการ และเขาใจความตอเนื่องสัมพันธ
ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ
4. ผูเรียนนํากระบวนการนั้นไปใชในสถานการณใหมได
5. ผูเรียนใชกระบวนการนั้นในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย
กระบวนการที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูที่ผูสอนนํามาใชในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามที่หลักสูตร
ตองการ มีหลายกระบวนการ เชน
1. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด มักจะใชสอนคํานิยามศัพท แนวคิดตางๆ
เพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดเปนเบื้องตนกอนการเรียนรูเนื้อหาอื่น มีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้
1.1 การรับรู
1.2 สังเกตและคิด
1.3 จําแนกลักษณะรวมและสรุป
1.4 ทดสอบความเขาใจ
1.5 สรุปแนวทางความคิด
2. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการซึ่งมีเทคนิคตั้งแตการรับรู
การจํา การเขาใจ การวิเคราะห การสังเคราะห มีขั้นตอนดังนี้
2.1 สรางความคิดรวบยอด
2.2 การอธิบาย
2.3 การรับฟง
2.4 การเชื่อมโยงความสัมพันธ
2.5 วิเคราะห วิจารณ
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2.6 สรุป
3. กระบวนการปฏิบัติ เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนรู ไดฝกฝน มักจะใชกับ
การจัดการเรียนรูประสบการณดานทักษะ มีขั้นตอนดังนี้
3.1 สังเกตและรับรู
3.2 ทําตามแบบ
3.3 ทําเองโดยไมมีแบบ
3.4 ฝกใหเกิดความชํานาญ
4. กระบวนการสรางเจตคติ หลักสูตรมีการกําหนดคุณลักษณะและเจตคติ
ที่พึงประสงค ถาจะใหเกิดขึน้ กับบุคคลจําเปนตองใชกระบวนการและระยะเวลาตองแทรก
ตามหัวขอประสบการณไดอยางเหมาะสม มีขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1 สังเกต
4.2 วิเคราะห
4.3 สรุป
5. กระบวนการสรางคานิยม คานิยมเปนสวนหนึ่งของคุณธรรมที่ตองเนนคลาย
เจตคติ แต ค า นิ ย มเป น การยอมรั บ และนํ า ไปปฏิ บั ติ จึ ง ควรปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรมต า งๆ โดยใช
กระบวนการซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
5.1 สังเกตและตระหนัก
5.2 การวิเคราะห
5.3 การเลือกกําหนดเปนคานิยม
5.4 เห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติ
5.5 สรุปเปนคานิยมของตนเอง
6. กระบวนการกลุม เปนการฝก ฝนใหผูเ รียนมีความคุน เคยและเกิดการเรียนรู
ในการทํางานรวมกับผูอื่น ควรดําเนินการดังนี้
6.1 การเลือกผูนํากลุม
6.2 กําหนดจุดประสงคและวิธีการ
6.3 การรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก
6.4 การสรุปผล
7. กระบวนการความรูความเขาใจ เปนกระบวนการที่ใชในการเรียนรูดานพุทธิพิสัย
สิ่งที่ตองการพัฒนานั้นเปนเนื้อหาสาระ มีขั้นตอนดังนี้
7.1 สังเกตและตระหนัก
7.2 วางแผนกําหนดแนวทาง
7.3 แบงความรับผิดชอบไปแสวงหาความรู
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7.4 พัฒนาความรูความเขาใจ
7.5 สรุปสาระสําคัญ
8. กระบวนการสรา งความตระหนัก เปน กระบวนการที่ใ หผูเ รีย นสนใจรับ รู
ในประสบการณ ปรากฏการณในดานความหมาย ความเปนไปตางๆ จนเห็นความสําคัญและ
ความจําเปนของปญหา โดยมีขั้นตอนดังนี้
8.1 สังเกต
8.2 วิจารณ
8.3 สรุปผล
9. กระบวนการแกปญหา เปนกระบวนการหาคําตอบหรือแกปญหาดวยตนเอง
อยางมีหลักการ มีขั้นตอนดังนี้
9.1 สังเกต
9.2 วิเคราะห
9.3 สรางทางเลือก
9.4 เก็บรวบรวมขอมูลหรือทดสอบ
9.5 สรุปผล
10. กระบวนการความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนคิดเชื่อมโยง
สิ่งที่อยูไกลกันเปนการสรางความสัมพันธของสวนตางๆ ใหรวมกันอยูเปนรูปแบบใหมมีขั้นตอน
คือ
10.1 เตรียมขอมูล
10.2 รวบรวมขอมูลและปลอยความคิดไวเงียบๆ
10.3 เชื่อมโยงความคิด
10.4 ทดสอบความคิดและพิสูจนใหเห็นจริง
11. กระบวนการทางคณิตศาสตร ประกอบดวยการจัดการเรียนรูทักษะการคิดคํานวณ
และทักษะการแกโจทยปญหา
11.1 ทักษะการคิดคํานวณมีขั้นตอนดังนี้
11.1.1 สรางความคิดรวบยอด
11.1.2 ยกตัวอยางและสรุปเปนกฎ
11.1.3 ฝกประยุกตใชในสถานการณใหม
11.1.4 สรุปผล
11.2 ทักษะการแกโจทยปญหา มีขั้นตอนดังนี้
11.2.1 ทําความเขาใจโจทยปญหา
11.2.2 กําหนดแนวทางแกโจทยปญหา
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11.2.3 หาคําตอบ
12. กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีการคิดคนและการทํางานดานวิทยาศาสตร
เหมาะสําหรับกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและนําไปประยุกตใชไดกับวิชาอื่นๆ
ไดบางหัวขอประสบการณ มีขั้นตอนดังนี้
12.1 กําหนดปญหา
12.2 การตั้งสมมติฐาน
12.3 การทดลองหรือการรวบรวมขอมูล
12.4 การวิเคราะหขอมูล
12.5 สรุปผล
13. กระบวนการทางภาษาศาสตร เปนกระบวนการที่ใชในการเรียนรูภาษา มุงใหเกิด
การพัฒนาทางดานทักษะภาษา มีขั้นตอนดังตอไปนี้
13.1 ทําความเขาใจสัญลักษณ
13.2 สรางความคิดรวบยอด
13.3 ถายทอดหรือสื่อความหมาย ความคิด
13.4 พัฒนาความสามารถ
14. กระบวนการจัดการเรียนรู 9 ประการ เปนกระบวนการที่มุงพัฒนา ในดาน
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน พัฒนางานและเจตคติที่ดี เปนกระบวนการที่สังเคราะหขอดี
ของกระบวนการต า งๆ เข าด ว ยกัน การจัด การเรี ยนรูไม จําเป นต องจั ดใหค รบทุ กลํ าดับ ขั้ น
เพราะบางขั้ น ไม จํ า เป น ต อ งใช เพราะการจั ด การเรี ย นรู แ ต ล ะครั้ ง มี จุ ด เน น ที่ แ ตกต า งกั น
แตควรเรียงตามลําดับขั้น ลําดับขั้นของกระบวนการจัดการเรียนรู 9 ประการ มีดังนี้
14.1 ตระหนักในปญหาและความจําเปน
14.2 คิด วิเคราะห วิจารณ
14.3 สรางทางเลือกหลากหลาย
14.4 ประเมินผลเลือกทางเลือก
14.5 วางแผนการปฏิบัติ
14.6 ปฏิบัติอยางชื่นชม
14.7 ประเมินระหวางปฏิบัติ
14.8 ปรับปรุงแกไข
14.9 ประเมินผลรวมเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ
กระบวนการเรี ย นรู มี ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ แต ถ า พิ จ ารณาให ดี แ ล ว จะเห็ น ได ว า
กระบวนการเรียนรูไมใชวิธีสอนหรือขั้นตอนการใชเทคนิคการจัดการเรียนรู วิธีสอนหรือรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบตางๆ ที่ผูสอนพิจารณาแลววาเหมาะสมกับขั้นตอนของกระบวนการนั้น
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ตองสอดคลองกับเนื้อหาสาระและประสบการณและสมรรถภาพพื้นฐานของผูเรียน ในขณะที่
ผูสอนกําลังดําเนินการจัดการเรียนรูหรือ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยูนั้น นอกจากจะตองมี
ความแมนยําในกระบวนการแลว ยังตองแมนยําในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู วิธีสอน หรือ
รูปแบบการจัดการเรียนรูอีกดวย และตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ โดยมีทักษะ
การจัดการเรียนรูที่คลองแคลวชํานาญ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การที่ผูเรียนผูสอนรวมมือกันปฏิบัติ
กิจกรรม ผูเรียนจะเขาใจในจุดมุงหมายของการเรียนและใสใจในการเรียนรูสิ่งตางๆ อยาง
เต็มศักยภาพของผูเรียน การดําเนินกิจกรรมที่เปนแรงจูงใจใหเชื่อมโยงความรูในหลักวิชาและ
โลกแหงความเปนจริงเขาดวยกัน ทั้งผูเรียน ผูสอน และผูปกครอง สถานศึกษาเปนแหลงที่ทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและตรวจสอบซึ่งกันและกันเพื่อใหสนองการเรียนรูที่มากขึ้นๆ
สถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะเล็งเปาหมายไปที่การพัฒนาผูเรียนที่สามารถ
ประดิษ ฐคิ ดคนคิดอยางมีพลัง มีประสิท ธิภาพในสิ่ งที่เขาสนใจ นําผลไปสูสังคมและชุมชน
อยางมีคุณคานั่นคือสถานศึกษาก็ตองรูวาผูเรียนมาจากไหน พื้นฐานบางประการเปนอยางไร
เพื่อทําใหเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน สถานศึกษาจึงกําหนดคุณลักษณะตางๆ ที่จะสงเสริม
การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไวดังนี้
1. ใหมีบรรยากาศที่กระตุนการศึกษาคนควา ผานกระบวนการคนพบตนเอง
2. ผูเรียนรูสึกปลอดภัยและไดรับการยอมรับ
3. ผูเรียนเขาใจทั้งผลบวกและผลลบของการแสวงหาความรูความเขาใจใหมๆ
4. ผูเรียนมีโอกาสมากในการไดรับขอมูลขาวสารหลากหลายรูปแบบซึ่งกําหนดไวให
เหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล
5. ผูสอนเปนผูอํานวยการและประสานงานทําหนาที่
5.1 ชวยใหผเู รียนสามารถกําหนดประเด็นปญหาเพื่อการแสวงหาคําตอบ
5.2 เชื่อมโยงปญหาเขากับบริบทของผูเรียน สะทอนใหเห็นโลกแหงความเปนจริง
ในการเรียนรู
5.3 จัดเนื้อหาวิชาใหสัมพันธกับปญหาไมใชจัดตามทฤษฎี
5.4 ใหผูเรี ยนรับ ผิดชอบตนเองในการกําหนดขอบเขตการเรียนรูและวางแผน
การแกปญหา
5.5 กระตุนใหเกิดความรวมมือกันโดยใหเรียนรูแบบเปนกลุม
87
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ทางสถานศึ กษาให คํามั่นที่จะจัดหองเรีย นใหเ ปนขนาดเล็ก ใหมีเวลาที่ เหมาะสม
ในการเรียนรู ทุกคนมีอิสระรับฟงซึ่งกันและกันตรวจสอบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง เพื่อชวยให
ผูเรียนคนพบความสัมพันธความเกี่ยวเนื่องกัน สถานศึกษาฮอบโบเกนไดกําหนดโครงสราง
หลั ก สู ต รเป น ลั ก ษณะสหสั ม พั น ธ ตั ว อย า งวิ ช าคณิ ต ศาสตร สามารถสอนโดยอธิ บ ายผ า น
ปรากฏการณธรรมชาติ เชน ปรากฏการณน้ําขึ้นน้ําลง การสูญเสียจากการตัดไมทําลายปา
ทั้งหมดนี้สามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันของหลักวาหรือทฤษฎีได ผูเรียนที่เรียนรู
ด ว ยตนเองโดยกระบวนการวิ เ คราะห สั ง เคราะห จ ะเป น ผู ที่ ส ามารถใช ทั ก ษะการเรี ย นรู
ไปตรวจสอบและกําหนดประเด็นปญหาตางๆ ที่สัมพันธกับชีวิตของเขาและชุมชนที่เขาอยูได
ชุมชนเองก็จะกลายเปนหองเรียนตามธรรมนูญของสถานศึกษาในที่สุด
กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมดังตอไปนี้จัดเปนกิจกรรม ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เชน
1. การซักถาม คือการตั้งคําถามใหชวยกันตอบ อาจซักถามเปนรายบุคคล เปนกลุม
หรือในชั้นเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
2. การอภิปราย หัวขออภิปรายเปนขอความหรือเปนคําถามก็ได ผูอภิปรายแตละคน
จะอธิบายหรือแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือโตแยงหัวขอที่กําหนดโดยไมมีการแบงฝาย และ
ไมมีการลงมติ อาจอภิปรายปากเปลาในกลุมหรือในชั้นเรียนและอาจใหทุกคนเขียนสรุปผล
การอภิป ราย ผูส อนบัน ทึก ระหวา งการอภิป ราย และตรวจขอ เขีย นประกอบการพิจ ารณา
ประเมินผล
3. การแสดงความคิดเห็นเพื่อแกปญหา คือการตั้งขอสังเกต หรือบอกวิธีแกปญหา
ซึ่งอาจทําไดโดยการพูดหรือเขียนบรรยาย หรือโดยการแสดงทาทาง
4. การคนหา คือ การศึกษาคนควาหาขอเท็จจริง หรือขอมูลสารสนเทศ หรือทักษะ
กระบวนการ ซึ่งอาจทําโดยการรวบรวม การสังเกต การปฏิบัติการทดลอง การตรวจสอบ หรือ
การฝกฝน เชน การรวบรวม หรือสืบคนขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร และสังคมวัฒนธรรม
การทดลองทางวิทยาศาสตร การตรวจสอบกฎ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาตางๆ
การหาคําตอบในวิชาคณิตศาสตร การแกปญหาในชีวิตประจําวัน ฯลฯ
5. ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง หมายความรวมถึง การรวบรวมปรับปรุงจากผลงานที่มี
ผูทําไว เชน เอกสาร รายงาน หรือหนังสือตําราวิชาการตางๆ โดยเสนอเปนขอเขียน ซึ่งอาจทํา
เปน เรี ย งความ รายงาน หรื อโครงงาน และอาจเลือกผลงานที่ดีทั้ งที่เ ปน แบบฝกหัด และ
ผลการทํางาน เก็บไวในแฟมสะสมงาน (portfolio)
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บทบาทผูสอนในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. การใหคําแนะนํา สิ่งที่ผูสอนควรชี้แนะคือ
1.1 ชี้แนะกิจกรรม หัวขอศึกษาคนควาหรือสถานการณซึ่งอาจเปนสถานการณ
จริงหรือสถานการณจําลองก็ได ใหเปนไปตามหลักสูตรหรือสอดคลองกับหลักสูตร ซึ่งผูสอน
ตองเตรียมการ โดยเสนอใหเลือกหรือใหผูเรียนกําหนดขึ้นเอง และไดรับการปรับปรุงแกไข
จากผูสอนเพื่อใหเปนไปตามหลักสูตร
1.2 ชี้แนะวิธีดําเนินการ โดยใหคําปรึกษา ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีศึกษาคนควา
จากแหล ง ข อ มู ล วิ ธี ร วบรวม วิ ธี นํ า เสนอ แนะนํ า การทํ า งานร ว มกั น การใช สื่ อ และแหล ง
การเรียนรู
2. การกํากับดูแลกิจกรรม ผูสอนควรกํากับดูแลดังนี้
2.1 กํ า กั บ ดู แ ลการทํ า งาน โดยแนะนํ า วิ ธี ก ารทํ า งานให เ ป น ไปอย า งถู ก วิ ธี
ถูกรูปแบบ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น รับผิดชอบ คิดและทําอยางสรางสรรค ปรับปรุงตนเอง
อยูเสมอ
2.2 ประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพิจารณาระหวางปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนตางๆอยางตอเนื่องและจากความถูกตองเรียบรอยของผลงาน โดยอาจพิจารณาประกอบ
กั บ ผลการประเมิ น ตนเองของผู เ รี ย น ผลการประเมิ น ของกลุ ม เพื่ อ น และข อ คิ ด เห็ น ของ
ผูปกครอง
89

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

67

บทที่ 5
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู 1
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู แบบตางๆ
จากแนวคิดของนักการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรูตางๆ จิตวิทยาการจัดการเรียนรู และ
หลักการของการจัดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูดังกลาวมาแลว จะเห็น
ไดวาผู สอนจะตองใช รูปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
เพื่อใหไดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการเรียนรูจริงๆ ซึ่งการจัดการจัดการเรียนรู
ดังกลาวมีอยูหลากหลายวิธี เชน
1. การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative Learning)
2. การจัดการเรียนรูแบบโครงสรางความรู (Graphic Organizer)
3. การจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน (Learning Center)
4. การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Based)
5. การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrate Teaching)
6. การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ (Ask and Question Model)
7. การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
8. การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Work)
9. การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการเรียนเปนคู (Learning Cell)
10. การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน (The use of Community
activities)
11. การจัดการเรียนรูแบบทดลอง (Laboratory Method)
12. การจัดการเรียนรูแบบโครงการ (Project Method)
13. การจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมทํางาน (Committee Work Method)
14. การจัดการเรียนรูแบบอภิปราย (Discussion Group)
15. การจัดการเรียนรูแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ (Talents Unlimited)
16. การจัดการเรียนรูแบบหนวย (Unit Teaching Method)
17. การจัดการเรียนรูแบบบทบาทสมมุติ (Role Playing)
18. การจัดการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร (Scientific Method)
19. การจัดการเรียนรูโดยการแกปญหา (Problem Solving)
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20. กิจกรรมที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ (Hands –on Activity)
21. การจัดการเรียนรูโดยเรียนจากของเลน (Learning from Toy)
22. การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย (Inductive Method)
23. การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย (Deductive Method)
ฯลฯ
ซึ่ ง การจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ การเรี ย นรู อ าจทํ า ได ห ลายรู ป แบบ
ดังตอไปนี้

การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ ( Cooperative Learning)
สเปนเซอร คาเกน (Spenser Kagan) นักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา ไดทําการวิจัย
และพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative Learning) อยางจริงจังมาตั้งแต
ป ค.ศ. 1985 และไดเผยแพรผลงานอยางกวางขวางในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศในแถบ
เอเซีย โดยมีการนํามาใชในการจัดการเรียนรูวิชาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร และไดนําเสนอแนวคิดหลักที่จะนําไปสูการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจกันอยางมี
ประสิทธิผลไว 6 ประการดังนี้
1. การจัดกลุม (Teams) หมายถึง การจัดกลุมผูเรียนที่จะเขารวมทํากิจกรรมดวยกัน
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งควรจัดผูเรียนเขากลุมดังนี้
1.1 จํานวนผูเรียนในกลุม 4 คน
1.2 ประกอบดวยผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ําคละกันไป
1.3 จัดใหมีทั้งผูเรียนหญิงและผูเรียนชายในกลุมเดียวกัน
1.4 จัดใหผูเรียนอยูในกลุมเดียวกันประมาณ 6 สัปดาห
1.5 บางกรณีอาจจัดกลุมโดยวิธีอื่น เชน จัดกลุมผูเรียนที่มีความสนใจเหมือนๆ
กันในเรื่องเดียวกันในการศึกษาเฉพาะกรณี เชน การทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือจัดกลุมแบบสุม
เมื่อตองการทบทวนความรู
2. ความมุงมั่น (Will) หมายถึง ความมุงมั่นและอุดมการณของผูเรียนที่จะทํางานรวมกัน
ซึ่งจะตองมี ความมุงมั่ นที่จะเรียนรูและมีความกระตือรื อรนในการทํากิจกรรมตางๆ ร วมกัน
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลรวมกัน สามารถสรางความมุงมั่นรวมกันใหเกิดขึ้นไดโดยใชกิจกรรมอื่นๆ
ที่ไมใชกิจกรรมทางวิชาการ เชน การเลนเกม การสัมภาษณ โดยใชวิธีการตอไปนี้
2.1 สรางความมุงมั่นของกลุมที่จะทํางานรวมกัน
2.2 สรางความมุงมั่นของชั้นที่จะชวยกัน
2.3 การทํางานรวมกันโดยเลือกกิจกรรมที่คนเดียวไมสามารถทําไดสําเร็จ
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3. การจัดการ (Management) หมายถึง การจัดการกลุมใหสามารถทํากิจกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวมถึงการจัดการของผูสอน การจัดการภายในกลุม เพื่อใหการทํา
กิจกรรมของกลุมประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เชน
3.1 การจัดที่นั่งของผูเรียนในกลุม
3.2 การแบงงานกันภายในกลุม
3.3 การสรางกฎของหอง (Class Rule)
3.4 การใหสัญญาณเงียบ (Quiet Signal)
3.5 การดูแลกลุมใหทํางานตามที่มอบหมายหรือที่สนใจ
3.6 การดูแลกลุมไมใหวุนวายกับกลุมอื่น
4. ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกัน ใหมีรวมมือชวยเหลือกันอยางจริงใจ ใหกําลังใจกัน มีความสัมพันธ
ที่ดีตอกันและที่สําคัญที่สุดคือ ตองรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. กฎพื้นฐาน 4 ขอ (4 Basics Principles : PIES) หมายถึง หลักการพื้นฐาน
ของการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจกัน ซึ่งจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ
จะขาดอยางหนึ่งอยางใดไมได องคประกอบดังกลาวไดแก
5.1 การชวยเหลือซึ่งกันและกัน (P : Positive Interdependence) ผูเรียนจะตอง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อเราไดรับประโยชนจากเพื่อน เพื่อนก็จะไดรับประโยชนจากเรา
ความสําเร็จของเราและความสําเร็จของเพื่อนก็คือความสําเร็จของกลุม หรือความสําเร็จของ
กลุมก็คือความสําเร็จของแตละคนนั่นเอง
5.2 การยอมรับความสามารถซึ่งกัน และกัน (I : Individual Accountability)
ยอมรับวาแตละคนในกลุมตางก็มีความสามารถในตัวเองและมีสวนในการทําใหการทํางานของ
กลุมประสบผลสําเร็จดวยดี
5.3 ความเสมอภาค (E : Equal Participation) ทุกคนมีความเทาเทียมกัน ทุกคน
ในกลุมตองใหความรวมมือกันอยางทั่วถึงและมีบทบาทหนาที่ภายในกลุมเทาเทียมกัน
5.4 การมีปฏิสัมพันธอยางตอเนื่อง (S : Simultaneous Interaction) มีปฏิสัมพันธ
อยางตอเนื่องทุกคนภายในกลุมตองมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง
6. รูปแบบของกิจกรรม (Structures) หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมในการทํางาน
กลุมซึ่งมีหลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาหรือสถานการณที่จะศึกษา ตัวอยาง เชน
6.1 สลับสับเปลี่ยน (Timed-Pair-Share) ใหผูเรียนจับคูกัน คนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่ง
ฟง แลวสลับกัน ใชเปนกิจกรรมเมื่อเริ่มสอนใหมๆ
6.2 ทนายชางซัก (Rally Robin) ผูเรียนคูกันพูดคุยซักถามกันเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
6.3 ซักไซไลเรียง (Round Robin) ใหผูเรียนในกลุมผลัดกันพูด
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6.4 อัศวินโตะกลม (Round Table) ผูเรียนในกลุมผลัดกันเขียนกระดาษแลววนไป
เรื่อยๆ จนหมด แลวสรุป
6.5 หมู-คู-เดี่ยว (Team-Pair-Solo) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเริ่มแกปญหาดวยการทํา
เปนกลุม (Team) กอน หลังจากนั้นเปลี่ยนเปนจับคู (Pair) เมื่อไดรูปแบบในการแกปญหาแลว
สามารถแกปญหาทํานองเดียวกันไดดวยตนเอง (Solo)
6.6 คนหากติกา (Find My Rule) ผูเรียนชวยกันคนหาคําตอบโดยการทายเกณฑ
ที่ใชแบงประเภท เชน
- รอน-เย็น หนัก-เบา ดํา-ขาว จม-ลอย สรางสรรค-ทําลาย
- การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ-การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ
- โลหะ-อโลหะ มีกระดูกสันหลัง-ไมมีกระดูกสันหลัง ฯลฯ
6.7 รวมหัวคิด (Numbered Heads Together) เปนกิจกรรมรวมหัวกันคิด คลายๆ
Round Robin แตจะมีขั้นตอนดังนี้
- กําหนดหมายเลขของผูเรียนแตละคน เชน 1, 2, 3..
- ผูสอนกําหนดปญหาใหชวยกันคิด
- ผูเรียนรวมหัวกันคิด
- ผูสอนเรียกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหตอบซึ่งตองตอบไดทุกคน
สรุปขั้นตอนในการเรียนแบบรวมมือรวมใจ
ขั้นที่ 1 : เลือกเนื้อหาและกําหนดเกณฑที่จะใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจ
ขั้นที่ 2 : กําหนดวัตถุประสงคโดยผูสอนเปนผูพิจารณาวัตถุประสงคของบทเรียน
ขั้นที่ 3 : จัดแบงผูเรียนเปนกลุม ผูสอนอธิบายใหผูเรียนทราบถึงวิธีการจัดแบงกลุม
ขั้นที่ 4 : ผูสอนบอกสิ่งที่คาดหวังจากกลุมใหชัดเจนและกําหนดเวลาในการทํางาน
ขั้นที่ 5 : ผูสอนเสนอเนื้อหาโดยใชวิธีสอนที่เหมาะสม
ขั้นที่ 6 : ผูสอนชวยเหลือกลุมผูเรียนขณะผูเรียนกําลังทํางาน
ขั้นที่ 7 : ทดสอบ ผูสอนทดสอบความรู การเรียนรู การใชอุปกรณของกลุม
ขั้นที่ 8 : บันทึกผลที่ไดรับ ผูสอนหาวิธีการบันทึกผลที่ไดรับทั้งรายบุคคลและกลุม
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1. เลือกเนื้อหาและกําหนดเกณฑ

2. กําหนดวัตถุประสงค

3. จัดแบงผูเรียนเปนกลุม

4. กําหนดกิจกรรมใหกลุม

5. ผูสอนเสนอเนื้อหา

6. ผูสอนชวยเหลือกลุม

7. ทดสอบความรู / ทักษะ

8. บันทึกผลรายกลุมและบุคคล
ภาพที่ 5.1 แสดงขั้นตอนสรุปวิธสี อนแบบรวมมือรวมใจ
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ตัวอยางกิจกรรม
เรียนรูเกี่ยวกับคําศัพทหรือความหมายของคํา โดยใชบัตรคําศัพท 1 ชุด จํานวน 32 คํา
1. จัดผูเรียนเปนกลุมๆ ละ 4 คน แบงคละความสามารถ เชน ความสามารถสูง 1 คน
ปานกลาง 2 คน ความสามารถนอย 1 คน
2. ใหงานแตละกลุม (บัตรคําศัพท 1 ชุด จํานวน 32 คํา)
3. ใหสมาชิกแตละคนในกลุมศึกษาคําศัพท 8 คําใหเขาใจ พรอมที่จะอธิบายใหเพื่อนฟง
4. กลุมพบปะกัน สมาชิกแตละคนผลัดสอนคําศัพทใหเพื่อนสมาชิกในกลุม
5. ผูสอนทดสอบแตละกลุมโดยอาจใหเขียนเรื่องหรือตอบคําถามที่เกี่ยวกับคําศัพท
6. สมาชิกแตละกลุมชวยกันเขียนเรื่องหรือตอบคําถามที่เกี่ยวกับคําศัพท
7. ผูสอนทดสอบความเขาใจของผูเรียนแตละคน
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การจัดเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ
การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ ร ว มใจมี เ ทคนิ ค ที่ ห ลากหลาย ในที่ นี้ จ ะกล า วเป น เพี ย ง
บางเทคนิคที่ผูสอนสามารถนําไปใชไดในหองเรียนโดยทั่วไป เชน
เทคนิครวมดวยชวยกัน (Team Assisted Individualization : TAI)
เทคนิ ค ร ว มด ว ยช ว ยกั น เป น วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู ที่ ผ สมผสานระหว า งการเรี ย น
แบบร ว มมือและการจัดการเรี ยนรู รายบุค คลเขาดว ยกัน โดยใหผู เ รี ยนได ล งมือทํากิจ กรรม
ในการเรียนไดดวยตนเอง ตามความสามารถของตนเอง และชวยสงเสริมความรวมมือภายในกลุม
มีก ารแลกเปลี่ ย นประสบการณ ก ารเรี ย นรู แ ละปฏิสั มพั นธ ท างสัง คมระหว า งสมาชิ ก ในกลุ ม
เทคนิครวมดวยชวยกัน นี้ไดรับการออกแบบและพัฒนาในครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยจอหน ฮอพกินส
เมื่อป ค.ศ. 1986 (Slavin, 1987) เปนการออกแบบไวสําหรับสอนคณิตศาสตรในชั้นประถมศึกษา
แตภายหลังไดมีการดัดแปลงและปรับปรุงมาใชในวิชาอื่นๆ และในระดับอื่นๆ ดวย
จุดมุงหมาย
1. เทคนิครวมดวยชวยกัน เปนการจัดการเรียนรูที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาการ
เรียนรายบุคคลที่ทําใหผูเรียนขาดปฏิสัมพันธกับผูอื่น และแกปญหาการทํางานรวมกันเปนกลุม
ที่ทํา ใหผูเ รียนที่เ รียนอ อนตามผูเ รียนที่ เ รีย นเก งในกลุมไมทัน โดยใหผู เ รียนไดทํ ากิจกรรม
รายบุ ค คลก อ น เมื่ อ ทํ า ไม ผ า นเกณฑ ที่ กํ า หนดไว ผู เ รี ย นในกลุ ม ที่ เ รี ย นเก ง (ผ า นเกณฑ )
จะชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออนสักครั้ง เพื่อทําใหคะแนนของกลุมดีขึ้น และผูเรียนที่เรียนออนก็
จะพยายามชวยตัวเองเพื่อไมใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ําลง
2. เทคนิ ค ร ว มด ว ยช ว ยกั น ช ว ยแก ป ญ หาเรื่ อ งความพร อ มของผู เ รี ย นเรี ย นอ อ น
ซึ่งทํ า ใหการจัดการเรียนรู ดําเนิ นไปอยางเชื่องชา และช ว ยแกปญหาผู เ รีย นเกงและผูเ รียน
ปานกลาง ในเรื่องไมยอมรับผูเรียนเรียนออนใหสามารถยอมรับผูเรียนที่เรียนออนได
92
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บทบาทของผูสอน
เทคนิครวมดวยชวยกัน เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยให
ผูเรียนทํากิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งผูสอนมีบทบาทดังนี้
1. ขั้นของการเรียนและจัดกลุมผูเรียนเปนกลุมๆละ 4 คน ในกลุมประกอบดวยผูเรียน
ที่เรียนเกง ปานกลาง และออน อัตราสวน 1 : 2 : 1 ตามลําดับ โดยมีหญิงและชายปะปนกัน
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนสมาชิกในกลุมทุก 8 สัปดาหหรือเมื่อสิ้นสุดเนื้อหาหรือจุดประสงค
2. สรางสื่อการจัดการเรียนรู เชน ใบงาน แบบฝกทักษะ เอกสารความรูพรอมเฉลย
ชุดการจัดการเรียนรูชุดกิจกรรม บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฯลฯ เพื่อให
ผูเรียนศึกษาเปนรายบุคคล
3. สรางแบบทดสอบยอยของแตละเรื่อง และแบบทดสอบรวมของแตละหนวยการเรียน
4. ใหคําแนะนําในระหวางการเรียนของผูเรียน และตรวจคําตอบของผูเรียนอีกครั้ง
เพื่อพิจารณาปญหาและหาทางแกไข
5. รวบรวมคะแนนของแตละกลุมและจัดลําดับหลังทดสอบหลังเรียน
6. รวมกับผูเรียนสรุปบทเรียนใหครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหาที่เรียน
94

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
เทคนิครวมดวยชวยกัน มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยสรุป ดังนี้
1. จัดกลุม โดยใหสมาชิกกลุมๆละ 4-5 คน ในแตละกลุมประกอบดวยผูเรียนเกง
ปานกลาง และออน (ควรมีทั้งหญิงและชายในแตละกลุม) และจะมีการเปลี่ยนกลุมทุกๆ 8 สัปดาห
หรือจบเนื้อหา/จุดประสงค
2. ทดสอบเพื่ อ จั ด ระดั บ เป น การทดสอบ เพื่ อ จั ด ระดั บ ตอนเริ่ ม ต น ของการเรี ย น
ตามคะแนนที่ได
3. ผูเรียนเริ่มศึกษาจากสื่อการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นหรือจัดขึ้นมาใช ดังนี้
3.1 ผู เ รี ย นศึ ก ษาเอกสารแนะนํ า บทเรี ย น และมี ก ารซั ก ถามปรึ ก ษาหารื อ กั บ
สมาชิกในกลุม หรือถามผูสอนในกรณีที่จําเปนตองขอความชวยเหลือ
3.2 ผูเรียนแตละคนเริ่มทํากิจกรรมหรือศึกษาจากสื่อที่ไดรับ เมื่อศึกษาจบแลว
สงใหเพื่อนในกลุมตรวจคําตอบจากกระดาษคําตอบถาทําถูกหมดทุกขอใหเรียนตอไป แตถายัง
ตอบผิดใหซักถามเพื่อนในกลุมเพื่อขอความชวยเหลือไดกอนที่จะถามผูสอน
3.3 เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมหรือศึกษาถึงหนวยสุดทายเสร็จแลว ผูเรียนจะไดทํา
แบบทดสอบยอยฉบับ 1 จํานวน 10 ขอ โดยทดสอบเปนรายบุคคลสงใหเพื่อนในกลุมเปน
ผูตรวจ ถาไดคะแนน 80% ขึ้นไป ถือวาผาน แตถาผูเรียนคนนั้นทําไดถูกตองไมถึงเกณฑ 80%
ผูสอนจะตองเขาไปชวยตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นและใหผูเรียนผูนั้นไปศึกษาสื่อที่ศึกษาไปแลว
95
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อีกครั้ง และทดสอบซ้ํา ในแบบทดสอบยอยฉบับ 2 ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบคูขนานกับ
ฉบับ 1
3.4 เมื่อทําแบบทดสอบยอยฉบับ 1 และ/หรือ 2 ผานแลวจะนําแบบทดสอบที่ผาน
แลว ไปให หัว หน า กลุ มที่ อยู ต า งกลุ ม เพื่ อที่ จะบั น ทึก ผลแบบทดสอบประจํ า หน ว ย ผู เ รี ย น
ทําแบบทดสอบตองไดคะแนน 80% ขึ้นไป หัวหนากลุมตางกลุมจะบันทึกคะแนนลงในแผน
สรุ ป ผลประจํ า กลุ ม ของผู ท ดสอบ จากนั้ น ผู ส อนจะตรวจคํ า ตอบของผู เ รี ย นอี ก ครั้ ง หนึ่ ง
เพื่อพิจารณาปญหาและทําการแกไข
4. คะแนนและการรับรองของกลุม
เมื่อสิ้ นสุดแตละหนวยการเรียนผูสอนจะรวบรวมคะแนนของกลุ มโดยคิดเฉลี่ย
คะแนนที่ตอบถูกจากการทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนของสมาชิกในแตละกลุม ดังนี้
- กลุมที่ผานเกณฑสูง
ไดเปน กลุมยอดเยี่ยม
- กลุมที่ผานเกณฑปานกลาง
ไดเปน กลุมดีมาก
- กลุมที่ผานเกณฑต่ํา
ไดเปน กลุมดี
5. สรุปบทเรียน เมื่อสอบจบหนวยการเรียน ผูเรียนและผูสอนจะรวมกันสรุปบทเรียน
ตางใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของบทเรียน
ขอดีของเทคนิครวมดวยชวยกัน
1. ชวยใหเกิดแรงจูงใจ มีการเสริมแรงใหเกิดขึ้น ทั้งรายกลุมและรายบุคคล และ
กระตุนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง
2. ชวยสงเสริมและกระตุนใหเกิดความชวยเหลือกันในกลุมของผูเรียน ปลูกฝงนิสัย
ที่ดีในการอยู รว มกั นในสังคม เกิดการยอมรับในกลุมโดยผูเ รียนเกงยอมรับ ผูเ รียนออนและ
ผูเรียนออนเห็นคุณคาของผูเรียนเกง
3. สามารถนํามาใชแกปญหาผูเรียนเรียนออนในหองเรียนได
4. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี ผูเรียนที่เรียน
ชามีเวลาศึกษาและฝกฝนเรื่องที่ไมเขาใจมากขึ้น และผูเรียนที่เรียนเร็วใชเวลาศึกษานอย ทําให
ไมเบื่อและมีเวลาไปทําอยางอื่น เชน ชวยเหลือเพื่อนที่ออนในกลุม
5. ชวยแบงเบาภาระของผูสอนในการจัดการเรียนรูในบางเรื่อง ทําใหผูสอนมีเวลา
สรางสรรคและ ปรับปรุงงานสอนมากขึ้น และมีเวลาที่จะชวยสนับสนุนสงเสริมเราความสนใจ
หรืออภิปรายปญหากับผูเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอย
6. ช ว ยให ผู เ รี ย นมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู ข องตนเองมากขึ้ น และทราบ
ความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา
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ขอจํากัดของเทคนิครวมดวยชวยกัน
ใชเวลามากในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ดังนั้นจึงตองมีเวลาเพียงพอในการทํา
กิจกรรมตางๆ และควรใหผูเรียนไดมีเวลาผอนคลายระหวางกิจกรรมบาง
เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)
เทคนิค STAD ถูกพัฒนาโดย โรเบิรต สลาวิน (Robert Slavin) และคณะ ในมหาวิทยาลัย
จอหน ฮ็อปกิ้นส
เทคนิคนี้เหมาะสําหรับการสงเสริมกระบวนการกลุม เนนการทดสอบเปนรายบุคคล
แบบรวมมือในกลุมแทนการทดสอบแบบแขงขันกันเอง กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบงไดเปน
5 ขั้นตอน คือ
1. ผูสอนนําเสนอเนื้อหา ผูสอนจะสอนเนื้อหาแกผูเรียนทั้งชั้นโดยรวมกอน อาจใช
อุปกรณการจัดการเรียนรูตางๆ มาชวยในการจัดการเรียนรู เนื้อหาที่สอนจะเปนหนวยการเรียน
ที่จะใหผูเรียนศึกษา
2. จัดกลุม กลุมประกอบดวย 4-5 คน และแบงกลุมตามความสามารถที่แตกตางกัน
หน า ที่ ข องกลุ ม คื อ เตรี ย มให ส มาชิ ก เข า ทํ า การทดสอบแข ง ขั น สมาชิ ก ในกลุ ม จะอภิ ป ราย
ทําแบบฝกหัด ถกเถียงปญหากันและทําความเขาใจกับบทเรียน
3. ศึกษาความรู สมาชิกภายในกลุมชวยกันศึกษา ทบทวนในเนื้อหาหรือหัวขอที่
ผูสอนกําหนดให โดยชวยกันสรุปเนื้อหาทั้งหมด
4. ทดสอบ ผูสอนทําการทดสอบโดยการแจกแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดใหผูเรียนทํา
พรอมอธิบายขั้นตอนการทําในลักษณะกลุมรวมมือ โดย
สมาชิกคนที่ 1 อานคําถามหรือโจทยที่กําหนดใหแกสมาชิกในกลุมฟง
สมาชิกคนที่ 2 วิเคราะหหาคําตอบที่ถูกตอง เหมาะสม
สมาชิกคนที่ 3 เขียนคําตอบ
สมาชิกคนที่ 4 ตรวจสอบคําตอบ
ใหสมาชิกในกลุมหมุนเวียนกันทําหนาที่ตางๆ ในแตละขอ จนกวาจะครบขอคําถาม
ที่กําหนดไว พรอมทั้งชวยกันสรุปอีกครั้งเพื่อทําความเขาใจรวมกันในกลุม
ผูเรียนที่อยูกลุมเดียวกันทุกกลุม แยกทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลเพื่อทดสอบ
ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
4. ประเมิ น ผล ผู ส อนตรวจสอบความถู ก ต อ งของการทํ า แบบทดสอบ พร อ มทั้ ง
นําคะแนนของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนของกลุม แลวคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม
5. ใหรางวัล กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาเกณฑที่วางไวจะไดรับคําชมเชย กลุมที่
ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับรางวัล
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เทคนิค TGT (Team – Games - Tournaments)
เทคนิค TGT ถูกพัฒนาโดย เดอวีย (Devries) และคณะ เทคนิคนี้คลายกับเทคนิค STAD
ยกเวนแตคะแนนการทดสอบ เทคนิค TGT ใชคะแนนที่ตัวแทนแตละกลุมแขงขันกับกลุมอื่นๆ
ขั้นตอนของเทคนิคนี้ มี 4 ขั้นตอน คือ
1. ผูสอนนําเสนอเนื้อหา
2. จัดผูเรียนเขากลุม
3. แขงขัน/ทดสอบ
4. ใหรางวัล
ในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT ในขั้นการแขงขัน/ทดสอบจะจัดใหผูเรียนที่มี
ระดับความสามารถเทากับทีมตางๆ แขงขันกัน จากนั้นกลุมจะหยิบการดหมายเลข ผูเรียน
แต ล ะคนจะตอบคํ า ถามตามบั ต รที่ ไ ด แ ละคะแนนของกลุ ม จะได จ ากคะแนนของแต ล ะคน
มารวมกัน สวนการใหรางวัลอาจใชวิธีประกาศหนาชั้นเรียน ในวารสารของสถานศึกษา หรือ
เสียงตามสายของสถานศึกษาก็ไดขึ้นอยูกับความเหมาะสม
99

เทคนิครวมมือรวมกลุม (Co-Op Co-Op)
เทคนิครวมมือรวมกลุมนี้ถูกพัฒนาโดยคาเกน (Kagen) เหมาะสําหรับกิจกรรมการจัด
การเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนทํางานรวมกัน และใชไดดีกับบทเรียนที่มีเนื้อหามาก เนื้อหา
มีหัวขอยอยมาก
วิธีทํากิจกรรม
ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู มีขั้นตอน 10 ขั้นตอนดวยกันดังตอไปนี้
1. ผูเรียนชวยกันอภิปรายหัวขอที่จะศึกษา
2. แบงหัวขอใหญออกเปนหัวขอยอย
3. จัดผูเรียนเขากลุมตามความสามารถที่แตกตางกัน
4. กลุมเลือกหัวขอที่จะศึกษาตามความสามารถของกลุม
5. กลุมแบงหัวขอยอยเปนหัวขอเล็กๆ เพื่อใหผูเรียนแตละคนเลือกไปศึกษา
6. ผูเรียนศึกษาเรื่องที่ตนเลือกตามความสนใจ
7. ผูเรียนเสนอผลงานของตนเองตอกลุม
8. กลุมรวบรวมหัวขอตางๆ จากผูเรียนทุกคนในกลุม
9. แตละกลุมรายงานผลหนาชั้นเรียน
10. วัดผลโดยการประเมินตามสภาพจริงจากงานที่ผูเรียนแสดงผลงานกับกลุมและ
กลุมแสดงผลงานหนาชั้นเรียน
101
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เทคนิคเติมเต็ม (Jigsaw)
เทคนิคเติมเต็มนี้อารอนสัน (Aronson) และคณะไดพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมา อาจทําโดย
การให ผูเ รียนในกลุมไปศึกษาในเนื้ อหาหรือปญหาใดปญหาหนึ่งกับ กลุมอื่ นๆ ที่ไมซอนกัน
เมื่ อ เสร็ จ งานแล ว เข า กลุ ม เดิ ม แล ว สอนเพื่ อ นในสิ่ ง ที่ ต นได รู ม า ทํ า ให ทั้ ง กลุ ม ได รั บ ความรู
เพิ่มเติมโดยเทาเทียมกัน
วิธีนี้ใชกับการเรียนในเนื้อหาที่เปนความรูใหมและการทบทวนความรูเกา เปนวิธีการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางเทาเทียมกัน เหมาะสําหรับวิชาที่มีเนื้อหามาก
มีภาคปฎิบัตินอย
วิธีทํากิจกรรม
ในการทํากิจกรรมมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู ส อนแบ ง เนื้ อ หาทั้ ง หมดที่ จ ะสอนออกเป น เนื้ อ หาย อ ยโดยให มี หั ว ข อ เท า กั บ
จํานวนสมาชิกในแตละกลุม
2. จัดสมาชิกเขากลุมในลักษณะคละความสามารถ
3. ผูสอนแจกเนื้อหายอยใหสมาชิกของแตละกลุม ทุกกลุม โดยในแตละกลุมจะตองได
เนื้อหายอยที่ไมซ้ํากัน
4. สมาชิกแตละกลุมที่ไดเนื้อหายอยเรื่องเดียวกัน ใหแยกจากกลุมเดิม มารวมกลุม
กันใหมเพื่ออภิปราย พูดคุย และหาขอสรุปของกลุมในประเด็นหรือเนื้อหายอยที่ไดรับมา
5. หลังจากไดขอสรุปแลวใหสมาชิกแตละกลุมกลับเขากลุมเดิมอีกครั้ง แลวใหสมาชิก
แต ล ะคนผลั ด เปลี่ ย นกั น นํ า เสนอข อ มู ล สรุ ป ของแต ล ะเนื้ อ หาย อ ยที่ ไ ด ม าให ส มาชิ ก ทุ ก คน
ในกลุ ม ฟ ง ในขั้ น ตอนนี้ ส มาชิ ก ทุ ก คนสามารถอภิ ป ราย ซั ก ถามในหั ว ข อ ย อ ยที่ ไ ด รั บ ฟ ง
ถาไมเขาใจหรือไมกระจางชัดในเนื้อหายอยนั้นๆ
6. ทํา การทดสอบเนื้อ หาเปน รายบุค คล ซึ่ง การทดสอบจะทํา หลัง จากกิจ กรรม
สิ้นสุดลง โดยผูเรียนตองทําแบบทดสอบที่ผูสอนเตรียมใหและคะแนนของแตละคนที่ไดจะขึ้นอยู
กับความสามารถในการตอบคําถาม
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เทคนิคอัศวินโตะกลม (Round Table)
เทคนิคอัศวินโตะกลมตองมีอุปกรณ คือ แบบฟอรมกรอกขอมูลหรือตารางกรอกขอมูล
ที่ผูสอนกําหนดให
บทเรียนที่เหมาะสมจะใชเทคนิคอัศวินโตะกลมมีลักษณะดังนี้ คือ มีการยกตัวอยาง
หรือบอกรายละเอียดของกลุม ชนิด ประเภท บอกประโยชน โทษ คุณสมบัติ ตัวอยาง เชน
ชื่อสารอาหาร ชนิดอาหารที่มีสารอาหารและ ความสําคัญของสารอาหาร ชื่อของหิน ชนิดของหิน
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และการนําไปใชประโยชน ชื่อของสัตว ชนิดของพืช-สัตวและประโยชน เปนตน ซึ่งเทคนิคนี้
เหมาะที่จะใชสําหรับทบทวนและฝกทํากิจกรรมรวมกัน
วิธีทํากิจกรรม
1. ใหผูเรียนแตละคนในกลุมบันทึกขอมูลในตาราง โดยใช 1 ชุดตอ 1 กลุม ซึ่งผูเรียน
ทุกคนจะหมุนเวียนกันเขียนขอมูลในตารางเดียวกัน จากคนที่ 1-2-3-4 คนละ 1 ขอมูลแลววน
กลับไปยังคนที่ 1-2-3-4 อีก ทําเชนนี้ไปเรื่อยๆ ถามีเวลาพอและเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น
2. อาจใชการจับคูกันภายในกลุม 4 คนเพื่อแขงขันกันระหวาง 2 คู โดยเวียนกันเฉพาะ
2 คนที่จับคูกันในกลุม เมื่อหมดเวลาที่กําหนดนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกันคูใดไดขอมูล
มากกวาและถูกตองกวาจะเปนผูชนะ ถามีการแขงขันกัน สมาชิกจะชวยเหลือกันมากขึ้น
3. ผูสอนผูเรียนรวมกันอภิปรายสรุป
105

ตัวอยางตารางขอมูล

ชื่ออาหาร
(คนที่ 1) ขาว
(คนที่ 2) เนื้อปลา
(คนที่ 3) มะมวง
(คนที่ 4) …………..
(คนที่ 1) …………..
(คนที่ 2) …………..
(คนที่ 3) …………..
(คนที่ 4) …………..

ประเภทอาหาร
คารโบไฮเดรท
โปรตีน
เกลือแร,วิตามิน
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

ประโยชนตอมนุษย
ใหพลังงานแกรางกาย
เสริมสรางและซอมแซมรางกาย
………………
………………
………………
………………
………………
………………

เทคนิคซักไซไลเรียง (Round Robin)
เทคนิคซักไซไลเรียงนี้สามารถใชไดในกระบวนการจัดการเรียนรูตอนใดตอนหนึ่งได
วิธีทํากิจกรรม
กิจกรรมซักไซไลเรียงสามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน
1. แบบสัมภาษณ 3 ขั้นตอน (3-Step Interview) เปนกิจกรรมที่ประกอบดวย 3
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ตอบคําถามผูสอนใหเพื่อนฟง
ขั้นที่ 2 ผูฟงตอบคําถามเดียวกันใหผูพูดฟง
ขั้นที่ 3 ทุกคนตอบคําถามใหกลุมฟง
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โดยมีการทํากิจกรรมดังนี้
1) กําหนดหมายเลขสมาชิกแตละคนในกลุม เปนเลข 1, 2, 3 และ 4
2) ผูสอนตั้งคําถามหรือเสนอหัวขอเรื่อง เชน ผูเรียนมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับ
ไอน ส ไตน ถ า โลกนี้ ไ ม มี พื ช สี เ ขี ย วจะเป น อย า งไร ถ า จะให ม นุ ษ ย ล งไปอาศั ย อยู ใ นน้ํ า ต อ ง
ปรับเปลี่ยนโครงสรางอยางไร ฯลฯ
3) สมาชิกคนที่ 1 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอนใหสมาชิกคนที่ 2
ฟง สมาชิกคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถาม ของผูสอนใหสมาชิกคนที่ 4 ฟง
4) สมาชิกคนที่ 2 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอนใหสมาชิกคนที่ 1
ฟง สมาชิกคนที่ 4 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถของผูสอนใหสมาชิกคนที่ 3 ฟง
5) สมาชิกทุกคนอภิปรายใหฟงทั้งกลุม โดยเริ่มที่คนที่ 1, 2, 3 และ 4 ทีละคน
ตามลําดับ
6) ผูสอนสุมเรียกใหตอบคําถาม
2. แบบสัมภาษณ 4 ขั้นตอน (4-Step Interview) เปนกิจกรรมที่ประกอบดวย 4
ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 สมาชิกคนที่ 1 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอนใหสมาชิก
คนที่ 2 ฟงสมาชิกคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอนใหสมาชิก คนที่ 4 ฟง
ขั้นที่ 2 สมาชิกคนที่ 1 และคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอน
ใหสมาชิก ในกลุมฟง
ขั้นที่ 3 สมาชิกคนที่ 2 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอนใหสมาชิก
คนที่ 1 ฟง สมาชิกคนที่ 4 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอนใหสมาชิก คนที่ 3 ฟง
ขั้นที่ 4 สมาชิกคนที่ 2 และคนที่ 4 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอนใหสมาชิก
ในกลุมฟง
3. แบบสัมภาษณ 6 ขั้นตอน (6-Step Interview) เปนกิจกรรมที่ประกอบดว ย
6 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 จับคู 2 คูแตละคูซักถามพูดคุย คนหนึ่งถาม คนหนึ่งตอบ
ขั้นที่ 2 สลับบทบาทการซักถาม
ขั้นที่ 3 จับคูใหมระหวาง 2 คู ซักถามพูดคุย คนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบ
ขั้นที่ 4 สลับบทบาทการซักถาม
ขั้นที่ 5 ซักถามพูดคุย คนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบ
ขั้นที่ 6 สลับบทบาทการซักถาม

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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เทคนิคเพื่อนคูคิด (Think pair share)
เทคนิคเพื่อนคูคิดเปนกิจกรรมที่ชวยฝกทักษะการคิด สงเสริมความคิดสรางสรรค
สามารถใชไดในกระบวนการจัดการเรียนรูตอนใดตอนหนึ่งได
วิธีทํากิจกรรม
เทคนิคเพื่อนคูคิดประกอบดวยกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ผูสอนตั้งปญหาหรือขอคําถาม
ขั้นที่ 2 สมาชิกทุกคนคิดหาคําตอบตามเวลาที่ผูสอนกําหนดไว
ขั้นที่ 3 สมาชิกจับคูปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับคําตอบ
ขั้นที่ 4 ผูสอนสุมเรียกผูเรียนใหตอบปญหาใหฟงทั้งหองเรียน
109

เทคนิคเพื่อนรวมงาน (Partners)
เทคนิคเพื่อนรวมงานนี้เหมาะกับการจัดการเรียนรูบทเรียนใหม การพัฒนาแนวความคิด
และเพิ่มความจํา ผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลดวย
วิธีทํากิจกรรม
ใหผูเรียนในกลุมจับคูกันไปปรึกษากับอีกคูในกลุมอื่น แลวนําความรูที่ไดมาปรึกษากับ
อีกคูในกลุมเดิมของตน
110
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เทคนิค คนหารวมกัน (Group Investigation)
แนวความคิดของเทคนิคคนหารวมกันนี้เสนอโดย ชะแรน (Sharan) เปนเทคนิค
การจัดการเรียนรูที่เหมาะกับการแกปญหาหรือหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ กลุมประกอบดวย
สมาชิก 2-6 คน ผูเรียนวางแผนดวยกัน ถกปญหา คนหาคําตอบ อภิปรายและสรุปผลเพื่อรายงาน
หนาชั้น สวนการวัดผลตัดสินจากผลงานสรุปของกลุม
วิธีทํากิจกรรม
เทคนิคคนหารวมกันมีขั้นตอนในการทํากิจกรรมดังนี้
1. ผูสอนอธิบายหัวขอ และจัดกลุมผูเรียนในลักษณะคละความสามารถ
2. ขั้นวางแผน ผูเรียนวางแผนทํางาน โดยผูเรียนจะตองคํานึงถึงหัวขอที่จะเรียน
วิธีการรวบรวมขอมูลและการแบงงานกันทํา
3. ขั้นทํางาน ขั้นนี้ผูเรียนจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อภิปราย รวบรวมขอมูลและ
สรุปผล รวมกัน เปนการสรุปผลของกลุมโดยสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ศึกษา สมาชิกในกลุม
ตองชวยกันแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง และตองใหความสําคัญกับความคิดเห็นของผูเรียน
ที่ออนที่สุดในกลุมดวยโดยใหแสดงความคิดเห็นกอน
4. ขั้นนําเสนอ นําเสนอผลการสรุปของกลุมหนาชั้นเรียน
112
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5. ขั้นวัดผล อาจทําไดโดยใหเพื่อนวัดผลกันเอง (Peer evaluation) หรือผูสอน
วัดผลเองโดยการแจกคําถามแกผูเรียนทุกคน หรืออาจใหการวัดผลโดยผูสอนเปนผูสังเกตทักษะ
ตางๆ ที่ผูเรียนใชทํางานกลุมก็ได
เทคนิ ค การจั ด การเรี ย นรู นี้ เ หมาะสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นรู เ นื้ อ หาที่ ต อ งการ
ความเข า ใจในลั ก ษณะความคิ ด รวบยอดหรื อ การค น คว า หาคํ า ตอบในลั ก ษณะของการทํ า
โครงงาน ไม เ หมาะกั บ เนื้ อ หาที่ มี คํ า ตอบเฉพาะ เทคนิ ค นี้ จ ะเน น การพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น
ทั้งภายในกลุมและระหวางกลุม ฝกทักษะการสื่อสารใหกับผูเรียนดวย
เทคนิคเครือขายความคิด (Team Word-Webbing)
เทคนิคเครือขายความคิดเหมาะสําหรับบทเรียนที่ตองการใหเห็นองคประกอบยอย
และความสัมพันธขององคประกอบยอย หรือเปนบทเรียนที่ตองการใหวิเคราะหความคิดหรือ
ความสัมพันธของความคิดหลักกับองคประกอบตางๆ เทคนิคนี้จะชวยพัฒนาแนวความคิดไดดี
วิธีทํากิจกรรม
เทคนิคเครือขายความคิดมีขั้นตอนในการทํากิจกรรมดังนี้
1. จัดสมาชิกเขากลุมในลักษณะคละความสามารถ
2. ใหสมาชิกภายในกลุมแตละกลุมชวยกันเขียนแนวความคิดหลักและองคประกอบ
ยอยของแนวความคิดหลัก พรอมแสดงความสัมพันธระหวางความคิดหลักกับองคประกอบ
ในลักษณะของแผนภูมิความรู
3. นําเสนอแผนภูมิความรูสรุปของกลุมตอชั้นเรียน
4. ผูสอนประเมินผลจากแผนภูมิความรูสรุปของกลุม
114
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การจัดการเรียนรูแบบโครงสรางความรู (Graphic Organizer)
การจัดการเรียนรูแบบโครงสรางความรูหรือแผนผังความคิด เปนการฝกใหผูเรียน
รวบรวมขอมูล หรือความรู จากการศึกษาคนควา การอาน การฟงคําบรรยาย แลว นําขอมูล
มาจัดกลุม เขียนเปนภาพแสดงใหเห็นถึงโครงสรางความคิด กระบวนการคิด และความสัมพันธ
ของกระบวนการคิด โดยใชรูปภาพ แผนภาพหรือสัญลักษณเปนสื่ออธิบายความคิด ซึ่งอาจ
แสดงโครงสรางความคิดไดในหลายรูปแบบ เชน
1. แผนผังความคิด (Mind Mapping)
เป น การแสดงโครงสร า งของการคิ ด กระบวนการคิ ด และความสั ม พั น ธ ข อง
กระบวนการคิ ด ตั้ ง แต ต น จนจบ ช ว ยให ม องเห็ น ภาพรวมของความคิ ด และเค า โครงของ
ความคิดในเรื่องที่กําลังคิด ทําใหมองเห็นความสัมพันธของความคิด ทําไดโดยเขียนความคิด
คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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หลักไวตรงกลางและโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรอง ความคิดยอย และความคิดที่แยกยอยที่
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ขยายไดตอไปอีก ไมมีทิศทางที่กําหนดแนนอนตายตัว ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
ไขมีเปลือกแข็งหุม
ไขไมมีเปลือกแข็งหุม

ออกลูกเปนไข

สัตวบก

ออกลูกเปนตัว

ไวรัส

สัตว

ไมมีดอก
พืช

สัตวปก

สิ่งมีชีวิต

มีดอก

สัตวน้ํา
โปรติสต

ภาพที่ 5.2 แสดงลักษณะของแผนผังความคิด
2. แผนผังใยแมงมุม (Web)
เปนการคิดแบบโยงใยสัมพันธ เพื่อสรางความคิดใหกระจางชัด มองเห็นความสัมพันธ
ของความคิดที่เกี่ยวของมีลักษณะคลายแผนผังความคิด (Mind mapping) แตจะเขียนในลักษณะ
ของวงกลมและแขนงของวงกลมโดยเขี ย นหั ว ข อ หลั ก ไวต รงกลาง แล ว เขี ย นหั ว ข อ รองที่ มี
ความสัมพันธกับหัวขอหลักไวตามแขนงของวงกลม และถามีความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธ
ก็สามารถแตกความคิดออกไปไดอีก สามารถใชในการระดมสมองโดยเสนอความคิดตางๆ
ที่ยังไมตัดสินถูกผิด เปนเพียงการระบุสิ่งเกี่ยวของที่สัมพันธกันใหมากที่สุด ใชไดในการจัด
การเรียนรูทุกวิชากับทุกกิจกรรม ไดอีกตามตัวอยางตอไปนี้
117
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ทหารเรือ
ทหารบก

รับจาง

ทหารอากาศ
ทหาร
อาจารย

แพทย

………

อาชีพ

พยาบาล

พอคา
เกษตรกร

ทนายความ

………

ภาพที่ 5.3 แสดงลักษณะของแผนผังใยแมงมุม
3. แผนผังรูปแบบเวนน (Venn Diagram)
เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต 2 สิ่งขึ้นไปวาสวนใด
ลั ก ษณะใดที่ มี ค วามเหมือ นหรื อ ความต า งกั น เป น การคิ ด แบบหาตั ว ร ว มในสิ่ งที่ เ หมื อ นกั น
ชวยใหผูเรียนรูจักจําแนกความเหมือนและความตางของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออื่นๆ
ไดดี โดยการเขียนเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธดังตัวอยางตอไปนี้
 เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของสิ่งของ 2 สิง่ เชน เปดกับไกมีสวนใด
ที่เหมือนหรือตางกัน
เปด
วายน้ําได
เทามีพังผืด
ปากแบน

ออกไขได
มีปก
มี 2 ขา

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

ไก
ปากแหลม
เทาไมมีพังผืด
วายน้ําไมได
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 เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของสิ่งของมากกวา 2 สิ่ง
เหมือนกัน 2 สิ่ง
เหมือนกัน 3 สิ่ง

ภาพที่ 5.4 แสดงลักษณะแผนผังรูปแบบเวนน
4. แผนผังความคิดแบบวงจร (The Circle)
เปนการคิดแบบเปนวงจรหรือวงกลม โดยในวงกลมจะไมมีจุดเริ่มตนหรือจุดจบ
เพื่อเสนอขั้นตอนตางๆ ที่สัมพันธ เรียงลําดับเปนวงกลม ตัวอยางเชน วงจรชีวิตของผีเสื้อ

ไข

ตัวเต็มวัย

หนอน

ดักแด
ภาพที่ 5.5 แสดงลักษณะของแผนผังความคิดแบบวงจร
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5. แผนผังกางปลา (The Fish Bone)
เปนการคิดหาสาเหตุของปญหา เชน แดงหนีเรียน เพราะสาเหตุใด เปนตน
การเขียนแผนผังทําไดโดยกําหนดเรื่องแลว หาสาเหตุและผลตางๆ ในแตละดาน
ครอบครัว

เพื่อน

หยาราง
ทะเลาะวิวาท

สาเหตุที่แดง
หนีเรียน

ผูสอนดุ
ผูสอนสอนไมรูเรื่อง

สอบคะแนนไมดี
ไมไดทําการบาน

ถูกผูสอนตี

การเรียน

ผูสอน
ภาพที่ 5.6 แสดงลักษณะของแผนผังกางปลา

6. แผนผังแบบจําแนกรายละเอียด (The Grid)
เปนการคิดแบบจําแนกรายละเอียดของสิ่งที่คิด ฝกการมองใหเห็นถึงรายละเอียด
ของสิ่งนั้น เชน อาหารตอไปนี้ แตละชนิดมีสารอาหารอะไรบาง
121

รายการอาหาร

คารโบไฮเดรต

สารอาหาร
โปรตีน
ไขมัน

เกลือแร

1. ราดหนาทะเล
2. ขาวผัด
3. แกงเนื้อ
4. น้ําพริกปลาทู
5. …………………
ภาพที่ 5.7 แสดงลักษณะของแผนผังแบบจําแนกรายละเอียด
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วิตามิน
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7. แผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบเรียงลําดับ (The Ranking Ladder)
เปนการคิดแบบเรียงลําดับ เชน มาก-นอย ต่ํา-สูง กอน-หลัง ออน-แก การเรียงลําดับ
มีทั้งรูปธรรม นามธรรม เชน
 การจัดการเรียนรูใหผูเรียนวางแผนและจัดลําดับ กอน-หลัง ในการทําโครงงาน
5. สรุปผล เผยแพร
4. ลงมือทําโครงงาน
3. ออกแบบการทําโครงงาน
2. ตั้งสมมติฐาน
1. คิดหาหัวขอเรื่อง

 การเรียงลําดับวงจรชีวิตของมนุษยจากออนไปแก

แรกเกิด
1

วัยผูเรียน
2

หนุมสาว
3

วัยผูใหญ
4

วัยชรา
5

ภาพที่ 5.8 แสดงลักษณะของแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบเรียงลําดับ
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การจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน (Learning Center)
ความหมาย
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ใ ช
สื่อประสมและกระบวนการกลุมเปนสําคัญ มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเปนแหลงศึกษาให
ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูใสตนเองดวยการเรียนรูจากโปรแกรมการจัดการเรียนรู ซึ่งจัดไว
ในรูปของชุดการจัดการเรียนรู ผูเรียนจะหาประสบการณเรียนรูโดยประกอบกิจกรรมใหครบ
ทุกศูนย ภายใตการดูแลของผูสอนซึ่งทําหนาที่เปนผูประสานงาน
ความมุงหมาย
1. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง
2. เพื่อฝกการทํางานเปนกลุม
3. ฝกความรับผิดชอบการทํากิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของตนเอง
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องคประกอบของศูนยการเรียน
ศูนยการเรียนมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) บทบาทของผูสอน 2) บทบาท
ของผูเรียน 3) ชุดการจัดการเรียนรู และ 4) การจัดหองเรียน ซึ่งสาระสําคัญของแตละองคประกอบ
มีดังนี้
1. บทบาทของผู ส อน ในการจั ด การเรี ย นรู แ บบนี้ ผู ส อนจะลดบทบาทลงไป
เนน ผูเ รีย นเปน สํา คัญ การเรีย นรูโ ดยผูส อนจะมีบ ทบาทดัง นี้ 1) เปน ผูกํา กับ การเรีย นรู
2) เปนผูประสานงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 3) บันทึกพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และ
4) เตรีย มสื่อ และเตรีย มกิจ กรรมเพิ่ม เติม เพื่อ ใหส อดคลอ งกับ สภาพการจัด การเรีย นรู
ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. บทบาทผูเรียน ผูเรียนจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู ถาผูเรียนมีบทบาทที่ถูกตองการจัดการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผูเรียน
จะมีบทบาทดังนี้ 1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับขอปฏิบัติ ในแตละศูนยการเรียน 2) ปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่กําหนดไวในศูนยการเรียน 3) ศึกษาใหครบทุกกิจกรรม และ 4) ใหความรวมมือกับ
กลุมในการทํากิจกรรม
3. ชุดการจัดการเรียนรู คือ ระบบการนําเรื่องราวที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาที่สอน
แต ล ะหน ว ยมาใช ในการจั ด การเรี ย นรู แ บบศู น ย ก ารเรี ย น ชุ ด การจั ด การเรี ย นรู ถื อ ว า เป น
องคประกอบที่สําคัญ ซึ่งประกอบดวย จุดมุงหมาย เนื้อหา และวัสดุอุปกรณทั้งหมด ตลอดถึง
กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ร วบรวมไว เ ป น ระเบี ย บในกล อ งการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นได ศึ ก ษา
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จากประสบการณ ทั้ ง หมดนี้ อ ย า งได ผ ลยิ่ ง ขึ้ น หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในการผลิ ต
ชุดการจัดการเรียนรู คือ การใชสื่อประสม และการใชวิธีวิเคราะหระบบ
ชุดการจัดการเรียนรูมีสวนประกอบที่สําคัญคือ
3.1 คูมือผูสอน ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เนื้อหา
ผลงานที่คาดหวังจากผูเรียน สื่อการเรียน หนังสือประกอบการคนควาสําหรับผูสอน แนวการ
ประเมินผล ขั้นการดําเนินการจัดการเรียนรู
3.2 แบบทดสอบสําหรับการประเมินผล
3.3 แบบฝกปฏิบัติสําหรับผูเรียน ซึ่งอาจจะประกอบดวยบัตรตางๆ ที่ใชในการ
ประกอบกิจกรรม ไดแก บัตรคําสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถามและบัตรเฉลย
3.4 สื่อการจัดการเรียนรูที่เลือกแลวมีความเหมาะสมในดานตางๆ สําหรับศูนย
การเรียนแตละศูนย
ประเภทของชุดการจัดการเรียนรู
1) ชุดการจัดการเรียนรูแบบเรียนดวยตัวเอง หรือชุดการจัดการเรียนรูรายบุคคล
ซึ่งประกอบดวยบทเรียนโปรแกรม แบบประเมินผล และอุปกรณการเรียน
2) ชุดการจัดการเรียนรูแบบเรียนเปนกลุมยอย ซึ่งจัดประสบการณตางๆ ที่ผูเรียน
จะตองประกอบกิจกรรมเปนหมูคณะ ตามบัตรคําสั่ง โดยจัดแบบศูนยการเรียน
3) ชุดการจัดการเรียนรูประกอบการบรรยายของผูสอน เปนกลองกิจกรรมสําหรับ
ชวยผูสอนในการจัดการเรียนรูกลุมใหญ ใหผูเรียนไดประสบการณที่พรอมๆ กัน ตามเวลา
ที่กําหนด
4. การจัดหองเรียน การจัดชั้นเรียนแบบศูนยการเรียนนี้สามารถจัดไดในชั้นเรียน
ธรรมดา เป น การเปลี่ ย นแปลงชั้ น เรี ย นธรรมดาให เ ป น ศู น ย ก ารเรี ย นให ผู เ รี ย นได ป ฏิ บั ติ
กิจกรรมโดยจัดโตะออกเปนกลุมๆ ที่นิยมกันมักจัดประมาณ 4-6 กลุม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเนื้อหาที่
แบงเปนตอนๆ และจะตองแบงผูเรียนใหเทากับจํานวนตอนของเนื้อหา ในแตละกลุมจะมีเนื้อหา
สื่อการจัดการเรียนรูและกิจกรรมแตกตางกันไป ผูเรียนในสถานศึกษาจะผลัดเปลี่ยนกันเรียนรู
และทํากิจกรรมในแตละศูนยจนครบทุกศูนย (จะมีอีกศูนยหนึ่งเรียกวา ศูนยพิเศษ หรือศูนย
สํารอง สําหรับกลุมที่เรียนเร็วกวากลุมอื่น) ผูเรียนจะเรียนโดยปรึกษากันเปนกลุมๆ ซึ่งแตละ
กลุมจะมีหัวหนากลุม 1 คน เพื่อทําหนาที่ประสานงานระหวางกลุมเพื่อนผูเรียนและผูสอน
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268

ลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบศูนยการเรียน
ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูวิธีนี้คือ ใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมและศึกษา
ดวยตนเองมากขึ้น รูจักแสดงความคิดเห็น รูจักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและรูจักรวมมือ
การจัดการเรียนรูแบบนี้เปนการนําเนื้อหาในบทเรียนมาแบงเปนสวนๆ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู
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ทีละหนวย ซึ่งถือวาเปนการจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันหมายถึง
สิ่งตอไปนี้
1. เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
2. เปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูไปทีละนอยตามความเหมาะสม
3. ผูสอนใหคําปรึกษาและแนะนําหลักและวิธีการตางๆ ในการเรียนรูแบบศูนยการเรียน
4. ผูสอนจัดเตรียมเนื้อหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรูตลอดจน
การวัดผลใหพรอมมูล เพื่อจะใชสอนแบบศูนยการเรียน ซึ่งจะเปนปจจัยในการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค
5. ผูเรียนจะทราบผลการเรียนทันทีหลังจากที่เรียนจบศูนย ถาเปนผลแหงความพึงพอใจ
ก็จะเกิดความมีกําลังใจ แตถาเปนผลที่ยังไมพอใจก็จะปรับปรุงใหดีขึ้น
6. เปนการเรียนที่ไมกอใหเกิดความเบื่อหนายเพราะผูเรียนตองเรียนรูแขงกับเวลา
ประเภทของศูนยการเรียน
1. การจัดศูนย การเรียนในชั้นเรียน ไดแก การจัดมุมวิชาการตางๆ ด านขางหรือ
หลังชั้นเรียนเหมือนที่ผูสอนเคยทํากันมา ซึ่งมักจะทํากันตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาหรือเพื่อ
ตกแตงชั้นเรียน
2. การจั ด ศู น ย ก ารเรี ย นแบบเอกเทศ เป น การจั ด ชั้ น เรี ย นเพื่ อ แบ ง กลุ ม กิ จ กรรม
เปนหนวยๆ โดยเฉพาะสําหรับการเรียนโดยวิธีนี้ ซึ่งเปนศูนยการเรียนสําหรับการจัดการเรียนรู
ที่แทจริง
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ศูนยที่ 1

ศูนยที่ 4

ศูนยที่ 5 (ศูนยสํารอง)

ศูนยที่ 3
ภาพที่ 5.9 แสดงลักษณะการจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน
คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

ศูนยที่ 2
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ในการจัดการเรียนรูแตละศูนยจะมีสิ่งสําคัญ 3 ประการคือ
1. เนื้อหา จัดเปนศูนยการเรียนโดยใชชุดการจัดการเรียนรู จะแบงเนื้อหาออกเปน
เรื่องๆ ซึ่งแตละเรื่องจะมีสื่อการจัดการเรียนรู และกิจกรรมไวใหผูเรียนไดปฏิบัติ โดยจะแตกตาง
กันไปตามเนื้อหาในแตละเรื่อง หรือแตละหัวขอ
2. สื่อการจัดการเรียนรู จัดอยูในรูปของชุดการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก
ของศูนยการเรียน ไดแก บัตรคํา บัตรรูปภาพ บัตรอานประกอบรูปภาพ แผนภูมิ แบบเรียน
สําเร็จรูป เทป สไลด และหนังสือ ฯลฯ เปนตน
3. บัตรคําสั่ง เปนแผนกระดาษหรือพลาสติกแข็ง ขนาด 6 X 8 นิ้ว มีคําอธิบาย
การดําเนินกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
1. ผูสอนควรทําขอตกลงกับผูเรียนทั้งชั้นกอนในลักษณะของวิธีเรียน และการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเวลา ความรับผิดชอบ
2. แตละกลุมเขาศึกษาประจําศูนย ฉะนั้นขั้นตอนนี้จะมีกลุมผูเรียนทุกศูนย ใหหัวหนา
กลุมหยิบบัตรคําสั่ง และผูเรียนแตละคนหยิบเครื่องเขียน แลวคอยปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่ง
3. เมื่อครบหนึ่งหนวยเวลาผูสอนบอกใหเปลี่ยนศูนยตามลําดับที่ไมสับสน ซึ่งตกลง
กันไวแตแรกแลว สําหรับพวกที่มีเวลาเหลืออาจเขาศูนยสํารองกอนโดยไมตองคอยเพื่อเพิ่มพูน
ความรูพิเศษที่ไดจัดเตรียมไวให
เมื่อศึกษาจนครบศูนยแลวก็จัดการจัดการเรียนรูโดยพบปะกันหมด เหมือนตอนแรก
แลวมีการอภิปรายซักถามหรือเสนอรายงาน แลวแตจะกําหนดใหเหมาะสม
สํ า หรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช เ ขี ย นยกเว น กระดาษที่ แ ต ล ะคนใช จ ดบั น ทึ ก เมื่ อ เสร็ จ
กระบวนการเรียนแลว ตองเก็บเขาที่ประจําศูนย
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ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. สงเสริมใหผูเรียนเรียนตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง
ทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรูของตนเอง ตามอัตภาพ
2. ฝกใหผูเรียนรูจักการทํางานเปนหมูคณะ
3. สงเสริมใหผูเรียนรูจักแสดงความคิดเห็น และวิพากษวิจารณ
4. สงเสริมใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง
5. ชวยลดปญหาการขาดแคลนผูสอนได
6. สามารถใชกับกลุมผูเรียนจํานวนมาก
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ขอจํากัด
1. ตองเสียคาใชจายและเสียเวลาในการสรางชุดการจัดการเรียนรู
2. ความรูที่ไดจากชุดการจัดการเรียนรูอยูในวงจํากัด
3. ไมเหมาะกับเนื้อหาบางวิชา เชน วิชาที่ปฏิบัติแลวอาจเกิดอันตราย
4. ผูสอนตองมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการจัดทําชุดการเรียนรู
5. การใหผูเรียนหมุนเวียนกันในแตละศูนย อาจไมเปนไปตามลําดับขั้นของหลักสูตร

การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method)
ความหมาย
เปนวิธีสอนที่ฝกใหผูเรียนรูจักคนควาหาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิดหา
เหตุ ผล จะค น พบความรู หรือ แนวทางแก ปญ หาที่ถูก ตอ งด ว ยตนเอง โดยผู ส อนตั้ง คํา ถาม
ประเภทกระตุนใหผูเรียนใชความคิด หาวิธีการแกปญหาไดเองและสามารถนําการแกปญหา
มาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
ความมุงหมาย
1. เพื่อกระตุนใหผูเรียนทําการสอบสวนคนควาความรูดวยตนเอง
2. เพื่อฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล
3. เพื่อฝกใหผูเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง
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บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู
ในการจั ด การเรี ย นรู แ บบนี้ ผู ส อนคื อ ผู แ นะแนวทาง คอยช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย น และ
สรางสถานการณเพื่อใหเกิดการเรียนรู ฉะนั้นผูสอนควรมีบทบาท 3 ประการ คือ
1. ปอนคําถามผูเรียนเพื่อนําไปสูการคนควา ผูสอนจะตองรูจักปอนคําถามจะตองรูวา
ถามอยางไรผูเรียนจึงจะเกิดความคิด
2. เมื่ อ ได ตั ว ป ญ หาแล ว ให ผู เ รี ย นทั้ ง ชั้ น อภิ ป รายวางแผนแก ป ญ หา กํ า หนดวิ ธี
แกปญหาเอง
3. ถาปญหาใดยากเกินไป ผูเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหาได ผูสอนกับผูเรียน
อาจรวมกันหาทางแกปญหาตอไป
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ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวยขั้นตางๆ 4 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การสัง เกต (Observation) ผูเ รียนสังเกตสภาพการณหรือสิ่งแวดลอม
อันเปนปญหา พยายามนําความคิดรวบยอดเดิมมาแปลความหมาย ทําความเขาใจจัดโครงสราง
ความคิดในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองสัมพันธกับสภาพการณอันเปนปญหานั้น
ขั้นที่ 2 การอธิบาย (Explanation) ผูเรียนจัดโครงสรางความคิด ตั้งสมมติฐาน
เพื่ อ อธิ บ าย คิ ด ทบทวนหรื อ ทํ า ความเข า ใจป ญ หานั้ น ๆ ให ชั ด เจน เปลี่ ย นแปลงโครงสร า ง
ความคิดหลายๆ รูปแบบเพื่ออธิบายทําความเขาใจปญหา
ขั้นที่ 3 การทํานาย (Prediction) เมื่อจัดโครงสรางความคิดหลายๆ รูปแบบหรือ
อธิบายปญหาแลว มองเห็นแนวทาง มีความเขาใจ สามารถทํานายหรือพยากรณไดวาเมื่อเปน
เชนนี้ ผลจะเปนอยางไร อะไรจะเกิดขึ้น
ขั้นที่ 4 ขั้นการนําไปใชและสรางสรรค (Control and Creativity) สามารถทํา
ความเข า ใจได แก ป ญ หาได สามารถคิ ด กว า งไกลออกไปในการใช ป ระโยชน ก ว า งขวาง
คิดสรางสรรคนําไปใชในสภาพการณตางๆ ไมจํากัดอยูเพียงแตการแกปญหาได หรือพอใจ
เพียงแตการแกปญหาไดเทานั้น
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ขอดี
1. สงเสริมใหผูเรียนใชความคิดและสติปญญาของตัวเองอยางมีอิสระ
2. ทําใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต มีเหตุผล ไมเชื่ออะไรงายๆ โดยไมตรวจสอบ
ตัวอยางกิจกรรมชุดสืบสวนสอบสวน เรื่องระบบสืบพันธุ
1.
ไกตัวผูท ี่โตเต็มที่ มีหงอนขนาดใหญ ขันได
ไกตัวเมียที่โตเต็มที่ มีหงอนขนาดเล็ก ขันไมได
ลูกไก มีหงอนขนาดเล็ก ขันได
ขอเท็จจริงนี้บอกอะไรใหแกเราบาง ?
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2. จากการทดลองตอไปนี้ใหสังเกตผลที่เกิดขึ้น
ไกตัวผูโตเต็มที่ ตัดอัณฑะ  หงอนขนาดเล็กลง ไมขัน
ไกตัวผูโตเต็มที่ ตัดอัณฑะ แลวฉีดสารสังเคราะห ก. หงอนขนาดใหญ ขันได

ขอเท็จจริงนี้บอกอะไรใหแกเราบาง ?
3. จากการทดลองตอไปนี้ ใหสังเกตผลที่เกิดขึ้น
ไกตัวผูโตเต็มที่ ตัดอัณฑะ  หงอนขนาดเล็กลง ไมขัน
ไกตัวผูโตเต็มที่แลวฉีดสารสังเคราะห ข.  หงอนขนาดเล็กลง หยุดขัน

ขอเท็จจริงนี้บอกอะไรใหแกเราบาง ?
4. จากขอเท็จจริงในขอ 1. จากผลการทดลองที่ไดในขอ 2, 3 และจากความรูที่ผูเรียน
ไดเรียนมา ผูเรียนจะตั้งสมมติฐานของการทดลองในขอ 2 และ 3 อยางไร? และจะทําการพิสูจน
สมมติฐาน โดยการวางแผนการทดลองอยางไร
5. จากขอเท็จจริงเหลานี้ ทําใหมีผูสงสัยเกี่ยวกับสารสังเคราะห ก. และ ข. เขาจึงทํา
การทดลองดังตอไปนี้
ฉีดสารสังเคราะห ก. ใหแกลูกไก  หงอนมีขนาดโตขึ้นและขันไดภายในเวลา 2 วัน

ผลที่ไดจากการทดลอง ผูเรียนจะแปลผลวาอยางไร ?
ทําการทดลองซ้ําอีกครั้งโดย
ฉีดสารสังเคราะห ข. ใหแกลูกไก ที่มีหงอนโตแลวและขันได เนื่องจากไดรับสารสังเคราะห ก.
 ลูกไกมีหงอนขนาดเล็กลง และคอยลดความถี่ในการขันลงจนหยุดขัน

ผลที่ไดจากการทดลอง ผูเรียนจะแปลผลวาอยางไร ?
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrating Method)
ความหมาย
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยเชื่อมโยง
ระหว า งประสบการณ เ ดิ ม และประสบการณ ใ หม และเป น ประสบการณ ต รงที่ เ ชื่ อ มโยง
ความสัมพันธในวิชาการหลายๆ แขนงวิชาในลักษณะสหวิทยาการ โดยใชกระบวนการเรียนรู
กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหาและกระบวนการแสวงหาความรู ที่เชื่อมโยงทั้งหลักสูตร
และวิธี การจัดการเรี ยนรู เทคนิคการจัดการเรียนรู ตลอดจนแนวคิดของผูเ รียนเพื่อใหเกิด
ความรูแบบองครวม เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการจะลดการซ้ําซอนของเนื้อหาสาระ และประหยัดเวลาในการจัดทําแผนการเรียนรู
และเปนการจัดการเรียนรูที่เกิดตามสภาพจริงของชีวิต
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมี 2 ลักษณะ คือ
1. บูรณาการภายในวิชา คือ ผูสอนคนเดียวสอนวิชาเดียว เชน สอนภาษาไทย ผูสอน
จะบูรณาการการอาน การเขียน การพูด และการฟง ซึ่งเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงตอเนื่องกัน
อยูแลว สอนวิทยาศาสตรผูสอนจะบูรณาการในสาขาเคมี ฟสิกส ชีววิทยา สิ่งแวดลอม และ
สาขาอื่นๆ ไปพรอมๆ กัน ไมสอนแบบแยกสวน
2. บูรณาการระหวางวิชา คือ ผูสอนคนเดียวสอนหลายวิชาหรือผูสอนหลายคนสอน
จะบูรณาการในลักษณะที่ผูสอนจะตองยึดมาตรฐานกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกน แลวรวบรวม
เนื้อหาของทุกวิชาที่จะเชื่อมโยงมาอยูภายใตหัวเรื่องการเรียนรูเดียวกัน เชน การจัดการเรียนรู
เรื่องพืชในวิชาวิทยาศาสตร บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพดานการเกษตร และบูรณาการกับ
เรื่องของสิ่งแวดลอม เปนตน
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้
1. กําหนดหัวขอสาระการเรียนรู โดยเริ่มจากโครงสรางของหลักสูตรในระดับ
ทองถิ่นหรือที่ใชอยู ดวยการระดมสมองจากผูเรียนและผูสอน เปนการดึงใหผูเรียนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนรูมากขึ้น หัวขอที่จะนํามาสอนแบบบูรณาการไดดีควรเปนเรื่องที่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันมากที่สุด
2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ผูสอนตองกําหนดจุดประสงคการเรียนรูให
ชัดเจนวาเมื่อเรียนรูเรื่องนี้จบแลวผูเรียนควรจะไดอะไรบาง ซึ่งควรจะสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูตามชวงชั้นดวย ถาจัดการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรใหมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. กําหนดเนื้อเรื่อง โดยขยายเนื้อหาใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู
ในแตละชวงชั้นแตละวิชา
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4. กําหนดขอบเขตการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันกับผูเรียน และ
จัดคาบเวลาใหเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม และตองมีความยืดหยุนตามกิจกรรมการเรียนรู
และเนื้อหา โดยเฉพาะถาเปนการบูรณาการระหวางวิชาการจัดเวลาใหเหมาะสมเปนเรื่องที่
สําคัญมาก
5. ดําเนินกิจกรรม ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดไว ดวยวิธีการที่หลากหลาย
และใหมีการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในทองถิ่นและชุมชนและจากแหลงขอมูล
ภายนอก
6. ประเมินผล โดยเนนการประเมินผลตามสภาพจริง อาจจะประเมินในลักษณะของ
การใช แฟ ม สะสมผลงานของผู เ รี ยน การสั งเกต กิ จ กรรมการปฏิบัติ จริ ง การสนองตอบต อ
การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาความรูของผูเรียนก็ได

การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ (Ask and Question Model)
การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ เปนการจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด
และรูจักหาคําตอบดวยตนเอง ซึ่งในการตั้งคําถามผูตั้งคําถามจะตองใชความคิดในการตั้งคําถาม
ขณะเดียวกันผูตั้งคําถามจะตองมีคําตอบอยูในใจการจัดการเรียนรูแบบถามตอบ เปนการจัด
การเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนคิด วิเคราะห วิจารณและผูเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษา
ในการสื่อสาร และเปนการสงเสริมกระบวนการคิด
การจั ด การเรี ย นรู แ บบถามตอบ สามารถนํ า มาใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู ไ ด ทุ ก วิ ช า
โดยผูสอนจะตองเตรี ยมแหลงข อมูล ไดแก สื่อการจั ดการเรียนรู เอกสารความรู ใบความรู
หนังสือเรียน หนังสือคนควา สื่อโสตทัศนศึกษา เชน วีดิทัศน เทปตางๆ ซีดีรอมแหลงความรู
เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) แนะนํากิจกรรม 2) ศึกษาความรู
3) วางแผน 4) ดําเนินการถามตอบ 5) ทบทวนและสรุปความรู และ 6) กิจกรรมสรางสรรค
ขั้นที่ 1 แนะนํากิจกรรม
ผูสอนจะกําหนดหัวขอการเรียนและจุดประสงคการเรียนรูและขั้นตอนการเรียน ผูสอน
กับผูเรียนจะรวมกันกําหนดหัวขอกิจกรรมการเรียนเปนหัวขอยอย เพื่อใหผูเรียนกําหนดหัวขอ
การตั้งคําถามใหตรงจุดประสงคการเรียนรู
ขั้นที่ 2 ศึกษาความรู
ผู เ รี ย นศึ ก ษาความรู จ ากสื่ อ ต า งๆ ที่ ผู ส อนจั ด เตรี ย มไว โดยแบ ง ผู เ รี ย นเป น กลุ ม
กลุมละ 6-8 คน ผูเรียนศึกษาสื่อแลวตั้งคําถาม ลักษณะของคําถามอาจแบงไดเปน 3 ลักษณะ
คือ คําถามที่เปนขอเท็จจริงซึ่งตองการคําถามตรงๆจากสื่อที่ศึกษา คําถามที่ตองการคําอธิบาย
ชี้แจงหรือการตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวที่อาน ตองการเหตุผลมาสนับสนุนคําตอบ คําถาม
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จะใชัคําวา ทําไม อยางไร เหตุผลใด อะไรเปนเหตุ หมายความวาอยางไร เปนตน และคําถาม
เกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ค า เนื้ อ หา ความคิ ด หรื อ ความรู จ ากสื่ อ ที่ ศึ ก ษา เพื่ อ ต อ งการ
การตัดสินประเด็นปญหาตางๆ ผูเรียนจะเขียนคําถามลงในกระดาษขนาด 3 x 6 นิ้ว แผนละ
1 คําถาม
ขั้นที่ 3 วางแผน
ผู เ รี ย นแต ล ะกลุ ม จะจั ด กลุ ม คํ า ถามของกลุ ม ตนเอง ตามเนื้ อ หาสาระที่ เ ป น เรื่ อ ง
เดียวกันเขาดวยกัน คัดเลือกประเด็นคําถามที่ไมตรงประเด็นออก แลวนําคําถามของทุกกลุมมา
รวมกัน จัดเปนประเด็นคําถามคลายกันเขาดวยกัน และวางแผนการถามตอบคําถาม 2-3 ครั้ง
โดยกําหนดตัวบุคคลที่จะถามและตอบคําถาม
ขั้นที่ 4 ดําเนินการถามตอบ
การจั ด ที่ นั่ ง ของผู ต อบคํ า ถาม และผู ถ ามคํ า ถามนั้ น ผู ต อบคํ า ถามจะนั่ ง หน า ชั้ น
สวนผูถามคําถามจะนั่งดานขางของผูตอบคําถามมุมใดมุมหนึ่งของหองเรียน โดยผูถามคําถาม
จํานวน 2-3 คน จะเรียงลําดับเนื้อหาของคําถามที่มีเนื้อหาประเภทเดียวกันเขาดวยกัน และ
อานคําถามทีละขอใหผูตอบ คําถามเปนผูอธิบายและชี้แจง สวนมากคําถามของกลุมใด ตัวแทน
ของกลุมจะเปนผูตอบ และผูตอบคนอื่นจะเปนผูเสริมหรือเพิ่มเติมความคิดใหสมบูรณ สวนผูฟง
จะเปนผูจดบันทึกคําถามคําตอบแตละประเด็นไว
138
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ขั้นที่ 5 ทบทวนและสรุปความรู

หลังจากการถามตอบคําถามแตละครั้ง ผูสอนกับผูเรียนจะชวยกันสรุปเนื้อหาสาระ
ตามประเด็นคําถามโดยจัดหมวดหมูของเนื้อหาสาระความรูเขาดวยกัน และตั้งเปนหัวขอเรื่อง
ที่เปนคําตอบคลายกันเขาดวยกัน
ขั้นที่ 6 กิจกรรมสรางสรรค
เมื่อตอบประเด็นคําถามหมดทุกประเด็นแลว ผูเรียนแตละกลุมจะประชุมเพื่อวางแผน
จัดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู เชน ทําสมุดถามตอบ เขียนบทความ ประกวดสมุดบันทึก
ความรู เขียนบทวิจารณ เขียนแผนภูมิดวยแผนภาพความคิด (Mind Mapping) จัดทําปายนิเทศ
สรุปความคิดรวมกันทั้งชั้น เปนตน
ขอดี–ขอดอย ของการจัดการเรียนรูแบบถามตอบ
การจั ด การเรี ย นรู แ บบถามตอบ จะเป น การจั ด การเรี ย นรู ใ ห ผู เ รี ย นรู จั ก คิ ด
ใชกระบวนการคิดแลวผูเรียนจะเปนผูใชภาษาเพื่อสื่อสารแสดงความคิดเห็น แตการสอบแบบนี้
จะใชเวลามากในการจัดการเรียนรูแตละเรื่องและสําหรับผูเรียนที่มีผลการเรียนต่ําอาจทําไดยาก
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การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)
การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เปนหลักการจัดการเรียนรู
ที่มุงเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู เปนกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีองคประกอบหลัก 5 ประการ คือ
1. การสรางองคความรู (Constuct : C) หมายถึง การสรางความรูตามแนวคิด
การสรางสรรคความรู ไดแก กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง และเกิดการเรียนรู
ที่มีความหมายตอตนเอง กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา
2. การมีปฏิสัมพันธ (Interaction : I) หมายถึง การปฏิสัมพันธกับ บุค คลและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว ไดแก กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคล เชน ผูสอน
เพื่อน และผูอื่นหรือ ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมทาง สังคม
3. การมีสวนรวมทางกาย (Physical Participation : P) หมายถึง การมีสวนรวม
ทางกาย ไดแก กิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายโดยมีสวนรวมในกิจกรรม
ลักษณะตางๆ
4. การเรียนรูกระบวนการ (Process Learning : P) หมายถึง การเรียนรูกระบวนการ
ตางๆ ที่เปนทักษะตอการดํารงชีวิต ไดแก กิจกรรมที่ใหผูเรียนทําเปนขั้นตอนเกิดการเรียนรู
เนื้อหาและกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการแสวงหา
ความรู เปนตน กิจกรรมนี้ใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา
5. การประยุกตใช (Application : A) หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไป
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดแก กิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดมีโอกาสเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู
การปฏิบัติที่เปนประโยชนตอชีวิตประจําวัน กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
ไดหลายอยางตามลักษณะของกิจกรรมที่จัด
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบซิปปา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบซิปปามีองคประกอบสําคัญ 5
ประการ
ดังกลาวแลว ผูสอนสามารถเลือกรูปแบบ วิธีสอน หรือกิจกรรมใดก็ไดที่สามารถทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามองคป ระกอบทั้ง 5 การจัดกิจ กรรมสามารถจัดกิจกรรมใดกอน-หลัง ได
โดยไม ต อ งเรี ย งลํ า ดั บ และเพื่ อ ให ผู ส อนที่ ต อ งการนํ า หลั ก การของรู ป แบบซิ ป ปาไปใช
ไดสะดวก ดร.ทิศนา แขมมณี ไดจัดขั้นตอนการจัดการเรียนรูเปน 7 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นทบทวนความรูเดิม (CI)
2. ขั้นแสวงหาความรูใหม (CIPP)
3. ขั้นศึกษาทําความเขาใจ (CIPP)
4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจกับกลุม (CIPP)
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5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู (CIPP)
6. ขั้นแสดงผลงาน (CIPPA)
7. ขั้นประยุกตใชความรู (CIPPA)
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สามารถอธิบาย
ความหมายและแนวการจัดกิจกรรมในแตละขั้นไดดังนี้
ขั้นตอนกิจกรรม

วัตถุประสงค

แนวการจัดกิจกรรม

1. ขั้นทบทวนความรูเดิม เพื่อชวยใหผูเรียน
(CI)
มีความพรอมในการ
เชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิมของตน
2. ขั้นแสวงหาความรูใหม เพื่อใหผูเรียนหาความรู
(CIPP)
เพิม่ เติมจากแหลงความรู
ตางๆ
เพื่อผูเรียนสรางความหมาย
3. ขั้นศึกษาทําความ
ของขอมูลหรือประสบการณ
เขาใจความรูใหมและ
ใหม สรุปความเขาใจ
เชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิม
แลวเชื่อมโยงกับความรูเ ดิม
(CIPP)

4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู
ความเขาใจกับกลุม
(CIPP)

เพื่ออาศัยกลุม เปนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบความรู
ความเขาใจ และขยาย
ความรู ความเขาใจของตน
ใหกวางขึ้น

ใชการสนทนาซักถามใหผูเรียน
บอกสิ่งที่เคยเรียนรู การใหผูเรียน
เลาประสบการณเดิม หรือการให
ผูเรียนแสดงโครงสรางความรู
(Graphic Organizer) เดิมของตน
ผูสอนเตรียมจัดเอกสารสื่อตางๆ
หรือแนะนําแหลงความรูต างๆ
ใหผูเรียน
ใชกระบวนการตางๆ ในการจัด
กิจกรรม เชน กระบวนการคิด
กระบวนการกลุม กระบวนการ
แสวงหาความรู กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสราง
ลักษณะนิสัย กระบวนการทักษะ
ทางสังคม ฯลฯ ใหผูเรียนสราง
ความรูขึ้นมาดวยตนเอง
ผูเรียนแตละคนแบงปนความรู
ความเขาใจใหผูอื่นรับรู และ
ใหกลุมชวยกันตรวจสอบความรู
ความเขาใจซึง่ กันและกัน
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ขั้นตอนกิจกรรม
วัตถุประสงค
5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบ เพื่อใหผูเรียนจดจําสิ่งที่
ความรู
เรียนรูไดงาย
(CIPP)

6. ขั้นแสดงผลงาน
(CIPPA)

เพื่อใหโอกาสผูเรียนได
ตรวจสอบความรู
ความเขาใจของตน
ดวยการไดรับขอมูล
ยอนกลับ จากผูอื่น

7. ขั้นประยุกตใชความรู
(CIPPA)

เพื่อฝกฝนใหผูเรียนนํา
ความรูไปใชในสถานการณ
ตางๆ ใหเกิดความเขาใจ
และความชํานาญ

แนวการจัดกิจกรรม
ใหผูเรียนสรุปประเด็นสําคัญ
ประกอบดวยมโนทัศนหลักและ
มโนทัศนยอยของความรูทั้งหมด
ทั้งความรูเดิมและความรูใหม
แลวนํามารวบรวมเรียบเรียง
ใหไดใจความสาระสําคัญครบถวน
สะดวกแกการจดจํา ผูสอนอาจให
ผูเรียนจดเปนโครงสรางความรู
(Graphic Organizer) ซึ่งเปน
วิธีหนึ่งทีช่ วยใหจดจําขอมูลไดงาย
ใหผูเรียนแสดงผลงานการสราง
ความรูของตนดวยวิธีการตางๆ
เชน การจัดนิทรรศการ จัดการ
อภิปราย แสดงบทบาทสมมติ
เขียนเรียงความ วาดภาพ
แตงคําประพันธ เปนตน และ
อาจจัดใหมีการประเมินผลงาน
โดยใชเกณฑ ที่เหมาะสม
ใหผูเรียนมีโอกาสแสดงวิธีใช
ความรูใหเปนประโยชนในเรื่อง
ตางๆซึ่งเทากับสงเสริมใหผเู รียน
มีความคิดสรางสรรค ในระยะแรก
ผูสอนอาจใชการตั้งโจทย
สถานการณตา งๆ แลวใหผเู รียน
นําความรูไปใชในสถานการณนั้น

การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project work)
คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

100
ความหมายของโครงงาน
โครงงานเป น การจั ด การเรี ย นรู รู ป แบบหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ด ว ยตนเอง
จากการลงมือปฏิบัติจริง ในลักษณะของการศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน
โดยมีผูสอนเปนผูคอยกระตุน แนะนํา และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด โครงงาน เปนการบูรณา
การระหวางหองเรียนกับโลกภายนอก ซึ่งเปนชีวิตจริงของผูเรียน เพื่อนําไปสูความรูใหมๆ
ดวยการสรางความหมาย การแกปญหาและการคนพบดวยตนเอง ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
ความรูใหเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งใหม
การเรียนรู จากโครงงานสามารถทําไดทั้ง ในระดับ ประถมศึ ก ษา และมั ธยมศึกษา
จนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา และจัดทําไดกับทุกกลุมวิชา โดยสามารถบูรณาการภายในกลุมวิชา
หรือเปนโครงงานที่เปนการบูรณาการขามกลุมวิชาก็ได และสามารถทําไดในลักษณะเปนบุคคล
หรือรายกลุม ทั้งนี้ตามความเหมาะสม ความสนใจของผูเรียนแตละคน แตละกลุม และแตละ
ระดับชั้นป
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ประเภทของโครงงาน
โครงงานเปนสวนที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และสรางผลผลิต
ที่มีคุณภาพ จําแนกเปน 2 ประเภท คือ
1. โครงงานตามสาระการเรียนรู เปนโครงงานที่บูรณาการความรู ทักษะ คุณธรรม
จริ ย ธรรม และค า นิ ย ม ในกลุ ม สาระการเรี ย นรู เป น พื้ น ฐานในการกํ า หนดโครงงานและ
การปฏิบัติ
2. โครงงานตามความสนใจ เป น โครงงานที่ ผู เ รี ย นกํ า หนดขั้ น ตอน ความถนั ด
ความสนใจ และความต อ งการ โดยนํ า เอาความรู ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค า นิ ย ม
จากสาระการเรียนรูวิชาตางๆ มาบูรณาการกําหนดเปนโครงงานและการปฏิบัติ
ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบโครงงานจึงเปนการจัดใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู
เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาผู เ รี ย น ทั้ ง ด า นจิ ต ใจ ร า งกาย สั ง คม และสติ ป ญ ญา นอกจากนี้
อาจจําแนกประเภทของโครงงานตามลักษณะการดําเนินการออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) โครงงานที่เปนการสํารวจ รวบรวมขอมูล
2) โครงงานที่เปนการคนควา ทดลอง
3) โครงงานที่เปนการศึกษา ความรู ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม
4) โครงงานที่เปนการประดิษฐ คิดคน
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1. โครงงานที่เปนการสํารวจ รวบรวมขอมูล
โครงงานประเภทนี้ เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ และรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และ
นําเสนอในรูปแบบตางๆ อยางมีระบบ เพื่อใหเห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธของเรื่องดังกลาว
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามโครงงานนี้ ผูเรียนจะตองไปศึกษา รวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
ตางๆ เชน สอบถาม สัมภาษณ สํารวจ โดยใชเครื่องมือ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
แบบบันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมขอมูลที่ตองการศึกษา
2. โครงงานที่เปนการคนควา ทดลอง
โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยการออกแบบโครงงานในรูปของการทดลอง เพื่อศึกษาวาตัวแปรหนึ่งจะมีผลตอ
ตัว แปรที่ ตอ งการศึ ก ษาอย า งไรบ าง ด ว ยการควบคุ ม ตัว แปรอื่ น ๆ ซึ่ ง อาจมี ผ ลตอ ตั ว แปรที่
ตองการศึกษาไว ขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงค
หรือสมมติฐาน การออกแบบทดลอง การรวบรวมขอมูล การดําเนินการทดลอง การแปลผล และ
สรุปผลการทดลอง
3. โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม
โครงงานประเภทนี้ เป น โครงงานที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เสนอความรู ทฤษฎี
หลักการ แนวคิดใหม ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ยังไมมีใครคิดมากอน หรือขัดแยงหรือ
ขยายจากของเดิมที่มีอยู ซึ่งความรู ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่เสนอตองผานการพิสูจน
อยางมีหลักการหรือวิธีการที่นาเชื่อถือตามกติกา/ขอตกลงที่กําหนดขึ้นมาเอง หรืออาจใชกติกา
หรือขอตกลงเดิมมาอธิบายขอความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม ก็ได โครงงานประเภทนี้
ผูทําโครงงานตองเปนผูที่มีความรูพื้นฐานในเรื่องนั้นๆ เปนอยางดี หรือตองมีการศึกษาคนควา
ขอมูลมาประกอบอยางลึกซึ้ง จึงจะทําใหสามารถกําหนดความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหมๆ
ขึ้นได
4. โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน
โครงงานประเภทนี้ เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงค คือ การนําเอาความรู ทฤษฎี
หลักการ หรือแนวคิดมาประยุกตใช โดยการประดิษฐเปนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพื่อประโยชน
ในการเรียน การทํางาน หรือการใชสอยอื่นๆ
การประดิษฐคิดคนตามโครงงานนี้ อาจเปนการประดิษฐขึ้นมาใหมโดยที่ยังไมมี
ใครทําหรืออาจเปนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยูแลว ใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นกวาที่เปนอยู รวมทั้งการสรางแบบจําลองตางๆ เพื่อประกอบการอธิบายแนวคิดในเรื่อง
ตางๆ โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคนนี้ จะครอบคลุมเรื่องตางๆ ทั้งวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษา สังคม อาชีพ สิ่งแวดลอม ฯลฯ

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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ขั้นตอนการทําโครงงาน
ในการดําเนินงานโครงงาน มีขั้นตอนที่สําคัญประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวเรื่อง
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเคาโครงของโครงงาน
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน
ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผลงาน
ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวขอเรื่อง
การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ เปนการคิดหาหัวขอเรื่องที่จะทําโครงงานโดยผูเรียน
ตองตั้งตนดวยคําถามที่วา
- จะศึกษาอะไร
- ทําไมตองศึกษาเรื่องดังกลาว
สิ่ ง ที่ จ ะนํ า มากํ า หนดเป น หั ว ข อ เรื่ อ งโครงงาน จะได ม าจาก ป ญ หา คํ า ถามหรื อ
ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องตางๆ ของผูเรียนเอง ซึ่งเปนผลจากการที่ผูเรียนไดอานจาก
หนังสือเอกสาร บทความ ฟงการบรรยาย การสนทนา หรือจากการที่ไดไปดูงาน ทัศนศึกษา
ชมนิทรรศการ หรือสังเกตจากปรากฏการณตางๆ รอบขาง
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของนี้ รวมไปถึงการขอคําปรึกษา หรือขอมูลรายละเอียด
อื่นๆ จากผูทรงคุณวุฒิ ผูเกี่ยวของทุกระดับ รวมทั้งการสํารวจวัสดุอุปกรณตางๆ ดวย
ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเคาโครงของโครงงาน
การดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนนี้ เป น การสร า งแผนที่ ค วามคิ ด เป น การนํ า เอาภาพ
ของงาน และภาพของความสําเร็จของโครงงานที่วิเคราะหไวมาจัดทํารายละเอียด เพื่อแสดง
แนวคิด แผน และขั้นตอนการทําโครงงาน
โดยทั่วไปเคาโครงของโครงงานจะประกอบดวยหัวขอตางๆ เชนเดียวกับโครงการ
ซึ่งไดแก
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หัวขอ/รายการ
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อผูทําโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4. ระยะเวลาดําเนินงาน
5. หลักการและเหตุผล
6. จุดหมาย/วัตถุประสงค
7. สมมติฐานของการศึกษา
(ในกรณีที่เปนโครงงาน
การทดลอง)
8. ขั้นตอนการดําเนินงาน
9. ปฏิบัติโครงงาน
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
11. เอกสารอางอิง/
บรรณานุกรม

รายละเอียดที่ตองระบุ
ทําอะไร กับใคร เพื่ออะไร
ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคล หรือรายกลุมก็ได
ผูสอน-อาจารยผูทรงคุณวุฒิที่มีในทองถิน่ ผูทําหนาที่
เปนที่ปรึกษา ควบคุมการทําโครงงานของผูเรียน
ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น
สภาพปจจุบันที่เปนความตองการ และความคาดหวังที่จะ
เกิดผล
สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ
ขอตกลง/ขอกําหนด/เงื่อนไข เพื่อเปนแนวทางในการพิสูจน
ใหเปนไปตามที่กําหนด
กิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน เครือ่ งมือ วัสดุอุปกรณ
สถานที่
วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในขอ 8
ตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จ
สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ทั้งที่เปนผลผลิต กระบวนการ
และผลกระทบ
ชื่อเอกสาร ขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ ทีน่ ํามาใช
ในการดําเนินงาน

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน
การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ เปนการดําเนินงาน หลังจากที่โครงงานไดรับความ
เห็นชอบจากผูสอน-อาจารยที่ปรึกษา และไดรับการอนุมัติจากสถานศึกษาแลว ผูเรียนตองลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไวในเคาโครงของโครงงาน และระหวางการปฏิบัติงานผูเรียน
ตองปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ คํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการทํางาน
ตลอดจนคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย
ในระหวา งการปฏิ บั ติงานตามโครงงาน ต อ งมีการจดบัน ทึกขอมูล ตา งๆ ไวอย า ง
ละเอียดวา ทําอะไร ไดผลอยางไร ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขอยางไร การบันทึก
154
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ขอมูลดังกลาวนี้ ตองจัดทําอยางเปนระบบ ระเบียบ เพื่อจะไดใชเปนขอมูล สําหรับการปรับปรุง
การดําเนินงานในโอกาสตอไปดวย
ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน
การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ เปนการสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงงาน เพื่อให
ผูอื่นไดทราบถึงแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลที่ไดรับ ตลอดจนขอสรุป ขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับ
โครงงาน
การเขียนรายงานควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็น
สํ า คั ญ ๆ ของโครงงานที่ ป ฏิ บั ติ ไ ปแล ว โดยอาจเขี ย นในรู ป ของสรุ ป รายงานผล ซึ่ ง อาจ
ประกอบด ว ยหั ว ข อ ต า งๆ ดั ง นี้ บทคั ด ย อ บทนํ า เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน
ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ และตารางที่เกี่ยวของ
155
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ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผลงาน

การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายของการทําโครงงานเปนการนําผล
การดําเนินงานโครงงานทั้งหมดมาเสนอใหผูอื่นไดทราบ ซึ่งผลผลิตที่ไดจากการดําเนินโครงงาน
ประเภทตา งๆ มี ลั ก ษณะเปน เอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจํ าลอง ฯลฯ ตามประเภทของ
โครงงานที่ปฏิบัติ
การแสดงผลงาน ซึ่ ง เป น การนํ า เอาผลการดํ า เนิ น งานมาเสนอนี้ สามารถจั ด ได
หลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ หรือทําเปนสื่อสิ่งพิมพ การจัดทําเปนสื่อมัลติมีเดีย และ
อาจนําเสนอในรูปแบบของการแสดงผลงาน การนําเสนอดวยวาจา รายงาน บรรยาย ฯลฯ
การประเมินโครงงาน
การประเมินโครงงานมีกรอบแนวทางการประเมิน ดังนี้
1. ประเมินอะไร
1.1 การแสดงออกถึงผลของความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม
จริยธรรม และคานิยม
1.2 กระบวนการเรียนรู
1.3 กระบวนการทํางาน
1.4 ผลผลิต/ผลงาน/ชิ้นงาน
2. ประเมินเมื่อใด
2.1 อยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงงาน
2.2 ตามสภาพจริง
2.3 เปนธรรมชาติ
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3. ประเมินจากอะไร
3.1 ผลงาน (เอกสาร ชิ้นงาน ฯลฯ)
3.2 การทดสอบ
3.3 แบบบันทึกตางๆ (การสังเกต ความรูสึก สัมภาษณ ฯลฯ)
3.4 แฟมสะสมผลงาน
3.5 หลักฐานหรือรองรอยอื่น
4. ประเมินโดยใคร
4.1 ตัวผูเรียน
4.2 เพื่อน
4.3 ผูสอน
4.4 ผูปกครอง
4.5 ผูเกี่ยวของอื่นๆ
5. ประเมินโดยวิธีใด
5.1 สังเกต
5.2 สัมภาษณ
5.3 ตรวจรายงาน
5.4 ตรวจผลงาน
5.5 ทดสอบ
5.6 นําเสนองาน
5.7 นิทรรศการ
จากกรอบแนวทางการประเมินโครงงานที่กลาวมาแลว การประเมินผลโครงงานของ
ผูเรียน ไมวาจะเปนโครงงานที่เปนการบูรณาการภายในกลุมวิชา หรือบูรณาการขามกลุมวิชา
สามารถนํามาใชเปนการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียนและประเมินผลเพื่อตัดสินการเรียนได
โครงงานเปนการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูที่สรางและพัฒนา
ผู เ รี ย นให เ ป น คนโดยสมบู ร ณ แ ละมี ค วามสมดุ ล ทั้ ง ด า นจิ ต ใจ ร า งกาย ป ญ ญา และสั ง คม
เปนการจัดการเรียนรูที่ฝกกระบวนการคิด การทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ
ในที่นี้จะขอเสนอแนวทางการนําโครงงานไปใชในการพัฒนาระบบการเรียนรู ดังนี้
 ความยากงายของเรื่องที่เรียนควรเหมาะกับวัย ประสบการณ และวุฒิภาวะ
 เวลาทําโครงงาน ไมควรยาวนานเกินไป สามารถยืดหยุนไดและคุมคา
 ควรเปนกิจกรรมที่สามารถสรางองคความรูที่สอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน
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 เรี ย นรู ใ นเรื่ อ งที่ เ หมาะสมกั บ สภาพท อ งถิ่ น สั ม พั น ธ กั บ ชี วิ ต จริ ง และนํ า ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
 โครงงานสามารถทําไดทุกสาระการเรียนรู ทําไดทั้งในและนอกเวลาเรียน แตควร
จะเรียนรูนอกหองเรียนเปนสวนใหญ
 ควรใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใหทุกคนมีโอกาสคิด พูดและทํา และสรุป
ความรูรวมกัน
 การเรี ย นรู โ ดยโครงงานควรมี วิ ธี ก ารศึ ก ษา มี ก ารใช แ หล ง ความรู แ ละรู ป แบบ
ในการนําเสนอโครงงานที่หลากหลาย
 ควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน
 ประเมินผลทั้งดานคุณภาพของชิ้นงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค
 ใหผูเรียนแสวงหาความรวมมือจากเพื่อนรวมงาน องคกร และทองถิ่น

การจัดการเรียนรูโดยการเรียนเปนคู (Learning Cell)
ความหมาย
การเรียนเปนคู (Learning cell) คือ ปฏิสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนระหวางผูเรียน 2 คน
โดยที่ผูเ รีย น 2 คน กระทํากิจ กรรมเรีย นรูรว มกัน กิจ กรรมดัง กลา วอาจอยูใ นรูป การถาม
ตอบปญหา อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหรือเรื่องอื่นๆ
จุดมุงหมาย
การเรี ยนเปนคู มีจุดมุงหมายที่จะแกไขในสวนที่เปนจุดดอยของวิธี สอนอื่นๆ เชน
วิธีสอนแบบบรรยายที่ผูสอนกําลังบรรยาย ผูเรียนอาจไมสนใจฟง หรือสนใจฟงแตไมเขาใจ
หรือ เขาใจแตคุณภาพของการเรียนรูจะอยูในระดับต่ํา หรือใชแกปญหาวิธีสอนแบบอภิปรายกลุม
และวิธีสอนแบบสัมมนา ซึ่งถึงแมจะมุงใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนอยางจริงจัง แตก็มักมี
ป ญ หาคื อ ผู เ รี ย นส ว นใหญ ไ ม ไ ด ศึ ก ษาเรื่ อ งที่ จ ะอภิ ป รายมาก อ น และมี ผู เ รี ย นจํ า นวนมาก
ไมไดแสดงความคิดเห็น แตจะมีคนที่พูดเกง ชอบอวดตัวหรือกาวราว ผูกขาดการอภิปราย
เทคนิคการเรียนเปนคูจะแกปญหาที่กลาวมาขางตน เพราะผูเรียนแตละคนจะตองทํากิจกรรม
การเรียนอยางจริงจัง มีโอกาสไดรับขอมูลยอนกลับและแกไขสวนที่ผิดพลาดในเรื่องที่เรียน
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บทบาทของผูสอน
ผูสอนมีบทบาทดังนี้
1. ผูสอนเปนผูวางแผนการเรียน โดยคัดเลือกเนื้อหาตามจุดประสงคที่กําหนดไว
ซึ่งเปนเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง มีความยาวของเนื้อหาไมมากนัก (ศึกษา
ไดดวยตนเองภายใน 1-2 ชั่วโมง) แจกใหผูเรียนคนละ 1 ชุด กอนที่จะเรียนในครั้งตอไป
2. เมื่ อ เริ่ ม การเรี ย น ผู ส อนมี บ ทบาทในการชี้ แ จงวิ ธี ก ารทํ า กิ จ กรรมในการเรี ย น
โดยเก็บกระดาษคําถามจากผูเรียนคนละ 1 ชุด (ใหผูเรียนเก็บไว 1 ชุด) ชี้แจงการเรียนให
ผูเรียนจับคูกันและเปลี่ยนการถาม-ตอบ ไปยังคนอื่นภายในเวลาที่กําหนด
3. ในระหวางการทํ ากิ จกรรมถาม-ตอบของผูเ รี ยน ผู สอนมีบ ทบาทในการสังเกต
ผูเรียนแตละคู คอยกระตุนใหผูเรียนหมุนเวียนถาม-ตอบไปยังคนอื่นๆ
4. หลั ง ทํ า กิ จ กรรมถาม-ตอบ เสร็ จ แล ว ภายในเวลาที่ กํ า หนด ผู ส อนจะมี เ กณฑ
การทดสอบหลังเรียนเปนรายบุคคล
165

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
การเรียนเปนคูมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี้
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กอนวันเรียน
1. ผูเรียนศึกษาเนื้อหาอยางละเอียด
2. ตัง้ คําถามไมต่ํากวา 10 ขอ
ใหครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา
เขียนคําถามในแผนกระดาษ
ที่เตรียมไว 2 ชุด
3. เตรียมคําตอบของคําถามในขอ 2
ไวในใจกอนเขาหองเรียน

ในคาบเรียน

1. ผูเรียนทุกคนสงคําถามคนละ 1 ชุดใหแกผูสอน
อีก 1 ชุดเก็บไวที่ผเู รียนเพือ่ ใชถามเพื่อน
2. ผูเรียนจับคูกันเปนคูๆ สมมติวาคนหนึ่งเปน ก.
อีกคนหนึ่งเปน ข.
3. ดําเนินการถาม-ตอบ โดยให ก. เปนผูถาม
และ ข. เปนผูตอบ ถา ข. ตอบถูก ก. บันทึก
คะแนน ข. ไว 1 คะแนน ถา ข. ตอบผิด ก.
ไมบันทึกคะแนนแตจะอธิบายคําตอบที่ถกู ตอง
ให ข. ฟง จากนั้นจึงเปลี่ยนให ข. เปนผูถ าม
และ ก. เปนผูต อบ โดยดําเนินการในลักษณะ
เดียวกัน
4. ผูเรียนแตละคนหมุนเวียนเปลีย่ นคูถาม-ตอบ
คนอื่นๆ ตอไป
5. ทําแบบฝกหัดแลวเฉลยคําตอบ
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ขอดี
1. ผูเรียนทุกคนมีโอกาสทํากิจกรรมการเรียนอยางทั่วถึง (Active) ทําใหเกิดความสนใจ
เรียนในเรื่องที่เรียนตลอดเวลา
2. ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูอยางชัดเจน เนื่องจากตองเตรียมตัวและศึกษาเรื่องที่ไดรับ
มอบหมายอยางดี เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติบทบาทของผูสอน คือ บรรยาย อธิบาย ถาม-ตอบ
กับเพื่อนคูเรียนได
3. ผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะตั้งคําถามประเภทตางๆ ทักษะการสื่อสารจากคูที่ได
ถาม-ตอบ ซึ่งกันและกัน
4. ผูเรียนไดขอมูลสะทอนกลับและแกไขจุดบกพรองหรือขอผิดพลาดในการเรียน
ไดมาก
5. ผูเรียนมีความสุขในการเรียน สนุกสนานกับการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีเจตคติที่
ดีตอการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง ความวิตกกังวลในการเรียนต่ําและมีความคงทน
ในการเรียนสูง
167

168

ขอจํากัด

1. เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูควรเปนเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
2. การถาม-ตอบแตละคูอาจเกิดเสียงดังรบกวนหองเรียนอื่น จึงควรหาสถานที่เรียน
ใหมที่หางไกลจากหองเรียนปกติพอสมควร เชน บริเวณสนามหญา ใตรมไม ใตถุนตึก
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บทที่ 6
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู 2
การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน
(The use of Community Activities)
ความหมาย
การจัดการเรี ยนรูที่ ใหผูเรี ยนไดสัมผัสกับของจริง สถานการณจริงจากชุมชนหรือ
ทองถิ่นใกลๆ บริเวณสถานศึกษา โดยผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรวมกัน
วางแผนไว ร ะหว า งผู ส อนและผู เ รี ย น เช น ให ไ ด สั ม ผั ส กั บ บุ ค คล สถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะเรียน โดยใชกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ การเชิญวิทยากรในชุมชน
หรื อ ท อ งถิ่ น มาให ค วามรู การสั ม ภาษณ บุ ค คลที่ เ ป น แหล ง ความรู แ ละการนํ า วั ส ดุ อุ ป กรณ
ในชุมชนหรือทองถิ่นมาใชประกอบการจัดการเรียนรู
จุดมุงหมาย
1. เพื่อใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ในการดําเนินชีวิตที่ดีในชุมชนตอไป
2. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการสังเกต การศึกษาคนควาและสืบเสาะเพื่อหาเหตุผล
ในการกระทําของประชากรแตละชุมชน
3. เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจในสภาพชีวิตความเปนอยู สภาพสังคม วัฒนธรรมของ
บุคคลในชุมชน อันจะทําใหเกิดความเขาใจที่ดีซึ่งกันและกันของคนในชาติ
4. เพื่อใหผูเรียนเชื่อมั่นในการเปนเจาของชุมชน มีความรักถิ่นฐานและมุงมั่นที่จะ
พัฒนาชุมชนใหดีขึ้น
5. เพื่อใหผูเรียนไดลงมือศึกษาคนควาความรู โดยการกระทําจริง
170

บทบาทของผูสอน
1. ผูสอนจะตองสํารวจแหลงความรูในชุมชน กอนที่จะใชในการจัดการเรียนรู
2. ผูสอนจะตองรวมวางแผนการใชกิจกรรมในแหลงชุมชนกับผูเรียน
3. ผู ส อนต อ งเป น ผู ป ระสานงานและอํ า นวยความสะดวกระหว า งสถานศึ ก ษากั บ
แหลงชุมชน
171

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนําเสนอ
เปนขั้นที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันเสนอปญหาหรือความตองการที่จะแกปญหา
โดยใชสื่อและวิธีการตางๆ กระตุนเพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน
2. ขั้นกําหนดจุดประสงค
ผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดปญหา กิจกรรมและวัตถุประสงคในการใชกิจกรรม
ในแหลงชุมชน
3. ขั้นวางแผน
ผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 แบงกลุมศึกษาคนควา เลือกประธานและเลขานุการกลุม
3.2 เตรียมคําถามและปญหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
3.3 จัดวางกฎระเบียบในการศึกษาโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน
3.4 วางแผนในเรื่องวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรู
3.5 วางแผนรวมกับผูที่เกี่ยวของในการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน
3.6 วางแผนเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
4. ขั้นดําเนินงาน
เปนขั้นที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว

การจัดการเรียนรูแบบทดลอง (Laboratory Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบทดลอง หมายถึง วิธีสอนที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองจนเกิด
ความรู ความเขาใจเพื่อพิสูจนขอเท็จจริง พิสูจนสมมติฐาน หรือคนพบขอความตางๆ
ความมุงหมาย
วิธีสอนแบบทดลองมีความมุงหมายในการจัดการเรียนรูดังนี้
1. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูจากประสบการณตรงโดยการสังเกตและทดลอง
2. เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณในการทดลอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสนใจในบทเรียน
มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาทักษะในการใชเครื่องมือตางๆ ในการทดลอง
174
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ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
วิธีสอนแบบทดลองมีขั้นตอนของการจัดการเรียนรู 3 ขั้นคือ
1. ขั้ น นํ า ให เ กิ ด ความเข า ใจและแรงจู ง ใจ ผู ส อนเสนอแนะสิ่ ง ที่ จ ะทํ า การทดลอง
อธิบายใหผูเรียนเขาใจในวิธีการทดลอง แจกคําแนะนําหรือคูมือในการทดลอง
2. ขั้นทําการทดลอง ผูเรียนทุกคนอาจทําการทดลองในปญหาเดียวหรือแตกตางกัน
ก็ได การทดลองจะกินเวลาเทาไรยอมแลวแตลักษณะของการทดลองนั้นๆ
3. ขั้ น เสนอผลการทดลอง หลั ง จากทดลองหรื อ เมื่ อ การทดลองใกล เ สร็ จ ผู เ รี ย น
ตองมารวมกันเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่จะเสนอผลของการทดลองวาจะทําอยางไร ซึ่งอาจทําได
โดยวิธีการดังนี้
3.1 อธิบายถึงธรรมชาติและความสําคัญของปญหาแตละกลุมที่ทําการทดลอง
3.2 รายงานขอมูลหรือขอคนพบที่รวบรวมได
3.3 แสดงตัวอยางที่เปนวัสดุหรือในรูปอี่นๆ ที่ไดจากผลงาน
3.4 แสดงนิทรรศการผลงานดานตางๆ พรอมทั้งการอธิบายประกอบ
175

ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. ผูเรียนไดประสบการณตรงในการเรียนรูขณะลงมือปฏิบัติดวย ตนเอง
2. เปนการเรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสหลายดาน
3. ทําใหจําไดนาน เนื่องจากเรียนรูจากของจริง
4. ผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวยตนเอง
5. ผูเรียนเกิดความสนุก ตื่นเตนกับการทดลอง ทําใหบทเรียนนาสนใจยิ่งขึ้น
ขอจํากัด
1. สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ
2. ใชเวลาในการจัดการเรียนรูมาก
176

การจัดการเรียนรูแบบโครงการ (Project Method)
ความหมาย
วิ ธี ส อนแบบโครงการเป น การจั ด การเรี ย นรู ที่ ใ ห ผู เ รี ย นเป น หมู ห รื อ รายบุ ค คล
ได ว างโครงการและดํ า เนิ น งานให สํ า เร็ จ ตามโครงการนั้ น นั บ ว า เป น การจั ด การเรี ย นรู
ที่ส อดคล อ งกั บ สภาพชี วิ ต จริ ง ผูเ รี ย นจะทํ า งานนี้ ด ว ยการตั้ ง ป ญ หา ดํ า เนิ น การแก ป ญ หา
ดวยการลงมือทําจริง เชน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร
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ความมุงหมาย
1. เพื่อใหผูเรียนไดฝกที่จะรับผิดชอบในการทํางานตางๆ
2. เพื่อใหผูเรียนฝกแกปญหาดวยการใชความคิด
3. เพื่อฝกดําเนินงานตามความมุงหมายที่ตั้งไว
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
1. ขั้นกําหนดความมุงหมาย เปนขั้นกําหนดความมุงหมายและลักษณะโครงการ
โดยตัวผูเรียน ผูสอนจะเปนผูชี้แนะใหผูเรียนตั้งจุดมุงหมายของการเรียนวาเราจะเรียนเพื่ออะไร
2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เปนขั้นที่มีคุณคาตอผูเรียนเปนอยางมาก คือ
ผูเรียนจะชวยกันวางแผนวาทําอยางไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุงหมายจะใชวิธีการใดในการทํากิจกรรม
แลวจึงทํากิจกรรมที่เหมาะสม
3. ขั้นดําเนินการ เปนขั้นลงมือกระทํากิจกรรมหรือลงมือแกปญหา ผูเรียนเริ่มงาน
ตามแผนโดยทํ า กิ จ กรรมตามที่ ต กลงใจแล ว ผู ส อนคอยส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได ก ระทํ า ตาม
ความมุงหมายที่ กําหนดไว ให ผู เรี ยนคิดและตัดสินใจดวยตนเองใหมากที่สุ ดและควรชี้แนะ
ใหผูเรียนรูจักวัดผลการทํางานเปนระยะๆ เพื่อการทํากิจกรรมจะไดลุลวงไปดวยดี
4. ขั้นประเมินผล หรืออาจเรียกวา ขั้นสอบสวนพิจารณาผูเรียน ทําการประเมินผล
วากิจกรรมหรือโครงการที่ทํานั้นบรรลุผลตามความมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม มีขอบกพรองอยางไร
และควรแกไขใหดีขึ้นอยางไร
179

ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. ผูเรียนมีความสนใจเพราะไดลงมือปฏิบัติจริงๆ
2. สงเสริมความคิดสรางสรรค และการทํางานอยางมีแผน และใหรูจักประเมินผลงาน
ของตนเอง
3. ชวยใหเกิดการเรียนรูตามวิธีธรรมชาติ และใหมีประสบการณในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น
4. ฝกใหผูเรียนไดรูจักแกปญหาเพื่อเตรียมพรอมที่จะเผชิญสภาพสังคมจริงๆ
180

ขอจํากัด
1. เสียเวลามากและสิ้นเปลืองคาใชจายสูง
2. ประสบการณในชีวิตจริงหลายอยางไมสามารถวางแผนและทํากิจกรรมได
3. ถาผูสอนไมมีความรูเพียงพอ การจัดการเรียนรูจะประสบความลมเหลว
4. อาจทําใหผูเรียนไดรับความรูที่เปนหลักวิชาไมเพียงพอ
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การจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมทํางาน (Committee Work Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบแบงกลุมทํางาน คือ การที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทํางานรวมกันเปน
หมูคณะ ชวยกันคนควาแกปญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ตามความถนัด หรือ
ตามความสนใจ เปนการฝกใหผูเรียนทํางานรวมกันตามวิธีแบบประชาธิปไตย ทุกคนจะตอง
ดําเนินการตามที่มอบหมายให เปนวิธีที่จะชวยฝกฝนผูเรียนใหไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรู
เพื่อนร ว มงาน แต ตองดําเนินการอยางมี หลักเกณฑ ผู สอนจะตองวางแผนใหผู เรี ยนทุกคน
ในแตละกลุมปฏิบัติอยางเครงครัด
181

ความมุงหมาย
1. เพื่ อให ผู เ รี ยนมีค วามรับ ผิดชอบในการทํางานรว มกัน ช ว ยเหลื อซึ่งกั น และกั น
ทํางานอยางมีระบบและระเบียบวินัย รูจักทําหนาที่เปนผูนําและผูตามที่ดี ทุกคนตองทําหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายมา ผูที่ทําหนาที่หัวหนากลุมจะตองคอยประสานงานระหวางสมาชิกในกลุม
และระหวางกลุมกับผูสอน หนาที่นี้ควรจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตามโอกาส เพื่อฝกการเปน
ผูนําของทุกคน
2. เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะในการแกปญหาตามวิธีทางวิทยาศาสตร มีการศึกษา
คนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง ทํางานเฉพาะอยาง ทั้งเปนรายบุคคลและสวนรวม
3. เพื่อฝกใหผูเรียนรูจักเลือกทํางานตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ
182

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
1. ขั้ น กํ า หนดความมุ ง หมาย เป น ขั้ น ที่ กํ า หนดความมุ ง หมายและวิ ธี ก ารทํ า งาน
อยางละเอียด ถาเปนครั้งแรกผูสอนควรดูแลอยางใกลชิด
2. ขั้นเสนอแนะแหลงวิทยาการที่จะใชคนควาหาความรู เปนขั้นที่ผูสอนบอกรายละเอียด
ของหนังสือไวคนควา
3. ขั้นวางแผน เปนขั้นที่ผูเรียนวางแผนทํางานรวมกัน ทํางานตามที่รับมอบหมาย
4. ขั้นประเมินผล เปนขั้นที่ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการรวมมือกันทํางาน
183

ขอดี
1. ผูเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่
2. เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกทํางานตามถนัด ความสามารถ และความสนใจ
184
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การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
4 MAT เปนนวัตกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดในเรื่อง
ความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข เนนการพัฒนาสมองทั้งสองซีก
เป น แนวการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห เ หมาะกั บ ผู เ รีย นทุ ก ลั ก ษณะผสมผสานกั น
แบงเปน 4 ขั้นตอน และแตล ะขั้นตอนแบงเปนขั้นตอนยอยๆ 2 ขั้นตอน จึงทํา ใหสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลายและยืดหยุน ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดาน
ของผูเรียนที่มีรูปแบบ/ลักษณะการเรียนรูแตกตางกัน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนําเสนอประสบการณที่มีความสัมพันธกับผูเรียน ขั้นตอนนี้เปน
การกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจเรื่องที่เรียน คนพบเหตุผลของตนเองวาทําไมตองเรียน
เรื่องนั้น แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ
1.1 การเสริมสรางประสบการณ ขั้นนี้ผูเรียนจะไดมีปฏิสัมพันธหรือ
ใชจินตนาการของตนในสิ่งที่กําลังเรียน (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา)
1.2 การวิเคราะหประสบการณที่ไดรับ เปนขั้นที่หาเหตุผลเกี่ยวกับ
ประสบการณที่ไดรับในขั้น 1.1 ดวยการคิด วิเคราะห (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย)
ขั้นตอนที่ 2 การเสนอเนื้ อ หา สาระ ข อ มู ล แก ผู เ รี ย น ขั้ น นี้ เ ป น การเชื่ อ มโยง
การเรียนรูจากขั้น 1.2 มาสูการสรางความคิดรวบยอดเพื่อตอบคําถามใหไดวาสิ่งที่เรียนนั้น
คืออะไร แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ
2.1 การบูรณาการประสบการณสรางความคิดรวบยอด ขั้นนี้มุงเนน
ใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงระหวางประสบการณของตนกับสิ่งที่เรียนเพื่อใหเกิดความเขาใจ
(เนนการพัฒนาสมองซีกขวา)
2.2 การพัฒนาเปนความคิดรวบยอด เปนขั้นของการทําใหผูเรียน
เขาใจในสิ่งที่เรียนจนสรางเปนความคิดรวบยอดได (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย)
ขั้นตอนที่ 3 การฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด เปนการพัฒนาความคิด
รวบยอดมาสูการปฏิบัติจริง เปนการหาคําตอบวาจะทําไดอยางไร แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ
3.1 การปฏิบตั ิตามขั้นตอน ขั้นนี้ผูเรียนจะไดปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่
กําหนดไว (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา)
3.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ขั้นนี้เปนการบูรณาการและ
สรางสรรคของผูเรียน ที่จะแสดงถึงความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนในรูปแบบตางๆ ตามความถนัด
หรือความสนใจของตน (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย)
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ขั้นตอนที่ 4 การนําความคิดรวบยอดไปสูการประยุกตใช เปนกระบวนการเรียนรู
ที่เกิดจากการลงมือทําดวยตนเอง แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ
4.1 การนําความรูไปประยุกตใช/การพัฒนางาน ในขั้นนี้ผูเรียนจะได
มีโอกาสเลือกและลงมือกระทํางานของตนเองทุกขั้นตอน จนสําเร็จเปนผลงาน (เนนการพัฒนา
สมองซีกขวา)
4.2 การนําเสนอผล/การเผยแพร เปนขั้นที่เปดโอกาสใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในรูปแบบตางๆ (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย)
4. การนําความคิดรวบยอดไปสู
การประยุกตใช (Application)
4.2 การนําเสนอ
ผลงาน/
การเผยแพร
(สมองซีกขวา)

1. การนําเสนอประสบการณที่มีความ
สัมพันธกับผูเรียน (Experience)
1.1 การเสริมสราง
ประสบการณ
(สมองซีกขวา)

4.1 การนําความรูไปประยุกต
ใช/การพัฒนางาน
(สมองซีกซาย)

1.2 การวิเคราะหประสบการณ
ที่ไดรับ (สมองซีกซาย)

3.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(สมองซีกขวา)

3.1 การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอน
(สมองซีกซาย)

2.1 การบูรณาการประสบการณ
สรางความคิดรวบยอด
(สมองซีกขวา)
2.2 การพัฒนา
เปนความคิด
รวบยอด
(สมองซีกซาย)

3. การฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความคิดรวบยอด (Practice)

2. การเสนอเนื้อหา สาระ ขอมูล
แกผูเรียน (Presentation)

ภาพที่ 6.1 แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

116
คําอธิบาย
1. ความสามารถของ สมองซีกขวา คือ การคิดสังเคราะห การคิดสรางสรรค การใช
สามัญสํานึก การคิดแบบหลากหลาย การคิดแบบองครวม การคิดจินตนาการ ฯลฯ
2. ความสามารถของ สมองซีกซาย คือ การคิดวิเคราะห การคิดหาเหตุผล การคิด
แบบปรนัย การคิดแบบมีทิศทาง ฯลฯ
ตัวอยาง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวคิดของ 4 MAT เรื่อง “การจําแนกประเภทของสัตว”
4. การนําความคิดรวบยอด
ไปสูการประยุกตใช (Application)
4.2 ผูเรียนนําเสนอผล
การปฏิบัติงานและ
เผยแพรความรู
ใหแกผูเรียนคนอื่น
(สมองซีกขวา)

1. การนําเสนอประสบการณที่มีความ
สัมพันธกับผูเรียน (Experience)

1.1 ใหผูเรียนออกไป
สังเกตสัตว
ที่ตนเองพบ
(สมองซีกขวา)

4.1 การนําความรูไปประยุกตใช/
การพัฒนางาน
(สมองซีกซาย)

1.2 ผูเรียนคิด วิเคราะห ซักถาม
เกี่ยวกับรูปราง ลักษะ ที่อยู ฯลฯ
ของสัตวที่สังเกต (สมองซีกซาย)

3.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
(สมองซีกขวา)

2.1 การบูรณาการประสบการณ
สรางความคิดรวบยอด
(สมองซีกขวา)

3.1 การปฏิบัติ
งานตามขั้นตอน
(สมองซีกซาย)
3. การฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความคิดรวบยอด (Practice)

2.2 การพัฒนา
เปนความคิด
รวบยอด
(สมองซีกซาย)
2. การเสนอเนื้อหา สาระ ขอมูล
แกผูเรียน (Presentation)

ภาพที่ 6.2 แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT “การจําแนกประเภทของสัตว”
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การจัดการเรียนรูแบบอภิปราย (Discussion Method)
ความหมาย
การจั ด การเรี ย นรู แ บบอภิ ป ราย เป น การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กั น และกั น
เพื่อชวยแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่งระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนดวยกัน
โดยมีผูสอนเปนผูประสานงาน แทนที่ผูสอนจะเปนฝายตั้งปญหาคอยถามผูเรียน ผูสอนตอง
เปดโอกาสใหผูเรียนซักถามบางและใหผูเรียนมีสวนชวยตอบดวย
ความมุงหมาย
วิธีสอนแบบอภิปรายมีความมุงหมาย เพื่อสงเสริมการทํางานรวมกันแบบประชาธิปไตย
และเพื่อฝกใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
186

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
วิธีสอนแบบอภิปรายจะแบงการดําเนินการอภิปรายเปน 2 ขั้น คือ ขั้นนําเขาสูหัวขอ
การอภิปรายและขั้นอภิปรายถกเถียง
การอภิป รายแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝา ยทํา การอภิป รายซึ่ง นั่ง อยูบ นเวทีหรือ
หนาชั้นเรียน กับฝายผูฟง ในกลุมผูทําการอภิปรายจะประกอบดวยประธานหนึ่งคนทําหนาที่
เปน ผูนํา การอภิป ราย เปน ผูเ สนอปญ หา มอบใหผูใ ดผูห นึ่ง เปน ผูต อบสรุป ประเด็น สํา คัญ
นําการอภิปรายไมใหออกนอกทาง โนมนาวตัดบทสมาชิกที่ถกเถียงกัน รับฟงความคิดเห็น
จากกลุมผูฟงและสรุปผลการอภิปราย นอกจากนี้ยังมีผูรวมอภิปรายอีกจํานวนหนึ่ง
การนํ า เข า สู หั ว ข อ การอภิ ป ราย ประธานจะต อ งกล า วแนะนํ า หั ว ข อ ที่ จ ะอภิ ป ราย
จากนั้นแนะนําสมาชิกผูทําการอภิปรายแตละคน แลวจึงดําเนินขั้นตอไป
การอภิปรายถกเถียง ประธานเริ่มใชคําถาม ถามใหเกิดปญหาแลวใหสมาชิกออก
ความคิดเห็น ประธานตองคุมการอภิปรายใหเปนไปตามวัตถุประสงคและสรุปผลการอภิปราย
187

ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. สงเสริมใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
2. พัฒนาสติปญญาของผูเรียนดานความคิด
3. สงเสริมการคนควาหาความรูของผูเรียนเพื่อนํามาใชในการอภิปราย
4. สงเสริมการเคารพในเหตุผลของผูอื่น
188
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ขอจํากัด
1. ในบางหั ว ข อ สิ้ น เปลื อ งเวลาในการอภิ ป รายมาก หากประธานไม ส ามารถคุ ม
สถานการณใหดีได
2. หากการตั้งหัวขอไมดีจะทําใหการอภิปรายไมสัมฤทธิ์ผล

การจัดการเรียนรูแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ
(Talents Unlimited : TU)
แนวคิดของการจัดการเรียนรูแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ
การจัดการเรียนรูแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ หรือการจัดการเรียนรูแบบ TU
เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงเนนพัฒนาความสามารถเฉพาะของผูเรียนแตละคน ซึ่งมี
ความสามารถที่แตกตางกันเฉพาะบุคคล เปนวิธีสอนที่ชวยดึงความสามารถเฉพาะของบุคคล
นั้ น ๆ ออกมาใช ใ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู มุ ง ให ผู เ รี ย นประสบความสํ า เร็ จ
ในทั ก ษะที่ ต นเองมี ค วามถนั ด และมี ค วามสามารถในด า นนั้ น ๆ การจั ด การเรี ย นรู แ บบ TU
มุงพัฒนาทักษะ 5 ประการ คือ
1. การคิดอยางมีผล (Porductive Thinking) ทักษะการคิดเพื่อใหไดผลออกมานั้น
เปนการฝกใหผูเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย ใชความสามารถในการคิดอยางเต็มที่ โดยไมมี
ขีดจํากัด เชน คิดหาคํานามใหมากที่สุด คิดหาสิ่งแปลก หรือผิดปกติตามแนวคิดของตนเอง
คิดหาวิธีแกปญหา
2. การสื่อสาร (Communication) ทักษะการสื่อสารนี้ ตองการใหผูเรียนใชทักษะ
การฟ ง การพู ด แสดงความรู สึ ก กิ ริ ย าท า ทาง เพื่ อ สื่ อ ความหมายให เ กิ ด ความเข า ใจได
นอกเหนือจากสื่ออื่นๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ มุงใหผูเรียนสามารถอธิบายหรือ
แสดงความรูสึกเปรียบเทียบ บงบอกคานิยมที่บุคคลตางๆมีตามลักษณะบุคลิกเฉพาะคนๆ นั้น
3. การเดาเหตุการณหรือการพยากรณ (Forcasting) เปนกระบวนการที่มุงพัฒนา
ผูเรียนในการศึกษาหาเหตุและผลที่ควรจะเกิดขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความคิดหลากหลาย และ
ฝกการใชเหตุผลตามสถานการณที่กําหนดให
4. การวางแผน (Planning) เปนการพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนพิจารณาถึงรายละเอียด
ความจําเปนตางๆ ในการจัดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบผลสําเร็จ ฝกการทํางานอยางมีระบบ
มีแบบแผนที่ดีกอนจะมีการปฏิบัติจริง
5. การตัดสินใจ (Decision Making) เปนอีกทักษะหนึ่งที่รูปแบบ TU มุงพัฒนา
ผูเรียนทางดานการตัดสินใจโดยใชเหตุผล ใหผูเรียนสามารถลําดับความสําคัญ ความจําเปนของ
สิ่งตางๆ ที่นํามาประกอบการตัดสินใจเพื่อใหการตัดสินใจนั้นดีที่สุด
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บทบาทของผูสอนในชั้นเรียนเมื่อใชรูปแบบ TU
การใชการจัดการเรียนรูแบบ TU ในชั้นเรียนนั้น ผูสอนจะตองมีทักษะพื้นฐานตางๆ ดังนี้
1. ความรู เ รื่ อ งจิ ต วิ ท ยาพั ฒ นาการของผู เ รี ย น กล า วคื อ ผู ส อนต อ งมี ค วามรู
ความเขาใจในภาวะความเจริญเติบโตของผูเรียนในแตละชวงอายุของผูเรียนที่ตนกําลังสอนอยู
2. มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
4. มีการวางแผนที่ดี
5. มีความรูในการใชสื่อการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
6. มีความรูเรื่องการจัดการหองเรียนใหเหมาะสมกับสภาพและเนื้อหาที่สอน
ลําดับขั้นการจัดการเรียนรูแบบ TU
1. สรางแรงจูงใจ (Motivation) ผูสอนอาจจะทบทวนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
ที่ตนเองตองการจะสอน เชน ทบทวนพฤติกรรมการสื่อสาร การตัดสินใจ การวางแผน ซึ่งอาจ
ถือวาเปนการนําเขาสูบทเรียนอีกวิธีหนึ่ง
2. ผูสอนบรรยาย (Teacher Talk) ผูสอนผูสอนจะเปนผูบรรยายเพือ่ กําหนดสถานการณ
ในขั้นนี้วาจุดประสงคของกิจกรรมคืออะไร วิธีการจะเปนอยางไร จะตองทําอยางไรบาง เพื่อให
เปนไปตามเนื้อหาและจุดประสงคที่ตองการจะสอน
3. การตอบสนองของผูเรียน (Students Response) ผูสอนผูสอนตองคาดหวังถึง
การตอบสนองของผูเรี ยนวาตองการใหผูเรียนตอบสนองกิจกรรมในลักษณะใด เพื่อเตรียม
อุปกรณในการรับการตอบสนองนั้น เชน คาดหวังวาผูเรียนจะตอบสนองเปนคําตางๆ ผูสอนก็
ควรเตรียมแผนชารตเพื่อเขียนคําเหลานั้น
4. ใหการเสริมแรง (Reinforcement) เมื่อผูเรียนตอบสนองกิจกรรมไดตามความคาดหวัง
ผูสอนตองใหกําลังใจ เชน คําชม รางวัล หรือใหแลกเปลี่ยนงานซึ่งกันและกัน
5. การเชื่อมตอ (Extension) ผูสอนอาจใหผูเรียนทํากิจกรรมอื่นเพื่อเชื่อมตอกิจกรรม
ที่เพิ่งทําเสร็จเพื่อเปนการทบทวนหรือย้ําความคิดอีกครั้ง
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ TU นี้จะเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติมากกวาผูสอนเปน
ผูกระทํา ดังนั้นชวงเวลาที่ผูสอนพูดจะมีไมมากนัก ผูสอนที่ใช TU จะตองเปนผูที่มีใจเปดกวาง
ยอมรับคําตอบทุกๆ คําตอบของผูเรียนเพราะเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เปดกวางและ
ใหผูเรียนมีอิสระดานการคิด อาจกลาวไดวาทุกคําตอบของผูเรียนไมมีคําตอบใดที่ผิดเลย และ
เป น ที่ น า สั ง เกตว า ในตั ว อย า งแผนการจั ด การเรี ย นรู นั้ น ไมมี ขั้ น ตอนการวัด ผลประเมิ น ผล
เหมือนแผนการจัดการเรียนรูอื่น เปนเชนนั้นเพราะการประเมินผลนั้นผูสอนสามารถประเมินได
ในขั้นการตอบสนองของผูเรียน จึงถือวาเปนขั้นการประเมินผลไปในตัวดวย
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การจัดการเรียนรูแบบหนวย (Unit Teaching Method)
ความหมาย
วิธี ส อนแบบหน ว ยเป น การจัด การเรีย นรูที่นํา เนื้อหาวิช าหลายวิ ช ามาสั มพั นธกั น
สรางเปนบทเรียนขึ้น เรียกวา หนวย โดยไมถือขอบเขตของวิชาแตละวิชาเปนสําคัญ แตจะยึด
ความมุงหมายของหนวยที่สอนผูเรียน ซึ่งอาจเรียนหลายๆ วิชาพรอมๆ กันไป การเรียนเชนนี้
จะเปนไปตามความตองการและความสามารถของผูเรียน
ความมุงหมาย
1. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เพราะผูเรียนจะตองปฏิบัติคนควาหาความรูและ
แกปญหาดวยตนเอง
2. เพื่อสงเสริมความถนัดตามธรรมชาติของผูเรียน เพราะการจัดการเรียนรูแบบนี้
มีกิจกรรมหลายประเภทใหผูเรียนไดทําตามที่ถนัดและความสนใจ
3. ส ง เสริ ม การทํ า งานแบบประชาธิ ป ไตย คื อ ผู เ รี ย นรู จั ก วางโครงการร ว มกั น
ไดรวมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางปฏิบัติและทํางานรวมกัน
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ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
วิธีสอนแบบหนวยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นคือ
1. ขั้นนําเขาสูหนวย เปนขั้นเราความสนใจ ซึ่งอาจทําไดโดยแนะนําหนังสือที่ควรอาน
สนทนาพูดคุย เลาเรื่องหรืออภิปรายเกี่ยวกับปญหาที่มีอยูในปจจุบัน การไปทัศนศึกษา การชม
นิทรรศการ การฉายสไลดภาพยนตร ฯลฯ
2. ขั้นผูเรียนและผูสอนวางโครงการรวมกัน เปนการวางโครงการรวมกันระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน ซึ่งจะทําไดโดยการกําหนดความมุงหมายทั่วไป ความมุงหมายเฉพาะ ชวยกัน
ตั้งปญหาและแบงหัวขอปญหา กําหนดกิจกรรมของแตละปญหา กําหนดสื่อการจัดการเรียนรู
ที่จ ะนํ า มาใช ใ นการแก ป ญ หา การจั ด แบ ง ผู เ รี ย นเป น กลุ ม ย อ ยเพื่ อ ทํ า กิ จ กรรม รายงานผล
การประชุม
3. ขั้ น ลงมื อ ทํ า งาน สํ า รวจและรวบรวมความรู ต า งๆ จากห อ งสมุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
หนังสือพิมพรายวัน นิตยสาร เอกสาร แบบเรียน ตํารา รานคา ภาพยนตร ความสัมพันธกับ
วิชาตางๆ เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ศิลปะ ฯลฯ
4. ขอเสนอกิจกรรม ซึ่งไดแก กิจกรรมที่แสดงออกในทางสรางสรรค เชน รายงาน
ดวยวาจาหรือขอเขียน การอภิปราย การแสดงละคร การจัดนิทรรศการ
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5. ขั้น ประเมิ น ผล พิ จ ารณาตามขั้ น ตอนและจุ ด ประสงค ข องหน ว ย โดยพิ จ ารณา
ความรูวิชาการ เจตคติและความเขาใจในสิ่งตางๆ คุณสมบัติสวนตัว เชน ดานการเปนผูนํา
ความรับผิดชอบ การรูจักวิจารณและรับคําวิจารณ
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. ผูเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนรูรวมกับผูสอน
2. ผูเรียนไดทํางานเปนหมู
3. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย
4. สงเสริมความสัมพันธระหวางวิชาในหลักสูตร
ขอจํากัด
1. วิธีสอนแบบนี้ตองใชเวลามาก
2. ตองมีแหลงความรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
194

การจัดการเรียนรูแบบบทบาทสมมติ (Role Playing)
ความหมาย
วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ หมายถึง วิธีสอนที่ใชบทบาทสมมติขึ้นจากความเปนจริง
มาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูโดยที่ผูสอนสรางสถานการณสมมติและบทบาทขึ้นมาให
ผู เ รี ย นได แ สดงออกตามที่ ต นคิ ด ว า ควรจะเป น มี ก ารนํ า การแสดงออกทั้ ง ทางด า นความรู
ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดงมาใชเปนพื้นฐานในการใหความรูและสรางความเขาใจใหแก
ผูเรียนในเรื่องความรูสึกและพฤติกรรม และปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม
ความมุงหมาย
วิธีสอนแบบบทบาทสมมติมีความมุงหมายในการจัดการเรียนรูดังนี้ คือ
1. เพื่อฝกใหผูเรียนทํางานรวมกัน
2. เพื่อใหผูเรียนกลาแสดงออกซึ่งความรูสึก ฝกการแกปญหา
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
วิธีสอนแบบบทบาทสมมติมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้
1. เลื อกปญ หาที่ ผูเ รีย นส ว นมากในชั้ น เรีย นพบบ อ ยๆ หรื อ เปน เรื่ อ งที่ เ ข า ใจยาก
จํายาก สับสน กลาวตามสภาพจริงไมได หรือไดก็ไมเหมาะสม
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2. กําหนดตัวบุคคลใหเหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ เทาที่ลักษณะของบุคคลเอื้ออํานวย
กับสภาพความเปนจริง
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. สงเสริมบทเรียนใหสนุกสนานเพลิดเพลิน ทําใหเขาใจเรื่องราวรายละเอียด
ในเนื้อเรื่องไดดี
2. ชวยสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ สังคม มีความรับผิดชอบรวมกัน
ขอจํากัด
ใชเวลามาก ผูสอนตองมีภาระเพิ่มขึ้น บางครั้งตองมีการฝกซอม
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1. ขั้นเตรียมการจัดการเรียนรู
- เตรียมจุดประสงค
- เตรียมสถานการณสมมติ

2. ขั้นดําเนินการจัดการเรียนรู
- ขั้นนําเขาสูการแสดง
- เลือกผูแสดง
- เตรียมความพรอมผูแสดง
- จัดฉากการแสดง
- เตรียมผูสังเกตการณ
- การแสดง
- การตัดบท

3. ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง
- ผูเรียนแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะหอภิปราย

4. ขั้นแสดงเพิ่มเติม
- ผูเรียนเสนอแนวทางใหมในการแกปญหา

5. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุป
- ผูเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุปรวมกันกับผูสอน

ภาพที่ 6.3 แสดงขั้นตอนวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติ
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การจัดการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร (Scientific Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร หมายถึงการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนพบปญหา
และคิดหาวิธีแกปญหา โดยขั้นทั้ง 5 ของวิทยาศาสตร
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหา และทําความเขาใจปญหา เปนขั้นทําใหผูเรียนเกิดปญหา
เพราะปญหาจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจอยากรูอยากเห็น และอยากกระทํากิจกรรมในสิ่งที่เรียน
ปญหาสําหรั บสอนนั้นจะต องเปนปญหาของผูเ รียนเกี่ยวของกับ ตัว ผูเ รียน ไมใ ชเปนป ญหา
ที่ผูสอนวางไวให ผูสอนเปนแตคอยแนะแนวทางใหผูเรียนเห็นวาปญหาอยูที่ไหน ผูสอนอาจทํา
ไดหลายวิธีที่จะทําใหผูเรียนเกิดปญหา เชน นําของจริง ของจําลองมาใหผูเรียนดู ทดลองใหดู
สนทนา ฯลฯ วิ ธี ก ารดั ง กล า วเป น ศิ ล ปะของผู ส อนแต ล ะคนที่ จ ะดั ด แปลงให เ หมาะสมแก
ความสามารถของผูเรียนแตละคน ฉะนั้นในขั้นนี้ผูสอนมีหนาที่
1.1 ชวยแนะใหผูเรียนเห็นปญหา
1.2 จัดสิ่งแวดลอมใหเขาใจปญหา โดยใชอุปกรณเขาชวย
1.3 ชวยผูเรียนวางความมุงหมายในการแกปญหาใหเปนที่เขาใจแกผูเรียนทุกคน
ในชั้นเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้ น แยกป ญ หา และวางแผนแก ป ญ หา ขั้ น นี้ ผู ส อนและผู เ รี ย นช ว ยกั น
แยกแยะปญหาออกไปอยางกวางขวาง เพื่อความสะดวกแกการแกปญหา เนื่องจากปญหา
มีมากมาย ผูสอนและผูเรียนจะตองชวยกันกําหนดขอบขายของเรื่องที่จะเรียนวา อะไรกอน
อะไรหลัง และจําเปนจะตองวางแผนรวมกันวาจะแกปญหาเหลานี้อยางไรอีกดวย อาจจะเปน
อภิปรายรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ฉะนั้น ขั้นนี้ผูสอนมีหนาที่คือ
2.1 ชวยผูเรียนวางแผนการวา จะแกปญหาดวยวิธีใด
2.2 แบงผูเรียนออกเปนกลุม ใหแตละกลุมรับผิดชอบและทํางานตามความสามารถ
และสนใจ
2.3 แนะนํ าให ผูเรี ยนแตละกลุมรูจักแหลงความรู ไปคนคว าเพื่อประโยชน ใ นการ
แกปญหา
ขั้นที่ 3 ลงมือแกปญหาหรือการทดลองและเก็บขอมูล นับเปนขั้นการเรียนรูของ
ผู เ รี ย นเองโดยการกระทํ า จริ ง ๆ เป น ส ว นใหญ จึ ง เป น การส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นได มี ค วามรู
ความสามารถที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวันได ในขั้นนี้ผูสอนมีหนาที่ ดังตอไปนี้
3.1 ชวยผูเรียนแตละกลุมเขาใจปญหาและรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
3.2 ชวยแนะนําใหผูเรียนรูจักวิธีแกปญหาและหาแหลงความรูเสริมเพิ่มขึ้น
3.3 ชวยแนะนําใหผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมีหลักเกณฑ
199
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ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะหขอมูลหรือรวบรวมความรูเขาดวยกันและแสดงผล เปนขั้น
ที่รวบรวมความรูตางๆ จากปญหาที่แกตกไปแลว ผูเรียนแตละกลุมจะตองแสดงผลงานของตน
ซึ่งทําไดหลายทาง เชน
4.1 ผูสอนชวยแนะนําใหเมื่อจําเปนจริงๆ
4.2 แสดงผลงานทางวัตถุ
4.3 รายงานหรืออภิปรายใหผูสอนและเพื่อนๆ ทราบ
4.4 แสดงวิธีการแกปญหาใหเพื่อนเห็น
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและประเมินผลหรือขั้นสรุปและการนํ าไปใช เมื่อจบบทเรียน
ครั้ ง หนึ่ ง ๆ ผู ส อนและผู เ รี ย นจะต อ งสรุ ป เรี ย บเรี ย งให มี ร ะเบี ย บบั น ทึ ก ไว เ ป น หลั ก ฐาน
แลววัดผลงานบทเรียนที่เรียนไปแลวไดผลดีและผลเสียอยางไร
5.1 อภิปรายกันทั้งชั้นเกี่ยวกับผลงานที่ไดกระทําไปแลว
5.2 ดูผลงานของเพื่อนๆ ในกลุมอื่น เพื่อจะไดความรูจากสิ่งเหลานั้น
5.3 ควรสังเกตผูเรียนทุกระยะวาตั้งใจทําและหาความรูไดจริงหรือไม
5.4 การทดสอบ เมื่อจบบทเรียนก็มีการทดสอบความรู ความเขาใจของผูเรียน
ขอดี
1. ผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง
2. สงเสริมการทํางานรวมกันเปนหมู
3. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย
4. สงเสริมใหมีความรับผิดชอบ
5. สงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดหาเหตุผล
200

การจัดการเรียนรูแบบใชเสนเลาเรื่อง (Story Line)
คําวา Story Line นํามาใชในภาษาไทยวา เสนเลาเรื่อง เสนดําเนินเรื่อง เสนเรื่องราว
เสนโครงเรื่อง เสนเลาเรื่องเปนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหนึ่งที่จะจัดเนื้อหาวิชาตางๆ ในหลักสูตร
มาบูรณาการกัน โดยใชวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนเรื่อง แลวนําวิชาตางๆ ในหลักสูตรมาบูรณาการ
กัน ทั้งภาษาไทย ศิลปศึกษา คณิตศาสตร การจัดการเรียนรูแบบนี้จะเปนการสมมติเรื่องราว
หรือสถานการณขึ้นใหสอดคลองกับเนื้อหาที่จะเรียน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนใช
ประสบการณ ใชความรูมาแกปญหา เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนแกปญหาจากสถานการณ
สมมติ ไ ปสู ก ารแก ไ ขป ญ หาในชี วิ ต จริ ง และสอนให ผู เ รี ย นรู จั ก วิ เ คราะห ปญ หาและส ง เสริ ม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค
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การจัดการเรียนรู โดยใชเสนเลาเรื่อง มีหลักการจัดการเรียนรู ดังนี้
1. สรางหนวยการเรียน โดยใชวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนเรื่อง และนําวิชาอื่นมา
บูรณาการดวยการสรางแผนภาพเนื้อหาและกิจกรรม กอนอื่นผูสอนจะกําหนดชื่อเรื่องหรือหัวขอ
เรื่องที่จะสอนและกําหนดหัวขอยอย โดยบูรณาการเนื้อหาและกิจกรรม แลวกําหนดจุดประสงค
ของการจัดการเรียนรูใหชัดเจน จุดประสงคของการจัดการเรียนรูนี้จะนําไปสูการสรางคําถามนํา
ในการกําหนดแผนการจัดการเรียนรู
ตัวอยาง ผูเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับความหมายของปา ประเภทปาไม การอนุรักษปาไม
ผลกระทบของการทําลายปา ราชการกับการอนุรักษปา มีความหวงแหนปาไม
และจะรวมใจกันรักษาปา
อภิปราย
เขียนคํานิยาม

อานเรื่อง

ศึกษาคนควา

ภาษาไทย

เขียน
บทความ

สังคมศึกษา

ปาไม
เขียนบทความ

วิเคราะหลักษณะปาไม
ภาษาไทย
ศิลปศึกษา

เขียนคําขวัญ
สิ่งแวดลอม

จัด
นิทรรศการ

ศึกษาวิธีการ
อนุรักษปา

เขียนสรุปการอนุรักษ
วิเคราะหขอมูล
รวบรวมเอกสาร
ขอมูล

ภาพที่ 6.4 แสดงลักษณะการจัดการเรียนรูโดยใชเสนเลาเรื่อง
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2. สรางสถานการณหรือเรื่องราวจากหนวยการเรียน ผูสอนตองสมมติสถานการณ
หรือเรื่องราวขึ้น ซึ่งตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต และเหตุการณ
และสถานการณจะสนองตอจุดประสงคการจัดการเรียนรู
ตัวอยาง ลุงมา ปาออน และหลานชาย ทําไรอยูเชิงเขา ซึ่งอาศัยน้ําในหวยในการทําไร
และใชน้ําในการบริโภค เมื่อปที่แลว เถาแกฮงซึ่งเปนเขาของโรงเลื่อย ไดพาพรรคพวกตัดตนไม
ในปาบนภูเขาจํานวนมาก ปนี้น้ําในหวยลดนอยลง ใบหญาแหง น้ําในหวยไมมี ลุงมาเริ่มไดรับ
ความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ํา
จากสถานการณจะมีองคประกอบของเรื่อง คือ
1. ฉาก
(ปาไมที่เคยอุดมสมบูรณดวยตนไม, น้ําในหวยมีน้ําไวใช)
2. ตัวละคร (ลุงมา ปาออน หลานชาย เถาแกฮง)
3. วิถีชีวิต (ลุงมาเคยใชน้ําในหวยในการทําไรและบริโภค)
4. เหตุการณ (เถาแกฮงตัดไมในปา ทําใหน้ําในหวยไมมี)
3. การจัดการเรียนรูตองจัดทําเสนทางการดําเนินเรื่อง คําถามนํา กิจกรรม สื่อ
และลักษณะการเรียนโดยทําเปนแผนการจัดการเรียนรู เสนทางการดําเนินเรื่อง จะเปนหัวขอ
ยอ ยที่จะเรีย น และองคป ระกอบของ Story Line คํา ถามนํา จะตอบสนองตอ จุด ประสงค
การจัดการเรียนรู ดังตัวอยางตอไปนี้
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เรื่องปาไม
เสนทาง
คําถามนํา
ดําเนินเรื่อง
1. ปาไม
ปาไมคืออะไร

2. ประเภท
ปาไม

ปาไม
มีกี่ประเภท

3. ความ
สัมพันธ
ของปาไม
กับสภาพ
แวดลอม

ลุงมาเคยอยู
เปนสุข มีน้ํา
ในลําหวยไดใช
ทําไมน้ํา
ในลําหวย
จึงไมมี

4.
ผลกระทบ
ของ
การตัดไม
ทําลายปา

การตัดไมในปา
กอใหเกิด
ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
อยางไรบาง

5. วิถีชีวิต

- การตัดไม
ทําลายปาทําให
วิถีชีวิตของคน
สัตวและ
สภาพแวดลอม
เปลี่ยนไป
อยางไรบาง

การจัด สื่อการจัด
กลุม การเรียนรู
อานใบงานกรณีตัวอยาง แลววิเคราะห แบงกลุม กระดาษ
เขียนภาพลักษณะปา แลวใหคํานิยาม 4 คน
ดินสอ
ปาไม นําภาพวาดปาไมมาติด
ในชั้นเรียน
ศึกษาประเภทปาไมและลักษณะของ 4 คน
กระดาษ
ปาแตละประเภท และวาดภาพปา
ดินสอ
แตละประเภทและเขียนคําบรรยาย
หนังสือ
ประกอบภาพ นํามาจัดนิทรรศการ
ปาไม
- ผูเรียนหาขอมูลความสัมพันธของ
ทั้งชั้น
หนังสือ
บุคคล
ปากับสภาพแวดลอมโดยศึกษาจาก
หนังสือในหองสมุดหรือสัมภาษณผูรู
ทั้งชั้น
กระดาษ
- ผูเรียนนําความรูจากการศึกษา
ความสัมพันธของปากับสิ่งแวดลอม
ดินสอ
มาวิเคราะหสาเหตุของลําหวยขาดน้ํา
และวาดภาพแสดงสาเหตุของลําหวย
ขาดน้ํา
ศึกษาผลกระทบของการตัดไมในปา ทั้งชั้น
หนังสือ
โดยแบงกลุมหาขอมูลจากเอกสารใน
เอกสาร
หองสมุด สัมภาษณบุคคล เก็บขอมูล
บุคคล
แลวนํามาวิเคราะหจัดกลุมขอมูล
นิทรรศการ
นําขอมูลมาจัดนิทรรศการและ
เขียนสรุปผลกระทบจากการตัดไม
ทําลายปา
- ผูเรียนชวยกันเขียนรายการวิถีชีวิต เปน
กระดาษ
ของคนซึ่งเปลี่ยนไปเพราะการตัดไม
กลุม
ดินสอ
ในปา
- ผูเรียนชวยกันเขียนรายการวิถีชีวิต เปน
ของสัตวปาซึ่งเปลี่ยนไปเพราะ
กลุม
การตัดไมในปา
- ผูเรียนชวยกันเขียนรายการ
เปน
กิจกรรมผูเรียน

หมาย
เหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

129
เสนทาง
คําถามนํา
ดําเนินเรื่อง
5. วิถีชีวิต - การตัดไม
(ตอ)
ทําลายปามีผล
ตอการ
เปลี่ยนแปลง
ของอากาศและ
ฤดูกาลอยางไร

6.
เหตุการณ

7. วิทยากร

เจาของโรงเลื่อย
ตัดไมในปามีผล
ตอชีวิตของลุง
มา
ลุงมา ปาออน
และหลานชาย
จะหาทางแกไข
ปญหาได
อยางไร
การตัดไม
ทําลายปามีการ
ปองกันอยางไร
จากทางราชการ
มีกรณีตัวอยาง
ที่เปนขอเท็จจริง
ที่ทางราชการ
ดําเนินการ
ในการตัดไม
ทําลายปา
อยางไรบาง

กิจกรรมผูเรียน

การจัด
กลุม
กลุม

สภาพแวดลอมซึ่งเปลี่ยนไปเพราะ
การตัดไม
- แตละกลุมจัดทําแผนภูมิหรือสรุป
เปน
ผลกระทบตอวิถีชีวิตและ
กลุม
วาดภาพประกอบ
เปน
- เขียนคําขวัญการรักษาปาไม แลว
นําคําขวัญมาติดบนปายประกาศ
รายบุคคล
- ผูเรียนรวมกันอภิปรายหาแนวทาง
แกปญหา
-ผูเรียนแตละคูนําเสนอตอชั้นเรียน
เลือกวิธีการแกปญหา
- ผูเรียนวางแผนแกปญหา
- จัดทําบทละครในการแกปญหาของ
ลุงมา โดยใชแผนงานแกปญหาเปน
แนวเรื่อง
- แสดงละครตามบทละคร
จัดเชิญวิทยากรมาบรรยาย และ
ผูเรียนซักถามและสัมภาษณ
จดบันทึกแสดง ขอเท็จจริงเปน
แผนภูมิ

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

สื่อการจัด
การเรียนรู
กระดาษ
ดินสอ
ปาย
ประกาศ

จับคู
ทั้งชั้น
ทั้งชั้น
ทั้งชั้น
ทั้งชั้น
ทั้งชั้น

วิทยากร

หมาย
เหตุ
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4. การจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูจะแบงเวลาการจัดการเรียนรู
ตามเสนทางการดําเนินเรื่อง ในตารางแผนการจัดการเรียนรูอาจกําหนดเวลาการจัดการ
เรียนรูแตละเสนทางการดําเนินเรื่อง ซึ่งอาจใชเวลา 2-3 ชั่วโมง
การจัดการเรียนรูดวย Story Line ตามตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูดังกลาวขางตน
จะเห็ น ว า ผู เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ความรู จ ากการเรี ย นเป น ความรู ที่ เ ป น องค ร วม (Holistic
Knowledge) และการนําสถานการณไปใชในชีวิตจริง การจัดการเรียนรูดวย Story Line จะใช
เวลาคอนขางมาก เพราะผูเรียนตองคนควา ทดลอง ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูบอก
มาเปนผูจัดการที่จะจัดกิจกรรมและสภาพการจัดการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรู บทบาทของ
ผูสอนจะเปนผูเพิ่มเติมความคิดความรู เปนผูเติมเต็มใหกับผูเรียน รวมทั้งการชี้แนะใหความคิด
ในการจัดกิจกรรมตางๆ สวนผูเรียนเปนผูทํางานรวมกัน ปฏิบัติงานรวมกัน ศึกษารวมกัน สรุป
ความรูรวมกัน
ผูเรียนที่ตองการแรงกระตุนมากๆเพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน อาจจะ
ตอบคําถามตางๆได แตจะไมประสบผลสําเร็จจากการเรียนดวยวิธีนี้

การจัดการเรียนรูโดยใหฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice)
ความหมาย
ฝก (Drill) คือ การกระทําซ้ําหรือการทําแบบฝกหัดเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill) ปฏิบัติ
(Practice) คือ การปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนมา ซึ่งการปฏิบัติยอยๆ ก็จะเปนการกระทําซ้ําๆ
การจั ด การเรี ย นรู โ ดยให ฝ ก และปฏิ บั ติ จึ ง หมายถึ ง การจั ด การเรี ย นรู ที่ ใ ห ผู เ รี ย น
ไดลงมือฝกปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนรูจากบทเรียน อันเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง
เพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญและสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป
จุดมุงหมาย
1. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการฝกปฏิบัติ
2. เพื่อใหไดลงมือกระทําจริง
3. เปนการเรียนรูจากประสบการณตรง
203

บทบาทของผูสอน

1. วิ เ คราะห สิ่ งที่ จ ะให ผูเ รี ยนได เ รีย นรูแ ละเกิ ดทัก ษะในสิ่ งนั้ นว า จะต อ งฝก ทั กษะ
สวนไหนบาง และตอเนื่องกันอยางไร
2. การวัดพฤติกรรมกอนการเรียนทักษะนั้นๆวาผูเรียนมีทักษะพื้นฐานเพียงพอแลว
หรือยัง
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3. จัดขั้นตอนการฝกทักษะใหเปนไปตามลําดับขั้นจากงายไปหายากหรือพื้นฐานไปสู
สลับซับซอน
4. อธิบายและสาธิตการปฏิบัติงานในการฝกทักษะตางๆ ใหผูเรียนไดดู
5. ให ผูเ รี ยนได ป ฏิ บั ติจ ริง โดยฝกหัดอยา งตอเนื่ องพรอมๆ กั บ ใหรู ผ ลสํ าเร็ จ ของ
การฝกหัดดวย
6. พยายามกระตุนและสงเสริมใหกําลังใจในการฝกและปฏิบัติของผูเรียนใหมากๆ
7. พยายามใชกระบวนการกลุมของผูเรียนใหมาก
8. จัดทําใบความรู-ใบงาน ในเรื่องที่ผูเรียนจะตองฝกและปฏิบัติ
9. จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลการฝกและการปฏิบัติ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนําใหเกิดความเขาและแรงจูงใจ เปนการใหความรูที่เกี่ยวของกับการเรียน
ทางด า นทั ก ษะนั้ น ๆ ผู ส อนเสนอแนะสิ่ ง ที่ จ ะต อ งฝ ก และปฏิ บั ติ อธิ บ ายให ผู เ รี ย นเข า ใจ
ในวิธีการฝกและปฏิบัติจากใบความรู
2. ขั้นฝกและปฏิบัติ เป น ขั้ น ของการฝ ก หั ด เพื่ อ ให เ กิ ด ทั ก ษะหรื อ เพื่ อ ลดความ
ผิดพลาดในการทํางานใหนอยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดโดยฝกและปฏิบัติจากใบความรูใบงาน
3. ขั้นนําไปใช เปนขั้นของการเกิดทักษะ ซึ่งสามารถทําสิ่งนั้นๆ ไดอยางอัตโนมัติ
จากการฝกและปฏิบัติมาแลว
4. ขั้นประเมินผล เปนขั้นตอนที่ตองการทราบความกาวหนาของการฝกและปฏิบัติ
ใบงานหรือทักษะนั้นๆ ตลอดจนความรูทางวิชาการ เจตคติและคุณลักษณะสวนตัวของผูเรียน
204

ขอดี
1. ผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน
2. การเรียนรูเกิดขึ้นจากการทําจริงและประสบการณตรง
3. เรียนรูและจดจําสิ่งที่เรียนไดดี
4. สามารถถายทอดการเรียนรูไปใชสถานการณเชนเดียวกันได
5. ดีมากสําหรับการพัฒนาดานทักษะ
6. ผูเรียนมีจุดมุงหมายที่แนนอน
7. การทํ า กิ จ กรรมการเรี ย นโดยการฝ ก และปฏิ บั ติ อ าจดํ า เนิ น โดยผู เ รี ย นเป น
รายบุคคลหรือเปนกลุมเล็กๆ ก็ได
8. ผูสอนมีเวลาที่จะใหความชวยเหลือ แกผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือ
9. ผูเรียนอาจศึกษากิจกรรม วิธีปฏิบัติจากสื่อที่สามารถเรียนดวยตนเองได
205

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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ขอจํากัด
1. ใชเวลามาก
2. นําไปสูความนาเบื่อ นอกจากจะมีแรงจูงใจสูงและมีจุดหมายที่แนนอน
3. ไมชวยเหลือใหผูเรียนเขาใจจุดมุงหมายใหมๆ
4. ผูเรียนบางคนเรียนเพียงฝกแตไมเรียนรูถึงคุณคา
5. การทําซ้ําๆอยางไมมีความหมาย อาจเปนอุปสรรคที่จะทําใหเกิดความเขาใจ
6. กรณีที่ใหปฏิบัติงานเปนกลุมๆ สมาชิกบางคนอาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน

206

การจัดการเรียนรูโดยการศึกษากรณีตัวอยาง (Case study method)
ความหมาย
การจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษากรณีตัวอยางจากเหตุการณ สถานการณ หรือ
สภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือจากที่ผูสอนไดสรางขึ้นโดยนํามาจัดเปนกิจกรรมการจัด
การเรียนรูอย างเปนขั้ นตอน ใชการอภิปราย ใชกระบวนการกลุม และการระดมพลังสมอง
เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา
จุดมุงหมาย
1. เพื่อฝกใหผูเรียนรูจักการวิเคราะหและแยกประเด็นปญหา
2. เพื่อใหผูเรียนรูจักการตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล
3. เพื่อเสริมสรางทักษะในการทํางานระหวางกันเปนกลุม
4. เพื่อฝกและใหโอกาสผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ความรูสึกและ
เจตคติซึ่งกันและกัน
208

บทบาทของผูสอน
1. เปนผูแนะแนวทางในการเรียนใหแกผูเรียน
2. คอยกระตุนใหผูเรียนระดมพลังสมองในกรณีที่ผูเรียนไมคอยแสดงความคิดเห็น
3. คัดเลือกกรณีตัวอยางที่เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู
4. เตรียมเอกสารใหเพียงพอ การแกปญหาบางครั้งตองใชเอกสารคนควาเพิ่มเติม

209

รูปแบบของกรณีตัวอยาง
1. เรื่องเลา เรื่องสั้น
2. ขาวหนังสือพิมพ
3. เรื่องยาวตัดตอ
4. บทสนทนา

210
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5. รูปภาพซึ่งตอเนื่องเปนเรื่องราว
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู
1. ขั้นเตรีย ม เปนขั้นที่ผูสอนแนะนําวิธีการศึกษากรณีตัวอยางและแบงผูเรียน
ออกเปนกลุมยอยๆ
2. ขั้นเสนอกรณีตัวอยาง เปนขั้นที่ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยางในรูปแบบตางๆ กัน
เชน เอกสารขาวเหตุการณ สไลดประกอบเสียง หรือบทบาทสมมุติ เปนตน
3. ขั้นวิเคราะห เปนขั้นที่ผูเรียนแตละกลุมรวมอภิปราย ระดมพลังสมอง รวบรวมขอมูล
วิเ คราะห ขอมู ล และแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกั บกรณีตั วอย างที่ศึกษา ตั ดสิ นใจหาแนวทาง
การแกปญหาและสรุปผลการอภิปรายกลุม
4. ขั้นสรุป เปนขั้นที่ผูเรียนทั้งชั้นและผูสอนรวมกันสรุปผลการอภิปรายในกลุมใหญ
ทั้งหมด
5. ขั้นประเมินผล เปนขั้นตอนที่ประเมินการตัดสินใจของผูเรียนในการหาแนวทาง
แกปญหาวาอยูบนเหตุผลใด มีคุณธรรมและเหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติจริงหรือไม
211

ขอดี
1. ทําใหผูเรียนสามารถเผชิญปญหามากมายในเวลาที่กําหนด
2. ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนและมีความกระตือรือรน
3. ทําใหผูเรียนสนุกสนาน ตื่นเตน ไมเบื่อหนาย
4. ทําใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็น
5. สงเสริมใหผูเรียนเขาใจบทเรียนอยางแจมชัด
6. สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรวมมือกันโดยไมคิดถึงการแขงขัน
7. ทําใหผูเ รียนมีทักษะในการพิจารณาเหตุการณที่เรียนอยางรอบคอบ อภิปราย
ปญหาอยางลึกซึ้ง มีหลักการ เหตุผล คุณธรรมและมองทิศทางแยกความคิดของตนไดทะลุ
ปรุโปรง
8. มีทักษะในการแกปญหา
9. เปนการถายทอดความรูอยางมีระบบ
212

ขอจํากัด
1. การนําปญหามาใหผูเรียนไดศึกษาอยางสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่จะเรียนและ
จุดประสงคการเรียนรู
2. กรณีตัวอยางตองทําใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
213
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การจัดการเรียนรูแบบใหผูเรียนรายงานในชั้น
(Report in Classrrom Method)
การจัดการเรียนรูนอกจากจะมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคในเนื้อหา
นั้นแลว ควรจะพัฒนาใหผูเรียนสามารถคนหาความรู จัดระบบความรูและนําเสนอความรูนั้นให
ผูอื่นเกิดการเรียนรูไดดวยลักษณะดังกลาวนี้ผูเรียนตองไปศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องที่ตน
สนใจหรือไดรับมอบหมาย แลวนําผลการคนความาเสนอในชั้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอเพื่อนๆ
ที่เรียน และตอตัวผูเสนอรายงานเองในแงที่ไดพัฒนาความสามารถในการคนควาหาความรูและ
ไดเรียนรู ในเรื่องที่คนควาแลว ยังเปนการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เสนอความรูให
ผูอื่นมีความรูความเขาใจ ไดรับการพัฒนาในเรื่องนั้นๆ แตจากการสังเกตการจัดการเรียนรูที่ให
ผูเรียนรายงานในชั้น ไมวาในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี หรือแมกระทั่งปริญญาโท ปริญญาเอก
พบวามักไมประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว เชน ผูรายงานนําเสนอความรูไมเปนที่นาสนใจ
ผูฟงไมสนใจฟง อาจนั่งหลับ คุยกัน หรือทํากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งชี้ใหเห็นวาไมไดสนใจฟงในเรื่องที่
รายงานนั้น ประโยชนที่คาดวาผูฟงจะไดรับก็ไมอาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้เนื่องมาจากผูเรียนสวนใหญ
ยึดมั่นอยางแนวแนวาการนําเสนอความรูโดยผูเรียนดวยกันไมมีความสําคัญใดๆ การนําเสนอ
ความรูโดยอาจารยผูสอนมีความสําคัญกวา วิธีการแกไขปญหาตางๆ ที่กลาวมาเพื่อใหสามารถ
ใชวิธีของการจัดการเรียนรูแบบใหผูเรียนรายงานในชั้นมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการดังตอไปนี้
1. การเลือกเรื่องเพื่อคนควาและรายงาน ควรใหผูเรียนเลือกเองภายในขอบขายของ
เนื้อหาสาระในวิชานั้น ผูเรียนจะเลือกในเรื่องที่ตนสนใจและถนัด สงผลใหมีแรงจูงใจในการไป
ศึกษาคนควา
2. ผูสอนตองคนควาวามีแหลงความรูจากแหลงใดบาง ชี้แนะใชผูรายงานไปศึกษา
จากตําราหนังสือ สื่อตางๆ หลายๆ แหลง ไมใชไปนําเอาเฉพาะสาระจากหนังสือหลักที่ทุกคนมี
อยูแลวมารายงานซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการนําเสนอไมนาสนใจ
3. ผู ร ายงานต อ งเตรี ย มการนํ า เสนอมาอย า งดี เลื อ กใช เ ทคนิ ค การนํ า เสนอที่ มี
ประสิทธิภาพควรใชสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณเขาชวย ทั้งนี้ผูสอนควรใชเวลาสวนหนึ่งสําหรับ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการนําเสนอความรูของผูเรียน อยางนอยที่สุดก็อาจใชวิธีสาธิตใหเห็น
ตัวอยางหรือดูวีดิทัศนแสดงตัวอยางหรือกําหนดใหไปศึกษาจากสื่อที่มุงสอนในเรื่องนี้โดยตรง
4. ใชกิจกรรมที่ควบคุมความสนใจ โดยกําหนดใหผูฟงทํากิจกรรมที่ทําใหคิดตาม
การนํ า เสนออย า งตั้ง ใจโดยตลอดโดยไมรู ตัว เรื่ อ งนี้เ ปน หัว ใจสํ าคั ญ มาก การใหผู เ รี ย นมา
รายงานแลวบอกใหผูเรียนอื่นๆ ตั้งใจฟงจะไดผลนอยมาก จําเปนตองคิดคนกิจกรรมที่นํามาใช
ควบคุมผูฟงรายงาน กิจกรรมที่นับวาใชไดผลดีมากคือการใหผูฟงทําการประเมินคุณภาพของ
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การเสนอรายงาน การใหพิจารณาจุดเดน จุดออน การใหตั้งคําถามที่สงสัยหรือใครรูเพิ่มเติม
เปนตน
การประเมินคุณภาพของการเสนอรายงาน
กิจกรรมนี้ผูฟงตองสังเกต ติดตาม พิจารณาตีราคาหรือคุณคาของการเสนอรายงาน
โดยตลอด เพื่อใหสามารถตัดสินลงความเห็นไดวา การเสนอรายงานครั้งนั้นมีคุณภาพเพียงใด
(ไดรับความรู มีความเขาใจเพียงใด เสนอรายงานไดนาสนใจเพียงใด ผูรายงานมีการเตรียมตัว
มาดีเพียงใด ผูรายงานมีความรอบรูในเรื่องที่รายงานเพียงใด ฯลฯ)
การใหพิจารณาจุดเดน จุดออนของรายงาน
กิจกรรมนี้ทําใหผูฟงตองสังเกต ติดตามพิจารณา การเสนอรายงานโดยตลอด เพื่อให
สามารถวิเคราะหถึงจุดเดน และจุดออนของการรายงานในครั้งนั้นได
การใหตั้งคําถามที่สงสัยหรือใครรูเพิ่มเติม
กิจกรรมนี้ทําใหผูฟงตองสังเกต ติดตาม พิจารณาการเสนอรายงานโดยตลอดเพื่อให
สามารถระบุไดวามีจุดใด ประเด็นใด สวนใด ที่ยังสงสัยไมเขาใจ ตองการความกระจางเพิ่มเติม
แบบฟอรมการประเมินอาจมีลักษณะดังนี้
ตัวอยางแบบประเมินการรายงานหนาชั้น
วันที่…….เดือน…….พ.ศ…ชื่อผูประเมิน…………………………………………………………..
ชื่อผูรายงาน…………………………………………………………………………………………
ชื่อเรื่องที่รายงาน……………………………………………………………………………………
ตอนที่ 1 การประเมินคุณภาพของการเสนอรายงาน
นอย
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

ปานกลาง
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

มาก
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

1. รายงานไดเขาใจในระดับ
2. รายงานไดนาสนใจในระดับ
3. ผูรายงานเตรียมตัวในระดับ
4. ผูรายงานมีความรอบรูในเรื่องที่รายงาน
5. การเสนอรายงานครั้งนี้ทําไดดีระดับ
ตอนที่ 2 วิจารณ และสอบถาม
1. จุดเดนของการเสนอรายงาน………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. จุดออนของการเสนอรายงาน…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. คําถาม (ขอสงสัยที่ตองการความกระจางเพิ่มเติม)…………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ อาจใชอักษร A แทนดีมาก B แทนมาก C แทนปานกลาง D แทนนอย
จากการใหผูเรียนทุกคนทําการประเมินการเสนอรายงานของเพื่อนโดยใชแบบฟอรม
ในลั ก ษณะที่ ก ล า วมาก พบว า ผู ฟ ง มี ค วามสนใจ ตั้ ง ใจฟ ง การเสนอรายงานดี ม าก ผู เ รี ย น
มีผลสัมฤทธิ์ในเรื่องที่รายงานในระดับดี หรือดีมาก นับวาเปนเทคนิคหนึ่งของการใชระบบควบคุม
ใหเกิดผลตามตองการ

การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย (Inductive Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบอุปนัย เปนการจัดการเรียนรูจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ
กลาวคือ เปนการจัดการเรียนรูจากสวนยอยไปหาสวนรวมหรือสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ
หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป โดยการใหผูเรียนทําการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ
แลวพิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตางๆ เพื่อนํามาเปน
ขอสรุป
ความมุงหมายของวิธีสอนแบบอุปนัย
เพื่อชวยใหผูเรียนไดคนพบกฎเกณฑหรือความจริงที่สําคัญๆ ดวยตนเองกับใหเขาใจ
ความหมายและความสัมพันธของความคิดตางๆ อยางแจมแจง ตลอดจนกระตุนใหผูเรียนรูจัก
ทําการสอบสวนคนควาหาความรูดวยตนเอง
215

ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย
1. ขั้นเตรียม คือ การเตรียมตัวผูเรียน เปนการทบทวนความรูเดิม กําหนดจุดมุงหมาย
และอธิบายความมุงหมายใหผูเรียนไดเขาใจอยางแจมแจง
216
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2. ขั้นสอนหรือขั้นแสดง คือ การเสนอตัวอยางหรือกรณีตางๆ ใหผูเรียนไดพิจารณา
เพื่ อให ผูเ รี ย นสามารถเปรี ย บเที ยบ สรุ ป กฎเกณฑได การเสนอตัว อยา งควรเสนอหลายๆ
ตัวอยางใหมากพอที่จะสรุปกฎเกณฑได ไมควรเสนอเพียงตัวอยางเดียว
3. ขั้นเปรียบเทียบและรวบรวม เปนขั้นหาองคประกอบรวม คือการที่ผูเรียนไดมี
โอกาสพิ จ ารณาความคล า ยคลึ ง กั น ขององค ป ระกอบในตั ว อย า งเพื่ อ เตรี ย มสรุ ป กฎเกณฑ
ไมควรรีบรอนหรือเรงเราผูเรียนเกินไป
4. ขั้นสรุป คือ การนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปนกฎเกณฑ นิยาม
หลักการ หรือสูตร ดวยตัวผูเรียนเอง
5. ขั้นนําไปใช คือ ขั้นทดลองความเขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑหรือขอสรุป
ที่ไดทํามาแลววาสามารถที่จะนําไปใชในปญหาหรือแบบฝกหัดอื่นๆ ไดหรือไม
ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. จะทําใหผูเรียนเขาใจไดอยางแจมแจงและจําไดนาน
2. ฝกใหผูเรียนรูจักคิดตามตรรกศาสตรและหลักวิทยาศาสตร
3. ใหผูเรียนเขาใจวิธีการในการแกปญหา และรูจักวิธีทํางานเพื่อความถูกตอง
ตามหลักจิตวิทยา
ขอจํากัด
1. ไมเหมาะสมที่จะใชสอนวิชาที่มีคุณคาทางสุนทรียะ
2. ใชเวลามาก อาจทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
3. ทําใหบรรยากาศการเรียนเปนทางการเกินไป
4. ผูสอนตองเขาใจในเทคนิควิธีสอนแบบนี้อยางดี จึงจะไดผลสัมฤทธิใ์ นการจัด
การเรียนรู
217

การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย (Deductive Method)
ความหมาย
วิธีสอนแบบนิรนัย เปนการจัดการเรียนรูที่เริ่มจากกฎ หรือ หลักการตางๆ แลวให
ผูเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน วิธีสอนแบบนี้ฝกหัดใหผูเรียนมีเหตุมีผลไมเชื่ออะไร
งายๆ จนกวาจะพิสูจนใหเห็นจริงเสียกอน
ความมุงหมายของวิธีสอนแบบนิรนัย
ใหผูเรียนรูจักใชกฎ สูตร และหลักเกณฑตางๆมาชวยในการแกปญหา ไมตัดสินใจ
ในการทํางานอยางงายๆ จนกวาจะพิสูจนใหทราบขอเท็จจริงเสียกอน
219
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ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูแบบนิรนัย
1. ขั้นอธิบายปญหา ระบุสิ่งที่จะสอนในแงของปญหา เพื่อยั่วยุใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะหาคําตอบ ปญหาจะตองเกี่ยวของกับสถานการณจริงของชีวิต และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของผูเรียน
2. ขั้นอธิบายขอสรุป ไดแก การนําเอาขอสรุปกฎหรือนิยามมากกวา 1 อยาง
มาอธิบาย เพื่อใหผูเรียนไดเลือกใชในการแกปญหา
3. ขั้นตกลงใจ ผูเรียนจะเลือกขอสรุป หรือนิยามที่จะนํามาใชในการแกปญหา
4. ขั้นพิสูจน หรืออาจเรียกวาขั้นตรวจสอบ เปนขั้นที่สรุปกฎ หรือ นิยามวาเปน
ความจริงหรือไม โดยการปรึกษาผูสอน คนควาจากตําราตางๆ และจากการทดลอง ขอสรุป
ที่ไดพิสูจนวาเปนจริงจึงจะเปนความรูที่ถูกตอง
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ขอดีและขอจํากัด
ขอดี
1. วิธีสอนแบบนี้เ หมาะสมที่ จะใชสอนเนื้อหาวิชางายๆ หรื อหลักเกณฑตางๆ จะ
สามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจความหมายไดดี และเปนวิธีสอนที่งายกวาสอนแบบอุปนัย
2. ฝกใหเปนคนมีเหตุผล ไมเชื่ออะไรงายๆ โดยไมมีการพิสูจนใหเห็นจริง
ขอจํากัด
1. ใชสอนไดเฉพาะบางเนื้อหา ไมสงเสริมคุณคาในการแสวงหาความรูและคุณคา
ทางอารมณ
2. เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไมไดเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเอง เพราะผูสอน
กําหนดความคิดรวบยอดให
221

การจัดเรียนรูโดยใชปญ
 หาเปนฐาน (Problem-based learning: PBL)
เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย
ตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค ซึ่งมีแนวคิด
ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) ที่เชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้น
เมื่ อ ผู เ รี ย นได ส ร า งความรู ที่ เ ป น ของตนเองขึ้ น มาจากความรู ที่ มี อ ยู เ ดิ ม หรื อ จากความรู ที่
รับเขามาใหม ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเอง สรางความรูที่เกิดจากความเขาใจของตนเอง และ
มีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น รูปแบบการเรียนรูที่เกิดจากแนวคิดนี้มีอยูหลายรูปแบบ เชน
การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning) การเรียนรูแบบชวยเหลือกัน (Collaborative
learning) การเรียนรูโดยการคนควาอยางอิสระ (Independent investigation method) และ
การเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) เปนตน
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การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการใหผูเรียนสรางความรูใหม จากการใชปญหา
ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต เปนบริบท ของการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและ
คิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนระบบการจัดการเรียนรู ที่เริ่มใชในป ค.ศ. 1950
เปน หลัก สูต รที่นิย มใชใ นสถานศึก ษาแพทย เปน วิธีก ารศึกษาซึ่งใชปญ หาของผูปว ยหรือ
เหตุการณเปนโจทยปญหา เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการแกปญหา ฝกวิธีการคิดแกปญหา
และคนควาความรู ความเขาใจ ทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูง เปนวิธีการจัดหลักสูตรใหมีกิจกรรม
การเรียนรูใหเกิดขึ้น โดยอาศัยปญหาจริงในการปฏิบัติการของวิชาชีพนั้นเปนตัวแกน หลักสูตร
ที่สอนโดยใชวิ ธี PBL จะเริ่มจากการใหปญหาที่เ ปนสถานการณจริ งแกผู เ รียน แทนที่ จ ะให
ความรูของสาขาวิชาที่เกี่ยวของกอนหลักสูตรจึงสอนใหนักศึกษาแสวง หาความรูและทักษะ
ดวยตนเอง โดยผานขั้นตอนการแกปญหาที่จัดไวให โดยอาศัยวัสดุการจัดการเรียนรู และผูสอน
ที่กําหนดไวในหลักสูตร นักศึกษาจะแบงเปนกลุมเล็กๆ ตั้งประธานและเลขานุการของกลุม
หมุ น เวี ย นกั น ไป ทํ า งานร ว มกั น ในการคิ ด คํ า อธิ บ ายกลไกการเกิ ด ของป ญ หาที่ ไ ด รั บ
ตั้งสมมติฐาน และวางแผนในการทดสอบสมมติฐานนั้น รวมถึงวางแผนในการคนควาหาความรู
เพิ่ มเติมเพื่อนํ าเสนอตอกลุ ม ก อนที่ จะสรุ ปกลไกของปญหานั้น ผู สอนมี หนาที่เตรี ยมโจทย
ป ญ หาที่ ค รอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค ก ารเรี ย นรู จั ด เตรี ย มทรั พ ยากรการเรี ย นรู ช ว ยสนั บ สนุ น
กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ไมไดทําหนาที่ใหความรูหรือใหขอมูล
ลักษณะที่แตกตางของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การจั ด การเรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป น หลั ก ไม ใ ช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบแก ป ญ หา
(Problem solving method) หลายคนเขาใจผิด เชน สอนเนื้อหาไปบางสวนกอน จากนั้น
ก็ทดลองใหผูเรียนแกปญหาเปนกลุมยอย ซึ่งการกระทําดังกลาว เปนวิธีสอนแบบแกปญหา
ไมใช PBL สวนการจัดการเรียนรูแบบ PBL นั้นตองนําปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรของผูเรียน
โดยตรงมากอนแลวใชปญหาเปนตัวกระตุนหรือเปนตัวนําทางใหผูเรียน ไปแสวงหาความรู
ความเขาใจดวยตนเอง เพื่อจะไดคนพบคําตอบของปญหาดังกลาว กระบวนการหาความรูดวย
ตนเองนี้ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการ แกไขปญหา (Problem solving skill)
องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูดวยวิธีใชปญหาเปนฐาน มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้คือ
1. ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมยอย มีผูเรียนเปนกลุมประมาณ 6-8 คน และ
จะมีการอภิปราย ซักถาม ถกเถียงในกลุม เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูไปดวยกัน

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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2. เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ การเรียนรูเกิดขึ้นที่ผูเรียนดวยตนเองเปนสําคัญ
การจัดการจัดการเรียนรู จะเนนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูกําหนดสิ่งที่ตองการจะเรียน และ
ผูเรียนจะตองไดรับการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
3. เนนการบูรณาการในเนื้อหาวิชา ทั้งนี้ปญหาที่จะนํามาใชเปนสื่อในการเรียน
จะเปนปญหาทางวิชาชีพที่บูรณาการโดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ การที่ผูเรียนจะแกปญหา
ทางวิชาชีพได ตองอาศัยความรูเกี่ยวกับหลายวิชาชีพมาบูรณาการเพื่อแกปญหา
4. ผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเองโดยกําหนดเนื้อหาวิชาที่จะเรียนเฉพาะที่
เหมาะสมจะนําไปแกปญหาที่ตั้งขึ้นไว ผูเรียนจะเปนผูควบคุมลําดับขั้นตอนในการเรียนของ
ตนเอง และกลุมดวยตนเอง
5. ประเมินผลสัมฤทธิ์ไดดวยตนเอง เนื่องจากในขั้นตอนของการเรียนผูเรียน
จะตองคนควาความรูที่จะนําไปใชในการแกปญหาตามสถานการณ เมื่อผูเรียนไปศึกษาคนควา
ความรูดวยตนเองมาแลว ตองนําความรูมาใชในการแกปญหา ผูเรียนจะตองรับรูไดวาตนเกิด
การเรียนรูหรือยังจากการที่สามารถแกปญหาไดหรือไม โดยกระบวนที่เกิดขึ้นผูเรียนจึงเปน
ผูที่รูดีวาตนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียนอยางไร
แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู อยู 2 ประการ คือ
การเรีย นรูที่เ นน ผูเ รีย นเปน สํา คัญ (Student-Centered) และการเรีย นรูแ บบเอกัต ภาพ
(Individualized Learning)
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีทฤษฎีการเรียนรูที่เกี่ยวของคือ
1. ทฤษฎีมนุษยนิยมของโรเจอร (Roger) มีความเชื่อวา เปาหมายของการศึกษา
คือ การอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกและการเรียนรู คนเรา
อยูในโลกที่สิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องไดอยางมั่นคงนั้น คนตองเรียนรูวา
จะเรียนรูไดอยางไร เนื่องจากความรูนั้นไมมั่นคง โรเจอร เนนกระบวนการเรียนรู (Learning
Process) เปาหมายการศึกษา คือ การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหบุคคลมีพัฒนาการ
และเจริญเติบโตไปสูการทํางานไดเต็มศักยภาพ
หลักการพื้นฐานของมนุษยนิยม ที่ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ สรุปได ดังนี้
1) ผูเรียนจะเรียนรูไดดีตอเมื่อความจําเปนพื้นฐาน 4 ประการแรกตามหลักของ
มาสโลว(Maslow) ของผูเรียนไดรับการตอบสนอง
2) ความรูสึก (Feeling) มีความสําคัญเทากับความจริง (Fact) ฉะนั้น การเรียนรู
ควรจะรูสึกอยางไร มีความสําคัญเทากับการเรียนรูวา ควรจะคิดอยางไร
3) ผูเรียนจะเรียนรูก็ตอเมื่อบทเรียนที่ผูเรียนสนใจ และตองการจะเรียนรู
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4) การเรียนรูเรื่องกระบวนการเรียนรู วาควรจะเรียนรูอยางไร มีความสําคัญ
มากกวาการเรียนรูเนื้อหาความจริงตางๆ
5) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูเรียนไมรูสึกวาตนถูกคุกคามหรือหวาดกลัว
6) การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน มีความหมายและมีประโยชน
มากกวาการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยผูอื่น
2. การเรียนรูแบบเอกัตภาพ (Individualized Learning) เปนการจัดการเรียนรู
ที่นําไปสูวัตถุประสงคของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือการจัดการเรียนรู ที่คลายคลึงกันใหแก
ผูเรียน เทคนิคการจัดการเรียนรูอาจใชอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันโดยเปดโอกาส
ใหผูเรียนระบุเปาหมาย เลือกวิธีการเรียน เลือกสื่อและอุปกรณการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน
แตละคน
จะเห็นไดวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใชหลักการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญและการเรียนรูแบบเอกัตภาพซึ่งในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานนี้ ผูเรียนจะได
สัมผัสจริงกับปญหาที่จะพบไดในสถานการณจริง เปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะ
เปนผูกําหนดเนื้อหาที่ตองการเรียนรูอยางอิสระ คนควาหาความรูดวยตนเองและใชกระบวนการ
แกปญหาเปนหลักใหญในวิธีการคนควาหาความรู
ดั ง นั้ น ในการเรี ย นรู โ ดยใช ป ญ หาเป น ฐานจะต อ งให ผู เ รี ย นผ า นกลไกพื้ น ฐาน
ในการเรียนรู โดยใชปญหาเปนหลักอยางครบถวน 3 ประการ คือ 1. การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐาน (Problem-Based Learning) 2. การเรียนรูดวยตนเอง (Self- Directed Learning) และ
3. การเรียนรูเปนกลุมยอย (Small-Group Learning)
1. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน คือกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนใช “ปญหา”
เปนหลักในการแสวงหาความรูดวยกลวิธีหาขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐานอันเปนการแกปญหานั้น
โดยผูเรียน จะตองนําปญหามาเชื่อมโยงกับความรูเดิม ความคิดที่มีเหตุผลและการแสวงหา
ความรูใหม กระบวนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคล
หรือการเรียนกลุมยอยแตการเรียนแบบกลุมยอย จะชวยใหรวบรวมความคิดในการแกปญหา
ไดกวางขวางมากกวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
2. การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพ ในการใชความรู
ความสามารถในการแสวงหาความรูดว ยตนเอง ผูเ รีย นจะตอ งบริห ารเวลาของตนเอง
กําหนดการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอกลุม คัดเลือกประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง
และการประเมินผลตนเองซึ่งการเรียนรูดวยตนเองนี้ มีความแตกตางจาการจัดการเรียนรู
ที่เนนผูสอนเปนหลัก
3. การเรียนรูเปนกลุมยอย เปนวิธีการที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอื่นเปนทีมและยอมรับประโยชนของการทํางานรวมกัน ใหคนควาหาแนวความคิด
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ทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม รวมทั้งมีทักษะการใหและรับขอมูลปอนกลับ เรียนรู
ความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนเกิดการเรียนรูการจัดระบบตนเอง เพื่อใหกลุมทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ
ลักษณะที่สําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
1. ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง
2. การเรียนรูเกิดขึ้นในกลุมผูเรียนที่มีขนาดเล็ก
3. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก หรือผูใหคําแนะนํา
4. ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู
5. ปญหาที่นํามาใชมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน ปญหาเพียงหนึ่งปญหาอาจมีคําตอบ
ไดหลายคําตอบหรือแกไขปญหาไดหลายทาง
6. ผูเรียนเปนคนแกปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหมดวยตนเอง
7. ประเมินผลตามสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ
กระบวนการของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1. เตรียมความพรอมผูเรียน ผูสอนทําการปฐมนิเทศเพื่อใหผูเรียนทราบวิธีการ
จัดการเรียนรู บทบาทของผูสอนและผูเรียน การแบงกลุมผูเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการเรียน
หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. เสนอสถานการณของปญหา ผูสอนเกริ่นนําเพื่อเชื่อมโยงประสบการณเดิมของ
ผูเรียนกับสถานการณที่ผูเ รียนจะไดพบ จากนั้นจึงนําเสนอสถานการณปญหาพรอมทั้ง
แจงวัตถุประสงคหรือประเด็นปญหา ที่ตองการใหแกไข รวมทั้งบอกแหลงขอมูลที่เตรียมไว
และแหลงขอมูลภายนอกที่ผูเรียนสามารถ เขาไปคนควาได
3. กําหนดกรอบการศึกษา ผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหารวมกันภายในกลุม
เพื่อกําหนดกรอบหรือขอบเขตที่จะศึกษาแนวทางการแกปญหา จากนั้นวางแผนการดําเนินงาน
และแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุม
4. สรางสมมติฐาน ผูเรียนระดมสมอง ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในกลุม
เพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของแตละคน
ซึ่งอาศัยความรูเดิมเปนขอมูลในการสรางสมมติฐาน
โดยสรางสมมติฐานใหไดมากที่สุด จากนั้นรวมกันคัดเลือกแตสมมติฐานที่นาจะเปนไปได และ
คัดที่ไมนาจะใชทิ้งไป
5. คนควาขอมูลเพื่อพิสูจนสมมติฐาน ในขั้นตอนนี้ผูเรียนทั้งกลุมคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกตามที่ไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
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6. ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา สมาชิกในกลุมประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา
เลือกสมมติฐานที่นาจะถูกตองที่สุดในการนําไปใชเปนแนวทางในการแกปญหา โดยใชขอมูล
ที่ไปศึกษาคนความาประกอบการตัดสินใจ โดยใชการวิเคราะหขอมูล ใชเหตุผลในการคิด
พิจารณาตัดสินใจ หรือหากมีสมมติฐานที่นาจะถูกตองมากกวาหนึ่ง
ก็ใหจัดเรียงลําดับ
ความนาจะเปน
7. สรางผลงาน หรือปฏิบัติตามทางเลือก นําแนวทางที่เลือกไปทดลองแกปญหา
หากแกปญหาไมไดก็ใหใชทางเลือกขอถัดไป หรือคนควาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงทางเลือก
นั้นใหสมบูรณยิ่งขึ้นและนําไปทดลองใหมอีกครั้ง ซึ่งในการนําไปใชจริงๆ อาจไมตองใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติการทดลองแกปญหาจริงก็ได หากปจจัยตางๆ ไมเอื้อ อาจใชแคการใหผูเรียน
ตรวจสอบแนวทางการแกปญหาของกลุมตนดวยการสอบถาม ผูเชี่ยวชาญภายนอกก็ได
8. ประเมินผลโดยวิธีที่ หลากหลาย โดยกลุมนําเสนอผลการแกปญหาหรือ
แนวทางการแกปญหาหนาชั้นเรียน และทําการประเมินทั้งจากผูสอน ผูเรียนกลุมอื่นและ
กลุมที่นําเสนอเอง รวมทั้งผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ การประเมินจะไมวัด
เฉพาะความรูหรือผลงานสุดทายเพียงอยางเดียว แตจะวัดกระบวนการที่ไดมาซึ่งผลงานดวย
ซึ่งการประเมินสามารถวัดไดจากแบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต หรือ
วิธีการประเมินอื่นๆ โดยจะเนนการวัดและประเมินตามสภาพจริง
บทบาทของผูเรียนและผูสอน
บทบาทผูเรียน
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนสิ่งกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาความรูเพื่อแกปญหา ดังนั้นลักษณะผูเรียนที่จะ
ประสบความสําเร็จ ผูเรียนจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ
1. ความรูความสามารถ (Competency) ความรูความสามารถเดิมที่เหมาะสมกับ
ปญหาที่จะเรียน เปนสิ่งที่ผูสอนตองตระหนัก เพราะถาผูสอนเตรียมปญหาที่ยุงยากซับซอน
ไมสัมพันธกับความรูเดิมของผูเรียนแลว จะทําใหผูเรียนเกิดความลําบากและเสียเวลามาก
ในการกําหนดทิศทางการแสวงหาความรูเพื่อนํามาแกปญหานั้น
2. ความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่น (Communication) ความสามารถในการ
ติดตอสื่อความหมายกับผูอื่น เนื่องจากการจัดการเรียนรู เปนกลุมยอย การติดตอสื่อสารจะชวย
ใหการเรียนรูในกลุมมีประสิทธิภาพ
3. ความตระหนักในความสําคัญ (Concern) ผูเรียนควรตระหนักถึงความสําคัญ
ในความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
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4. ความกลาในการตัดสินใ จ (Courage) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการตัดสินใจในขอมูลนั้น ผูเรียนจะตองมีความกลา
ในการตัดสินใจ เชน ตัดสินใจตั้งสมมติฐานเพื่อนํามาแกปญหา
5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) ความคิดริเริ่มสรางสรรคมีความสําคัญยิง่ ที่
จะตองสรางใหเกิดขึ้นและตองใชเวลานานในการพัฒนา อยางไรก็ดี การจัดการเรียนรูแบบนี้
จะชวยพัฒนาใหเกิดไดตอเมื่อผูเรียนมีประสบการณเพิ่มขึ้น
นอกจากบทบาทที่ผูเรียนเรียนดวยวิธีการแกปญหาแลว ผูเรียนจะตองเรียนเปนกลุม
ยอยประมาณ 6-8 คน ดังนั้น บทบาทของผูเรียนในกลุมยอยจึงเปนเรื่องสําคัญมากที่จะทําให
งานบรรลุตามวัตถุประสงค
บทบาทของผูเรียนในกลุมยอย
บทบาทของผูเรียนในกลุมยอย เปนกระบวนการหนึ่งของการจัดการเรียนรู แบบใช
ปญหาเปนฐานโดยผูเรียนจะตองมีบทบาทรวมกันเพื่อแกปญหาที่ไดรับ ใหความรวมมือภายในกลุม
เพื่อสรางวัตถุประสงคการศึกษา ถกเถียง ตอรองเพื่อสรางกฎเกณฑของกลุม รวมกันทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพรอมที่จะใหคําติชมอยางเปดเผยตรงไปตรงมาตอสมาชิก
ของกลุมทุกคน และตองมีความซื่อสัตยตอกลุม โดยทุกคนทํางานที่กลุมมอบหมายใหตรงเวลาที่
กําหนด
จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบกลุมยอย คือ การจัดการเรียนรู ในระหวาง
สมาชิกดวยกันเปนกลุมรวมมือกันทํางานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จะตองมีผูทําหนาที่
เปนผูนํากลุมในการดําเนินการจัดการเรียนรู ไดแก ประธานและเลขาของกลุม ดังนั้นสมาชิก
ทุกคนในกลุมจะตองผลัดกันเปนผูนํากลุม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณในการเปนผูนํากลุมไดทุกคน
บทบาทผูสอน
การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน ผูสอนจะมีบทบาทที่แตกตางไปจากการจัด
การเรียนรูแบบเดิม คือไมใชผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาที่ใหความรู ถายทอดความรูแกผูเรียน
เพียงอยางเดียว แตจะเปนผูจัดประสบการณใหผูเรียนรักในวิชานั้น ใหมีวิธีเรียนที่ถูกวิธี และ
เสริมสรางสติปญญาในระดับสูง นอกจากนี้อาจารยยังมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก
ในการเรียน สรางบทเรียนที่เปนสถานการณปญหาที่จะกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูในเนื้อหา
ที่เปนแนวคิดสําคัญของปญหานั้น ตลอดจนการประเมินผลการเรียน
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การเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน
การที่ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองไดนั้น ผูสอนจะตองมีดวยกัน 2 กลุม คือ
1. ผูเชี่ยวชาญ (Resource Person) เปนผูใหความรูแกผูเรียนในแขนงที่ตนเชี่ยวชาญ
จะสอนเมื่อเปนความตองการของผูเรียน และสอนในขอบเขตเนื้อหาที่ผูเรียนตองการ
2. ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator or Tutor) อาจารยจะตองมีสมรรถภาพ
ในการชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได โดยมีความสามารถในการแนะนํา ไมใชชี้นํา
อํานวยความสะดวกการเรียนรู ไมใชใหความรู ผูสอนจะตองทําใหผูเรียนในกลุมเรียนรูจากปญหา
มีกิจกรรมที่แขงขันและเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง ความสามารถ
ของผูสอนเปนตัวบงชี้ที่สําคัญของคุณภาพและความสําเร็จของการจัดการเรียนรู
การจั ด การเรีย นรู แ บบนี้ ผู ส อนยั ง ควรตอ งมี บ ทบาทในการที่ จ ะช ว ยสนั บ สนุ น ให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาทักษะการคิด การใหเหตุผล โดย
1) พยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม คิด ใครครวญ ตรึกตรองตลอดการเรียน
2) ตองแนะนําใหผูเรียนเรียนรูผานขั้นตอนการเรียนรูทีละขั้น
3) สงเสริมผลักดันใหเกิดความรูความเขาใจในระดับที่ลึกซึ้ง
4) หลีกเลี่ยงการใหความเห็นตอการอภิปรายของผูเรียนวาผิดหรือถูก
5) จัดสภาพการเรียนไมใหผูเรียนเบื่อ รวมกันอภิปราย โตตอบระหวางผูเรียน
6) เนนกระบวนการกลุม ใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของกลุม
ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
ขอดี
1. ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาโดยตรง ทําใหพัฒนาทักษะการแกปญหา สามารถ
ถายโยงไปสูการแกปญหาที่ซับซอน ในวิชาชีพและชีวิตประจําวันได
2. พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง
3. พัฒนาทักษะในการเรียนรู การติดตอสื่อสาร และการทํางานรวมกับผูอื่น
4. พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะหและการสังเคราะห
5. ชวยเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ซึ่งในหลักสูตรไมไดเปดโอกาสให
6. ชวยใหผูเรียนเกิดความรูอยางมีโครงสรางงายตอการระลึกไดและการนํามาใช
ขอจํากัด
1. ผูสอนจะตองเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูใหม เปลี่ยนบทบาทเปนผูอํานวยการ
จัดการเรียนรู จําเปนตองมีการอบรมกอนที่จะวางแผน และจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยใช
ปญหาเปนฐาน
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2. อาจารยตองมีความชํานาญในการเตรียม และเลือกสื่อการเรียนทั้งที่เปนเอกสาร
โสตทัศนูปกรณตางๆ จึงจะทําใหการจัดการเรียนรู บรรลุวัตถุประสงค
3. มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน หองเรียนตองมีหองประชุม
กลุมยอย หองสมุด อุป กรณชว ยสอน ดังนั้น สถาบันการศึก ษาตองเตรีย มในสิ่งเหลา นี้
ถาสถาบันขาดปจจัยในการพัฒนานี้ การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน คงประสบผลสําเร็จ
ไดยาก

การจัดการเรียนรูผานเว็บ (Web-Based Learning)
การใชเว็บเพื่อการเรียนรูเปนการนําเอาคุณสมบัติของ อินเทอรเน็ต มาออกแบบ
เพื่อใชในการศึกษา การจัดการเรียนรูผานเว็บ (Web-Based Learning) มีชื่อเรียกหลายลักษณะ
เชน การจัดการเรียนรูผานเว็บ (Web-Based Instruction) เว็บการเรียน (Web-Based Learning)
เว็บฝกอบรม (Web-Based Training) อินเทอรเน็ตฝกอบรม (Internet-Based Training)
อินเทอรเน็ตชวยสอน (Internet-Based Instruction) เวิลดไวดเว็บฝกอบรม (WWW-Based
Training) และเวิลดไวดเว็บชวยสอน (WWW-Based Instruction) ทั้งนี้มีผูนิยามและใหความหมาย
ของการจัดการเรียนรูผานเว็บเอาไวหลายนิยาม ไดแก
คาน (Khan, 1997) ไดใหคําจํากัดความของการจัดการเรียนรูผานเว็บ (Web-Based
Instruction) ไววาเปนการจัดการเรียนรูที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเ ดียที่ชว ยในการสอน
โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ต มาสรางใหเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมายโดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูอยางมากมายและสนับสนุนการเรียนรู
ในทุกทาง
คลารก (Clark, 1996) ไดใ หคําจํากัดความของการจัดการเรียนรูผานเว็บ วาเปน
การจัดการเรียนรูรายบุคคลที่นําเสนอโดยการใชเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะ หรือสวนบุคคล
และแสดงผลในรูปของการใชเว็บบราวเซอรสามารถเขาถึงขอมูลที่ติดตั้งไวได โดยผานเครือขาย
รีแลน และกิลลานิ (Relan and Gillani, 1997) ไดใหคําจํากัดความของเว็บในการสอน
เอาไววาเปนการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุมคอนสตรัคติวซิ มึ่
และการเรียนรูในสถานการณรวมมือกัน โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะ และทรัพยากร
ในเวิลดไวดเว็บ
พารสัน (Parson, 1997) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูผานเว็บวาเปนการสอน
ที่นําเอาสิ่งที่ตองการสงใหบ างสว นหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระทําได
ในหลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชวยการเรียนรู
และการศึกษาทางไกล
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ดริสคอล (Driscoll, 1997) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูผานเว็บวาเปน
การใชทักษะหรือความรูตางๆ ถายโยงไปสูที่ใดที่หนึ่งโดยการใชเวิลดไวดเว็บเปนชองทาง
ในการเผยแพร สิ่งเหลานั้น
คารลสันและคณะ (Carlson et al., 2000) กลาววา การจัดการเรียนรูผานเว็บ
เปนภาพที่ชัดเจนของการผสมผสานระหวาง เทคโนโลยีในยุคปจจุบันกับกระบวนการออกแบบ
การจัดการเรียนรู (Instructional Design) ซึ่งกอใหเกิดโอกาสที่ชัดเจนในการนําการศึกษาไปสู
ที่ดอยโอกาส เปนการจัดหาเครื่องมือใหมๆ สําหรับสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มเครื่องมือ
อํานวยความสะดวกที่ชวยขจัดปญหา เรื่องสถานที่และเวลา
กิดานันท มลิทอง (2543) ใหความหมายวา การจัดการเรียนรูผานเว็บเปนการใชเว็บ
ในการจัดการเรียนรูโดยอาจใชเว็บเพื่อนํา เสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมด
ตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใช
ประโยชนจากคุณลักษณะตางๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบ
กันทางไปรษณี ย อิเ ล็กทรอนิ กสและการพูดคุยสดดวยขอความและเสีย งมาใชประกอบดว ย
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) ใหความหมายวา การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction)
เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดาน สถานที่และเวลา
โดยการสอนบนเว็ บ จะประยุ ก ต ใ ช คุ ณ สมบั ติ แ ละทรั พ ยากรของเวิ ล ด -ไวด -เว็ บ ในการจั ด
สภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู ซึ่งการจัดการเรียนรูที่จัดขึ้นผานเว็บนี้
อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมด ของกระบวนการจัดการเรียนรูก็ได
จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษา ทั้งในตางประเทศและ
ภายในประเทศไทยดังที่กลาวมาแลวนั้นสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูผานเว็บเปนการจัด
สภาพการจัดการเรียนรูที่ไดรับการออกแบบอยางมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากร
ของเวิลดไวดเว็บ มาเปนสื่อกลางในการถายทอดเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพ โดยอาจจัดเปนการจัดการเรียนรูทั้งกระบวนการ หรือนํามาใชเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของกระบวนการทั้งหมดและชวยขจัดปญหาอุปสรรค ของการจัดการเรียนรูทางดานสถานที่และ
เวลาอีกดวย
ในปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตไดพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และ
ไดกาวมาเปนเครื่องมือชิ้นสําคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู การฝกอบรม รวมทั้ง
การถายทอดความรู โดยพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เดิมๆ ใหเปนสื่อการจัดการเรียนรู
ที่อยูบนฐานของเทคโนโลยีเว็บ หรือ WBI (Web-based Instruction) สงผลใหการพัฒนาสื่อ
การจัดการเรียนรูไดรับความนิยมอยางสูง สามารถเผยแพรไดรวดเร็ว และกวางไกลกวา
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สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนดวยประเด็นสําคัญ คือ คุณสมบัติของเอกสารเว็บที่สามารถนําเสนอ
ขอมูลไดทั้งขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน และสามารถสรางจุดเชื่อมโยง
(Links) ไปตําแหนงตางๆ ไดตามความตองการของผูพัฒนา และบริการตางๆ ในเครือขาย
อินเทอรเน็ต ทําใหเกิดชองทางการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนไดงายไมจํากัดเวลาและ
ไมจํากัดดวยสถานที่ การจัดการเรียนรูผานเว็บจึงเปนการรวมคุณสมบัติของสื่อหลายมิติ
(Hypermedia) กับคุณลักษณะของอินเตอรเน็ตและเวิล ดไ วดเ ว็บ มาออกแบบเปนเว็บ เพื่อ
การจั ด การเรี ย นรู สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี ค วามหมาย เชื่ อ มโยง
เปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนมี ปฏิสัมพันธกัน
โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงถึงกัน
คุณสมบัติของการจัดการเรียนรูผานเว็บ
การจัดการเรียนรูผานเว็บ (WBI) เปนระบบการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูที่ประยุกตใช
คุ ณ สมบั ติ แ ละทรั พ ยากรของเวิ ล ด ไ วด เ ว็ บ และคุ ณ สมบั ติ ข องสื่ อ หลายมิ ติ ในการจั ด การ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู ในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทาง
และเวลาที่แตกตางกันของผูเรียนโดยอาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของกระบวนการจัดการเรียนรู
ก็ได
คุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ
คุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ หมายถึง การเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือผูเรียนอื่นเพื่อการเรียนรู โดยไมจําเปนตองอยูในเวลาเดียวกัน หรือ
ณ สถานที่เดียวกัน เชน ผูเรียนนัดหมายเวลา และเปดหัวขอการสนทนาผานโปรแกรมประเภท
Synchronous Conferencing System ดวยโปรแกรมยอดนิยมเชน MSN, Yahoo Messenger
หรือผูเรียนสามารถเรียนตามหัวขอและรวมการสนทนาในเวลาที่ตนเองสะดวก ผานโปรแกรม
ประเภท Asynchronous Conferencing System เชน E-Mail หรือกระดานสนทนา (Web board)
การปฏิสัมพันธเชนนี้เปนไปไดทั้งลักษณะบุคคลตอบุคคล ผูเรียนกับกลุม หรือกลุมตอกลุม
คุณสมบัติของสื่อหลายมิติในการจัดการเรียนรูผานเครือขาย
คุณสมบัติของสื่อหลายมิติในการจัดการเรียนรูผานเครือขาย หมายถึง การสนับสนุน
ศักยภาพการเรียนดวยตนเอง คือ ผูเรียนสามารถเลือกสรรเนื้อหาบทเรียนที่นําเสนออยูใน
รูปแบบสื่อหลายมิติ ซึ่งเปนเทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาหลัก ดวยเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวของ รูปแบบ
การเชื่อมโยงนี้เปนไดทั้งการเชื่อมโยงขอความไปสูเนื้อหาที่มีความเกี่ยวของ หรือสื่อภาพ และ
เสียง การเชื่อมโยงดังกลาวจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวยตนเอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

149
โดยเลือกลําดับเนื้อหาบทเรียนตามความตองการ และเรียนตามกําหนดเวลาที่เหมาะสมและ
สะดวกของตนเอง
การจัดการเรียนรูผานเว็บ สามารถทําการสื่อสารภายใตระบบหลายผูใช (Multiuser)
ได อ ย า งไร พ รมแดน โดยผู เ รี ย นสามารถติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ ผู เ รี ย นด ว ยกั น อาจารย หรื อ
ผูเชี่ยวชาญ ฐานขอมูลความรู และยังสามารถรับสงขอมูลการศึกษาอิเลคทรอนิคส (Electronic
Education Data) อยางไมจํากัดเวลา ไมจํากัดสถานที่ ไมมีพรมแดนกีดขวาง ภายใตระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต หรืออาจเรียกวาเปนหองเรียนเสมือนจริง (Virtual classroom) เลยก็ได
ประเภทของการจัดการเรียนรูผานเว็บ (แบงตามลักษณะของการสื่อสาร)
1. รูปแบบการเผยแพร รูปแบบนี้สามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ
1.1 รูปแบบหองสมุด (Library Model) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชประโยชน
จากความสามารถในการเขาไปยังแหลงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูหลากหลาย โดยวิธีการ
จัดหาเนื้อหาใหผูเรียนผานการเชื่อมโยงไปยังแหลงเสริมตางๆ เชน สารานุกรม วารสาร หรือ
หนั งสื อออนไลน ทั้ งหลาย ซึ่งถือไดวาเปนการนําเอาลั กษณะทางกายภาพของหองสมุดที่มี
ทรัพยากรจํานวนมหาศาลมาประยุกตใช สวนประกอบของรูปแบบนี้ ไดแก สารานุกรมออนไลน
วารสารออนไลน หนังสือออนไลน สารบัญการอานออนไลน (Online Reading List) เว็บ
หองสมุด เว็บงานวิจัย รวมทั้งการรวบรวมรายชื่อเว็บที่สัมพันธกับวิชาตางๆ
1.2 รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การจัดการเรียนรูผานเว็บรูปแบบนี้
เปนการจัดเนื้อหาของหลักสูตรในลักษณะออนไลนใหแกผูเรียน เชน คําบรรยาย สไลด นิยาม
คํ าศั พทแ ละส ว นเสริมผูสอนสามารถเตรี ยมเนื้อหาออนไลนที่ ใ ช เหมือนกั บ ที่ใ ช ในการเรียน
ในชั้นเรียนปกติและสามารถทําสําเนาเอกสารใหกับผูเรียนได รูปแบบนี้ตางจากรูปแบบหองสมุด
คือรูปแบบนี้จะเตรียมเนื้อหาสําหรับการจัดการเรียนรูโดยเฉพาะขณะที่รูปแบบหองสมุดชวยให
ผูเรียนเขาถึงเนื้อหาที่ตองการจากการเชื่อมโยงที่ไดเตรียมเอาไว รูปแบบนี้ประกอบดวยบันทึก
ของหลักสูตร บันทึกคําบรรยาย ขอแนะนําของหองเรียน สไลดที่นําเสนอ วิดีโอและภาพที่ใช
ในชั้ น เรี ย น เอกสารอื่ น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ชั้ น เรี ย น เช น ประมวลรายวิ ช า รายชื่ อ ในชั้ น
กฎเกณฑ ข อ ตกลงต า งๆ ตารางการสอบและตั ว อย า งการสอบครั้ ง ที่ แ ล ว งานที่ ม อบหมาย
เปนตน
1.3 รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction Model) รูปแบบนี้
จั ด ให ผู เ รี ย นได รั บ ประสบการณ ก ารเรี ย นรู จ ากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ เนื้ อ หาที่ ไ ด รั บ โดยนํ า
ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยุกตใชเปนการสอนแบบออนไลน
ที่ เ น น การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ มี ก ารให คํ า แนะนํ า การปฏิ บั ติ การให ผ ลย อ นกลั บ รวมทั้ ง การให
สถานการณจําลอง
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2. รูปแบบการสื่อสาร (Communication Model)
การจัดการเรียนรูผานเว็บรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่อาศัยคอมพิวเตอรมาเปนสื่อเพื่อ
การสื่อสาร (Computer-Mediated Communications Model) ผูเรียนสามารถที่จะสื่อสารกับ
ผูเรียนคนอื่นๆ ผูสอนหรือกับผูเชี่ยวชาญได โดยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายในอินเทอรเน็ต
ซึ่งไดแก จดหมาย อิเล็กทรอนิกส กลุมอภิปรายการสนทนาและการอภิปรายและการประชุม
ผานคอมพิวเตอร เหมาะสําหรับการจัดการเรียนรูที่ตองการสงเสริมการสื่อสารและปฏิสัมพันธ
ระหวางผูที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการจัดการเรียนรูผานเว็บรูปแบบนี้เปน
การนําเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพรกับรูปแบบการสื่อสารมารวมเขาไวดวยกัน
เชน เว็บไซตที่รวมเอารูปแบบหองสมุดกับรูปแบบหนังสือเรียนไวดวยกัน เว็บไซตที่รวบรวม
เอาบันทึกของหลักสูตรรวมทั้งคําบรรยายไวกับกลุมอภิปรายหรือเว็บไซตที่รวมเอารายการ
แหล ง เสริ ม ความรู ต า งๆ และความสามารถของจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สไ ว ด ว ยกั น เป น ต น
รูปแบบนี้มีประโยชนเปนอยางมากกับผูเรียนเพราะผูเรียนจะไดใชประโยชนของทรัพยากร
ที่มี ในอินเทอรเน็ตในลักษณะที่หลากหลาย
4. รูปแบบหองเรียนเสมือน (Virtual classroom model) รูปแบบหองเรียนเสมือน
เปนการนําเอาลักษณะเดนหลายๆ ประการของแตละรูปแบบที่กลาวมาแลวขางตนมาใช ฮิลทซ
(Hiltz, 1993) ไดนิยามวาหองเรียนเสมือนเปนสภาพแวดลอมการจัดการเรียนรูที่นําแหลง
ทรัพยากรออนไลนมาใชในลักษณะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยการรวมมือระหวางผูเรียน
ดวยกัน ผูเรียนกับผูสอน ชั้นเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น และกับชุมชนที่ไมเปนเชิงวิชาการ
(Khan, 1997) สวนเทอรอฟฟ (Turoff, 1995) กลาวถึงหองเรียนเสมือนวา เปนสภาพแวดลอม
การเรียนการสอนที่ตั้งขึ้นภายใตระบบการสื่อสารผานคอมพิวเตอรในลักษณะของการเรียน
แบบร วมมือ ซึ่งเปนกระบวนการที่เน นความสํ าคัญของกลุ มที่ จะรว มมือทํากิจกรรมรว มกัน
ผูเรียนและผูสอนจะไดรับความรูใหมๆ จากกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอมูล ลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้ก็คือความสามารถในการลอกเลียนลักษณะ
ของหองเรียนปกติมาใชในการออกแบบการจัดการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยอาศัย
ความสามารถตางๆ ของอินเทอรเน็ต โดยมีสวนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เนื้อหาในหลักสูตร
รายชื่ อแหลงเนื้ อหาเสริ ม กิ จ กรรมระหวางผู เ รียนผู สอน คํ าแนะนํ า และการใหผลป อนกลั บ
การนําเสนอในลักษณะมัลติมีเดีย การเรียนแบบรวมมือ รวมทั้งการสื่อสารระหวางกัน รูปแบบนี้
จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

151
สภาพการจัดการเรียนรูผานเว็บ
การจัดการเรียนรูผานเว็บมีลักษณะการจัดสภาพการจัดการเรียนรูที่แตกตางจาก
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนปกติ ผูเรียนจะเรียนผานจอคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับเครือขาย
โดยผูเรียนแตละคนที่เปนสมาชิกเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถเขาสูระบบเครือขายเพื่อศึกษา
เนื้อหาบทเรียนจากที่ใดก็ไดในเวลาใดก็ได และผูเรียนแตละคนยังสามารถติดตอสื่อสารกับ
ผูสอนหรือกับผูเรียนคนอื่นๆ ไดทันทีทันใดเหมือนกับไดเผชิญหนากันจริง การจัดการเรียนรู
ผานเว็บมีสภาพและขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังตัวอยางตอไปนี้
1. ผูเรียนที่เปนสมาชิกอินเทอรเน็ตเขาสูระบบดวยการบันทึกเขา (Login)
2. พิมพที่อยูของเว็บเพจที่ตองการเขาไปศึกษา
3. เมื่ อ เข า สู เ ว็ บ เพจแล ว ที่ ต อ งการแล ว ผู เ รี ย นศึ ก ษาเนื้ อ หาบทเรี ย นที่ นํ า เสนอ
ผานทางหนาจอคอมพิวเตอร
4. ในบางชวงบางตอนของบทเรียน ผูเรียนจะถูกกระตุนใหมีปฏิกิริยาสนองตอเนื้อหา
ของบทเรียน โดยผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนผานเว็บ หรือสามารถโตตอบกับผูเรียน
คนอื่นๆ หรือแมแตผูสอนที่เขาสูบทเรียนในเวลาเดียวกันหรือคนละเวลาก็ได
5. ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเทาที่กําหนดในเว็บเพจหนึ่งๆ หรืออาจเขาสูเว็บเพจ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของก็ไดเพื่อเปนการขยายขอบเขตของความรู
องคประกอบของการสื่อสารของการจัดการเรียนรูผานเครือขาย WBI
1. E-mail ใชติดตอสื่อสารระหวางเฉพาะ ผูที่เปนสมาชิกอินเทอรเน็ตเทานั้น ผูอื่นจะ
ไมสามารถอานได (Two Way)
ลักษณะการใชงานใน WBI
 ใชติดตอสื่อสารระหวางอาจารย หรือ เพื่อนรวมชั้นเรียนดวยกัน
 ใชสงการบาน หรือ งานที่ไดรับมอบหมาย
2. Web board ใชติดตอสื่อสารระหวาง ผูเรียน อาจารย และผูเรียน (Three Way)
ลักษณะการใชงานในWBI
 ใช กํ า หนดประเด็ น หรื อ กระทู ตามที่ อ าจารย กํ า หนด หรื อ ตามแต ผู เ รี ย นจะ
กําหนด เพื่อชวยกันอภิปรายตอบประเด็นนั้น ทั้งอาจารยและผูเรียน
3. Chat ใชติดตอสื่อสารระหวาง ผูเรียน อาจารย และผูเรียน (Three Way) โดยการ
สนทนาแบบ Real Time มีทั้ง Text Chat และ Voice Chat
ลักษณะการใชงานในWBI
 ใชสนทนา ระหวางผูเรียน และผูสอนในหองเรียน หรือชั่วโมงเรียนนั้นๆ เสมือน
วากําลังคุยกันอยูในหองเรียนจริงๆ
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4. ICQ ใชติดตอสื่อสารระหวาง ผูเรียน ผูสอน และผูเรียน (Three Way) โดยการ
สนทนาแบบ Real Time และ Past Time
ลักษณะการใชงานในWBI
 ใชสนทนา ระหวางผูเรียนและผูสอนในหองเรียน เสมือนวากําลังคุยกันอยู
ในหองเรียนจริงๆ โดยที่ผูเรียนไมจําเปนตองอยูในเวลานั้นๆ ICQ จะเก็บขอความไวให และ
ยังทราบดวยวา ในขณะนั้นผูเรียนอยูหนาเครื่องหรือไม
5. Conference ใชติดตอสื่อสารระหวาง ผูเรียน อาจารย และผูเรียน (Three Way)
แบบ Real Time โดยที่ผูเรียนและผูสอน สามารถเห็นหนากันได โดยผานทางกลองโทรทัศนที่
ติดอยูกับเครื่องคอมพิวเตอรทั้งสองฝาย
ลักษณะการใชงานใน WBI
 ใชบรรยายใหผูเรียนกับที่อยูหนาเครื่อง เสมือนวากําลังนั่งเรียนอยูในหองเรียน
จริงๆ
6. อื่นๆ อีกมากมาย ตามที่เทคโนโลยอินเทอรเน็ตจะคิดพัฒนาขึ้นมา
องคประกอบของการจัดการเรียนรูบนเว็บ
องคประกอบในการสอนบนเว็บจะมีหลายอยาง โดยอาจใชเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งหมดในการสอนก็ได องคประกอบมีดังตอไปนี้
ขอความหลายมิติ
ขอความหลายมิติ (Hypertext) เปนการเสนอเนื้อหาตัวอักษร ภาพกราฟกอยางงายๆ
รวมถึ งเสีย ง ในลั กษณะที่ ไ มเ รี ย งลํ า ดับ กั นเป นเส น ตรง ในสภาพแวดลอ มของเว็บ นี้ ก ารใช
ขอความหลายมิติจะใหผูใชคลิกสวนที่เปน “จุดเชื่อมโยงหลายมิติ” นั่นเอง โดยอาจเปนภาพหรือ
ขอความสีขีดเสนใต เพื่อเขาถึงแฟมที่เชื่อมโยงกับจุดพรอมโยงนั้น
สื่อหลายมิติ
สื่อหลายมิติ (Hypermedia) ซึ่งเปนการพัฒนาการของขอความหลายมิติเปนวิธีการ
ในการรวบรวมและเสนอขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งตองใชโปรแกรม
ชวยในการแสดงผลภาพและเสียง เชน เรียลเพลเยอร (RealPlayer)
การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) และ
การอบรมใชคอมพิวเตอรเปนฐาน (Computer-Based Training : CBT) หรือที่เรียกรวมกัน
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โดยทั่วไปวา “คอมพิวเตอรชวยสอน” นับเปนรูปแบบพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งของการสอน
บนเว็บ ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปแลวการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จะมีกิจกรรมที่ทําให
ผูเรียนสามารถมีการโตตอบกับโปรแกรมบทเรียนได กิจกรรมนี้อาจอยูในลักษณะของคําถาม
การทดสอบ เกม ฯลฯ
การสื่อสารผานคอมพิวเตอร
การสื่อสารผ านคอมพิว เตอร เ ป นวิธี การที่ขอมูล หรือขอความถูกสงหรือไดรับ ทาง
คอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ตจะทําใหสามารถใชความสามารถของอินเทอรเน็ตไดหลาย
อยาง เพื่อจุดประสงคดานการจัดการเรียนรู เชน การใชอีเมลและการประชุมทางไกล ที่ทําให
ผูเรียนสามารถสื่อสารกันไดในทันที หรือ
หลักการออกแบบบทเรียนบนเว็บ
1. ใหแรงจูงใจแกผูเรียน
มี ก ารใช ก ารออกแบบบทเรี ย น ที่ น า สนใจ และการใส ภ าพกราฟ ก ที่ ส วยงาม
การเลื อ กใช สี ที่ ไม ม ากจนเกิ น ไป โดยอาจมีก ารใช ภ าพเคลื่ อ นไหวประกอบบา งในบางครั้ ง
แตขอควรระวังคือ ไมใชมากจนเปนที่รําคาญสายตาของผูเรียน อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือ การใช
คําถามนํากอนการเขาสูบทเรียน เพื่อความนาติดตาม และจูงใจใหผูเรียนอยากทราบคําตอบ
โดยการเขามาเรียนในบทเรียน
2. การบอกใหผูเรียนทราบวา จะไดเรียนรูอะไรบาง
ควรบอกใหผูเรียนทราบไดวาจะตองเรียนรู หรือทํากิจกรรมอะไรบาง หลังจาก
เรียนจบจากบทเรียนแลว โดยผูสอนจะบอกในลักษณะของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ปญหา
อยางหนึ่งในการเรียนบนเว็บก็คือ ถามีลิงคขอมูลที่เกี่ยวของไปยังหนาเว็บอื่นๆ เปนจํานวนมาก
และผูเรียนเขาไปยังเว็บเหลานั้นจนหลง จากเปาหมาย เราก็ควรแกไขโดยการทําลิงคที่เกี่ยวของ
ในบทเรียนเฉพาะที่จําเปนจริงๆ เทานั้น
3. การเชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหม
ผู เ รี ย นจะสามารถจดจําข อมูล ต า งๆ ไดง าย และนานยิ่งขึ้ น ถ ามีก ารเชื่อมโยง
ความรูเกาๆ กับความรูใหม อยางมีความหมาย เชนการยกตัวอยางโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ผูเรียนเรียนรูมาแลว หรือการนําเขาสูบทเรียน โดยการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแลวกับสิ่งที่เขา
กําลังจะเรียน โดยในการออกแบบเว็บนั้นสามารถโยงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับสิ่งที่ผูเรียน
ไดเรียนรูมาแลวเพื่อการทบทวน หรือการเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เขากําลังเรียนอยูได
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4. การนําเสนอเนื้อหาใหม
การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งในการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียนบนเว็บนั้น
จําเปนตองออกแบบอยางรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของเว็บไซต และตัวผูเรียนเอง
5. สรางความกระตือรือรนของผูเรียน
ในการจัดการเรียนรู บนเว็บตองการใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนระหวางเรียน
โดยการใหผูเรียนทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ระหวางเรียน หรือจบบทเรียน เชน มีการทํา
แบบฝกหัดระหวางบทเรียน หนวยยอยแตละหนวย ใหผูเรียนทําบทสรุป วิจารณ นําเสนอแงมุม
มองของตนเอง ตอเรื่องที่เรียนมา สงผูสอนหลังจากเรียนจบบทเรียนนั้นๆ
6. การใหขอเสนอแนะ และขอมูลยอนกลับ
การให ข อมู ล ตอบกลั บ ไปของโปรแกรมตอ ผูใ ชค อนขา งทํา ไดยาก ในบทเรีย น
บนเว็บ เมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แตก็สามารถทําไดเราสามารถให
คําแนะนํา และการตอบกลับในการใชงานของการตั้งกระทูในหนาเว็บหรือ อีเมลก็ได
7. การทดสอบ
สิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง คือการทดสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายหรือไม
การทําแบบทดสอบสามารถทําไดจากในบทเรียนออนไลน แตอยางไรก็ตาม มีขอวิพากษวิจารณ
ในเรื่องของผูทําขอสอบวาเปนตัวจริงกับผูเรียนหรือไม ถาเปนการทดสอบเพื่อใหทราบวาผูเรียน
เกิดการเรียนรูหรือไม โดยไมเก็บคะแนนเพื่อการประเมินผลจริง ก็สามารถทําขอสอบออนไลน
ได
8. ใหขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติม หรือการซอมเสริม
การใหแหลงขอมูลเพิ่มเติมสามารถทําไดอยางงายดาย โดยการทําลิงคที่เกี่ยวของ
กับเนื้อหาบทเรียน ที่ผูเรียนตองการศึกษาเพิ่มเติมตอไป สวนการใหขอมูลซอมเสริมก็สามารถ
ทําไดเชนกัน โดยการสรางขึ้นเอง หรือการลิงคไปยังเว็บไซตที่มีเนื้อหาไมซับซอนจนเกินไป
สําหรับผูที่เรียนออน
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูผานเว็บ
1. ตัดสินใจลักษณะในการสอนบนเว็บ
2. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรที่จัดการสอนบนเว็บ
3. ศึกษาคุณลักษณะของผูเรียน
4. ออกแบบโครงสรางของเว็บ โดยการกําหนดโครงสรางของเว็บคราวๆ กอนที่จะ
กําหนดรายละเอียด
5. หาความรูและทักษะการใชโปรแกรมตางๆ ที่จําเปนดังตอไปนี้ โปรแกรมชวย
ในการจัดการเรียนรูบนเว็บ
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 โปรแกรม ในการสรางโฮมเพจรายวิชา เชน Microsoft FrontPage,
Dreamweaver, Navigator Gold เปนตน
 โปรแกรมอานขอมูลบนเว็บ (Web Browser) เชน Internet Explorer, Netscape
Navigator, Opera เปนตน
 โปรแกรมไปรษณีย อิเล็กทรอนิกส (E-mail) เชนเว็บเมล เปนตน
 โปรแกรมการประชุมทางคอมพิวเตอร เชน Web Board เปนตน
6. เตรียมเนื้อหาในรูปการสอนบนเว็บ ซึ่งครอบคลุมเพจ ตางๆ ดังนี้
 โฮมเพจ หรือเว็บเพจแรกของเว็บไซต ซึ่งควรจะมีขอความ ทักทายตอนรับ
มีกลองสําหรับใสชื่อผูเรียนและรหัสลับ (ในกรณีที่ตองการใหมีการลงทะเบียนกอนเขาเรียน)
นอกจากนี้อาจเสนอเนื้อหาสั้นๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับคอรส ประกอบดวย ชื่อคอรส ชื่อหนวยงาน
หรือผูรับผิดชอบ รวมทั้งรายชื่อผูที่เกี่ยวของกับการสอนคอรสนี้ และเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ
ที่อยูของผูเกี่ยวของ
 เว็บเพจแสดงภาพรวมของคอรส แสดงสังเขปรายวิช า และเชื่อมโยงไปยัง
รายละเอียดของหนาที่ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ควรมีคําอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับหนวยการเรียน
วิธีการเรียน วัตถุประสงค และเปาหมายของวิชา
 เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียน เชน เอกสาร ตํารา บทความ วิชาการ และ
ทรัพ ยากรการศึก ษาระบบเครือ ขา ย รวมทั้ง เครื่อ งมือตา งๆ ทั้ง ฮารต แวร และซอฟตแ วร
โปรแกรมอานเว็บที่จําเปน
 เว็บเพจที่แสดงขอมูลสําคัญๆ เชน การติดตอผูสอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ
คํ า ประกาศ/คํ า แนะนํ า การเรีย น การเชื ่อ มโยงไปยัง การใชห อ งสมุด หรือ นโยบายของ
สถาบันการศึกษา
 เว็บ เพจแสดงบทบาทหนา ที่ค วามรับ ผิด ชอบของผูที่เ กี่ย วขอ ง เชน สิ่ง ที่
คาดหวังจากผูเรียนในการเรียน กําหนดการสงงาน เกณฑการประเมิน เปนตน
 เว็ บ เพจกิ จ กรรมที่ ม อบให ทํ า การบ า น แสดงงานที่ ม อบหมายให ผู เ รี ย นทํ า
ในคอรส กําหนดสงงาน การตรวจงาน และกิจกรรมเสริมตางๆ ที่เหมาะสม
 เว็บเพจที่แสดงกําหนดการเรียน
 เว็บเพจสนับสนุนการเรียน
 เว็บเพจการอภิปรายสําหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถาม
ปญหาการเรียนระหวางผูเรียนกับผูสอน
 เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบอย
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7. การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการสอน ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูบนเว็บ
ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมการสอนบนเว็บ ไดแก
 การจัดเตรียมแหลงความรูบนเว็บที่เหมาะสมในแตละหัวขอ สําหรับผูเรียน
ในการเขาไปศึกษา รวมทั้งขอมูลทางวิชาการอื่นๆ ที่เหมาะสม
 การใชประโยชนจากการประชุมทางคอมพิวเตอร ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
โดยผูสอนสามารถเปดสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของกับเนื้อหาในคอรส ซึ่งอาจเปนการบรรยาย
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ การเปดอภิปราย เปนตน
 การใชประโยชนจากไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เพื่อการติดตอสื่อสารกับผูสอน
หรือผูเรียนอื่นๆ ในลักษณะรายบุคคล การสงขอสอบ ผลการสอน การใหคําแนะนําปรึกษา
แกผูเรียนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเขารวม
กิจกรรมการเรีย น อยางตอเนื่อง และขณะเดีย วกันสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
โดยผูสอนจะตองใหเวลาและมีสวนรวมในการใหแสดงความคิดเห็นและผลปอนกลับที่ทันตอ
เหตุการณ
 การกําหนดกิจกรรม/งานใหผูเรียนทําเปนรายบุคคลหรือกลุมยอย โดยที่ผูสอน
จะตองแจงใหผูเรียนทราบลวงหนาเกี่ยวกับกิจกรรม/งานตางๆ สรุปประเด็นสําคัญๆ ใหแก
ผูเรียน และมีการกําหนดวันและเวลาการสงงานอยางชัดเจน
8. ออกแบบการประเมินผลการเรียนของผูเรียน
9. เตรียมความพรอมในดานปญหาเทคนิค เชน การเตรียมการเพื่อสนับสนุน สงเสริม
และใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคแกผูเรียน
10. เตรียมความพรอมในดานการเขาถึงเครือขายสําหรับผูเรียน เชน การจัดใหมี
คอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตอเขากับเครือขายที่สะดวกและทั่วถึง
11. ทดลองใชงาน เพื่อหาขอผิดพลาด และปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง
12. หลังจากที่ไดจัดการสอนบนเว็บจริงแลว ควรประเมินผลการจัดการจัดการเรียนรู
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชน ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นตอไป
ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูผานเว็บ
การจั ด การเรี ย นรู ผ า นเว็ บ จะต อ งอาศัย บทบาทของระบบอิ น เทอร เ น็ต เป น สํา คั ญ
การใช อิ น เทอร เ น็ ต ในลั ก ษณะของโปรแกรมการจั ด การเรี ย นรู ผ า นเว็ บ จะมี วิ ธี ก ารใช
ใน 3 ลักษณะ
1. การนําเสนอ (Presentation) เปนไปในแบบเว็บไซดที่ประกอบไปดวยขอความ
ภาพกราฟฟก ซึ่งสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสมในลักษณะของสื่อ คือ
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1.1 การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน เปนขอความ
1.2 การนํ า เสนอแบบสื่ อ คู เช น ข อ ความภาพกราฟฟ ก บางครั้ ง จะอยู ใ น
รูปแบบไฟล PDF ผูเรียนสามารถดาวนโหลดไฟลได
1.3 การนํ า เสนอแบบมั ล ติ มี เ ดี ย คื อ ประกอบด ว ยข อ ความ ภาพกราฟฟ ก
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพยนตร หรือวีดีโอ
2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชทุกวันในชีวิต
ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน
2.1 การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ
2.2 การสื่อสารสองทาง เชน การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโตตอบกัน
3. การกอใหเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะสําคัญของ
อินเทอรเน็ตประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ
3.1 การสืบคน
3.2 การหาวิธีการเขาสูเว็บ
3.3 การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ
แนวทางการจัดการเรียนรูผานเว็บ
1. ในการจัดการเรียนรูโดยทั่วไปแลว ควรสงเสริมใหผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอ
สื่อสารกั นไดตลอดเวลา การติดตอระหวางผูเรี ยนและผูสอนมีส วนสําคัญในการสร างความ
กระตือรือลนกับการจัดการเรียนรู โดยผูสอนสามารถใหความชวยเหลือผูเรียนไดตลอดเวลา
ในขณะกําลังศึกษา ทั้งยังชวยเสริมสรางความคิดและความเขาใจ ผูเรียนที่เรียนผานเว็บสามารถ
สนทนาแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รวมทั้ ง ซั ก ถามข อ ข อ งใจกั บ ผู ส อนได โ ดยทั น ที ทั น ใด เช น
การมอบหมายงานสงผานอินเทอรเน็ตจากผูสอน ผูเรียนเมื่อไดรับมอบหมายก็จะสามารถทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายและสงผานอินเทอรเน็ต กลับไปยังอาจารยผูสอน หลังจากนั้นอาจารยผูสอน
สามารถตรวจและใหคะแนนพรอมทั้งสงผลยอนกลับไปยังผูเรียนไดในเวลาอันรวดเร็ว
2. การจั ด การเรี ย นรู ค วรสนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาความร ว มมื อ ระหว า งผู เ รี ย น
ความรวมมือระหวางกลุมผูเรียนจะชวยพัฒนาความคิดความเขาใจไดดีกวาการทํางานคนเดียว
ทั้งยังสรางความสัมพันธเปนทีมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันเพื่อหาแนวทาง
ที่ดีที่สุด เปนการพัฒนาการแกไขปญหาการเรียนรูและการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นมา
ประกอบเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด ผูเรียนที่เรียนผานเว็บแมวาจะเรียนจากคอมพิวเตอรที่อยูกัน
คนละที่ แตดวยความสามารถของเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกัน
ไดทันทีทันใด เชน การใชบริการสนทนาแบบออนไลนที่สนับสนุนใหผูเรียนติดตอสื่อสารกันได
ตั้งแต 2 คนขึ้นไปจนถึงผูเรียนที่เปนกลุมใหญ
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3. ควรสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองหลีกเลี่ยงการกํากับใหผูสอน
เป นผู ป อ นข อมู ล หรื อ คํ า ตอบ ผู เ รี ย นควรเป น ผูข วนขวายใฝ ห าขอ มูล องค ค วามรู ตา งๆ เอง
โดยการแนะนําของผูสอน เปนที่ทราบดีอยูแลววาอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลที่ใหญที่สุดในโลก
ดังนั้นการจัดการเรียนรูผานเว็บนี้ จะชวยใหผูเรียนสามารถหาขอมูลไดดวยความสะดวกและ
รวดเร็ว ทั้งยังหาขอมูลไดจากแหลงขอมูลทั่วโลกเปนการสรางความกระตือรือรนในการใฝหา
ความรู
4. การใหผลยอนกลับแกผูเรียนโดยทันทีทันใดชวยใหผูเรียนไดทราบถึงความสามารถ
ของตน อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนสามารถปรับแนวทางวิธีการหรือพฤติกรรมใหถูกตองได ผูเรียน
ที่เรียนผานเว็บ สามารถไดรับผลยอนกลับจากทั้งผูสอนเองหรือแมกระทั่งจากผูเรียนคนอื่นๆ
ไดทันทีทันใด แมวาผูเรียนแตละคนจะไมไดนั่งเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหนากันก็ตาม
5. ควรสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ที่ ไ ม มี ขี ด จํ า กั ด สํ า หรั บ บุ ค คลที่ ใ ฝ ห าความรู
การจัดการเรียนรูผานเว็บเปนการขยายโอกาสใหกับทุกๆคนที่สนใจศึกษา เนื่องจากผูเรียน
ไมจําเปนจะตองเดินทางไปเรียน ณ ที่ใดที่หนึ่ง ผูที่สนใจสามารถเรียนไดดวยตนเองในเวลา
ที่สะดวก จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูผานเว็บนี้มีคุณลักษณะที่ชวยสนับสนุนหลักพื้นฐาน
การจัดการเรียนรูทั้ง 5 ประการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประโยชนการจัดการเรียนรูผานเว็บ
1. การที่เว็บเปดโอกาสใหเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับผูสอน
และผูเรียนกับผูเรียนหรือผูเรียนกับเนื้อหาบทเรียน
2. การที่เว็บสามารถนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia)
3. การที่เว็บเปนระบบเปด (Open System) ซึ่งอนุญาตใหผูใชมีอิสระในการเขาถึง
ขอมูลไดทั่วโลก
4. การที่เว็บอุดมไปดวยทรัพยากร เพื่อการสืบคนออนไลน
5. ความไม มี ข อ จํ า กั ด ทางสถานที่ แ ละเวลาของการสอนบนเว็ บ ผู เ รี ย นที่ มี
คอมพิวเตอรในระบบใดก็ได ซึ่งตอเขากับอินเทอรเน็ตจะสามารถเขาเรียนจากที่ใดก็ไดในเวลา
ใดก็ได
6. การที่เว็บอนุญาตใหผูเรียนเปนผูควบคุม ผูเรียนสามารถเรียนตามความพรอม
ความถนัดและความสนใจของตน
7. การที่เ ว็บ มีค วามสมบูร ณใ นตนเอง (Self-contained) ทํา ใหเ ราสามารถจัด
กระบวนการจัดการเรียนรูทั้งหมดผานเว็บได การที่เว็บอนุญาตใหมีการติดตอสื่อสารทั้งแบบ
เวลาเดียว (Synchronous Communication) เชน Chat และตางเวลากัน (Asynchronous
Communication) เชน Web Board เปนตน
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เกณฑในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการเรียนรู
เนื่องจากการจัดการเรียนรูมีหลายวิธี ทุกวิธีมีประโยชนในการนํามาใชจัดการเรียนรู
ทั้งสิ้น ขอสําคัญในการนํามาใชตองเลือกใหเหมาะสมจึงจะไดผล วิธีการเลือกการจัดการเรียนรู
จึงเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของการจัดการเรียนรูผูใชควรพิจารณาอยางรอบคอบ
เกณฑในการพิจารณาเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูมีดังนี้
1. วิธีการจัดการเรียนรูที่นํามาใช เหมาะสมกับความสามารถ ความรูในเนื้อหาวิชา
และความสนใจของผูสอน วิธีใดก็ตามถาผูสอนเห็นวานํามาใชไดผล ผูสอนมีความพอใจในการ
ที่นํามาใชก็ควรใชวิธีนั้น ถาผูสอนยังไมมั่นใจ ไมรูสึกสนุก มองไมเห็นแนวทางที่ดีพอ ก็ไมควร
นําวิธีนั้นมาใชสอน เพราะจะไมเกิดผลดีทั้งผูเรียนและผูสอน และจะทําใหผูเรียนเลื่อมศรัทธา
ในผูสอนไปดวย
2. วิธีการจัดการเรียนรูที่ผูสอนพิจารณาเลือกมาใชนั้นตองเหมาะสมกับความสามารถ
ของผูเรียน วิธีการจัดการเรียนรูบางวิธีเหมาะกับผูเรียนบางวัยเทานั้น ผูสอนจะตองพิจารณา
ดูวาวิธีสอนที่ผูสอนพิจารณาเลือกมาใชสอนเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผูเรียนที่ผูสอนจะสอน
หรือไม เชน วิธีสอนแบบบรรยายนานๆ ไมเหมาะกับผูเรียน เปนตน
3. วิธีการจัดการเรียนรูที่นํามาใช ตองพิจารณาใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงค
ของการจั ด การเรี ย นรู เช น ผู ส อนกํา หนดจุ ด ประสงคใ ห ผูเ รีย นสามารถทํา งานเป น กลุม ได
รูจักแกปญหารวมกัน ผูสอนควรใชวิธีสอนแบบแกปญหา ผูสอนจะตองพิจารณาลักษณะวิชา
แตละตอนของเนื้อหาวิชา มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะพิสยั
ผู ส อนต อ งพิ จ ารณาเลื อ กวิ ธี ส อนต า งๆ ให เ หมาะสม ในอั น ที่ จ ะให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู
ตามจุดประสงคที่กําหนด
ผูสอนจะกําหนดจุดประสงคไวดีเลิศเพียงใดก็ตาม ถาผูสอนไมมีวิธีการที่ดีในการที่
จะใหบรรลุจุดประสงค จุดประสงคก็ไมไดผลเทาที่ควร วิธีสอนจึงเปนสิ่งสําคัญในอันที่จะให
บรรลุตามจุดประสงค
4. วิธีสอนตองพิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อหา วัน เวลา และสถานที่ที่จะใชสอน
เชน วิธีสอนที่ตองใชเวลามาก แตผูสอนมีเวลาจํากัดก็ไมเหมาะที่จะนํามาใช หรือผูสอนจะใชวิธี
สอนแบบสาธิตแตสถานที่สอนไมเหมาะ ผูเรียนไมสามารถมองเห็นการสาธิตไดอยางทั่วถึง
วิธีสอนแบบสาธิตไมเหมาะ
5. เลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับอุปกรณและสภาพแวดลอม ผูเรียนจะเรียนไดผลดี
จากอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น หาไดงาย การสํารวจคนหาอุปกรณตางๆที่มีอยูในสถานศึกษาและ
ชุ ม ชนจึ ง เป น สิ่ ง สํ า คั ญ ผู ส อนต อ งพิ จ ารณาเลื อ กใช วิ ธี ส อนให เ หมาะสมกั บ อุ ป กรณ ต า งๆ
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ให เ กิดผลการเรี ยนรู เ ต็มที่ และยังเป นการฝกใหผูเ รียนสนใจและสั งเกตสิ่ งแวดลอมของตน
ยิ่งขึ้นดวย
วิธีสอนแบบตางๆเปนแนวทางที่ผูสอนตองเรียนรูและตองนํามาปรับใชสอนผูเรียน
ให เ กิด ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด โดยพิ จ ารณาเลื อกวิ ธีส อนแบบต า งๆ ที่ เ อื้ อ ต อ หลั ก สู ต รและ
สถานการณมาพิจารณาใชใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนรูในแตละกลุมวิชาและสนอง
ความตองการของผูเรียนแตละวัย แตละระดับ ไมมีวิธีสอนใดที่จะเหมาะสมกับผูเรียนทุกระดับ
ทุกสภาพ ตลอดไป เปนหนาที่ของผูสอนที่จะปรับเปลี่ยนประยุกตใชใหเหมาะสมเอง
47
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บทที่ 7
รูปแบบการจัดการเรียนรู
หลักสําคัญของการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูขอหนึ่งคือ การจัดสภาพแวดลอมให
ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และใหมีปฏิสัมพันธตอกันกับผูสอน ดังนั้น นอกจากผูสอน
จะใช เ ทคนิ ค วิ ธี ส อนแบบต า งๆ ดั ง กล า วแล ว ผู ส อนสามารถใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู
รูปแบบตางๆ เพื่อชว ยให ผูเ รียนบรรลุจุดประสงคการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวได รู ปแบบ
การจัดการเรียนรูจัดเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมอยางมีลําดับขั้นตอน
โดยมีผูสอนเปนผูกระตุน ชี้แนะใหคําปรึกษา และรวมอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม
ตามความมุงหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นๆ ในหนังสือ Model of Teaching กลาวถึง
รูปแบบการจัดการเรียนรูหลายรูปแบบ ซึ่งบรูซ จอยส และมารชา เวล นักการศึกษาสองทาน
ไดนํามาจัดไวอยางเปน ระบบ โดยอาศัยแนวคิดของนัก ทฤษฎีตางๆ มีลําดับ ขั้นในการจัด
การเรีย นรูชัดเจน ในบทนี้ผูเ ขีย นจะกลา วถึง เฉพาะรูป แบบการจัด การเรียนรู 6 รูป แบบ
โดยจะเสนอรูปแบบทั้ง 6 ในดานลักษณะ ความมุงหมาย การวางแผน ลําดับขั้นการจัดการเรียนรู
ผลดีที่มีตอผูเรียน และตัวอยางการจัดการเรียนรูของแตละรูปแบบ

ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบที่ออกมาเพื่อใชจัดการเรียนรู
ในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face teaching) ในหองเรียนหรือในการจัด
การเรียนรูเสริมความรู และเปนรูปแบบที่ใชในการจัดทําสื่อการจัดการเรียนรู ซึ่งรวมถึงหนังสือ
ฟลม วิดีทัศน และโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ตลอดจนกําหนดการจัดการเรียนรูระยะยาว
แต ล ะรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู จ ะให แ นวทางการจั ด การจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ ช ว ยให ผู เ รี ย น
ประสบความสําเร็จตามจุดประสงคดานตางๆ ที่กําหนดไว
รูปแบบการจัดการเรียนรู 6 รูปแบบ
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่บรูซ จอยส และมารชา เวล ไดรวบรวมไวมี 20 รูปแบบ
แตในบทนี้จะเสนอเพียง 6 รูปแบบ ไดแก
1. รูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดรวบยอด (Concept Attainment Model) ใชฝก
วิธีการรวบรวมความรูเขาเปนความคิดรวบยอด นักทฤษฎีคือเจอโรม บรูเนอร (Bruner, 1961)
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2. รูปแบบการจัดการเรียนรูการฝกถามคําถาม (Inquiry Training Model) ใชฝก
ความเขาใจในเหตุและผล ความสามารถในการคนควาหาขอมูล การสรางสมมติฐาน การพิสูจน
สมมติฐาน แลวจึงสรางคําอธิบายหรือกฎขึ้น นักทฤษฎีคือ ริชารด ซุชแมน (Suchman, 1962)
3. รูปแบบการจัดการเรียนรูเทคนิคการจํา (Memory Model) ใชฝกเทคนิคในการจํา
ขอมูล นักทฤษฎีคือ แฮรรี่ ลอเรนน และเจอรี่ ลูคัส (Lorayne and Lucas, 1974)
4. รูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดสรางสรรค (Synectics Model) ใชฝกทักษะ
การคิ ด สร า งสรรค แ ละการคิ ด ร ว มกั น ในกลุ ม เหมาะสํ า หรั บ กิ จ กรรมแก ป ญ หาและการจั ด
การเรียนรูเขียน นักทฤษฎีคือ วิลเลียม กอรดอน (Gordon, 1961)
5. รูปแบบการจัดการเรียนรูการสืบเสาะหาความรูเปนกลุม (Group Investigation
Model) ใชฝกการทํางานรวมกันแบบประชาธิปไตย ฝกวิธีการคนควาหาความรูดวยตนเอง
นักทฤษฎีคือ จอหน ดิวอี้ และเฮอรเบิรด เทเลน (Dewey, 1971; Thelene, 1960)
6. รูปแบบการจัดการเรียนรูการตัดสินใจอยางฉลาด (Jurisprudential Inquiry Model)
ใชฝกการตัดสินใจอยางฉลาดในเรื่องที่เปนปญหาของสังคม นักทฤษฎีคือ เจมส เชฟเวอร และ
โดนัล โอลิเวอร (Shaver, 1966 ; Oliver, 1980)
แตละรูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีลําดับขั้นตอน และมีวิธีการจัดการเรียนรูที่เฉพาะ
แบบเพื่อมุงใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมเฉพาะดานที่ตองการ แตละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดรวบยอด (Concept Attainment Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดรวบยอดไดแนวคิดมาจากการศึกษาพฤติกรรม
การคิดของมนุษยซึ่งเปนทฤษฎีของบรูเนอรและคณะ โดยออกแบบมาเพื่อชวยใหผูเรียนได
เรียนรูการเกิดความคิดรวบยอดจากการรวบรวมขอมูล และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู
ความคิด รวบยอด รูป แบบการจัด การเรีย นรูนี้ สามารถนํ า ไปใชส อนไดผ ลดีกับ ผูเ รีย น
ในทุกระดับวัย ในกรณีที่ผูสอนตองการใหผูเรียนไดรับความรูจากแหลงตางๆ
ลั ก ษณะการจั ด การเรี ย นรู ค วามคิ ด รวบยอด จึ ง เป น การจั ด การเรี ย นรู ที่ ผู ส อน
ยังไมบอกความคิดรวบยอดให แตจะเริ่มดวยการใหผูเรียนไดเปรียบเทียบตัวอยางของสิ่งที่เปน
ความคิดรวบยอดและตัวอยางของสิ่งที่ไมเปนความคิดรวบยอด ผูเรียนจะพิจารณาตัวอยาง
และบอกวาใชหรือไมใชตัวอยางของเรื่องที่เรียน ในขณะเดียวกัน ผูเรียนจะตั้งสมมติฐานไวในใจ
แลวทดสอบสมมติฐานไปดวยจนกวาผูเรียนจะแนใจวาผูสอนจะสอนเรื่องอะไร ใหผูเรียนบอกชื่อ
ความคิดรวบยอด ถายังไมถูกตอง ผูสอนใหโอกาสคิดใหม ตอจากนั้นผูสอนยกตัวอยางเพิ่มเติม
แลวใหผูเรียนยกตัวอยางอีกเพื่อทดสอบความเขาใจของผูเรียนเปนขั้นสุดทาย
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ความมุงหมาย
1. เพื่อฝกใหผูเรียนรูจักสังเกต เปรียบเทียบ สรุป และจําแนกแยกแยะสรรพสิ่งใหเปน
หมวดหมูไดอยางถูกตอง
2. เพื่อฝกการคิด การกลาถามคําถาม เพื่อใหไดความรูและขอสรุปที่ถูกตอง
การวางแผนการจัดการเรียนรู
กอนสอนผูสอนตองเตรียมในขอตอไปนี้
1. เขียนชื่อความคิดรวบยอด เชน จะสอนความคิดรวบยอดของขนมไทย ก็เขียนไววา
“ขนมไทย”
2. เตรียมตัวอยางที่เปนความคิดรวบยอด ประมาณ 10 ตัวอยางเปนอยางนอย เชน
ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหมอแกง ขนมตะโก ขนมกลวย ขนมสอดไส ขนมขาวเหนียวตัด
สังขยา ฯลฯ
3. เตรียมตัวอยางที่ไมเปนความคิดรวบยอด ประมาณ 10 ตัวอยาง เชน ขนมจีบ
ซาลาเปา ขนมฝรั่ง ขนมเคก คุกกี้ ขนมเปยะ ขนมโตเกียว ขนมปง ขนมกุยชาย เฉากวย ฯลฯ
4. เตรียมลักษณะเฉพาะหรือลักษณะรวมที่สําคัญของสิ่งที่เปนความคิดรวบยอด เชน
ขนมไทยมีลักษณะเฉพาะ คือ
- มีรสหวานแหลม
- ไมใชนม เนย เปนสวนผสม
- มีความประณีตและมีศิลปะในการจัดทํา
- ตกทอดและถายทอดมาจากบรรพบุรุษ
5. พิจารณาลักษณะของสิ่งที่ไมเปนลักษณะเฉพาะ เชน
- ทําจากแปง น้ําตาล ไข
- มีทั้งรสหวานและรสเค็ม
- ใชเวลาในการจัดทํา
- มีความสวยงาม นารับประทาน
ฯลฯ
6. สรุปเปนกฎ (Rule) คือ เขียนคําอธิบายลักษณะความคิดรวบยอด จะไดวา “ขนมไทย
เปนขนมที่มีรสหวานแหลม ไมใชนมเนยเปนสวนผสม มีความประณีตและมีศิลปะในการจัดทํา
แบบไทย ตกทอดและถายทอดมาจากบรรพบุรุษ” เชนนี้ เปนตน
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ผลดีที่มีตอผูเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้กอใหเกิดผลดีตอผูเรียนทั้งทางตรงและทางออมดังนี้
1. ผลทางตรง
1.1 ผูเรียนสามารถพัฒนาการสรางความคิดรวบยอดดวยตนเอง
1.2 ผูเรียนสามารถสรางความคิดเฉพาะเรื่องได
1.3 ผูเรียนสามารถคิดหาเหตุผลจากตัวอยางไปหากฎหรือขอสรุปได
2. ผลทางออม
2.1 ผูเรียนจะเขาใจและยอมรับถึงความแตกตางทางความคิด
2.2 ผูเรียนจะมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล
2.3 ผูเรียนจะมีความอดทนตอบางความคิดรวบยอดที่ไมกระจางชัดเจนได

รูปแบบการจัดการเรียนรูการฝกถามคําถาม (Inquiry Training Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูการฝกถามคําถามนี้ไดแนวคิดมาจากผลงานของนักการศึกษา
ชื่อ ริชารด ซุชแมน โดยออกแบบมาเพื่อสอนใหผู เ รี ยนมีส ว นรวมในการใช เหตุ ผล มี ค วาม
คลองแคลวและมีความแมนยําในการถามคําถาม ตลอดจนการคาดคะเนโดยการตั้งสมมติฐาน
และการพิสูจนสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้น รูปแบบนี้แตเดิมคิดขึ้นมาใชกับวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
แตตอมาไดนํามาประยุกตใชกับวิชาสังคมศึกษา และการฝกภาคปฏิบัติในดานชีวิตและสังคม
ลักษณะการจัดการเรียนรูของรูปแบบนี้เนนทักษะในการคิดอยางมีระบบ ใหผูเรียน
เห็นความสัมพันธระหวางเหตุและผล ซึ่งตองมีหลักฐานสนับสนุน ผูเรียนจะไดรับปญหาที่ทําให
เกิดความประหลาดใจสงสัย ใครที่จะหาคําตอบ ผูสอนจะอธิบายใหเห็นถึงปญหา ผูเรียนตองคิด
ถามคําถามประเภทใช-ไมใช และตองตั้งสมมติฐานซึ่งเปนการคาดคะเนคําตอบที่ควรจะเปน
ไวดวย ผูเรียนจะทดสอบสมมติฐานดวยการถามคําถามใช-ไมใช มากขึ้น จนกวาจะพบคําตอบ
ที่ถูกตอง ดังนั้น คําถามที่ใชในการถามสําหรับการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้มี 2 ประเภท ไดแก
1.
คําถามใช-ไมใ ช เปนคําถามเพื่อคนหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ตองการคนพบ
ซึ่งผูสอนจะตอบเพียงใชหรือไมใช มี-ไมมี ใชได-ใชไมได ฯลฯ เทานั้น
2. คําถามที่เปนสมมติฐาน เมื่อผูเรียนไดขอมูลเพียงพอก็จะตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับ
สิ่งนั้น ผูเรียนสามารถตั้งไดหลายๆ สมมติฐาน เมื่อไดสมมติฐานแลวผูเรียนจะทดสอบสมมติฐาน
ดวยการถามคําถามประเภทที่ 1 ถาไดขอมูลที่ขัดแยงกับสมมติฐาน สมมติฐานก็ถูกยกเลิกไป
ถ า ได ข อ มู ล ที่ ส นั บ สนุ น สมมติ ฐ าน ผู เ รี ย นจะตั้ ง คํ า ถามที่ ค น หาข อ มู ล ขึ้ น เพื่ อ ค น หาคํ า ตอบ
ที่ถูกตอง
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ความมุงหมาย
1. เพื่อฝกการคิดถามคําถามอยางมีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุน
2. เพื่อฝกวิธีการถามคําถามและการตั้งสมมติฐาน เพื่อใหไดคําตอบที่ถูกตอง
3. เพื่อฝกความสามารถในการสรุปความและนําขอสรุปนั้นไปใชในการอธิบายความ
การวางแผนการจัดการเรียนรู
กอนสอนผูสอนจะตองเตรียมในขอตอไปนี้
1. ปญหา (สิ่งของ การกระทํา หรือปรากฏการณธรรมชาติ)
2. เลือกวิธีเสนอปญหา อาจใชวิธีการเลาเรื่อง การแสดง หรือใชอุปกรณ ประกอบ
การอธิบายปญหา
3. เตรียมประโยค หรือคําอธิบายเพื่อชี้แจงงานแกผูเรียน
4. เตรียมประโยคที่จะใชในการกระตุนใหผูเรียนถามคําถาม
5. เตรียมประโยคคําถามประเภทสมมติฐานเพื่อกระตุนใหผูเรียนทํานายผลที่จะเกิด
ตามมา
ลําดับขั้นการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูไวดังนี้
1. ขั้นที่ 1 เสนอปญหา
1.1 ผู ส อนอธิ บ ายวิ ธี ก ารเรี ย น โดยชี้ แ จงให ผู เ รี ย นเข า ใจลํ า ดั บ ขั้ น ของการจั ด
การเรียนรู (ทั้งนี้ผูสอนตองสอนวิธีตั้งคําถามใหผูเรียนจนสามารถตั้งคําถามทั้งสองประเภทได
อยางคลองแคลว)
1.2 ผูสอนเสนอปญหา (ซึ่งอาจเปนเรื่องราวปรากฏการณ สิ่งตางๆ ที่นาสนใจ
นาอยากรู อยากเห็น)
2. ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลที่ผูเรียนไดรับจากการตั้งคําถาม
2.1 ผูเรียนพิจารณาลักษณะหรือธรรมชาติของสิ่งที่เปนปญหา
2.2 ผูเรียนตั้งคําถามเพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เปนปญหา
2.3 ผูสอนตอบคําถามผูเรียนโดยตอบเพียง ใช หรือ ไมใช
3. ขั้นที่ 3 รวบรวมขอมูลที่ผูเรียนไดรับจากการตั้งคําถามเพื่อทดสอบ
3.1 ผูเรียนและผูสอนจําแนกขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เปนปญหา
3.2 ผูเรียนตั้งสมมติฐานโดยพิจารณาความสัมพันธระหวางเหตุและผลของปญหา
แลวจึงทดสอบสมมติฐานโดยการตั้งคําถาม
4. ขั้นที่ 4 สรางคําอธิบาย
ผูเรียนตัดสินใจวาสมมติฐานใดมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนแลวจึงสรางกฎหรือ
คําอธิบาย
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5. ขั้นที่ 5 วิเคราะหระบบความคิด
ผูเรียนและผูสอนวิเคราะหขั้นตอนในการคิดเพื่อคนหาคําตอบของปญหา เพื่อ
การปรับปรุงวิธีคิดใหดีขึ้นในคราวตอไป
ผลดีที่มีตอผูเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้มีผลดีตอผูเรียนทั้งทางตรงและทางออมดังนี้
1. ผลทางตรง
1.1 ผู เ รี ย นจะมี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร กล า วคื อ พบป ญ หา
ตั้งสมมติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ สมมติฐาน และสรุปผลถาขอมูลนี้
ถูกตอง
1.2 ผู เ รี ย นจะเกิ ด ทั ก ษะการคิ ด ถามคํ า ถามที่ ดี ผู เ รี ย นได ท ราบว า คํ า ถามใด
เปนคําถามที่ดีที่ชวยคนหาคําตอบ และคําถามใดที่ไมดี
2. ผลทางออม
2.1 ผูเรียนจะเกิดความคิดสรางสรรค สามารถถามคําถามไดดีขึ้น
2.2 ผู เ รี ย นจะมี อิ ส ระในการเรี ย นรู เกิ ด ความรู สึ ก มั่ น ใจว า ตนสามารถเรี ย นรู
ดวยตนเองได
2.3 ผูเรียนจะเกิดการยอมรับ เขาใจ และอดทนตอการเรียนรูบางสิ่งบางอยางที่
ไมมีความชัดเจนได เพราะบางสิ่งบางอยางนั้นไมมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว
2.4 ผูเรียนจะเขาใจธรรมชาติของความรูวา ความรูจะเกิดขึ้นใหมและเปลี่ยนแปลง
ใหมอยูตลอดเวลา
232

รูปแบบการจัดการเรียนรูเทคนิคการจํา (Memory Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้จะใชเทคนิคการจําที่เรียกวา “Memonics” เปนยุทธวิธี
ใหผูเรียนไดฝกการจํา ทําใหผูเรียนไดแนวทางการซึมซับขอมูลไดอยางรวดเร็วและงายดาย
อันจะเปนประโยชนแกผูเรียนในการศึกษาขอมูล ความรู และความคิดรวบยอดตางๆ รูปแบบ
การจัดการเรียนรูเทคนิคการจํานี้ไดผานการทดสอบในหลักสูตรหลายสาขากับผูเรียนหลาย
ระดั บอายุ และมีความสามารถในหลายลักษณะพบวาไดผลเปนที่พอใจ ผูสอนจึงควรไดนํา
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไปใหผูเรียนไดฝกฝน ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดคนพบวิธีการที่เขาจะ
ทํางานไดดีขึ้ น นักการศึกษาชื่ อ ลูคั ส และลอเรนน เปนผูนําไปประยุกต ใ ช อยางแพรหลาย
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ดังนั้น ลักษณะการจัดการเรียนรูของรูปแบบนี้จึงเปนการฝกเทคนิคการจําใหแกผูเรียน ซึ่งมี
7 วิธี ผูเรียนสามารถเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีรวมกันก็ได เทคนิคการจํา 7 วิธี มีดังนี้
วิธีที่ 1 จัดหมวดหมูขอมูลใหงายแกการจํา
วิธีที่ 2 จัดลําดับขอมูลเพื่อใหจํางาย
วิธีที่ 3 เชื่อมโยงขอมูลโดยใชเสียงเปนหลัก
วิธีที่ 4 เชื่อมโยงขอมูลกับรูปหรือภาพหรือสิ่งที่เห็น
วิธีที่ 5 เชื่อมโยงขอมูลกับเรื่องราว หรือสิ่งที่คลายกันกับสิ่งที่เคยรูมา
วิธีที่ 6 เชื่อมโยงขอมูลกับสิ่งที่เกินความจริง
วิธีที่ 7 การทบทวนบอยๆ
ความมุงหมาย
1. เพื่อใหผูเรียนไดฝกวิธีการจําที่มีระบบ
2. เพื่อใหผูเรียนไดนําวิธีการจําไปใชในการจําขอมูล ความรูตางๆ อันเปนประโยชน
ตอการเรียนและตอชีวิตประจําวัน
การวางแผนการจัดการเรียนรู
1. เตรียมเรื่องที่จะนํามาสอนเพื่อฝกวิธีการจํา
2. เตรียมตัวอยางของเทคนิคการจําแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สอน
ลําดับขั้นการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ผูสอนเสนอสิ่งที่จะใหผูเรียนเรียนรูดวยการจํา
ขั้นที่ 2 ผูสอนสอนเทคนิคการจําเนื้อหานั้นโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
ขั้นที่ 3 ผูสอนฝกวิธีการจําวิธีอื่นใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเทคนิคการจําหลายๆ
วิธี
ขั้นที่ 4 ผูสอนใหผูเ รียนฝกจําจากเนื้อหาอื่นๆ ของตน แลวมาบอกใหเพื่อนฟงถึง
วิธีการที่ใชในการจํา
ผลดีที่มีตอผูเรียน
1. ผลทางตรง
1.1 ผูเรียนจะสามารถจําขอมูลและความคิดเห็นตางๆ ได
1.2 ผูเรียนไดเรียนรูการจําอยางมีระบบ
1.3 ผูเรียนจะมีความตั้งใจในการจําและการเรียนรูวิชาการตางๆ
2. ผลทางออม
2.1 ผูเรียนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจที่สามารถจดจําขอมูลตางๆ ได
2.2 ผูเรียนจะมีความสามารถในการพัฒนาเทคนิคการจําดวยตนเอง
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รูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดสรางสรรค (Synetics Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู
รูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดสรางสรรค เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงเนน
การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ใ ห กั บ ผู เ รี ย น ซึ่ ง ได รั บ การออกแบบขึ้ น โดยนั ก การศึ ก ษา
ชื่ อ วิ ล เลี ย ม กอร ด อน จุ ด เริ่ ม แรกของรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู นี้ เ กิ ด มาจากการนํ า ไปใช
เพื่อพัฒนา “กลุมสรางสรรค” ของหนวยงานทางธุรกิจที่จะคิดหาวิธีการในการแกปญหาหรือ
ผลิตสิ่งของใหมๆ ตอมากอรดอนและคณะไดนํามาประยุกตใชกับกระบวนการจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษาและปรากฏวาไดผลดี จึงไดมีการพัฒนาใหเปนระบบที่เหมาะสมขึ้นในเวลาตอมา
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มีลักษณะสําคัญที่เปนจุดเดนก็คือ นําเอาการเปรียบเทียบ
มาใหผูเรียนไดคิดพิจารณาและเปรียบเทียบกันอยางละเอียด เมื่อการเปรียบเทียบมาถึงจุดหนึ่ง
ผูเรียนก็จะสามารถเสนอบทเรียนหรืองานของบทเรียนในมิติที่แตกตางไปจากกรอบแนวคิด
เดิมๆ ไดอยางเกิดผล
การเปรียบเทียบตามรูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดสรางสรรคมี 3 ชนิดคือ
1. การเปรียบเทียบแบบทางตรง (Direct analogy) เปนการเปรียบเทียบแบบ
งายๆ ระหวางสิ่งของสองสิ่ง ความคิดสองความคิด สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันจะเปนอะไรก็ได
ที่เราตองการเปรียบเทียบ เชน คน พืช สิ่งของ สถานที่ ความคิด หรืออื่นๆ การเปรียบเทียบ
ชนิดนี้ชวยใหผูเรียนมองเห็นบทเรียนในแนวทางและความคิดใหม เชน เปรียบเทียบการเขียน
จดหมายกับหนอน การเขียนจดหมายกับรถไฟ การเขียนจดหมายกับเมฆ เปนตน
2. การเปรียบเทียบแบบบุคคล (Personal analogy) เปนการเปรียบเทียบโดยเอา
ตัวผูเรียนไปเปนบางสิ่งบางอยางที่ผูสอนยกขึ้น การเปรียบเทียบเชนนี้ชวยใหผูเรียนมีสวนรวม
ในบทเรียน มองเห็นบทเรียนเปนสิ่งไมไกลจากตัว มองเห็นแนวในการคิดสรางสรรคจากฐาน
ความคิดของตัวเอง และฐานความคิดจากสิ่งที่ใหเปรียบเทียบ ตัวอยางการเปรียบเทียบแบบ
บุคคล เชน สมมติใหผูเรียนเปนรถไฟ เปนหนอน หรือเปนเมฆ แลวรูสึกอยางไร
3. การเปรียบเทียบแบบคูคําขัดแยง (Compressed conflict) เปนการเปรียบเทียบ
อีกชนิดหนึ่งที่นําเอาคําที่ขัดแยงกันสองคํามาสรางเปนคําใหมและเปนความคิดรวบยอดใหม
เชน ตัวอยางคําวา ถนอมรักดวยความรุนแรง ไฟเย็น ความทุกขที่หวานชื่น หนาชื่นอกตรม
เปนตน
ลักษณะการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้จึงเปนรูปแบบที่ผูเรียนมีอิสระอยางเต็มที่ในการคิด
คําเพื่อมาเปรียบเทียบในแตละขั้นตอน ดังนั้น ผูสอนจึงตองเปดโอกาสใหอิสระและใหผูเรียนรูสึก
สนุกในการคิดคําไดอยางเสรี
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ความมุงหมาย
1. เพื่อมุงฝกความคิดสรางสรรค หรือการคิดที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิม
เพื่อใหเกิดสิ่งแปลกใหมขึ้น เปนการคิดอยางอิสระในหลายๆ วิธีการ
2. เพื่อฝกความกลาในการแสดงออก ความกลาที่จะพูดแสดงความคิดของตนเอง
ที่ไมเหมือนคนอื่น
3. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค และทักษะที่ตองใชความคิดสรางสรรค
เชน การออกแบบ
การวางแผนการจัดการเรียนรู
ผูสอนตองเตรียมการในดานตอไปนี้
1. เตรียมเรื่องที่จะสอน
2. เตรียมสิ่งสองสิ่งที่จะใหผูเรียนเปรียบเทียบ โดยเขียนไวเปนคู ประมาณ 5 คู
3. เตรียมสิ่งที่จะสมมติใหผูเรียนเปนประมาณ 4-5 สิ่ง
4. เตรียมตัวอยางคําหรือวลีที่เปนคูขัดแยงเพื่อเปนแนวทางแกผูเรียน
ลําดับขั้นการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 บรรยายความคิ ด ให ผู เ รี ย นขี ย นเรื่ อ งราวหรื อ เขี ย นบรรยายความคิ ด
ความรูสึกในเรื่องที่ผูสอนกําหนดให หรือผูเรียนกําหนดเอง ในเวลาที่ผูสอนกําหนด อาจเปน
5-10 นาที ผูเรียนอาจวาดภาพก็ไดในขั้นตอนนี้ เชน ผูเรียนเขียนเรื่อง ผูสอนของฉัน
ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบ ใหผูเรียนเปรียบเทียบแบบตรง (Direct analogy) โดยผูสอน
ยกคําถามเปรียบเทียบกัน 2-3 คู เปนคําที่สัมพันธกับเรื่องที่เขียน และเปนคําเปรียบเทียบ
ที่ไมนาจะเขากันได เชน ผูสอนกับทหาร ผูสอนกับ ผาไหม ผาไหมกับ ชายทะเล ถาผูเ รียน
วาดภาพ เชน วาดภาพ “ปาไม” ผูสอนควรใหคิดคําเพื่อเปรียบเทียบ เชน ปาไมกับทองฟา
ปาไมกับทะเล ทะเลกับพระอาทิตย ตอจากนั้นใหผูเรียนเปรียบเทียบวาคําแตละคูนี้มีอะไร
เหมือนกัน หรือมีลักษณะรวมกันแลว
ขั้นที่ 3 สมมติ ใหผูเ รียนสมมติวาตนเองเปนสักอยางหนึ่ง (Personal analogy)
จากคําในขั้นที่ 2 แลวคิดคําวาตนจะรูสึกอยางไร เขียนคําเหลานั้นลงไว
ขั้นที่ 4 สรางคําใหม ใหผูเรียนสรางคําใหม โดยนําคําที่ไดในขั้นที่ 2 และ 3 มาประสมกัน
เป น คํ า ใหม ห รื อ วลี ใ หม ที่ มี ค วามหมายขั ด แย ง กั น แต ไ ม ใ ช ค ามหมายตรงกั น ข า ม อาจเพิ่ ม
คําเชื่อมได (ยกเวนคํา “แต”) เชน ไฟเย็น รักอันตราย เสรีภาพที่มีขอบเขต
ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบ ใหผูเรียนเปรียบเทียบตรง เปนครั้งที่ 2 โดยผูสอนใหผูเรียน
เลือกคําที่ไดในขั้นที่ 4 วาจะใชคําใดบาง อาจใชวิธีการยกมือนับคะแนนเปนเอกฉันท แลวให
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ผูเรียนเปรียบเทียบวาคําหรือวิลีใหมนั้นเหมือนกับอะไร เชน เสรีภาพที่มีขอบเขตเหมือนกับ
การแตงงาน
ขั้นที่ 6 บรรยายความคิด ใหผูเรียนทํากิจกรรมในขั้นที่ 1 เปนครั้งที่สอง เชน ถาใน
ขั้นที่ 1 ผูเรียนเขียนเรียงความ ในขั้นนี้ก็ใหผูเรียนเขียนเรียงความใหมโดยใชคําที่ไดในขั้นที่ 5
เมื่อเขียนเสร็จแลวนํางานทั้ง 2 ครั้งมาเปรียบเทียบกัน
ผลดีที่มีตอผูเรียน
1. ผลทางตรง
1.1 ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการเรียนวิชาตางๆ
1.2 ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดสรางสรรคดีขึ้น
2. ผลทางออม
2.1 เมื่อผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียน ทําใหรูสึกพอใจและสนใจเรียน
มากเพิ่มขึ้น
2.2 เมื่อผูเรียนทํางานรวมกัน จะทําใหความสัมพันธในกลุมดีขึ้น

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม
(Group Investigation Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ก ารสื บ เสาะหาความรู เ ป น กลุ ม นี้ ไ ด พั ฒ นามาจาก
แนวความคิดของจอหนดิวอี้ ในเรื่องของประชาธิปไตยในการจัดการเรียนรู ออกแบบมาเพื่อ
นําไปใชในวิชาตางๆกับผูเรียนทุกระดับอายุ ซึ่งมีจุดเนนที่มุงใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหพิจารณา
ปญหาใหเปน และพิจารณาใหรอบดาน ใหรูจักวิธีการรวบรวมขอมูล การตั้งสมมติฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยที่ผูสอนควรไดจัดกระบวนการกลุม และจัดระเบียบในการทํางานใหแก
ผูเรียน เพื่อเอื้ออํานวยตอการรวบรวมขอมูล และการทํากิจกรรมของผูเรียน จากการสํารวจ
กระบวนการใชรูปแบบนี้ นักการศึกษาพบวาการนํารูปแบบนี้ไปใชอยางมีชีวิตชีวา กอใหเกิด
ผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางดี การจัดการเรียนรูของรูปแบบนี้จะเนนใหผูเรียนมีอิสระ
ในการศึกษามาหาความรูตามหลักประชาธิปไตย ใหผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ใหได
คนควาหาขอมูลความรูจากแหลงตางๆ มิใชเฉพาะในหองเรียนเทานั้น ทําใหผูเรียนเกิดนิสัย
การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองไดดวยความมั่นใจ
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ความมุงหมาย
1. เพื่อฝกกระบวนการกลุมในการทํางานแบบประชาธิปไตย ฝกการเปนผูนํากลุม
ฝกการเปนสมาชิกกลุม และฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
2. เพื่อฝกวิธีการสืบเสาะคนควาหาความรูอยางมีกระบวนการฝกการวิเคราะหปญหา
การขบคิดปญหา การพิจารณาปญหาหลายๆ ดาน การสํารวจและรวบรวมขอมู ลสนับสนุ น
สมมติฐานเพื่อการสรุปผลอยางมีเหตุผล
3. เพื่ อ ฝ ก การกล า คิ ด กล า แสดงออก ฝ ก การตั ด สิ น ใจ ฝ ก ความรั บ ผิ ด ชอบ และ
ความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ
4. เพื่อปลูกฝงนิสัยการสืบเสาะคนควาหาความรู เปนผูใครรูใครเรียน รักการคนควา
หาขอมูลมาเปนคําตอบตอปญหาหรือคําถามที่ไดรับดวยตนเอง
การวางแผนการจัดการเรียนรู
1. เตรียมเรื่องที่จะสอน โดยหาขอมูลที่จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดกวางขวางอยาก
อภิปราย อยากแสดงความคิดเห็น แลวแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน
2. เตรียมอุปกรณ เตรียมเอกสารที่จําเปนตองใชในการคนควา
3. เตรียมวิธีการเสาะแสวงหาความรูไวใหพรอม เชน ถาจะตองใหผูเรียนไปสัมภาษณ
บุคคลในสถานที่ตางๆ ก็จําเปนที่ผูสอนตองไปติดตอไวลวงหนา
4. เตรียมเปนที่ปรึกษาในขณะที่ผูเรียนอภิปรายและแบงงานกันทํา
5. เตรี ย มสอนวิ ธี ก ารทํ า งานเป น กลุ ม ให แ ก ผู เ รี ย น เช น การเลื อ กหั ว หน า กลุ ม
การวางแผนงาน การแบงงาน การดําเนินงานตามแผน การรวบรวม และการสรุปผลงาน
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ลําดับขั้นการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ผูสอนเสนอปญหา ผูสอนเสนอปญหาใหผูเรียนคิดหาคําตอบ การเสนอปญหา
นี้ตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากรูอยากเรียน ใหเกิดความกระตือรือรนที่จะแกปญหา
โดยที่ผูสอนอาจใชสื่อการจัดการเรียนรูนําเรื่อง เชน ใหดูโทรทัศน ดูภาพ ฟงขาว สาธิตใหดู
เลาเรื่องใหฟง หรือใหเห็นขอมูลที่เปนตัวเลขจากที่ผูสอนเตรียมมา
ขั้นที่ 2 กระตุนใหผูเรียนคิดแกปญหา ผูเรียนพิจารณาปญหาวาจากขอมูลหรือปญหา
ที่ไดรับ เกิดความคิดสงสัยเกี่ยวกับอะไรบาง จะไปศึกษาเรื่องใดเพิ่มเติม เพื่อมาตอบคําถามนั้น
ผู เ รี ย นอาจคิ ด ได ห ลายประเด็ น เป น ป ญ หาย อ ยๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ผู ส อนต อ งให ก ลุ ม เลื อ กป ญ หา
ที่อยากจะศึกษา อาจได 2-3 ปญหาก็ได ดังนั้นในขั้นนี้จึงตองมีการจัดแบงกลุมผูเรียนใหเปน
กลุมยอย แลวรับผิดชอบประเด็นปญหาที่จะไปศึกษาคนควาหาขอมูลมาเปนคําตอบ
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ขั้นที่ 3 ผูเรียนวางแผนงาน ผูเรียนแตละกลุมวางแผนการทํางานแบงงานกันไปศึกษา
คนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ บริษัท หางรานที่เกี่ยวของ โดยใช
วิธีการตางๆ เชน สอบถาม สัมภาษณ อาน คนควา ฯลฯ
ขั้นที่ 4 ผูเรียนลงมือปฏิบัติงาน ผูเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว โดยแยก
ยายกันไปคนควาหาความรู อาจเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได
ขั้นที่ 5 ผูเรียนรายงานผลงานและกระบวนการทํางาน
ขั้นที่ 6 ผูเรียนกลับไปทํากิจกรรมตามลําดับขั้นใหม ผูเรียนรวมกันพิจารณาวา
มีเรื่องใดที่เปนปญหาเพิ่มขึ้นอีก ถาผูเรียนยังไมพอใจกับความรูนั้น ใครจะคนควาตอก็ทําไดโดย
ดําเนินการตามขั้นที่ 1 ใหม
ผลดีที่มีตอผูเรียน
1. ผลทางตรง
1.1 ผูเรียนรูจักวิธีการคนควาหาความรูอยางมีระบบระเบียบ
1.2 ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการทํางานกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ผูเรียนเกิดความเขาใจวา ความรูเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น สามารถคนควาได
2. ผลทางออม
2.1 ผูเรียนเรียนรูวิธีสรางความสัมพันธอันดีระหวางตนกับเพื่อนและผูอื่น
2.2 ผูเรียนรูบทบาทของตนในการชวยเหลือสังคม
2.3 ผูเรียนเรียนรูวิธีการหาความรูอยางอิสระไดดวยตนเอง
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รูปแบบการจัดการเรียนรูการตัดสินใจอยางฉลาด (Jurisprudential Inquiry Model)
ลักษณะการจัดการเรียนรู
คําวา “Jurisprudential” แปลวา การติดสินใจอยางฉลาด (Wise judgement) รูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู นี้ เ หมาะสํ า หรั บ ที่ จ ะใช ส อนในเนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ป ญ หาสั ง คมหรื อ ป ญ หา
บานเมือง โดยที่ผูเรียนจะไดศึกษาสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น แลวไดวิเคราะหแยกแยะปญหา
และตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางแกไขที่คิดวาจะชวยแกปญหานั้นได เปนการตัดสินใจที่คํานึงถึง
คานิยมของตนเอง และคานิยมของสังคมดวย
ลักษณะการจัดการเรียนรูจะสอนวิธีการตัดสินใจมากกวาจะสอนวาตัดสินใจเลือกอะไร
โดยมุ ง ให ผู เ รี ย นสามารถตั ด สิ น ใจได อ ย า งฉลาดด ว ยตั ว เขาเอง เป น การตั ด สิ น ใจที่ เ กิ ด ผล
ทางบวกไมขัดแยงตอคานิยมหรือความรูสึกของตนเอง และของสังคม ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียน
ไดเห็นปญหาหรือสถานการณที่เปนขอขัดแยงในสังคม และเกิดความรูสึกที่จะหาแนวทางแกไข
ปญหานั้น การจะเลือกใชแนวทางใดเพื่อแกปญหาตองอาศัยการตัดสินใจอยางฉลาดรอบคอบ
247
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ผู ส อนจะให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู วิ ธี ก ารวิ เ คราะห ค วามคิ ด ค า นิ ย มของตนเองและของสั ง คม
ทั้งทางบวกและทางลบ ใหผูเรียนไดแยกแยะวาอะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือคานิยม อะไรคือ
ขอขัดแยง ใหผูเรียนไดพิจารณาอยางรอบคอบถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช
แนวทางนั้ น ในการแก ป ญ หา แล ว จึ ง ค อ ยตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง ถื อ ได ว า เป น การตั ด สิ น ใจที่ มี เ หตุ ผ ล
ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้จึงเปนการจัดการเรียนรูวิธีการตัดสินใจที่ฉลาดแกผูเรียน
ความมุงหมาย
1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจคานิยมของตนเองและผูอื่น
2. เพื่อฝกการตัดสินใจอยางฉลาดในการแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อฝกการใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลในการแกปญหา
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การวางแผนการจัดการเรียนรู
1. เตรียมเรื่องที่เปนปญหาที่เปนขอขัดแยงในสังคม
2. เตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหานั้น
3. เตรียมแนวทางการแกปญหาและคํานิยามสําหรับแนวทางการแกปญหา
4. เตรียมเหตุผลในการสนับสนุนและคัดคานแนวทางแกปญหานั้น
5. เตรียมอภิปรายทํานายผลการแกปญหาโดยใชแนวทางนั้น
ลําดับขั้นการจัดการเรียนรู
ขั้นที่ 1 ผูสอนเสนอสถานการณปญหา ผูสอนเสนอสถานการณ ขาว เรื่องราวที่เปน
ปญหา หรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม หรือเปนเรื่องราวที่วิพากษวิจารณกันมากในสังคม
ขณะนั้น ใหผูเรียนไดเขาใจขอเท็จจริง (Fact) อยางแจมแจง เพื่อใหเกิดความรูสึกเปนปญหา
ที่ตองชวยกันพิจารณาแกไข
ขั้นที่ 2 ผูเรียนแยกแยะปญหา ใหผูเรียนไดแยกแยะปญหาที่ผูสอนนําเสนอในแงมุม
ตางๆ อยางกวางขวางทั้งสาเหตุและแนวทางการแกไข จากนั้นใหผูเรียนไดเลือกแนวทาง
การแกไขจากขอ 1 มา 1 ขอ เพื่อมาอภิปรายรวมกันวาควรมีรายละเอียดอะไรบางในแนวทาง
แกไ ขนั้น แลว ใหผูเ รีย นชว ยกันใหคํานิย ามของแนวทางการแกไ ขปญ หาขอ ที่เ ลือ กมานั้น
อยางชัดเจนและรัดกุม
ขั้นที่ 3 ผูเรียนตัดสินครั้งที่ 1 ใหผูเรียนตัดสินใจตามความคิด ความรูสึกของตนเอง
วาจากคํานิยามที่ใหไวในขั้นที่ 2 ผูเรียนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย เพราะเหตุใด จะแกไขเปน
อยางไร อาจมีผูเรียนแสดงความคิดเห็นเปน 2 ฝาย เปนการตัดสินใจครั้งที่ 1
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ขั้นที่ 4 ผูเรียนสํารวจผลการตัดสินใจครั้งแรก ใหผูเรียนอภิปรายผลที่จะเกิดขึ้น
ทั้งทางบวกและทางลบ จากแนวทางการแกไขที่ตัดสินใจเลือกในขั้นที่ 3 วาถานําแนวทางนั้นมา
ใชจะเกิดผลดีและผลเสียอะไรตามมาบาง ควรไดเรียงลําดับความสําคัญของผลที่เกิดขึ้นนั้นดวย
ขั้นที่ 5 ผูเรียนตัดสินใจอีกครั้ง เมื่อไดพิจารณาทั้ง ผลดีแ ละผลเสียอยางรอบคอบ
ในขั้นที่ 4 แลว ใหผูเรียนไดตัดสินใจอีกครั้งวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับแนวทางแกไขนั้น และ
เพราะเหตุใด
ขั้นที่ 6 ผูเรียนตรวจสอบการตัดสินใจครั้งหลัง ใหผูเรียนไดตรวจสอบการตัดสินใจ
ครั้งหลังวาเปนไปไดมากนอยเพียงใด โดยผูสอนและผูเรียนรวมทํานายผลดีที่จะเกิดตามมา
ผลดีที่มีตอผูเรียน
1. ผลทางตรง
1.1 ผูเรียนจะมีหลักการและแนวทางในการวิเคราะหปญหาสังคม
1.2 ผูเรียนจะเขาใจบทบาทและความคิดของผูอื่น
1.3 ผูเรียนจะมีความสามารถในการสนทนาปญหาบานเมืองไดดวยความมั่นใจ
และรอบคอบ
2. ผลทางออม
2.1 ผูเรียนจะรูสึกมีความเขาใจผูอื่นดีขึ้น
2.2 ผูเรียนจะเรียนรูวิธีการหาขอเท็จจริงมาชวยในการแกปญหาสังคม
2.3 ผูเรียนจะรูสึกมีสวนรวมในปญหาบานเมืองและยินดีที่จะแสดงบทบาท แสดง
ความคิดเห็นในการชวยแกไขปญหา
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รูปแบบการจัดการเรียนรูเปนแผนงานหรือแบบแผนของการจัดการเรียนรูที่ออกแบบ
มาเพื่อใชจัดการเรียนรูในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากันในหองเรียน ผูเรียนจะเปน
ผูทํากิจกรรมตามลําดับขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นๆ โดยมีผูสอนเปนผูแนะนํา
ใหแนวทาง กระตุนใหคิด ใหแกปญหาใหศึกษาคนควา ฯลฯ เพื่อผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตาม
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูที่รูปแบบนั้นกําหนดไว
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บทที่ 8
แนวคิดในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
ในความหมายที่ค นส ว นใหญเ ขาใจกัน มาแตเ ดิ มนั้น การประเมิน ผลเป นกิจ กรรม
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู แต ห ลั ก สู ต รแบบอิ ง มาตรฐานมุ ง ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู
จนปรากฏเปนคุณสมบัติเดนชัดติดตัวผูเรียนไปอยางยั่งยืนและนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิต
ดังนั้น การจัดการเรียนรู จึงควรใหอยูในสภาพจริงใหมากที่สุด เมื่อการจัดการเรียนรูเปนไปตาม
หรือสอดคลองกับสภาพจริง (Authentic learning) แลวการประเมินผลการเรียนรูก็ควรประเมิน
ใหเปนไปตามสภาพจริง (Authentic assessment) ดวย ซึ่งหลักการของการประเมินตามสภาพ
จริงนั้นถือวาการประเมินผลกับการเรียนรูเกิดขึ้นอยางผสมผสานกัน กลาวคือ เมื่อมีกิจกรรม
การเรียนรูผูเรียนก็จะไดแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมา ซึ่งเปนขอมูลที่ใชประเมินตามสภาพจริง
ไดในทันที ดวยเหตุดังกลาวการประเมินจากการปฏิบัติจริงจึงมีความสําคัญมากขึ้น
การวัดและประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการวัดผลการเรียนรูตามแนวทาง 3
ประการ คือ
1. วัดครบถวนตามจุดประสงคการเรียนรูไดจริง
วัดความสามารถทางความรู ความคิดไดจริง (Cognitive Ability)
วัดความสามารถในการปฏิบัติไดจริง (Performance/Practice Ability)
วัดคุณลักษณะทางจิตใจไดจริง (Affective Characteristics)
2. วัดไดต รงความเปนจริง คือ สิ่ งที่วัดไดนั้นเปนขอมูล เปนการแสดงพฤติกรรม
ที่ ส ะท อ นความสามารถที่ แ ท จ ริ ง ของผู เ รี ย น ทั้ ง ความสามารถทางความรู ความคิ ด
ความสามารถในการปฏิบัติและคุณลักษณะทางจิตใจ มีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดนอยที่สุด
ไมเปดโอกาสใหผูดอยความสามารถไดคะแนนสูง ตัดความผิดพลาดที่ผูมีความสามารถสูงกลับ
ไดคะแนนนอย
3. เลือกสรร คิดคนเครื่องมือและเทคนิคการวัดผลที่เปนการวัดพฤติกรรมที่แทจริง
ที่แสดงออกซึ่งความสามารถของผูเรียน (Ability to do) ซึ่งอาจไดจากการสังเกตพฤติกรรม
ผูเรียน สังเกตจากการปฏิบัติภาระงาน (Tasks) ที่จัดใหปฏิบัติในสถานการณที่ผูสอนจะกําหนด
สังเกตจากรองรอยหลักฐานผลการปฏิบัติภาระงานของผูเรียน เปนตน
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อยางไรก็ตามในการวัดและประเมินตามสภาพจริงนั้นมีขอควรคํานึงดังนี้
1. การออกแบบการวัดและประเมินตามสภาพจริง ควรแปลความหมายของจุดประสงค
การเรียนรูที่ตองการจะวัดวา “การเรียนมีคุณสมบัติตามจุดประสงคนี้ครบถวนจริง เขาควรมี
พฤติกรรมการแสดงออกอยางไรที่ตางจากพฤติกรรมของผูขาดคุณสมบัติตามจุดประสงคนี้”
2. การแปลจุดประสงคการเรียนรูออกเปนภาระงานที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติในกิจกรรม
การจั ดการเรียนรูแตละคาบ จะช วยลดภาระการสรา งแบบวัดแบบประเมินของผู สอนลงได
เพราะผูสอนเพียงแตจัดระบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน ตรวจสอบผลงาน
การฝกปฏิบัติ บันทึกลงระบบระเบียนก็จะชวยการวัดการประเมินได
3. การใชวิธีกําหนดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ใหหมุนเวียนกันทําหนาที่ประสานงานกลุม
ผสมผสานกั บ การกํ า หนดเกณฑ ก ารวั ด การประเมิ น ในแต ล ะชิ้ น งาน หรื อ ภาระงาน
ใหชัดเจน ผูสอนจะสามารถใหมีการวัดและการประเมินกันเองในกลุมได โดยผูสอนทําหนาที่
ติดตามประเมินการประเมินของผูเรียนเปนครั้งคราวจะชวยทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
การเรียนรูมากขึ้น

วิธีการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษาเนนการประเมินตามสภาพจริง
มีวิธีการดังนี้
1) สังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
2) ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน
3) การสัมภาษณ
4) บันทึกของผูเรียน
5) การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน
6) การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Practical assessment)
7) การวัดและประเมินผลดานความสามารถ (Performance assessment)
8) การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟมผลงาน (Portfolio assessment)
9) อื่นๆ
จะเห็น ได ว า การประเมิ น ผลการเรี ย นรูต ามสภาพจริ งต องใชวิ ธีก ารที่ ห ลากหลาย
มิได จํากั ดอยู แต เ ฉพาะการประเมิ น โดยใช แฟม ผลงานเทานั้ น หรื อกลาวไดว า การประเมิ น
โดยใช แ ฟ ม ผลงานเป น เพี ย งส ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น ตามสภาพจริ ง และควรเข า ใจว า
การประเมินตามสภาพจริงใหความสําคัญกับการประเมินผลการเรียนรูที่ตองกระทําควบคูไปกับ
การจัดการเรียนรู ดังนั้น การประเมินจากการปฏิบัติงานจึงเปนหัวใจของการประเมินตามสภาพจริง
หลั ก ฐานหรื อ ร อ งรอยของการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง บั น ทึ ก ความรู สึ ก นึ ก คิ ด ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
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การปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่รวบรวมไว ซึ่งเรียกวาแฟมผลงาน จึงเปนแหลงขอมูลสําคัญของการประเมิน
ตามสภาพจริง
ในการวัด และประเมิน ผลการเรีย นรูที่ ส ะทอ นถึ งความสามารถจริง ของผู เ รี ยนนั้ น
จะเห็ น ได ว า การวั ด และประเมิ น ผลภาคปฏิ บั ติ ด า นความสามารถ และโดยใช แ ฟ ม ผลงาน
มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ซึ่ ง ข อ มู ล ที่ นํ า มาใช ใ นการประเมิ น ต อ งมาจากแหล ง ที่ ห ลากหลาย เช น
จากผลงานการทําแบบฝกหัดหรือโครงงาน จากการสังเกต จากการสัมภาษณ จากการสอบ
ในลักษณะตางๆ และจากการบันทึกของผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง เปนตน
ผูมีสวนเกี่ยวของในการประเมินผลการเรียนรู
ผู มี ห น า ที่ ใ นการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ต ามแนวการปฏิ รู ป การศึ ก ษา มี ข อบเขต
ครอบคลุ ม ตั ว บุ ค คลกว า งขวางกว า การปฏิ บั ติ แ ต เ ดิ ม ที่ เ น น ให ผู ส อนเป น ผู ป ระเมิ น ซึ่ ง ควร
ประกอบดวย ตัวผูเรียน เพื่อนของผูเรียน ผูสอนผูสอน พอแมผูปกครองของผูเรียน และ
ผูเกี่ยวของอื่นๆ (ถามี) เชน บุคคลผูเปนภูมิปญญาทองถิ่น หรือ วิทยากรที่มีสวนเกี่ยวของหรือ
รั บ รูการปฏิ บั ติ งานของผู เ รีย น เป น ตน บุ ค คลตางๆ เหลานี้อาจมีบ ทบาทและความสําคั ญ
ในการประเมินตามสภาพจริงแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาบุคคลดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับ
ผลการเรียนรูที่ประเมิน มากนอยเพียงไร ซึ่งควรพิจารณาเปนกรณีๆ ไป
จากที่กลาวมาจะเห็นวาการประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษานั้นให
ความสํ า คั ญ กั บ การประเมิ น ตามสภาพจริ ง ในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ที่ มุ ง สู ก ารพั ฒ นาผู เ รี ย น
ใหมีคุณลักษณะ 3 ดานอยางเปนบูรณาการกัน ทั้งดานความรูความคิด ดานทักษะกระบวนการ
และดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ภายใตมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดขึ้น
ตามธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทําการประเมินอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการที่เขาถึง
สภาพจริงของการเรียนรูโดยอาศัยผูเกี่ยวของหลายฝาย รวมทั้งตัวผูเรียนเองดวย และมุงใช
ผลของการประเมินเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงผูเรียนเปนสําคัญ
56

วิธีการใหคะแนนในการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษาใหความสําคัญคอนขางมาก
กับการใหคะแนนแบบ รูบริค (Rubric scoring) ซึ่งมีความเปนปรนัยสูง และใชประโยชนในดาน
การใหขอมูลปอนกลับไดดี แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาในการประเมินจะตองใชการใหคะแนน
แบบรู บริคเสมอไป เนื่ องจากในการประเมินบางกรณี เชน การสอบดวยขอสอบแบบปรนัย
อาจตองใชการใหคะแนนแบบถูกผิดชัดเจน (ระบบ 0-1) การประเมินคุณภาพหรือคุณลักษณะ
บางอยางอาจใชมาตรประมาณคา (Rating scales) เปนตน วิธีการใหคะแนนแบบตางๆ มีดังนี้
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1. การใหคะแนนแบบไมชัดเจน (ตามใจผูประเมิน) เชน ในการตรวจใหคะแนน
โครงงาน หรือเรียงความหรือชิ้นงานหรือรายงานหรือขอสอบอัตนัย ฯลฯ ถากําหนดคะแนนเต็ม
เปน 10 คะแนน ผูตรวจอาจใชเกณฑในใจซึ่งเปนไปตามอคติของผูตรวจ ตัดสินใหคะแนน
ตามที่เห็นสมควรเปน 0, 5, 8 คะแนน เปนตน จึงมีแนวโนมที่จะเกิดความลําเอียงไดงาย
การใหคะแนนเชนนี้เปนการยากตอการแปลความหมายหรือกลาวไดวา ขาดความเปนปรนัย
(Objectivity) เปนอยางยิ่ง
2. การใหคะแนนแบบถูกผิดชัดเจน เชน ในการตรวจขอสอบแบบปรนัย เมื่อตอบถูก
ตามเฉลยก็ไดคะแนนเต็ม แตเมื่อตอบผิดก็ไมไดคะแนนดังที่ใชในการตรวจขอสอบแบบถูกผิด
แบบจับคู หรือแบบตัวเลือก เปนตน
3. การใหคะแนนแบบมาตรประมาณคา (Rating scales) เปนการใหคะแนน
ตามชวงของความถูกตองของคําตอบ หรือการแสดงพฤติกรรม หรือคุณภาพของชิ้นงาน เชน
ในมาตรประมาณคา 5 ชวง หรือ 3 ชวง ฯลฯ เมื่อตอบถูกมากที่สุดหรือแสดงพฤติกรรมบอยที่สุด
หรือชิ้นงานมีคุณภาพมากที่สุดจะได 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ลดหลั่นลงไปตามลําดับจนถึง
1 คะแนนเมื่อตอบถูกตองนอยที่สุด หรือแสดงพฤติกรรมนอยที่สุด หรืองานมีคุณภาพนอยที่สุด
เปนตน การใหคะแนนวิธีนี้มีความเปนปรนัยมากขึ้นแตยังไมสมบูรณที่จะใหขอมูลปอนกลับ
ในเชิง “คุณภาพ” วาสวนที่บกพรองไปนั้นคืออะไร
4. การใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric) รูบริค หรือเกณฑระดับความสามารถเปน
สิ่ งที่ผูสอนและผู เ รี ย นตกลงรว มกันวาจะใชใ นการประเมินกิจกรรมหรื องานตางๆ ที่ผู เ รีย น
สรางขึ้น เปนขอตกลงที่ผูเรียนรูวา นี่คือเปาหมาย หรือจุดหมายของการปฏิบัติงานนั้น รูบริค
เปนวิธี การให คะแนนที่ใ ช หลักการของมาตรประมาณคาประกอบกับการพรรณนาคุ ณภาพ
กลาวคือ แทนที่จะใชตัวเลข เชน 5-4-3-2-1 หรือ 3-2-1 ฯลฯ (โดยมีการแปลความหมายกํากับ
ดวย) อยางลอยๆ ก็มีการเพิ่มขอมูลรายละเอียดวาคะแนนที่ไดลดหลั่นลงไปมีความบกพรอง
ที่บงชี้เปนขอมูลเชิง “คุณภาพ” วาเปนอยางไร ขอมูลเชิงคุณภาพที่ผนวกอยูกับขอมูลเชิงปริมาณ
ในการใหคะแนนแบบรูบริ คนี้ มี ประโยชนในการใหขอมูล ปอนกลับ แกผูถู กประเมิน ซึ่งเปน
การตอบสนองหลักการของการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
นอกเหนือจากการใหคะแนนดวยวิธีตางๆดังกลาวแลว ในการประเมินผลการเรียนรู
ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ผูสอนอาจใชขอมูลในรูปแบบอื่นๆ เชน ขอมูลจากบันทึกตางๆ
รวมทั้งหลักฐานหรือรองรอยจากการเรียนอื่นๆ ซึ่งเมื่อตองการประเมินคุณคาก็สามารถแปล
เปนคะแนนไดในภายหลัง
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แนวทางการกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค
การใหคะแนนแบบรูบริคเปนนวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรูที่สําคัญ เนื่องจาก
มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวคอนขางชัดเจน ทําใหผูประเมินแตละคนสามารถใหคะแนน
ได ตรงกั นหรือสอดคล องกั นมาก จึ งมีค วามเปนปรนัยสูง ในการตรวจใหคะแนน นอกจากนี้
ผลของการประเมินแบบรูบริคจะเปนขอมูลปอนกลับที่มีประโยชนมาก สําหรับผูประเมินและ
ผูถูกประเมินซึ่งเปนการสงเสริมการใชประโยชนของการประเมินผล เพื่อการปรับปรุง และ
เพื่ อ การติ ด ตามพั ฒ นาการ ป ญ หาสํ า คั ญ ของการให ค ะแนนแบบรู บ ริ ค คื อ การสร า งเกณฑ
ที่เหมาะสม ซึ่งเปนปจจัยหลักของคุณภาพดานความตรง (Validity) ของการประเมิน
ขั้นตอนในการสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค
การสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค ตองคํานึงถึงงานที่กําหนดใหผูเรียนกระทํา
วาตองมีความสําคัญ มีความสอดคลองระหวางคะแนนกับจุดมุงหมายการประเมิน เกณฑที่สราง
ตองเปนรูปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้นและควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการสราง
เกณฑการประเมินดวย ในการสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคนั้นมีแนวคิดและขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดประเด็นในการประเมิน โดยเขียนนิยามปฏิบัติการและความหมายให
ชัดเจน ทั้งนี้ในการกําหนดประเด็นในการประเมินนั้น หากมีการกําหนดองคประกอบของงาน
หรือพฤติกรรมที่มีเปาหมายของการประเมินไวแลวก็ควรใชองคประกอบเหลานั้นมาใชเปน
ประเด็นในการประเมิน หรืออาจนํา คุณภาพหรือปริมาณ ของ งานหรือพฤติกรรม มาใชเปน
ประเด็นในการประเมินก็ได
2. กําหนดจํานวนระดับ ซึ่งอาจเปน 5 ระดับหรือ 3 ระดับ แลวแตความเหมาะสม
หรืออาจใชจํานวนระดับเทากับระดับผลการเรียนที่กําหนดคือ 4 ระดับ (จาก 1-4 และอาจกําหนด
ระดับศูนยในกรณีที่ไมสงงานหรือทําไมถูกเลย)
3. พิจารณาใหระดับ 3 เปนเกณฑที่เปนไปตามมาตรฐานของหลักสูตร คือ
สามารถทําไดตามระดับที่ยอมรับได เทียบเทากับการปฏิบัติไดเองโดยไมตองชวยเหลือ
4. พิจารณาใหระดับ 2 เปนเกณฑที่ “เกือบผาน” คือจะตองมีการปรับปรุงแกไข
อีกเล็กนอยจึงจะใชได
5. พิจารณาใหระดับ 4 เปนเกณฑที่มีคุณภาพสูงกวาระดับ 3
6. พิจารณาใหระดับ 1 เปนเกณฑที่มีคุณภาพต่ํากวาระดับ 2 ซึ่งนับวาออนมาก
ผูสอนอาจตองสอนใหม ใหงานทําใหม (พรอมทั้งใหคําแนะนําชวยเหลือ)
7. ทดลองใชและประเมินความเชื่อมั่นของรูบริค โดยใชผูประเมิน 2 คนหรือ
คนเดียวประเมิน 2 ครั้ง แลวหาความสอดคลองของเกณฑ
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สําหรับแนวทางในการเขียนระดับตางๆนั้น จะตองพิจารณาตามประเด็นที่กําหนด
ทั้งหมดวาประเด็นใดสําคัญที่สุดและรองลงมา ทั้งนี้ในระดับ 4 นั้นตองถูกตองทุกประเด็น ระดับ
3 อาจบกพรองในประเด็นที่ไมสําคัญ และระดับ 2 กับ 1 ก็ลดหลั่นกันลงมา ซึ่งมีวิธีการเขียน
พอสังเขปดังนี้
วิธีที่ 1 แยกประเด็นพิจารณาออกเปนประเด็นยอย แลวกําหนดเปนตารางพิจารณา
ความถูกตองในแตละประเด็น กําหนดระดับคะแนนตามจํานวนที่ปฏิบัติไดถูกตอง
ตัวอยาง กําหนดใหผูเรียนศึกษาวาผา 3 ชนิด ชนิดใดจะซับน้ําไดดีที่สุด โดยใหอุปกรณ
การทดลองประกอบดวย หลอดแกว ถาด หลอดหยด และตาชั่ง
เกณฑการใหคะแนนจะพิจารณาจาก วิธีการ การทําใหอิ่มตัว การพิจารณาผล การชั่ง
และการลงสรุปผล
ระดับ
วิธีการ
การทําให
คะแนน
อิ่มตัว
ถูก
ถูก
4
ถูก
ถูก
3
ถูก
ถูก
2
ผิด
ถูก
1
0 ไมไดปฏิบัติเลย/ปฏิบัติผิดหมด

การพิจารณาผล

การชั่ง

ถูก
ถูก
คลาดเคลื่อน
คลาดเคลื่อน

ถูก
ผิด
ผิด
ผิด

การลง
สรุปผล
ถูก
ถูก/ผิด
ถูก/ผิด
ถูก/ผิด

วิธีที่ 2 กําหนดตามระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาความบกพรองจากคําตอบวา
มี ม ากน อ ยเพี ย งใด แล ว หั ก จากระดั บ คะแนนสู งสุ ด ลงมาที ล ะระดั บ โดยเน น ความสามารถ
ในการคิดแกปญหาระดับสูงหรือประยุกตความรู
ตัวอยาง กําหนดใหนักศึกษาทํากลองสี่เหลี่ยมไมมีฝาจากกระดาษขนาด 8 x 12 นิ้ว
โดยใหตัดมุมทั้ง 4 ออกเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีดานเปนจํานวนเต็มของนิ้ว ควรจะตัดออกดานละ
กี่นิ้ว โดยใหกลองมีปริมาตรมากที่สุด
เกณฑการใหคะแนน
4 คําตอบถูก แสดงเหตุผลถูกตอง แนวคิดชัดเจน
3 คําตอบถูก เหตุผลถูกตอง อาจมีขอผิดพลาดเล็กนอย
2 เหตุผลหรือการคํานวณผิดพลาด แตมีแนวทางที่จะนําไปสูคําตอบ
1 แสดงวิธีคิดเล็กนอยแตยังไมไดคําตอบ
0 ไมตอบหรือตอบไมถูกเลย
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วิธีที่ 3 กําหนดระดับการยอมรับและคําอธิบาย
ตัวอยาง การเสนอโครงการศึกษาสภาพความเปนอยูของคน........(ลาว, กะเหรี่ยง,
จีน ฯลฯ) ในเมืองไทย
เกณฑการใหคะแนน
4 - ดีมาก แสดงใหเห็นถึงความเขาใจสภาพความเปนอยูอยางชัดเจน มีขอมูล
ที่สมบูรณ และแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคอยางเปนระบบและมีความเปนไปได
3 - ดี แสดงความเขาใจในสภาพความเปนอยูอยางชัดเจน
2 - ใชได แสดงความเขาใจในสภาพความเปนอยูไมสมบูรณ ขอมูลบกพรอง
1 - ใชไมได ขอมูลไมครบถวน ขาดประเด็นที่สําคัญ
0 - ไมมีแนวคิดที่ชัดเจน
วิธีที่ 4 กําหนดตามจํานวนครั้งของการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ หรือจํานวนครั้งของ
ความผิด
การนับจํานวนจะเหมะกับเกณฑการประเมินที่เนนปริมาณ เชน การเขียนคําในวิชา
ภาษาไทยไมถูกตอง โดยกําหนดวาในการเขียนเรียงความ 1 หนา เกณฑเกี่ยวกับการเขียน
ตัวสะกดการันตผิดจะกําหนดดังนี้
4 เขียนไมผิดเลย
3 เขียนผิด 1-2 คํา
2 เขียนผิด 3-4 คํา
1 เขียนผิดมากกวา 4 คํา แตยังอานรูเรื่อง
0 เขียนผิดจนอานไมรูเรื่อง
หรือในการสังเกตพฤติกรรมแสดงออกของผูเรียนในวาระหรือเวลาตางๆ กัน แลว
กําหนดวาจากการสังเกต........ครั้ง (กําหนดจํา นวนครั้ง) เชน จากการสังเกต 4 ครั้ง หรือ
กําหนดใหสงงาน 4 ครั้ง ผูเรียนสงงานทันเวลากี่ครั้ง
4 สงงานทันเวลาทั้ง 4 ครั้ง
3 สงงานทันเวลา 3 ครั้ง
2 สงงานทันเวลา 2 ครั้ง
1 สงงานทันเวลา 1 ครั้ง
0 สงงานไมทันเลย หรือไมสง
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ตัวอยางเกณฑการประเมินแบบรูบริค
การทํางานรวมกับผูอื่น
ระดับ 3 – วางแผนการทํางานรวมกัน แบงงานกันรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็น
รวมกัน
ระดับ 2 – วางแผนการทํางานรวมกัน แตไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ระดับ 1 – ไมไดวางแผนการทํางานรวมกัน
มีความรับผิดชอบ
ระดับ 3 – สงงานกอนหรือตรงกําหนดเวลานัดหมาย
– รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบตั ิเองจนเปนนิสัยเปน
ระบบแกผูอื่นและแนะนําชักชวนใหผูอื่นปฏิบตั ิ
ระดับ 2 – สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงผูสอนผูสอน มีเหตุผล
ที่รับฟงได
– รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติเองจนเปนนิสัย
ระดับ 1 – สงงานชากวากําหนด
– ปฏิบตั ิงานโดยอาศัยการชีแ้ นะ แนะนํา ตักเตือนหรือใหกําลังใจ
มีระเบียบวินยั
ระดับ 3 – สมุดงาน ชิ้นงาน สะอาดเรียบรอย
– ปฏิบตั ิตนอยูใ นขอตกลงที่กาํ หนดรวมกันทุกครั้ง
ระดับ 2 – สมุดงาน ชิ้นงาน สวนใหญสะอาดเรียบรอย
– ปฏิบตั ิตนอยูใ นขอตกลงที่กาํ หนดรวมกันเปนสวนใหญ
ระดับ 1 – สมุดงาน ชิ้นงาน ไมคอยเรียบรอย
– ปฏิบตั ิตนอยูใ นขอตกลงที่กาํ หนดรวมกันเปนบางครั้ง ตองอาศัย
การแนะนํา
ทักษะการเขียน
ระดับ 3 – เขียนไดตรงประเด็น และชัดเจน มีคํานํา เนื้อหา และบทสรุป
อยางชัดเจน ตัวสะกดและไวยากรณมีความถูกตอง สมบูรณ ทําให
ผูอานเขาใจงาย มีแนวคิดที่นาสนใจ มีเหตุผล ใชภาษาสละสลวย
ระดับ 2 – เขียนไดตรงประเด็นตามที่กาํ หนดไว มีคํานํา เนื้อหา และบทสรุป
ภาษาที่ใชอาจทําใหผูอานเกิดความสับสน เหตุผลยังไมคอย
สอดคลองกัน
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ระดับ 1 – เขียนไมตรงประเด็น ไมมีการจัดระบบการเขียน เชน คํานํา เนื้อหา
และบทสรุป ภาษาที่ใชทําใหผูอานเกิดความสับสน ขาดเหตุผล
สนับสนุน ใชศัพทไมเหมาะสม
ทํางานเปนระบบ รอบคอบ
ระดับ 3 – มีการวางแผนการดําเนินงานเปนระบบ
– การทํางานมีครบทุกขั้นตอน อาจตัดขั้นตอนที่ไมสําคัญออก
– จัดเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลัง ถูกตองครบถวน
ระดับ 2 – มีการวางแผนการดําเนินงาน
– การทํางานไมครบทุกขั้นตอน และผิดพลาดบาง
– จัดเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลัง ไดเปนสวนใหญ
ระดับ 1 – ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน
– การทํางานไมมีขั้นตอน มีความผิดพลาดตองแกไข
– ไมจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ตัวอยาง Rubrics ประเมินการนําเสนอ
ประเด็นที่ประเมิน
1. การดึงดูด
ความสนใจผูฟ
 ง
2. เนื้อหา

ระดับคุณภาพและเกณฑ
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
มีการเริ่มตน
ใชการดึงดูดความสนใจ มีการเริ่มตนทีน่ าเบื่อ
ที่แปลกใหม นาสนใจ ของผูฟงแบบเดิมๆ
ไมนาสนใจ
ทั่วไป
ผูเรียนแสดงใหเห็น ผูเรียนคนความา
เนื้อหาที่นําเสนอ
วาไดศึกษาคนควา อยางดี แตยังมีจุดออน จําเปนตองคนควา
มาอยางถูกตอง
อยูบาง
เพิ่มเติมใหสมบูรณ
ละเอียด ครอบคลุม
มากขึ้น
มีการอางอิง
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินแฟมสะสมงาน
ประเด็นที่
ประเมิน
1. เหตุผลในการ
เลือกชิ้นงาน

2. การจัดวาง
ระบบและ
ความมีระเบียบ

ระดับคุณภาพและเกณฑ
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช (2)
แสดงออกถึง
แสดงออกถึง
แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
พัฒนาการและ พัฒนาการและ
ความกาวหนา
ความกาวหนา ความกาวหนา
ในการเรียนรู
ในการเรียนรู
ในการเรียนรู
อยางมากและ
พอสมควรและ พอสมควรแต
สะทอนเจตคติที่ดี สะทอนเจตคติ
ไมสะทอนเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนรู ที่ดีตอการเรียนรู
ตอการเรียนรู
เรียงสวนประกอบ เรียงสวนประกอบ เรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยาง ของแฟมไวอยาง ของแฟมไวอยาง
เปนระบบครบถวน คอนขางมีระบบ ไมเปนระบบแต
และเปนระเบียบ ครบถวน และเปน งานมีความเปน
เรียบรอยอยางดี ระเบียบเรียบรอย ระเบียบเรียบรอย
พอสมควร
พอสมควร

ปรับปรุง (1)
แสดงออกถึง
พัฒนาการและ
ความกาวหนา
ในการเรียนรู
นอยและไม
สะทอน เจตคติ
ที่ดีตอการเรียนรู
เรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยาง
ไมเปนระบบและ
งานขาดความเปน
ระเบียบเรียบรอย

ตัวอยาง Rubrics ประเมินพัฒนาการของแฟมสะสมงาน
พัฒนาการ
คุณลักษณะของแฟมสะสมงาน
(ระดับคุณภาพ)
(เกณฑ)
กาวหนายอดเยี่ยม แสดงความกาวหนาอยางตอเนื่องจากเริ่มตนถึงปจจุบนั พัฒนาจากการอาน/
(4)
เขียนจากหัวขอแคบๆ ไปสูความสามารถในการอาน/เขียนในหัวขอที่
หลากหลาย สามารถสังเกตและใหคําแนะนําตอการเปลี่ยนแปลงในงานของ
ตนเอง ทัง้ ในชัน้ เรียนและนอกชั้นเรียน
กาวหนามาก
ผูเรียนไดขยายการใชภาษาและรูคําศัพทที่กวางขึ้นสามารถทํางานโดยมีอิสระ
(3)
ในการอาน/เขียนมากยิ่งขึ้นงานมีคุณภาพตางจากระยะแรกแตไมเทาประเภท
กาวหนายอดเยี่ยม
กาวหนาปานกลาง งานเขียนของผูเรียนสอดคลองกันตลอดและเขาใจงาย แตหัวเรื่องและเนื้อหา
(2)
ยังคงเหมือนเดิม ผูเรียนอานเพื่อความเขาใจและพอใจในปริมาณที่ไมมาก
มีชิ้นงานทีห่ ลากหลายนอยและประยุกตสูชีวิตประจําวันไดนอย
กาวหนานอย
แฟมสะสมงานมีชิ้นงานนอย กาวหนานอยดานการอาน/เขียน ความตั้งใจ
(1)
ในการอาน/เขียนมีนอย
ไมกาวหนา (0) แฟมสะสมงานไมมีขอมูลเพียงพอที่จะประเมินผล เปนเพียงแฟมรวมผลงาน
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินเจตคติตอการรวมกิจกรรม
ระดับคุณภาพและเกณฑ
ดี (3)
พอใช (2)
1. ความกลาแสดงออก กลาพูดกลาแสดงออก กลาแสดงออกแตมี
ดวยความเต็มใจ มี
ความเหนียมอายอยู
ทาทางประกอบการพูด บาง
อยางมั่นใจ
2. ความกระตือรือรน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายดวยความ มอบหมายเปนบางครั้ง
เต็มใจ
3. การเคารพกติกา
ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายตาม
มอบหมายตาม
ขอตกลงในเวลาที่
ขอตกลงในเวลาที่
กําหนด แสดงความ
กําหนด แสดงความ
คิดเห็นและเสนอผล
คิดเห็นและเสนอผล
งานตามจริงทุกครั้ง
ปฏิบัติงานเปนบางครั้ง
ประเด็นที่ประเมิน

ปรับปรุง (1)
ไมกลาแสดงออก /
ไมพูด

ไมปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
ไมปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
ตามขอตกลงในเวลา
ที่กําหนด แสดง
ความคิดเห็นและ
เสนอผลงาน
ไมถูกตองตามกติกา

ตัวอยาง Rubrics ประเมินการเขียน
ระดับคุณภาพและเกณฑ
ดี (3)
พอใช (2)
ปรับปรุง (1)
1. การสะกดคํา สะกดคําไดถูกตองทุกคํา สะกดคําผิดเล็กนอย
สะกดคําผิดมาก
ใชคําสื่อความหมาย
2. การเลือกใชคํา ใชคําสื่อความหมายตรง ใชคําสื่อความหมาย
กับเนื้อหา
ไมตรงกับเนือ้ หาบางคํา ไมตรงกับเนือ้ หา
หลายคํา
3. โครงสราง
เขียนประโยคไดถูกตอง เขียนประโยคไมถูกตอง เขียนประโยค
ไวยากรณ
ตามหลักไวยากรณ
ตามหลักไวยากรณอยูบาง สวนใหญผิดหลัก
ทุกประโยค
ไวยากรณ
4. เครือ่ งหมาย ใชเครื่องหมายวรรคตอน ใชเครื่องหมายวรรคตอน ไมมีเครื่องหมาย
วรรคตอน
ไดถูกตองในทุกประโยค ไมถูกตองในบางประโยค วรรคตอน
5. เนื้อหา
เขียนอธิบายเนื้อหา
เขียนอธิบายเนื้อหา
เขียนอธิบายเนื้อหา
ไดชัดเจน
ไดพอเขาใจ
ไมชัดเจน

ประเด็นที่ประเมิน
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินการทดลอง
ประเด็นที่
ประเมิน
ดีมาก
1. การออกแบบ แบบการทดลอง
การทดลอง
ที่ใชแสดงใหเห็นวา
ผูเรียนไดมีการ
วิเคราะหปญหา
และออกแบบ
การทดลองดวย
ตนเองและสามารถ
ทําการทดลองได
อยางเหมาะสม
2. ผลการ
ผลการทดลอง
ทดลอง
มีความเปนไปได
มีการอธิบายผล
การทดลองได
ชัดเจน มีการใช
ขอมูลจากแหลง
ตางๆ ประกอบ
การอธิบาย

ระดับคุณภาพและเกณฑ
ดี
พอใช
แบบการทดลอง แบบการทดลอง
ที่ใชแสดงใหเห็น ที่ใชแสดงใหเห็น
วาผูเรียนไดนํา วาผูเรียนไดนํา
แบบการทดลอง แบบการทดลอง
ที่มีอยูแลวมาใช ที่มีอยูแลวมาใช
โดยมีการควบคุม โดยมีการควบคุม
ตัวแปรตางๆ บาง
ตัวแปรตางๆ
อยางดี
ผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวา
ผูเรียนมีความ
เขาใจในการ
ทดลองและ
รูวาจะอธิบาย
ผลการทดลองนั้น
อยางไร

ผลการทดลอง
สวนใหญ
ยอมรับได แตยัง
ไมสมบูรณ ไมมี
การอธิบาย
ผลการทดลอง

ปรับปรุง
แบบการทดลอง
ที่ใชไมเหมาะสม
ไมมีการควบคุม
ตัวแปรตางๆ

ผลการทดลอง
ยังไมสมบูรณ
ไมมีการสรุปผล
ไมมีการอธิบาย
ผลการทดลอง

ตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการทําการทดลองแบบใหคะแนนดวยวิธีรบู ริค
องคประกอบที่พิจารณา

ระดับความสามารถ
3
2
1

หมายเหตุ

1. การวางแผนการทดลอง
2. การปฏิบัติการทดลอง
2.1 ดานเทคนิคการทดลอง
2.2 ดานความคลองแคลวในการทดลอง
2.3 ดานความสะอาดและความเปนระเบียบ
3. การจัดทํารายงานผลการทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

187
ตัวอยางเกณฑการประเมินความสามารถในการทําการทดลอง แบบรูบริค
ประเด็นที่พิจารณา
1. การวางแผนการทดลอง : พฤติกรรม
1) มีการปรึกษาหารือและวางแผนการทดลอง เพื่อทําความเขาใจ
ในการทดลอง
2) มีการแบงความรับผิดชอบใหกับผูรวมการทดลองอยางเหมาะสม
3) มี ค วามสามารถในการแก ไ ขป ญ หาขณะทํ า การทดลองอย า ง
เหมาะสม
4) มีความตั้งใจและทํางานอยางมีความสุข
2. การปฏิบัติการทดลอง
2.1 ดานเทคนิคการทดลอง : พฤติกรรม
1) ดําเนินการทดลองอยางถูกวิธี เปนขั้นตอน ไมสับสน
2) ใชอุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง
3) อานคาและตรวจสอบไดถูกตอง
4) ทําการทดลองอยางระมัดระวังและปลอดภัย
5) มีความตั้งใจและทํางานอยางมีความสุข
2.2 ดานความคลองแคลวในการทดลอง : พฤติกรรม
1) ปฏิบัติการทดลองอยางคลองแคลว
2) ปฏิบัติการทดลองอยางถูกตองสมบูรณ
3) มีความมั่นใจในขณะปฏิบัติการทดลอง
4) ทําการทดลองไดทันเวลาที่กําหนด
5) มีความตั้งใจและทํางานอยางมีความสุข
2.3 ดานความสะอาดและความเปนระเบียบ : พฤติกรรม
1) จัดพื้นที่สําหรับการทดลองเรียบรอยเหมาะสมและเพียงพอ
2) จัดวางอุปกรณเครื่องใชใหใชไดสะดวกขณะทดลอง
3) เก็บอุปกรณเครื่องใชหลังทดลองไดถูกวิธี
4) ทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณไดอยางสะอาดและเรียบรอย
3. การจัดทํารายงานผลการทดลอง : พฤติกรรม
1) เขียนจุดประสงคการทดลองไดเหมาะสม
2) เขียนสมมติฐานไดเหมาะสม
3) เขียนผลการทดลองไดเหมาะสม
4) เขียนสรุปผลการทดลองไดเหมาะสม
5) เขียนคําถามทายการทดลองไดเหมาะสม
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เกณฑ
3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ

3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ

3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ

3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ

3 : ปฏิบัติครบทุกขอ
2 : ปฏิบัติ 3-4 ขอ
1 : ปฏิบัติ 1-2 ขอ
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ตัวอยางแบบประเมินโครงงานแบบใหคะแนนดวยวิธีรูบริค
ลําดับที่
1

2

3

4

5

6

คะแนน
3
2
1

รายการ

หมายเหตุ

ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา
1.1 การเลือกทําโครงงาน
1.2 วิเคราะห และวางแผนปฏิบัติงาน
1.3 ความรูความเขาใจในเรื่องที่นํามาอางอิง
การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
2.1 การกําหนดปญหาหรือชื่อเรื่องโครงงาน
2.2 สมมติฐานและการกําหนดตัวแปรตางๆ
2.3 การออกแบบการทดลอง
2.4 การทดลองและการบันทึกผลการทดลอง
2.5 การสรุปผลการทดลอง
ความคิดริเริ่ม สรางสรรค
3.1 ปญหาหรือเรื่องมีความสําคัญและแปลกใหม
3.2 วิธีดําเนินการมีความแปลกใหม
การเขียนรายงาน
4.1 ความถูกตองของรูปแบบการเขียนรายงาน
4.2 การนําเสนอขอมูล
4.3 การใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตร
4.4 ประโยชนและขอเสนอแนะ
การนําเสนอผลงาน
5.1 การจัดระบบและการนําเสนอผลงาน
5.2 การใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตร
5.3 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน
5.4 การตอบคําถาม
ผลงานและการจัดแสดงโครงงาน
6.1 วัสดุอุปกรณที่เลือกใช
6.2 ผลงานที่ไดจากการทําโครงงาน
6.3 การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน
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ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนโครงงานแบบใหคะแนนดวยวิธีรบู ริค
องคประกอบ
1. ความรูความเขาใจ
ในเรื่องทีท่ ํา
1.1 การเลือกทํา
โครงงาน

เกณฑ
3 : รูจักคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม หาทางเลือก
ในการทําโครงงานมีความรูความเขาใจประโยชนของ
โครงงานที่เลือกทํา
2 : รูจักคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม หาทางเลือก
ในการทําโครงงาน และมีความรูความเขาใจประโยชน
ของโครงงานที่เลือกทําอยูบ างแตไมชัดเจน
1 : ไมมีการคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม ขาดทางเลือก
ในการทําโครงงาน และขาดความรูความเขาใจประโยชน
ของโครงงานที่เลือกทํา
1.2 กําหนดปญหา 3 : สามารถกําหนดปญหาและชื่อเรื่องโครงงานไดชัดเจน
หรือชื่อเรื่องโครงงาน
เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายไดตรง
2 : สามารถกําหนดปญหาและชื่อเรื่องโครงงานไดชัดเจน และ
สื่อความหมายได แตขาดความกะทัดรัด
1 : กําหนดปญหาและชื่อเรือ่ งโครงงานไมชัดเจน ขาดความ
เฉพาะเจาะจงไมกะทัดรัด และสื่อความหมายไดไมชัดเจน
1.3 วิเคราะห และ
3 : สามารถวิเคราะห และวางแผนปฏิบตั งิ านไดถูกตองเหมาะสม
วางแผนปฏิบตั ิงาน
ตามขั้นตอนกระบวนการทํางาน ประหยัด และปลอดภัย
2 : สามารถวิเคราะหและวางแผนปฏิบตั ิงานไดถูกตองเหมาะสม
ตามขั้นตอนกระบวนการทํางาน แตไมคํานึงถึงความประหยัด
และปลอดภัย
1 : วิเคราะห และวางแผนปฏิบตั ิงานไมเหมาะสม ไมมีขั้นตอน
กระบวนการทํางาน ไมประหยัด และไมคํานึงถึงปลอดภัย
3 : สามารถอางอิงถึงความรูที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง เหมาะสม
1.4 มีความรูค วาม
เขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่นํามา
และมีความเขาใจในความรูที่อางถึงเปนอยางดี
อางอิง
2 : สามารถอางอิงถึงความรูที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
เหมาะสม มีความเขาใจในความรูที่อางถึงไมชัดเจนและ
สับสนบาง แตสามารถอธิบายใหเขาใจได
1 : สามารถอางอิงถึงความรูที่เกี่ยวของได แตไมสามารถ
อธิบายใหเขาใจได
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องคประกอบ
2. ความคิดริเริม่
สรางสรรค
2.1 ปญหาหรือเรื่อง
มีความสําคัญและแปลกใหม
2.2 วิธีดําเนินการ
มีความแปลกใหม

3. การเขียนรายงาน
3.1 ความถูกตองของ
รูปแบบการเขียนรายงาน

3.2 การนําเสนอขอมูล

3.3 การใชภาษา

เกณฑ
3 : ปญหาหรือเรื่องมีความแปลกใหม สอดคลองกับสภาพทองถิ่น
นาสนใจมาก และยังไมมีผูอนื่ ทํามากอน
2 : ปญหาหรือเรื่องนาสนใจ ดัดแปลงจากที่ผูอื่นเคยทํามากอน
1 : ปญหาหรือเรื่องไมนาสนใจ ไมมีความแปลกใหม
ลอกเลียนแบบจากที่ผูอื่นเคยทํามากอน
3 : วิธีการแกปญหา การวัด การควบคุมตัวแปร การรวบรวมขอมูล
การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไปอยาง
ถูกตอง เหมาะสม นาสนใจและแปลกใหม
2 : วิธีการแกปญหา การวัดการควบคุมตัวแปร การรวบรวมขอมูล
การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไปอยาง
ถูกตอง เหมาะสม นาสนใจ ดัดแปลงจากผูอื่นเคยทํามากอน
1 : วิธีการแกปญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวม
ขอมูล การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไป
อยางถูกตอง เหมาะสม ไมนาสนใจ และลอกเลียนแบบจากผูอื่น
3 : เขียนครอบคลุมหัวขอทีส่ ําคัญ แยกแตละหัวขอไดอยางชัดเจน
รูปแบบสวยงาม เปนระเบียบ นาสนใจมาก
2 : เขียนครอบคลุมหัวขอทีส่ ําคัญ แยกแตละหัวขอไดอยางชัดเจน
รูปแบบธรรมดา นาสนใจบางสวน
1 : เขียนไมครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ บางหัวขอขาดหายหรือ
สลับหัวขอ รูปแบบธรรมดา ไมนาสนใจ
3 : นําเสนอขอมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพถูกตอง
เหมาะสมชัดเจนมาก มีรูปแบบสวยงามและแปลกใหม
2: นําเสนอขอมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพถูกตอง
เหมาะสมชัดเจน มีรูปแบบธรรมดาไมแปลกใหม
1 : นําเสนอขอมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพไมละเอียด
อานเขาใจยาก รูปแบบธรรมดา และไมนาสนใจ
3 : ภาษาที่ใชถูกตอง ชัดเจน และสละสลวย อานแลวเขาใจงาย
2 : ภาษาที่ใชถูกตอง ชัดเจนเปนสวนใหญ แตอานแลวเขาใจงาย
1 : ภาษาที่ใชไมถูกตองเกือบทั้งหมด อานแลวเขาใจยาก
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องคประกอบ
3.4 ประโยชนและ
ขอเสนอแนะ

4. การนําเสนอผลงาน
4.1 การจัดระบบการ
นําเสนอผลงาน

4.2 การใชภาษา

4.3 บุคลิกภาพของผู
นําเสนอ

4.4 การตอบคําถาม

เกณฑ
3 : เขียนประโยชนและขอเสนอแนะไดถกู ตองชัดเจน เหมาะสม
และสอดคลองกับจุดมุงหมายของเรื่องที่ศึกษา
2 : เขียนประโยชนและขอเสนอแนะไดถกู ตองชัดเจน มีบางสวน
ไมเหมาะสม และไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของเรื่องที่ศึกษา
1 : เขียนประโยชนและขอเสนอแนะไดถกู ตองเพียงบางสวน และ
ไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของเรื่องที่ศกึ ษา
3 : การนําเสนอผลงานมีการจัดลําดับขัน้ ตอนแตละหัวขอชัดเจน
ทําใหเขาใจไดงาย
2 : การนําเสนอผลงานมีการจัดลําดับขัน้ ตอนที่สับสนบางเล็กนอย
แตสามารถทําใหเขาใจได
1 : การนําเสนอผลงานมีการจัดลําดับขัน้ ตอนที่สับสนมาก ทําให
ไมเขาใจเรื่องที่นําเสนอ
3 : ภาษาที่ใชในการนําเสนอผลงาน ถูกตอง ชัดเจน และสละสลวย
ฟงแลวเขาใจงาย
2 : ภาษาที่ใชในการนําเสนอผลงาน ไมถูกตองบางเล็กนอย ฟงแลว
เขาใจได
1 : ภาษาที่ใชในการนําเสนอผลงาน สวนใหญไมถูกตอง ฟงแลว
ไมเขาใจ
3 : บุคลิก ลีลาทาทางดี น้ําเสียงชัดเจน มีความรูในเรือ่ งที่พูดเปน
อยางดี คลองแคลวไมติดขัด
2 : บุคลิก ลีลาทาทางดี น้ําเสียงชัดเจน มีความสับสนในเรื่องที่พูด
เล็กนอย คลองแคลวและไมติดขัด
1 : บุคลิก ลีลาทาทางพอใชน้ําเสียงเบาไมชัดเจน มีความสับสน
ในเรื่องที่พูด ไมคลองแคลวและติดขัดบอยครั้ง
3 : อธิบายและตอบคําถามไดถูกตอง ชัดเจนมาก
2 : อธิบายและตอบคําถามไดถูกตองเปนสวนใหญ และสามารถ
อธิบายใหเขาใจได
1 : อธิบายและตอบคําถามไดเล็กนอย สวนใหญไมถกู ตอง และ
ตอบคําถามผิดมาก
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เกณฑ
5. ผลงานและการจัดแสดง 3 : เลือกใชวสั ดุอุปกรณทุกอยางไดเหมาะสมกับโครงงานที่
ทําการศึกษา
โครงงาน
5.1 วัสดุอุปกรณที่เลือกใช 2 : เลือกใชวสั ดุอุปกรณสวนมากไดคอนขางเหมาะสมกับโครงงาน
ที่ทําการศึกษา
1 : เลือกใชวสั ดุอุปกรณทั้งหมดไมเหมาะสมกับโครงงาน
ที่ทําการศึกษา
5.2 ผลงานที่ไดจากการทํา 3 : ผลงานที่ไดจากการทําโครงงาน ประสบความสําเร็จมีคุณภาพ
สามารถนําไปใชประโยชนไดดี
โครงงาน
2 : ผลงานที่ไดจากการทําโครงงานขาดความสมบูรณบางสวน
ถาไดรับการปรับปรุงจะสามารถนําไปใชประโยชนได
1 : ผลงานที่ไดจากการทําโครงงานไมประสบความสําเร็จ
5.3 การออกแบบการจัด 3 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนําเสนอขอมูล
การใชวสั ดุอุปกรณตางๆ การเขียนโปสเตอร มีความประณีต
แสดงโครงงาน
สะอาด รูปแบบสวยงาม มีความแปลกใหม และดึงดูด
ความสนใจไดมาก
2 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนําเสนอขอมูล
การใชวสั ดุอุปกรณตางๆ การเขียนโปสเตอร มีความประณีต
สะอาด รูปแบบธรรมดา ไมมีความแปลกใหม ดึงดูดความสนใจ
ไดเล็กนอย
1 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนําเสนอขอมูล
การใชวสั ดุอุปกรณตางๆ การเขียนโปสเตอร ไมมีความประณีต
รูปแบบธรรมดา และไมดึงดูดความสนใจเลย
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ตัวอยางเกณฑรูบริคในการประเมินรายงาน
ระดับคะแนน
เกณฑ
4
 หนาปกรายงาน : เปนไปตามตัวอยางทีก่ ําหนดให
 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 4 หนา การจัดรูปแบบเปนไปตามที่กําหนดให
 การอางอิงในเนื้อหา : มีการอางอิงอยางเหมาะสมเปนไปตามตัวอยาง
ที่กําหนดให
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 5 รายการ มีการเรียงลําดับ
ตามตัวอักษรและรูปแบบถูกตองตามที่กาํ หนดให
3
 หนาปกรายงาน : เปนไปตามตัวอยางทีก่ ําหนดให
 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 3 หนา การจัดรูปแบบเปนไปตามที่กําหนดให
 การอางอิงในเนื้อหา : มีการอางอิงอยางเหมาะสมเปนไปตามตัวอยาง
ที่กําหนดให
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 4 รายการ มีการเรียงลําดับ
ตามตัวอักษรและรูปแบบถูกตองตามที่กาํ หนดให
2
 หนาปกรายงาน : เปนไปตามตัวอยางที่กาํ หนดให
 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 3 หนา จัดรูปแบบไมเปนไปตามทีก่ ําหนดให
 การอางอิงในเนื้อหา : มีการอางอิงเปนสวนใหญ แตไมเปนไปตามตัวอยาง
ที่กําหนดให
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 3 รายการ การเรียงลําดับ
ตามตัวอักษรไมถูกตองและรูปแบบไมถูกตอง
1
 หนาปกรายงาน : ไมเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 2 หนา จัดรูปแบบไมเปนไปตามทีก่ ําหนดให
 การอางอิงในเนื้อหา : ไมมีการอางอิง , หรืออางอิงไมถูกตอง
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 2 รายการ แตรูปแบบไมถูกตอง
0
 หนาปกรายงาน : ไมเปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให
 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 2 หนา จัดรูปแบบไมเปนไปตามทีก่ ําหนดให
 การอางอิงในเนื้อหา : ไมมีการอางอิง
 บรรณานุกรม : ไมมีรายการบรรณานุกรม
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ตัวอยางแบบประเมิน การนําเสนอผลงาน
เรื่อง ……………………………..
…….../……..../…..….
หัวขอการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ
เนื้อหา
 ตรงตามจุดประสงค
 ครอบคลุม ครบถวน
 ชัดเจน เหมาะสมกับเวลา
 ขอมูลเปนปจจุบัน
การนําเสนอ
 ความคิดสรางสรรค
 ความสวยงาม
 ความเหมาะสมของสไลดกับเนื้อหา
 กระตุนความสนใจ
 การลําดับเนื้อหาเขาใจงาย
การใชภาษา
 ขอความถูกตองของภาษา/ไวยากรณ
 ชัดเจน เขาใจงาย
กระบวนการกลุม
 การแบงงาน
 การใหความรวมมือ
 การยอมรับความเห็นของสมาชิกในกลุม
คะแนนรวม
ผลการประเมิน

15
15
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100

ผูประเมิน…………………………………………
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การประเมิน/ตัดสินผลการเรียน
การจัดการศึ กษามี จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนให เกิ ดสัมฤทธิ ผลตามหลักสูต ร
ดังนั้น การจัดการเรียนรูทุกวิชาตามหลักสูตร มีความหมายและมีความสําคัญตอการพัฒนา
ผูเรียนทั้งสิ้น และเพื่อใหรูวาผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือมีพัฒนาการอยางไร ในวิชาตางๆ
จําเปนตองมีการประเมิน และการประเมินในที่นี้ มิไดหมายถึงการจัดสอบดวยขอสอบเขียน
ตอบในกระดาษคําตอบเทานั้น แตวิธีการประเมินจะครอบคลุมถึง การตรวจแบบฝกหัด
ผลงาน โครงงาน โครงการ แฟมสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ การวิเคราะหบันทึก
เหตุการณ การสังเกต สัมภาษณตางๆ เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนของ
ผูเรียนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน
ผูป ระเมิน ไมค วรมองการวัด และประเมิน ผล แยกสว นจากการจัด การเรีย นรู
การประเมินตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการเรียนรู การประเมินมีหลายรูปแบบเพื่อให
สามารถประเมินกระบวนการและผลผลิตได นอกจากนี้ยังเนนการแกปญหาในวิถีชีวิตที่เปนจริง
วิธีการประเมินจะตองกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถอยางเต็มที่ ฉะนั้น
การประเมินที่จะทําใหไดมาซึ่งขอมูลที่สะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนได จะตอง
ไมอยูกับที่ หรือทํา ณ เวลาใด เวลาหนึ่งเทานั้น แตจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อนําผล
มาพัฒนา/กระตุน ใหเ กิด การพัฒนา สูจุดที่เ ปนความคาดหวัง โดยจะมีก ารประเมินสรุป
เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปการศึกษา เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับใด
ซึ่ง การประเมินอยางตอเนื่องนั้น เปาหมายมิใชเพื่อการเก็บคะแนน แตเพื่อการนํา
ผลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก อยางไรก็ตาม หากจะมีการนําผลการประเมิน
ระหวางเรียนมาเปนสวนหนึ่งของการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ก็สามารถกระทําได
หากผูประเมินมีความเชื่อวาผลการประเมินนั้น เปนสิ่งสะทอนความสําเร็จในสวนนั้นได
ในการประเมินตามสภาพจริงตองมีการประเมินทุกระยะ ประเมินรอบดาน 360 องศา
ประเมินอยางตอเนื่อง ผูสอนจะตองสรุปผลการประเมินผูเรียนจากขอมูลรายละเอียดที่ไดจาก
การประเมินทั้งหลายในที่นี้จะกลาวถึงการประเมินงานแตละชิ้น และการประเมินผลรวมในรายวิชา
หรือกลุมสาระการเรียนรู
1. การประเมินงานแตละชิ้น เชน ชิ้นงาน หรือโครงงาน
ในการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินเปนชวง
ไวอยางนอย 3 ชวงคือ ขั้นของการวางแผน ขั้นปฏิบัติ และขั้นเสนอผลงาน ในแตละชวงของ
การดําเนินงาน ผูสอนจะตองคอยดูแล ใหคําปรึกษา และใหคําแนะนําอยางใกลชิด เมื่อตรวจ
แผนแลวถาแผนยังบกพรองจะตองแกไขกอนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ
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ตัวอยางในการทําชิ้นงานหรือโครงงาน ไดกําหนดเกณฑไวดังนี้
การวางแผน ประกอบดวย 2 รูบริค กําหนดน้ําหนัก
1
การปฏิบัติ ประกอบดวย 3 รูบริค
กําหนดน้ําหนัก
2
ผลงาน ประกอบดวย 1 รูบริค
กําหนดน้ําหนัก
1
รวม
4
รายการประเมิน
การวางแผน rubric 1
rubric 2
การปฏิบตั ิ rubric 3
rubric 4
rubric 5
ผลงาน
rubric 6

ระดับที่ได
2
3
2
3
4
4

สวน
สวน
สวน
สวน

ระดับเฉลี่ย
(2 + 3)/2 = 2.5

คาตามน้ําหนัก
2.5 x 1 = 2.5

(2 + 3+ 4)/3 = 3.0

3x2=6

4

4x1=4

สรุปผลการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานนี้ = (2.5 + 6 + 4)/4 = 12.5 / 4 = 3.12 = 3
หากยังยึดติดอยูกับคะแนน ก็สามารถเทียบเปนคะแนนไดดังนี้
สมมติคะแนนเต็ม 20 เมื่อแบงตามน้ําหนักที่กําหนดไวขางตนจะไดดังนี้
รายการประเมิน

ระดับที่ได

ระดับเฉลี่ย
(2 + 3)/2 = 2.5

น้ําหนัก
คะแนน
1(5)

คาคะแนน
ตามน้ําหนัก
2.5 x 5 = 12.5

การวางแผน rubric 1
rubric 2
การปฏิบตั ิ rubric 3
rubric 4
rubric 5
ผลงาน
rubric 6

2
3
2
3
4
4

(2 + 3+ 4)/3 = 3.0

2(10)

3 x 10 = 30

4

1(5)

4 x 5 = 20

สรุปคะแนนที่ได = (12.5 + 30 + 20)/4 = 62.5 / 4 = 15.62 = 16 คะแนน
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2. การประเมินผลรวมทั้งรายวิชาตลอดภาคเรียน
เมื่อผลการประเมินยอยแตละครั้งอยูในรูปของระดับตาม rubric ที่มีระดับเทากันหมด
การพิจารณาระดับผลการเรียน (Grade) ก็ทําไดไมยาก เพียงเอาน้ําหนักที่กําหนดไวมาคูณกับ
ผลการประเมินแตละสวนแลวหารดวยจํานวนน้ําหนักที่กําหนด ดังตัวอยางตอไปนี้
สมมติวาวิชาหนึ่งหรือสาระหนึ่ง ประกอบดวยการประเมินยอย 8 สวน ประเมิน
ปลายภาค 2 สวน มีรายละเอียดดังนี้
การประเมินยอย (Formative) น้ําหนัก 8 สวน ประกอบดวย
- รายงาน น้ําหนัก 2 สวน
- การทดสอบยอย 3 ครั้ง แตละครั้งน้ําหนัก 1 สวน รวม 3 สวน
- โครงงานกลุม น้ําหนัก 2 สวน
- แฟมสะสมงาน น้ําหนัก 1 สวน
การประเมินผลรวม (Summative) น้ําหนัก 2 สวน
ผูเรียนคนหนึ่งไดรับการประเมินดังนี้
รายการประเมิน
Formative
รายงาน
สอบยอย 1
สอบยอย 2
สอบยอย 3
โครงงานกลุม
แฟมสะสมงาน
Summative

ระดับที่ได

น้ําหนัก (สวน)

2
3
2
4
3
1
2
รวม

2
1
1
1
2
1
2
10

2x2=4
3x1=3
2x1=2
4x1=4
3x2=6
1x1=1
2x2=4
24

ระดับคะแนน (Grade) = 24/10 = 2.4
ดังนั้นผูเรียนคนนี้จะไดเกรดในรายวิชานี้ = 2
สถานศึก ษามีห นา ที่ที่จ ะตอ งจัด การเรีย นรู เพื่อ พัฒ นาผูเ รีย นใหมีผ ลสัม ฤทธิ์
ตามความคาดหวัง กรณีผูเรียนมีปญหาดานการเรียน จนเปนเหตุใหไดระดับผลการเรียน “0”
ซึ่งถือวาไมผานหรือมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา ผูสอนจะตองหาสาเหตุและดําเนินการ
แกไข ซึ่งหลักการของการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนานั้นกระบวนการประเมินจะตองกระทํา
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อยางตอเนื่องควบคูไปกับการจัดการเรียนรู เมื่อทราบวาผูเรียนมีขอบกพรองตรงจุดไหน
ผูเรียนจะตองไดรับการแกไขทันที เพื่อใหสามารถเรียนตอไปได

การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assesment)
ความหมาย
การประเมิ น สภาพจริ ง เป น การประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ง านหรื อ กิ จ กรรมอย า งใด
อยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณที่เปนจริง
หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปนงานที่มีสถานการณซับซอนและเปนองครวมมากกวางานปฏิบัติ
ในกิจกรรมการเรียนทั่วไป
แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง
1. ไม เ น น การประเมิ น ทั ก ษะพื้ น ฐานแต เ น น การประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด ที่ ซั บ ซ อ น
ในการทํางาน ความรวมมือ ในการแกปญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน
2. เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของผูเรียน
3. เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบัน ของผูเรียน และสิ่งที่ผูเรียน
ไดปฏิบัติจริง
4. เปนการใหความสําคัญกับงานที่เปนจริงโดยพิจารณาจากงานหลายๆ ชิ้น
5. ผูประเมินควรมีหลายคน มีการประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน
6. การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
7. นําการประเมินตนเองมาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แทจริง
8. ควรมีการประเมินทั้ง การประเมินที่เนนการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟม
สะสมงาน
59

ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง
1. ใช วิ ธี ก ารประเมิ น กระบวนการคิ ด ที่ ซั บ ซ อ น ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
ศักยภาพของผูเรียน มากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง
2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพื่อวินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควรสงเสริม
และสว นที่ควรแกไขปรับปรุง เพื่อใหผูเรี ยนไดพั ฒนาอย างเต็มศักยภาพตามความสามารถ
ความสนใจและความตองการของแตละบุคคล
3. เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทั้งตนเอง
และของเพื่อนรวมหอง เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อมั่นตนเอง สามารถพัฒนาขอมูลได
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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4. ข อ มู ล ที่ ป ระเมิ น ได จ ะต อ งสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง กระบวนการจั ด การเรี ย นรู แ ละ
การวางแผนการจัดการเรียนรู วาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการ
ของผูเรียนแตละบุคคลไดหรือไม
5. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได
6. ประเมินดานตางๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตางๆ อยางตอเนื่อง
ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง
1. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการประเมิน ตองสอดคลองกับสาระมาตรฐาน
จุดประสงคการเรียนรูและสะทอนการพัฒนาดวย
2. กําหนดขอบเขตในการประเมิน ตองพิจารณาเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน
เชน ความรู ทักษะและกระบวนการ ความรูสึก คุณลักษณะ เปนตน
3. กําหนดผูประเมิน โดยพิจารณาผูประเมินวาจะมีใครบาง เชน ผูเรียนประเมินตนเอง
เพื่อนผูเรียน ผูสอนผูสอน ผูปกครองหรือผูที่เกี่ยวของ เปนตน
4. เลือกใชเทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสม
กับวัตถุประสงค วิธีการประเมิน เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกพฤติกรรม
แบบสํารวจความคิดเห็น บันทึกจากผูที่เกี่ยวของ แฟมสะสมงาน ฯลฯ
5. กํ าหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เชน ประเมินระหวางผูเ รียนทํากิจกรรม
ระหวางทํางานกลุม/โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห เวลาวาง/พักกลางวัน ฯลฯ
6. วิเคราะหผลและวิธีการจัดการขอมูลการประเมิน เปนการนําขอมูลจากการประเมิน
มาวิเคราะหโดยระบุสิ่งที่วิเคราะห เชน กระบวนการทํางาน เอกสารจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ
รวมทั้งระบุวิธีการบันทึกขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล
7. กําหนดเกณฑในการประเมิน เปนการกําหนดรายละเอียดในการใหคะแนนผลงาน
วาผูเ รียนทําอะไร ไดสํ าเร็จหรือวามีร ะดับความสําเร็จในระดับ ใด คือ มีผลงานเป นอย างไร
การใหค ะแนนอาจจะให ใ นภากพรวมหรื อแยกเปน รายใหส อดคลองกับ งานและจุ ด ประสงค
การเรียนรู
อาจกลาวสรุปไดวาการประเมินตามสภาพจริงเปนขั้นตอนที่ผูสอนและผูเรียนรวมกัน
กํ า หนด ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ต อ งการโดยวิ เ คราะห จ ากหลั ก สู ต ร และความต อ งการของผู เ รี ย น
มีแนวทางของงานที่ ป ฏิบั ติ กํ าหนดกรอบและวิธี การประเมินรว มกันระหวางผู ประเมิ น และ
ผูถูกประเมิน
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เทคนิค/วิธีการที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง
การประเมินตามสภาพจริงเปนการกระทํา การแสดงออกหลายๆ ดาน ของผูเรียน
ตามสภาพความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้
1. การสั ง เกต เป นวิ ธี ก ารที่ ดีมากวิ ธี หนึ่ง ในการเก็บ ข อมู ล พฤติ ก รรมด านการใช
ความคิด การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะดานอารมณ ความรูสึก และลักษณะนิสัยสามารถทําได
ทุกเวลา ทุกสถานที่ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน หรือในสถานการณอื่นนอกสถานศึกษา
เครื่องมืออื่นๆ ที่ใชประกอบการสังเกต ไดแก แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวน
ประมาณคา แบบบันทึกระเบียนสะสม เปนตน
2. การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชเก็บขอมูลพฤติกรรมดานตางไดดี เชน ความคิด
(สติปญญา) ความรูสึก กระบวนการขั้นตอนในการทํางาน วิธีแกปญหา ฯลฯ อาจใชประกอบ
การสังเกตเพื่อใหไดขอมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น
ก อ นสั ม ภาษณ ค วรหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภู มิ ห ลั ง ของผู เ รี ย นก อ นเพื่ อ ทํ า ให ก าร
สัมภาษณตรงประเด็นและไดขอมูลยิ่งขึ้น ควรเตรียมชุดคําถามลวงหนาและจัดลําดับคําถามชวย
ใหการตอบไมวกวนขณะสัมภาษณผูสอนใชวาจา ทาทาง น้ําเสียงที่อบอุนเปนกันเอง ทําให
ผูเรียนเกิดความรูสึกปลอดภัยและแนวโนมใหผูเรียนอยากพูด/เลา ใชคําภามที่ผูเรียนเขาใจงาย
และผูสอนอาจใชวิธีสัมภาษณทางออมคือ สัมภาษณจากบุคคลที่ใกลชิดผูเรียน เชน เพื่อนสนิท
ผูปกครอง เปนตน
3. การตรวจงาน เปนการวัดและประเมินผลที่เนนการนําผลการประเมินไปใชทันที
ใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อการชวยเหลือผูเรียนและเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูของผูสอน จึงเปน
การประเมินที่ควรดําเนินการตลอดเวลา เชน การตรวจแบบฝกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/
โครงงานตางๆ เปนตน งานเหลานี้ควรมีลักษณะที่ผูสอนสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของ
ผูเรียนได เชน แบบฝกหัดที่เนนการเขียนตอบ เรียบเรียง สรางสรรค งาน โครงการ โครงงาน
ที่เนนความคิดขั้นสูงในการวางแผนจัดการ ดําเนินการและแกปญหาสิ่งที่ควรประเมินควบคูไป
ดวยเสมอในการตรวจงาน คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการทํางาน ซึ่งผูสอนควรมี
ความยืดหยุนการประเมิน จากการตรวจงานมากขึ้น ดังนี้
(1) ไมจําเปนตองนําชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่ผูเรียนทํา
ไดดีและบอกความหมาย/ความสามารถของผูเรียนตามลักษณะที่ผูสอนตองการประเมินได
วิธีนี้เปนการเนน “จุดแข็ง” ของผูเรียน นับเปนการเสริมแรง สรางแรงกระตุนใหผูเรียนพยายาม
ผลิตงานที่ดีๆ ออกมามากขึ้น
(2) จากแนวคิดตามขอ 1 ชิ้นงานที่หยิบมาประเมินของแตละคน จึงไมจําเปนตอง
เปนเรื่องเดียวกัน เชน ผูเรียนคนที่ 1 งานที่ (ทําไดดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเปนงานชิ้นที่ 2,
3, 5 สวนผูเรียนคนที่ 2 งานที่ควรหยิบมาประเมินอาจเปนงานชิ้นที่ 1, 2 ,4 เปนตน
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(3) อาจประเมินชิ้นงานที่ผูเรียนทํานอกเหนือจากที่ผูสอนกําหนดใหก็ได แตตอง
มั่นใจว าเป นสิ่ งที่ ผู เ รี ยนทํ า เองจริง ๆ เชน สิ่ ง ประดิ ษ ฐที่ ผูเ รี ย นทํ า เองที่บ าน และนํ า มาใช ที่
สถานศึ ก ษาหรื อ งานเลื อ กต า งๆ ที่ ผู เ รี ย นทํ า ขึ้ น เองตามความสนใจ เป น ต น การใช ข อ มู ล /
หลักฐานผลงานอยางกวางขวาง จะทําใหผูสอนรูจักผูเรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถ
ของผูเรียนตามสภาพที่แทจริงของเขาไดแมนยํายิ่งขึ้น
(4) ผลการประเมิน ไมควรบอกเปนคะแนนหรือระดับคุณภาพ ที่เปนเฉพาะตัวเลข
อยางเดียว แตควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นดวย
4. การรายงานตนเอง เปนการใหผูเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคําถามสั้นๆ หรือ
ตอบแบบสอบถามที่ผูสอนสรางขึ้น เพื่อสะทอนถึงการเรียนรูของผูเรียนทั้งความรู ความเขาใจ
วิธีคิด วิธีทํางานความพอใจในผลงาน ความตองการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น
5. การใชบันทึกจากผูที่เกี่ยวของ เปนการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวของ
กับตัวผูเรียนผลงานผูเรียน โดยเฉพาะความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนจากแหลงตางๆ
เชน จากเพื่อนผูสอน-โดยประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน
จากเพื่อนผูเรียน-โดยจัดชั่วโมงสนทนา วิพากษผลงาน (ผูเรียนตองไดรับคําแนะนํา
มากอนเกี่ยวกับหลักการ วิธีวิจารณเพื่อการสรางสรรค)
จากผูปกครอง-โดยจดหมาย/สารสัมพันธที่ผูสอน หรือสถานศึกษากับผูปกครองมีถึง
กันโดยตลอดเวลา โดยการประชุมผูปกครองที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือโดยการตอบแบบสอบถาม
สั้นๆ
6. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง ในกรณีที่ผูสอนตองการใชแบบทดสอบ
ขอเสนอแนะใหใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เนนการปฏิบัติจริง ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้
1) ปญหาตองมีความหมายตอผูเรียน และมีความสําคัญเพียงพอที่จะแสดงถึง
ภูมิความรูของผูเรียนในระดับชั้นนั้นๆ
2) เปนปญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของผูเรียน
3) แบบสอบตองครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร
4) ผูเรียนตองใชความรูความสามารถ ความคิดหลายๆ ดานมาผสมผสาน และ
แสดงวิธีคิดไดเปนขั้นตอนที่ชัดเจน
5) ควรมีคําตอบถูกไดหลายคําตอบ และมีวิธีการหาคําตอบไดหลายวิธี
6) มีเกณฑการใหคะแนนตามความสมบูรณของคําตอบอยางชัดเจน
7. การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน แฟมสะสมงานหมายถึง สิ่งที่ใชสะสมงาน
ของผูเรียนอยางมีจุดประสงค อาจเปนแฟม กลอง แผนดิสก อัลบั้ม ฯลฯ ที่แสดงใหเ ห็นถึง
ความพยายาม ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้นๆ หรือหลายๆ เรื่อง การสะสมนั้น
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ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา เกณฑการเลือก เกณฑการตัดสิน ความสามารถ/คุณสมบัติ
หลักฐานการสะทอนตนเอง
การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานเปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มกั น อย า งแพร ห ลายวิ ธี ห นึ่ ง เพราะใช ก ารประเมิ น ให ผู ก ติ ด อยู กั บ การจั ด
การเรี ย นรู แ ละมี ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางของการจั ด การเรี ย นรู ที่ ชั ด เจนและ การที่ จ ะได ม า
ซึ่งผลการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน ผูสอนควรใชวิธีการเก็บขอมูลหลายๆ วิธีผสมผสานกัน
เพื่ อ ให ไ ด ข อ มู ล ที่ ห ลากหลาย ครอบคลุ ม พฤติ ก รรมทุ ก ด า นและมี จํ า นวนมากเพี ย งพอ
ที่ จ ะประเมิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว ผู เ รี ย นอย า งมั่ น ใจหลั ก เกณฑ ก ารให ค ะแนนตามแนวทาง
การประเมินตามสภาพจริง
กลาวโดยสรุป วิธีการใหคะแนนตามแนวประเมินตามสภาพจริง เนนที่การใหขอมูล
ที่สามารถบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความรอบรูของผูเรียนวามีลักษณะอยางไรและความสําเร็จหรือ
ความรอบรู ใ นระดั บ ที่ แ ตกต า งกั น นั้ น มี ลั ก ษณะแตกต า งกั น อย า งไร ไม ใ ช ใ ห ค วามหมาย
เพี ย งแค ก ารได / ตก หรื อ ผ า น/ไม ผ า น หรื อ ระดั บ ของการผ า นเท า นั้ น นอกจากนี้ ก ารนํ า
ผลประเมินไปใชประโยชนดานการตัดสินผลการเรียนก็มีความสําคัญเปนอันดับรองจากการนําไปใช
เพื่อพัฒนาผูเรียนและตัวผูสอน
การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินที่เนนใหผูเรียนปฏิบัติ ถาสามารถปฏิบัติได
ในสถานการณจริงจะดีมาก แตถาไมไดอาจใชสถานการณจําลองที่พยายามใหเหมือนจริงมากที่สุด
หรื อ อาจจะให ผู เ รี ย นไปปฏิ บั ติ น อกห อ งเรี ย น หรื อ ที่ บ า นเก็ บ ผลงานไว ในแฟ ม สะสมงาน
แลวผูสอนเรียกมาประเมินภายหลัง สถานการณที่ประเมินควรเปนสถานการณที่ประเมินผูเรียน
ไดหลายมิติ เชน ทักษะ ความรู ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะตางๆ วิธี การที่ใ ช
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกัน เชน การสังเกต การสัมภาษณ
การตรวจงาน การรายงานตนเองของผูเรียน การบันทึกจากผูที่เกี่ยวของการใชขอสอบแบบเนน
การปฏิบัติจริง การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน
หัวใจสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง คือ ตองสอน และใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากสภาพจริง
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บทที่ 9
เทคนิคการทําวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวนการที่ผูสอนศึกษาคนควาเพื่อแกปญหาหรือพัฒนา
การจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ โดยเปนการแกปญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางเปน
ระบบดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการวิจัยที่ดําเนินการควบคูไปกับการปฏิบัติงานของผูสอน
โดยมีผูสอนเปนผูทําการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช

ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เปนการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวย
การวิจัย โดยการนํานวัตกรรม เทคนิค หรือวิธีการที่มีคุณภาพผานกระบวนการวิจัยที่นาเชื่อถือ
ไดมาแลว มาใชแกปญหาในชั้นเรียนโดยตรง อันจะมีผลใหการจัดการเรียนรูบรรลุผลตาม
จุดประสงคที่วางไว เปนการเผยแพรความรูจากการปฏิบัติจริง อันจะเปนประโยชนสําหรับ
ผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของดวย และยังเปนการสงเสริมหรือพัฒนาผูเรียนไดตรงตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน

ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน เปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ไมไดวิจัยเพื่อมุงสรางองคความรูใหมแตอยางใด ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงไมจําเปนตองยึด
รูปแบบที่เครงครัดเหมือนกับการวิจัยเชิงวิชาการ โดยทั่วไปแลวการวิจัยในชั้นเรียนควรมี
ลักษณะดังนี้
1. เปนการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู
2. เปนการวิจัยเพื่อนําผลการวิจัยนําไปใชเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
การวิจัยดําเนินไปพรอมกับการจัดการจัดการเรียนรู คือ สอนไปพรอมกับทําการวิจัยไปดวย
แลวนําผลการวิจัยมาใชแกปญหา แลวนําไปเผยแพร
การวิจัยในชั้นเรียนแตกตางจากการวิจัยทั่วไปในโรงเรียน ตรงที่กลุมตัวอยาง
มีขนาดเล็กมักศึกษาในหองเรียนใดหองเรียนหนึ่ง เปาหมายสําคัญคือเพื่อพัฒนากิจกรรมการจัด
การเรียนรูและเปนการวิจัยโดยผูสอน โดยสรุปแลว ขอบเขตในการทําวิจัยในชั้นเรียนจะให

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

204
ความสําคัญกับการคิดคนนวัตกรรมเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู
สื่อการจัดการเรียนรูหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู

ซึ่งอาจเปน

กระบวนการทําวิจัยในชั้นเรียน
การวิ จัยในชั้นเรียนมี กระบวนการที่ต อเนื่องและเปนระบบมีเ ป าหมายสําคั ญอยูที่
การพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรูของผูสอน ลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) ซึ่งมีกระบวนการวิจัยดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจและวิเคราะหปญหา
เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการวางแผนแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
เปนการสํารวจสภาพการปฏิบัติงานของผูสอนวามีปญหาอะไรบาง แลววิเคราะหวาปญหา
เหลานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และจะสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขสภาพการปฏิบัติงาน
ในสว นใดไดบา ง ซึ่ง ผูส อนสามารถสํา รวจไดจ ากกิจ กรรมการจัด การเรีย นรู การสํารวจ
พฤติกรรมผูเรียน การสังเกตของผูสอน ขอมูลจากการประเมินของผูเกี่ยวของ ซึ่งผูสอนจะพบ
ปญหา ขอสงสัยที่เกิดจากผูเรียน ผูสอนและกิจกรรมการจัดการเรียนรู เชน
- ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในวิชาฟสิกส
- ผูเรียนไมชอบเรียนวิชาภาษาไทย
- ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษต่ํา
- ผูเรียนสวนใหญไมสามารถทําโจทยคณิตศาสตรได
- ผูเรียนสวนใหญขาดความรับผิดชอบในตนเอง
- ผูสอนสอนอยางเครงเครียด ผูเรียนไมสนุก ไมมีความสุขในการเรียน
- ผูสอนขาดทักษะและเทคนิคในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
- ผูสอนไมไดจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ผูสอนไมไดจัดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดวิธีการแกปญหา
เปนขั้นตอนสําหรับกําหนดวัตถุประสงค กําหนดวิธีการ และวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ
ในการคนหาคําตอบหรือพัฒนานวัตกรรมและการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงานที่
เปนปญหา โดยจะตองศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เชน วารสาร บทความ หลักสูตร ผลงานวิจัย
หนังสือแนวคิดทฤษฎีตางๆ ตลอดจนประสบการณของผูสอนเอง ซึ่งจะทําใหทราบวาปญหา
ที่คลายกับปญหาของเราเองมีผูใดศึกษาไวบาง ใชวิธีการใดในการแกปญหา ผลการแกปญหา
เปนอยางไร จะทําใหสามารถเลือกแนวทางในการพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมไดถูกตองและ
ชัดเจนขึ้น โดยการใชวิธีสอนแบบใหม หรือการใชนวัตกรรมเขามาชวยในการจัดการเรียนรู
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ของผูสอน เชน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) ฐานขอมูลการเรียนรู (CBL) การเรียนแบบรวมมือ เปนตน
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนานวัตกรรม/วิธีการ
จากขั้นตอนที่ 2 จะไดทางเลือกในการแกปญหาหรือพัฒนา ซึ่งอาจจะเปนวิธีการ
หรือนวัตกรรมก็ได
ในขั้นนี้ตองกําหนดวิธีการหรือสรางนวัตกรรมที่ใชในการแกปญหา
หรือพัฒนา แลว ดําเนินการหาคุณภาพของวิธีการหรือนวัตกรรมจากผูรูใ นเรื่องนั้นๆ เชน
ถาจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ก็จะตองศึกษาคนควาวิธีการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน และจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเสร็จเรียบรอย นําไปใหเพื่อนผูสอน
ศีกษานิเทศก นักวิชาการหรื่อผูเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรชวยสอนใหความคิดเห็นในดานตางๆ
เชน ดานเนื้อหา ดานเทคนิคการนําเสนอ เพื่อนําขอคิดเห็นที่ไดมาปรับปรุงแกไข เพื่อเตรียม
นําไปใชแกปญหาหรือพัฒนาตอไป
ขั้นตอนที่ 4 นํานวัตกรรมหรือวิธีการไปใช
ขั้นตอนนี้จะเปนการนํานวัตกรรมหรือวิธีการที่สรางขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ไปทดลองใช
โดยระบุขั้นตอนในการทดลองใชวา ทดลองใชกับใคร เมื่อไร อยางไร และจะมีวิธีเก็บขอมูล
อยางไร เชน ทดสอบความรูหรือสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนกอนนําไปใช เมื่อนําไปใชแลว
ทดสอบความรูหรือสังเกตพฤติกรรมอีกระยะหนึ่ง เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงความรูหรือพฤติกรรมของผูเรียนตอไป
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผล/เผยแพร
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว นําขอมูลมาวิเคราะหโดยเลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับ
ขอมูลที่รวบรวมได แลวสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ถายังไมสามารถแกปญหาไดตามที่ตองการ
ก็จะตองทําการปรับปรุงแกไข และพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการใหม จนสามารถแกปญหาได
ตามที่ตองการ ถาสามารถแกไขปญหาไดตามที่ตองการ ก็สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนํา
ผลการวิจัยที่ไดไปใชในการพัฒนาหรือการแกไขปญหาการจัดการเรียนรูตอไป
ประโยชนของการวิจัยในชั้นเรียน
ผลของการวิจัยในชั้นเรียน กอใหเกิดประโยชนหลายประการ เชน
1. ทําใหการจัดการจัดการเรียนรูบรรลุผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
เพราะผูสอนสามารถใชนวัตกรรม สื่อการสอน วิธีการหรือเทคนิคการสอนใหมๆ ที่มีคุณภาพ
ในการแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู
2. ผูสอนพัฒนางานของตนเองใหมีมาตราฐานมากยิ่งขึ้น และสามารถใชเปนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นได
3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและสงเสริมตามศักยภาพสูงสุดของผูเรียน
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4. เปนขอมูลในการปรับปรุง การบริหาร หรือพัฒนาการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
แนวทางการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช
การนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช มีแนวทางดังนี้
1. ผูบริหาร นําไปใชในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู
2. ผูสอนผูวิจัย นําไปใชในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรูโดยตรงหรือ
นําผลการวิจัยไปใชเปนผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น
3. หนวยงานหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ นําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช
เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู หรือการพัฒนาหลักสูตร
และนําไปใชแกปญหาหรือนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการที่เปนความรูใหม

การวิเคราะหปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
ที่มาของปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
ที่มาของปญหาการวิจัยในชั้นเรียนอาจมาไดจาก 2 แนวทาง คือ
1. มาจากสภาพการณจริงในการปฏิบัติงานของผูสอน เชน สภาพการจัดการเรียนรู
การใชสื่อประกอบการจัดการเรียนรู วิธีสอน การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู พฤติกรรมของ
ผูเรียนที่เปนปญหา ฯลฯ
2. มาจากขอสงสัยของผูสอนที่ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีใหมๆ การคิดคนนวัตกรรม
ใหมๆ หรือวิธีการสอนใหมๆ วาจะไดผลหรือไมถานํามาใชในการจัดการเรียนรูในสภาพจริง
ลักษณะของปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
ปญหาที่จะนํามาทําวิจัยในชั้นเรียนเปนปญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนรูของผูสอน
และผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งอาจแบงเปนปญหาได 3 ลักษณะ คือ
1. ปญหาในขั้นผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค
2. ปญหาในขั้นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
3. ปญหาในขั้นการเตรียมการสอน
ซึ่งปญหาในแตละขั้นมีสาระโดยสรุปดังนี้
1. ปญหาในขั้นผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค
ปญ หาในขั้น ผลสัม ฤทธิ์แ ละคุณ ลัก ษณะของผูเ รีย นที่พึง ประสงค หมายถึง
ความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนที่เกิดขึ้นตามที่คาดหวังไว เชน ดานความรู (Cognitive
Domain) ดานทักษะ (Psychomotor Domain) และดานเจตคติ (Affective Domain)
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ตัวอยางปญหา ไดแก
 ผูเรียนสวนมากไดระดับคะแนน “0” ในวิชาฟสิกส (ความรู)
 ผูเรียนสวนใหญไมสามารถใชกลองจุลทรรศนไดอยางถูกตอง (ทักษะ)
 ผูเรียนไมสนใจเรียน เบื่อหนาย วิชาภาษาอังกฤษ ( เจตคติ)
2. ปญหาในขั้นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู
ปญหาในขั้นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การเรียนรูของผูสอน เชน ผูสอนไมใชสื่อการสอนอยางเหมาะสม ผูสอนไมมีจิตวิทยาในการสอน
ผูสอนไมมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับสภาพผูเรียน เชน การที่ผูเรียนไมชอบ
เรียนวิทยาศาสตร อาจมีสาเหตุในขั้นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูดังนี้
 ผูสอนสอนไมสนุก เครงเครียดกับการสอน
 ผูสอนสอนโดยไมไดใหผูเรียนปฏิบตั ิทดลองดวยตนเอง สอนแบบบรรยาย
อยางเดียว
 ผูสอนใชสื่อนอยเกินไปและเปนสื่อที่ลาสมัย
 ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดมากเกินไปเปนประจํา ผูเรียนเบื่อ
 ผูสอนจะลงโทษเมื่อผูเรียนตอบผิดแตจะไมชมเชยเมื่อผูเรียนตอบถูก
 ผูสอนสอนเนนการทองจํามากกวาการเรียนรูจากการปฏิบัติ คนควาดวยตนเอง
 ฯลฯ
3. ปญหาในขั้นการเตรียมการสอน
เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการเตรียมความพรอมของผูสอนกอนเขาสอน การเตรียม
แผนการสอน อุปกรณ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ สารเคมีที่ใชในการทดลอง อุปกรณสื่อ
โสตทัศนศึกษา การเตรียมสภาพหองเรียน บรรยากาศในหองเรียน ซึ่งปญหาในขั้นนี้ อาจสงผล
ตอปญหาในขั้นสอน
การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนแรกในการทําวิจัยในชั้นเรียนคือ การสํารวจปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
จัดการเรียนรูของผูสอนและผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งสวนมากจะเปนปญหากวางๆ ไมชัดเจน
จึงจําเปนที่ ผูสอนจะต องลงมื อวิเคราะหปญหาใหแคบลงและชัดเจนเพื่อนําไปสูการกําหนด
ปญหาการวิจัย ในการวิเคราะหปญหาสามารถวิเคราะหไดหลายวิธี ในที่นี้จะนําเสนอวิธีการ
วิเคราะหปญหาตามสภาพจริง

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

208
การวิเคราะหปญหาตามสภาพจริง
การวิ เ คราะห ป ญ หาการจั ด การเรี ย นรูต ามสภาพจริง เปน การวิ เ คราะหป ญ หา
จากการปฏิบัติงานของผูสอนในหองเรียน ในการจัดการเรียนรูในรายวิชาของตนเอง ซึ่งสามารถ
วิเคราะหปญหาไดดังตัวอยางตอไปนี้
 วิเคราะหคุณภาพการจัดการจัดการเรียนรูของรายวิชาโดยภาพรวม
ตัวอยาง
อาจารยชาตรีสอนวิทยาศาสตร มาเปนเวลา 20 ป ไดนําผลการเรียนระหวาง
ปการศึกษา 2550-2552 มาเปรียบเทียบ ปรากฏผลดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 9.1 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรระหวางปการศึกษา
2550-2552
ปการศึกษา
2550
2551
2552
คาเฉลี่ย

0
30
25
32
29

รอยละของผูเ รียนที่ไดระดับคะแนนตางๆ
1
2
3
40
18
8
50
17
5
48
15
4
46
17
6

4
4
3
1
2

จากตาราง 9.1 สรุปไดวาผลการเรียนของผูเรียนระหวางป 2550-2552 อยูในระดับที่
ควรปรับปรุงเปนอยางยิ่ง เนื่องจากผูเรียนสวนใหญไดระดับคะแนน 0 และ 1 ถึงรอยละ 75
ซึ่งถือไดวามีคุณภาพการจัดการเรียนรูอยูในระดับต่ํามาก
วิเคราะหคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใชตัวบงชี้จากขอมูลสถิติ จากการดําเนินงาน
ฝายตางๆของสถานศึกษา
ตัวอยาง
จากการรวบรวมขอมูล ของฝา ยสารสนเทศโรงเรีย นขนาดกลางแหง หนึ่ง ในป
การศึกษา 2543 ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานของฝายตางๆ
ในโรงเรียน ปรากฏขอมูลดังตอไปนี้
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ตารางที่ 9.2 แสดงขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานของฝายตางๆ ในโรงเรียน ปการศึกษา
2543
รายการเหตุการณ
1. จํานวนผูเรียนที่หนีเรียนตอวัน
2. จํานวนผูเรียนที่มาโรงเรียนสายตอวัน
3. จํานวนผูเรียนที่ติดยาเสพติด
4. เหตุการณผูเรียนทะเลาะวิวาทตอสัปดาห
5. เหตุการณของสูญหายตอเดือน
6. จํานวนผูเรียนลาปวยตอวัน
7. ……………………………

รอยละของจํานวน/เหตุการณ
15
21
5
10
8
15
…..

จากตารางที่ 2-2 พบวาขอมูลที่รวบรวมไดบางรายการเปนสิ่งที่ไมพึงประสงคจะให
เกิดขึ้น หรือควรจะเกิดขึ้นนอยที่สุด เชน รายการที่ 1 ถึงรายการที่ 5 ซึ่งเปนสภาพปญหา
ที่จัดไดวามีค วามรุนแรงมาก สมควรที่จะตองดําเนินการแกไขโดยเร็ว ซึ่งอาจใชการวิจัย
ในชั้นเรียนชวยแกไขปญหาดังกลาวนี้ได

การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียน
การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียนไดมาจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปญหาและสาเหตุของปญหา โดยเลือกจากปญหาที่สําคัญที่สุดกอนและเลือกจากสาเหตุของ
ปญหาที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดกับปญหานั้นๆ เชน
ตัวอยางที่ 1
อาจารยชาตรีพบปญหาวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักศึกษาชั้นปที่ 1
โปรแกรมชีววิทยาต่ํากวาเกณฑ ซึ่งสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางปญหาและสาเหตุ
ของปญหาแลวกําหนดเปนปญหาการวิจัยและหัวขอการวิจัยไดดังนี้
ปญหา
: ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาชีววิทยาของนักศึกษา ต่ํากวาเกณฑ
เปนผลเนื่องมาจากขาดสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ผูสอนไมใชสื่อการสอน
ที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนเบื่อหนายการเรียน
ปญหาการวิจยั : การใชสื่อการสอนที่มีคุณภาพสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมชีววิทยา อยางไร
หัวขอการวิจัย : การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชีววิทยาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
โปรแกรมชีววิทยา
คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู
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ตัวอยางที่ 2
อาจารยสมชายพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักศึกษาโปรแกรม
คณิตศาสตร ชั้นปที่ 2 ต่ํา ซึ่งสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางปญหาและสาเหตุของ
ปญหาแลวกําหนดเปนปญหาการวิจัยและหัวขอการวิจัยไดดังนี้
ปญหา

:

ปญหาการวิจยั :

หัวขอการวิจัย

:

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ําเปนผลมาจากการที่
ผูเรียนมีเวลาเรียนนอย เนื้อหามีมาก การสอนเสริมไมเพียงพอ และ
ทําแบบฝกเพิ่มเติมนอย
การใชบทเรียนสําเร็จรูปวิชาคณิตศาสตรสงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ นักศึกษาโปรแกรมคณิตศาสตร
ชั้นปที่ 2 อยางไร
การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา
โปรแกรมคณิตศาสตร ชั้นปที่ 2

การตั้งชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
การตั้งชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนควรสื่อความหมายไดดี มีความชัดเจนในตัวเอง
ซึ่งควรมีองคประกอบ 3 สวน คือ ตัวแปรที่ศึกษา (โดยระบุตัวแปรตนและตัวแปรตามที่จะศึกษา)
ประชากรที่ศึกษา (โดยระบุวากลุมเปาหมายในการวิจัยเปนใคร) และวิธีการศึกษา (โดยระบุ
วาใชวิธีการศึกษาแบบใด เชน การทดลอง การเปรียบเทียบ การสํารวจ การหาความสัมพันธ
การวิเคราะห การสังเคราะห)
257

ตัวอยางชื่อเรื่องงานวิจัยในชั้นเรียน

1. การสรางชุดการสอนคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมคณิตศาสตร
2. การศึกษาผลการสอนที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิทยาศาสตรทั่วไป
3. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค รายวิชาพื้นฐานทั่วไป
4. การพัฒนาความคิดสรางสรรคเด็กปฐมวัยโดยใชเครื่องเลนอิสระและไหมพรมสี
5. การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยการฉีก ปะ กระดาษระดับกอนประถมศึกษา
6. การศึกษาผลของการเลนตางกลุมอายุที่มีตอ พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
7. การพัฒนารูปแบบการเสริมความพรอมในการอานสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
8. ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเขียนสะกดคํากับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
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8. การสรางแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาไทย สําหรับนักศึกษาตางชาติ
9. การพัฒนาชุดการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในการเรียนคณิตศาสตรของนักศึกษา
ที่มีสมาธิสั้น
10. การพัฒนาชุดซอมเสริมดวยตนเองรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
11. การพัฒนารูปแบบการสอนที่เนนทักษะกระบวนการกลุ มรายวิชาสังคมศึกษา
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3

การเขียนโครงรางการวิจัยในชั้นเรียน
ความสําคัญของโครงรางการวิจัยในชั้นเรียน
โครงรางการวิจัย (Research Proposal) เปนสิ่งที่จําเปนมากสําหรับการวิจัยโครงราง
การวิจัยจะเปนแนวทางใหผูทําวิจัยไดทราบถึงปญหาในการทําวิจัยอยางชัดเจน มีการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีหรืองานที่ผูอื่นไดทํามาแลว มีวิธีดําเนินการวิจัย แหลงขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เวลา และ
งบประมาณอย า งครบถ ว นซึ่ ง จะทํ า ใหผู วิ จั ย สามารถวางแผนและดํ า เนิ น การวิ จั ย จนสํ า เร็ จ
ลุลวงได
ลักษณะและโครงสรางของโครงรางการวิจัยในชั้นเรียน
โครงรางการวิจัยในชั้นเรียนจะมีขอตางจากโครงการโดยทั่วไปคือ กําหนดเวลาเริ่มตน
และสิ้นสุดจะไมใชตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค
เพื่ อ ค น หาคํ า ตอบจากข อ สงสั ย หรื อ ป ญ หาที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมการเรี ย นการารสอนหรื อ
การปฏิบัติงานและตองทําไปพรอมๆ กับงานสอนหรืองานประจําที่ปฏิบัติอยู ตองไมแยกสวน
การวิจัยออกจากงานสอนหรืองานประจํา โครงรางการวิจัยในชั้นเรียนโดยทั่วไปมีสวนประกอบ
ดังตอไปนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. ที่มาและความสําคัญของปญหาของการวิจัย
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
4. สมมติฐานของการวิจัย
5. ขอบเขตของการวิจัย
6. ประโยชนของการวิจัย
7. ขอตกลงเบื้องตน
8. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
9. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย
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10. วิธีดําเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุมตัวอยาง
 การเก็บรวบรวมขอมูล
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 การวิเคราะหขอมูล
11. ปฏิทินปฏิบัติงาน
12. งบประมาณ
13. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย
14. เอกสารอางอิง
รูปแบบในการเขียนโครงรางการวิจัยในชั้นเรียนอาจแตกตางจากนี้ได เพราะวิจัย
บางเรื่องอาจมีหัว ขอไมค รบหรืออาจไมเ รียงหัว ขอตามนี้ก็ได ขึ้นอยูกับ ลักษณะของวิจัย
ในชั้นเรียนที่ทําแนวทางการเขียนโครงรางการวิจัยในชั้นเรียน
ในการเขียนโครงรางการวิจัยในชั้นเรียนมีแนวทางในการเขียนดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
การตั้ งชื่อเรื่องการวิจัยในชั้ นเรียนควรกําหนดชื่อเรื่องใหกะทัดรัดเห็นลักษณะ
ของตัวแปรที่จะศึกษาไดชัดเจน สื่อความหมายไดดี มีความชัดเจนในตัวเอง ซึ่งควรคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปนี้
1) ชื่อเรื่องควรมีองคประกอบ 3 สวน คือ ตัวแปรที่ศึกษา ประชากรที่ศึกษา และ
วิธีการศึกษา
2) ชื่อเรื่องควรกระทัดรัดไมสั้นหรือยาวจนเกินไป อาจเปนวลีหรือขอความก็ได
ไมจําเปนตองเปนประโยคที่สมบูรณ
3) ชื่อเรื่องควรมีความเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ตองการศึกษา ไมควรตั้งชื่อเรื่อง
ที่กวางเกินไป เชน การทดลองใชสื่อการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ระดับชั้นปที่ 1
อาจไมชัดเจนวาใชสื่อประเภทใด ควรระบุลงไปเลยวาเปนประเภทใด อุปกรณการสอน บทเรียน
สําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือวิดีทัศน เปนตน
4) ชื่อเรื่องควรเราความสนใจใหผูอื่นอยากศึกษาคนควา อยากอาน
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ตัวอยาง
1. การทดลองใชเกมชวยสอนคณิตศาสตรพื้นฐาน ในระดับชั้นปที่ 1
ตัวแปร
:
เกม
ประชากร
:
ผูเรียนในระดับชั้นปที่ 1
วิธีการศึกษา
:
การทดลองใช
2. การศึกษาผลการใชฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น
ตอผลการเรียนวิชาชีววิทยา ของนักศึกษาชั้นปที่ 2
ตัวแปร
:
ฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดีย
ประชากร
:
นักศึกษาชั้นปที่ 2
วิธีการศึกษา
:
การศึกษาผลการใช
3. การพัฒนาแบบฝกการอานภาษาไทยสําหรับนักศึกษาตางชาติ
ตัวแปร
:
แบบฝกการอาน
ประชากร
:
นักศึกษาตางชาติ
วิธีการศึกษา
:
การพัฒนา
2. ที่มาและความสําคัญของปญหา
การเขียนที่มาและความสําคัญของปญหา เปนการเขียนเพื่อใหเห็นถึงประเด็น
ปญหาที่แทจริงของเรื่องที่จะทําการวิจัย หรือเปนการระบุถึงความจําเปนความสําคัญที่จะตอง
ทํา การศึ ก ษาและผลการวิ จัย จะเกิ ด ประโยชนต อ การจัด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู อ ย า งไร
ในการเขียนที่มาและความสําคัญของปญหาควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1) เขียนใหกระทัดรัด ตรงประเด็น ชี้ใหเห็นประเด็นปญหาและนําไปสูวัตถุประสงค
ของการวิจัย
2) ควรมี ข อ มู ล หรื อ ผลการวิ จั ย ที่ มี ผู ทํ า มาแล ว มาอ า งอิ ง เพื่ อ ให น า เชื่ อ ถื อ และ
เห็นความสําคัญของการวิจัย
3) เขียนใหเขาใจงาย โดยการนําเสนอประเด็นตางๆ อยางเปนลําดับตอเนื่อง
3. วัตถุประสงคของการวิจัย
การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย จะตองระบุใหชัดเจนวาตองการศึกษาในเรื่อง
อะไร เขียนใหสอดคลองกับปญหาวิจัย ใชภาษาที่กระทัดรัด สั้น ไดใจความชัดเจนและนิยม
เขียนเปนประโยคบอกเลา วัตถุประสงคการวิจัยอาจมีขอเดียวหรือหลายขอก็ไดแตตองอยูใน
ขอบขายของประเด็นปญหาการวิจัยที่กําหนดไวเทานั้น
ในกรณีที่มีวัตถุประสงคหลายขอใหเขียนเปนขอๆ เรียงลําดับจากวัตถุประสงค
หลักไปหาวัตถุประสงคยอย
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ตัวอยาง
โครงการวิจัย
การพั ฒ นานวั ต กรรมฐานข อ มู ล การเรี ย นรู แ บบมั ล ติ มี เ ดี ย วิ ช าชี ว วิ ท ยาเรื่ อ ง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาฐานข อ มู ล การเรี ย นรู แ บบมั ล ติ มี เ ดี ย วิ ช าชี ว วิ ท ยา เรื่ อ ง ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน
80/80
2. เพื่อศึกษาผลการใชฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดีย วิชาชีววิทยา เรื่อง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1
64

4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยเปนคําตอบที่คาดหวังไวกอนที่จะทําการวิจัยเปนสิ่งที่คาดคิดไว
วาเปนคําตอบของปญหาที่ทําการศึกษา การตั้งสมมติฐานการวิจัยตองตั้งบนรากฐานแนวคิด
ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหานั้น การเขียนสมมติฐานมีสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ
1) ควรมีความชัดเจน สามารถทดสอบไดจากการวิจัยที่ทําอยู
2) ควรเขียนโดยใชภาษาที่งาย ไมซับซอน
3) ควรเขียนใหสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคของการวิจัย
4) ชี้ทิศทางของการวิจัยและตัวแปรที่ตองการศึกษา
ตัวอยาง
โครงการวิจัย
การพั ฒ นานวั ต กรรมฐานข อ มู ล การเรี ย นรู แ บบมั ล ติ มี เ ดี ย วิ ช าชี ว วิ ท ยาเรื่ อ ง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสําหรับ นักศึกษาชั้นปที่ 1
สมมติฐานการวิจัย
1. ไดฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดีย เรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80
2. ผูเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยใชโปรแกรม
ฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดียประกอบการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียน
ที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ
65
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5. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการวิ จั ย เป น การกํ า หนดกรอบของงานวิ จั ย ว า มี เ ขอบเขตเพี ย งใด
ครอบคลุมอะไรบาง การระบุขอบเขตของการวิจัยโดยทั่วไป จะกําหนดในเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
1) ประชากรและกลุ ม ตัว อยา ง ระบุใ หชัด เจนวา ในการวิจั ย ครั้ง นี้มุ ง ศึ ก ษา
กลุมเปาหมายใด (ชั้น/ระดับการศึกษา) สถานที่ใด
2) ตัวแปร ระบุถึงสิ่งที่ตองการศึกษาใหชัดเจน ถาเปนวิจัยเชิงทดลองตองระบุ
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
3) ระยะเวลา ใหระบุวาในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาในชวงเวลาใด (ภาคการศึกษา/
ปการศึกษา)
4) เนื้อหาในการวิจัย ควรระบุวาศึกษากับวิชาและเนื้อหาอะไร
ตัวอยาง
โครงการวิจัย
การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้
1. ประชากร เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
จํานวน 10 หมูเรียน รวม 420 คน
2. กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
จํานวน 3 หมูเรียน รวม 160 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากหมูเรียน
3. ตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยไดแก
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
2) เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
4. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง การทดลองครั้งนี้ใชเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร พื้นฐาน
เรื่องระบบนิเวศน
5. ระยะเวลาในการทดลอง การทดลองครั้งนี้กระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2553 ใชเวลา 12 ชั่วโมง
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6. ประโยชนของการวิจัย
เป น การเขี ย นเพื่ อ ย้ํ า ให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย ที่ ทํ า ว า เกิ ด ประโยชน
อยางไรบาง ซึ่งในการเขียนประโยชนของการวิจัย ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1) เขียนแยกใหเห็นประโยชนอยางชัดเจนเปนรายขอ
2) ตองสอดคล องกับวั ต ถุประสงค ข องการวิจัยและเปนประโยชนที่ เ กิดขึ้นจาก
ผลการวิจัยจริงๆ
7. ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย
เปนเงื่อนไขหรือขอตกลงที่ผูวิจัยจะไมไดทําการศึกษาหรือวิจัยในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเปน
เงื่อนไขหรือสถานการณที่สามารถยอมรับไดอยางมีเหตุผล โดยทั่วไปจะเปนขอตกลงที่เกี่ยวกับ
การวัด การวิเคราะหขอมูล และการแปรผลขอมูล
ตัวอยาง
โครงการวิจัย
การสรางแบบฝกการอานคําควบกล้ํารายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นปที่ 1
ขอตกลงเบื้องตน
แบบฝกการอานคําควบกล้ําวิชาภาษาไทยที่สรางขึ้นถือวาครอบคลุมคําในภาษาไทย
ที่อักษร ร ล และ ว ควบกล้ําไดครบถวน
8. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย (นิยามศัพทเฉพาะ)
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย เปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยสื่อความหมายใหตรงกัน
ระหวางผูวิจัยกับผูอานรายงานการวิจัย ใหเขาใจความหมายเมื่ออานงานวิจัยนี้ เปนการนิยาม
ศัพทหรือตัวแปรที่ปรากฏในงานวิจัย เปนนิยามศัพทเฉพาะในงานวิจัยนี้เทานั้น ไมใชศัพท
ตามพจนานุกรมหรือที่ทราบกันโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีความหมายแตกตางไปจากงานวิจัยอื่นๆ
แมจะเปนคําๆ เดียวกันก็ตาม
9. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย
การเขียนในสวนของเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยนี้ตองเขียนในลักษณะของ
ผูวิจัยเองเปนลักษณะของการสังเคราะหขึ้นมา ไมใ ชการยอความ การตัดตอ การตัดตอน
มาตอกัน เขียนโดยนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนหรือเปนขอโตแยงกับงานวิจัย
ในชั้น เรีย นที่จ ะทํา ทั้ง นี้เ พื่อ ใหเ ห็น กรอบของงานวิจัย ที่จ ะทํา และในการเขีย นตอ งระบุ
แหลงอางอิงไวดวย
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10. วิธีดําเนินการวิจัย
เปนการระบุวาในการวิจัยครั้งนี้จะใชแบบแผนใดในการวิจัย กลุมประชากร
กลุมตัวอยางคือใคร มีวิธีเก็บขอมูลอยางไร และจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางไร ซึ่งจะตอง
ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
10.1 แบบแผนการวิจัย
ผูวิจัยตองระบุลงไปวาใชแบบแผนการวิจัยแบบใด
10.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
เปนการระบุวากลุมประชากรคือใคร เลือกมาไดอยางไร กลุมตัวอยางคือใคร
มีขนาดเทาใด มีวิธีการเลือกกลุมตัวอยางมาไดอยางไร
10.3 ตัวแปร
ถาเปนการวิจัยที่สามารถระบุตัวแปรได ตองระบุตัวแปรที่ตองการศึกษา
ใหชัดเจนทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
10.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ระบุ วิ ธี ก ารเก็ บ การบั น ทึ ก ข อ มู ล ระยะเวลาหรื อ ช ว งเวลาที่ เ ก็ บ ข อ มู ล
สถานที่เก็บขอมูลและผูดําเนินการเก็บขอมูล
10.5 เครื่องมือการวิจัย
ระบุถึงชนิดและประเภทเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การไดมาของเครื่องมือ
วิจัยวาพั ฒนาขึ้นมาเองหรือใชเครื่องมื อของใคร ถาพัฒนาเองมีกระบวนการพัฒนาอยางไร
มีการหาประสิทธิภาพอยางไร และตองบอกถึงวิธีใชเครื่องมือวิจัยนั้นๆ ดวย
10.6 การวิเคราะหขอมูล
ระบุถึงวิธีการวิเคราะหขอมูล ระบุเกณฑหรือวิธีการที่จะใชสถิติเพื่อวิเคราะห
ขอมูล และผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
11. ปฏิทินปฏิบัติงาน
เป น การวางแผนการทํ า งานในการวิ จั ย ในแต ล ะขั้ น ตอน การกํ า หนดเวลา
ตองสามารถปฏิบัติไดจริง มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ในปฏิทินปฏิบัติงานควรประกอบดวย
กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ
12. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย
ระบุถึงผูรับผิดชอบโครงการวิจัย อาจเปนหนวยงานบุคคล หรือคณะบุคคลก็ได
ถาเปนหนวยงานหรือคณะบุคคลตองระบุถึงผูรับผิดชอบที่เปนหัวหนาโครงการวิจัยดวย
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13. เอกสารอางอิง
ระบุถึงเอกสารตางๆ งานวิจัย ตํารา บทความตางๆ รวมไปถึงบทสัมภาษณหรือ
ขอมูลอื่น ที่ผูวิจัยนํามาอางอิง การเขียนเอกสารอางอิงผูวิจัยจะเขียนโดยยึดระบบใดระบบหนึ่ง
ในการอางอิงก็ ได ที่เป นที่ ยอมรับกั นโดยทั่ว ไปแตต องใช ระบบเดียวกันทั้งหมดในการเขียน
สําหรับงานวิจัยในชั้นเรียนในแตละเรื่อง

การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน
การออกแบบการวิจัย คือการวางแผนเพื่อพิสูจนวานวัตกรรม/วิธีการที่สรางขึ้นมี
คุณภาพหรือไม โดยการนําไปทดลองใชในสถานการณจริงแลวเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อมา
วิเคราะหและประเมินผลวานวัตกรรม/วิธีการ นั้นสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นหรือสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม การออกแบบวิจัยนี้จะเกี่ยวของกับ
กลุมตัวอยาง วิธีการ เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยดวย
ความสําคัญของการออกแบบการวิจัย
การออกแบบการวิจัยเปนการวางแผนกําหนดวิธีการและเทคนิคในการวิจัย ถาผูสอน
ไมไดวางแผนไวลวงหนา อาจทําใหเกิดปญหาระหวางดําเนินการวิจัย และหลังการวิจัยในชวง
การวิเคราะหผล การแปลผลได นอกจากนั้นการออกแบบวิจัยยังทําใหรูวานวัตกรรม/วิธีการ
ที่สรางขึ้นมีทฤษฎีรองรับมากนอยเพียงใด มีความมั่นใจวาจะพัฒนาการจัดการเรียนรูไดจริง
หรือไม อยางไร การออกแบบการเก็บขอมูลก็เปนสวนสําคัญถาไมไดมีการออกแบบไววา
จะเก็บขอมูลอะไร เก็บอยางไร เก็บกับใคร เก็บเมื่อใด ก็อาจจะไดขอมูลที่ไมถูกตอง ซึ่งจะสงผล
การสรุปผลการทดลองผิดพลาดดวย ดังนั้นการออกแบบการวิจัยจึงเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญ
ในการวิจัยในชั้นเรียนที่จะชวยใหผลการวิจัยมีความแมนยําเชื่อถือไดมากขึ้น
หลักการออกแบบการวิจัย
เพื่อใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือไดสูง การออกแบบการวิจัยควรคํานึงถึงสิ่งตอไปนี้
1) นวัตกรรม/วิธีการ ที่จะนํามาทดลองใชควรมีความเดนชัดมีทฤษฎีรองรับเพื่อใหมี
ความมั่นใจว าสามารถใชแกป ญหาหรือพั ฒนาการจั ดการเรี ยนรูไดจริงหรื อสามารถบอกได
อยางชัดเจนวาแตกตางจากวิธีการเดิม
2) พยายามลดความคลาดเคลื่อนของการวิจัยใหเหลือนอยที่สุด โดยใชเครื่องมือวัด
ที่มีความตรง (Validity) คือผลการวัดมีความคงที่ไมวาจะวัดกี่ครั้งก็ตาม กลุมตัวอยางที่ใชเปน
ตั ว แทนที่ ดี ข องประชากรที่ ศึ ก ษาและสถิ ติ ที่ นํ า มาใช วิ เ คราะห ข อ มู ล มี ค วามสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคการวิจัยและเหมาะสมกับระดับของขอมูลที่รวบรวมได
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3) พยายามควบคุ ม ตั ว แปรแทรกซ อ นที่ ร บกวนผลการทดลองให เ หลื อ น อ ยที่ สุ ด
ตัวอยางตัวแปรแทรกซอน เชน สภาพผูเรียนที่แตกตางกันในทางสติปญญา การเรียนพิเศษ
เพิ่มเติมของผูเรียนบางคน อาจสงผลกระทบตอผลการวิจัยในชั้นเรียนได ในกรณีเชนนี้ผูสอน
ควรคัดผูเรียนเหลานี้ออกโดยไมนําผลคะแนนการสอบวัดของผูเรียนดังกลาวนี้มาวิเคราะหผล
4) ความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง เชน การเลือกกลุมตัวอยาง ผูส อนควรเลือก
กลุมตัวอยางที่เปนหองเรียนที่จัดสภาพเดิมอยูแลวไมควรมีการจัดชั้นเรียนใหมเพื่อการทดลอง
ซึ่งจะทําใหเกิดความวุนวายในการจัดการและยังทําใหผูเรียนรูตัววากําลังถูกทดลอง อาจจะ
สงผลตอการวิจัยก็ได
5) ไมควรใหผูเรียนบางสวนเสียเปรียบหรือเสียโอกาส เชน ใหผูเรียนกลุมหนึ่งเรียน
โดยใชสื่อการสอน อีกกลุมหนึ่งเรียนโดยไมใชสื่อการสอนเปนตน

ตัวแปรสําหรับการวิจัยในชั้นเรียน
ในการวิจัยในชั้นเรียนหรือในการวิจัยโดยทั่วไปจะมีการกลาวถึง “ตัวแปร” อยูเสมอ
ซึ่งความหมายของตัวแปรก็คือสิ่งที่สนใจจะทําการศึกษานั่นเอง ซึ่งอาจจะสนใจศึกษาตัวแปร
เพียงตัวแปรเดียวหรือมากกวา 1 ตัวแปรก็ได ขึ้นอยูกับปญหาการวิจัย ดังนั้นอาจกลาวไดวา
การวิจัยในชั้นเรียนก็เปนกระบวนการศึกษาตัวแปรนั่นเอง ตัวแปรมีการจัดแบงไวหลายประเภท
ขึ้นอยูกับเกณฑที่จะนําไปใชวัด ในที่นี้จะแบงประเภทของตัวแปรตามความสัมพันธของตัวแปร
ซึ่ ง เป น การแบ ง รู ป แบบของตั ว แปรที่ นิ ย มใช แ ละเป น แบบที่ รู จั ก กั น ในการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น
โดยทั่วไป
ประเภทของตัวแปร
1) ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent variable)
เปนตัวแปรที่มีมีอิทธิพลหรือสงผลตอตัวแปรอื่น
2) ตัวแปรตาม (Dependent variable)
เปนตัวแปรผลที่เกิดขึ้นจากการสงผลของตัวแปรอิสระ
3) ตัวแปรเกิน (Extraneous variable)
เปนตัวแปรอิสระที่ไมตองการศึกษาหรือไมไดคัดเลือกมาศึกษาผล แตอาจสง
ผลกระทบตอผลการวิจัยไดถาผูวิจัยไมไดควบคุมหรือกําจัดออกไป เชน อายุของผูเรียน
พื้นความรูเดิมของผูเรียน สภาพครอบครัวของผูเรียน ฯลฯ
4) ตัวแปรแทรกซอน (Intervening variable)
เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นจากการที่ไมไดจัดการควบคุมที่ดีพอ เปนตัวแปรที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการวิจัย ซึ่งอาจมีผลกระทบตอไปยังตัวแปรตามทําใหผลการวิจัยผิด พลาดไปได
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ตัวอยาง
โครงการวิจัย 1
ผลการใชชุดการสอนจริยธรรม กับความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับชั้นปที่ 1
ตัวแปรอิสระ
: ชุดการสอนจริยธรรม
ตัวแปรตาม
: ความรับผิดชอบ
โครงการวิจัย 2
การเปรี ย บเที ย บเจตคติ ต อ รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษาชายและ
นักศึกษาหญิงที่มีระดับพื้นความรูตางกัน
ตัวแปรอิสระ
: เพศ (ชาย, หญิง) และระดับความรู
ตัวแปรตาม
: เจตคติตอรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน
ตัวแปรเกิน
: อายุของนักศึกษา
โครงการวิจัย 3
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาของนักศึกษา ระดับชั้นปที่ 3
ที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเรียนแบบปกติ
ตัวแปรอิสระ
: รูปแบบการเรียน (คอมพิวเตอรชวยสอนและ
แบบปกติ)
ตัวแปรตาม
: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตัวแปรเกิน
: อายุของนักศึกษา พื้นฐานความรูเดิมของนักศึกษ
ตัวแปรแทรกซอน
: ความตั้งใจเรียน นักศึกษาเรียนพิเศษ เพิ่มเติมระหวาง
วิจัย
ตัวแปรของการวิจัยในชั้นเรียน เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับผูเรียน ผูสอน นวัตกรรม
วิธีการสอน สื่อการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมของชั้นเรียนนั่นเอง ซึ่งตัวแปร
ดังกลาวอาจเขียนแบงได 3 สวนตามลักษณะของระบบ คือ ปจจัย กระบวนการและผลผลิตดังนี้
1) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัย ไดแก
 ผูเรียน (อายุ เพศ สติปญญา ฐานะทางครอบครัว ฯลฯ)
 ผูสอน (วุฒิการศึกษา ประสบการณการสอน เพศ อายุ ฯลฯ)
 วิธีสอน (แบบโครงการ แบบศูนยการเรียน แบบสืบเสาะ แบบรวมมือรวมใจ
ใชคอมพิวเตอรชวยสอน ฯลฯ)
 หลักสูตร (เวลาเรียน รายวิชาที่เรียน ฯลฯ)
 สื่อการสอน (ประเภทของสื่อ คุณภาพของสื่อ ฯลฯ)
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 การวัดผลประเมินผล (ลักษณะของการวัดผล วิธีการวัดผล ฯลฯ)
2) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับกระบวนการ ไดแก
 กิจกรรมการจัดการเรียนรู (วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน การจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู บรรยากาศการจัดการเรียนรู การพัฒนานวัตกรรม/สื่อการสอน ฯลฯ)
3) ตัวแปรที่เกี่ยวของกับผลผลิต ไดแก
 คุณภาพของการจัดการจัดการเรียนรู (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ทักษะเชิงปฏิบัติ การแกปญหา ฯลฯ)
การกําหนดตัวแปรตามของการวิจัยในชั้นเรียน
ในการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ ตองมีการกําหนดวาหลังจากการทดลองสิ้นสุดแลว
จะเกิดอะไรขึ้นบาง เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวผูเรียนบาง ซึ่งสิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้น
หรือเปลี่ยนแปลงหลังการทดลองนี้เองเรียกวาตัวแปรตาม เชน คาดหวังวาหลังจากการทดลอง
ใชบทเรียนสําเร็จรูป ผูเรียนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ
ตัวแปรตาม การกําหนดตัวแปรตามควรกําหนดจากคุณลักษณะของผูเรียนที่ตองการใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางออมอันเปนผลเนื่องมาจากการใชนวัตกรรม/วิธีการนั้น
ตัวอยางตัวแปรตาม เชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการอาน คุณธรรมในดานจริยธรรม
ของนักศึกษา นิสัยในการเรียน เจตคติตอวิชา…… ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะ
การปฏิบัติงานชาง ฯลฯ

รูปแบบการวิจัยและแนวทางการวิเคราะหผล
รูปแบบการวิจัยมีหลายรูปแบบ แตละแบบจะมีลักษณะเฉพาะ บางรูปแบบสามารถ
นําไปใชในการวิจัยในชั้นเรียนไดจริง แตบางรูปแบบก็ไมเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนรูปแบบ
ในการวิจัยในชั้นเรียนโดยทั่วไป รูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนอาจแบงเปน 5 ประเภทใหญๆ คือ
การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา การวิจัยสํารวจ การวิจัยหาความสัมพันธ
และการวิจัยเปรียบเทียบ ซึ่งแตละประเภทมีลักษณะและรูปแบบที่ตางกัน ในที่นี้จะนําเสนอ
เพียงบางรูปแบบที่สามารถนํามาใชใ นการวิจัยในชั้นเรียนไดจริง สามารถทําไดพรอมกับ
การจัดการเรียนรูตามปกติของผูสอน โดยไมทําใหการจัดการเรียนรูเปลี่ยนไปจากเดิมและ
ไมเพิ่มภาระใหกับผูสอนมากนัก ดังตอไปนี้
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รูปแบบที่ 1 กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลเฉพาะหลังการทดลอง
: ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 1 ครั้ง
ลักษณะ
รูปแบบ
: X
O1
X
: การทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ
O1
: การวัดผลหลังการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ
การวิเคราะหผล : ใชวธิ ีการบรรยายขอมูลจากการวัดผลหลังการทดลองเทานั้น
จุดเดน
: งาย ไมซับซอนมีการวัดหลังการทดลองเพียงครั้งเดียวและ
ใชกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว
จุดดอย
: 1) ไมมีเกณฑเปรียบเทียบวากอนใชผูเรียนมีพื้นความรู
อยูในระดับใด เนื่องจากวัดผลเพียงครั้งเดียว
2) ไมมีกลุมเปรียบเทียบทําใหไมแนใจวาหลังใชนวัตกรรมแลว
นักเรียนจะมีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีเดิมหรือไม
ตัวอยางรูปแบบการวิจัยที่ 1
เลือกหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมา 1 หองเรียน ทําการสอนโดยใชนวัตกรรม/วิธีการ
ที่สรางขึ้น เมื่อจบการทดลองแลวใหทําการสอบวัดดวยขอสอบหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพ
การวิเคราะหผล รูปแบบการวิจัยแบบนี้ควรกําหนดเกณฑไวกอนลวงหนา เชน
ถานวัตกรรม/วิธีการของตนมีคุณภาพ ผูเรียนจะตองไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ไมต่ํากวารอยละ 70
หรืออาจกําหนดเปนสัดสวนของจํานวนผูเรียนที่สอบผานเกณฑสูงกวารอยละ 80 เปนตน
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รูปแบบที่ 2 กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง
ลักษณะ
: ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง คือ
กอนและหลังการทดลอง
รูปแบบ
: O1
X
O2
X
: การทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ
O1
: การวัดผลกอนการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ (ครั้งที่ 1)
O2
: การวัดผลหลังการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ (ครั้งที่ 2)
การวิเคราะหผล : เปรียบเทียบการวัดผลกอนและหลังการทดลอง โดยใช t-test
จุดเดน
: มีความเที่ยงภายใน
จุดดอย
: 1) ผลที่เกิดขึน้ กับตัวแปรตามอาจมาจากตัวแปรอิสระหรือ
ตัวแปรเกินก็ได
2) การวัดครั้งที่ 2 อาจไดรับผลกระทบมาจากการวัดครั้งแรก
ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนได
270
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ตัวอยางรูปแบบการวิจัยที่ 2
เลือกหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมา 1 หองเรียน กอนทดลองใชนวัตกรรม วิธีการ
ทําการสอบวัดตัวแปรดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพ ที่สรางขึ้น และหลังจากทดลองใชนวัตกรรม/
วิธีการ แลวใหทําการสอบวัดดวยขอสอบหรือเครื่องมือชุดเดิม
การวิเคราะหผล รูปแบบการวิจัยแบบนี้ ทําไดโดยนําผลการวัดกอนและหลัง
การทดลองเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติ t-test (สําหรับกรณี independent group)
263

71

รูปแบบที่ 3 กลุมทดลองและกลุมควบคุมแทจริงวัดผลหลังการทดลอง
ลักษณะ
: ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม มีลักษณะเทาเทียมกัน ใชเปนกลุม
ทดลอง 1 กลุม กลุมควบคุม 1 กลุม มีการวัดผลการทดลอง
1 ครั้ง เฉพาะหลังการทดลองเทานั้น
รูปแบบ
: R
X
O2 ……………………..กลุมทดลอง
R
O2 ……………………..กลุมควบคุม
X
: การทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ
R
: กลุมตัวอยางที่มีลักษณะเทาเทียมกัน
O2
: การวัดผลหลังการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ
การวิเคราะหผล : เปรียบเทียบระหวางการวัดผลกอนและหลังการทดลอง
โดยใช t-test (สําหรับกรณี independent group)
จุดเดน
: มีความเที่ยงภายในมาก งาย สะดวก
จุดดอย
: ทําไดยากสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในการเลือกหองเรียน
ที่มีลักษณะเทาเทียมกัน 2 หอง
72

ตัวอยางรูปแบบการวิจัยที่ 3
เลือกหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมา 2 หองเรียนที่มีความเทาเทียมกัน โดยสุมให
หองหนึ่งเปนกลุมควบคุมทําการสอนโดยวิธีเดิมและอีกกลุมหนึ่งสอนโดยใชนวัตกรรม/วิธีการ
ใหม หลังการสอนครบตามกําหนด ทําการสอบวัดตัวแปรทั้งสองกลุมดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพ
ที่สรางขึ้นชุดเดียวกัน
การวิเคราะหผล รูปแบบการวิจัยแบบนี้ ทําไดโดยนําผลการวัดหลังการทดลองของ
ทั้ง 2 กลุมมาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติ t-test (สําหรับกรณี independent group)
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รูปแบบที่ 4 กลุมทดลองและกลุมควบคุมแทจริงวัดผลกอนและหลังการทดลอง
ลักษณะ

รูปแบบ
X
R
O1
O2
การวิเคราะหผล
จุดเดน
จุดดอย

: ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชเปนกลุมทดลอง 1 กลุม กลุม
ควบคุม 1 กลุม มีการวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง คือ กอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง
: R O1 X
O2 ………………..กลุมทดลอง
R O1 O2 ………………..กลุมควบคุม
: การทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ
: กลุมตัวอยางที่มีมีลักษณะเทาเทียมกัน
: การวัดผลกอนการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ
: การวัดผลหลังการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ
: นําคะแนนเฉลี่ยของผลตางกอนและหลังการทดลอง
ของแตละกลุม มาเปรียบเทียบกันโดยใชสถิติ t-test
: มีความเที่ยงภายในมาก งาย สะดวก
: ทําไดยากสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในการเลือกหองเรียน
ที่มีเปนกลุมทดลองและกลุม ควบคุม โดยเฉพาะถาทั้งสอง
หองเรียนมีความแตกตางกันมาก ความเชื่อมั่นจะมีคานอยลง

ตัวอยางรูปแบบการวิจัยที่ 4
เลือกหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมา 2 หองเรียนที่มีคุณลักษณะตางๆ ใกลเคียงกัน
กอนดําเนินการทดลอง ทําการสอบวัดตัวแปรของการทดลองดวยเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ
ชุดเดียวกัน กลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุมทําการสอนโดยวิธีเดิมและอีกกลุมหนึ่งสอนโดยใช
นวัตกรรม/วิธีการใหม หลังการสอนครบตามกําหนด ทําการสอบวัดตัวแปรทั้งสองกลุมดวย
เครื่องมือที่มีคุณภาพที่สรางขึ้นชุดเดิม
การวิเคราะหผล รูปแบบการวิจัยแบบนี้ ทําไดโดยนําคะแนนเฉลี่ยของผลตางกอน
และหลังการทดลองของแตละกลุมมาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติ t-test ถาพบวาคะแนนเฉลี่ย
ของผลตางกอนและหลังการทดลองของกลุมที่ทดลองสอนโดยใชนวัตกรรม/วิธีการใหม สูงกวา
กลุมที่สอนโดยวิธีเดิม แสดงวานวัตกรรม/วิธีการมีคุณภาพ
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การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา
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เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูมากที่สุด วิธีนี้ไมมีกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชผูเรียนเพียง
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กลุมเดียว คําวากลุมเดียวไมไดหมายถึงหองเดียวแลวแตวาจะทํากี่หองก็ได แตไมตองมี
การเปรียบเทียบระหวางกลุม ไมตองเปรียบเทียบวิธีสอนแบบดั้งเดิมกับวิธีสอนแบบใหม แตจะ
ใชนวัตกรรมหรือวิธีการสอนใหมที่เราพัฒนาขึ้นมาเพียงวิธีเดียวเทานั้นกับผูเรียนกลุมเดียว
ใชครั้งที่ 1 แลวปรับ นําไปใชครั้งที่ 2 แลวปรับใชครั้งที่ 3 แลวปรับ ซึ่งถาใชแตละครั้ง ใชเวลา
1 เทอมอาจจะเปนการเสีย เวลามาก เพราะอาจตองใชเ วลาถึง 3 เทอมหรืออาจเปน 3 ป
ถาตองการทดลองสอนในรายวิชาเดิม
ในเชิงปฏิบัติจริงสามารถทําไดใ น 1 เทอมโดยการนําวิธีการหรือนวัตกรรมใหม
ที่พัฒนาขึ้นมาไปทดลองใชสอนกับผูเรียนกลุมหนึ่ง จะสอนกี่หองก็ได โดยเริ่มทดลองใชสอน
กับบทเรียนในบทที่หนึ่ง กอนสอนก็มีการทดสอบพื้นฐานของผูเรียน สอนเสร็จแลวก็ทดสอบ
ความรูความเขาใจของผูเรียน ดูวามีการพัฒนาขึ้นหรือไม ดูปญหาตางๆ ในการสอน เมื่อพบ
ปญหาหรือขอบกพรองก็ปรับบทเรียนที่หนึ่งและเอาวิธีที่ปรับกับบทเรียนที่หนึ่งไปใชกับบทเรียน
ที่สองดวย เมื่อสอนจบบทเรียนที่สองพบปญหาหรือขอบกพรองอีกก็ไปปรับใชกับบทเรียนที่สาม
และในขณะเดียวกันก็ปรับบทเรียนที่หนึ่งและสองไปดวย ทําอยางนี้ไปเรื่อยๆ จนจบบทเรียน
ทั้งหมด เมื่อสอนจบก็จะไดเทคนิควิธีสอน นวัตกรรม แผนการสอน สื่อการสอน ที่เราปรับ
ทุกบทเรียนเรียบรอยพรอมกัน แตถาทดลองยังไมเปนที่พอใจอาจจะทดลองใชกับผูเรียน
กลุมใหมในเทอมตอไปอีกก็ได ซึ่งจะทําใหนวัตกรรมหรือวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นใหม พัฒนาไป
เรื่อยๆ ซึ่งวิธีนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียนที่เหมาะกับการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรูมากที่สุด
การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา
การเลือกใชรูปแบบการวิจัย
การเลือกใชรูปแบบการวิจัย ควรพิจารณาสิ่งตอไปนี้
1) คํานึงถึงจุดเดนจุดดอยของแบบการทดลองแตละแบบ
2) สภาพที่เอื้ออํานวยตอการทดลองหรือขอจํากัดตางๆ เชน หมูเรียนขนาดเล็กอาจ
ใชรูปแบบการทดลองที่ 3 และ 4 ไมได

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในการวิจัยในชั้นเรียน
เพราะถาเก็บขอมูลไดถูกตองสมบูรณจะทําใหผลการวิจัยที่มีความถูกตองและมีความนาเชื่อถือ
ไดมาก
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ประเภทของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายประเภทแตที่นิยมและเหมาะสมสําหรับ
การวิจัยในชั้นเรียน แบงไดเปน 4 ประเภท คือ
1) แบบทดสอบ
2) แบบสอบถาม
3) แบบสัมภาษณ
4) แบบสังเกต
1. แบบทดสอบ หมายถึง ชุดของคําถามที่ใชวัดพฤติกรรมดานความรูความจํา
แบบทดสอบแบงไดหลายแบบ เชน
1.1 แบบทดสอบแบบอัตนัย เปนแบบทดสอบที่มีลักษณะการกําหนดปญหา หรือ
คําถามมาให โดยใหผูเขาสอบเขียนตอบยาวๆ ภายในเวลาที่กําหนดให ขอสอบประเภทนี้
เหมาะสําหรับวัดหลายๆ ดานในแตละขอ เชนวัดความสามารถในการใชภาษา วัดความคิด
สรางสรรค วัดความรู ทัศนคติ เปนตน
1.2 แบบทดสอบแบบปรนัย หมายถึงแบบทดสอบที่กําหนดใหตอบแบบสั้นๆ หรือ
แบบกําหนดคําตอบใหเลือกซึ่งอาจะเปนแบบเลือกตอบ แบบจับคู แบบเติมคํา หรือแบบถูก-ผิด
2. แบบสอบถาม เปนรายการคําถามที่สรางขึ้นเพื่อใหคนกลุมหนึ่งตอบในสิ่งที่เรา
ตองการรู อาจเปนคําถามที่ถามเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความเห็น ความรูสึก การประเมินสภาพ
ตางๆ ฯลฯ โดยใหบุคคลตอบในแบบสอบถาม แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่นิยมใชกันมาก
ในการวิจัย
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม
ในการสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) กําหนดวัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถาม
2) กําหนดเนื้อหาใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคที่จะประเมิน
3) กําหนดประเภทของคําถามอาจเปนคําถามปลายปดหรือปลายเปด
4) รางโครงรางแบบสอบถาม โดยตองประกอบดวย
 ตอนที่ 1 ขอความเบื้องตน
 ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไป
 ตอนที่ 3 ขอมูลหลักเกี่ยวกับเรื่องที่จะถาม
5) ตรวจสอบขอคําถามวาตรงตามวัตถุประสงคหรือไม
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6) ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใช อาจใชผูเชี่ยวชาญ
3-5 คน
7) ทดลองใชแบบสอบถามเพือ่ ดูความเปนปรนัย ความเที่ยง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
8) ปรับปรุง แกไขในสวนที่บกพรองหรือมีปญหา
9) จัดพิมพแบบสอบถาม
ขอควรคํานึงในการสรางแบบสอบถาม
1) คําถามในแตละขอควรมีประเด็นเดียว
2) คําถามควรกระชับ มีความเปนปรนัย เขาใจงาย
3) เรียงลําดับขอคําถามใหตอเนื่องสัมพันธกันเรียงลําดับคําถามจากงายไปยาก เปน
การจูงใจในการตอบแบบสอบถาม
4) หลีกเลี่ยงคําถามที่จะกอใหเกิดความแตกแยก หรือละเมิดศีลธรรมและจรรยาบรรณ
5) ไมตั้งคําถามที่ยากเกินความรูของผูตอบ
6) ไมตั้งคําถามที่จะทําใหผูตอบเกิดความไมพอใจ
7) ควรมีคําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
8) ไมควรมีขอคําถามมากเกินไปเพราะจะทําใหผูตอบเบื่อ
9) ควรตั้งคําถามใหครอบคลุมประเด็นที่เราอยากรูขอมูล
259

ประเภทของคําถามในแบบสอบถาม
คําถามที่ใชในแบบสอบถามมีหลายแบบ แตละแบบมีจุดมุงหมายตางกันดังนี้
1. คําถามปลายเปด เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบเขียนไดอยางอิสระไมมีการ
กําหนดคําตอบไว เชน
 ผูเรียนชอบการสอนแบบใด………………………………………………
 ผูเรียนชอบสื่อการสอนประเภทใด………………………………………
2. คําถามปลายปด เปนคําถามแบบที่กําหนดคําตอบใหผูเลือกไวแนนอน ผูตอบ
เลือกคําตอบจากที่กําหนดให ซึ่งอาจแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้
2.1 แบบเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งจากสองคําตอบ เชน
 เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
 ผูเรียนมีความรูสึกอยางไรตอการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน
( ) ชอบ
( ) ไมชอบ
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2.2 แบบเลือกตอบอยางใดอยางหนึ่งจากหลายคําตอบ เชน
 ในการเรียนคณิตศาสตรผูเรียนเห็นวาเรื่องใดตอไปนี้ยากที่สุด
( ) การคูณ
( ) เลขยกกําลัง
( ) การหาร
( ) โจทยสมการ
2.3 แบบเลือกตอบหลายคําตอบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) เชน
 ผูเรียนใชเวลาวางทํากิจกรรมใด
( ) ดูโทรทัศน
( ) ฟงวิทยุ
( ) เลนกีฬา
( ) นอน
( ) อานหนังสือ
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………….
2.4 แบบจัดเรียงลําดับ ผูตอบจะตองจัดลําดับความสําคัญหรือลําดับกอนหลัง
โดยใสหมายเลข 1, 2, 3 ตามลําดับเชน
 ผูเรียนชอบเรียนวิชาตางๆตามลําดับมากนอยอยางไร
( ) ภาษาไทย
( ) ภาษาอังกฤษ
( ) คณิตศาสตร
( ) วิทยาศาสตร
2.5 แบบมาตรประมาณคาเปนแบบใหจัดลําดับความสําคัญ เชน มากที่สุด มาก
ปานกลาง นอย และนอยที่สุด หรืออาจใชเพียง 3 ระดับก็ได คือ มาก ปานกลาง และนอย เชน
ใหผูเรียนกาเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของผูเรียน
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ขอความ

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

1. ความเหมาะสมในการใชสื่อของผูสอน
2. ความชอบสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
3. ความเหมาะสมของบทเรียน
4. ความเหมาะสมของแบบฝกหัด
……………………………………
คําตอบที่ไดจากคําถามประเภทนี้ เปนการบอกปริมาณวามากนอยเทาใด สามารถนํามา
แปลเปนคะแนนไดดังนี้
มากที่สุด มีคาเทากับ
5
มาก
มีคาเทากับ
4
ปานกลาง มีคาเทากับ
3
นอย
มีคาเทากับ
2
นอยที่สุด มีคาเทากับ
1
มาตรวัดเจตคติ ก็จัดเปนมาตรวัดแบบประเมินคาดวย เราสามารถใชมาตรวัดเจตคติ
เพื่อสอบถามระดับความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดได ขอความในมาตรวัดเจตคติจะเปน
ขอความทั้งเชิงบวกและเชิงลบดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางแบบสอบถามเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร
ขอความ

เห็นดวย
อยางยิ่ง

1. วิทยาศาสตรเปนวิชาที่ใชประโยชน
2. วิทยาศาสตรเปนวิชาที่มีคุณคา
3. วิทยาศาสตรเปนวิชาที่นาเบื่อหนาย
4. รูสึกพอใจเมื่อไดเรียนวิทยาศาสตร
5. ผูที่เรียนวิทยาศาสตรจะเปนผูที่มีเหตุผล
……………………………………
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เห็น เฉยๆ ไมเห็น
ดวย
ดวย

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

230
ขอความจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ขอ 1, 2, 4 และ 5 เปนขอความเชิงบวก สวนขอ 3
จะเปนขอความเชิงลบ ซึ่งการแปลคาคะแนนจะตรงขามกับขอความเชิงบวก เชน ขอความ
เชิงบวกเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาเทากับ 5 คะแนน แตถาเปนขอความเชิงลบจะมีคาเทากับ 1
คะแนน ดังนี้
คาคะแนนขอความเชิงบวก
5
4
3
2
1

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย
เฉยๆ
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

คาคะแนนขอความเชิงลบ
1
2
3
4
5

3. แบบสัมภาษณ
เหมาะสํ า หรั บ การเก็ บ ข อ มู ล จากเด็ ก ๆหรื อ กลุ ม ตั ว อย า งที่ อ า นหนั ง สื อ ไม อ อก
แตจะตองใชเวลามากในการเก็บขอมูลแตละตัวอยางและในการสัมภาษณผูสัมภาษณตองมี
เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการสัมภาษณดวย แบบสัมภาษณมี 2 ชนิด คือ
3.1 แบบสัมภาษณที่มีคําถามแนนอน เปนแบบที่มีคําถามกําหนดไวแนนอน
แลวไปอานใหกลุมตัวอยางฟงแลวเลือก
3.2 แบบสัมภาษณที่ไมมีคําถามแนนอน เปนแบบสัมภาษณที่ไมมีคําถาม
กํา หนดไวกอ นแนน อน สามารถเปลี่ย นแปลงขอ คํา ถามไดต ามสถานการณ แตตอ งไปสู
วัตถุประสงคเดียวกัน
4. แบบสังเกต
เปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลอยางงายๆ ผูวิจัยสามารถสังเกตเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการสังเกต การสังเกตมี 2 ประเภท
คือ
4.1 การสังเกตโดยเขาไปรวม
4.2 การสังเกตโดยไมเขาไปรวม

การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสามารถหาคุณภาพไดโดยหาคาตอไปนี้
1. ความตรง (Validity)
2. ความยาก (Difficulty)
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3. อํานาจจําแนก (Discrimination)
4. ความเชื่อมั่น (Reliability)
1. ความตรง (Validity) ความสามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวัด เปนการตรวจดูวา
เครื่องมือที่สรางขึ้นนั้นสามารถวัดไดตรงจุดประสงคหรือไม วิธีการหนึ่งที่เปนที่นิยมคือ วิธีหา
ความสอดคลองระหวางเครื่องมือกับจุดประสงค โดยนําจุดประสงคและเครื่องมือทั้งหลายที่ใชวัด
จุดประสงคนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญหลายคนพิจารณาแลวใหคะแนน
+1 แนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคนั้น
0 ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคนั้น
-1 แนใจวาขอสอบวัดไดไมตรงจุดประสงคนั้น
แลวหาคาเฉลี่ยในแตละขอ เรียกคานั้นวา “ดัชนีความสอดคลอง” (IOC) ถาขอใด
มีดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอนั้นวัดจุดประสงคนั้นจริง มีความตรง
แตถาต่ํากวา 0.5 ใหตัดออกหรือแกไขปรับปรุงแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหม
2. ความยาก (Difficulty) รอยละหรือสัดสวนของผูที่ตอบขอสอบขอนั้นๆ ถูกตอง
อธิ บ ายง า ยๆ ก็ คื อ เปอร เ ซ็ น ต ข องจํ า นวนผู ส อบที่ ส ามารถทํ า ข อ สอบข อ นั้ น ได ถู ก ต อ ง
ถ า ข อ สอบข อ ใดมี เ ปอร เ ซ็ น ต ข องจํ า นวนผู ต อบข อ สอบถู ก มากแสดงว า ข อ สอบข อ นั้ น ง า ย
ถาขอสอบขอใดมีเปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบขอสอบถูกนอยแสดงวาขอสอบขอนั้นยาก
สําหรับการคํานวณหาความยากนั้นสามารถทําไดโดยการนําจํานวนของผูสอบ
ที่ตอบขอสอบขอนั้นถูกมาหารดวยจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ผลการคํานวณที่ไดจะใชสัญลักษณ
วา p และจะเรียกสัญลักษณ p นี้วา ความยากของขอสอบ
ขอสอบขอใดที่มีผูตอบถูก 75% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดหรือคา p เทากับ .75
แสดงวาขอสอบขอนั้นงาย ถาขอสอบขอใดมีผูตอบถูก 50% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดแสดง
วาข อสอบขอนั้นมีความยากในระดับปานกลาง หรือคา p เทากับ .50 และถาขอสอบขอใด
มีผูตอบถูก 10% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดหรือคา p เทากับ .10 แสดงวาขอสอบขอนั้นยาก
โดยทั่วไปถือวาขอสอบที่มีคุณภาพควรมีคาความยากอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80
ถาความยากมีคาเกิน 0.80 ถือวาขอสอบงายเกินไป ไมวาเด็กจะเกงหรือจะออนก็สามารถ
ตอบถูกได แตถาขอสอบมีความยากต่ํากวา 0.20 ถือวาขอสอบยากเกินไป ไมวาเด็กจะออนหรือ
จะเกงเพียงใดก็ไมสามารถตอบขอสอบนั้นไดถูก
3. อํานาจจําแนก (Discrimination) ประสิทธิภาพของขอคําถามที่สามารถจําแนก
กลุมตัวอยางออกเปนกลุมเกงและออน อธิบายไดวา ขอสอบขอเดียวกันนําไปใชสอบกับเด็ก
กลุมเกงและกลุมออน เด็กกลุมเกงควรจะตอบขอสอบขอนั้นไดถูกตองมากกวาเด็กกลุมออน
สัญลักษณที่ใชสําหรับคาอํานาจจําแนกคือ r หรือเรียกวาสัมประสิทธิ์การจําแนก
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คาอํานาจจําแนกจะมีคาอยูระหวาง -1.00 ถึง 1.00 มีการแปลความหมายดังนี้
คาอํานาจจําแนก
การแปลความหมาย
1.00
จําแนกกลุมเกงและกลุมออนไดถูกตองทุกคน
0.50 – 0.99
จําแนกกลุมเกงและกลุมออนไดถูกตองเปนสวนใหญ
0.20 – 0.49
จําแนกกลุมเกงและกลุมออนไดถูกตองบางสวน
0.00 – 0.19
จําแนกกลุมเกงและกลุมออนไดถูกตองนอยมากหรือไมจําแนก
คาอํ านาจจําแนกที่ติ ดลบ แสดงวาขอสอบนั้ นจําแนกกลุมเก งและกลุ มออนได
ในทางตรงข า ม อาจหมายถึ ง ข อ สอบง า ยหรื อ ยากจนเกิ น ไป ผู เ รี ย นรู ม าแล ว หรื อ ผู ส อน
สอนไมตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไว หรือขอสอบไมชัดเจน พิมพผิด เฉลยผิด ตรวจผิด เปนตน
ค า อํ า นาจจํ า แนกที่ ย อมรั บ ว า ข อ สอบนั้ น มี คุ ณ ภาพสามารถจํ า แนกกลุ ม เก ง
กับกลุมออนไดควรมีคาเปนบวกและมีคาไมต่ํากวา 0.2
4. ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเชื่อมั่นของเครื่องมือหรือความเที่ยง หมายถึง
ความคงที่ในการวัด ผลการวัดตองมีความถูกตองสอดคลองกันทุกครั้ง ปราศจากความคลาด
เคลื่อนวัดกี่ครั้งก็ไดผลเชนนั้น เชน สอบครั้งที่ 1 ไดคะแนน 20 ถานําขอสอบชุดเดิมมาสอบอีก
ก็จะไดคะแนนเทาเดิมหรือใกลเคียงที่สุด เปรียบเหมือนตาชั่ง ชั่งของกี่ครั้งก็ไดน้ําหนักเทาเดิม
นอกจากนี้แลวความเชื่อมั่นยังหมายรวมถึงวาถาเราวัดกลุมเดียวกันซ้ําหลายๆ ครั้ง ผลที่ออกมา
จะเหมือนกันหรื อใกลเ คียงกันทุกครั้งไป อยางไรก็ดีใ นทัศ นะของนักวิจัยแลว ความเชื่ อมั่น
แบบรอยเปอรเซ็นตนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก สวนมากแลวถือวาเครื่องมือวัดใดๆ ถามีความเชื่อมั่น
คอนขางสูง (มีคาเขาใกล 1) ก็ถือวาใชได

สถิติและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติเปนการนําขอมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมไดมา
จัดหมวดหมูและตีความหมาย การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สวนใหญตองอาศัยสถิติ การวิเคราะห
โดยใชสถิติบรรยายหรือสถิติพื้นฐาน เปนการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบรรยายคุณลักษณะ
ของขอมูลของกลุมตัวอยางหรือกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา สถิติที่นิยมใช
1) การแจกแจงความถี่ สัดสวน และคารอยละ
2) การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) ฐานนิยม (Mode) และ
มัธยฐาน (Median)
3) การวั ด การกระจาย ได แ ก พิ สั ย (range) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variance) เปนตน
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การแจกแจงความถี่ สัดสวน และรอยละ
สัดสวน (Proportion) คือ การเปรียบเทียบคาระหวางจํานวนขอมูลที่มีลักษณะ
ซึ่งผูวิจัยสนใจศึกษา(ความถี่ที่วัดได)กับจํานวนขอมูลทั้งหมด(ความถี่ทั้งหมด) นิยมใชแสดง
ปริมาณสวนยอยในสวนใหญทั้งหมด
สูตร สัดสวน = ความถี่ที่วัดได/ความถี่ทั้งหมด เชน ผูปกครอง ทั้งหมด 15 คน
ประกอบอาชีพคาขาย 4 คน นั่นคือ สัดสวนของผูประกอบอาชีพคาขาย เทากับ 4/15
รอยละ (Percent) เปนคาเปรียบเทียบระหวางจํานวนขอมูลซึ่งมีลักษณะที่ผูประเมิน
สนใจศึกษากับจํานวนขอมูลทั้งหมด ซึ่งเทากับ 100 ใชรอยละในการบรรยายสัดสวนของ
ตัวแปรในทางปฏิบัติประเมินอาจแปลงคาสัดสวนใหอยูในรูปคารอยละได โดยการนําสัดสวน
คูณกับ 100
รอยละ

=

หรือรอยละ

=

สัดสวน x 100
จํานวนขอมูลที่สนใจ
จํานวนขอมูลทั้งหมด

x 100

การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เปนการสรุปภาพรวมของขอมูลดวยคาสถิติเพียงคาเดียว
ที่เปนตัวแทนของขอมูลทั้งชุด เพื่อใหสามารถสื่อความหมายใหเขาใจไดงายและรวดเร็ว
โดยหาคาตัวกลางของขอมูลชุดนั้น ซึ่งไดแก คาเฉลี่ย หรือมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)
มัธยฐาน (Median) และฐานนิยม (Mode) ฯลฯ
ฐานนิยม คือคาของขอมูลที่มีความถี่มากที่สุด
ตัวอยาง คะแนนทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา 10 คน ดังนี้
10 12 10 15 10 10 18 16 10 10
10 คือ ฐานนิยม เนื่องจาก 10 มีความถี่สูงสุด
มัธยฐาน คือ คาที่มีตําแหนงอยูตรงกลาง หรือกึ่งกลางของขอมูลชุดหนึ่งที่เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ใชกับขอมูลมาตราจัดอันดับ และขอมูลที่มีการแจกแจงเนื้อหา ถาขอมูล
ชุดหนึ่งมีขอมูลทั้งหมดนับไดเปนจํานวนคี่ คาของขอมูลที่มีตําแหนงอยูตรงกลาง คือคามัธยฐาน
แตถานับไดเปนจํานวนคู คามัธยฐาน คือคาของขอมูลคูที่มีตําแหนงอยูตรงกลางรวมกันแลว
หารดวย 2 เชน
มัธยฐานของ 5, 6, 7, 8, 10 คือ 7
มัธยฐานของ 10, 11, 13, 15, 16, 18 คือ = (13+15)/2 = 14
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คาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต คาเฉลี่ยเปนคากลางที่ไดจากการนําขอมูลทุกคารวมกัน
แลวหารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด ใชกับขอมูล มาตราอันตรภาค มาตราอัตราสวน และการแจกแจง
ของคะแนน มีลักษณะสมมาตร สูตรที่ใชในการคํานวณคือ
X

X

X
N

X
N

=
=
=
=

คามัชฌิมเลขคณิต หรือคาเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
จํานวนของคะแนนทั้งหมด

การวัดการกระจาย
การวัดการกระจาย เปนการวัดคาความแตกตางของขอมูล เพื่อสรุปใหทราบถึงขอมูล
ชุดนั้นวามีการกระจายมากนอยเทาไร นิยมใชควบคูกับคาที่ไดจากการวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง คาสถิติที่ใช ไดแก พิสัย (range) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์ของ
การกระจาย ฯลฯ
พิสัย เปนคาความแตกตางระหวางคาสูงสุดถึงคาต่ําสุดของขอมูลยอยกลับ เปนคา
ที่แสดงใหทราบถึงการกระจายของขอมูลเพียงคราว ๆ เทานั้น เชน คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 10 คน เปนดังนี้ 25, 30, 27, 22, 34, 38, 21, 40, 28, 19 พิสัยมีคาเทากับ
40-19 = 21 คะแนน
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของคาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางขอมูล
แตละตัว จากคาเฉลี่ยเลขคณิต เปนคาที่แสดงถึงการกระจายของขอมูลแตละตัวที่เบี่ยงเบน
ไปจากคาเฉลี่ย ซึ่งทําใหทราบวา โดยเฉลี่ยแลวขอมูลแตละตัวเบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทาใด คํานวณไดจากสูตร

S.D. =



หรือ

S.D. =



 (X – X)2
(N-1)
N X2 – ( X)2
N(N-1)
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ความแปรปรวน (Variance : S2 ) มีคาเทากับ กําลังสองของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์ของการกระจาย (Coefficent of Variance, C.V.) ใชในการเปรียบเทียบ
การกระจายของขอมูล 1 ชุด ที่มีคาเฉลี่ยตางกัน หรือมีหนวยในการวัดตางกัน ถาขอมูลใด
มี C.V. มากกวา ก็แสดงวามีการกระจายมากกวาอีกกลุมหนึ่ง คาสัมประสิทธิ์การกระจาย
หาไดจากสูตร

C.V. =

S.D.
X

x 100

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
การพั ฒ นานวั ต กรรมทางการศึ ก ษา เป น ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของกระบวนการทํ า วิ จั ย
ในชั้ น เรี ย น ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ลั ก ษณะต า งๆ ที่ พึ ง ประสงค ดั ง นั้ น
กระบวนการพั ฒ นานวั ต กรรมจึ ง เป น แนวทางเดี ย วกั บ การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น เพี ย งแต วิ จั ย
ในชั้นเรียนจะเนนที่การนํานวัตกรรมไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น
การพัฒนานวัตกรรมประกอบดวยขั้นตอนยอย คือ การเตรียมการ การออกแบบสราง
และการทดลองใช โดยในขั้นออกแบบตองมีการหาคุณภาพของนวัตกรรมและในขั้นทดลองใช
ตองมีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
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การประเมินนวัตกรรม
การประเมิ น นวั ต กรรมอย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ย การหาคุ ณ ภาพและการหา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การหาคุณภาพของ นวัตกรรม
ความตรง (Validity) ความสามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวัด เปนการตรวจดูวา
นวัตกรรมที่สรางขึ้นนั้นสามารถวัดไดตรงจุดประสงคหรือไม วิธีการหนึ่งที่เปนที่นิยมคือ วิธีหา
ความสอดคล อ งระหว า งนวั ต กรรมกั บ จุด ประสงค โดยนํา จุดประสงค และนวั ต กรรมที่ใ ชวั ด
จุดประสงคนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญหลายคนพิจารณาแลวใหคะแนน
+1 แนใจวานวัตกรรมนั้นตรงจุดประสงคนั้น
0 ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคนั้น
-1 แนใจวาขอสอบวัดไดไมตรงจุดประสงคนั้น
แลวหาคาเฉลี่ยในแตละขอ เรียกคานั้นวา “ดัชนีความสอดคลอง” (IOC) ถาขอใด
มีดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอนั้นวัดจุดประสงคนั้นจริง มีความตรง
แตถาต่ํากวา 0.5 ใหตัดออกหรือแกไขปรับปรุงแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหม
ตัวอยางการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคและผลการวิเคราะห (IOC)
จุดประสงค
ขอ
ที่
คําถามที่
1
1
2
2
3
4
5
6

1
+1
+1
0
0
+1
0

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที่
2
3
4
+1
+1
+1
+1
+1
+1
-1
-1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
0
0
0

5
0
+1
0
-1
0
0

รวม

IOC

+4
+5
-2
+2
+3
0

0.8
1.0
-0.4
0.4
0.6
0

ขอคําถามที่เหมาะสมสามารถนําไปใชได ควรมีคา IOC ไมต่ํากวา 0.5 คือขอ 1 ,2 ,และ 5
2. การหาประสิทธิภาพของ นวัตกรรม
หลั ง จากที่ นํ า นวั ต กรรมที่ ส ร า งขึ้ น ไปตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
โดยผูเชี่ยวชาญแลว ผูสรางนวัตกรรมควรทําการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยการนํา
นวัตกรรมที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับผูเรียนในระดับชั้นที่ตองการใชนวัตกรรม จํานวน 3 ครั้ง
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ครั้งที่ 1 ทดสอบหาประสิทธิภาพรายบุคคล (1 : 1)
โดยนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นครั้งแรก ไปทดลองใชกับผูเรียน 3 คน (เกง ปานกลาง ออน)
ในลักษณะผูเรียน 1 คน/นวัตกรรม 1 ชุด พรอมกับถามความคิดเห็นแตละคน ในดานการใช
นวัตกรรม ภาษา และความตองการเพิ่มเติม แลวนําผลไปปรับปรุงนวัตกรรม เชน ปรับปรุง
แผนภูมิ ภาพประกอบ ภาษา ใหชัดเจนเหมาะสม หรือถาเปนสื่ออิเล็กทรอนิค ควรปรับปรุง
การเขาออกโปรแกรมไดทุกจุดตามที่ตองการ เทคนิค กราฟฟค ตางๆ ความชัดเจนของภาพ
และเสียง ขนาดและสีของตัวอักษร เปนตน
ครั้งที่ 2 ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมเล็ก (1 : 10)
นํานวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดสอบกับกลุมผูเรียน กลุมเล็ก จํานวน 6-9 คน
โดยแบงเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 3-4 คน ในลักษณะ 1 กลุมยอย/นวัตกรรม 1 ชุด แลวสอบถาม
ความคิ ดเห็นของกลุ มในดานการใชนวั ต กรรม ภาษาและความตองการเพิ่ มเติม นํา ผลไป
ปรับปรุงนวัตกรรม สําหรับนวัตกรรมประเภทเทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนรู ควรทดลอง
ใหผูเรียนทําตามขั้นตอนจนจบตามคําชี้แจงในใบกิจกรรมหรือใบงานเพื่อตรวจสอบดูวา ผูเรียน
เขาใจภาษาที่เขียนอธิบายหรือไม ผูเรียนเขาใจคําชี้แจงในใบงานหรือไม เวลาที่ใชในการทํา
กิจกรรมตางๆ เหมาะสมหรือไม เปนตน เพื่อนํามาปรับปรุงทุกๆ อยางที่ผูเรียนเสนอใหแกไข
เพื่อใหผูเรียนเขาใจและประสบผลสําเร็จตามที่ผูสอนตองการ
ครั้งที่ 3 ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมขนาดใหญ (1 : 100)
ทดลองนํานวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมนักเรียน
ขนาดใหญ ที่ยังไมเคยเรียนเนื้อหาที่ไดสรางนวัตกรรมดังกลาว จํานวนประมาณ ไมนอยกวา
30 คน (หนึ่งหองเรียน)
ใหผูเรียนทํากิจกรรมทุกขั้นตอน ถามีแบบฝกหัดก็ทําใหครบ แลวทําแบบทดสอบ
หลังเรียน บันทึกคะแนนในทุกหัวขอ แลวนําผลมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สรางขึ้นโดยการหาคา E1 / E2
E1 : คาประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปนรอยละของคะแนนที่ ผูเรียนไดรับ
โดยเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัด/กิจกรรมระหวางใชนวัตกรรมที่สรางขึ้น
E2 : คาประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมผูเรียนหลังเรียน) คิดเปนรอยละ
ของคะแนนที่ผูเรียนไดรับจากการทดสอบหลังเรียน
E1

=

X
N
A

x 100
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E1
X
N
A

:
:
:
:

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรม
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรม

E2

E2
F
N
B

:
:
:
:

F

=

N
B

x 100

ประสิทธิภาพของผลลัพธ
คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด
คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน

เกณฑที่ใชประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ในการตั้งเกณฑที่ใชประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมนั้นนิยมใชเกณฑดังนี้
รายวิชาที่เปนวิชาภาคปฏิบัติ นิยมตั้งเกณฑประสิทธิภาพ E1 / E2 = 75/75
รายวิชาที่เปนวิชาภาคทฤษฎี นิยมตั้งเกณฑประสิทธิภาพ E1 / E2 = 80/80
ประสิ ท ธิ ภ าพของนวั ต กรรมไม ค วรต า งไปจากเกณฑ ที่ กํ า หนดไว ม ากกว า หรื อ
นอยกวา 5 กลาวคือ ถาตั้ง เกณฑไววา ประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 แตเมื่อนําไปใชหาคา
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 78.33/80.5 ถือวายอมรับได
การหาคุณภาพการสอน
ใชคาสัมประสิทธิการกระจาย (Coefficient of variation : C.V.) ซึ่งเปนเปอรเซ็นต
สัดสวนระหวาง S.D. และ คาเฉลี่ย หลังการสอน
260

C.V.

=

S.D . x 100
X

ถา
ถา
ถา

C.V. < 10
10 < C.V. < 15
C.V. > 15

แสดงวาผลการสอนดีเยี่ยม
แสดงวาผลการสอนดี
แสดงวาผลการสอนไมนาพอใจ
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การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
เมื่อไดทําการวิจัยจนเสร็จเรียบรอยแลว สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการวิจัยคือ
การเผยแพรผลงานการวิจัย โดยมีจุดประสงคเพื่อผูอื่นจะไดไมตองทําการวิจัยซ้ําซอนในปญหา
เดียวกัน และเปนแนวทางสําหรับผูที่จะทําการวิจัยในปญหาที่คลายคลึงกันหรือใกลเคียงกัน
รวมทั้งยังเปนการใหผูอื่นนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดโดยไมตองเสียเวลามาทําการวิจัยอีก
แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดยทั่วไปประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ สวนหนา
สวนเนื้อหา และสวนอางอิง
1. สวนหนา
หมายถึง สวนที่อยูกอนเนื้อหาการวิจัย ประกอบดวย ปกหนา ปกใน บทคัดยอ
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ ซึ่งในแตละสวนมีแนวทางในการเขียนดังนี้
1) ปกหนา
ประกอบดวยชื่อเรื่อง ชื่อผูวิจัย หนวยงานสังกัดของผูวิจัย หรืออาจระบุชื่อทุน
หนวยงานที่สนับสนุนใหทุนวิจัย (ถามี) ปที่ทําการวิจัย
2) ปกใน
มีขอความเหมือ นปกนอกทุก ประการ เพีย งแตใ ชก ระดาษเหมือนเนื้อใน
ตามปกติ
3) บทคัดยอ
เปนบทที่ผูทําการวิจัยสรุปเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับงานวิจัยที่ไดดําเนินการ
ไปแลว มากลาวสรุปไวสั้นๆ ไปแลว ซึ่งมีหัวขอสําคัญ ดังนี้
- สวนนํา ระบุชื่อรายงานการวิจัย ชื่อผูวิจัย ปที่ทําการวิจัย
- สวนเนื้อหา ระบุวัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนการดําเนินงานและผลที่ได
จากการวิจัยโดยสรุป
บทคัดยอโดยทั่วไปควรมีความยาวประมาณ 250 คําหรือไมเกิน 1 หนา
4) คํานํา
จะกล า วถึ ง ความเป น มาหรื อ ประเด็ น บางประการที่ เ กี่ ย วกั บ งานวิ จั ย
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการดํ า เนิ น งานวิ จั ย และกล า วขอบคุ ณ บุ ค คลต า งๆ ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ
ใหความรวมมือในการทําการวิจัย ในสวนนี้อาจเขียนเปนหัวขอ “กิตติกรรมประกาศ” ก็ได
ในสวนคํานํานี้ควรมีความยาวไมเกิน 1 หนา
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5) สารบัญ
เปนสารบัญของเนื้อเรื่อง ซึ่งระบุโครงสรางของเอกสารทั้งหมด โดยควรระบุ
หัวขอที่สําคัญของแตละบทไวดวย เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูอานงานวิจัยในการคนหา
เนื้อหา
6) สารบัญตาราง/สารบัญแผนภูมิหรือสารบัญภาพประกอบ
ถามีตาราง ภาพประกอบหรือแผนภูมิประกอบในงานวิจัย ควรทําสารบัญ
ตารางและสารบัญภาพประกอบหรือแผนภูมิไวดวย โดยเขียนเรียงลําดับตามหมายเลขของ
ตาราง ภาพประกอบหรือแผนภูมิและระบุเลขหนา
80

ในสวนหนา (ปกหนา ปกใน บทคัดยอ คํานํา สารบัญ สารบัญตาราง และสารบัญ
ภาพประกอบหรือแผนภูมิ) ของงานวิจัย ไมนิยมบอกหนาเปนตัวเลข มักใชตัวอักษร เชน ก, ข,
ค, ง………….จนหมดในสวนหนานี้แลวจึงเริ่มขึ้นหนา 1 ในสวนของเนื้อหา
2. สวนเนื้อหา
สวนเนื้อหาจะประกอบดวย 5 บท ไดแก
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การเขียนในสวนเนื้อหามีรายละเอียดดังตอไปนี้
81

บทที่ 1 บทนํา
แนวการเขียนในบทนี้จะตองชี้ใหเห็นสภาพของปญหาการจัดการเรียนรู โดยแสดง
ขอมูลยืนยันสภาพปญหา ระบุแนวคิดในการแกปญหาใหชัดเจน ซึ่งในบทนํานี้มีสวนประกอบ
ที่สําคัญ 6 สวน เรียงตามลําดับคือ
1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
2) วัตถุประสงคของการวิจัย
3) สมมติฐานของการวิจัย
4) ขอบเขตของการวิจัย
5) คําจํากัดความของการวิจัย หรือนิยามศัพทเฉพาะ
6) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ซึ่งมีแนวทางในการเขียนแตละสวนดังนี้
261
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย
กลาวถึงสภาพการจัดการเรียนรูที่พึงปรารถนาหรือที่ควรจะเปน อาจกลาวถึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จุดมุงหมายของหลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา และ
จุดประสงครายวิชาที่เปนปญหา
อธิบายถึงสภาพปญหาการจัดการเรียนรูที่ประสบอยูหรือไมเปนไปตามที่ตองการ
โดยชี้ใหเห็นสภาพปญหาในทางปฏิบัติ สภาพปญหาจากการวิเคราะหตามขั้นตอนการวิเคราะห
ปญหา อาจมีการอางอิงขอมูลวิจัยประกอบหรือถามีตัวเลขประกอบควรระบุไวดวย
ระบุแนวทางที่จะแกปญหาหรือจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหชัดเจน โดยระบุ
กรอบแนวคิดในทางทฤษฎีดวย บอกใหชัดวาจะใชนวัตกรรมใดในการแกปญหา
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
ระบุใหชัดเจนวาตองการศึกษาวิจัยเพื่ออะไร การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย
ตองเขียนใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย เขียนเรียงเปนขอๆ เรียงตามลําดับความสําคัญ
แตโดยทั่วไปแลวจะนิยมเขียนวัตถุประสงคเพียง 1 หรือ 2 ขอเทานั้นและจะนิยมเขียนเปน
ประโยคบอกเลา
3. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานของการวิจัย เปนคําตอบที่คาดหวังไวกอนทําการวิจัย การตั้งสมมติฐาน
จะชวยใหการวิจัยมีแนวทางในการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น การเขียนสมมติฐานของการวิจัยตองอิงแนวคิด
ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหานั้น การตั้งสมมติฐานตองสอดคลองสัมพันธกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย
4. ขอบเขตของการวิจัย
เป น การบอกว า งานวิ จั ย ที่ ทํ า มี ข อบเขตเพี ย งใด ครอบคลุ ม อะไรบ า ง ซึ่ ง เป น
การบอกใหเห็นถึงขอจํากัดของงานวิจัยที่ทําดวย โดยปกติแลวขอบเขตของงานวิจัยจะประกอบดวย
ประชากร กลุมตัวอยาง การไดมาของกลุมตัวอยาง ขอบเขตดานเวลา ขอบเขตดานเนื้อหา
5. นิยามศัพทเฉพาะ
ในรายงานการวิ จัยมีคําบางคําที่ตองใหคํ าจํากัดความหรือนิยาม เพื่อทําความ
เขาใจใหตรงกันระหวางผูอานรายงานการวิจัยกับผูวิจัย ซึ่งคําเหลานั้นจะเปนคําที่มีความหมาย
แตกตางไปจากความหมายโดยทั่วๆไป ความหมายของคําที่นิยามใหนิยามเปนเชิงปฏิบัติการ
(Operational Difinition)
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เขี ย นเป น ข อ ๆ ถึ ง ประโยชน โ ดยตรงที่ จ ะได รั บ และประโยชน ที่ เ ป น ผลตามมา
เมื่อทําวิจัยเสร็จแลว ซึ่งตองเขียนใหสอดคลองกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา
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บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทนี้เปนการนําเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่กําลัง
ดําเนินการอยู รวมทั้งตองสรุปกรอบความคิด หลักการ แนวทางหรือรูปแบบของนวัตกรรม
ในการวิจัยเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนรูหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู ในการเขียนสวนแรก
เปนการนําเสนอเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวของ สวนหลังเปนการนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการเขี ย นให เ รี ย งลํ า ดั บ จากป พ.ศ.น อ ยไปหามาก เพื่ อ ให เ ห็ น พั ฒ นาการในเรื่ อ งนั้ น ๆ
อยางชัดเจนเอกสารและงานวิจัยที่นํามาอางอิงไมควรเกาเกินไป (ไมควรยอนหลังไปเกิน 10 ป
ยกเวนเปนทฤษฎีที่เปนสากลแลว)
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทนี้แสดงใหเห็นลําดับขั้นตอนของการสรางและการพัฒนานวัตกรรม ลักษณะของ
นวัตกรรม บอกขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมือวัด บอกกลุมตัวอยางในการวิจัย รูปแบบการทดลอง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและแนวทางในการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
บทนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การวิจัย ซึ่งจะมีการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลทั้งในขั้นการทดลอง (การหาประสิทธิภาพ
ของสื่อ/นวัตกรรม) และผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นแกปญหาจริง (ใชจริงกับกลุมตัวอยาง)
ซึ่งมีแนวทางในการเขียนโดยสรุปดังนี้
1) ควรเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรียงตามลําดับวัตถุประสงคของการวิจัย
2) ใชภาษาเขียนที่อานงาย ไมซับซอน ใหผูอานเขาใจไดอาน
3) นําเสนอผลการเคราะหขอมูลโดยใช แผนภูมิ แผนภาพตางๆ หรือจัดทําเปน
ตารางที่อานเขาใจไดงาย พยายามหลีกเลี่ยงตารางที่ประกอบดวยขอมูลตัวเลขมากๆ
4) ถานําเสนอในรูปของตารางตองเขียนหัวตารางใหชัดเจน บอกลําดับตาราง
ใหชัดเจน เชนตารางที่ 1 แสดง………………….. และเขียนสรุปการวิเคราะหขอมูลจากตาราง
นั้นไวดวย
83
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บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
บทนี้เปนการนําเสนอขอสรุปหรือขอคนพบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย อภิปรายผลโดยอางอิงแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งใหขอเสนอแนะโดยใชขอคนพบจากการวิจัย
ในครั้งนี้ ซึ่งมีแนวทางในการเขียนโดยสรุปดังนี้
1) สรุปวัตถุประสงคของการวิจัยในชวงแรกพรอมทั้งเลาวิธีดําเนินการโดยยอ
ในชวงกลางและตามดวยการเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลวิจัยและขอเสนอแนะตามลําดับ
2) การเขียนสรุปผลการวิจัยควรเขียนสรุปสั้นๆ กระชับ สอดคลองและเรียงลําดับ
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย
3) การเขียนอภิปรายผลการวิจัย เขีย นเพื่อชี้ใ หเ ห็นวาผลการวิจัยที่ไดมีค วาม
สอดคลองหรือขัดแยงกับหลักการ ทฤษฎีหรือผลการวิจัยของผูอื่นที่ทําไวอยางไร โดยบอก
เหตุผลและขออางอิงดวยถาสามารถอางอิงได การอภิปรายควรแยกประเด็นอภิปรายไปทีละ
ประเด็น
4) การเขียนขอเสนอแนะในการทําวิจัยนิยมเขียนเปน 2 สวน คือ
4.1) ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน
4.2) ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
290
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3. สวนเอกสารอางอิง
สวนเอกสารอางอิงประกอบดวย 2 สวน คือ
3.1 บรรณานุกรม
3.2 ภาคผนวก
3.1 บรรณานุกรม
บรรณานุกรมเปนการอ างอิ งถึงเอกสารทุก ชนิดที่อางอิ งในงานวิจัยทั้ งเลม
ไมวาการอางอิงนั้นจะอยูตรงสวนใดของรายงานการวิจัย การเขียนบรรณานุกรมใหเ ขียน
ตามแบบมาตรฐานของการเขียนบรรณานุก รมรูปแบบใดรูป แบบหนึ่งที่เ ปนที่นิยม เมื่อใช
รูปแบบใดแลวใหใชรูปแบบนั้นเหมือนกันทั้งเลม
3.2 ภาคผนวก
เปนสวนทายของรายงานการวิจัย เปนสวนที่นํารายละเอียดตางๆ ของเนื้อหา
ที่ไมจําเปนตองใสไวในสวนของเนื้อหามารวมไวตอนทายเลม เพื่อการอางอิงในรายละเอียด
อาจเปนตัว อยางเครื่องมือวิจัย ตารางผลการวิเ คราะหขอมูล รูปประกอบการวิจัย หนังสือ
ขอความรวมมือในการวิจัย เปนตน ในสวนของภาคผนวกอาจแยกเปนสวนๆ อีกก็ได เชน
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ภาคผนวก ก. แสดงตารางผลการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม
ภาคผนวก ข. ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ภาคผนวก ค. หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย
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