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บทที่  1 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู 
 
 การจัดการเรียนรูเปนการตั้งใจกระทําใหเกิดการเรียนรู การจัดการเรียนรูที่ดียอมทําให
เกิดการเรียนรูที่ดี ผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ผูสอนที่สอน
อยางมีหลักการมีความรูและมีทักษะ จะชวยใหผูเรียน เรียนอยางมีความหมายและมีคุณคา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้กระบวนการเรียนรูมิไดจํากัดวาจะตองเกิดขึ้นเฉพาะในหองเรียน
เทาน้ัน ดังน้ันการจัดการเรียนรู หรือที่เรียกกันวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู จึงเปนสิ่งที่สําคัญ
อยางยิ่งที่ผูสอนจะตองเรียนรูใหเขาใจและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและสัมฤทธิ์ผล 
 
ความหมายของการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรู ไมใชเปนเพียงการถายทอดเนื้อหาวิชา โดยใชวิธีการบอกใหจดจํา
และนําไปทองจําเพ่ือการสอบเทาน้ัน แตการจัดการเรียนรูเปนศาสตรอยางหน่ึงซ่ึงมีความหมาย
ที่ลึกซ้ึงกวาน้ัน กลาวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผูสอนนํามาใชเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เรียกไดวา
เปนการจัดการเรียนรู  
 นักการศึกษาหลายทาน ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูในทัศนะตางๆ ดังนี้ 
 สุมน อมรวิวัฒน (2533: 460) อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูไววาการจัด 
การเรียนรูคือสถานการณอยางหนึ่งที่มีสิ่งตอไปน้ีเกิดขึ้น ไดแก 
 1. มีความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน 
ผูเรียนกับสิ่งแวดลอม และผูสอนกับผูเรียนกับสิ่งแวดลอม 
 2. ความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหม 
 3. ผูเรียนสามารถนําประสบการณใหมนั้นไปใชได 
 วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542: 255) กลาววาการจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่มี
ระบบระเบียบครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแตการวางแผนการจัดการเรียนรูจนถึงการประเมินผล 
 ฮูและดันแคน (Hough & Duncan, 1970: 144) อธิบายความหมายของการจดัการเรียนรู
วาหมายถึง กิจกรรมของบุคคลซ่ึงมีหลักและเหตุผล เปนกิจกรรมที่บุคคลไดใชความรูของตนเอง
อยางสรางสรรค เพ่ือสนับสนุนใหผูอ่ืนเกิดการเรียนรูและความผาสุก ดังนั้นการจัดการเรียนรู         
จึงเปนกิจกรรมในแงมุมตางๆ 4 ดาน คอื 
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 1. ดานหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุงหมายของการศึกษาความเขาใจ
ในจุดประสงครายวิชาและการตั้งจุดประสงคการจัดการเรียนรูที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือกเน้ือหา
ไดเหมาะสมสอดคลองกับทองถิ่น 
 2. ดานการจัดการเรียนรู (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการจัด 
การเรียนรูที่เหมาะสม เพ่ือชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดประสงคการเรียนรูที่วางไว 
 3. ดานการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสมและสามารถ
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
คือพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่พยายามชวยใหบุคคลอื่นไดเกิดการพัฒนาตนในทุกดาน
อยางเต็มศักยภาพ 
  

 นอกจากนั้นยังมีผูใหความหมาย ของการจัดการเรียนรูไวอีกหลายทัศนะ เชน 
 การจัดการเรียนรู คือ การจัดสถานการณ สภาพการณ หรือกิจกรรมการเรียนรู                
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 
 จากความหมายของการจัดการเรียนรูที่กลาวมาน้ีจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรู                
มีความหมายครอบคลุมทั้งดานวิธีการ กระบวนการและตัวบุคคล ดังน้ัน จึงอาจสรุปความหมาย
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ของการจัดการเรียนรูไดวาการจัดการเรียนรูคือกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 
เพ่ือที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของผูสอน 
 
ความสําคัญของการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูเปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่สงเสริมใหผูเรียนรักการเรียน ตั้งใจเรียน 
และเกิดการเรียนรูขึ้น การเรียนของผูเรียนจะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ ความสําเร็จในชีวิต
หรือไมเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับการจัดการเรียนรูที่ดีของผูสอน หรือผูสอนดวยเชนกัน               
หากผูสอนรูจักเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูที่ดีและเหมาะสมแลว ยอมจะมีผลดีตอการเรียน            
ของผูเรียนดังนี้คือ 
 1. มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู 
 2. เกิดทักษะหรือมีความชํานาญใน เน้ือหาวิชา หรือกิจกรรมที่เรียนรู 
 3. เกิดทัศนคติที่ดีตอส่ิงที่เรียน 
 4. สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 5. สามารถนําความรูไปศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมตอไปอีกได 
 อน่ึง การที่ผูสอนจะสงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามในทุกๆ ดานทั้งทางดาน      
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญานั้น การสงเสริมที่ดีที่สุดก็คือการใหการศึกษา ซึ่งจาก             
ที่กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญในการใหการศึกษาแกผูเรียนเปนอยางมาก 
 
ลักษณะของการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูมีลักษณะที่เดนชัดอยู 3 ลักษณะ คือ 
 1. การจัดการเรียนรู เปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผู เรียน                     
ซึ่งหมายความวาการจัดการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดนั้นทั้งผูสอนและผูเรียนตองมีปฏิสัมพันธตอกัน
และเปนปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ือง เปนไปตามลําดับขั้นตอนเพ่ือทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 2. การจัดการเรียนรูมีจุดประสงคใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงคที่กําหนดไว โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ีเปนพฤติกรรมทั้ง 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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 จากท่ีกลาวมานี้สรุปไดวาการจัดการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดจะตองมีกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มีจุดประสงคในการจัดการเรียนรูและการจัดการเรียนรู            
จะประสบผลสําเร็จไดดี ผูสอนตองมีทั้งความรูและเทคนิคการจัดการเรียนรู 
 
องคประกอบของการจัดการเรียนรู 
 ผูสอนจําเปนจะตองศึกษาจากขอมูลหลายประการเพื่อนํามาชวยเสริมสรางการจัด 
การเรียนรูของตนและการเรียนรูของผูเรียนการจัดการเรียนรูไมวาระดับใดก็ตามขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 3 ประการคือ  
 1. ผูเรียน   
 2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู    
 3. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน  
 ถาองคประกอบของการจัดการเรียนรูทั้ง 3 ประการน้ีดําเนินไปไดดวยดีจะทําใหผูเรียน
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดอยางมาก องคประกอบดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผูเรียน   
  ธรรมชาติของผูเรียนเปนสิ่งที่ผูสอนจะตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก เก่ียวกับ
ความสามารถทางสมอง ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางรางกาย อารมณและจิตใจ  
ความตองการพ้ืนฐานเปนสิ่งที่ผูสอนจะตองคํานึงถึง และจะละเลยไมได   
 2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
  ผูสอนเปนสวนที่สําคัญและเปนสวนหน่ึงที่จะกําหนดบรรยากาศในชั้นเรียนให
เปนไปในรูปแบบที่ตองการ  ความเปนประชาธิปไตย ความเครงเครียด ความชื่นบานของ
ผูเรียน สิ่งเหลาน้ีจะเกิดขึ้นไดโดยผูสอนเปนผูกําหนด แตถึงกระนั้นก็ตามบรรยากาศในชั้นเรียน
ยังมีองคประกอบอ่ืนๆอีกนอกเหนือไปจากตัวผูสอน คือ ผูเรียนเขาชั้นเรียนโดยไมไดรับประทาน
อาหารเชา หรืออาหารกลางวัน  ผูเรียนเริ่มเรียนชั่วโมงแรกดวยความรูสึกหิวหรือบางคร้ังผูเรียน
ไดรับสิ่งกระทบกระเทือนใจติดตามมาเน่ืองจากความไมปรองดองในครอบครัว เปนตน               
สวนทางดานตัวผูสอนนั้นอาจจะมีความกดดันจากฝายบริหารหรือจากครอบครัว เศรษฐกิจ 
อาหารเชากอนมาสถานศึกษาของผูสอนมีเพียงน้ําแกวเดียวเทาน้ัน  สิ่งที่นํามากอนเหลาน้ี
เกิดขึ้นกอนที่ผูสอนและผูเรียนจะมาพบกัน ซึ่งเปนสิ่งที่จะบงไดวาบรรยากาศทางจิตวิทยา            
ในชั้นเรียนที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูจะปรากฏออกมาในรูปแบบใด 
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 3. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน 
  ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียนจะเปนเคร่ืองชี้บงถึงเง่ือนไขหรือสถานการณ
วาผูเรียนจะประสบความสําเร็จ หรือความลมเหลวตอการเรียนรู ผูสอนควรจะคิดถึงผูเรียน             
ในฐานะเปนบุคคลหนึ่ง ผูเรียนมีสิทธิที่จะไดรับความตองการพื้นฐาน และผูสอนจะตองหากลวิธี
ที่จะตอบสนองตอความตองการพ้ืนฐานของผูเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และผูสอนควรจะ
ฝกใหมีความรูสึกไวตอความรูสึกนึกคิดของผู เรียน เพ่ือความสําเร็จแหงการเรียนรูและ                 
การเจริญเติบโตเปนบุคคลที่สมบูรณตอไป 
 
หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู 
 หลักการจัดการเรียนรูเปนความรูพ้ืนฐานที่สําคัญสําหรับผูที่จะเปนผูสอน แมวาผูสอน
แตละคนจะมีเทคนิคการจัดการเรียนรูเฉพาะของตน แตก็จะยึดหลักการพ้ืนฐานเดียวกัน              
ซึ่งหลักการพ้ืนฐานนี้มีนักการศึกษาไดแสดงทรรศนะไวหลายทาน เชน 
 นักวิชาการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงหลักการพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรูไว
คลายๆกัน สรุปไดมี 4 ประการ คือ 
 1. หลักการเตรียมความพรอมพ้ืนฐาน ไดแก การเตรียมตัวผูสอนดานความรู              
ดานทักษะการจัดการเรียนรูและดานการแกปญหาการจัดการเรียนรู 
 2. หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู ไดแกการเตรียมเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู การผลิตสื่อ เตรียมแบบทดสอบและซอมสอน 
 3. หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู เชน หลักความแตกตางระหวางบุคคล หลักการ 
เราความสนใจ หลักการเสริมแรง 
 4. หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเก่ียวกับการกําหนดจุดประสงคการจัด         
การเรียนรู การสรางและการใชเครื่องมือการประเมิน การตีความหมายและการรายงาน                 
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. แคลวคลองเร่ืองสื่อสาร 
 9. ตองชํานาญการจูงใจ 
 10. อยาลืมใชจิตวิทยา 
 11. ตองพัฒนาอารมณขัน 
 12. ตองผูกพันหวงหาศิษย 
 13. เฝาตามติดพฤติกรรม 
 14. อยาทําตัวเปนทรราช 
 15. สรางบรรยากาศไมนากลัว 
 16. ประพฤติตัวตามที่สอน 
 17. อยาตัดรอนกําลังใจ 
 18. ใชเทคนิคการประเมิน 
 19. ผูเรียนเพลินมีความสุข 
 20. ผูสอนสนุกกับการเรียน 
 จากหลักการจัดการเรียนรูดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาเปนแนวทางในการจัด               
การเรียนรู ที่จะสงเสริมใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุกๆ ดาน ซึ่งสามารถสรุป               
เปนหลักการจัดการเรียนรูพ้ืนฐาน เพ่ือใหประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายที่วางไว ดังนี้ 
 1. สอนจากสิ่งที่อยูใกลตัวออกไป หาสิ่งที่อยูไกลตัว ตามปกติผูเรียนมักจะสนใจและ
คุนเคยกับสิ่งที่อยูใกลตัว บทเรียนที่ผูสอนจะนํามาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยูรอบตัว หรือใกลตัว
กอน แลวคอยสอนสิ่งที่อยูหางจากตัวออกไปเร่ือยๆ  
 2. สอนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก การจัดการเรียนรูถาจะใหเกิดการเรียนรูที่ดี ผูสอน
จะตองพิจารณาเลือกหัวขอเรื่องจากงายไปหายากอยูแลว เพราะสิ่งงายๆ นั้น ผูเรียนจะเขาใจ            
ไดดี และเปนพ้ืนฐานในการเรียนสิ่งยากตอไป 
 3. สอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ  ในการจัดการเรียนรูบทเรียนใดๆ ก็ตาม ผูสอน
ควรใหตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง หรืออาจจะใหผูเรียนชวยหาตัวอยางใหแลวชวยกันสรุป       
ตั้งกฎเกณฑขึ้นมา 
 4. สอนจากสิ่งที่รูไปหาสิ่งที่ไมรู  ทั้งนี้ เปนเพราะวาประสบการณใหมนั้น ยอมตอง
อาศัยบทเรียนเกาหรือประสบการณเดิมเปนพ้ืนฐาน จึงจะเรียนบทเรียนใหมไดเขาใจดี   
 5. สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรูบทเรียนใดๆ ก็ตาม ผูสอน
ควรพยายามใชสื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น 
เพ่ือเปนวิธีการทําใหบทเรียน เปนรูปธรรม ซึ่งจะงายแกการเขาใจของผูเรียน   
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 6. สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑ บทเรียนใดที่สามารถใหผูเรียน
ทดลองปฏิบัติจริงได ผูสอนก็ควรใหผูเรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระทําดวยตนเอง เม่ือทดลอง
เสร็จแลว ผูสอนจึงซักถามและใหผูเรียนคิดสรุปเปนกฎเกณฑขึ้นมา 
 7. สอนโดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล ธรรมชาติของผูเรียนในวัยตางๆ นั้นจะ
มีความแตกตางกันทั้งในดานความสนใจ ความถนัดพิเศษและความสามารถ ผูสอนจะตองเขาใจ
ในหลักพัฒนาการของผูเรียนในวัยตางๆ ดวย เพ่ือที่จะไดจัดเตรียมบทเรียนและกิจกรรมไว
หลายๆอยาง ใหผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีตอ           
การเรียนของผูเรียนดวย 
 8. สอนโดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยา หลักจิตวิทยาที่ผูสอนตองนํามาใชในการจัด              
การเรียนรูมากที่สุดคือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา เปนตน    
 9. สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเปน
เปาหมายหลักตามแนวนโยบายในการจัดดําเนินการศึกษาของชาติในระดับตางๆ   
 10.  สอนโดยยึดความมุงหมายของหลักสูตรและบทเรียนเปนหลัก ในการจัด               
การเรียนรูนั้น ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดความมุงหมายหรือผลการเรียนรู            
ที่คาดหวังของหลักสูตรที่กําหนดไวเปนหลัก และอีกทั้งผูสอนยังตองกําหนดผลการเรียนรู                
ที่คาดหวังเฉพาะของแตละสาระหรือหนวยการเรียนรูขึ้นดวย และในขณะสอนผูสอน                 
ตองพยายามจัดสถานการณ สภาพการณและกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหการจัดการเรียนรูบรรลุ            
ตามความมุงหมายเฉพาะสาระหรือหนวยการเรียนรูนั้น เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ
และมีทักษะในการเรียนที่ดี 
 
ลักษณะการจัดการเรียนรูที่ดี 
 ผูสอนที่ ดีทุกคนยอมมีความรับผิดชอบในหนาที่ในดานการจัดการเรียนรูและ               
การอบรมผูเรียนใหเปนสมาชิกที่ดีของชุมชนและชาติ ดังน้ันการจัดการเรียนรูที่ดีตองมีหลัก           
ในการยึดดังน้ี 
 1. สงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดอยูเสมอ โดยการซักถามหรือใหแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหางายๆ สําหรับผูเรียนในระดับตางๆ เพ่ือจะไดเปนการฝกใหผูเรียนคิดหาเหตุผล         
คิดเปรียบเทียบ และคิดพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ 
 2. สงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณตรงใหมากที่สุดดวยการเรียนโดยการกระทํา  
ดวยตนเอง (Learning by doing)  
 3. สงเสริมใหผูเรียนทํางานเปนกลุม (Group working) โดยมีการปรึกษาหารือกัน             
ในกลุมแบงงานกันทําดวยความรวมมือกันและประเมินผลรวมกัน 
 4. สงเสริมใหผูเรียนรูจักแกปญหาดวยตนเองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 
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 5. มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรูอยูเสมอ เพ่ือใหการจัดการเรียนรูนั้น          
เกิดความยืดหยุน นาสนใจ และไมนาเบื่อโดยการนําเอาเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบตางๆ       
มาดัดแปลงใชในการจัดการเรียนรู 
 6. มีการเตรียมการจัดการเรียนรูไวลวงหนา เพ่ือที่ผูสอนจะไดทราบวาจะสอนอยางไร
บางตามลําดับขั้นและยังชวยใหผูสอนพรอมที่จะสอนดวยความม่ันใจ 
 7. เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และคิดหาเหตุผลความเปนมา
ของสิ่งที่เรียน และมีการรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 8. มีการประเมินผลอยูตลอดเวลา เนนการประเมินตามสภาพจริง ประเมินตาม
ความรูความสามารถของผูเรียนอยางแทจริง  เพ่ือใหแนใจวาการจัดการเรียนรูไดผลตรงตาม
จุดประสงคที่วางไว หรือไม เพียงใด  
 9. มีสื่อการจัดการเรียนรู เพ่ือชวยใหผูเรียนสนใจและเขาใจบทเรียน เชน ของจริง 
รูปภาพ หุนจําลอง แผนภูมิ คอมพิวเตอรชวยสอน วีดิทัศน ฐานขอมูลการเรียนรู เว็บไซต และ
โสตทัศนูปกรณอ่ืนๆ 
 10. มีการจูงใจในระหวางการจัดการเรียนรู เชน การใหรางวัล การชมเชย การลงโทษ 
การติเตียน การใหคะแนน การสอบ การแขงขัน การปรบมือใหเกียรติ ฯลฯ มาใชเปนส่ิงกระตุน
และช้ีแนวทางเพ่ือใหผูเรียนเกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยันหม่ันเพียรในการเรียนการทํากิจกรรม 
มากขึ้น 
 11. มีกิจกรรมใหผูเรียนทําหลายอยางเพ่ือเราความสนใจของผูเรียนและชวยให
ผูเรียนสนุกสนานในการเรียน 
 12. สงเสริมใหผูเรียนมีความเจริญงอกงามในทุกดานทั้งรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา 
 13. สงเสริมความสัมพันธหรือการบูรณาการระหวางวิชาที่ เรียนกับวิชาอ่ืนๆ              
ในหลักสูตร เชน สอนภาษาไทยก็สอนใหสัมพันธกับสังคมศึกษา ศิลปศึกษา 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. สอนโดยสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย โดยสามารถแสดง              
ความคิดเห็นตางๆ และฝกใหผูเรียนรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เคารพความคิดเห็น           
ของผูอ่ืน 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 ความซาบซ้ึง การปรับตวัและเจตคติตางๆ 
 3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง การพัฒนาทักษะในทางปฏิบัติ 
ไดแกทักษะในการใชอวัยวะตางๆ เชน การเคลื่อนไหว การลงมือทํางาน การทําการทดลอง 
 

 กาจเย (Gagne, 1970) ไดเสนอเง่ือนไขของการเรียนรู ไว  8 ประการคือ 
 1. การเรียนรูเม่ือไดรับสัญญาณ (Signal Learning) 
 2. การเรียนรูในลักษณะของการกระตุน-ตอบสนอง(Stimulus-Response  Learning) 
 3. การเรียนรูโดยการเชื่อมโยงการกระตุน-ตอบสนอง (Chaining) 
 4. การเรียนรูโดยสรางความสมัพันธกระตุน-ตอบสนองดวยภาษา (Verbal Association)  
 5. การเรียนรูแบบแยกแยะ (Discrimination Learning) 
 6. การเรียนรูในแนวความคิดหลัก (Concept Learning) 
 7. การเรียนรูในกฎเกณฑ (Rule Learning) 
 8. การเรียนรูเชิงแกปญหา (Problem Solving) 
 
ลักษณะของการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูของผูสอนจะไดผลดีนั้นผูสอนตองมีทักษะในการจัดการเรียนรู              
มีความเขาใจในระบบการจัดการเรียนรู มีความเขาใจในเนื้อหาวิชาที่เก่ียวของ  และมีความเขาใจ
เก่ียวกับการใชจิตวิทยาการจัดการเรียนรูดวย การเรียนรูในทัศนะของนักจิตวิทยาโดยทั่วไปนั้น 
เปนกระบวนการที่เปนผลของการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรของพฤติกรรม เปนกระบวนการ              
ที่จิตใจมีปฏิกิริยาตอสิ่งเราภายนอก ซึ่งพิจารณาไดจากการที่แตละบุคคลแสดงปฏิกิริยา                
ตอสิ่งเราอยางไร การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะของแตละบุคคลและเฉพาะเรื่อง 
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โดยท่ีผูเรียนตองกระทําตอวัตถุและปรากฏการณในสิ่งแวดลอม การเรียนรูอาจอยูในรูปของ            
เจตคติ ความเชื่อ ขอเท็จจริง มโนมติ หลักการ กฎ การแกปญหา และทักษะปฏิบัติการ               
การเรียนรูในบางเร่ือง  ผูเรียนอาจเรียนรูไดเร็ว บางเร่ืองอาจเรียนรูไดชา ตองใชเวลาและ               
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 ดังน้ันผูสอนจึงจําเปนตองรูเก่ียวกับ
การเรียนรูที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางถาวรที่จะเปนผูมีความรู
ความสามารถ เชน การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by Doing) ของดิวอ้ี (Dewey, 1922) 
การเรียนรูเก่ียวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน (Theory of Cognitive Development) 
ของเปยเจต (Piaget, 1958) ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการคนพบ (Discovery Learning) 
ของบรูเนอร (Bruner, 1961) ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล 
(Ausubel, 1969) และหลักการเรียนรูของกาจเย (Gagne, 1970) ซึ่งจะชวยทําใหผูสอนสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรูและสภาพการณตางๆ สําหรับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันเปนพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดในตัวผูเรียนไดอยางถาวร  
        จากหลักการจัดการเรียนรูและแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา ของ
เปยเจต จะมีประโยชนตอผูสอน ในการจัดการเรียนรูดังนี้ 
 1. ผูสอนควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน วาผูเรียนทุกคนจะผาน            
ขั้นพัฒนาการทางสติปญญาทั้งส่ีขั้นตามลําดับ ผูเรียนที่มีอายุเทากันอาจมีขั้นพัฒนาการ              
ทางสติปญญาที่แตกตางกัน พัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนแตละคนเปนเคร่ืองแสดง
ความสามารถของบุคคลนั้น ผูเรียนแตละคนจะไดรับประสบการณทางกายภาพและทางสมอง 
พัฒนาการทางสติปญญา เปนผลเนื่องจากการปะทะสัมพันธระหวางผูเรียนกับสภาพแวดลอม 
ซึ่งรวมทั้งผูสอนดวย ผูเรียนควรเปนผูมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สติปญญาของตนเอง การจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนสนใจและตั้งใจเรียนทําใหสภาวะสมดุล
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เกิดขึ้นได ซึ่งเปนผลใหมีพัฒนาการทางสติปญญา ผูสอนควรมีเปาหมายในการจัดการเรียนรู 
อันแนวแนที่จะสรางผูเรียนใหเปนคนท่ีสามารถทําส่ิงใหมๆ มิใชแตเพียงเปนคนคอยลอกเลียน  
แบบผูอ่ืน เปนคนที่มีความคิดสรางสรรค รูจักประดิษฐและสืบเสาะหาความรู เปนผูมีความคิด
วิพากษวิจารณ รูจักที่จะพิสูจนสิ่งตางๆ ไมยอมเชื่ออะไรงายๆ โดยไมมีเหตุผล  
 2. ผูสอนควรใชหลักสูตรและการจัดการเรียนรูบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเปยเจต กลาวคือ ในการจัดการเรียนรูผูสอนตองไมเนนแตเพียงขอเท็จจริงเทาน้ัน
การจัดการเรียนรูตองเนนใหผูเรียนใชศักยภาพของตนเองใหมากที่สุด จัดเน้ือหาและอุปกรณ
การจัดการเรียนรูให สอดคลองกับพัฒนาการของผูเรียนและคํานึงถึงความตองการของผูเรียน
ดวย ผูสอนควรจัดการเรียนรูใหผูเรียนพบกับความแปลกใหม โดยการเสนอปญหาท่ีเกิน              
ขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียนเพียงเล็กนอย เพ่ือใหผูเรียนหาหนทางที่จะแกปญหาน้ัน
เนนการเรียนรูที่ตองอาศัยกิจกรรมการเสาะแสวงหาความรูและคนพบ ใหผูเรียนที่มีระดับ
พัฒนาการทางสติปญญาที่แตกตางกันทํางานรวมกันมากขึ้น โดยอาจแบงผูเรียนออกเปน           
กลุมยอย อุปกรณการจัดการเรียนรูและกิจกรรมตางๆ ควรเริ่มจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูสิ่งที่เปน
นามธรรม ในการจัดการเรียนรูผูสอนควรถามคําถามมากกวาการใหคําตอบ โดยเฉพาะคําถาม
ประเภทปลายเปด เม่ือถามคําถามแลวผูสอนควรรอคําตอบของผูเรียน เพราะผูเรียนตองการ
เวลาที่จะดูดซึมคําถามและปรับเปลี่ยนขยายโครงสรางของสมองเพื่อตอบคําถามนั้นๆ                 
การจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนจะชวยใหผูเรียนคํานึงถึงเหตุผลของผูอ่ืนมากขึ้น 
โดยไมคํานึงถึงเหตุผลของตนเองเปนใหญ ทําใหผูเรียนไดหลายๆ แนวความคิด เปนการพัฒนา
สติปญญาใหสูงขึ้น  
 นอกเหนือจากแนวคิดตามทฤษฎีของเปยเจตแลว แนวคิดที่สามารถนํามาประยุกตใช
กับการจัดการเรียนรูไดดีอีกแนวคิดหน่ึงคือแนวคิดของบรูเนอร ซึ่งสอนใหผูเรียนคนพบ               
ดวยตนเองตามลําดับดังนี้          
 1) นําเสนอปญหา   
 2) ใหผูเรียนมีโอกาสทําความเขาใจกับปญหา   
 3) ใหผูเรียนแกปญหาพรอมกับกําหนดวัสดุอุปกรณมาให   
 4) ใหผูเรียนแสดงผลการแกปญหาดวยตนเอง   
 5) อธิบายเพิ่มเติมโดยผูเรียนและผูสอนในเรื่องที่เก่ียวกับการแกปญหา  
 6) สรุปผลที่ไดจากการแกปญหา  
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 การสอนโดยวิธีสอนแบบคนพบดวยตนเองจะเปนประโยชนตอผูเรียนดังนี้ คือ  
 1) เปนการเพ่ิมพูนศักยภาพทางสติปญญาของผูเรียน   
 2) กอใหเกิดแรงจูงใจภายใน  
 3) ผูเรียนไดฝกความคิดและการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบความคิดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง   
 4) ทําใหมีความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได   
 5) ทําใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรู   
 6) ผูเรียนไดพัฒนาความคิดและมีความเชื่อม่ันในตนเองเพิ่มมากขึ้น  
 7) ฝกใหผูเรียนไดเรียนโดยใชกระบวนการแสวงหาความรู ไมไดเรียนโดยการทองจํา 
แตก็มีขอจํากัดคือ ตองใชเวลามากในการจัดการเรียนรูคร้ังหนึ่งๆ  
 

 สําหรับหลักการสําคัญที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรูนั้น บรูเนอรไดเสนอไวดังนี้  
 1) เน้ือหาวิชาที่สอนควรจัดแบงแยกออกเปนสวนยอยๆ และจัดลําดับใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน  
 2) การจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงความพรอมของผูเรียนและแรงจูงใจ   
 3) แบบของการเสนอการเรียนรู แบงออกเปน 3 ขั้น คือ ขั้นลงมือปฏิบัติกับของจริง 
ขั้นเรียนรูจากรูปแบบของภาษาและจินตนาการ ขั้นเรียนรูจากการใชตัวเลขแทนสัญลักษณ          
ในการแทนคา  
 4) วิธีสอนที่จะใหผูเรียนมีความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได คือ วิธีสอนแบบ
คนพบดวยตนเอง 
 5) การจัดกิจกรรมและประสบการณการเรียนตองสรางส่ิงแวดลอมใหมที่ทาทาย
ความคิดและการกระทําโดยจัดใหมีกิจกรรมที่ผูเรียนตองใชกระบวนการคิดเพ่ือแกปญหา   
 6) การเรียนรูกระบวนการมีความสําคัญและจําเปนมากกวาการเรียนรูเ น้ือหา           
ดานความรู เพราะบรูเนอรถือวาความรูเปนกระบวนการ ไมใชเปนผลิตผล กลาวคือ ทําอยางไร
จึงจะชวยใหผูเรียนมีสวนในการแสวงหาความรูนั้นๆ ซึ่งตางจากการจัดการเรียนรูโดยทั่วๆ ไปที่
มุงใหผูเรียนจําส่ิงตางๆ โดยที่ผูสอนเปนผูบอกให 
 
 7ความสัมพันธระหวางการจัดการเรียนรูและการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูและการเรียนรูมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ซึ่งหากศึกษาและ       
ทําความเขาใจอยางถองแทแลวจะเห็นความสัมพันธกันดังนี้ 
 1. การจัดการเรียนรูและการเรียนรูเปนกระบวนการที่จะแยกจากกันไมได เม่ือมี        
การจัดการเรียนรูก็ตองมีการเรียนรูควบคูกันไป 
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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. เลือกประสบการณที่ผูเรียนพึงพอใจ สนุก นาสนใจ ไมซ้ําซาก มีประโยชนตอ              
การนําไปใชในชีวิตประจําวันและความพึงพอใจ ซึ่งจะเปนผลใหมีเจตคติที่ดีตอการเรียน 
 3. เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถทางดานรางกายของผูเรียนที่จะปฏิบัติ
ได และควรคํานึงถึงประสบการณเดิมเพ่ือจัดกิจกรรมใหมไดตอเน่ือง 
 4. เปนกิจกรรมที่สงเสริมจุดมุงหมายในการจัดการเรียนรูหลายๆ ดาน 
 5. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ไมจําเปนวาผูเรียนทุกคนตองทํากิจกรรม
อยางเดียวกันหมด ควรมีกิจกรรมใหผูเรียนไดเลือกทําอยางหลากหลาย 
 จากหลักเกณฑดังกลาวผูสอนจึงควรจัดประสบการณใหแกผู เรียนตามลําดับ
ความสําคัญจากรูปธรรม (Concrete) ไปสูนามธรรม (Abstract) ซึ่ง เอดการ เดล (Edgar Dale) 
นักการศึกษาชาวอเมริกันไดจัดลําดับความสําคัญของการใหประสบการณแกผูเรียนไว 10 พวก
ตอกันเปนชั้นรูปกรวย  เรียกวา กรวยประสบการณ (Cone of Experience)  
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 10 สัญลักษณ 

ของภาษา 

 

 9 ทัศนสัญลักษณ  

 8 การบันทึกเสียงวิทยุ ภาพนิ่ง  

 7 ภาพยนตร โทรทัศน  

 6 นิทรรศการ(Exhibition)  

 5 การศึกษานอกสถานท่ี (Fieldtrip)  

 4 การสาธิตทดลอง (Demonstration)  

 3 ประสบการณนาฏการ (Dramatized Experience)  

 2 ประสบการณรอง (Contrived Experience)  

 1 ประสบการณตรงและมีความมุงหมาย (Direct Experience)  

 
 

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          
ผูแสดงยอมเขาใจเร่ืองราว จําเร่ืองได สวนผูดูก็จะจําไดดีและสนใจมากกวาการเรียนดวยวิธีอ่ืนๆ 

        

รูปธรรม 

นามธรรม 



 
 

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 

15 

 4. การสาธิต (Demonstration) ไดแก การแสดงใหผูเรียนไดเห็นเปนลําดับขั้นไป เชน 
การทดลองวิทยาศาสตร การประกอบอาหารฯลฯ บางกรณีอาจใหผูเรียนมีสวนรวมในการสาธิตดวย 
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจไดดีเชนเดียวกัน 
 5. การศึกษานอกสถานที่ (Fieldtrip) นับเปนประสบการณที่ทําใหผูเรียนมีโอกาสไดดู 
ไดเห็น ไดซักถาม ไดใชประสาทสัมผัสตางๆ มากเหมือนกัน กอใหเกิดความคิด มองเห็นปญหา 
นํามาซ่ึงความรูจากการไดรับประสบการณตรงเชนเดียวกัน 
 6. นิทรรศการ (Exhibition) การใหผูเรียนไดรวมจัดนิทรรศการหรือการนําผูเรียนไป
ชมนิทรรศการ ก็เปนประสบการณที่ทําใหผูเรียนไดดู ไดเห็น ไดสัมผัสจับตอง เปนอีกทางหนึ่ง 
ที่กอใหเกิดความรู เกิดความคิด เปนประสบการณที่ดีกวาประสบการณอ่ืนๆ ที่เปนนามธรรม 
 7. ภาพยนตรและโทรทัศน เปนประสบการณที่มีความเปนรูปธรรมที่มีทั้งภาพและ
เสียงใกลเคียงของจริงมากที่สุด 
 8. การบันทึกเสียง วิทยุ และภาพนิ่ง ไดแก แผนเสียง แถบบันทึกเสียง วิทยุ สไลด 
ฟลมสตริป รูปภาพและอุปกรณเหลาน้ี ผูเรียนอาจจะไดยินเสียงหรือไดมองเห็นภาพอยางใด
อยางหน่ึง ประสบการณขอนี้ก็ทําใหผูเรียนสนใจไดไมนอยทีเดียว 
 9. ทัศนสัญลักษณ (Visual symbols) ไดแก แผนท่ี แผนภูมิ เปนสัญลักษณที่ทําให         
ผูดูเกิดความเขาใจอยางรวดเร็ว ใชชวยประกอบคําอธิบายของผูสอนใหแจมแจง 
 10. สัญลักษณของภาษา หรือ วจนสัญลักษณ (Verbal symbol) ไดแก คําพูด และ
ตัวหนังสือหรือภาษานั่นเอง เปนประสบการณที่เปนนามธรรมมากที่สุด แตก็ยังเปนสิ่งจําเปน           
ในการจัดการเรียนรูจะทิ้งเสียมิได ดังน้ันในปจจุบันการจัดการเรียนรูดวยวิธีการบรรยาย              
จึงยังเปนสิ่งจําเปนซ่ึงหากผูสอนใชเสริมกับการจัดประสบการณอ่ืนๆ ใหผูเรียนก็จะทําใหผูเรียน
เขาใจไดดียิ่งขึ้น 
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF : HEd) 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework 
for Higher Education: TQF : HEd) หมายถึงกรอบท่ีแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศกึษา
ของประเทศซ่ึงประกอบดวยระดับคุณวุฒิการแบงสายวิชาความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิ
ระดับหน่ึงไปสูระดับที่สูงขึ้น  มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับ  คุณวุฒิ  ซึ่งเพ่ิมสูงขึ้น 
ตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลอง
กับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความม่ันใจ ในประสิทธิผลการดําเนินงาน  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถ       
ผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู  



 
 

                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 

16 

   หลักการสําคัญ 
 1. ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และ          
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน       
การอุดมศึกษาโดยมมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบัน 
อุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมเพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจน
ในการพัฒนาหลักสูตรการปรับเปลี่ยนกลวิธีการจัดการเรียนรูของอาจารย การเรียนรูของ
นักศึกษาตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใหม่ันใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐาน           
ผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง  
 2. มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐาน
ขั้นตํ่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและส่ือสารใหหนวยงานและผูที่เก่ียวของไดเขาใจ
และม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษาคือ
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอนหลังจากน้ันจึงพิจารณา                
ถึงองคประกอบอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในกระบวนการจัดการจัดการเรียนรูที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุ
ถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 
 3. มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลว เขาดวยกัน
และเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกันซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเก่ียวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ  
 4. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่
ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและตางประเทศ เน่ืองจาก                
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอน                    
อยางเปนระบบ โดยเปด โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการ
จัดการเรียนรูไดอยางหลากหลายโดยม่ันใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพ
ของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมี
ความสุขและภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิตและเปนคนดีของสังคม ชวยเพ่ิม                
ความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 
 วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ             
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน           
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การอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  2. เ พ่ือกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐาน                    
ผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และ
เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลักและ           
เปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนา
หลักสูตรการปรับเปลี่ยนกลวิธีการจัดการเรียนรูวิธีการเรียน ตลอดจนกระบวนการวัดและ            
การประเมินผลนักศึกษา 
  3. เพ่ือเชื่อมโยงระดับตางๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบเพื่อบุคคล           
จะไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูไดอยางตอเน่ืองและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต              
มีความชัดเจนและโปรงใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆ กับ                 
นานาประเทศได 
  4. เ พ่ือชวยให เ กิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไก                   
ในการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงและใชเปนกรอบอางอิงสําหรับ              
ผูประเมินของการประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการจัดการเรียนรู 
  5. เพ่ือเปนกรอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและ              
ความม่ันใจในกลุมผูที่เก่ียวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชนสังคมและ
สถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ เก่ียวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดวาบัณฑิต               
จะพึงมี 
 6. เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ ในการยายโอน นักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียน                 
ขามสถาบันและการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
 7. เพ่ือใหการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา 
 8. เพ่ือนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบัน 
อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง 
  
 โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศีกษา
แหงชาติ 
 1. ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)  
  ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอน
ของการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากน้ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังกําหนด
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คุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวยเพราะเปน                 
พ้ืนฐานความรูความสามารถที่สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเร่ิมตนที่ระดับที่ 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  
   บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเขาศึกษาตอในระดับ               
ที่สูงขึ้นแตทั้งน้ีขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงอาจขึ้นอยู
กับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเง่ือนไขอ่ืนเพ่ือใหม่ันใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น 
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน 2 สาย ไดแก สายวิชาการเนนศาสตร
บริสุทธิ์ ทางดานศิลปะศาสตร หรือ ดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร
สาขาวิชานั้นๆ เปนหลัก ไมไดสัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพ ซึ่งมุงเนน
การศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิงประยุกตเพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูง              
ซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพและนําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและ
การดํารงชีพในชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพ ควรเก่ียวของกับความเขาใจ การวิจัย
และความรูทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของอยางทั่วถึงและ
พัฒนาความสามารถในการคิดและการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับทุกสถานการณอยางไรก็ตาม
หลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกันซึ่งควรสะทอนใหเห็นในรายละเอียดของ
เน้ือหาสาระสําคัญและในชื่อปริญญาผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหน่ึงสามารถเปลี่ยนไปศึกษา
ตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหน่ึงได  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเง่ือนไขบางประการ
ของการเขาศึกษาเพ่ือใหไดฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอกับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ 
คาดหวัง 
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 2. การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษาของประเทศไทย 
  การเรียนรูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง                
จากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง ใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดานดังนี้  
  1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตน สวนรวม                   
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตน
ตามศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 
  2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด
และการนําเสนอขอมูลการวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจน
กระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
  3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ              
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 
  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม             
การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 
  5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร
และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานน้ีบางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน 
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย
จึงตองเพ่ิมการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
 
   มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้นจาก 
การเรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนาดังกลาวและแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและ
ความสามารถจากการเรียนรูเหลาน้ันไดอยางเปนที่นาเชื่อถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือ
หลักสูตรนั้นแลว 
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   มาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย 5 ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐาน            
ผลการเรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิโดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพ่ิมขึ้น
เม่ือระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับ            
ที่สูงขึ้น ดังน้ันมาตรฐานผลการเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐาน                 
ผลการเรียนรูในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรมใชกับนักศึกษาทุกคนแมวาบางสาขา/
สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชีและ
นักกฎหมาย เปนตน  
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาจะเก่ียวของโดยตรงกับ
สาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/สาขาวิชา                  
ที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใดตองบรรลุมาตรฐาน           
ผลการเรียนรูดานเหลาน้ี 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตอง
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูดานน้ี แตสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวของ
โดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูนี้ จะตองเนนใหมีความชํานาญมากกวานักศึกษาสาขา/
สาขาวิชาอ่ืนๆ เชน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองมีความชํานาญและ
ทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู ดานความรูและดานทักษะทางปญญาเก่ียวกับเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
 
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี    
 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม 
ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม ทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี 
เขาใจผูอ่ืน และเขาใจโลก เปนตน 
  2. ดานความรู 
    มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและ
ทฤษฎีในองคความรูที่เก่ียวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนา
ของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับการแกปญหา
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และการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
  3. ดานทักษะทางปญญา 
    สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอ่ืนๆ 
ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง 
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจาก
การตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ 
สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหม              
ในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนํา
หรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใช
นวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสม             
บนพื้นฐานของตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเน่ือง รวมทั้งพัฒนาตนเอง              
และอาชีพ 
  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล  
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 
 
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิปริญญาโท  
  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ 
โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน และเม่ือไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบ
ขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรม
และชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปญหาเหลาน้ันตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม 
ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเร่ิมในการยกปญหาทาง
จรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัย
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ทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและ
ผูอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
  2. ดานความรู 
   มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซ้ึงในวิชาหรือ           
กลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกต  
ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติ           
ในวิชาชีพตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติ           
ที่อาจมีผลกระทบตอวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 3. ดานทักษะทางปญญา 
   ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา
สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและ
ใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดย
การบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิค
ทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาท่ีซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึง
พัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เก่ียวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและ
ดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรู
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณ ซึ่งขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ 
  4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพ             
ไดดวยตนเองสามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได 
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยง
และปญหาตางๆ แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 
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  5. ดานทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป           
โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 
 
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
   สามารถจัดการเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม หลักฐาน หลักการที่มี
เหตุผลและคานิยมอันดี แสดงออกหรือส่ือสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน
ที่จะไดรับผลกระทบ ริเร่ิมชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวน
และแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับ
ความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริม
ใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
  2. ดานความรู 
   สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและ
ลึกซ้ึงในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี 
หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหา
สําคัญที่จะเกิดขึ้นรูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซ่ึงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยาง           
ชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวาง
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนา
สาขาวิชาที่เก่ียวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา 
  3. ดานทักษะทางปญญา 
   สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู           
ในการวิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไข
ปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู    
ความเขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
ที่ศึกษาในขั้นสูง  สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอน          
ที่เก่ียวกับการพัฒนาองคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ 
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 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน
วิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออก
ถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน 
 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควา
ในประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ            
โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 
 
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญควรมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 1. จัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง  โดยการศึกษาคนควา ทดลอง 
แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง 
  2. จัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด โดยกระตุนใหผูเรียนรูจักใชความคิดสรางสรรค 
คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดแกปญหาและตัดสินใจไดดวยตนเอง 
 3. ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง โดยการรวมแสดงความคิดเห็น  
รวมอภิปราย รวมกําหนดกิจกรรมการเรียนรู  และรวมนําเสนอความคิดดวยตนเอง 
  4. ใชกระบวนการกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ ทั้งสมาชิกในกลุม สมาชิกระหวาง 
กลุมและปฏิสัมพันธกับผูสอน 
  5. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถและ
ศักยภาพของผูเรียน เนนความแตกตางระหวางบุคคลและตอบสนองความตองการของผูเรียน 
 6. วัดและประเมินผลผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ตอเนื่อง ทั้งดานความรู 
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. ทํากิจกรรมและแลกเปลีย่นเรียนรูจากกลุม 
 3. ไดฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง  
 4. ไดฝกคิดสรางสรรค แสดงออก มีเหตุผล 
 5. ไดฝกคน รวบรวมขอมูล หาคําตอบ แกปญหาและสรางความรูดวยตนเอง 
 6. ไดเลือกทํากิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ อยางมีความสุข 
 7. ไดฝกตนเองใหมีวินัย มีความรับผิดชอบในการทํางาน 
 8. ไดฝกการประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงตนเอง และยอมรับผูอ่ืน สนใจใฝรูอยาง
ตอเน่ือง 
 
 ดานผูสอน 
 1. มีการวิเคราะหหลักสูตรและทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวติจริง 
 3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม ใหผูเรียนสรางองคความรูไดดวยตนเอง 
 4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนกระบวนการคิด กระบวนการกลุม 
 5. ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 
 6. ใสใจผูเรียนเปนรายบุคคล เนนความแตกตางระหวางบุคคล 
 7. ใชสื่อการจัดการเรียนรูหลากหลาย  ใชแหลงเรียนรูหลากหลาย 
 8. วัดและประเมินผลอยางตอเน่ือง โดยการประเมินตามสภาพจริง 
   

 กลาวโดยสรุป การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดรับ
ประโยชนสูงสุดจากการเรียน ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดประยุกตความรูไปใชประโยชน          
ในชีวิต ไดมีความสุขและสนุกกับการเรียนรูตลอดจนมีคุณลักษณะนิสัยดีงามที่สังคมพึงปรารถนา 
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ภาพที่ 1.2 แสดงลักษณะของการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.3  แสดงลักษณะของการเรียนรูที่พึงประสงค 
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ภาพที่ 1.4  แสดงลักษณะของการบูรณาการการเรียนรูดานตางๆ 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.5  แสดงลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค 
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ภาพที่ 1.6 สรุปประเด็นทีต่องปรับการเรียนของนักศกึษา 
 

 
ภาพที่ 1.7  สรุปประเด็นทีต่องเปลี่ยนการสอนของอาจารย 
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ตัวอยางแบบประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา 
 

ชื่อ-สกุล....................................รายวิชา.................................ปการศึกษา........................... 
 

ระดับการประเมิน 
ลําดับที ่ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 ไมตอบ 

1 ความรูความสามารถในวิชาที่เรียน        

2 ทักษะการเรียนรู การคิด และแกปญหา       

3 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ       

4 ความสามารถในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ       

5 ใฝรู ศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆ       

6 มนุษยสัมพันธและการปรับตัว        

7 ภาวะผูนํา       

8 ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม       

9 ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม       

10 ความสามารถในการส่ือสารและนาํเสนอขอมูล       

11 การพบอาจารยที่ปรึกษา       

12 สุขภาพกายและสุขภาพใจ       

 

หมายเหตุ    ระดับ 5  =  ดีเย่ียม/มากท่ีสุด    ระดับ 4 =  ดีมาก/มาก    ระดับ 3 =   ดี/ปานกลาง     
  ระดับ 2  =  พอใช/นอย   ระดับ 1 =  ไมไดทํา/ไมมี 
 
เกณฑวิเคราะหผลการประเมิน   
      จุดเดน : พิจารณาจากรายการประเมินท่ีมีผลรวมของระดับการประเมิน 4 (ดีมาก) และ 5 (ดีเย่ียม) 
เทากับ 70% ขึน้ไป  
      จุดออน : พิจารณาจากรายการประเมินท่ีมีผลรวมของระดับการประเมิน 1 (ไมไดทํา/ไมมี) และ  

2 (พอใช) เทากับ 20% ขึ้นไป  
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ตัวอยางผลการประเมินตนเองสําหรับนักศึกษา  (กอนเรียน) 
 

ระดับการประเมิน 
ลําดับที ่ รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 ไมตอบ 

1 ความรูความสามารถในวิชาท่ี
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 ความสามารถในการส่ือสาร
และการนําเสนอขอมูล 

7.41 38.32 44.86 5.61 3.70 - 

  11 การพบอาจารยท่ีปรึกษา 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 
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บทที ่ 2 
         ระบบการจัดการเรียนรู 

 
 การจัดการเรียนรูเปนสวนหน่ึงของการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรูที่จัดเปนระบบ
หรือที่เรียกวาการจัดการเรียนรูเชิงระบบหรือระบบการจัดการเรียนรู ทําใหการจัดการเรียนรู            
มีประสิทธิภาพ เพราะมีขั้นตอนและการจัดดําเนินการจัดการเรียนรูที่เปนระบบ มีแบบแผน              
ที่ชัดเจน ผูที่เปนผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดการเรียนรู ทั้งดาน
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบและรูปแบบระบบการจัดการเรียนรูของนักการศึกษา
ตางๆ และการนําระบบการจัดการเรียนรูไปใช 
 

ความหมายของระบบการจัดการเรียนรู 
 ระบบการจัดการเรียนรู (Instructional System) หรือการจัดการเรียนรูเชิงระบบ 
(Systematic Instruction) เปนการจัดการเรียนรูที่นําเอาแนวคิดเร่ืองการจัดการระบบของ    
การทํางานเขามาใชปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู 
 ระบบการจัดการเรียนรู หมายถึงการจัดองคประกอบของการจัดการเรียนรูไวอยางมี
ลําดับ มีขั้นตอนและมีความสัมพันธกัน เพ่ือสะดวกตอการนําไปสูจุดหมายปลายทางของ             
การจัดการเรียนรูที่ไดกําหนดไว 
 

ความสําคัญของระบบการจัดการเรียนรู 
 ระบบการจัดการเรียนรูชวยใหการจัดการเรียนรูบรรลุสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจสรุปความสําคัญของระบบการจัดการเรียนรูไดดังนี้ 
 1. ระบบการจัดการเรียนรูชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูดําเนินไปอยางเปนระบบ 
มีระเบียบ ไมสับสน กระบวนการตางๆดําเนินไปตามลําดับขั้นสามารถตรวจสอบไดวา                  
มีจุดบกพรองที่ใดบาง เม่ือเกิดปญหาก็สามารถแกปญหาไดตรงจุด สามารถตรวจสอบไดวา           
การจัดการเรียนรูไดผลเพียงใด   
 2. การจัดระบบการจัดการเรียนรูเปนวิธีหน่ึงในการแกไขปญหาเก่ียวกับคุณภาพ          
ของการจัดการเรียนรูของผูสอน ทําใหผูสอนตองวางแผนการจัดการเรียนรู ตองดําเนินการจัด              
การเรียนรูตามแผนที่วางไวและตองวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนด           
เปนการพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูสอนไปในตัวเอง 
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 3. การจัดระบบการจัดการเรียนรูทําใหองคประกอบของการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว
มีความสอดคลองสัมพันธกันและมีความสําคัญตอกันและกันอยางใกลชิดและชัดเจน ซึ่งจะชวย
ใหการจัดการเรียนรูประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 
องคประกอบของระบบการจัดการเรียนรู 
 เม่ือพิจารณาองคประกอบของระบบโดยทั่วไปแลวอาจนํามาเปนแนวทางในการจัด
องคประกอบของระบบการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน คือ 
 1. ขอมูลสูการจัดการเรียนรู (Input) ไดแก การวางแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งครอบคลุม
ทั้งดานจุดประสงคการจัดการเรียนรู เน้ือหา การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู การใชสื่อ               
การจัดการเรียนรูและการวัดผลประเมินผล 
 2. กระบวนการจัดการเรียนรู (Process) เปนขั้นการดําเนินการจัดการเรียนรูตาม
แผนการจัดการเรียนรูที่เขียนไว ตั้งแตขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นการจัดการเรียนรู ขั้นสรุป และ 
ขั้นวัดผลประเมินผลซึ่งขั้นที่ถือวาสําคัญคือขั้นการจัดการเรียนรูเปนขั้นที่จะตองใชทักษะและ
เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 
 3. ผลการจัดการเรียนรู (Output) เปนขั้นการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียนวาเกิด 
ผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด หลังจากที่ไดผานกระบวนการจัดการเรียนรูไปแลว 
 4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนขั้นการวิเคราะหผลจากการจัดการเรียนการสอน
วามีขอบกพรองอยางไรบาง มีปญหาอยางไรบาง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนเพ่ือที่จะหาสาเหตุของปญหาหรือขอบกพรองแลวทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหไดระบบ
การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพในการนําไปใชคร้ังตอไป 
 องคประกอบของระบบการจัดการเรียนรูทั้ง 4 นี้จะเก่ียวของสัมพันธกันโดยตลอด 
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะมีผลตอองคประกอบอ่ืนๆ ดังภาพที่ 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงองคประกอบของระบบการจัดการเรียนรู 

ขอมูลสูการจัดการเรียนรู 

 

ผลการจัดการเรียนรู 
 

ขอมูลยอนกลับ 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2.2  แสดงระบบการจัดการเรียนรูของไทเลอร 
 

  1) จุดมุงหมายการจัดการเรียนรู ในการวางแผนการจัดการเรียนรูตองกําหนด         
จุดมุงหมายการจัดการเรียนรูใหชัดเจน 
  2) กิจกรรมการจัดการเรียนรู ในขั้นสอนจําเปนตองเลือกจัดเน้ือหาและกิจกรรม
การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
  3) การประเมินผลการจัดการเรียนรู ตองใหสอดคลองกับจุดมุงหมายการจัด 
การเรียนรูและการจะพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพน้ัน จุดสําคัญอยูที่การนําขอมูล
เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนไปใชใหเปนประโยชน 

จุดมุงหมายการจัดการเรียนรู 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู 

การประเมินผลการจัดการเรียนรู 

ขอ
มูล

ยอ
นก

ลบั
 



 
 

                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 

36 

               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 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลยอนกลบั 
 

ภาพที่ 2.3 แสดงระบบการจัดการเรียนรูของกลาสเซอร 
     ที่มา (สงัด  อุทรานันท, 2529, หนา 12) 
 
  1) จุดประสงคของการจัดการเรียนรู  ในการจัดการเรียนรูทุกคร้ังจําเปนจะตอง
กําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพ่ือจะไดชวยใหสามารถกําหนดองคประกอบอ่ืนๆ ที่ตามมาได
สะดวก 
  2) การประเมินสถานะของผูเรียนกอนสอน เปนการตรวจสอบดูวาผูเรียน              
มีความรู ความสามารถเพียงพอที่จะเรียนสิ่งใหมที่กําลังจะสอนหรือไม ถาพบวาผูเรียนมีความรู
ความสามารถเพียงพอก็ดําเนินการจัดการเรียนรูตอไปได แตถาหากพบวาผูเรียนยังมีพ้ืนฐาน 
ไมเพียงพอก็จําเปนจะตองใหความรูพ้ืนฐานแกผูเรียนเสียกอน 
  3) การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู เปนขั้นที่ผูสอนจะตองตัดสินใจเลือกดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปสูจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว 
  4) การประเมินผล เปนขั้นที่ดําเนินตอจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู เพ่ือจะได
ทราบวา ผูเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด 

จุดประสงคของ 
การจัดการเรียนรู 

การประเมิน 
สถานะของ 

ผูเรียนกอนสอน 

การจัด
กระบวนการ
จัดการเรียนรู 

การประเมินผล
การจัดการ
เรียนรู 
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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) การจัดเน้ือหาวิชา วัสดุอุปกรณประกอบการจัดการเรียนรู 
  4) การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู 
  5) การดําเนินการจัดการเรียนรู 
  6) การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู 
  7) ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 
 

 ระบบการจัดการเรียนรูของคลอสเมียรและริปเปลแสดงไดดังภาพที่ 2.4 ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงระบบการจัดการเรียนรูของคลอสเมียรและริปเปล 
    ที่มา (ทิศนา  แขมมณี, 2545, หนา 207) 

1.  การกําหนดจุดมุงหมายเฉพาะ 
    สําหรับการจัดการเรียนรู 
2.  การพิจารณาความพรอมของผูเรียน 

 6.  การวัดและการประเมินผล  
  การจัดการเรียนรู 

 7.  ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

3.  การจัดเน้ือหาวิชา วัสดุอุปกรณ 
     ประกอบการจัดการเรียนรู 
4.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
5.  การดําเนินการจัดการเรียนรู 
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 4. ระบบการจัดการเรียนรูของบราวนและคณะ 
  (Brown and other, 1977) 
  ระบบการจัดการเรียนรูของบราวนและคณะ เปนระบบการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรู โดยการพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรูของผูเรียน  
แตละคน เพ่ือที่ผูสอนจะไดจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการ ความสามารถ และ 
ความสนใจของผูเรียน  บราวนและคณะ กําหนดองคประกอบไว 4 ประการ ดังน้ี 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 
 
     
 
 
        1.1  วัตถุประสงคและเนื้อหา 
 

 
 
 
       2.1  การจัดประสบการณการเรียน 
       2.2  การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

       
 
   
 
          4.1  การประเมินผลและการปรับปรุง 
 
 

 
 
        
 

3.1  บุคลากร 
3.2  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
3.3  สถานที่และสิ่งอํานวย               

ความสะดวก 
 

 
ภาพที่ 2.5 แสดงระบบการจัดการเรียนรูของบราวนและคณะ 

 

1.  จุดมุงหมาย 2.  สภาพการณ 

4.  ผลลัพธ 3.  ทรัพยากรหรือแหลง วิชาการ 
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 1. จุดมุงหมาย ในการจัดการเรียนรูนี้มีจุดมุงหมายอะไรบางที่จะตองการใหบรรลุผล
สําเร็จ โดยผูสอนตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
  วัตถุประสงคและเน้ือหา เปนส่ิงแรกที่ผูสอนตองกําหนดใหแนนอนวาเม่ือเรียน
บทเรียนน้ันแลวผูเรียนจะบรรลุถึงวัตถุประสงคอะไรบาง ซึ่งจะตองเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
ที่สามารถวัดหรือสังเกตได เม่ือมีการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนแลว ตองมีการเลือก
เน้ือหาบทเรียนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั้น เพ่ือใหผูเรียนเรียนแลวสามารถเปล่ียน
พฤติกรรมเพ่ือผลของการเรียนรูที่กําหนดไว 
 2. สภาพการณ ผูสอนควรจัดสภาพการณอยางไร และควรมีอะไรบางเพ่ือใหผูเรียน
สามารถเรียนอยางไดผลดี เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว ซึ่งในการนี้ตองมีการเลือกประสบการณ
ที่เหมาะสมแกผูเรียน โดยเนนถึงสภาพความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือการจัดรูปแบบหรือ
วิธีการเรียนที่เหมาะสม 
  2.1) การจัดประสบการณการเรียน เปนการจัดประสบการณในรูปลักษณะ
กิจกรรมการเรียนตางๆ เพ่ือนําไปสูการเรียนรูในขั้นนี้ผูสอนจึงตองเลือกประสบการณการเรียน                
ที่ดีที่สุดสําหรับผูเรียนแตละคนหรือเพ่ือการเรียนรายบุคคล ซึ่งประสบการณที่นําไปสูการเรียนรู
นี้แบงออกไดเปนหลายรูปแบบ เชน การฝกใหคิด การอภิปราย การเขียน การอาน การฟง ฯลฯ 
   2.2) การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู เปนการจัดเพ่ือใหผูเรียนสามารถไดรับ
พฤติกรรมและเนื้อหาบทเรียนดวย การจัดรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้สามารถจัดทําไดโดยการ
จัดหองตามขนาดผูเรียน โดยถาเปนผูเรียนกลุมใหญ ผูสอนมักใชวิธีการบรรยายในหองเรียน
ใหญ ถากลุมผูเรียนมีขนาดกลางหรือเล็กก็ใชการบรรยายโดยมีการซักถามโตตอบกันและ                
ควรมีการใชสื่อการจัดการเรียนรูรวมดวย แตถามีผูเรียนเพียงคนเดียวจะใชการศึกษารายบุคคล
ในลักษณะของการใชสื่อประสม 
 3. ทรัพยากรหรือแหลงวิชาการ ผูสอนจะตองทราบวามีแหลงทรัพยากรหรือแหลง
วิชาการใดบางที่จัดวาจําเปนตอการจัดประสบการณแกผูเรียน ซึ่งการนี้มุงหมายถึงทางดาน
บุคลากร การเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู ตลอดจนการจัด
สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในการจัดการเรียนรูดวย 
  3.1) บุคลากร  บุคลากรหมายรวมถึงบุคคลทุกคนท่ีมีสวนรวมในกิจกรรม               
การจัดการเรียนรู ดังน้ัน ผูสอนจึงหมายถึงผูสอนหรือวิทยากรผูถายทอดความรูไปยังผูเรียน 
ผูสอนจะตองมีบทบาทในการใชสื่อการจัดการเรียนรู เปนผูจัดสภาพแวดลอมและจัดประสบการณ
การเรียนรูแกผูเรียน เปนผูนําการอภิปรายแนะนําส่ิงตางๆ ตลอดจนแกไขปญหา แกผูเรียน และ
ตองมีความสัมพันธกับผูสอนคนอ่ืนๆ เพ่ือปรึกษาหรือวางแผนการจัดการเรียนรูและแกไขปญหา
ตางๆ ในกระบวนการจัดการเรียนรู เพ่ือการปรับปรุงแกไขรวมกัน สวนบทบาทของผูเรียนนั้น
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อาจเปนผูชวยในการตั้งจุดมุงหมายการเรียน การจัดการเรียนรู การเตรยีมกิจกรรมตางๆ การใชสือ่ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูดวย 
   3.2) วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ เปนส่ิงชวยเก้ือกูลในการที่จะจัดประสบการณ  
การเรียนรูใหแกผูเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนรูบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว วัสดุอุปกรณ        
และเคร่ืองมือสามารถแยกไดเปนประเภทอุปกรณเพ่ือการเรียนรู เชน เคร่ืองเทปบันทึกเสียง 
เครื่องฉายสไลด เคร่ืองฉายภาพยนตร คอมพิวเตอร เปนตน และประเภทสื่อการศึกษา                
เพ่ือการเรียนรู เชน เอกสารประกอบการสอน หนังสือพิมพ แบบจําลอง การตูน รายการวิทยุ  
คอมพิวเตอรชวยสอน วิดีทัศน 
  3.3) สถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง การจัดสภาพหองเรียน          
ตามขนาดของกลุมผูเรียนเพ่ือใหการจัดสภาพการณในการเรียนรูดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และเหมาะสม ตลอดจนการจัดวัสดุอุปกรณและส่ือการจัดการเรียนรู เ พ่ือความสะดวก                  
ในการใชดวย สิ่งอํานวยความสะดวกและสถานที่เรียนเหลาน้ี ไดแก หองเรียน หองสมุด            
หองสื่อการศึกษา หองปฏิบัติการ และหองนันทนาการ เปนตน 
 4. ผลลัพธ  เปนการพิจารณาดูวาผลลัพธที่ไดมาน้ันสําเร็จตามจุดมุงหมายมากนอย
เพียงใด มีสิ่งใดบางที่จําเปนตองแกไขปรับปรุง ซึ่งทั้งนี้หมายถึงการประเมินผลและการพิจารณา
เพ่ือสอนและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรูใหดีขึ้น 
  การประเมินผลและการปรับปรุง เปนขั้นตอนสุดทายในระบบการจัดการเรียนรู 
เพ่ือเปนการประเมินผลวาหลังจากการจัดการเรียนรูแลวผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรู
อะไรบาง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม การประเมินผล 
จะทําใหผูสอนสามารถทราบไดวาระบบการจัดการเรียนรูนั้นมีขอบกพรองอะไรบาง เชน 
แผนการจัดการเรียนรู จุดมุงหมาย สื่อการจัดการเรียนรู เน้ือหา หรือแมแตความพรอมของ            
ตัวผูเรียนเอง เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆเหลาน้ันตอไป 
 5. ระบบการจัดการเรียนรูของเกอรลัคและอีไล  
  (Gerlach and Ely, 1980) 
  ระบบการจัดการเรียนรูของเกอรลัคและอีไล เปนระบบการจัดการเรียนรูที่ใชกัน
อยางแพรหลายทั่วไป ซึ่งมี 10 ขั้นตอน ไดแก 1) การกําหนดวัตถุประสงค  2) การกําหนด
เน้ือหา 3) การกําหนดพฤติกรรมเบื้องตน  4) การกําหนดกลยุทธของวิธีการจัดการเรียนรู                
5) การจัดแบงกลุมผูเรียน 6) การกําหนดเวลาเรียน 7) การจัดสถานที่เรียน 8) การเลือกสรร
ทรัพยากร 9) การประเมินผล และ 10) การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ ขั้นตอนทั้ง 10 แสดงได             
ดังภาพที่ 2.6  
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ภาพที่ 2.6  แสดงระบบการจัดการเรียนรูของเกอรลัคและอีไล 
     

 แตละองคประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การกําหนดวัตถุประสงค ระบบการจัดการเรียนรูนี้จะเริ่มตนการจัดการเรียนรู
ดวยการกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนขึ้นมากอน โดยควรเปนวัตถุประสงคเฉพาะหรือ 
“วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม” ที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติและผูสอนสามารถวัดหรือสังเกตได 
 2) การกําหนดเน้ือหา เปนการเลือกเน้ือหาที่เหมาะสม เพ่ือกําหนดใหผูเรียนได
เรียนรูและบรรลุถึงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว 
 3) การประเมินผลพฤติกรรมเบื้องตน เปนการประเมินผลกอนการเรียนเพ่ือให
ทราบถึงพฤติกรรมและภูมิหลังของผูเรียนกอนที่จะเรียนเน้ือหาน้ันๆ วาผูเรียนมีความรู
ความสามารถในเรื่องที่จะสอนนั้นมากนอยเพียงใด ทั้งน้ีเพ่ือเปนแนวทางที่จะจัดการจัด                 
การเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

การกําหนด 
เน้ือหา 

การกําหนด 
วัตถุประสงค 

 

การประเมินผล
พฤติกรรม 
เบื้องตน 

การ
ประเมินผล 

การวิเคราะห 
ขอมูลยอนกลบั 

การกําหนดกลยุทธ
วิธีสอน 

 
การจัดแบง 
กลุมผูเรียน 

 
การกําหนด 
เวลาเรียน 

 
 

การจัดสถานที่เรียน 
 
 

การเลือกสรร 
ทรัพยากร 
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 4) การกําหนดกลยุทธของวิธีการจัดการเรียนรู เปนวิธีการของผูสอนในการใช
ความรูเร่ืองราว เลือกทรัพยากร และกําหนดบทบาทของผูเรียนในการเรียน ซึ่งเปนแนวทาง
เฉพาะเพ่ือชวยใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของการจัดการเรียนรู ซึ่งแบงไดเปน 2 แบบ คือ 
  4.1) การจัดการเรียนรูแบบเตรียมเนื้อหาความรูใหแกผูเรียนโดยสมบูรณทั้งหมด 
(Expository approach) เปนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนปอนความรูใหแกผูเรียน โดยการใชสื่อ
ตางๆ และจากประสบการณของผูสอนการจัดการเรียนรูแบบน้ีไดแกการจัดการเรียนรูแบบ
บรรยายหรือแบบอภิปราย ซึ่งผูเรียนไมจําเปนตองคนควาหาความรูใหมดวยตนเองแตอยางใด 
  4.2) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Discovery หรือ inquiry approach) 
เปนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนมีบทบาทเพียงเปนผูเตรียมสื่อและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ             
ในการเรียน เปนการจัดสภาพการณเพ่ือใหการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายโดยที่ผูเรียนตอง
คนควาหาความรูเอาเอง 
 5) การจัดแบงกลุมผูเรียน เปนการจัดกลุมผูเรียนใหเหมาะสมกับวิธีสอนและ     
เพ่ือใหไดเรียนรูรวมกันอยางเหมาะสม การจัดกลุมจะตองพิจารณาจากวัตถุประสงค เน้ือหา 
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 เพ่ือใชในการจัดการเรียนรูแบบกลุมยอย หรือ                  
การจัดกลุมสัมมนาหรืออภิปราย 
  7.3) หองเรียนแบบเสรีหรืออิสระ  เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนตามลําพังซ่ึงอาจเปนหอง
ศูนยสื่อการจัดการเรียนรูที่มีหองเรียนรายบุคคล 
 8) การเลือกสรรทรัพยากร เปนการที่ผูสอนเลือกสื่อการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
กับวัตถุประสงค เน้ือหา วิธีการจัดการเรียนรู และขนาดของกลุมผูเรียน เพ่ือใหการจัดการเรียนรู
บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 9) การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียนอันเกิดจาก
กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเอง ระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือ
ระหวางผูเรียนกับส่ือการจัดการเรียนรู การประเมินผลการเรียนเปนสิ่งสําคัญมากในการเรียน 
และเปนกระบวนการขั้นสุดทายของระบบการจัดการเรียนรูที่ยึดเอาวัตถุประสงคที่ตั้งไวเปนหลัก
ในการดําเนินงาน 
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 10) การวิเคราะหขอมูลยอนกลับ เม่ือขั้นตอนของการประเมินผลเสร็จส้ินลงแลว          
ก็จะทําใหทราบไดวาผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด ถาผล                
ที่เกิดขึ้นน้ันไมเปนไปตามวัตถุประสงค ก็ตองทําการวิเคราะหผลหรือยอนกลับมาพิจารณาวา            
ในการดําเนินงานตั้งแตตนนั้นมีขอบกพรองอะไรบางในระบบหรือมีปญหาประการใดบาง ทั้งน้ี
เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขระบบการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 

การนําระบบการจัดการเรียนรูไปใช 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาตางๆ เก่ียวกับระบบการจัดการเรียนรู อาจนําแนวคิด
ดังกลาวไปใชในการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดังนี้ 
 1. ข้ันกอนสอน ผูสอนควรเตรียมในเรื่องตางๆ ดังตอไปน้ี เชน 
  1.1 ศึกษาขอมูลของผูเรียนทุกดานทั้งดานความสามารถ สติปญญา ความสนใจ 
ประสบการณเดิม สภาพครอบครัว ฯลฯ โดยอาจจะศึกษาจากระเบียนสะสม แบบสอบถาม หรือ
จากการสัมภาษณพูดคุย 
  1.2 กําหนดจุดประสงคการจัดการเรียนรู โดยระบุเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
และเขียนใหครอบคลุมทั้งดาน ความรู ความคิด ทักษะกระบวนการและ เจตคติ 
  1.3 เลือกเน้ือหาที่จะสอน โดยศึกษาจากหลักสูตร คําอธิบายรายวิชาและ                  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จัดเน้ือหาใหครบและเหมาะสมกับระยะเวลา สภาพผูเรียนและ
สภาพแวดลอม 
  1.4 พิจารณาเลือกเทคนิควิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลอง
กับจุดประสงคการจัดการเรียนรู เน้ือหา ระยะเวลา สภาพผูเรียนและสภาพแวดลอม 
  1.5 จัดเตรียมส่ือการจัดการเรียนรู แหลงการเรียนรูใหสอดคลองกับเน้ือหาและ
กิจกรรม 
  1.6 จัดเตรียมสภาพแวดลอมทางการเรียน เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ โตะ 
เกาอ้ี ปายนิเทศ แหลงวิทยาการ หองสมุด ใหเหมาะสมและมีบรรยากาศที่สงเสริมสภาพ              
การเรียนรู 
  1.7 กําหนดวิธีการวัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคการจัดการเรียนรู 
  1.8 เขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการเรียนรู 
 2. ข้ันระหวางสอน  ควรดําเนินการจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู                  
ที่เขียนไว ตามลําดับขั้นดังนี้ 
  2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนขั้นเตรียมความพรอม ทบทวนความรูเดิมและ              
เราความสนใจแกผูเรียน ขั้นนี้ไมควรใชเวลามากนัก 



 
 

                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 

44 

  2.2 ขั้นดําเนินการจัดการเรียนรู เปนขั้นที่สําคัญอีกขั้นหนึ่ง เปนขั้นที่ผูสอนตองใช
เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูตางๆ ทักษะตางๆ มาใชเพ่ือใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด ผูสอนตอง
เปนผูเลือกใชเทคนิคการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนเอง และตองปรับเปลี่ยนไป            
ตามสภาพของเนื้อหา กิจกรรมและสภาพของผูเรียน 
  2.3 ขั้นสรุป เปนขั้นสรุปทบทวนความรูและยํ้าความเขาใจในสิ่งที่ไดเรียน                
มาทั้งหมด ซึ่งในขั้นน้ีอาจมีการวัดผลเพื่อเปนการทบทวนความรูอยูดวย 
 3. ข้ันหลังการจัดการเรียนรู  เปนขั้นของการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู            
วาเปนไปตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไม มีสิ่งใดที่ควรมีการปรับปรุง เพ่ิมเติม แกไข เพ่ือให               
การจัดการเรียนรูในครั้งตอไปไดผลดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
  
 

 กระบวนการจัดการเรียนรู หมายถึงกระบวนการที่ผูสอนและผูเรียนชวยกันจัดเปน
กิจกรรมขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณอันจะทําใหเกิดความรู ความเขาใจ 
ทักษะ ความสามารถ เจตคติและคานิยมที่ดี 
 ในการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนและจุดเนนของ
สาระสําคัญ ผูสอนควรมียุทธวิธีในการดําเนินงานเพ่ือใหไดผลดี คือ คิด คนควา เพ่ือแสวงหา
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 ประการน้ีเปนการรวบรวมวิธีการจัดการเรียนรู
ตางๆ เขาดวยกัน ผูที่จัดการเรียนรูแบบน้ีไมจําเปนตองกังวลวาไดดําเนินการตามลําดับขั้น
หรือไม ครบทุกขั้นตอนหรือไม เพราะการจัดการเรียนรูแตละครั้งมีจุดเนนตางกันการจัดการ
เรียนรูคร้ังที่หน่ึงอาจเร่ิมจากขั้นที่ 1 แลวไปเนนขั้นที่ 4, 5 และ 6 เปนตน ผูสอนอาจเนนทักษะ
บางขั้นมาก และบางขั้นนอยกวา อยางไรก็ตามทักษะกระบวนการทั้ง 9 ประการนี้ เปนส่ิงที่มุง
จะใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยใหผูเรียนมีนิสัยที่จะใชกระบวนการเหลาน้ีในการคิด คนควา                
หาความรูตอไป ทักษะกระบวนการ 9 ประการมีขั้นตอนดังน้ี 
  1.1 ข้ันตระหนัก ผูเรียนตระหนักถึงปญหา ความจําเปน เห็นความสําคัญของ
ปญหานั้นและตองการเรียนรูหรือแกปญหา   
  1.2 ข้ันวิเคราะห วิจารณ ผูเรียนนําปญหาแยกแยะหาสาเหตุ ความสําคัญและ
พิจารณาองคประกอบของปญหา    
  1.3 ข้ันสรางทางเลือกที่หลากหลาย ผูเรียนเสนอแนวทางแกปญหา โดยไมตอง
กังวลวาดีหรือไมดี 
  1.4 ข้ันประเมินและเลือกทางเลือก  ผูเรียนคิด อภิปรายถึงแนวทางแกปญหาที่
ไดผลและตรงปญหาที่สุด 
  1.5 ข้ันปฏิบัติ ตกลงวางแผนการปฏิบัติตามทางเลือกโดยวิธีตางๆ เชน ลงมือทํา  
หาความรู 
  1.6 ข้ันปฏิบัติอยางชื่นชม ผูสอนติดตามใหกําลังใจและใหการยอมรับ เพ่ือให
ผูเรียนทุกคนใหความรวมมือดวยความเต็มใจ 
  1.7 ข้ันประเมินระหวางปฏิบัติ ผูเรียนตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจความ
ถูกตอง เหมาะสม ผูสอนใหการเสริมแรงตามขอตกลง 
  1.8 ข้ันปรับปรุง ผูเรียนยอมรับปญหา ถามีปญหาเกิดขึ้นในการทํางานผูเรียน
ชวยกันเสนอแนะและนําไปปรับปรุงดวยตนเอง 
  1.9 ข้ันประเมินผลรวม  ผูเรียนทั้งชั้นสรุปการทํางานของตน 
 2. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด 
  มักใชสอนคํานิยามศัพท และแนวคิดตางๆ เชน ในการจัดการเรียนรูความคิดรวบยอด
เรื่อง “ปุย” มีขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ข้ันสังเกต เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรูปราง ปริมาณ คุณสมบัติโดยใช
ประสาทตางๆ คือ หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ในขั้นน้ีผูเรียนอาจสงสัยวาดินที่จะใชปลูกถั่วในกระบะ
ตางๆ จึงไมเหมือนกัน มีทั้งที่มีดินปนทราย ดินผสมขี้วัว ดินผสมขุยไผ ดินผสมเศษพลาสติก 
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  2.2 ข้ันจําแนกความแตกตาง เปนการจําแนกดินแตละชนิดมีผลตอการงอกอยางไร 
  2.3 ข้ันหาลักษณะรวม เปนการกําหนดลักษณะรวมบางประการของปญหา 
  2.4 ข้ันระบุชื่อความคิดรวบยอด เปนการใหคําจํากัดความของปุย 
 3. กระบวนการสรางความตระหนัก 
  3.1 ข้ันสังเกต ใหผูเรียนไดเห็น หรือสัมผัสกับปญหา หรือวัตถุบางอยาง 
  3.2 ข้ันวิจารณ เห็นผลดีของการแกไขปญหา และผลเสียของการไมอาจแกปญหา
หรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
  3.3 สรุป เห็นความสําคัญของปญหา และพรอมจะดําเนินการตอปญหาดังกลาว 
 4. กระบวนการปฏิบัติ 
  มีขั้นตอนดังน้ี 
  4.1 ข้ันสังเกตรับรู  รูจักอุปกรณในการปฏิบัติ เห็นตัวอยาง ชื่อ และความหมาย 
  4.2 ข้ันทําตามแบบ  แสดงแบบทีละขั้นตอนจากพื้นฐานไปสูความซับซอนแลว
ใหผูเรียนทําตามทีละขั้นตอนจนชํานาญ 
  4.3 ข้ันใหทําเองโดยไมมีแบบ ใหผูเรียนฝกการปฏิบัติ โดยนําขั้นตอนยอยมา
ประยุกตเปนงานรวม 
  4.4 ข้ันฝกใหชํานาญ เปลี่ยนสถานการณเปลี่ยนงานใหผูเรียนทําจนชํานาญ 
 5. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนกระบวนการทางปญญาซ่ึงมีขั้นตอนตั้งแต
การรับรู จํา เขาใจ วิเคราะห สังเคราะห ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
  5.1 ข้ันสรางความคิดรวบยอด ใหผูเรียนสังเกต ทํากิจกรรมรับรูไดความคิด 
รวบยอด เชื่อมโยงความสัมพันธ สรุปใจความไดครบถวนถูกตอง 
  5.2 ขั้นการอธิบาย ผูเรียนแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ             
สิ่งที่กําหนด เนนการใชเหตุผล หลักการ กฎเกณฑ มีหลักฐานประกอบใหนาเชื่อถือ 
  5.3 ข้ันการรับฟง ผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอบโตคําวิจารณ และปรับเปลี่ยน
ความคิดเดิมของตนโดยไมใชอารมณถาไดขอมูลที่ดีกวา 
  5.4 ข้ันเชื่อมโยงความสัมพันธ เปรียบเทียบความแตกตาง ความคลายคลึง  
และสรุปจัดกลุมที่เปนพวกเดียวกันในเชิงเหตุและผลในลักษณะอุปมา-อุปมัย 
  5.5 ข้ันวิจารณ วิเคราะห วิจารณ จําแนกหาสวนดี สวนดอย สวนสําคญั               
สวนไมสําคัญของสิ่งนั้นๆ 
  5.6 ข้ันการสรุป สรุปผลอยางถูกตองตามขอมูลในขณะนั้น 
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 6. กระบวนการแกปญหา  
  เปนกระบวนการหาคําตอบ หรือแกปญหาดวยตนเอง มีขั้นตอนดังน้ี 
  6.1 ข้ันสังเกต สัมผัสแลวสํารวจหาความเหมือนกัน หรือแตกตางกัน 
  6.2 ข้ันวิเคราะห ผูเรียนอภิปรายหัวขอที่ตัวเองตองการหาคําตอบที่สําคัญตางๆ 
  6.3 ข้ันสรางทางเลือก ผูเรียนชวยกันเสนอสมมติฐานทีต่อบปญหาตางๆ ดังกลาว 
ตลอดจนกําหนดกิจกรรมเพ่ือหาคําตอบใหกับทางเลือก 
  6.4 ข้ันเก็บขอมูล ประเมินทางเลือก โดยผูเรียนทํางานตามแผนและบันทึกส่ิงที่
คนควาได แลวนําไปรายงานใหเพ่ือนพิจารณาวาสมมติฐานหรือทางเลือกถูกตองหรือไมอยางไร 
  6.5 ข้ันสรุป ผูเรียนสังเคราะหความรู แลวสรุป 
 7. กระบวนการกลุม 
  การฝกทํางานเปนกลุมเพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการกลุม โดยมีเปาหมาย 
การทํางานที่แนชัด ควรดําเนินการเปนขั้นๆ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  7.1 ข้ันการมีผูนํากลุม “กลุม ‘นักเกษตรนอย’ อยาลืมเลือกประธานกลุมกอนนะครับ”   
  7.2 ขั้นการกําหนดจุดประสงคและวิธีการ “ขอบคุณครับที่เพื่อนๆ เลือกผม
เปนประธานกลุม ตอนนี้มาชวยกันคิดซิวา เราจะตองทําอะไรบาง” “เราตองชวยกันทําแปลงปลูก
ไมดอกไมประดับไง” “เราจะทําอยางไรกันดีละ” 
  7.3 ข้ันการรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก “ใครจะเสนออีกบาง ถาไมมีก็เปน
อันตกลงวาเราจะทําแปลงปลูกทานตะวันกันนะครับ” 
  7.4 ข้ันการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ “…..ตกลงวานิดจะไปหาเมล็ด สวนผม
จะไปหาจอบ หาเสียม นอยไปหาบัวรดนํ้า หนอยกับนุชไปเก็บขี้วัว เราทุกคนจะมาชวยกันทํา
แปลงเพาะเมล็ดทานตะวัน แลวก็รดนํ้าทุกวัน ตกลงกันตามนี้นะ” 
  7.5 ข้ันติดตามผลและปรับปรุง “นุช ผมวาตอนทายแปลงมันวางๆ อยูนะ                
เราปลูกเพ่ิมกันไหม” “นุชก็วาดีนะ แตลองถามเพ่ือนคนอ่ืนๆ ดูหนอยดีไหม” 
  7.6 ข้ันการประเมินผลและชืน่ชมผลงาน “แปลงตนทานตะวันของพวกเรา           
สวยจริงๆ พรุงนี้ตัดดอกทานตะวันไปใหอาจารยผูสอนกันดีไหม” 
 8. กระบวนการคณิตศาสตร 
  กระบวนการคณิตศาสตร ประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังนี้ 
  8.1 การจัดการเรียนรูทักษะการคิดคํานวณ  เริ่มจากการจัดการเรียนรู 
ความคิดรวบยอดของคําและนิยามแลวจึงสอนกฎโดยวิธีใหตัวอยางมากๆ เพ่ือสรุปเปนกฎ  
(วิธีอุปมัย Inductive) เมื่อเขาใจกฎแลวจึงฝกประยุกตใชกฎในสถานการณใหม (วิธีนิรมัย 
deductive) แลวนําไปฝกหาขอบกพรองเพ่ือปรับปรุงตอไป 
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  8.2 การจัดการเรียนรูทักษะแกปญหาโจทย ฝกใหผูเรียนแปลความหมาย   
ของโจทยในเชิงภาษา และแปลภาษาคณิตศาสตร และกําหนดวาจะตองทําอะไรกอน ทําอะไรหลัง 
โดยอาจใชประโยคสัญลักษณ จากน้ันก็ใหปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจคําตอบดวยตนเอง 
 9. กระบวนการสรางเจตคติ 
  9.1 ข้ันสังเกต ผูเรียนไดรับขอมูล เหตุการณ และการกระทําที่เก่ียวกับการมี             
เจตคติที่ดี และการกระทําที่ขาดเจตคติ เชน 
   “เรณูเห็นวาการรักษาความสะอาดถนนหนาบานเปนสิ่งที่ดีและเปนหนาที่ 
ของทุกคน  สวนปญญาคิดวาเขาไมเห็นตองสนใจรักษาความสะอาดของถนนหนาบานเลย
เพราะมันผานบานของเขาเพียงนิดเดียวเอง  เพราะฉะน้ัน ผูเรียนชวยกันคิดซิวา เรณูและ
ปญญาจะปฏิบัติตัวอยางไร” 
  9.2 ขั้นวิเคราะห ผูเรียนพิจารณาผลการกระทําตามเจตคติซึ่งเปนที่พอใจและ  
ไมนาพอใจ เชน “ถาทุกคนคิดและทําอยางปญญาจะเกิดอะไร” และ “ถาทุกคนคิดและทําอยาง
เรณูถนนหนทางจะเปนอยางไร” 
  9.3 ข้ันสรุป ใหผูเรียนแสดงหลักการ  แนวคิด และแนวปฏิบัติดวยเหตุผลของ
ตนเอง  “ผมวาเราตองชวยกันรักษาความสะอาดจึงจะเปนส่ิงที่ดีครับ”  
 10. กระบวนการสรางคานิยม 
   10.1 ข้ันสังเกต ตระหนัก ใหกรณีตัวอยางเพ่ือใหผูเรียนสังเกตการณกระทํา         
ที่เหมาะสมและการกระทําที่ไมเหมาะสม จําแนกการกระทําที่ตางกันได   
   10.2 ข้ันประเมินเชิงเหตุผล ใชกระบวนการกลุมวิเคราะห วิจารณ การกระทํา
ของบุคคลในสถานการณ พรอมกับวิจารณวาเห็นดวยหรือไมเพราะเหตุใด   
   10.3 ข้ันกําหนดคานิยม ผูเรียนแสดงจุดยืน ความเชื่อ ความพอใจในการกระทํา
ในสถานการณตางๆ พรอมเหตุผล   
   10.4 ข้ันวางแผนปฏิบัต ิผูเรียนในกลุมชวยกันกําหนดแนวปฏบิัตใินสถานการณ
จริง ผูสอนรับรูกติกา และเสริมแรงเม่ือผูเรียนทําส่ิงที่ดี   
   10.5 ข้ันการปฏิบัติดวยความชื่นชม ผูสอนใหการเสริมแรงระหวางการปฏิบัติ 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความชื่นชมยินดีที่จะทําตาม   
 11. กระบวนการเรียนความรูความเขาใจ 
   กระบวนการเรียนความรูความเขาใจเกี่ยวกับความจริงตางๆ มีกระบวนการ
คลายคลึงกับกระบวนการตางๆ ที่กลาวมาแลว ดังนี้ 
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   11.1 ข้ันสังเกต ตระหนัก ผูสอนใชกระบวนการสรางความคิดรวบยอดของคําใหม 
และสรางการตระหนักในประเด็นหรือปญหาในการเรียนและกําหนดจุดประสงคที่ตองการ               
หาคําตอบ 
   11.2 ข้ันวางแผนปฏิบัติ ผูเรียนนําจุดประสงคมากําหนดแนวทางที่จะหาความรู
มาตอบคําตอบ 
   11.3 ขั้นลงมือปฏิบัติ ผูเรียนแบงความรับผิดชอบไปแสวงหาความรู เชน 
คนควา สัมภาษณ ฯลฯ 
   11.4 ข้ันพัฒนาความรูความเขาใจ ผูเรียนนําสิ่งที่คนควาและความรูตางๆ   
มาอภิปราย แปลความ ขยายความ วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 
   11.5 ข้ันสรุป ผูเรียนสรุปสาระสําคัญและบันทึกลงสมุด 
 12. กระบวนการทางภาษาศาสตร 
  กระบวนการทางภาษาศาสตรจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถทางภาษา
ตามขั้นตอนตอไปน้ี 
  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 (หลายซํ้า)/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 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดผลแกผูเรียนในหลายดาน เชน  
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความรูสึก ตลอดจนอาจเกิดเจตคติใหมๆ ขึ้นในใจ มีผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค กอใหเกิดประโยชนแกสังคมและตนเอง 
 ในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง ผูสอนก็ปรารถนาจะใหเกิดพฤติกรรมหลายๆ ดาน            
แตดวยเหตุจําเปนบางประการที่ผูสอนอาจจะตองเนนบางพฤติกรรม ทําใหผูสอนตองตั้ง
จุดประสงคเฉพาะบางเรื่องน้ันๆ ซึ่งมีผลกระทบตอวิธีการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม            
การวัดผล ผูสอนจึงควรศึกษาลักษณะการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับจุดประสงคเฉพาะดาน 
ใหเขาใจอยางถองแท เพ่ือที่จะสามารถวางแผนการจัดการเรียนรูใหบรรลุจุดประสงคนั้นๆ 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือจุดประสงคเฉพาะ อาจแบงไดตามลักษณะธรรมชาติของสาระ
การเรียนรูได 3 ประเภท ดังนี้คือ 
 1. การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด 
 2. การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะ   
 3. การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดเจตคติ   
 
 การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดความรู ความคิด 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดความรู ความคิด เปนการเนนใหผูเรียนไดรับการฝกฝน
ใหมีการพัฒนาการทางสมองใหเหมาะสมกับวัย ถาผูเรียนมีพัฒนาการทางสมองเหมาะสม          
กับวัยแลว ผูเรียนจะมีพัฒนาการทางความรูของตนเองได 
 พฤติกรรมในดานความสามารถในการคิดซ่ึงเปนกระบวนการทางดานสมองมนุษย 
แบงออกเปน 6 ขั้นดังนี้ 
 1. ความรูความจํา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการจดจําจากประสบการณ
ตางๆ และระลึกเร่ืองราวน้ันๆ ออกมาไดถูกตองแมนยํา เชน สามารถบงบอกถึงวิธีการหรือ
กระบวนการ หรือชี้บงแบบแผนโครงสรางของเรื่องราวเฉพาะอยาง หรือสรางระบบไดถูกตอง 
แบงเปน 3 ขั้นคือ 
  1.1 ความรูในเนื้อเร่ือง เปนความรูเก่ียวกับศัพท นิยาม เก่ียวกับกฎและความจริง 
  1.2 ความรูในวิธีดําเนินการ เปนความรูเกี่ยวกับแบบแผนธรรมเนียมประเพณี  
การจัดประเภทลําดับขั้น กฎเกณฑวิธีดําเนินการ 
  1.3 ความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง เปนความรูเก่ียวกับหลักวิชาและการขยายหลักวิชา 
ทฤษฎีและโครงสราง 
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 2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง สามารถบงบอกใจความสําคัญ
เรื่องราวตางๆ โดยการเปรียบเทยีบแลวยนยอเอาแตใจความสําคญั หรือผสมผสานสิ่งใหม               
ที่พบเห็นถึงประสบการณเดิม แบงเปน 3 ขั้นคือ 
  2.1  การแปลความ 
  2.2 การตีความ 
  2.3 การสรุปความ 
 3. การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการนําหลักเกณฑ กฎเกณฑ
และวิธีดําเนินการตางๆ ของเร่ืองที่รูมาแลวไปใชแกปญหาในสถานการณใหมๆ ได 
 4. การวิเคราะห (Anlysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวท่ีสมบูรณ
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
การกระทําส่ิงหนึ่งสิ่งใดลงไปโดยยึดถือเกณฑเปนหลัก แบงเปน 2 ขั้นคือ 
  6.1 การประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงจากสภาพภายใน 
  6.2 การประเมินคาโดยอาศัยเกณฑภายนอก 
 ความรูตางๆ ที่ปรากฏอยูในหลักสูตรสามารถแยกแยะประเภทไดดังนี้ 
 1. ความรูเก่ียวกับสิ่งเฉพาะ เปนการจดจําส่ิงตางๆ อยางโดดเด่ียว เปนการเชื่อมโยง
ของสัญลักษณกับสิ่งที่เปนรูปธรรม เปนรากฐานของการสรางความคิดที่เปนนามธรรม 
 2. ความรูเก่ียวกับความหมาย เปนความรูเก่ียวกับความหมายของสัญลักษณของ
ศัพทตางๆ เปนขอความหรือศัพททางเทคนิค 
 3. ความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง เปนความรูเก่ียวกับสถานที่ เหตุการณ บุคคล 
 4. ความรูเก่ียวกับวิถีทางในการจัดการเก่ียวกับสิ่งเฉพาะ เชน การวิจารณ 
 5. ความรูในระเบียบวิธขีองศาสตรสาขาน้ันๆ เชน ความรูในการทดลองทาง
วิทยาศาสตร 
 6. ความรูเก่ียวกับกระบวนการ เปนความรูในเรื่องเหตุการณตามลําดับตอเน่ือง 



 
 

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 

53 

 7. ความรูเก่ียวกับการจัดแยกประเภท เปนความรูที่จัดเปนหมวดหมู 
 8. ความรูเก่ียวกับวิธีการ เปนความรูในรูปแบบตางๆ กัน 
 9. ความรูเก่ียวกับหลักการ และสรุป เปนความรูที่ตองสรุปประเด็น 
 10. ความรูเก่ียวกับทฤษฎี เปนความรูที่เปนขอความที่มีผูพิสูจนแลววาเปนจริง         
เม่ือคนเรามีความรูแลว ก็จะเกิดความสามารถทางปญญาที่จะเขาใจ วิเคราะห สังเคราะห และ
ประเมินคาได 
 

 ในการจัดการเรียนรูใหเกิดความรูความคิดน้ันมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ชี้แจงใหผูเรียนรูวา ผูสอนตองการใหเขาเรียนอะไร ผูเรียนที่เรียนอยางมีจุดมุงหมาย
ยอมเรียนไดดีกวาผูที่ไมมีจุดมุงหมาย 
 2. ตรวจสอบสาระการเรียนรูใหมีความหมายสําหรับผูเรียน คือ ใหสาระการเรียนรูนั้น
สัมพันธกับความรูเดิม และผูเรียนรูสึกวามีประโยชน 
 3. จัดใหมีการฝกฝนที่เหมาะสม เชน กําหนดเวลาสําหรับการฝก มีการตรวจสอบ
ความกาวหนาที่ผูเรียนไดรับ 
 4. ผูเรียนไดรับการตอบสนองท่ีถูกตอง เชน ใหมีการเสริมแรง เม่ือผูเรียนแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 5. จัดสภาพแวดลอมที่เสริมการเรียนรู เชน การใชสื่อการจัดการเรียนรูประกอบและ
จัดหองเรียนใหมีมุงเสริมความรูตางๆ 
 6. ใชวิธีการวัดผลที่เหมาะสม คือ สอดคลองกับจุดประสงคที่ตั้งไว 
 แตอยางไรก็ตามหากผูเรียนจดจําความรูโดยขาดความเขาใจก็คงมองไมเห็นทางที่จะ
นําความรูนั้นไปใชประโยชนได  ซึ่งในการจดจําความรูที่เรียนไปนั้นมิไดหมายความวาคนเราจะ
มีความเขาใจในสิ่งนั้น ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดเม่ือมองเห็นความสัมพันธและเห็นทางวาจะ
นําไปใชไดอยางไร ฉะน้ันการจัดการเรียนรูที่จะใหผูเรียนเขาใจไดนั้นจะตองใหผูเรียนเขาใจ
อยางถี่ถวน ลึกซ้ึง ซึ่งผูสอนควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. มีจุดประสงคที่ชัดเจนใหผูเรียนรูวาเรียนรูเพ่ืออะไร จะทําอะไร อยางไร 
 2. มีการลงมือทดลองปฏิบัติจริง 
 3. กําหนดระยะเวลาของการเรียนใหพอเหมาะกับสาระการเรียนรู เพราะถาสอน         
โดยจัดเวลานอยไปหรือสอนเร็วเกินไปความเขาใจจะเกิดไดยาก 
 4. มีการจูงใจไปในทางสรางสรรค 
 5. ใชแผนการจัดการเรียนรูที่เตรียมไวลวงหนาอยางเหมาะสม 
 6. มีการประเมินผลที่สามารถวัดความเขาใจ เชน ขอสอบประเภทใหขอมูลแลว            
ใหผูเรียนนําไปสรุป หรือใหหลักการแลวใหนําไปประยุกตใช 
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 การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะ 
 ทักษะ (Skill) คือความสามารถในการกระทําส่ิงหน่ึงสิ่งใดไดอยางถูกตองคลองแคลว 
ชํานาญและมีประสิทธิภาพ  ครอนบัค (Cronbach, 1977: 393) กลาววา ทักษะเปนการปฏิบัติ 
ที่เกิดจากการเรียนรู สามารถกระทําไดโดยไมตองใชความคิด  
 ในการที่ผูเรียนจะเกิดทักษะขึ้นไดนั้น จะตองมีการปฏิบัติใน 3 ขั้นตอน คือ 
 1. ข้ันเรียนรู  เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติไปกับผูสอน โดยผูสอนอธิบายประกอบวาทกัษะ
ตางๆ ในการปฏิบัตินั้นทําอยางไร 
 2. ข้ันปฏิบัติเอง เปนขั้นที่ผูเรียนฝกปฏิบัติเอง เพ่ือใหเกิดความแมนยํา ถูกตอง 
 3. ข้ันหาความชํานาญ เปนขั้นที่ผูเรียนลงมือฝกบอยๆ ในลักษณะตางๆ เพ่ือใหเกิด
ความเชี่ยวชาญ ชํานาญยิ่งขึ้น เปนการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
 ในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะ  จึงควรดําเนินการตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 1. วิเคราะหทักษะที่จะสอน เปนขั้นตอนแรกที่จะสอน โดยผูสอนตองวิเคราะหงาน 
ที่จะใหผูเรียนปฏิบัติกอนวา งานน้ันประกอบดวยทักษะยอยอะไรบาง และทักษะยอยดังกลาวน้ี
เก่ียวของกับสวนใดของรางกาย และจะฝกไดโดยวิธีใด สิ่งดังกลาวน้ีผูสอนจะตองวิเคราะห
แยกแยะออกมาใหละเอียด 
 2. ประเมินความสามารถเบื้องตนของผูเรียน ผูสอนควรประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของผูเรียนวามีเพียงพอในการที่จะเรียนรูทักษะใหมหรือไม ถายังไมเพียงพอตองจัดให
เรียนเสริมใหมีความรูพ้ืนฐานเพียงพอเสียกอน จึงจะเรียนรูทักษะใหมได   
 3. จัดข้ันตอนการฝกตามลําดับ ผูสอนตองจัดลําดับการฝกทักษะจากทักษะ
พ้ืนฐานไปสูทักษะที่มีความสลับซับซอน ใหฝกจากทักษะที่งายไปหาทักษะที่ยาก ใหฝกทักษะ
ยอยใหครบกอนแลวจึงฝกทักษะรวม   
 4. สาธิตและอธิบายแนะนํา เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดเห็นขั้นตอน ลําดับของการปฏิบัติ
จริงจากตัวอยางที่ผูสอนสาธิตใหดู หรือจากวีดีทัศน ซึ่งจะทําใหผูเรียนเห็นรายละเอียดการปฏิบัติ
ในขั้นตอนตางๆ ไดอยางชัดเจน 
 5. ใหฝกปฏิบัติจริง จัดใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง โดยตองคํานึงถึงความตอเนื่อง            
ในการฝกปฏิบัติ การฝกทักษะอยางสมํ่าเสมอ การจัดแบงเวลาฝกใหเหมาะสม และผูสอน              
ตองไมลืมในเรื่องของการเสริมแรงในระหวางการฝกทักษะดวยเพราะผู เ รียนจะไดรู
ความกาวหนาและจุดบกพรองของตนเองในการฝกทักษะ 
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 การจัดการเรียนรูเพื่อใหเกิดเจตคติ 
 เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรูสึก และทาทีของคนเราที่มีตอส่ิงหน่ึงสิ่งใด ซึ่งอาจ
เปนความรูสึกในทางชอบ ไมชอบและมีผลทําใหบุคคลนั้นพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งน้ัน            
ตามความรูสึกดังกลาว สิ่งที่มีอิทธิพลตอการสรางเจตคติไดแก การเลี้ยงดู การอบรม การไดรับ
ประสบการณและการเรียนรู ซึ่งมีอิทธิพลตอการคิด  
 เจตคติเปนส่ิงที่ เปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและเหตุการณตางๆ                 
ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีการไดรับขอมูลเพิ่มขึ้น เจตคติมีอิทธิพลตอการเรียนรู ผูที่มีเจตคติที่ดีตอ
วิชาใดวิชาหนึ่งจะทําใหเกิดการเรียนอยางตั้งใจ 
 วิธีการสงเสริมใหเกิดเจตคติ ผูสอนเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการสงเสรมิใหผูเรยีน
เกิดเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรู ซึ่งมีแนวทางในการสงเสริมผูเรียนใหเกิดเจตคติดังนี้ 
 1. ใหขอเท็จจริงแกผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดพิจารณาไตรตรองจนเกิดการยอมรับ 
 2. ชักจูงใหผูเรียนเกิดการยอมรับ โดยการใหคําแนะนํา บอกเลา หรือใหความรู 
เพ่ิมเติมจากที่ผูเรียนเคยรูมา 
 3. ใหเขารวมกิจกรรมเพ่ือใหเกิดประสบการณตรง จนเกิดการยอมรับ 
 4. สรางความประทับใจใหแกผูเรียนในครั้งแรก ยอมทําใหเกิดเจตคติที่ดีแกผูเรียน 
 5. สงเสริมใหผูเรียนไดรับความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
 6. จัดส่ิงแวดลอมและสถานการณใหมให เพ่ือใหเกิดการยอมรับ เปลี่ยนเจตคติ  
 7. พยายามยกตัวอยางที่เห็นจริงเพ่ือใหผูเรียนมีความเห็นคลอยตาม 
 8. พยายามใหความเปนกันเอง ความอบอุนและสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน
เรื่องนั้นอยางสนุกสนาน 
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บทที่ 4  

    กิจกรรมการเรียนรู 
 
 

 เปาหมายของการจัดการเรียนรูจะมุงใหผู เ รียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค                 
ที่กําหนดไว ซึ่งผูเรียนจะบรรลุผลไดมากนอยเพียงใดขึ้นกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูสอน
เปนประการสําคัญ กิจกรรมการเรียนรูมีหลายรูปแบบและหลายวิธีการ แตกตางกันออกไปตาม
สภาพผูเรียน สภาพสิ่งแวดลอม สถานที่ เวลา ผูสอนจําเปนตองมีความรู ความเขาใจจึงจะจัด
กิจกรรมไดอยางถูกตองเหมาะสม และเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง 
 
ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การปฏิบัติตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู 
เพ่ือใหการจัดการเรียนรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุตาม
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูที่กําหนดไว 
 
ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู 
 กิจกรรมการเรียนรู เปนองคประกอบที่สําคัญของการจัดการเรียนรู เน่ืองจากกิจกรรม
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. กิจกรรมจะชวยสงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน 
 11. กิจกรรมจะชวยสงเสริมทักษะ 
 12. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติที่ดี 
 13. กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักทํางานเปนหมู 
 14. กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน 
 15. กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องตางๆ 
 
จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีจุดมุงหมายที่สําคัญดังนี้ 
 1. เพ่ือใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทั้งทางดาน รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาไป
พรอมๆ กัน 
 2. เพ่ือสนองความสนใจ ความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล 
 3. เพ่ือสรางบรรยากาศการจัดการเรียนรู ใหเพลิดเพลินสนุกสนาน 
 4. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน กลาคิด กลาแสดงออก 
 5. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดคิดเปน 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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 16การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนกระบวนการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการที่มีระบบระเบียบ ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต
การวางแผนการจัดการเรียนรูจนถึงการประเมินผล โดยเหตุนี้การจัดการเรียนรูจึงเปนระบบดวย
เหตุผล 6 ประการคือ 
 1. ผูสอนตองมีการสํารวจสภาพแวดลอมตางๆ ในสวนที่เก่ียวกับปญหาและทรัพยากร
ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู สภาพผูเรียน เน้ือหาสาระและประสบการณ 
 2. ผูสอนตองมีการวางแผน โดยใชขอมูลจากขอที่ 1 กําหนดเปนแผนการจัดการเรียนรู 
 3. ผูสอนตองมีการเตรียมและสรางสภาพแวดลอมของการจัดการเรียนรูตามที่
วางแผนไว 
 4. ผูสอนตองมีแนวทางและวิธีสอนตามขั้นตอน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค 
 5. ผูสอนตองประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน โดยใชวิธีการวัดและเคร่ืองมือวัดผล          
ที่วางแผนไว 
 6. ผูสอนตองมีการประเมินผลยอนกลับจากผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนและจากการประเมินผล
การจัดการเรียนรูของตนเอง 
 
 85การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงกระบวนการ 
 การจัดการเรียนรูเปนการจัดประสบการณและสิ่งแวดลอมเพ่ืออํานวยความสะดวกให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนการพัฒนาใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งดานความรู ทักษะ             
เจตคติ และกระบวนการ กิจกรรมการจัดการเรียนรูควรเนนใหผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรม 
ผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกระหวางการทํากิจกรรม ผูเรียนจะไดรับผลการพัฒนา
ตนเองทางการคิด การปฏิบัติ การแกปญหา การทํางานรวมกัน การวางแผน การจัดการ และ
เทคนิควิธีตางๆ ที่เรียกวา การเรียนรู ซึ่งมีคุณคามากกวาตัวความรูสิ่งตางๆ เหลาน้ีจะเกิดขึ้นได
เม่ือจัดการเรียนรูเชิงกระบวนการ 
  กระบวนการมีหลายชนิด แมกระทั่งเรื่องเดียวกันยังมีกระบวนการหลากหลาย อาจมี
ขั้นตอนมากหรือนอยแตกตางกันทั้งที่มีจุดประสงคเดียวกัน ชื่อขั้นตอนของกระบวนการ              
ไม จําเปนตองเหมือนกันเสมอไป แตมีความหมายเดียวกันเปนกระบวนการเดียวกัน  
กระบวนการเปน  สิ่งที่ผูสอนจําเปนตองปลูกฝงใหผูเรียนเกิดเปนทักษะ และนําไปใชใน
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              
ที่พ่ึงแหงตนได ผูสอนพยายามหลีกเลี่ยงการเปนผูบอกความรู แตจะเปนผูดําเนินการ วางแผน
กําหนดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูตางๆ ผูสอนจึงตองศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร พัฒนา
หลักสูตรระดับหองเรียนใหเขากับสภาพแวดลอมที่จะเอ้ืออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
หลังจากดําเนินการจัดการเรียนรูไปแลว ผูสอนจะตองประเมินผลหาขอดีขอเสียและปรับปรุง           
ใหดีขึ้น  จนเกิดความรูสึกชื่นชมในการปฏิบัติตนของตนเอง ซึ่งผูสอนจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 1. ทราบ เขาใจ และใชกระบวนการอยูเสมอ 
 2. นําผูเรียนผานขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการทีละขั้นอยางเขาใจครบถวน 
 3. ผูเรียนเขาใจและรับรูขั้นตอนของกระบวนการ และเขาใจความตอเน่ืองสัมพันธ 
ตั้งแตตนจนจบกระบวนการ 
 4. ผูเรียนนํากระบวนการนั้นไปใชในสถานการณใหมได 
 5. ผูเรียนใชกระบวนการนั้นในชีวิตประจําวันจนเปนนิสัย 
 

 86กระบวนการที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 กระบวนการเรียนรูที่ผูสอนนํามาใชในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามที่หลักสูตร
ตองการ มีหลายกระบวนการ  เชน 
  1. กระบวนการสรางความคิดรวบยอด มักจะใชสอนคํานิยามศัพท แนวคิดตางๆ 
เพ่ือใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดเปนเบื้องตนกอนการเรียนรูเน้ือหาอ่ืน มีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้ 
  1.1 การรับรู 
  1.2 สังเกตและคิด 
  1.3 จําแนกลักษณะรวมและสรุป 
  1.4 ทดสอบความเขาใจ 
  1.5 สรุปแนวทางความคิด 
 2. กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการซึ่งมีเทคนิคตั้งแตการรับรู 
การจํา การเขาใจ การวิเคราะห การสังเคราะห มีขั้นตอนดังน้ี 
  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 มีขั้นตอนดังน้ี 
  3.1 สังเกตและรับรู 
  3.2 ทําตามแบบ 
  3.3 ทําเองโดยไมมีแบบ 
  3.4 ฝกใหเกิดความชํานาญ 
 4. กระบวนการสรางเจตคต ิหลักสูตรมีการกําหนดคุณลักษณะและเจตคติ                 
ที่พึงประสงค ถาจะใหเกิดขึน้กับบุคคลจําเปนตองใชกระบวนการและระยะเวลาตองแทรก             
ตามหัวขอประสบการณไดอยางเหมาะสม มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  4.1 สังเกต 
  4.2 วิเคราะห 
  4.3 สรุป 
 5. กระบวนการสรางคานิยม คานิยมเปนสวนหนึ่งของคุณธรรมที่ตองเนนคลาย 
เจตคติ แตคานิยมเปนการยอมรับและนําไปปฏิบัติ จึงควรปลูกฝงคุณธรรมตางๆ โดยใช
กระบวนการซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 
  5.1 สังเกตและตระหนัก 
  5.2 การวิเคราะห 
  5.3 การเลือกกําหนดเปนคานิยม 
  5.4 เห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติ 
  5.5 สรุปเปนคานิยมของตนเอง 
 6. กระบวนการกลุม เปนการฝกฝนใหผูเรียนมีความคุนเคยและเกิดการเรียนรู             
ในการทํางานรวมกับผูอ่ืน ควรดําเนินการดังนี้ 
  6.1 การเลือกผูนํากลุม 
  6.2 กําหนดจุดประสงคและวิธีการ 
  6.3 การรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก 
  6.4 การสรุปผล 
 7. กระบวนการความรูความเขาใจ เปนกระบวนการที่ใชในการเรียนรูดานพุทธิพิสัย 
สิ่งที่ตองการพัฒนานั้นเปนเนื้อหาสาระ มีขั้นตอนดังน้ี 
  7.1 สังเกตและตระหนัก 
  7.2 วางแผนกําหนดแนวทาง 
  7.3 แบงความรับผิดชอบไปแสวงหาความรู 
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  7.4 พัฒนาความรูความเขาใจ 
  7.5 สรุปสาระสําคัญ 
 8. กระบวนการสรางความตระหนัก เปนกระบวนการที่ใหผูเรียนสนใจรับรู            
ในประสบการณ ปรากฏการณในดานความหมาย ความเปนไปตางๆ จนเห็นความสําคัญและ 
ความจําเปนของปญหา โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
  8.1 สังเกต 
  8.2 วิจารณ 
  8.3 สรุปผล 
 9. กระบวนการแกปญหา เปนกระบวนการหาคําตอบหรือแกปญหาดวยตนเอง 
อยางมีหลักการ มีขั้นตอนดังน้ี 
  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 
เหมาะสําหรับกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและนําไปประยุกตใชไดกับวิชาอ่ืนๆ  
ไดบางหัวขอประสบการณ มีขั้นตอนดังน้ี 
   12.1 กําหนดปญหา 
   12.2 การตั้งสมมติฐาน 
   12.3 การทดลองหรือการรวบรวมขอมูล 
   12.4 การวิเคราะหขอมูล 
   12.5 สรุปผล 
 13. กระบวนการทางภาษาศาสตร เปนกระบวนการที่ใชในการเรยีนรูภาษา มุงใหเกิด
การพัฒนาทางดานทักษะภาษา มีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
   13.1 ทําความเขาใจสัญลักษณ 
   13.2 สรางความคิดรวบยอด 
   13.3 ถายทอดหรือส่ือความหมาย ความคิด 
   13.4 พัฒนาความสามารถ 
    14. กระบวนการจัดการเรียนรู 9 ประการ เปนกระบวนการที่มุงพัฒนา ในดาน 
คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน พัฒนางานและเจตคติที่ดี เปนกระบวนการที่สังเคราะหขอดี           
ของกระบวนการตางๆ เขาดวยกัน การจัดการเรียนรูไมจําเปนตองจัดใหครบทุกลําดับขั้น  
เพราะบางขั้นไมจําเปนตองใช เพราะการจัดการเรียนรูแตละครั้งมีจุดเนนที่แตกตางกัน                   
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 
 กระบวนการเรียนรูมีขั้นตอนในการปฏิบัติ แตถาพิจารณาใหดีแลวจะเห็นไดวา
กระบวนการเรียนรูไมใชวิธีสอนหรือขั้นตอนการใชเทคนิคการจัดการเรียนรู  วิธีสอนหรือรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบตางๆ ที่ผูสอนพิจารณาแลววาเหมาะสมกับขั้นตอนของกระบวนการนั้น
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ตองสอดคลองกับเน้ือหาสาระและประสบการณและสมรรถภาพพื้นฐานของผูเรียน ในขณะที่
ผูสอนกําลังดําเนินการจัดการเรียนรูหรือ จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยูนั้น นอกจากจะตองมี
ความแมนยําในกระบวนการแลว ยังตองแมนยําในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู วิธีสอน หรือ
รูปแบบการจัดการเรียนรูอีกดวย และตองพรอมที่จะปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ โดยมีทักษะ 
การจัดการเรียนรูที่คลองแคลวชํานาญ 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 87แนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การที่ผูเรียนผูสอนรวมมือกันปฏิบัติ
กิจกรรม  ผูเรียนจะเขาใจในจุดมุงหมายของการเรียนและใสใจในการเรียนรูสิ่งตางๆ อยาง           
เต็มศักยภาพของผูเรียน  การดําเนินกิจกรรมที่เปนแรงจูงใจใหเชื่อมโยงความรูในหลักวิชาและ
โลกแหงความเปนจริงเขาดวยกัน ทั้งผูเรียน ผูสอน และผูปกครอง สถานศึกษาเปนแหลงที่ทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและตรวจสอบซึ่งกันและกันเพื่อใหสนองการเรียนรูที่มากขึ้นๆ 
 สถานศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะเล็งเปาหมายไปท่ีการพัฒนาผูเรียนที่สามารถ
ประดิษฐคิดคนคิดอยางมีพลัง มีประสิทธิภาพในสิ่งที่เขาสนใจ  นําผลไปสูสังคมและชุมชน           
อยางมีคุณคาน่ันคือสถานศึกษาก็ตองรูวาผูเรียนมาจากไหน  พ้ืนฐานบางประการเปนอยางไร  
เพ่ือทําใหเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน  สถานศึกษาจึงกําหนดคุณลักษณะตางๆ ที่จะสงเสริม
การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไวดังนี้ 
 1. ใหมีบรรยากาศที่กระตุนการศึกษาคนควา ผานกระบวนการคนพบตนเอง 
 2. ผูเรียนรูสึกปลอดภัยและไดรับการยอมรับ 
 3. ผูเรียนเขาใจทั้งผลบวกและผลลบของการแสวงหาความรูความเขาใจใหมๆ 
 4. ผูเรียนมีโอกาสมากในการไดรับขอมูลขาวสารหลากหลายรูปแบบซึ่งกําหนดไวให
เหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล 
 5. ผูสอนเปนผูอํานวยการและประสานงานทําหนาที่ 
  5.1 ชวยใหผูเรียนสามารถกําหนดประเด็นปญหาเพ่ือการแสวงหาคําตอบ 
  5.2 เชื่อมโยงปญหาเขากับบริบทของผูเรียน  สะทอนใหเห็นโลกแหงความเปนจริง
ในการเรียนรู 
  5.3 จัดเน้ือหาวิชาใหสัมพันธกับปญหาไมใชจัดตามทฤษฎี 
  5.4 ใหผูเรียนรับผิดชอบตนเองในการกําหนดขอบเขตการเรียนรูและวางแผน           
การแกปญหา 
  5.5 กระตุนใหเกิดความรวมมือกันโดยใหเรียนรูแบบเปนกลุม 
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 ทางสถานศึกษาใหคําม่ันที่จะจัดหองเรียนใหเปนขนาดเล็ก ใหมีเวลาที่เหมาะสม             
ในการเรียนรู ทุกคนมีอิสระรับฟงซ่ึงกันและกันตรวจสอบขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง  เพ่ือชวยให
ผูเรียนคนพบความสัมพันธความเก่ียวเน่ืองกัน  สถานศึกษาฮอบโบเกนไดกําหนดโครงสราง
หลักสูตรเปนลักษณะสหสัมพันธตัวอยางวิชาคณิตศาสตร สามารถสอนโดยอธิบายผาน
ปรากฏการณธรรมชาติ เชน ปรากฏการณน้ําขึ้นน้ําลง การสูญเสียจากการตัดไมทําลายปา  
ทั้งหมดนี้สามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกันของหลักวาหรือทฤษฎีได ผูเรียนที่เรียนรู 
ดวยตนเองโดยกระบวนการวิเคราะหสังเคราะหจะเปนผูที่สามารถใชทักษะการเรียนรู                  
ไปตรวจสอบและกําหนดประเด็นปญหาตางๆ ที่สัมพันธกับชีวิตของเขาและชุมชนที่เขาอยูได  
ชุมชนเองก็จะกลายเปนหองเรียนตามธรรมนูญของสถานศึกษาในที่สุด 
 
 88กิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู กิจกรรมดังตอไปน้ีจัดเปนกิจกรรม ที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  เชน  
 1. การซักถาม คือการตั้งคําถามใหชวยกันตอบ อาจซักถามเปนรายบุคคล เปนกลุม
หรือในชั้นเรียนเก่ียวกับเรื่องที่เรียน หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
 2. การอภิปราย หัวขออภิปรายเปนขอความหรือเปนคําถามก็ได ผูอภิปรายแตละคน
จะอธิบายหรือแสดงเหตุผลเพ่ือสนับสนุนหรือโตแยงหัวขอที่กําหนดโดยไมมีการแบงฝาย และ 
ไมมีการลงมติ อาจอภิปรายปากเปลาในกลุมหรือในชั้นเรียนและอาจใหทุกคนเขียนสรุปผล            
การอภิปราย ผูสอนบันทึกระหวางการอภิปราย และตรวจขอเขียนประกอบการพิจารณา
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 เรียงความ รายงาน  หรือโครงงาน  และอาจเลือกผลงานที่ดีทั้งที่เปนแบบฝกหัดและ              
ผลการทํางาน เก็บไวในแฟมสะสมงาน (portfolio) 
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 89บทบาทผูสอนในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 1. การใหคําแนะนํา สิ่งที่ผูสอนควรชี้แนะคือ 
  1.1 ชี้แนะกิจกรรม หัวขอศึกษาคนควาหรือสถานการณซึ่งอาจเปนสถานการณ
จริงหรือสถานการณจําลองก็ได  ใหเปนไปตามหลักสูตรหรือสอดคลองกับหลักสูตร  ซึ่งผูสอน
ตองเตรียมการ  โดยเสนอใหเลือกหรือใหผูเรียนกําหนดขึ้นเอง และไดรับการปรับปรุงแกไข           
จากผูสอนเพื่อใหเปนไปตามหลักสูตร 
  1.2  ชี้แนะวิธีดําเนินการ โดยใหคําปรึกษา ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับวิธีศึกษาคนควา
จากแหลงขอมูล วิธีรวบรวม วิธีนําเสนอ แนะนําการทํางานรวมกัน การใชสื่อและแหลง                  
การเรียนรู 
 2. การกํากับดูแลกิจกรรม  ผูสอนควรกํากับดูแลดังนี้ 
  2.1  กํากับดูแลการทํางาน โดยแนะนําวิธีการทํางานใหเปนไปอยางถูกวิธี                 
ถูกรูปแบบ รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน รับผิดชอบ คิดและทําอยางสรางสรรค  ปรับปรุงตนเอง
อยูเสมอ 
  2.2 ประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพิจารณาระหวางปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนตางๆอยางตอเน่ืองและจากความถูกตองเรียบรอยของผลงาน โดยอาจพิจารณาประกอบ
กับผลการประเมินตนเองของผูเรียน ผลการประเมินของกลุมเพื่อน และขอคิดเห็นของ
ผูปกครอง  
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บทที่ 5  

 เทคนคิและวิธีการจัดการเรียนรู 1 
 

เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู แบบตางๆ  
 จากแนวคิดของนักการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรูตางๆ  จิตวิทยาการจัดการเรียนรู และ
หลักการของการจัดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูดังกลาวมาแลว จะเห็น
ไดวาผูสอนจะตองใชรูปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
เพ่ือใหไดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการเรียนรูจริงๆ 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 
  
 ซึ่งการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูอาจทําไดหลายรูปแบบ 
ดังตอไปน้ี 

 
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
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งควรจัดผูเรียนเขากลุมดังน้ี 
  1.1 จํานวนผูเรียนในกลุม 4 คน 
  1.2 ประกอบดวยผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ําคละกันไป 
  1.3 จัดใหมีทั้งผูเรียนหญิงและผูเรียนชายในกลุมเดียวกัน   
  1.4 จัดใหผูเรียนอยูในกลุมเดียวกันประมาณ 6 สัปดาห 
  1.5 บางกรณีอาจจัดกลุมโดยวิธีอ่ืน เชน จัดกลุมผูเรียนที่มีความสนใจเหมือนๆ 
กันในเรื่องเดียวกันในการศึกษาเฉพาะกรณี เชน การทําโครงงานวิทยาศาสตร หรือจัดกลุมแบบสุม
เม่ือตองการทบทวนความรู 
 2. ความมุงม่ัน (Will) หมายถึง ความมุงม่ันและอุดมการณของผูเรียนที่จะทํางานรวมกัน  
ซึ่งจะตองมีความมุงม่ันที่จะเรียนรูและมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลรวมกัน สามารถสรางความมุงม่ันรวมกันใหเกิดขึ้นไดโดยใชกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่ไมใชกิจกรรมทางวิชาการ เชน การเลนเกม การสัมภาษณ  โดยใชวิธีการตอไปน้ี 
  2.1 สรางความมุงม่ันของกลุมที่จะทํางานรวมกัน 
  2.2 สรางความมุงม่ันของชั้นที่จะชวยกัน 
  2.3 การทํางานรวมกันโดยเลือกกิจกรรมที่คนเดียวไมสามารถทําไดสําเร็จ 
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 3. การจัดการ (Management) หมายถึง การจัดการกลุมใหสามารถทํากิจกรรม                
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวมถึงการจัดการของผูสอน การจัดการภายในกลุม เพ่ือใหการทํา
กิจกรรมของกลุมประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
  3.1 การจัดที่นั่งของผูเรียนในกลุม 
  3.2 การแบงงานกันภายในกลุม 
  3.3 การสรางกฎของหอง (Class Rule) 
  3.4 การใหสัญญาณเงียบ (Quiet Signal)  
  3.5 การดูแลกลุมใหทํางานตามที่มอบหมายหรือที่สนใจ 
  3.6 การดูแลกลุมไมใหวุนวายกับกลุมอ่ืน 
  4. ทักษะทางสังคม (Social Skills) หมายถึง การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกัน ใหมีรวมมือชวยเหลือกันอยางจริงใจ ใหกําลังใจกัน มีความสัมพันธ 
ที่ดีตอกันและที่สําคัญที่สุดคือ ตองรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 5. กฎพ้ืนฐาน 4 ขอ (4 Basics Principles : PIES) หมายถึง หลักการพ้ืนฐาน           
ของการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจกัน ซึ่งจะตองประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ  
จะขาดอยางหนึ่งอยางใดไมได องคประกอบดังกลาวไดแก 
  5.1 การชวยเหลือซึ่งกันและกัน (P : Positive Interdependence) ผูเรียนจะตอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เม่ือเราไดรับประโยชนจากเพ่ือน เพ่ือนก็จะไดรับประโยชนจากเรา 
ความสําเร็จของเราและความสําเร็จของเพื่อนก็คือความสําเร็จของกลุม หรือความสําเร็จของ
กลุมก็คือความสําเร็จของแตละคนนั่นเอง 
  5.2 การยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน (I : Individual Accountability) 
ยอมรับวาแตละคนในกลุมตางก็มีความสามารถในตัวเองและมีสวนในการทําใหการทํางานของ
กลุมประสบผลสําเร็จดวยดี 
  5.3 ความเสมอภาค (E : Equal Participation) ทุกคนมีความเทาเทียมกัน ทุกคน
ในกลุมตองใหความรวมมือกันอยางทั่วถึงและมีบทบาทหนาที่ภายในกลุมเทาเทียมกัน 
  5.4 การมีปฏิสัมพันธอยางตอเน่ือง (S : Simultaneous Interaction) มีปฏิสัมพันธ
อยางตอเน่ืองทุกคนภายในกลุมตองมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเน่ือง 
 6. รูปแบบของกิจกรรม (Structures) หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมในการทํางาน
กลุมซ่ึงมีหลากหลาย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับปญหาหรือสถานการณที่จะศึกษา ตัวอยาง เชน 
  6.1 สลับสับเปลี่ยน (Timed-Pair-Share) ใหผูเรียนจับคูกัน คนหนึ่งพูดอีกคนหน่ึง
ฟง แลวสลับกัน ใชเปนกิจกรรมเม่ือเริ่มสอนใหมๆ 
  6.2 ทนายชางซัก (Rally Robin) ผูเรียนคูกันพูดคุยซักถามกันเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
  6.3 ซักไซไลเรียง (Round Robin) ใหผูเรียนในกลุมผลัดกันพูด 
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  6.4 อัศวินโตะกลม (Round Table) ผูเรียนในกลุมผลัดกันเขียนกระดาษแลววนไป
เรื่อยๆ จนหมด แลวสรุป 
  6.5 หมู-คู-เด่ียว (Team-Pair-Solo) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเริ่มแกปญหาดวยการทํา
เปนกลุม (Team) กอน  หลังจากน้ันเปลี่ยนเปนจับคู (Pair) เม่ือไดรูปแบบในการแกปญหาแลว 
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 แตจะมีขั้นตอนดังน้ี 
   - กําหนดหมายเลขของผูเรียนแตละคน เชน 1, 2, 3.. 
   - ผูสอนกําหนดปญหาใหชวยกันคิด 
   - ผูเรียนรวมหัวกันคิด 
   - ผูสอนเรียกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งใหตอบซ่ึงตองตอบไดทุกคน 
 

            สรุปขั้นตอนในการเรียนแบบรวมมือรวมใจ 
 ขั้นที่ 1 : เลือกเน้ือหาและกําหนดเกณฑที่จะใหผูเรียนเรียนรูและเขาใจ 
 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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ภาพที่ 5.1  แสดงขั้นตอนสรุปวิธสีอนแบบรวมมือรวมใจ 

1. เลือกเนื้อหาและกําหนดเกณฑ 

2. กําหนดวตัถุประสงค 

3. จัดแบงผูเรียนเปนกลุม 

4. กําหนดกจิกรรมใหกลุม 

5. ผูสอนเสนอเน้ือหา 

6. ผูสอนชวยเหลือกลุม 

7. ทดสอบความรู / ทักษะ 

8. บันทึกผลรายกลุมและบุคคล 
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 90ตัวอยางกิจกรรม 
 เรียนรูเก่ียวกับคําศัพทหรือความหมายของคํา 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 พรอมที่จะอธิบายใหเพ่ือนฟง 
 4. กลุมพบปะกัน สมาชิกแตละคนผลัดสอนคําศัพทใหเพ่ือนสมาชิกในกลุม 
 5. ผูสอนทดสอบแตละกลุมโดยอาจใหเขียนเรื่องหรือตอบคําถามที่เก่ียวกับคําศัพท 
 6. สมาชิกแตละกลุมชวยกันเขียนเรื่องหรือตอบคําถามที่เก่ียวกับคําศัพท 
      7. ผูสอนทดสอบความเขาใจของผูเรียนแตละคน 

 
การจัดเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ 
การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจมีเทคนิคที่หลากหลาย ในที่นี้จะกลาวเปนเพียง                

บางเทคนิคที่ผูสอนสามารถนําไปใชไดในหองเรียนโดยทั่วไป เชน 
 92เทคนิครวมดวยชวยกัน  (Team Assisted Individualization : TAI) 
 เทคนิครวมดวยชวยกัน เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการเรียน            
แบบรวมมือและการจัดการเรียนรูรายบุคคลเขาดวยกัน โดยใหผูเรียนไดลงมือทํากิจกรรม             
ในการเรียนไดดวยตนเอง ตามความสามารถของตนเอง และชวยสงเสริมความรวมมือภายในกลุม 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางสมาชิกในกลุม 
เทคนิครวมดวยชวยกัน นี้ไดรับการออกแบบและพัฒนาในครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยจอหน ฮอพกินส 
เม่ือป ค.ศ. 1986 (Slavin, 1987) เปนการออกแบบไวสําหรับสอนคณิตศาสตรในชั้นประถมศึกษา 
แตภายหลังไดมีการดัดแปลงและปรับปรุงมาใชในวิชาอ่ืนๆ และในระดับอ่ืนๆ ดวย 
  จุดมุงหมาย 
 1. เทคนิครวมดวยชวยกัน  เปนการจัดการเรียนรูที่มีจุดมุงหมายในการแกปญหาการ
เรียนรายบุคคลท่ีทําใหผูเรียนขาดปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และแกปญหาการทํางานรวมกันเปนกลุม
ที่ทําใหผูเรียนที่เรียนออนตามผูเรียนที่เรียนเกงในกลุมไมทัน โดยใหผูเรียนไดทํากิจกรรม
รายบุคคลกอน เม่ือทําไมผานเกณฑที่กําหนดไว ผูเรียนในกลุมที่เรียนเกง (ผานเกณฑ)              
จะชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออนสักคร้ัง เพ่ือทําใหคะแนนของกลุมดีขึ้น และผูเรียนที่เรียนออนก็
จะพยายามชวยตัวเองเพื่อไมใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ําลง 
 2. เทคนิครวมดวยชวยกัน ชวยแกปญหาเรื่องความพรอมของผูเรียนเรียนออน          
ซึ่งทําใหการจัดการเรียนรูดําเนินไปอยางเชื่องชา และชวยแกปญหาผูเรียนเกงและผูเรียน           
ปานกลาง ในเรื่องไมยอมรับผูเรียนเรียนออนใหสามารถยอมรับผูเรียนที่เรียนออนได 



 
 

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 

73 

 94บทบาทของผูสอน 
 เทคนิครวมดวยชวยกัน เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยให
ผูเรียนทํากิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งผูสอนมีบทบาทดังนี้ 
 1. ขั้นของการเรียนและจัดกลุมผูเรียนเปนกลุมๆละ 4 คน ในกลุมประกอบดวยผูเรียน
ที่เรียนเกง ปานกลาง และออน อัตราสวน 1 : 2 : 1 ตามลําดับ โดยมีหญิงและชายปะปนกัน    
ซึ่งจะมีการเปลี่ยนสมาชิกในกลุมทุก 8 สัปดาหหรือเม่ือส้ินสุดเน้ือหาหรือจุดประสงค 
 2. สรางสื่อการจัดการเรียนรู เชน ใบงาน แบบฝกทักษะ  เอกสารความรูพรอมเฉลย 
ชุดการจัดการเรียนรูชุดกิจกรรม บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ฯลฯ เพ่ือให
ผูเรียนศึกษาเปนรายบุคคล 
 3. สรางแบบทดสอบยอยของแตละเร่ือง และแบบทดสอบรวมของแตละหนวยการเรียน 
 4. ใหคําแนะนําในระหวางการเรียนของผูเรียน และตรวจคําตอบของผูเรียนอีกครั้ง 
เพ่ือพิจารณาปญหาและหาทางแกไข 
 5. รวบรวมคะแนนของแตละกลุมและจัดลําดับหลังทดสอบหลังเรียน 
 6. รวมกับผูเรียนสรุปบทเรียนใหครอบคลุมจุดประสงคและเนื้อหาที่เรียน 
 

 95ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 เทคนิครวมดวยชวยกัน มีขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโดยสรุป ดังนี้ 
 1. จัดกลุม โดยใหสมาชิกกลุมๆละ 4-5 คน ในแตละกลุมประกอบดวยผูเรียนเกง  
ปานกลาง และออน (ควรมีทั้งหญิงและชายในแตละกลุม) และจะมีการเปลี่ยนกลุมทุกๆ 8 สัปดาห 
หรือจบเนื้อหา/จุดประสงค 
 2. ทดสอบเพื่อจัดระดับ เปนการทดสอบ เพ่ือจัดระดับตอนเร่ิมตนของการเรียน            
ตามคะแนนที่ได 
 3. ผูเรียนเริ่มศึกษาจากส่ือการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นหรือจัดขึ้นมาใช ดังนี้ 
  3.1 ผูเรียนศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียน และมีการซักถามปรึกษาหารือกับ
สมาชิกในกลุม หรือถามผูสอนในกรณีที่จําเปนตองขอความชวยเหลือ  
  3.2 ผูเรียนแตละคนเริ่มทํากิจกรรมหรือศึกษาจากสื่อที่ไดรับ เม่ือศึกษาจบแลว          
สงใหเพ่ือนในกลุมตรวจคําตอบจากกระดาษคําตอบถาทําถูกหมดทุกขอใหเรียนตอไป แตถายัง
ตอบผิดใหซักถามเพ่ือนในกลุมเพ่ือขอความชวยเหลือไดกอนที่จะถามผูสอน 
  3.3 เม่ือผูเรียนทํากิจกรรมหรือศึกษาถึงหนวยสุดทายเสร็จแลว ผูเรียนจะไดทํา
แบบทดสอบยอยฉบับ 1 จํานวน 10 ขอ  โดยทดสอบเปนรายบุคคลสงใหเพื่อนในกลุมเปน
ผูตรวจ ถาไดคะแนน 80% ขึ้นไป ถือวาผาน แตถาผูเรียนคนนั้นทําไดถูกตองไมถึงเกณฑ 80% 
ผูสอนจะตองเขาไปชวยตรวจสอบปญหาท่ีเกิดขึ้นและใหผูเรียนผูนั้นไปศึกษาสื่อที่ศึกษาไปแลว
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อีกคร้ัง และทดสอบซํ้า ในแบบทดสอบยอยฉบับ 2 ซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบคูขนานกับ
ฉบับ 1 
  3.4 เม่ือทําแบบทดสอบยอยฉบับ 1 และ/หรือ 2 ผานแลวจะนําแบบทดสอบที่ผาน
แลวไปใหหัวหนากลุมที่อยูตางกลุม  เพ่ือที่จะบันทึกผลแบบทดสอบประจําหนวย  ผูเรียน              
ทําแบบทดสอบตองไดคะแนน 80% ขึ้นไป หัวหนากลุมตางกลุมจะบันทึกคะแนนลงในแผน
สรุปผลประจํากลุมของผูทดสอบ จากน้ันผูสอนจะตรวจคําตอบของผู เรียนอีกคร้ังหนึ่ง                      
เพ่ือพิจารณาปญหาและทําการแกไข 
 4. คะแนนและการรับรองของกลุม   
  เม่ือส้ินสุดแตละหนวยการเรียนผูสอนจะรวบรวมคะแนนของกลุมโดยคิดเฉลี่ย
คะแนนที่ตอบถูกจากการทําแบบทดสอบประจําหนวยการเรียนของสมาชิกในแตละกลุม ดังนี้ 
  - กลุมที่ผานเกณฑสูง  ไดเปน กลุมยอดเย่ียม   
  - กลุมที่ผานเกณฑปานกลาง ไดเปน กลุมดีมาก 
  - กลุมที่ผานเกณฑต่ํา   ไดเปน กลุมดี 
 5. สรุปบทเรียน เม่ือสอบจบหนวยการเรียน ผูเรียนและผูสอนจะรวมกันสรุปบทเรียน
ตางใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคของบทเรียน 
 

  ขอดีของเทคนิครวมดวยชวยกัน  
 1. ชวยใหเกิดแรงจูงใจ  มีการเสริมแรงใหเกิดขึ้น ทั้งรายกลุมและรายบุคคล และ
กระตุนใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเอง 
 2. ชวยสงเสริมและกระตุนใหเกิดความชวยเหลือกันในกลุมของผูเรียน ปลูกฝงนิสัย              
ที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม เกิดการยอมรับในกลุมโดยผูเรียนเกงยอมรับผูเรียนออนและ
ผูเรียนออนเห็นคุณคาของผูเรียนเกง 
 3. สามารถนํามาใชแกปญหาผูเรียนเรียนออนในหองเรียนได 
 4. สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี ผูเรียนที่เรียน
ชามีเวลาศึกษาและฝกฝนเรื่องที่ไมเขาใจมากขึ้น และผูเรียนที่เรียนเร็วใชเวลาศึกษานอย ทําให
ไมเบื่อและมีเวลาไปทําอยางอ่ืน เชน ชวยเหลือเพ่ือนที่ออนในกลุม 
 5. ชวยแบงเบาภาระของผูสอนในการจัดการเรียนรูในบางเรื่อง ทําใหผูสอนมีเวลา
สรางสรรคและ ปรับปรุงงานสอนมากขึ้น และมีเวลาที่จะชวยสนับสนุนสงเสริมเราความสนใจ 
หรืออภิปรายปญหากับผูเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมยอย 
 6. ชวยใหผู เ รียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเองมากขึ้นและทราบ
ความกาวหนาของตนเองตลอดเวลา 
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  ขอจํากัดของเทคนิครวมดวยชวยกัน  
 ใชเวลามากในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ดังนั้นจึงตองมีเวลาเพียงพอในการทํา
กิจกรรมตางๆ และควรใหผูเรียนไดมีเวลาผอนคลายระหวางกิจกรรมบาง    
  
 98เทคนิค  STAD (Student Teams Achievement Divisions) 
 เทคนิค STAD ถูกพัฒนาโดย โรเบิรต สลาวิน (Robert Slavin) และคณะ ในมหาวิทยาลัย 
จอหน ฮ็อปก้ินส  
 เทคนิคน้ีเหมาะสําหรับการสงเสริมกระบวนการกลุม เนนการทดสอบเปนรายบุคคล
แบบรวมมือในกลุมแทนการทดสอบแบบแขงขันกันเอง กิจกรรมการจัดการเรียนรูแบงไดเปน            
5 ขั้นตอน คือ 
 1. ผูสอนนําเสนอเน้ือหา ผูสอนจะสอนเนื้อหาแกผูเรียนทั้งชั้นโดยรวมกอน อาจใช
อุปกรณการจัดการเรียนรูตางๆ มาชวยในการจัดการเรียนรู เน้ือหาท่ีสอนจะเปนหนวยการเรียน
ที่จะใหผูเรียนศึกษา  
 2. จัดกลุม กลุมประกอบดวย 4-5 คน และแบงกลุมตามความสามารถที่แตกตางกัน 
หนาที่ของกลุมคือ เตรียมใหสมาชิกเขาทําการทดสอบแขงขัน สมาชิกในกลุมจะอภิปราย             
ทําแบบฝกหัด ถกเถียงปญหากันและทําความเขาใจกับบทเรียน 
 3. ศึกษาความรู สมาชิกภายในกลุมชวยกันศึกษา ทบทวนในเนื้อหาหรือหัวขอที่
ผูสอนกําหนดให โดยชวยกันสรุปเนื้อหาทั้งหมด 
 4. ทดสอบ ผูสอนทําการทดสอบโดยการแจกแบบทดสอบหรือแบบฝกหัดใหผูเรียนทํา 
พรอมอธิบายขั้นตอนการทาํในลักษณะกลุมรวมมือ โดย 
  สมาชิกคนที่ 1  อานคําถามหรือโจทยที่กําหนดใหแกสมาชิกในกลุมฟง 
  สมาชิกคนที่ 2  วิเคราะหหาคําตอบที่ถูกตอง เหมาะสม 
  สมาชิกคนที่ 3  เขียนคําตอบ 
  สมาชิกคนที่ 4  ตรวจสอบคําตอบ 
  ใหสมาชิกในกลุมหมุนเวียนกันทําหนาที่ตางๆ ในแตละขอ จนกวาจะครบขอคําถาม
ที่กําหนดไว พรอมทั้งชวยกันสรุปอีกคร้ังเพ่ือทําความเขาใจรวมกันในกลุม 
  ผูเรียนที่อยูกลุมเดียวกันทุกกลุม แยกทําแบบทดสอบเปนรายบุคคลเพื่อทดสอบ
ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน 
 4. ประเมินผล ผูสอนตรวจสอบความถูกตองของการทําแบบทดสอบ พรอมทั้ง             
นําคะแนนของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนของกลุม แลวคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
 5. ใหรางวัล กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยมากกวาเกณฑที่วางไวจะไดรับคําชมเชย กลุมที่
ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับรางวัล 
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 99เทคนิค TGT (Team – Games - Tournaments) 
 เทคนิค TGT ถูกพัฒนาโดย เดอวีย (Devries) และคณะ เทคนิคน้ีคลายกับเทคนิค STAD 
ยกเวนแตคะแนนการทดสอบ เทคนิค TGT ใชคะแนนที่ตัวแทนแตละกลุมแขงขันกับกลุมอ่ืนๆ 
ขั้นตอนของเทคนิคน้ี มี 4 ขั้นตอน คือ 
 1. ผูสอนนําเสนอเน้ือหา 
 2. จัดผูเรียนเขากลุม 
 3. แขงขัน/ทดสอบ 
 4. ใหรางวัล 
 ในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT ในขั้นการแขงขัน/ทดสอบจะจัดใหผูเรียนที่มี
ระดับความสามารถเทากับทีมตางๆ แขงขันกัน จากน้ันกลุมจะหยิบการดหมายเลข ผูเรียน    
แตละคนจะตอบคําถามตามบัตรที่ไดและคะแนนของกลุมจะไดจากคะแนนของแตละคน               
มารวมกัน สวนการใหรางวัลอาจใชวิธีประกาศหนาชั้นเรียน ในวารสารของสถานศึกษา หรือ
เสียงตามสายของสถานศึกษาก็ไดขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
 
  เทคนิครวมมือรวมกลุม (Co-Op Co-Op) 
 เทคนิครวมมือรวมกลุมนี้ถูกพัฒนาโดยคาเกน (Kagen) เหมาะสําหรับกิจกรรมการจัด  
การเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนทํางานรวมกัน และใชไดดีกับบทเรียนที่มีเนื้อหามาก เนื้อหา             
มีหัวขอยอยมาก 
 101วิธีทํากิจกรรม 
 ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู มีขั้นตอน 10 ขั้นตอนดวยกันดังตอไปน้ี 
 1. ผูเรียนชวยกันอภิปรายหัวขอที่จะศึกษา 
 2. แบงหัวขอใหญออกเปนหัวขอยอย 
 3. จัดผูเรียนเขากลุมตามความสามารถที่แตกตางกัน 
 4. กลุมเลือกหัวขอที่จะศึกษาตามความสามารถของกลุม 
 5. กลุมแบงหัวขอยอยเปนหัวขอเล็กๆ เพ่ือใหผูเรียนแตละคนเลือกไปศึกษา 
 6. ผูเรียนศึกษาเรื่องที่ตนเลือกตามความสนใจ 
 7. ผูเรียนเสนอผลงานของตนเองตอกลุม 
 8. กลุมรวบรวมหัวขอตางๆ จากผูเรียนทุกคนในกลุม 
 9. แตละกลุมรายงานผลหนาชั้นเรียน 
 10. วัดผลโดยการประเมินตามสภาพจริงจากงานที่ผูเรียนแสดงผลงานกับกลุมและ
กลุมแสดงผลงานหนาชั้นเรียน 
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 102เทคนิคเติมเต็ม (Jigsaw) 
 เทคนิคเติมเต็มน้ีอารอนสัน (Aronson) และคณะไดพัฒนาเทคนิคน้ีขึ้นมา อาจทําโดย
การใหผูเรียนในกลุมไปศึกษาในเนื้อหาหรือปญหาใดปญหาหน่ึงกับกลุมอ่ืนๆ ที่ไมซอนกัน           
เม่ือเสร็จงานแลวเขากลุมเดิม แลวสอนเพื่อนในสิ่งที่ตนไดรูมา ทําใหทั้งกลุมไดรับความรู
เพ่ิมเติมโดยเทาเทียมกัน  
 วิธีนี้ใชกับการเรียนในเน้ือหาท่ีเปนความรูใหมและการทบทวนความรูเกา เปนวิธีการ
ที่สงเสริมใหผูเรียนพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยางเทาเทียมกัน เหมาะสําหรับวิชาที่มีเน้ือหามาก
มีภาคปฎิบัตินอย  
 103วิธีทํากิจกรรม 
 ในการทํากิจกรรมมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ผูสอนแบงเน้ือหาท้ังหมดที่จะสอนออกเปนเนื้อหายอยโดยใหมีหัวขอเทากับ
จํานวนสมาชิกในแตละกลุม 
 2. จัดสมาชิกเขากลุมในลักษณะคละความสามารถ 
 3. ผูสอนแจกเนื้อหายอยใหสมาชิกของแตละกลุม ทุกกลุม โดยในแตละกลุมจะตองได
เน้ือหายอยที่ไมซ้ํากัน 
 4. สมาชิกแตละกลุมที่ไดเน้ือหายอยเรื่องเดียวกัน ใหแยกจากกลุมเดิม มารวมกลุม
กันใหมเพื่ออภิปราย พูดคุย และหาขอสรุปของกลุมในประเด็นหรือเน้ือหายอยที่ไดรับมา 
 5. หลังจากไดขอสรุปแลวใหสมาชิกแตละกลุมกลับเขากลุมเดิมอีกคร้ัง แลวใหสมาชิก
แตละคนผลัดเปลี่ยนกันนําเสนอขอมูลสรุปของแตละเน้ือหายอยที่ไดมาใหสมาชิกทุกคน               
ในกลุมฟง ในขั้นตอนน้ีสมาชิกทุกคนสามารถอภิปราย ซักถามในหัวขอยอยที่ไดรับฟง                 
ถาไมเขาใจหรือไมกระจางชัดในเน้ือหายอยน้ันๆ 
 6. ทําการทดสอบเนื้อหาเปนรายบุคคล ซึ่งการทดสอบจะทําหลังจากกิจกรรม                  
สิ้นสุดลง โดยผูเรียนตองทําแบบทดสอบที่ผูสอนเตรียมใหและคะแนนของแตละคนที่ไดจะขึ้นอยู
กับความสามารถในการตอบคําถาม 
 

 104เทคนิคอัศวินโตะกลม (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  ซึ่งเทคนิคน้ี
เหมาะท่ีจะใชสําหรับทบทวนและฝกทํากิจกรรมรวมกัน 
 105วิธีทํากิจกรรม 
 1. ใหผูเรียนแตละคนในกลุมบันทึกขอมูลในตาราง โดยใช 1 ชุดตอ 1 กลุม ซึ่งผูเรียน
ทุกคนจะหมุนเวียนกันเขียนขอมูลในตารางเดียวกัน จากคนท่ี 1-2-3-4 คนละ 1 ขอมูลแลววน
กลับไปยังคนที่ 1-2-3-4 อีก ทําเชนน้ีไปเรื่อยๆ ถามีเวลาพอและเพื่อใหไดขอมูลมากขึ้น 
 2. อาจใชการจับคูกันภายในกลุม 4 คนเพ่ือแขงขันกันระหวาง 2 คู โดยเวียนกันเฉพาะ  
2 คนที่จับคูกันในกลุม เม่ือหมดเวลาที่กําหนดนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกันคูใดไดขอมูล
มากกวาและถูกตองกวาจะเปนผูชนะ ถามีการแขงขันกัน สมาชิกจะชวยเหลือกันมากขึ้น 
 3. ผูสอนผูเรียนรวมกันอภิปรายสรุป 
 

ตัวอยางตารางขอมูล 
 

ชื่ออาหาร ประเภทอาหาร ประโยชนตอมนุษย 
(คนที่ 1)   ขาว คารโบไฮเดรท  ใหพลังงานแกรางกาย 
(คนที่ 2)  เน้ือปลา โปรตีน  เสริมสรางและซอมแซมรางกาย 
(คนที่ 3)  มะมวง เกลือแร,วิตามิน  ……………… 
(คนที่ 4) ………….. …………………… ……………… 
(คนที่ 1) ………….. …………………… ……………… 
(คนที่ 2) ………….. …………………… ……………… 
(คนที่ 3) ………….. …………………… ……………… 
(คนที่ 4) ………….. …………………… ……………… 

 
 106เทคนิคซักไซไลเรียง (Round Robin) 
 เทคนิคซักไซไลเรียงนี้สามารถใชไดในกระบวนการจัดการเรียนรูตอนใดตอนหนึ่งได 
 107วิธีทํากิจกรรม 
 กิจกรรมซักไซไลเรียงสามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน 
 1. แบบสัมภาษณ  3 ขั้นตอน (3-Step Interview) เปนกิจกรรมที่ประกอบดวย 3 
ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ 1  ตอบคําถามผูสอนใหเพ่ือนฟง  
  ขั้นที่ 2  ผูฟงตอบคําถามเดียวกันใหผูพูดฟง  
  ขั้นที่ 3  ทุกคนตอบคําถามใหกลุมฟง  
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  โดยมีการทํากิจกรรมดังนี้ 
  1) กําหนดหมายเลขสมาชิกแตละคนในกลุม เปนเลข 1, 2, 3 และ 4 
  2) ผูสอนตั้งคําถามหรือเสนอหัวขอเร่ือง เชน ผูเรียนมีความรูสึกอยางไรเก่ียวกับ
ไอนสไตน ถาโลกนี้ไมมีพืชสีเขียวจะเปนอยางไร ถาจะใหมนุษยลงไปอาศัยอยูในน้ําตอง
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 สมาชิกคนท่ี 1 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอนใหสมาชิก 
คนที่ 2 ฟงสมาชิกคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอนใหสมาชิก คนที่ 4 ฟง     
  ขั้นที่ 2 สมาชิกคนที่ 1 และคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามของผูสอน
ใหสมาชิก ในกลุมฟง 
   ขั้นที่ 3 สมาชิกคนท่ี 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) เปนกิจกรรมที่ประกอบดวย                 
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   
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  เทคนิคเพื่อนคูคิด (Think pair share) 
 เทคนิคเพ่ือนคูคิดเปนกิจกรรมที่ชวยฝกทักษะการคิด สงเสริมความคิดสรางสรรค
สามารถใชไดในกระบวนการจัดการเรียนรูตอนใดตอนหนึ่งได 
 109วิธีทํากิจกรรม 
 เทคนิคเพ่ือนคูคิดประกอบดวยกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ 1  ผูสอนตั้งปญหาหรือขอคําถาม 
 ขั้นที่ 2  สมาชิกทุกคนคิดหาคําตอบตามเวลาที่ผูสอนกําหนดไว 
 ขั้นที่ 3  สมาชิกจับคูปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับคําตอบ 
 ขั้นที่ 4  ผูสอนสุมเรียกผูเรียนใหตอบปญหาใหฟงทั้งหองเรียน 
 
 110เทคนิคเพื่อนรวมงาน (Partners) 
 เทคนิคเพ่ือนรวมงานนี้เหมาะกับการจัดการเรียนรูบทเรียนใหม การพัฒนาแนวความคดิ 
และเพิ่มความจํา ผูเรียนมีโอกาสฝกทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอขอมูลดวย 
 111วิธีทํากิจกรรม 
 ใหผูเรียนในกลุมจับคูกันไปปรึกษากับอีกคูในกลุมอ่ืน แลวนําความรูที่ไดมาปรกึษากบั
อีกคูในกลุมเดิมของตน 
 
 112เทคนิค คนหารวมกัน  (Group Investigation) 
 แนวความคิดของเทคนิคคนหารวมกันน้ีเสนอโดย ชะแรน (Sharan) เปนเทคนิค          
การจัดการเรียนรูที่เหมาะกับการแกปญหาหรือหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ กลุมประกอบดวย
สมาชิก 2-6 คน ผูเรียนวางแผนดวยกัน ถกปญหา คนหาคําตอบ อภิปรายและสรุปผลเพื่อรายงาน
หนาชั้น สวนการวัดผลตัดสินจากผลงานสรุปของกลุม  
 113วิธีทํากิจกรรม 
 เทคนิคคนหารวมกันมีขั้นตอนในการทํากิจกรรมดังนี้ 
 1. ผูสอนอธิบายหัวขอ และจัดกลุมผูเรียนในลักษณะคละความสามารถ 
 2. ขั้นวางแผน ผูเรียนวางแผนทํางาน โดยผูเรียนจะตองคํานึงถึงหัวขอที่จะเรียน 
วิธีการรวบรวมขอมูลและการแบงงานกันทํา 
 3. ขั้นทํางาน ขั้นนี้ผูเรียนจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อภิปราย รวบรวมขอมูลและ
สรุปผล รวมกัน เปนการสรุปผลของกลุมโดยสรุปสาระสําคัญของเรื่องที่ศึกษา สมาชิกในกลุม
ตองชวยกันแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง และตองใหความสําคัญกับความคิดเห็นของผูเรียน         
ที่ออนที่สุดในกลุมดวยโดยใหแสดงความคิดเห็นกอน 
 4. ขั้นนําเสนอ  นําเสนอผลการสรุปของกลุมหนาชั้นเรียน 
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 5. ขั้นวัดผล อาจทําไดโดยใหเพ่ือนวัดผลกันเอง (Peer evaluation) หรือผูสอน           
วัดผลเองโดยการแจกคําถามแกผูเรียนทุกคน หรืออาจใหการวัดผลโดยผูสอนเปนผูสังเกตทักษะ
ตางๆ ที่ผูเรียนใชทํางานกลุมก็ได 
 เทคนิคการจัดการเรียนรูนี้ เหมาะสําหรับการจัดการเรียนรู เ น้ือหาท่ีตองการ               
ความเขาใจในลักษณะความคิดรวบยอดหรือการคนควาหาคําตอบในลักษณะของการทํา
โครงงาน ไมเหมาะกับเนื้อหาที่ มีคําตอบเฉพาะ เทคนิคนี้จะเนนการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน                   
ทั้งภายในกลุมและระหวางกลุม ฝกทักษะการสื่อสารใหกับผูเรียนดวย 
 
 114เทคนิคเครือขายความคิด (Team Word-Webbing) 
 เทคนิคเครือขายความคิดเหมาะสําหรับบทเรียนที่ตองการใหเห็นองคประกอบยอย
และความสัมพันธขององคประกอบยอย หรือเปนบทเรียนที่ตองการใหวิเคราะหความคิดหรือ
ความสัมพันธของความคิดหลักกับองคประกอบตางๆ เทคนิคน้ีจะชวยพัฒนาแนวความคิดไดดี 
 115วิธีทํากิจกรรม 
 เทคนิคเครือขายความคิดมีขั้นตอนในการทํากิจกรรมดังนี้ 
 1. จัดสมาชิกเขากลุมในลักษณะคละความสามารถ 
 2. ใหสมาชิกภายในกลุมแตละกลุมชวยกันเขียนแนวความคิดหลักและองคประกอบ
ยอยของแนวความคิดหลัก พรอมแสดงความสัมพันธระหวางความคิดหลักกับองคประกอบ           
ในลักษณะของแผนภูมิความรู 
 3. นําเสนอแผนภูมิความรูสรุปของกลุมตอชั้นเรียน 
 4. ผูสอนประเมินผลจากแผนภูมิความรูสรุปของกลุม 
 

 
การจัดการเรียนรูแบบโครงสรางความรู (Graphic Organizer) 

 การจัดการเรียนรูแบบโครงสรางความรูหรือแผนผังความคิด เปนการฝกใหผูเรียน
รวบรวมขอมูลหรือความรูจากการศึกษาคนควา การอาน การฟงคําบรรยาย แลวนําขอมูล                  
มาจัดกลุม เขียนเปนภาพแสดงใหเห็นถึงโครงสรางความคิด กระบวนการคิด และความสัมพันธ
ของกระบวนการคิด โดยใชรูปภาพ แผนภาพหรือสัญลักษณเปนสื่ออธิบายความคิด ซึ่งอาจ
แสดงโครงสรางความคิดไดในหลายรูปแบบ เชน 
 1. แผนผังความคิด (Mind Mapping) 
  เปนการแสดงโครงสรางของการคิด  กระบวนการคิด และความสัมพันธของ
กระบวนการคิด  ตั้งแตตนจนจบ ชวยใหมองเห็นภาพรวมของความคิดและเคาโครงของ
ความคิดในเรื่องที่กําลังคิด ทําใหมองเห็นความสัมพันธของความคิด ทําไดโดยเขียนความคิด



 
 

                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 

82 

หลักไวตรงกลางและโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรอง ความคิดยอย และความคิดที่แยกยอยที่
มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ขยายไดตอไปอีก ไมมีทิศทางที่กําหนดแนนอนตายตัว ดังตัวอยาง
ตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.2 แสดงลักษณะของแผนผังความคิด 

 
 1172. แผนผังใยแมงมุม (Web) 
  เปนการคิดแบบโยงใยสัมพันธ เพ่ือสรางความคิดใหกระจางชัด มองเห็นความสัมพันธ
ของความคิดที่เก่ียวของมีลักษณะคลายแผนผังความคิด (Mind mapping) แตจะเขียนในลักษณะ
ของวงกลมและแขนงของวงกลมโดยเขียนหัวขอหลักไวตรงกลาง แลวเขียนหัวขอรองที่มี
ความสัมพันธกับหัวขอหลักไวตามแขนงของวงกลม และถามีความคิดยอยที่เก่ียวของสัมพันธ            
ก็สามารถแตกความคิดออกไปไดอีก  สามารถใชในการระดมสมองโดยเสนอความคิดตางๆ            
ที่ยังไมตัดสินถูกผิด เปนเพียงการระบุสิ่งเก่ียวของที่สัมพันธกันใหมากที่สุด ใชไดในการจัด           
การเรียนรูทุกวิชากับทุกกิจกรรม ไดอีกตามตัวอยางตอไปน้ี 
 

ออกลูกเปนไข 

ออกลูกเปนตัว 

ไขไมมีเปลือกแข็งหุม 
ไขมีเปลือกแข็งหุม 

ส่ิงมีชีวิต 

ไวรัส 

มีดอก 

ไมมีดอก 

สัตวน้ํา 

สัตวบก 

โปรตสิต 

พืช สัตว 

สัตวปก 



 
 

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.3 แสดงลักษณะของแผนผังใยแมงมุม 
 
 3. แผนผังรูปแบบเวนน (Venn Diagram) 
  เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของสิ่งของหรือแนวคิดตั้งแต 2 สิ่งขึ้นไปวาสวนใด
ลักษณะใดที่มีความเหมือนหรือความตางกัน เปนการคิดแบบหาตัวรวมในสิ่งที่เหมือนกัน             
ชวยใหผูเรียนรูจักจําแนกความเหมือนและความตางของสิ่งของ สถานที่ และบุคคล หรืออ่ืนๆ 
ไดดี โดยการเขียนเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธดังตัวอยางตอไปน้ี 

 เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของสิ่งของ 2 สิง่ เชน เปดกับไกมีสวนใด
ที่เหมือนหรือตางกัน 
 

 
 
 
 
 

             เปด          ออกไขได 
วายนํ้าได          มีปก 
เทามีพังผืด        มี 2 ขา 
  ปากแบน 

 

            ไก 
     ปากแหลม 
     เทาไมมีพังผืด 
 วายนํ้าไมได 

ทหารเรือ 

 

อาชีพ 

อาจารย 
ทหาร 

ทนายความ 

พอคา 

แพทย 

พยาบาล 

เกษตรกร 

… … …
 

… … …
 

ทหารอากาศ ทหารบก 

รับจาง 
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 เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของสิ่งของมากกวา 2 สิ่ง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

ภาพที่ 5.5 แสดงลักษณะของแผนผังความคิดแบบวงจร 
 
 
 
 
 

เหมือนกัน 2 สิ่ง 

เหมือนกัน 3 สิ่ง 

ตัวเต็มวัย 

ไข 

ดักแด 

หนอน 
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 5. แผนผังกางปลา (The Fish Bone) 
  เปนการคิดหาสาเหตุของปญหา เชน แดงหนีเรียน เพราะสาเหตใุด เปนตน     
การเขียนแผนผังทําไดโดยกําหนดเร่ืองแลว หาสาเหตุและผลตางๆ ในแตละดาน 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.6  แสดงลักษณะของแผนผังกางปลา 
 
 1216. แผนผังแบบจําแนกรายละเอียด (The Grid) 
  เปนการคิดแบบจําแนกรายละเอียดของสิ่งที่คิด ฝกการมองใหเห็นถึงรายละเอียด
ของสิ่งนั้น เชน  อาหารตอไปน้ี แตละชนิดมีสารอาหารอะไรบาง 
 

สารอาหาร 
รายการอาหาร 

คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร วิตามิน 
1. ราดหนาทะเล 
2. ขาวผัด  
3. แกงเน้ือ 
4. น้ําพริกปลาทู 
5. ………………… 

     

 
ภาพที่ 5.7 แสดงลักษณะของแผนผังแบบจําแนกรายละเอียด 

หยาราง 
 

ทะเลาะวิวาท 

ครอบครัว 
เพ่ือน 

ผูสอน 
การเรียน 

สาเหตุท่ีแดง
หนีเรียน 

ผูสอนดุ 
 

  ผูสอนสอนไมรูเรื่อง 
 

    ถูกผูสอนตี 

สอบคะแนนไมดี 
 

    ไมไดทําการบาน 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การเรียงลําดับวงจรชีวิตของมนุษยจากออนไปแก 
 
 
 
 
  1                       2                      3                      4                      5 
 

ภาพที่ 5.8 แสดงลักษณะของแผนผังความคิดแบบเปรียบเทยีบเรยีงลําดับ 

แรกเกิด วัยผูเรยีน หนุมสาว วัยผูใหญ วัยชรา 

5. สรุปผล เผยแพร 

4. ลงมือทําโครงงาน 

3. ออกแบบการทําโครงงาน 

2. ตั้งสมมติฐาน  

1.  คิดหาหัวขอเร่ือง 
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การจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน (Learning  Center) 
  ความหมาย 
 เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ใช             
สื่อประสมและกระบวนการกลุมเปนสําคัญ มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเปนแหลงศึกษาให
ผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูใสตนเองดวยการเรียนรูจากโปรแกรมการจัดการเรียนรู ซึ่งจัดไว
ในรูปของชุดการจัดการเรียนรู ผูเรียนจะหาประสบการณเรียนรูโดยประกอบกิจกรรมใหครบ          
ทุกศูนย ภายใตการดูแลของผูสอนซึ่งทําหนาที่เปนผูประสานงาน   
 

 124ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 2. เพ่ือฝกการทํางานเปนกลุม 
 3. ฝกความรับผิดชอบการทํากิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของตนเอง 
 

 125องคประกอบของศูนยการเรียน 
 ศูนยการเรียนมีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) บทบาทของผูสอน 2) บทบาท
ของผูเรียน 3) ชุดการจัดการเรียนรู และ 4) การจัดหองเรียน ซึ่งสาระสําคัญของแตละองคประกอบ
มีดังนี้ 
 1. บทบาทของผูสอน  ในการจัดการเรียนรูแบบน้ีผูสอนจะลดบทบาทลงไป                 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูโดยผูสอนจะมีบทบาทดังนี้ 1) เปนผูกํากับการเรียนรู                   
2) เปนผูประสานงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู 3) บันทึกพัฒนาการของผูเรียนแตละคน และ  
4) เตรียมสื่อ และเตรียมกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการจัดการเรียนรู              
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2. บทบาทผูเรียน  ผูเรียนจะมีบทบาทสําคัญมากขึ้น เน่ืองจากผูเรียนเปนศูนยกลาง
การเรียนรู ถาผูเรียนมีบทบาทท่ีถูกตองการจัดการเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผูเรียน
จะมีบทบาทดังน้ี 1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับขอปฏิบัติ ในแตละศูนยการเรียน 2) ปฏิบัติตาม
กิจกรรมที่กําหนดไวในศูนยการเรียน 3) ศึกษาใหครบทุกกิจกรรม  และ 4) ใหความรวมมือกับ
กลุมในการทํากิจกรรม 
 3. ชุดการจัดการเรียนรู คือ ระบบการนําเร่ืองราวที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาที่สอน
แตละหนวยมาใช ในการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียน ชุดการจัดการเรียนรูถือวาเปน
องคประกอบที่สําคัญ ซึ่งประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหา และวัสดุอุปกรณทั้งหมด ตลอดถึง
กิจกรรมตางๆ ที่รวบรวมไวเปนระเบียบในกลองการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษา               



 
 

                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 

88 

จากประสบการณทั้งหมดนี้อยางไดผลยิ่งขึ้น หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในการผลิต                 
ชุดการจัดการเรียนรู คือ การใชสื่อประสม และการใชวิธีวิเคราะหระบบ  
  267ชุดการจัดการเรียนรูมีสวนประกอบที่สําคัญคือ 
  3.1 คูมือผูสอน  ซึ่งจะมีรายละเอียดเก่ียวกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เน้ือหา  
ผลงานที่คาดหวังจากผูเรียน สื่อการเรียน หนังสือประกอบการคนควาสําหรับผูสอน แนวการ
ประเมินผล ขั้นการดําเนินการจัดการเรียนรู 
  3.2 แบบทดสอบสําหรับการประเมินผล 
  3.3 แบบฝกปฏิบัติสําหรับผูเรียน ซึ่งอาจจะประกอบดวยบัตรตางๆ ที่ใชในการ
ประกอบกิจกรรม ไดแก บัตรคําสั่ง บัตรเน้ือหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถามและบัตรเฉลย 
  3.4 สื่อการจัดการเรียนรูที่เลือกแลวมีความเหมาะสมในดานตางๆ สําหรับศูนย
การเรียนแตละศูนย 
  268ประเภทของชุดการจัดการเรียนรู 
  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 เปนการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนธรรมดาใหเปนศูนยการเรียนใหผูเรียนไดปฏิบัติ        
กิจกรรมโดยจัดโตะออกเปนกลุมๆ ที่นิยมกันมักจัดประมาณ 4-6 กลุม ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับเน้ือหาท่ี
แบงเปนตอนๆ และจะตองแบงผูเรียนใหเทากับจํานวนตอนของเนื้อหา ในแตละกลุมจะมีเน้ือหา 
สื่อการจัดการเรียนรูและกิจกรรมแตกตางกันไป ผูเรียนในสถานศึกษาจะผลัดเปลี่ยนกันเรียนรู
และทํากิจกรรมในแตละศูนยจนครบทุกศูนย (จะมีอีกศูนยหน่ึงเรียกวา ศูนยพิเศษ หรือศูนย
สํารอง สําหรับกลุมที่เรียนเร็วกวากลุมอ่ืน) ผูเรียนจะเรียนโดยปรึกษากันเปนกลุมๆ ซึ่งแตละ
กลุมจะมีหัวหนากลุม 1 คน เพ่ือทําหนาที่ประสานงานระหวางกลุมเพ่ือนผูเรียนและผูสอน  
 

 126ลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบศูนยการเรียน 
 ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนรูวิธีนี้คือ ใหผูเรียนลงมือทํากิจกรรมและศึกษา                
ดวยตนเองมากขึ้น รูจักแสดงความคิดเห็น รูจักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและรูจักรวมมือ              
การจัดการเรียนรูแบบน้ีเปนการนําเนื้อหาในบทเรียนมาแบงเปนสวนๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู                
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ทีละหนวย ซึ่งถือวาเปนการจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันหมายถึง
สิ่งตอไปน้ี 
 1. เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 
 2. เปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูไปทีละนอยตามความเหมาะสม 
 3. ผูสอนใหคําปรึกษาและแนะนําหลักและวิธีการตางๆ ในการเรียนรูแบบศูนยการเรียน 
 4. ผูสอนจัดเตรียมเน้ือหา กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อการจัดการเรียนรูตลอดจน
การวัดผลใหพรอมมูล เพ่ือจะใชสอนแบบศูนยการเรียน ซึ่งจะเปนปจจัยในการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค 
 5. ผูเรียนจะทราบผลการเรียนทันทีหลังจากที่เรียนจบศูนย ถาเปนผลแหงความพึงพอใจ
ก็จะเกิดความมีกําลังใจ  แตถาเปนผลที่ยังไมพอใจก็จะปรับปรุงใหดีขึ้น 
 6. เปนการเรียนท่ีไมกอใหเกิดความเบื่อหนายเพราะผูเรียนตองเรียนรูแขงกับเวลา 
 

 127ประเภทของศูนยการเรียน 
 1. การจัดศูนยการเรียนในชั้นเรียน ไดแก การจัดมุมวิชาการตางๆ ดานขางหรือ          
หลังชั้นเรียนเหมือนที่ผูสอนเคยทํากันมา ซึ่งมักจะทํากันตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาหรือเพื่อ
ตกแตงชั้นเรียน 
 2. การจัดศูนยการเรียนแบบเอกเทศ เปนการจัดชั้นเรียนเพ่ือแบงกลุมกิจกรรม          
เปนหนวยๆ โดยเฉพาะสําหรับการเรียนโดยวิธีนี้  ซึ่งเปนศูนยการเรียนสําหรับการจัดการเรียนรู
ที่แทจริง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.9 แสดงลักษณะการจัดหองเรียนแบบศูนยการเรียน 

  ศูนยที่ 1 

  ศูนยที่ 2   ศูนยที่ 4 

  ศูนยที่ 3 

  ศูนยที่ 5 (ศูนยสํารอง) 
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 ในการจัดการเรียนรูแตละศูนยจะมีสิ่งสําคัญ 3 ประการคือ 
 1. เน้ือหา 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 
 

 128ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 1. ผูสอนควรทําขอตกลงกับผูเรียนทั้งชั้นกอนในลักษณะของวิธีเรียน และการปฏิบัติ
เก่ียวกับเวลา ความรับผิดชอบ 
 2. แตละกลุมเขาศึกษาประจําศูนย ฉะนั้นขั้นตอนนี้จะมีกลุมผูเรียนทุกศูนย ใหหัวหนา
กลุมหยิบบัตรคําสั่ง และผูเรียนแตละคนหยิบเคร่ืองเขียน แลวคอยปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่ง 
 3. เม่ือครบหนึ่งหนวยเวลาผูสอนบอกใหเปลี่ยนศูนยตามลําดับที่ไมสับสน ซึ่งตกลง
กันไวแตแรกแลว สําหรับพวกที่มีเวลาเหลืออาจเขาศูนยสํารองกอนโดยไมตองคอยเพื่อเพ่ิมพูน
ความรูพิเศษที่ไดจัดเตรียมไวให 
 เม่ือศึกษาจนครบศูนยแลวก็จัดการจัดการเรียนรูโดยพบปะกันหมด เหมือนตอนแรก
แลวมีการอภิปรายซักถามหรือเสนอรายงาน แลวแตจะกําหนดใหเหมาะสม 
 สําหรับเคร่ืองมือที่ ใช เขียนยกเวนกระดาษที่แตละคนใชจดบันทึก เ ม่ือเสร็จ
กระบวนการเรียนแลว ตองเก็บเขาที่ประจําศูนย 
 

 129ขอดีและขอจํากัด 
 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
เหตุผล จะคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาท่ีถูกตองดวยตนเอง โดยผูสอนตั้งคําถาม
ประเภทกระตุนใหผูเรียนใชความคิด หาวิธีการแกปญหาไดเองและสามารถนําการแกปญหา         
มาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได 
 
 131ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือกระตุนใหผูเรียนทําการสอบสวนคนควาความรูดวยตนเอง 
 2. เพ่ือฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
 3. เพ่ือฝกใหผูเรียนใชความคิดหาวิธีการแกปญหาไดเอง 
 

 132บทบาทของผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 
 ในการจัดการเรียนรูแบบน้ีผูสอนคือผูแนะแนวทาง คอยชวยเหลือผูเรียน และ             
สรางสถานการณเพ่ือใหเกิดการเรียนรู  ฉะนั้นผูสอนควรมีบทบาท 3 ประการ คือ 
 1. ปอนคําถามผูเรียนเพ่ือนําไปสูการคนควา ผูสอนจะตองรูจักปอนคําถามจะตองรูวา
ถามอยางไรผูเรียนจึงจะเกิดความคิด 
 2. เม่ือไดตัวปญหาแลวใหผูเรียนทั้งชั้นอภิปรายวางแผนแกปญหา กําหนดวิธี
แกปญหาเอง 
 3. ถาปญหาใดยากเกินไป ผูเรียนไมสามารถวางแผนแกปญหาได ผูสอนกับผูเรียน
อาจรวมกันหาทางแกปญหาตอไป 
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 133ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ประกอบดวยขั้นตางๆ 4 ขั้น คือ 
 ข้ันที่ 1 การสังเกต (Observation) ผูเรียนสังเกตสภาพการณหรือสิ่งแวดลอม           
อันเปนปญหา พยายามนําความคิดรวบยอดเดิมมาแปลความหมาย ทําความเขาใจจัดโครงสราง
ความคิดในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหสอดคลองสัมพันธกับสภาพการณอันเปนปญหานั้น 
 ข้ันที่ 2 การอธิบาย (Explanation) ผูเรียนจัดโครงสรางความคิด ตั้งสมมติฐาน 
เพ่ืออธิบาย คิดทบทวนหรือทําความเขาใจปญหาน้ันๆ ใหชัดเจน เปลี่ยนแปลงโครงสราง
ความคิดหลายๆ รูปแบบเพื่ออธิบายทําความเขาใจปญหา 
 ข้ันที่ 3 การทํานาย (Prediction) เม่ือจัดโครงสรางความคิดหลายๆ รูปแบบหรือ
อธิบายปญหาแลว มองเห็นแนวทาง มีความเขาใจ สามารถทํานายหรือพยากรณไดวาเม่ือเปน
เชนนี้ ผลจะเปนอยางไร อะไรจะเกิดขึ้น 
 ข้ันที่ 4 ข้ันการนําไปใชและสรางสรรค (Control and Creativity) สามารถทํา
ความเขาใจได แกปญหาได สามารถคิดกวางไกลออกไปในการใชประโยชนกวางขวาง            
คิดสรางสรรคนําไปใชในสภาพการณตางๆ ไมจํากัดอยูเพียงแตการแกปญหาได หรือพอใจ
เพียงแตการแกปญหาไดเทาน้ัน   
  
 ขอดี 
 1. สงเสริมใหผูเรียนใชความคิดและสติปญญาของตัวเองอยางมีอิสระ 
 2. ทําใหผูเรียนเปนคนชางสังเกต มีเหตุผล ไมเชื่ออะไรงายๆ โดยไมตรวจสอบ  
 
 ตัวอยางกิจกรรมชุดสืบสวนสอบสวน  เรื่องระบบสืบพันธุ 
 
 1.  
                       
 
 
 
 
 
 
 

 ไกตัวผูที่โตเต็มที่ มีหงอนขนาดใหญ  ขนัได 

 ไกตัวเมียที่โตเต็มที่ มีหงอนขนาดเล็ก  ขันไมได 

ลูกไก มีหงอนขนาดเล็ก  ขนัได 

ขอเท็จจริงนี้บอกอะไรใหแกเราบาง ? 
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 2. จากการทดลองตอไปน้ีใหสังเกตผลที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 3. จากการทดลองตอไปน้ี ใหสังเกตผลที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
  4. จากขอเท็จจริงในขอ 1. จากผลการทดลองท่ีไดในขอ 2, 3 และจากความรูที่ผูเรียน
ไดเรียนมา ผูเรียนจะตั้งสมมติฐานของการทดลองในขอ 2 และ 3 อยางไร? และจะทําการพิสูจน
สมมติฐาน โดยการวางแผนการทดลองอยางไร 
  5. จากขอเท็จจริงเหลาน้ี ทําใหมีผูสงสัยเก่ียวกับสารสังเคราะห ก. และ ข. เขาจึงทํา
การทดลองดังตอไปน้ี 

 
 
                    ทําการทดลองซ้ําอีกครั้งโดย 

 
 
 
 
 

 ไกตัวผูโตเต็มท่ี ตัดอัณฑะ     หงอนขนาดเล็กลง   ไมขัน 

 ไกตัวผูโตเต็มท่ี ตัดอัณฑะ  แลวฉีดสารสังเคราะห ก. หงอนขนาดใหญ ขันได 

ขอเท็จจริงนี้บอกอะไรใหแกเราบาง ? 

 ไกตัวผูโตเต็มท่ี ตัดอัณฑะ     หงอนขนาดเล็กลง   ไมขัน 

 ไกตัวผูโตเต็มท่ีแลวฉีดสารสังเคราะห ข.     หงอนขนาดเล็กลง   หยุดขัน 

ขอเท็จจริงนี้บอกอะไรใหแกเราบาง ? 

 ฉีดสารสังเคราะห ก. ใหแกลูกไก    หงอนมีขนาดโตขึ้นและขันไดภายในเวลา 2 วัน 

ผลที่ไดจากการทดลอง ผูเรียนจะแปลผลวาอยางไร ? 

 ฉีดสารสังเคราะห ข. ใหแกลูกไก ท่ีมีหงอนโตแลวและขันได เนื่องจากไดรับสารสังเคราะห ก. 
  ลูกไกมีหงอนขนาดเล็กลง และคอยลดความถ่ีในการขันลงจนหยุดขัน 

ผลท่ีไดจากการทดลอง ผูเรียนจะแปลผลวาอยางไร ? 
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrating Method) 
ความหมาย  

 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยเชื่อมโยง
ระหวางประสบการณเดิมและประสบการณใหม และเปนประสบการณตรงที่ เชื่อมโยง
ความสัมพันธในวิชาการหลายๆ แขนงวิชาในลักษณะสหวิทยาการ โดยใชกระบวนการเรียนรู  
กระบวนการคิด  กระบวนการแกปญหาและกระบวนการแสวงหาความรู ที่เชื่อมโยงทั้งหลักสูตร
และวิธีการจัดการเรียนรู เทคนิคการจัดการเรียนรู  ตลอดจนแนวคิดของผูเรียนเพ่ือใหเกิด
ความรูแบบองครวม  เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสมการจัดการเรียนรู
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
สาขาอ่ืนๆ ไปพรอมๆ กัน ไมสอนแบบแยกสวน 
 2. บูรณาการระหวางวิชา คือ ผูสอนคนเดียวสอนหลายวิชาหรือผูสอนหลายคนสอน  
จะบูรณาการในลักษณะที่ผูสอนจะตองยึดมาตรฐานกลุมวิชาใดวิชาหน่ึงเปนแกน  แลวรวบรวม
เน้ือหาของทุกวิชาที่จะเช่ือมโยงมาอยูภายใตหัวเรื่องการเรียนรูเดียวกัน เชน การจัดการเรียนรู
เร่ืองพืชในวิชาวิทยาศาสตร บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพดานการเกษตร และบูรณาการกับ
เรื่องของสิ่งแวดลอม  เปนตน 
  ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
 1. กําหนดหัวขอสาระการเรียนรู โดยเริ่มจากโครงสรางของหลักสูตรในระดับ
ทองถิ่นหรือที่ใชอยู ดวยการระดมสมองจากผูเรียนและผูสอน เปนการดึงใหผูเรียนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการเรียนรูมากขึ้น หัวขอที่จะนํามาสอนแบบบูรณาการไดดีควรเปนเรื่องที่มี
ความเกี่ยวของสัมพันธกับความเปนอยูในชีวิตประจําวันมากที่สุด 
  2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  ผูสอนตองกําหนดจุดประสงคการเรียนรูให
ชัดเจนวาเม่ือเรียนรูเร่ืองนี้จบแลวผูเรียนควรจะไดอะไรบาง ซึ่งควรจะสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรูตามชวงชั้นดวย ถาจัดการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรใหมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3. กําหนดเน้ือเรื่อง โดยขยายเนื้อหาใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู
ในแตละชวงชั้นแตละวิชา 
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 4. กําหนดขอบเขตการเรียนรู กําหนดกิจกรรมการเรียนรูรวมกันกับผูเรียน และ 
จัดคาบเวลาใหเหมาะสมกับเน้ือหาและกิจกรรม และตองมีความยืดหยุนตามกิจกรรมการเรียนรู 
และเนื้อหา โดยเฉพาะถาเปนการบูรณาการระหวางวิชาการจัดเวลาใหเหมาะสมเปนเร่ืองที่
สําคัญมาก 
 5. ดําเนินกิจกรรม ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูที่กําหนดไว ดวยวิธีการที่หลากหลาย 
และใหมีการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งภายในทองถิ่นและชุมชนและจากแหลงขอมูล
ภายนอก 
 6. ประเมินผล โดยเนนการประเมินผลตามสภาพจริง  อาจจะประเมินในลักษณะของ
การใชแฟมสะสมผลงานของผูเรียน การสังเกต กิจกรรมการปฏิบัติจริง การสนองตอบตอ               
การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาความรูของผูเรียนก็ได 
 

การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ (Ask and Question Model) 
การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ เปนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิด

และรูจักหาคําตอบดวยตนเอง ซึ่งในการตั้งคําถามผูตั้งคําถามจะตองใชความคิดในการตั้งคําถาม 
ขณะเดียวกันผูตั้งคําถามจะตองมีคําตอบอยูในใจการจัดการเรียนรูแบบถามตอบ  เปนการจัด          
การเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนคิด วิเคราะห วิจารณและผูเรียนจะเรียนรูเก่ียวกับการใชภาษา             
ในการสื่อสาร และเปนการสงเสริมกระบวนการคิด 
 การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนรูไดทุกวิชา             
โดยผูสอนจะตองเตรียมแหลงขอมูล ไดแก สื่อการจัดการเรียนรู เอกสารความรู ใบความรู  
หนังสือเรียน หนังสือคนควา สื่อโสตทัศนศึกษา เชน วีดิทัศน เทปตางๆ ซีดีรอมแหลงความรู 
เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาคนควา 
 การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ มีขั้นตอนดังน้ี 1) แนะนํากิจกรรม 2) ศึกษาความรู  
3) วางแผน  4) ดําเนินการถามตอบ 5) ทบทวนและสรุปความรู และ 6) กิจกรรมสรางสรรค 
 136ข้ันที่ 1  แนะนํากิจกรรม 
 ผูสอนจะกําหนดหัวขอการเรียนและจุดประสงคการเรียนรูและขั้นตอนการเรียน ผูสอน
กับผูเรียนจะรวมกันกําหนดหัวขอกิจกรรมการเรียนเปนหัวขอยอย  เพ่ือใหผูเรียนกําหนดหัวขอ 
การตั้งคําถามใหตรงจุดประสงคการเรียนรู 
 137ข้ันที่ 2  ศึกษาความรู   
 ผูเรียนศึกษาความรูจากสื่อตางๆ ที่ผูสอนจัดเตรียมไว โดยแบงผูเรียนเปนกลุม            
กลุมละ 6-8 คน ผูเรียนศึกษาส่ือแลวตั้งคําถาม ลักษณะของคําถามอาจแบงไดเปน 3 ลักษณะ 
คือ  คําถามที่เปนขอเท็จจริงซ่ึงตองการคําถามตรงๆจากสื่อที่ศึกษา คําถามที่ตองการคําอธิบาย
ชี้แจงหรือการตีความหมายเก่ียวกับเรื่องราวท่ีอาน ตองการเหตุผลมาสนับสนุนคําตอบ คําถาม
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จะใชัคําวา ทําไม อยางไร เหตุผลใด อะไรเปนเหตุ หมายความวาอยางไร เปนตน และคําถาม
เกี่ยวกับการประเมินคุณคาเน้ือหา ความคิด หรือความรูจากส่ือที่ศึกษา เพ่ือตองการ           
การตัดสินประเด็นปญหาตางๆ ผูเรียนจะเขียนคําถามลงในกระดาษขนาด 3 x 6 นิ้ว แผนละ           
1 คําถาม 
 138ข้ันที่ 3  วางแผน  
 ผูเรียนแตละกลุมจะจัดกลุมคําถามของกลุมตนเอง ตามเนื้อหาสาระท่ีเปนเรื่อง
เดียวกันเขาดวยกัน คัดเลือกประเด็นคําถามที่ไมตรงประเด็นออก แลวนําคําถามของทุกกลุมมา
รวมกัน จัดเปนประเด็นคําถามคลายกันเขาดวยกัน และวางแผนการถามตอบคําถาม 2-3 คร้ัง 
โดยกําหนดตัวบุคคลที่จะถามและตอบคําถาม 
 139ข้ันที่ 4  ดําเนินการถามตอบ 
 การจัดที่นั่งของผูตอบคําถาม และผูถามคําถามนั้น ผูตอบคําถามจะนั่งหนาชั้น            
สวนผูถามคําถามจะนั่งดานขางของผูตอบคําถามมุมใดมุมหน่ึงของหองเรียน โดยผูถามคําถาม
จํานวน 2-3 คน จะเรียงลําดับเน้ือหาของคําถามที่มีเนื้อหาประเภทเดียวกันเขาดวยกัน และ 
อานคําถามทีละขอใหผูตอบ  คําถามเปนผูอธิบายและชี้แจง สวนมากคําถามของกลุมใด ตัวแทน
ของกลุมจะเปนผูตอบ และผูตอบคนอื่นจะเปนผูเสริมหรือเพ่ิมเติมความคิดใหสมบูรณ  สวนผูฟง
จะเปนผูจดบันทึกคําถามคําตอบแตละประเด็นไว 
 140ข้ันท่ี 5  ทบทวนและสรุปความรู 
 หลังจากการถามตอบคําถามแตละคร้ัง ผูสอนกับผูเรียนจะชวยกันสรุปเน้ือหาสาระ
ตามประเด็นคําถามโดยจัดหมวดหมูของเนื้อหาสาระความรูเขาดวยกัน และตั้งเปนหัวขอเร่ือง            
ที่เปนคําตอบคลายกันเขาดวยกัน 
 141ข้ันที่ 6   กิจกรรมสรางสรรค 
 เม่ือตอบประเด็นคําถามหมดทุกประเด็นแลว  ผูเรียนแตละกลุมจะประชุมเพ่ือวางแผน
จัดกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู เชน ทําสมุดถามตอบ เขียนบทความ ประกวดสมุดบันทึก
ความรู เขียนบทวิจารณ เขียนแผนภูมิดวยแผนภาพความคิด (Mind Mapping) จัดทําปายนิเทศ  
สรุปความคิดรวมกันทั้งชั้น เปนตน 
 142ขอดี–ขอดอย ของการจัดการเรียนรูแบบถามตอบ 
 การจัดการเรียนรูแบบถามตอบ  จะเปนการจัดการเรียนรู ใหผู เ รียนรู จักคิด                    
ใชกระบวนการคิดแลวผูเรียนจะเปนผูใชภาษาเพื่อส่ือสารแสดงความคิดเห็น แตการสอบแบบน้ี
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 การปฏิสัมพันธกับบุคคลและ        
สิ่งแวดลอมรอบตัว  ไดแก กิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคล เชน ผูสอน 
เพ่ือน และผูอ่ืนหรือ 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
เน้ือหาและกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการคิด กระบวนการแกปญหา กระบวนการแสวงหา
ความรู เปนตน กิจกรรมนี้ใหผูเรียนมีสวนรวมทางสติปญญา 
 5. การประยุกตใช (Application : A) หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไป
ประยุกตใชในสถานการณตางๆ ไดแก กิจกรรมที่จัดใหผูเรียนไดมีโอกาสเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู
การปฏิบัติที่เปนประโยชนตอชีวิตประจําวัน กิจกรรมน้ีชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู          
ไดหลายอยางตามลักษณะของกิจกรรมที่จัด 
 

 143ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบซิปปา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบซิปปามีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ              
ดังกลาวแลว ผูสอนสามารถเลือกรูปแบบ วิธีสอน หรือกิจกรรมใดก็ไดที่สามารถทําใหผูเรียน 
เกิดการเรียนรูตามองคประกอบทั้ง 5 การจัดกิจกรรมสามารถจัดกิจกรรมใดกอน-หลังได                
โดยไมตองเรียงลําดับ และเพื่อใหผูสอนที่ตองการนําหลักการของรูปแบบซิปปาไปใช           
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 
 

ข้ันตอนกิจกรรม วัตถุประสงค แนวการจัดกิจกรรม 

1.  ขั้นทบทวนความรูเดิม 
     (CI) 

เพ่ือชวยใหผูเรียน               
มีความพรอมในการ
เชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิมของตน 

ใชการสนทนาซักถามใหผูเรียน
บอกส่ิงที่เคยเรียนรู การใหผูเรียน
เลาประสบการณเดิม หรือการให
ผูเรียนแสดงโครงสรางความรู 
(Graphic Organizer) เดิมของตน 

2.  ขั้นแสวงหาความรูใหม 
     (CIPP) 

เพ่ือใหผูเรียนหาความรู
เพ่ิมเติมจากแหลงความรู
ตางๆ 

ผูสอนเตรียมจัดเอกสารส่ือตางๆ
หรือแนะนําแหลงความรูตางๆ       
ใหผูเรียน 

3.  ขั้นศึกษาทําความ
เขาใจความรูใหมและ
เชื่อมโยงความรูใหมกับ
ความรูเดิม 
     (CIPP) 

เพ่ือผูเรียนสรางความหมาย
ของขอมูลหรือประสบการณ
ใหม สรุปความเขาใจ           
แลวเชื่อมโยงกับความรูเดิม 

ใชกระบวนการตางๆ ในการจัด
กิจกรรม เชน กระบวนการคดิ 
กระบวนการกลุม กระบวนการ
แสวงหาความรู กระบวนการ
แกปญหา กระบวนการสราง
ลักษณะนิสัย กระบวนการทักษะ
ทางสังคม ฯลฯ ใหผูเรียนสราง
ความรูขึ้นมาดวยตนเอง 

4.  ขั้นแลกเปลี่ยนความรู  
ความเขาใจกับกลุม 
     (CIPP) 

เพ่ืออาศัยกลุมเปนเครื่องมือ
ในการตรวจสอบความรู 
ความเขาใจ และขยาย
ความรู ความเขาใจของตน
ใหกวางขึ้น 

ผูเรียนแตละคนแบงปนความรู 
ความเขาใจใหผูอ่ืนรับรู และ         
ใหกลุมชวยกนัตรวจสอบความรู 
ความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
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ข้ันตอนกิจกรรม วัตถุประสงค แนวการจัดกิจกรรม 
5.  ขั้นสรุปและจัดระเบียบ   
ความรู  
     (CIPP) 

เพ่ือใหผูเรียนจดจําส่ิงที่
เรียนรูไดงาย 

ใหผูเรียนสรุปประเด็นสําคญั 
ประกอบดวยมโนทัศนหลักและ
มโนทัศนยอยของความรูทั้งหมด 
ทั้งความรูเดิมและความรูใหม   
แลวนํามารวบรวมเรียบเรียง         
ใหไดใจความสาระสําคัญครบถวน
สะดวกแกการจดจํา ผูสอนอาจให
ผูเรียนจดเปนโครงสรางความรู 
(Graphic Organizer) ซึ่งเปน        
วิธีหนึ่งทีช่วยใหจดจําขอมูลไดงาย 

6.  ขั้นแสดงผลงาน        
    (CIPPA) 

เพ่ือใหโอกาสผูเรียนได
ตรวจสอบความรู                
ความเขาใจของตน             
ดวยการไดรับขอมูล
ยอนกลับ จากผูอ่ืน 

ใหผูเรียนแสดงผลงานการสราง
ความรูของตนดวยวธิีการตางๆ 
เชน การจัดนิทรรศการ จัดการ
อภิปราย แสดงบทบาทสมมติ 
เขียนเรยีงความ วาดภาพ            
แตงคําประพันธ เปนตน และ        
อาจจัดใหมีการประเมินผลงาน
โดยใชเกณฑ ที่เหมาะสม 

7.  ขั้นประยุกตใชความรู 
     (CIPPA) 

เพ่ือฝกฝนใหผูเรียนนํา
ความรูไปใชในสถานการณ
ตางๆ ใหเกิดความเขาใจ
และความชํานาญ 

ใหผูเรียนมีโอกาสแสดงวิธีใช
ความรูใหเปนประโยชนในเรื่อง
ตางๆซ่ึงเทากับสงเสริมใหผูเรียน
มีความคิดสรางสรรค ในระยะแรก
ผูสอนอาจใชการตั้งโจทย
สถานการณตางๆ แลวใหผูเรียน
นําความรูไปใชในสถานการณนั้น 

 
   
 
 

 
การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project work) 



 
 

                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 

100 

 144ความหมายของโครงงาน 
 โครงงานเปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ที่ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง            
จากการลงมือปฏิบัติจริง ในลักษณะของการศึกษา สํารวจ คนควา ทดลอง ประดิษฐคิดคน           
โดยมีผูสอนเปนผูคอยกระตุน แนะนํา และใหคําปรึกษาอยางใกลชิด โครงงาน เปนการบูรณา
การระหวางหองเรียนกับโลกภายนอก ซึ่งเปนชีวิตจริงของผูเรียน เพ่ือนําไปสูความรูใหมๆ          
ดวยการสรางความหมาย การแกปญหาและการคนพบดวยตนเอง  ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยน
ความรูใหเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูสิ่งใหม 
 การเรียนรูจากโครงงานสามารถทําไดทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
จนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษา และจัดทําไดกับทุกกลุมวิชา โดยสามารถบูรณาการภายในกลุมวิชา
หรือเปนโครงงานที่เปนการบูรณาการขามกลุมวิชาก็ได  และสามารถทําไดในลักษณะเปนบุคคล
หรือรายกลุม ทั้งน้ีตามความเหมาะสม ความสนใจของผูเรียนแตละคน แตละกลุม และแตละ
ระดับชั้นป 
 
 145ประเภทของโครงงาน 
 โครงงานเปนสวนที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความรู  ทักษะ  และสรางผลผลิต
ที่มีคุณภาพ จําแนกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู  เปนโครงงานที่บูรณาการความรู ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม ในกลุมสาระการเรียนรู เปนพ้ืนฐานในการกําหนดโครงงานและ                  
การปฏิบัติ 
 2. โครงงานตามความสนใจ  เปนโครงงานที่ผูเรียนกําหนดขั้นตอน ความถนัด           
ความสนใจ และความตองการ โดยนําเอาความรู ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและคานิยม             
จากสาระการเรียนรูวิชาตางๆ มาบูรณาการกําหนดเปนโครงงานและการปฏิบัติ 
 ดังน้ัน การจัดการเรียนรูแบบโครงงานจึงเปนการจัดใหสอดคลองกับสาระการเรียนรู  
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาผู เรียน ทั้งดานจิตใจ รางกาย สังคม และสติปญญา นอกจากน้ี                 
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 เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจ และรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง แลวนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจนั้นมาจําแนกเปนหมวดหมู และ
นําเสนอในรูปแบบตางๆ อยางมีระบบ เพ่ือใหเห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธของเรื่องดังกลาว
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามโครงงานนี้ ผูเรียนจะตองไปศึกษา รวบรวมขอมูลดวยวิธีการ
ตางๆ เชน สอบถาม สัมภาษณ สํารวจ โดยใชเคร่ืองมือ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 
แบบบันทึก ฯลฯ ในการรวบรวมขอมูลที่ตองการศึกษา 
 2.  โครงงานที่เปนการคนควา ทดลอง 
  โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยการออกแบบโครงงานในรูปของการทดลอง เพ่ือศึกษาวาตัวแปรหน่ึงจะมีผลตอ
ตัวแปรที่ตองการศึกษาอยางไรบาง ดวยการควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีผลตอตัวแปรที่
ตองการศึกษาไว ขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบดวย การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงค
หรือสมมติฐาน การออกแบบทดลอง การรวบรวมขอมูล การดําเนินการทดลอง การแปลผล และ
สรุปผลการทดลอง 
 3.  โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม 
  โครงงานประเภทน้ี เปนโครงงานที่ มีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอความรู ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดใหมๆ เก่ียวกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ที่ยังไมมีใครคิดมากอน หรือขัดแยงหรือ             
ขยายจากของเดิมที่มีอยู ซึ่งความรู ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดที่เสนอตองผานการพิสูจน
อยางมีหลักการหรือวิธีการที่นาเชื่อถือตามกติกา/ขอตกลงที่กําหนดขึ้นมาเอง หรืออาจใชกติกา
หรือขอตกลงเดิมมาอธิบายขอความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม ก็ได  โครงงานประเภทน้ี 
ผูทําโครงงานตองเปนผูที่มีความรูพ้ืนฐานในเรื่องน้ันๆ เปนอยางดี หรือตองมีการศึกษาคนควา
ขอมูลมาประกอบอยางลึกซ้ึง จึงจะทําใหสามารถกําหนดความรู ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหมๆ 
ขึ้นได 
 4.  โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน 
  โครงงานประเภทนี้ เปนโครงงานที่มีวัตถุประสงค คือ การนําเอาความรู ทฤษฎี 
หลักการ หรือแนวคิดมาประยุกตใช โดยการประดิษฐเปนเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ เพ่ือประโยชน
ในการเรียน การทํางาน หรือการใชสอยอ่ืนๆ 
  การประดิษฐคิดคนตามโครงงานนี้ อาจเปนการประดิษฐขึ้นมาใหมโดยที่ยังไมมี
ใครทําหรืออาจเปนการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงของเดิมที่มีอยูแลว ใหมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นกวาที่เปนอยู รวมทั้งการสรางแบบจําลองตางๆ เพ่ือประกอบการอธิบายแนวคิดในเรื่อง
ตางๆ โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคนนี้ จะครอบคลุมเรื่องตางๆ ทั้งวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ภาษา สังคม อาชีพ สิ่งแวดลอม ฯลฯ 
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  ข้ันตอนการทําโครงงาน 
 ในการดําเนินงานโครงงาน มีขั้นตอนที่สําคัญประกอบดวย 
 ขั้นตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวเร่ือง 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ 
 ขั้นตอนที่ 3 การเขียนเคาโครงของโครงงาน 
 ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน 
 ขั้นตอนที่ 5 การเขียนรายงาน 
 ขั้นตอนที่ 6 การแสดงผลงาน 
 151ข้ันตอนที่ 1 การคิดและเลือกหัวขอเร่ือง 
 การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ เปนการคิดหาหัวขอเร่ืองที่จะทําโครงงานโดยผูเรียน
ตองตั้งตนดวยคําถามที่วา 
 -  จะศึกษาอะไร 
 -  ทําไมตองศึกษาเรื่องดังกลาว 
 สิ่งที่จะนํามากําหนดเปนหัวขอเร่ืองโครงงาน จะไดมาจาก ปญหา คําถามหรือ             
ความอยากรูอยากเห็นในเรื่องตางๆ ของผูเรียนเอง ซึ่งเปนผลจากการท่ีผูเรียนไดอานจาก
หนังสือเอกสาร บทความ ฟงการบรรยาย การสนทนา หรือจากการท่ีไดไปดูงาน ทัศนศึกษา                   
ชมนิทรรศการ หรือสังเกตจากปรากฏการณตางๆ รอบขาง 
 152ข้ันตอนที่ 2  การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ 
 การศึกษาเอกสารที่เก่ียวของน้ี รวมไปถึงการขอคําปรึกษา หรือขอมูลรายละเอียด
อ่ืนๆ จากผูทรงคุณวุฒิ ผูเก่ียวของทุกระดับ รวมทั้งการสํารวจวัสดุอุปกรณตางๆ ดวย 
 153ข้ันตอนที่ 3  การเขียนเคาโครงของโครงงาน 
 การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ เปนการสรางแผนที่ความคิด เปนการนําเอาภาพ            
ของงาน และภาพของความสําเร็จของโครงงานที่วิเคราะหไวมาจัดทํารายละเอียด เพ่ือแสดง
แนวคิด แผน และขั้นตอนการทําโครงงาน 
 โดยท่ัวไปเคาโครงของโครงงานจะประกอบดวยหัวขอตางๆ เชนเดียวกับโครงการ    
ซึ่งไดแก 
 
 
 
 
 



 
 

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 

103 

หัวขอ/รายการ รายละเอียดที่ตองระบ ุ

1. ชื่อโครงงาน 
2. ชื่อผูทําโครงงาน 
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
 
4. ระยะเวลาดําเนินงาน 
5. หลักการและเหตุผล 
 
6. จุดหมาย/วตัถุประสงค 
 
7. สมมติฐานของการศึกษา    
(ในกรณีที่เปนโครงงาน         
การทดลอง) 
8. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
9. ปฏิบัติโครงงาน 
 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 
11. เอกสารอางอิง/
บรรณานุกรม 

ทําอะไร กับใคร เพ่ืออะไร 
ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคล หรือรายกลุมก็ได 
ผูสอน-อาจารยผูทรงคุณวฒิุที่มีในทองถิน่ ผูทําหนาที่              
เปนที่ปรึกษา ควบคุมการทาํโครงงานของผูเรียน 
ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน ตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้น 
สภาพปจจุบันที่เปนความตองการ และความคาดหวังที่จะ
เกิดผล 
สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นเม่ือส้ินสุดโครงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
ขอตกลง/ขอกําหนด/เง่ือนไข เพ่ือเปนแนวทางในการพสิูจน       
ใหเปนไปตามที่กําหนด 
 
กิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ       
สถานที ่
วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินการตางๆ ตามที่ระบุไวในขอ 8 
ตั้งแตเริ่มตนจนแลวเสร็จ 
สภาพของผลที่ตองการใหเกิด ทั้งที่เปนผลผลติ กระบวนการ 
และผลกระทบ 
ชื่อเอกสาร ขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ ทีน่ํามาใช                    
ในการดําเนินงาน 

 
 154ข้ันตอนที่ 4  การปฏิบัติโครงงาน 
 การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ เปนการดําเนินงาน หลังจากที่โครงงานไดรับความ
เห็นชอบจากผูสอน-อาจารยที่ปรึกษา และไดรับการอนุมัติจากสถานศึกษาแลว ผูเรียนตองลงมือ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไวในเคาโครงของโครงงาน และระหวางการปฏิบัติงานผูเรียน
ตองปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ คํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยในการทํางาน 
ตลอดจนคํานึงถึงสภาพแวดลอมดวย 
 ในระหวางการปฏิบัติงานตามโครงงาน ตองมีการจดบันทึกขอมูลตางๆ ไวอยาง
ละเอียดวา ทําอะไร ไดผลอยางไร ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขอยางไร การบันทึก
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ขอมูลดังกลาวนี้ ตองจัดทําอยางเปนระบบ ระเบียบ เพ่ือจะไดใชเปนขอมูล สําหรับการปรับปรุง
การดําเนินงานในโอกาสตอไปดวย 
 155ข้ันตอนที่ 5  การเขียนรายงาน 
 การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้ เปนการสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงงาน เพ่ือให
ผูอ่ืนไดทราบถึงแนวคิด วิธีดําเนินงาน ผลที่ไดรับ ตลอดจนขอสรุป ขอเสนอแนะตางๆ เก่ียวกับ
โครงงาน 
 การเขียนรายงานควรใชภาษาที่เขาใจงาย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็น
สําคัญๆ ของโครงงานที่ปฏิบัติไปแลว โดยอาจเขียนในรูปของสรุป รายงานผล ซึ่งอาจ
ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้ บทคัดยอ บทนํา เอกสารที่ เ ก่ียวของ วิธีการดําเนินงาน                 
ผลการศึกษา สรุปและอภิปรายผล ขอเสนอแนะ และตารางที่เก่ียวของ 
 156ข้ันตอนที่ 6  การแสดงผลงาน 

 การดําเนินงานตามขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนสุดทายของการทําโครงงานเปนการนําผล
การดําเนินงานโครงงานทั้งหมดมาเสนอใหผูอ่ืนไดทราบ ซึ่งผลผลิตที่ไดจากการดําเนินโครงงาน
ประเภทตางๆ มีลักษณะเปนเอกสาร รายงาน ชิ้นงาน แบบจําลอง ฯลฯ ตามประเภทของ
โครงงานที่ปฏิบัติ 
 การแสดงผลงาน ซึ่งเปนการนําเอาผลการดําเนินงานมาเสนอนี้ สามารถจัดได             
หลายรูปแบบ เชน การจัดนิทรรศการ หรือทําเปนสื่อส่ิงพิมพ การจัดทําเปนสื่อมัลติมีเดีย และ                 
อาจนําเสนอในรูปแบบของการแสดงผลงาน การนําเสนอดวยวาจา รายงาน บรรยาย ฯลฯ 
 
 157การประเมินโครงงาน 
 การประเมินโครงงานมีกรอบแนวทางการประเมิน ดังนี้ 
 1581. ประเมินอะไร 
  1.1 การแสดงออกถึงผลของความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยม 
  1.2 กระบวนการเรียนรู 
  1.3 กระบวนการทํางาน 
  1.4 ผลผลิต/ผลงาน/ชิ้นงาน 
 2. ประเมินเม่ือใด 
  2.1 อยางตอเน่ืองตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จสิ้นโครงงาน 
  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 หลักฐานหรือรองรอยอ่ืน 
 4. ประเมินโดยใคร 
  4.1 ตัวผูเรียน 
  4.2 เพ่ือน 
  4.3 ผูสอน 
  4.4 ผูปกครอง 
  4.5 ผูเก่ียวของอ่ืนๆ 
 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
ผูเรียนใหเปนคนโดยสมบูรณและมีความสมดุลทั้งดานจิตใจ รางกาย ปญญา และสังคม                 
เปนการจัดการเรียนรูที่ฝกกระบวนการคิด การทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ   
 ในที่นี้จะขอเสนอแนวทางการนําโครงงานไปใชในการพัฒนาระบบการเรียนรู ดังนี้ 

 ความยากงายของเรื่องที่เรียนควรเหมาะกับวัย ประสบการณ และวุฒิภาวะ 
 เวลาทําโครงงาน ไมควรยาวนานเกินไป สามารถยืดหยุนไดและคุมคา 
 ควรเปนกิจกรรมที่สามารถสรางองคความรูที่สอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน 
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 เรียนรูในเรื่องที่ เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น สัมพันธกับชีวิตจริง และนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 โครงงานสามารถทําไดทุกสาระการเรียนรู ทําไดทั้งในและนอกเวลาเรียน แตควร
จะเรียนรูนอกหองเรียนเปนสวนใหญ 

 ควรใชกระบวนการกลุมในการทํางาน ใหทุกคนมีโอกาสคิด พูดและทํา และสรุป
ความรูรวมกัน 

 การเรียนรูโดยโครงงานควรมีวิธีการศึกษา มีการใชแหลงความรูและรูปแบบ                
ในการนําเสนอโครงงานที่หลากหลาย 

 ควรคํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน 
 ประเมินผลทั้งดานคุณภาพของชิ้นงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค   
 ใหผูเรียนแสวงหาความรวมมือจากเพ่ือนรวมงาน องคกร และทองถิ่น 

 
การจัดการเรียนรูโดยการเรียนเปนคู  (Learning Cell) 
ความหมาย 

 การเรียนเปนคู (Learning cell) คือ ปฏิสัมพันธเก่ียวกับส่ิงที่เรียนระหวางผูเรียน 2 คน 
โดยที่ผูเรียน 2 คน กระทํากิจกรรมเรียนรูรวมกัน กิจกรรมดังกลาวอาจอยูในรูปการถาม            
ตอบปญหา อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนหรือเรื่องอ่ืนๆ 
     จุดมุงหมาย 
 การเรียนเปนคูมีจุดมุงหมายที่จะแกไขในสวนที่เปนจุดดอยของวิธีสอนอ่ืนๆ เชน              
วิธีสอนแบบบรรยายที่ผูสอนกําลังบรรยาย ผูเรียนอาจไมสนใจฟง หรือสนใจฟงแตไมเขาใจ  
หรือ เขาใจแตคุณภาพของการเรียนรูจะอยูในระดับต่ํา หรือใชแกปญหาวิธีสอนแบบอภิปรายกลุม  
และวิธีสอนแบบสัมมนา ซึ่งถึงแมจะมุงใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการเรียนอยางจริงจัง แตก็มักมี
ปญหาคือ ผูเรียนสวนใหญไมไดศึกษาเร่ืองที่จะอภิปรายมากอน และมีผูเรียนจํานวนมาก             
ไมไดแสดงความคิดเห็น แตจะมีคนที่พูดเกง ชอบอวดตัวหรือกาวราว ผูกขาดการอภิปราย 
เทคนิคการเรียนเปนคูจะแกปญหาที่กลาวมาขางตน เพราะผูเรียนแตละคนจะตองทํากิจกรรม
การเรียนอยางจริงจัง  มีโอกาสไดรับขอมูลยอนกลับและแกไขสวนที่ผิดพลาดในเรื่องที่เรียน 
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 165บทบาทของผูสอน 
  ผูสอนมีบทบาทดังนี้ 
 1. ผูสอนเปนผูวางแผนการเรียน  โดยคัดเลือกเนื้อหาตามจุดประสงคที่กําหนดไว  
ซึ่งเปนเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง มีความยาวของเนื้อหาไมมากนัก (ศึกษา  
ไดดวยตนเองภายใน 1-2 ชั่วโมง) แจกใหผูเรียนคนละ 1 ชุด กอนที่จะเรียนในครั้งตอไป   
 2. เม่ือเริ่มการเรียน ผูสอนมีบทบาทในการชี้แจงวิธีการทํากิจกรรมในการเรียน             
โดยเก็บกระดาษคําถามจากผูเรียนคนละ 1 ชุด (ใหผูเรียนเก็บไว 1 ชุด) ชี้แจงการเรียนให
ผูเรียนจับคูกันและเปลี่ยนการถาม-ตอบ ไปยังคนอ่ืนภายในเวลาที่กําหนด 
 3. ในระหวางการทํากิจกรรมถาม-ตอบของผูเรียน ผูสอนมีบทบาทในการสังเกต
ผูเรียนแตละคู คอยกระตุนใหผูเรียนหมุนเวียนถาม-ตอบไปยังคนอ่ืนๆ 
 4. หลังทํากิจกรรมถาม-ตอบ เสร็จแลวภายในเวลาที่กําหนด ผูสอนจะมีเกณฑ                
การทดสอบหลังเรียนเปนรายบุคคล 
 

 166ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 การเรียนเปนคูมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู สรุปไดดังนี้ 
 

กอนวันเรียน ในคาบเรียน 

1.  ผูเรียนศึกษาเนื้อหาอยางละเอียด 
2.  ตั้งคําถามไมต่ํากวา 10 ขอ             

ใหครอบคลุมเร่ืองที่จะศึกษา            
เขียนคําถามในแผนกระดาษ            
ที่เตรียมไว 2 ชุด  

3.  เตรียมคําตอบของคําถามในขอ 2 
ไวในใจกอนเขาหองเรียน 

1.  ผูเรียนทุกคนสงคําถามคนละ 1 ชุดใหแกผูสอน 
อีก 1 ชุดเก็บไวที่ผูเรียนเพ่ือใชถามเพ่ือน 

2.  ผูเรียนจับคูกันเปนคูๆ  สมมติวาคนหน่ึงเปน ก. 
อีกคนหน่ึงเปน ข. 

3.  ดําเนินการถาม-ตอบ โดยให ก. เปนผูถาม 
และ ข. เปนผูตอบ ถา ข. ตอบถูก ก. บันทึก
คะแนน ข. ไว 1 คะแนน ถา ข. ตอบผิด ก.  
ไมบันทึกคะแนนแตจะอธบิายคําตอบที่ถกูตอง
ให ข. ฟง จากน้ันจึงเปลี่ยนให ข. เปนผูถาม 
และ ก. เปนผูตอบ  โดยดําเนินการในลักษณะ
เดียวกัน 

4.  ผูเรียนแตละคนหมุนเวยีนเปลีย่นคูถาม-ตอบ
คนอ่ืนๆ ตอไป 

5.  ทําแบบฝกหัดแลวเฉลยคําตอบ 
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 167ขอดี 
 1. ผูเรียนทุกคนมีโอกาสทํากิจกรรมการเรียนอยางทั่วถึง (Active) ทําใหเกิดความสนใจ
เรียนในเรื่องที่เรียนตลอดเวลา 
 2. ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูอยางชัดเจน เน่ืองจากตองเตรียมตัวและศึกษาเรื่องที่ไดรับ
มอบหมายอยางดี เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติบทบาทของผูสอน คือ บรรยาย อธิบาย ถาม-ตอบ 
กับเพื่อนคูเรียนได 
 3. ผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะตั้งคําถามประเภทตางๆ ทักษะการส่ือสารจากคูที่ได
ถาม-ตอบ ซึ่งกันและกัน 
 4. ผูเรียนไดขอมูลสะทอนกลับและแกไขจุดบกพรองหรือขอผิดพลาดในการเรียน
ไดมาก 
 5. ผูเรียนมีความสุขในการเรียน  สนุกสนานกับการเคลื่อนไหวตลอดเวลา มีเจตคติที่
ดีตอการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง ความวิตกกังวลในการเรียนต่ําและมีความคงทน
ในการเรียนสูง 
 

 168ขอจํากัด 

 1. เน้ือหาที่ใชในการจัดการเรียนรูควรเปนเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 
 2. การถาม-ตอบแตละคูอาจเกิดเสียงดังรบกวนหองเรียนอ่ืน จึงควรหาสถานที่เรียน
ใหมที่หางไกลจากหองเรียนปกติพอสมควร เชน บริเวณสนามหญา ใตรมไม ใตถุนตึก 
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บทที่ 6 

เทคนคิและวิธีการจัดการเรียนรู 2 
 

การจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน  
(The use of Community Activities) 

  ความหมาย 
 การจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดสัมผัสกับของจริง สถานการณจริงจากชุมชนหรือ
ทองถิ่นใกลๆ บริเวณสถานศึกษา  โดยผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรวมกัน
วางแผนไวระหวางผูสอนและผู เ รียน เชน ใหไดสัมผัสกับบุคคล สถานที่ วัสดุ อุปกรณ                    
ที่เก่ียวของกับเร่ืองที่จะเรียน โดยใชกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ การเชิญวิทยากรในชุมชน
หรือทองถิ่นมาใหความรู การสัมภาษณบุคคลท่ีเปนแหลงความรูและการนําวัสดุอุปกรณ                 
ในชุมชนหรือทองถิ่นมาใชประกอบการจัดการเรียนรู 
 

 170จุดมุงหมาย 
 1. เพ่ือใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม
ในการดําเนินชีวิตที่ดีในชุมชนตอไป 
 2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการสังเกต การศึกษาคนควาและสืบเสาะเพื่อหาเหตุผล           
ในการกระทําของประชากรแตละชุมชน 
 3. เพ่ือใหผูเรียนไดเขาใจในสภาพชีวิตความเปนอยู  สภาพสังคม วัฒนธรรมของ
บคุคลในชุมชน อันจะทําใหเกิดความเขาใจที่ดีซึ่งกันและกันของคนในชาติ 
 4. เพ่ือใหผูเรียนเชื่อม่ันในการเปนเจาของชุมชน มีความรักถิ่นฐานและมุงม่ันที่จะ
พัฒนาชุมชนใหดีขึ้น 
 5. เพ่ือใหผูเรียนไดลงมือศึกษาคนควาความรู โดยการกระทําจริง 
 

 171บทบาทของผูสอน 
 1. ผูสอนจะตองสํารวจแหลงความรูในชุมชน กอนที่จะใชในการจัดการเรียนรู 
 2. ผูสอนจะตองรวมวางแผนการใชกิจกรรมในแหลงชุมชนกับผูเรียน 
 3. ผูสอนตองเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวกระหวางสถานศึกษากับ 
แหลงชุมชน 



 
 

                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 

110 

  ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 1. ข้ันนําเสนอ 
  เปนขั้นที่ผูสอนและผูเรียนรวมกันเสนอปญหาหรือความตองการท่ีจะแกปญหา 
โดยใชสื่อและวิธีการตางๆ กระตุนเพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน 
 2. ข้ันกําหนดจุดประสงค 
  ผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดปญหา กิจกรรมและวัตถุประสงคในการใชกิจกรรม
ในแหลงชุมชน 
 3. ข้ันวางแผน 
  ผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 แบงกลุมศึกษาคนควา เลือกประธานและเลขานุการกลุม 
  3.2 เตรียมคําถามและปญหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  3.3 จัดวางกฎระเบียบในการศึกษาโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน 
  3.4 วางแผนในเรื่องวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรู 
  3.5 วางแผนรวมกบัผูที่เก่ียวของในการจัดการเรียนรูโดยใชกิจกรรมในแหลงชุมชน 
  3.6 วางแผนเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น 
 4. ข้ันดําเนินงาน 
  เปนขั้นที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนไว 

  

การจัดการเรียนรูแบบทดลอง (Laboratory  Method) 
ความหมาย 

 วิธีสอนแบบทดลอง หมายถึง วิธีสอนที่ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเองจนเกิด
ความรู ความเขาใจเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริง พิสูจนสมมติฐาน หรือคนพบขอความตางๆ 
 174ความมุงหมาย 
 วิธีสอนแบบทดลองมีความมุงหมายในการจัดการเรียนรูดังนี้ 
 1. เพ่ือใหผูเรียนไดรับความรูจากประสบการณตรงโดยการสังเกตและทดลอง 
 2. เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณในการทดลอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนสนใจในบทเรียน
มากยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือพัฒนาทักษะในการใชเคร่ืองมือตางๆ ในการทดลอง 
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 175ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 วิธีสอนแบบทดลองมีขั้นตอนของการจัดการเรียนรู  3 ขั้นคือ 
 1. ขั้นนําใหเกิดความเขาใจและแรงจูงใจ ผูสอนเสนอแนะส่ิงที่จะทําการทดลอง  
อธิบายใหผูเรียนเขาใจในวิธีการทดลอง แจกคําแนะนําหรือคูมือในการทดลอง 
 2. ขั้นทําการทดลอง ผูเรียนทุกคนอาจทําการทดลองในปญหาเดียวหรือแตกตางกัน 
ก็ได การทดลองจะกินเวลาเทาไรยอมแลวแตลักษณะของการทดลองนั้นๆ 
 3. ขั้นเสนอผลการทดลอง หลังจากทดลองหรือเม่ือการทดลองใกลเสร็จ ผูเรียน            
ตองมารวมกันเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่จะเสนอผลของการทดลองวาจะทําอยางไร ซึ่งอาจทําได
โดยวิธีการดังนี้ 
  3.1 อธิบายถึงธรรมชาติและความสําคัญของปญหาแตละกลุมที่ทําการทดลอง 
  3.2 รายงานขอมูลหรือขอคนพบที่รวบรวมได 
  3.3 แสดงตัวอยางที่เปนวัสดุหรือในรูปอ่ีนๆ ที่ไดจากผลงาน 
  3.4 แสดงนิทรรศการผลงานดานตางๆ พรอมทั้งการอธิบายประกอบ 
 

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

การจัดการเรียนรูแบบโครงการ (Project  Method) 
ความหมาย 

 วิธีสอนแบบโครงการเปนการจัดการเรียนรูที่ใหผู เรียนเปนหมูหรือรายบุคคล                 
ไดวางโครงการและดําเนินงานใหสําเร็จตามโครงการนั้น นับวาเปนการจัดการเรียนรู                    
ที่สอดคลองกับสภาพชีวิตจริง  ผูเรียนจะทํางานน้ีดวยการตั้งปญหา ดําเนินการแกปญหา             
ดวยการลงมือทําจริง เชน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร 
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  ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกที่จะรับผิดชอบในการทํางานตางๆ  
 2. เพ่ือใหผูเรียนฝกแกปญหาดวยการใชความคิด 
 3. เพ่ือฝกดําเนินงานตามความมุงหมายที่ตั้งไว 
 

 179ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 1. ข้ันกําหนดความมุงหมาย เปนขั้นกําหนดความมุงหมายและลักษณะโครงการ
โดยตัวผูเรียน  ผูสอนจะเปนผูชี้แนะใหผูเรียนตั้งจุดมุงหมายของการเรียนวาเราจะเรียนเพ่ืออะไร 
 2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เปนขั้นที่มีคุณคาตอผูเรียนเปนอยางมาก คือ 
ผูเรียนจะชวยกันวางแผนวาทําอยางไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุงหมายจะใชวิธีการใดในการทํากิจกรรม
แลวจึงทํากิจกรรมที่เหมาะสม 
 3. ข้ันดําเนินการ เปนขั้นลงมือกระทํากิจกรรมหรือลงมือแกปญหา ผูเรียนเร่ิมงาน
ตามแผนโดยทํากิจกรรมตามที่ตกลงใจแลว ผูสอนคอยสงเสริมใหผูเรียนไดกระทําตาม             
ความมุงหมายที่กําหนดไว ใหผูเรียนคิดและตัดสินใจดวยตนเองใหมากที่สุดและควรชี้แนะ             
ใหผูเรียนรูจักวัดผลการทํางานเปนระยะๆ เพ่ือการทํากิจกรรมจะไดลุลวงไปดวยดี 
 4. ข้ันประเมินผล หรืออาจเรียกวา ขั้นสอบสวนพิจารณาผูเรียน ทําการประเมินผล
วากิจกรรมหรือโครงการที่ทําน้ันบรรลุผลตามความมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม มีขอบกพรองอยางไร  
และควรแกไขใหดีขึ้นอยางไร 
 

 180ขอดีและขอจํากัด 
 ขอดี 
 1. ผูเรียนมีความสนใจเพราะไดลงมือปฏิบัติจริงๆ 
 2. สงเสริมความคิดสรางสรรค และการทํางานอยางมีแผน และใหรูจักประเมินผลงาน
ของตนเอง 
 3. ชวยใหเกิดการเรียนรูตามวิธีธรรมชาติ และใหมีประสบการณในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน 
 4. ฝกใหผูเรียนไดรูจักแกปญหาเพ่ือเตรียมพรอมที่จะเผชิญสภาพสังคมจริงๆ 
  

 ขอจํากัด 
 1. เสียเวลามากและสิ้นเปลืองคาใชจายสูง 
 2. ประสบการณในชีวิตจริงหลายอยางไมสามารถวางแผนและทํากิจกรรมได 
 3. ถาผูสอนไมมีความรูเพียงพอ การจัดการเรียนรูจะประสบความลมเหลว 
 4. อาจทําใหผูเรียนไดรับความรูที่เปนหลักวิชาไมเพียงพอ 



 
 

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 

113 

การจัดการเรียนรูแบบแบงกลุมทํางาน (Committee Work Method) 
 181ความหมาย 
 วิธีสอนแบบแบงกลุมทํางาน คือ การท่ีผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทํางานรวมกันเปน
หมูคณะ ชวยกันคนควาแกปญหา หรือปฏิบัติกิจกรรมตามความสามารถ ตามความถนัด หรือ
ตามความสนใจ เปนการฝกใหผูเรียนทํางานรวมกันตามวิธีแบบประชาธิปไตย ทุกคนจะตอง
ดําเนินการตามที่มอบหมายให เปนวิธีที่จะชวยฝกฝนผูเรียนใหไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรู
เพ่ือนรวมงาน แตตองดําเนินการอยางมีหลักเกณฑ ผูสอนจะตองวางแผนใหผูเรียนทุกคน                
ในแตละกลุมปฏิบัติอยางเครงครัด 
 
 182ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ทํางานอยางมีระบบและระเบียบวินัย รูจักทําหนาที่เปนผูนําและผูตามที่ดี ทุกคนตองทําหนาที่         
ที่ไดรับมอบหมายมา ผูที่ทําหนาที่หัวหนากลุมจะตองคอยประสานงานระหวางสมาชิกในกลุม 
และระหวางกลุมกับผูสอน หนาที่นี้ควรจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตามโอกาส เพ่ือฝกการเปน
ผูนําของทุกคน 
 2. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกทักษะในการแกปญหาตามวิธีทางวิทยาศาสตร มีการศึกษา
คนควาและแสวงหาความรูดวยตนเอง ทํางานเฉพาะอยาง ทั้งเปนรายบุคคลและสวนรวม 
 3. เพ่ือฝกใหผูเรียนรูจักเลือกทํางานตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ 
 
 183ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 1. ขั้นกําหนดความมุงหมาย เปนขั้นที่กําหนดความมุงหมายและวิธีการทํางาน             
อยางละเอียด ถาเปนคร้ังแรกผูสอนควรดูแลอยางใกลชิด 
 2. ขั้นเสนอแนะแหลงวิทยาการที่จะใชคนควาหาความรู เปนขั้นที่ผูสอนบอกรายละเอียด
ของหนังสือไวคนควา 
 3. ขั้นวางแผน เปนขั้นที่ผูเรียนวางแผนทํางานรวมกัน ทํางานตามที่รับมอบหมาย 
 4. ขั้นประเมินผล เปนขั้นที่ผูสอนสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในการรวมมือกันทํางาน 
 
 184ขอดี 
 1. ผูเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่ 
 2. เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกทํางานตามถนัด ความสามารถ และความสนใจ 
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การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT 
4 MAT เปนนวัตกรรมการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดในเรื่อง

ความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข เนนการพัฒนาสมองทั้งสองซีก 
 เปนแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะกับผูเรียนทุกลักษณะผสมผสานกัน  
แบงเปน 4 ขั้นตอน  และแตละขั้นตอนแบงเปนขั้นตอนยอยๆ 2 ขั้นตอน จึงทําใหสามารถ              
จัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางหลากหลายและยืดหยุน ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพทุกดาน
ของผูเรียนที่มีรูปแบบ/ลักษณะการเรียนรูแตกตางกัน  ดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การนําเสนอประสบการณที่มีความสัมพันธกับผูเรียน ขั้นตอนนี้เปน
การกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจเรื่องที่เรียน คนพบเหตุผลของตนเองวาทําไมตองเรียน 
เรื่องนั้น แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 
    1.1 การเสริมสรางประสบการณ ขั้นน้ีผูเรียนจะไดมีปฏิสัมพันธหรือ  
ใชจินตนาการของตนในสิ่งที่กําลังเรียน (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) 
    1.2 การวิเคราะหประสบการณที่ไดรับ เปนขั้นที่หาเหตุผลเก่ียวกับ
ประสบการณที่ไดรับในขั้น 1.1 ดวยการคิด วิเคราะห (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย) 
 ข้ันตอนที่ 2 การเสนอเนื้อหา สาระ ขอมูลแกผู เ รียน ขั้นนี้ เปนการเชื่อมโยง              
การเรียนรูจากขั้น 1.2 มาสูการสรางความคิดรวบยอดเพื่อตอบคําถามใหไดวาสิ่งที่เรียนนั้น          
คืออะไร แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 
    2.1 การบูรณาการประสบการณสรางความคิดรวบยอด ขั้นนี้มุงเนน
ใหผูเรียนสามารถเช่ือมโยงระหวางประสบการณของตนกับสิ่งที่เรียนเพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
(เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) 
    2.2 การพัฒนาเปนความคิดรวบยอด เปนขั้นของการทําใหผูเรียน
เขาใจในสิ่งที่เรียนจนสรางเปนความคิดรวบยอดได (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย) 
 ข้ันตอนที่ 3 การฝกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด เปนการพัฒนาความคิด
รวบยอดมาสูการปฏิบัติจริง เปนการหาคําตอบวาจะทําไดอยางไร  แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 
    3.1 การปฏิบตัิตามขั้นตอน ขั้นนี้ผูเรียนจะไดปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่
กําหนดไว (เนนการพัฒนาสมองซีกขวา) 
    3.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ขั้นน้ีเปนการบูรณาการและ
สรางสรรคของผูเรียน ที่จะแสดงถึงความรูความเขาใจในสิ่งที่เรียนในรูปแบบตางๆ ตามความถนัด
หรือความสนใจของตน (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย) 
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 ข้ันตอนที่ 4 การนําความคิดรวบยอดไปสูการประยุกตใช เปนกระบวนการเรียนรู 
ที่เกิดจากการลงมือทําดวยตนเอง แบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ 
    4.1 การนําความรูไปประยุกตใช/การพัฒนางาน ในขั้นน้ีผูเรียนจะได
มีโอกาสเลือกและลงมือกระทํางานของตนเองทุกขั้นตอน จนสําเร็จเปนผลงาน (เนนการพัฒนา
สมองซีกขวา) 
    4.2 การนําเสนอผล/การเผยแพร เปนขั้นที่เปดโอกาสใหผูเรียนได
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในรูปแบบตางๆ (เนนการพัฒนาสมองซีกซาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 6.1  แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 

4. การนําความคิดรวบยอดไปสู             
การประยุกตใช  (Application) 

4.2 การนําเสนอ 
     ผลงาน/ 
     การเผยแพร 
     (สมองซีกขวา) 

4.1 การนําความรูไปประยุกต 
     ใช/การพัฒนางาน 
     (สมองซีกซาย) 

1.1 การเสริมสราง 
     ประสบการณ 
     (สมองซีกขวา) 

1.2  การวิเคราะหประสบการณ 
      ท่ีไดรับ (สมองซีกซาย) 

1. การนําเสนอประสบการณท่ีมีความ    
   สัมพันธกับผูเรียน (Experience) 

3.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
     (สมองซีกขวา) 

2.1 การบูรณาการประสบการณ 
     สรางความคิดรวบยอด 
     (สมองซีกขวา) 

3.1 การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอน 

    (สมองซีกซาย) 

2.2 การพัฒนา 
     เปนความคดิ 
     รวบยอด 
     (สมองซีกซาย) 

3. การฝกปฏิบัติเพ่ือพัฒนา                 
ความคิดรวบยอด  (Practice) 

2. การเสนอเนื้อหา สาระ ขอมูล 
    แกผูเรียน (Presentation) 
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 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  เร่ือง “การจําแนกประเภทของสัตว” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 6.2  แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT “การจําแนกประเภทของสัตว” 

4. การนําความคิดรวบยอด                  
ไปสูการประยุกตใช  (Application) 

4.2 ผูเรียนนําเสนอผล  
การปฏิบัติงานและ
เผยแพรความรู         
ใหแกผูเรียนคนอื่น 
(สมองซีกขวา) 

4.1 การนําความรูไปประยุกตใช/
การพัฒนางาน 

    (สมองซีกซาย) 

1.1 ใหผูเรียนออกไป  
สังเกตสัตว                
ท่ีตนเองพบ 

     (สมองซีกขวา) 

1.2  ผูเรียนคิด  วิเคราะห  ซักถาม       
เกี่ยวกับรูปราง ลักษะ ท่ีอยู ฯลฯ 
ของสัตวท่ีสังเกต (สมองซีกซาย) 

1. การนําเสนอประสบการณท่ีมีความ    
    สัมพันธกับผูเรียน (Experience) 

3.2 การนําเสนอผลการปฏิบัติงาน 
     (สมองซีกขวา) 

2.1 การบูรณาการประสบการณ 
      สรางความคิดรวบยอด 
        (สมองซีกขวา) 

3.1 การปฏิบัติ 
     งานตามขั้นตอน 
     (สมองซีกซาย) 

2.2 การพัฒนา 
     เปนความคดิ 
     รวบยอด 
     (สมองซีกซาย) 

3. การฝกปฏิบัติเพ่ือพัฒนา             
ความคิดรวบยอด  (Practice) 

2. การเสนอเนื้อหา สาระ ขอมูล 
    แกผูเรียน (Presentation) 
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การจัดการเรียนรูแบบอภิปราย (Discussion  Method)     
ความหมาย 

 การจัดการเรียนรูแบบอภิปราย เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน             
เพ่ือชวยแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่งระหวางผูสอนกับผูเรียน หรือระหวางผูเรียนดวยกัน             
โดยมีผูสอนเปนผูประสานงาน แทนที่ผูสอนจะเปนฝายตั้งปญหาคอยถามผูเรียน ผูสอนตอง         
เปดโอกาสใหผูเรียนซักถามบางและใหผูเรียนมีสวนชวยตอบดวย   
 
 186ความมุงหมาย 
 วิธีสอนแบบอภิปรายมีความมุงหมาย เพ่ือสงเสริมการทํางานรวมกันแบบประชาธิปไตย
และเพ่ือฝกใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 
 
 187ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 วิธีสอนแบบอภิปรายจะแบงการดําเนินการอภิปรายเปน 2 ขั้น คือ  ขั้นนําเขาสูหัวขอ
การอภิปรายและขั้นอภิปรายถกเถียง 
 การอภิปรายแบงออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายทําการอภิปรายซึ่งนั่งอยูบนเวทีหรือ            
หนาชั้นเรียน กับฝายผูฟง ในกลุมผูทําการอภิปรายจะประกอบดวยประธานหนึ่งคนทําหนาที่
เปนผูนําการอภิปราย เปนผูเสนอปญหา มอบใหผูใดผูหนึ่งเปนผูตอบสรุปประเด็นสําคัญ               
นําการอภิปรายไมใหออกนอกทาง โนมนาวตัดบทสมาชิกที่ถกเถียงกัน รับฟงความคิดเห็น           
จากกลุมผูฟงและสรุปผลการอภิปราย นอกจากนี้ยังมีผูรวมอภิปรายอีกจํานวนหนึ่ง 
 การนําเขาสูหัวขอการอภิปราย ประธานจะตองกลาวแนะนําหัวขอที่จะอภิปราย  
จากน้ันแนะนําสมาชิกผูทําการอภิปรายแตละคน แลวจึงดําเนินขั้นตอไป 
 การอภิปรายถกเถียง ประธานเริ่มใชคําถาม ถามใหเกิดปญหาแลวใหสมาชิกออก
ความคิดเห็น ประธานตองคุมการอภิปรายใหเปนไปตามวัตถุประสงคและสรุปผลการอภิปราย 
 

 
 188ขอดีและขอจํากัด 
 ขอดี 
 1. สงเสริมใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
 2. พัฒนาสติปญญาของผูเรียนดานความคิด 
 3. สงเสริมการคนควาหาความรูของผูเรียนเพ่ือนํามาใชในการอภิปราย 
 4. สงเสริมการเคารพในเหตุผลของผูอ่ืน 
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 ขอจํากัด 
 1. ในบางหัวขอสิ้นเปลืองเวลาในการอภิปรายมาก หากประธานไมสามารถคุม
สถานการณใหดีได 
 2. หากการตั้งหัวขอไมดีจะทําใหการอภิปรายไมสัมฤทธิ์ผล 

 
การจัดการเรียนรูแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ  
(Talents  Unlimited : TU) 

  แนวคิดของการจัดการเรียนรูแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ 
 การจัดการเรียนรูแบบพัฒนาความสามารถเฉพาะ หรือการจัดการเรียนรูแบบ TU 
เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่มุงเนนพัฒนาความสามารถเฉพาะของผูเรียนแตละคน ซึ่งมี
ความสามารถที่แตกตางกันเฉพาะบุคคล เปนวิธีสอนที่ชวยดึงความสามารถเฉพาะของบุคคล
นั้นๆ ออกมาใชในการดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู  มุงใหผูเรียนประสบความสําเร็จ               
ในทักษะที่ตนเองมีความถนัดและมีความสามารถในดานนั้นๆ การจัดการเรียนรูแบบ TU          
มุงพัฒนาทักษะ 5 ประการ คือ 
 1. การคิดอยางมีผล (Porductive Thinking) ทักษะการคิดเพ่ือใหไดผลออกมานั้น 
เปนการฝกใหผูเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย ใชความสามารถในการคิดอยางเต็มที่ โดยไมมี
ขีดจํากัด เชน คิดหาคํานามใหมากท่ีสุด คิดหาสิ่งแปลก หรือผิดปกติตามแนวคิดของตนเอง   
คิดหาวิธีแกปญหา 
 2. การสื่อสาร (Communication) ทักษะการสื่อสารนี้ ตองการใหผูเรียนใชทักษะ
การฟง การพูดแสดงความรูสึก กิริยาทาทาง เพ่ือสื่อความหมายใหเกิดความเขาใจได 
นอกเหนือจากสื่ออ่ืนๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ มุงใหผูเรียนสามารถอธิบายหรือ
แสดงความรูสึกเปรียบเทียบ บงบอกคานิยมที่บุคคลตางๆมีตามลักษณะบุคลิกเฉพาะคนๆ นั้น 
 3. การเดาเหตุการณหรือการพยากรณ (Forcasting) เปนกระบวนการที่มุงพัฒนา
ผูเรียนในการศึกษาหาเหตุและผลท่ีควรจะเกิดขึ้น ทําใหผูเรียนเกิดความคิดหลากหลาย และ            
ฝกการใชเหตุผลตามสถานการณที่กําหนดให 
 4. การวางแผน (Planning) เปนการพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนพิจารณาถึงรายละเอียด 
ความจําเปนตางๆ ในการจัดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหประสบผลสําเร็จ ฝกการทํางานอยางมีระบบ              
มีแบบแผนที่ดีกอนจะมีการปฏิบัติจริง 
 5. การตัดสินใจ (Decision Making) เปนอีกทักษะหนึ่งที่รูปแบบ TU มุงพัฒนา
ผูเรียนทางดานการตัดสินใจโดยใชเหตุผล ใหผูเรียนสามารถลําดับความสําคัญ ความจําเปนของ
สิ่งตางๆ ที่นํามาประกอบการตัดสินใจเพ่ือใหการตัดสินใจนั้นดีที่สุด 
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  บทบาทของผูสอนในชั้นเรียนเม่ือใชรูปแบบ TU 
 การใชการจัดการเรียนรูแบบ TU ในชั้นเรียนนั้น ผูสอนจะตองมีทักษะพ้ืนฐานตางๆ ดังนี้ 
 1. ความรู เ ร่ืองจิตวิทยาพัฒนาการของผู เ รียน กลาวคือ ผูสอนตองมีความรู              
ความเขาใจในภาวะความเจริญเติบโตของผูเรียนในแตละชวงอายุของผูเรียนที่ตนกําลังสอนอยู 
 2. มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน 
 3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 4. มีการวางแผนที่ดี 
 5. มีความรูในการใชสื่อการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. มีความรูเร่ืองการจัดการหองเรียนใหเหมาะสมกับสภาพและเนื้อหาที่สอน 
  
 191ลําดับข้ันการจัดการเรียนรูแบบ TU 
 1. สรางแรงจูงใจ (Motivation) ผูสอนอาจจะทบทวนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู            
ที่ตนเองตองการจะสอน เชน ทบทวนพฤติกรรมการส่ือสาร การตัดสินใจ การวางแผน ซึ่งอาจ
ถือวาเปนการนําเขาสูบทเรียนอีกวิธีหนึ่ง 
 2. ผูสอนบรรยาย (Teacher Talk) ผูสอนผูสอนจะเปนผูบรรยายเพ่ือกําหนดสถานการณ
ในขั้นนี้วาจุดประสงคของกิจกรรมคืออะไร วิธีการจะเปนอยางไร จะตองทําอยางไรบาง เพ่ือให
เปนไปตามเนื้อหาและจุดประสงคที่ตองการจะสอน 
 3. การตอบสนองของผูเรียน (Students Response) ผูสอนผูสอนตองคาดหวังถึง 
การตอบสนองของผูเรียนวาตองการใหผูเรียนตอบสนองกิจกรรมในลักษณะใด เพ่ือเตรียม
อุปกรณในการรับการตอบสนองนั้น เชน คาดหวังวาผูเรียนจะตอบสนองเปนคําตางๆ ผูสอนก็
ควรเตรียมแผนชารตเพ่ือเขียนคําเหลาน้ัน 
 4. ใหการเสริมแรง (Reinforcement) เม่ือผูเรียนตอบสนองกิจกรรมไดตามความคาดหวัง 
ผูสอนตองใหกําลังใจ เชน คําชม รางวัล หรือใหแลกเปลี่ยนงานซึ่งกันและกัน 
 5. การเชื่อมตอ (Extension) ผูสอนอาจใหผูเรียนทํากิจกรรมอ่ืนเพ่ือเชื่อมตอกิจกรรม
ที่เพ่ิงทําเสร็จเพ่ือเปนการทบทวนหรือยํ้าความคิดอีกคร้ัง 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ TU นี้จะเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติมากกวาผูสอนเปน
ผูกระทํา  ดังน้ันชวงเวลาที่ผูสอนพูดจะมีไมมากนัก ผูสอนที่ใช TU จะตองเปนผูที่มีใจเปดกวาง 
ยอมรับคําตอบทุกๆ คําตอบของผูเรียนเพราะเปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่เปดกวางและ          
ใหผูเรียนมีอิสระดานการคิด อาจกลาวไดวาทุกคําตอบของผูเรียนไมมีคําตอบใดที่ผิดเลย และ
เปนที่นาสังเกตวาในตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูนั้น ไมมีขั้นตอนการวัดผลประเมินผล 
เหมือนแผนการจัดการเรียนรูอ่ืน เปนเชนน้ันเพราะการประเมินผลนั้นผูสอนสามารถประเมินได
ในขั้นการตอบสนองของผูเรียน จึงถือวาเปนขั้นการประเมินผลไปในตัวดวย  
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การจัดการเรียนรูแบบหนวย  (Unit Teaching Method) 
ความหมาย 

 วิธีสอนแบบหนวยเปนการจัดการเรียนรูที่นําเน้ือหาวิชาหลายวิชามาสัมพันธกัน  
สรางเปนบทเรียนขึ้น เรียกวา หนวย โดยไมถือขอบเขตของวิชาแตละวิชาเปนสําคัญ แตจะยึด
ความมุงหมายของหนวยที่สอนผูเรียน ซึ่งอาจเรียนหลายๆ วิชาพรอมๆ กันไป การเรียนเชนนี้
จะเปนไปตามความตองการและความสามารถของผูเรียน 
 
 193ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เพราะผูเรียนจะตองปฏิบัติคนควาหาความรูและ
แกปญหาดวยตนเอง 
 2. เพ่ือสงเสริมความถนัดตามธรรมชาติของผูเรียน เพราะการจัดการเรียนรูแบบนี้             
มีกิจกรรมหลายประเภทใหผูเรียนไดทําตามที่ถนัดและความสนใจ 
 3. สงเสริมการทํางานแบบประชาธิปไตย คือ ผูเรียนรูจักวางโครงการรวมกัน               
ไดรวมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางปฏิบัติและทํางานรวมกัน 
  
          ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู   
 วิธีสอนแบบหนวยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู 5 ขั้นคือ 
 1. ขั้นนําเขาสูหนวย เปนขั้นเราความสนใจ ซึ่งอาจทําไดโดยแนะนําหนังสือที่ควรอาน 
สนทนาพูดคุย เลาเร่ืองหรืออภิปรายเก่ียวกับปญหาท่ีมีอยูในปจจุบัน การไปทัศนศึกษา การชม
นิทรรศการ การฉายสไลดภาพยนตร ฯลฯ 
 2. ขั้นผูเรียนและผูสอนวางโครงการรวมกัน เปนการวางโครงการรวมกันระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน ซึ่งจะทําไดโดยการกําหนดความมุงหมายทั่วไป ความมุงหมายเฉพาะ ชวยกัน
ตั้งปญหาและแบงหัวขอปญหา กําหนดกิจกรรมของแตละปญหา กําหนดสื่อการจัดการเรียนรู             
ที่จะนํามาใชในการแกปญหา การจัดแบงผูเรียนเปนกลุมยอยเพ่ือทํากิจกรรม รายงานผล           
การประชุม 
 3. ขั้นลงมือทํางาน สํารวจและรวบรวมความรูตางๆ จากหองสมุด พิพิธภัณฑ 
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. ขั้นประเมินผล พิจารณาตามขั้นตอนและจุดประสงคของหนวย โดยพิจารณา
ความรูวิชาการ เจตคติและความเขาใจในสิ่งตางๆ คุณสมบัติสวนตัว เชน ดานการเปนผูนํา
ความรับผิดชอบ การรูจักวิจารณและรับคําวิจารณ 
 
 194ขอดีและขอจํากัด 
 ขอดี 
 1. ผูเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนรูรวมกับผูสอน 
 2. ผูเรียนไดทํางานเปนหมู 
 3. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
 4. สงเสริมความสัมพันธระหวางวิชาในหลักสูตร 
 ขอจํากัด 
 1. วิธีสอนแบบน้ีตองใชเวลามาก 
 2. ตองมีแหลงความรูใหผูเรียนไดศึกษาคนควา 

 
การจัดการเรียนรูแบบบทบาทสมมติ (Role Playing) 
ความหมาย 

 วิธีสอนแบบบทบาทสมมติ หมายถึง วิธีสอนที่ใชบทบาทสมมติขึ้นจากความเปนจริง
มาเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูโดยท่ีผูสอนสรางสถานการณสมมติและบทบาทขึ้นมาให
ผูเรียนไดแสดงออกตามที่ตนคิดวาควรจะเปน มีการนําการแสดงออกทั้งทางดานความรู
ความคิด และพฤติกรรมของผูแสดงมาใชเปนพ้ืนฐานในการใหความรูและสรางความเขาใจใหแก
ผูเรียนในเรื่องความรูสึกและพฤติกรรม และปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม 
 
 ความมุงหมาย 
 วิธีสอนแบบบทบาทสมมติมีความมุงหมายในการจัดการเรียนรูดังนี้ คือ  
 1. เพ่ือฝกใหผูเรียนทํางานรวมกัน  
 2. เพ่ือใหผูเรียนกลาแสดงออกซ่ึงความรูสึก ฝกการแกปญหา 
 
 196ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 วิธีสอนแบบบทบาทสมมติมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
 1. เลือกปญหาท่ีผูเรียนสวนมากในชั้นเรียนพบบอยๆ หรือเปนเรื่องที่เขาใจยาก              
จํายาก สับสน กลาวตามสภาพจริงไมได หรือไดก็ไมเหมาะสม 
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 2. กําหนดตัวบุคคลใหเหมาะสมกับบทบาทน้ันๆ เทาที่ลักษณะของบุคคลเอ้ืออํานวย
กับสภาพความเปนจริง 
 
 197ขอดีและขอจํากัด 
 ขอดี  
 1. สงเสริมบทเรยีนใหสนุกสนานเพลิดเพลนิ ทําใหเขาใจเรื่องราวรายละเอียด                 
ในเนื้อเร่ืองไดดี 
 2. ชวยสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ  สังคม  มีความรับผิดชอบรวมกัน 
 ขอจํากัด 

ใชเวลามาก ผูสอนตองมีภาระเพ่ิมขึ้น  บางคร้ังตองมีการฝกซอม 
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ภาพที่ 6.3   แสดงขั้นตอนวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมต ิ

4.  ขั้นแสดงเพ่ิมเติม 
     -  ผูเรียนเสนอแนวทางใหมในการแกปญหา 

3.  ขั้นวิเคราะหและอภิปรายผลการแสดง 
     -  ผูเรียนแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราะหอภิปราย 

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

1.  ขั้นเตรียมการจัดการเรียนรู 
     -  เตรียมจุดประสงค 
     -  เตรียมสถานการณสมมติ 

5.  ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุป 
     -  ผูเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณและสรุปรวมกันกับผูสอน 
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การจัดการเรียนรูแบบวิทยาศาสตร  (Scientific Method) 
ความหมาย 

 วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร หมายถึงการจัดการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนพบปญหา
และคิดหาวิธีแกปญหา โดยขั้นทั้ง 5 ของวิทยาศาสตร 
 199ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 ข้ันที่ 1 กําหนดปญหา และทําความเขาใจปญหา เปนขั้นทําใหผูเรียนเกิดปญหา  
เพราะปญหาจะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจอยากรูอยากเห็น และอยากกระทํากิจกรรมในสิ่งที่เรียน 
ปญหาสําหรับสอนน้ันจะตองเปนปญหาของผูเรียนเกี่ยวของกับตัวผูเรียน ไมใชเปนปญหา               
ที่ผูสอนวางไวให  ผูสอนเปนแตคอยแนะแนวทางใหผูเรียนเห็นวาปญหาอยูที่ไหน  ผูสอนอาจทาํ
ไดหลายวิธีที่จะทําใหผูเรียนเกิดปญหา เชน นําของจริง ของจําลองมาใหผูเรียนดู ทดลองใหดู 
สนทนา ฯลฯ วิธีการดังกลาวเปนศิลปะของผูสอนแตละคนที่จะดัดแปลงใหเหมาะสมแก
ความสามารถของผูเรียนแตละคน ฉะนั้นในขั้นน้ีผูสอนมีหนาที่ 
 1.1 ชวยแนะใหผูเรียนเห็นปญหา 
 1.2 จัดส่ิงแวดลอมใหเขาใจปญหา โดยใชอุปกรณเขาชวย 
 1.3 ชวยผูเรียนวางความมุงหมายในการแกปญหาใหเปนที่เขาใจแกผูเรียนทุกคน                 
ในชั้นเรียน 
 ข้ันที่ 2 ข้ันแยกปญหา และวางแผนแกปญหา ขั้นนี้ผูสอนและผูเรียนชวยกัน
แยกแยะปญหาออกไปอยางกวางขวาง เพ่ือความสะดวกแกการแกปญหา เนื่องจากปญหา         
มีมากมาย ผูสอนและผูเรียนจะตองชวยกันกําหนดขอบขายของเรื่องที่จะเรียนวา อะไรกอน            
อะไรหลัง และจําเปนจะตองวางแผนรวมกันวาจะแกปญหาเหลาน้ีอยางไรอีกดวย อาจจะเปน
อภิปรายรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียน ฉะนั้น ขั้นนี้ผูสอนมีหนาที่คือ 
 2.1 ชวยผูเรียนวางแผนการวา จะแกปญหาดวยวิธีใด 
 2.2 แบงผูเรียนออกเปนกลุม ใหแตละกลุมรับผิดชอบและทํางานตามความสามารถ
และสนใจ 
 2.3 แนะนําใหผูเรียนแตละกลุมรูจักแหลงความรู ไปคนควาเพ่ือประโยชนในการ
แกปญหา 
 ข้ันที่ 3 ลงมือแกปญหาหรือการทดลองและเก็บขอมูล นับเปนขั้นการเรียนรูของ
ผูเ รียนเองโดยการกระทําจริงๆ เปนสวนใหญ จึงเปนการสงเสริมใหผู เ รียนไดมีความรู
ความสามารถที่จะนํามาใชในชีวิตประจําวันได ในขั้นน้ีผูสอนมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 3.1 ชวยผูเรียนแตละกลุมเขาใจปญหาและรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
 3.2 ชวยแนะนําใหผูเรียนรูจักวิธีแกปญหาและหาแหลงความรูเสริมเพ่ิมขึ้น 
 3.3 ชวยแนะนําใหผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางมีหลักเกณฑ 
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 ข้ันที่ 4 ข้ันวิเคราะหขอมูลหรือรวบรวมความรูเขาดวยกันและแสดงผล เปนขั้น
ที่รวบรวมความรูตางๆ จากปญหาที่แกตกไปแลว ผูเรียนแตละกลุมจะตองแสดงผลงานของตน 
ซึ่งทําไดหลายทาง เชน 
 4.1 ผูสอนชวยแนะนําใหเม่ือจําเปนจริงๆ  
 4.2 แสดงผลงานทางวัตถุ 
 4.3 รายงานหรืออภิปรายใหผูสอนและเพื่อนๆ ทราบ 
 4.4 แสดงวิธีการแกปญหาใหเพ่ือนเห็น 
 ข้ันที่ 5 ข้ันสรุปและประเมินผลหรือข้ันสรุปและการนําไปใช เม่ือจบบทเรียน  
คร้ังหน่ึงๆ ผูสอนและผู เรียนจะตองสรุปเรียบเรียงใหมีระเบียบบันทึกไวเปนหลักฐาน                   
แลววัดผลงานบทเรียนที่เรียนไปแลวไดผลดีและผลเสียอยางไร 
 5.1 อภิปรายกันทั้งชั้นเกี่ยวกับผลงานที่ไดกระทําไปแลว 
 5.2 ดูผลงานของเพ่ือนๆ ในกลุมอ่ืน เพ่ือจะไดความรูจากส่ิงเหลาน้ัน 
 5.3 ควรสังเกตผูเรียนทุกระยะวาตั้งใจทําและหาความรูไดจริงหรือไม 
 5.4 การทดสอบ เม่ือจบบทเรียนก็มีการทดสอบความรู ความเขาใจของผูเรียน 
 200ขอดี 
 1. ผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 
 2. สงเสริมการทํางานรวมกันเปนหมู 
 3. สงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
 4.  สงเสริมใหมีความรับผิดชอบ 
 5. สงเสริมใหผูเรียนไดใชความคิดหาเหตุผล 

 
การจัดการเรียนรูแบบใชเสนเลาเร่ือง (Story  Line) 
คําวา Story Line นํามาใชในภาษาไทยวา เสนเลาเร่ือง เสนดําเนินเรื่อง เสนเรื่องราว  

เสนโครงเรื่อง เสนเลาเร่ืองเปนวิธีการจัดการเรียนรูวิธีหน่ึงที่จะจัดเน้ือหาวิชาตางๆ ในหลักสูตร
มาบูรณาการกัน โดยใชวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนเรื่อง แลวนําวิชาตางๆ ในหลักสูตรมาบูรณาการ
กัน ทั้งภาษาไทย ศิลปศึกษา คณิตศาสตร การจัดการเรียนรูแบบน้ีจะเปนการสมมติเร่ืองราว
หรือสถานการณขึ้นใหสอดคลองกับเน้ือหาที่จะเรียน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนใช
ประสบการณ ใชความรูมาแกปญหา เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนแกปญหาจากสถานการณ
สมมติไปสูการแกไขปญหาในชีวิตจริง และสอนใหผูเรียนรูจักวิเคราะหปญหาและสงเสริม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
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 การจัดการเรียนรู โดยใชเสนเลาเร่ือง มีหลักการจัดการเรียนรู  ดังนี้ 
 1. สรางหนวยการเรียน โดยใชวิชาใดวิชาหนึ่งเปนแกนเรื่อง และนําวิชาอื่นมา
บูรณาการดวยการสรางแผนภาพเนื้อหาและกิจกรรม กอนอ่ืนผูสอนจะกําหนดชื่อเร่ืองหรือหัวขอ
เร่ืองที่จะสอนและกําหนดหัวขอยอย โดยบูรณาการเน้ือหาและกิจกรรม แลวกําหนดจุดประสงค
ของการจัดการเรียนรูใหชัดเจน จุดประสงคของการจัดการเรียนรูนี้จะนําไปสูการสรางคําถามนํา
ในการกําหนดแผนการจัดการเรียนรู 
 
ตัวอยาง ผูเรียนจะเรียนรูเก่ียวกับความหมายของปา  ประเภทปาไม  การอนุรักษปาไม  
 ผลกระทบของการทําลายปา ราชการกับการอนุรักษปา มีความหวงแหนปาไม 
 และจะรวมใจกันรักษาปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 6.4  แสดงลักษณะการจัดการเรียนรูโดยใชเสนเลาเร่ือง 

วิเคราะหลักษณะปาไม 

สังคมศึกษา 

ศิลปศึกษา 

เขียนบทความ 

เขียนคํานิยาม อานเรื่อง 

อภิปราย 

ภาษาไทย 

ศึกษาคนควา เขียน 
บทความ 

    ปาไม

จัด 
นิทรรศการ 

ภาษาไทย 

เขียนคําขวัญ 

ส่ิงแวดลอม 

ศึกษาวิธีการ 
อนุรักษปา 

รวบรวมเอกสาร 
ขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

เขียนสรุปการอนุรักษ 
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 2. สรางสถานการณหรือเรื่องราวจากหนวยการเรียน ผูสอนตองสมมติสถานการณ
หรือเร่ืองราวขึ้น  ซึ่งตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต และเหตุการณ 
และสถานการณจะสนองตอจุดประสงคการจัดการเรียนรู 
 ตัวอยาง ลุงมา ปาออน และหลานชาย ทําไรอยูเชิงเขา ซึ่งอาศัยนํ้าในหวยในการทําไร
และใชน้ําในการบริโภค เม่ือปที่แลว เถาแกฮงซึ่งเปนเขาของโรงเลื่อย ไดพาพรรคพวกตัดตนไม
ในปาบนภูเขาจํานวนมาก ปนี้น้ําในหวยลดนอยลง ใบหญาแหง น้ําในหวยไมมี ลุงมาเร่ิมไดรับ
ความเดือดรอนจากการขาดแคลนนํ้า 
 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
ยอยที่จะเรียน และองคประกอบของ Story Line คําถามนําจะตอบสนองตอจุดประสงค                
การจัดการเรียนรู ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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เสนทาง
ดําเนินเร่ือง 

คําถามนํา กิจกรรมผูเรียน 
การจัด 
กลุม 

สื่อการจัด 
การเรียนรู 

หมาย
เหตุ 

1. ปาไม ปาไมคืออะไร อานใบงานกรณีตัวอยาง แลววิเคราะห 
เขียนภาพลักษณะปา แลวใหคํานิยาม
ปาไม นําภาพวาดปาไมมาติด           
ในชั้นเรียน 

แบงกลุม 
4 คน 

กระดาษ 
ดินสอ 

 

2. ประเภท 
    ปาไม 

ปาไม 
มีกี่ประเภท 

ศึกษาประเภทปาไมและลักษณะของ
ปาแตละประเภท และวาดภาพปา 
แตละประเภทและเขียนคําบรรยาย
ประกอบภาพ นํามาจัดนิทรรศการ
ปาไม 

4 คน กระดาษ 
ดินสอ 
หนังสือ 

 

3. ความ 
    สัมพันธ 
 ของปาไม 
 กับสภาพ 
 แวดลอม 

ลุงมาเคยอยู
เปนสุข มีน้ํา      
ในลําหวยไดใช 
ทําไมน้ํา           
ในลําหวย         
จึงไมม ี

- ผูเรียนหาขอมูลความสัมพันธของ
ปากับสภาพแวดลอมโดยศึกษาจาก
หนังสือในหองสมุดหรือสัมภาษณผูรู 
- ผูเรียนนําความรูจากการศึกษา
ความสัมพันธของปากับส่ิงแวดลอม 
มาวิเคราะหสาเหตุของลําหวยขาดน้ํา 
และวาดภาพแสดงสาเหตุของลําหวย
ขาดน้ํา 

ท้ังชั้น 
 
 

ท้ังชั้น 
 

หนังสือ 
บุคคล 

 
กระดาษ 
ดินสอ 

 

 

4. 
ผลกระทบ
ของ            
การตัดไม
ทําลายปา 

การตัดไมในปา
กอใหเกิด
ผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม
อยางไรบาง 

ศึกษาผลกระทบของการตัดไมในปา 
โดยแบงกลุมหาขอมูลจากเอกสารใน
หองสมุด สัมภาษณบุคคล เก็บขอมูล
แลวนํามาวิเคราะหจัดกลุมขอมูล   
นําขอมูลมาจัดนิทรรศการและ           
เขียนสรุปผลกระทบจากการตัดไม
ทําลายปา 

ท้ังชั้น หนังสือ 
เอกสาร 
บุคคล 

นิทรรศการ 

 

5. วิถีชีวิต 
 
 
 
 
 
 

- การตัดไม
ทําลายปาทําให
วิถีชีวิตของคน 
สัตวและ
สภาพแวดลอม
เปล่ียนไป
อยางไรบาง 

- ผูเรียนชวยกันเขียนรายการวิถีชีวิต
ของคนซึ่งเปล่ียนไปเพราะการตัดไม
ในปา 
- ผูเรียนชวยกันเขียนรายการวิถีชีวิต
ของสัตวปาซึ่งเปล่ียนไปเพราะ          
การตัดไมในปา 
- ผูเรียนชวยกันเขียนรายการ

เปน
กลุม 

 
เปน
กลุม 

 
เปน

กระดาษ 
ดินสอ 

 
 
 
 
 

 

เร่ืองปาไม 
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เสนทาง
ดําเนินเร่ือง 

คําถามนํา กิจกรรมผูเรียน 
การจัด 
กลุม 

สื่อการจัด 
การเรียนรู 

หมาย
เหตุ 

5. วิถีชีวิต 
(ตอ) 

- การตัดไม
ทําลายปามีผล
ตอการ
เปล่ียนแปลง
ของอากาศและ
ฤดูกาลอยางไร 

สภาพแวดลอมซึ่งเปล่ียนไปเพราะ
การตัดไม 
- แตละกลุมจัดทําแผนภูมิหรือสรุป
ผลกระทบตอวิถีชีวิตและ                 
วาดภาพประกอบ 
- เขียนคําขวัญการรักษาปาไม   แลว
นําคําขวัญมาติดบนปายประกาศ 
 

กลุม 
 

เปน
กลุม 

 
เปน

รายบุคคล 

 
กระดาษ 
ดินสอ 
ปาย

ประกาศ 

6. 
เหตุการณ 

เจาของโรงเล่ือย
ตัดไมในปามีผล
ตอชีวิตของลุง
มา           
ลุงมา ปาออน
และหลานชาย  
จะหาทางแกไข
ปญหาได
อยางไร 

- ผูเรียนรวมกันอภิปรายหาแนวทาง
แกปญหา 
-ผูเรียนแตละคูนําเสนอตอชั้นเรียน 
เลือกวิธีการแกปญหา 
- ผูเรียนวางแผนแกปญหา 
- จัดทําบทละครในการแกปญหาของ
ลุงมา โดยใชแผนงานแกปญหาเปน
แนวเรื่อง 
- แสดงละครตามบทละคร 

จับคู 
 

ท้ังชั้น 
 

ท้ังชั้น 
ท้ังชั้น 

 
ท้ังชั้น 

 

  

7. วิทยากร การตัดไม
ทําลายปามีการ
ปองกันอยางไร
จากทางราชการ 
มีกรณีตัวอยาง 
ท่ีเปนขอเท็จจริง
ท่ีทางราชการ
ดําเนินการ        
ในการตัดไม
ทําลายปา
อยางไรบาง 

จัดเชิญวิทยากรมาบรรยาย   และ
ผูเรียนซักถามและสัมภาษณ             
จดบันทึกแสดง  ขอเท็จจริงเปน
แผนภูมิ 

ท้ังชั้น วิทยากร  
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 4. การจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูจะแบงเวลาการจัดการเรียนรู
ตามเสนทางการดําเนินเรื่อง ในตารางแผนการจัดการเรียนรูอาจกําหนดเวลาการจัดการ
เรียนรูแตละเสนทางการดําเนินเรื่อง ซึ่งอาจใชเวลา 2-3 ชั่วโมง 
  การจัดการเรียนรูดวย Story Line ตามตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูดังกลาวขางตน 
จะเห็นวา ผู เ รียนลงมือปฏิบัติ ความรูจากการเรียนเปนความรูที่ เปนองครวม (Holistic  
Knowledge) และการนําสถานการณไปใชในชีวิตจริง การจัดการเรียนรูดวย Story Line จะใช
เวลาคอนขางมาก เพราะผูเรียนตองคนควา ทดลอง ผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูบอก
มาเปนผูจัดการที่จะจัดกิจกรรมและสภาพการจัดการเรียนรู   สื่อการจัดการเรียนรู บทบาทของ
ผูสอนจะเปนผูเพ่ิมเติมความคิดความรู  เปนผูเติมเต็มใหกับผูเรียน รวมทั้งการชี้แนะใหความคิด
ในการจัดกิจกรรมตางๆ สวนผูเรียนเปนผูทํางานรวมกัน ปฏิบัติงานรวมกัน ศึกษารวมกัน สรุป
ความรูรวมกัน 
 ผูเรียนที่ตองการแรงกระตุนมากๆเพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียน อาจจะ
ตอบคําถามตางๆได  แตจะไมประสบผลสําเร็จจากการเรียนดวยวิธีนี้ 
 

การจัดการเรียนรูโดยใหฝกและปฏิบัติ  (Drill and Practice) 
 ความหมาย 

 ฝก (Drill) คือ การกระทําซํ้าหรือการทําแบบฝกหัดเพ่ือพัฒนาทักษะ (Skill) ปฏิบัติ 
(Practice) คือ การปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนมา ซึ่งการปฏิบัติยอยๆ ก็จะเปนการกระทําซํ้าๆ 
 การจัดการเรียนรูโดยใหฝกและปฏิบัติจึงหมายถึงการจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียน              
ไดลงมือฝกปฏิบัติจริงในสิ่งที่ไดเรียนรูจากบทเรียน อันเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง 
เพ่ือใหเกิดทักษะความชํานาญและสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป 
 

  จุดมุงหมาย 
 1. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการฝกปฏิบัติ 
 2. เพ่ือใหไดลงมือกระทําจริง 
 3. เปนการเรียนรูจากประสบการณตรง 
  
 203บทบาทของผูสอน 

 1. วิเคราะหสิ่งที่จะใหผูเรียนไดเรียนรูและเกิดทักษะในส่ิงนั้นวาจะตองฝกทักษะ          
สวนไหนบาง และตอเน่ืองกันอยางไร 
 2. การวัดพฤติกรรมกอนการเรียนทักษะนั้นๆวาผูเรียนมีทักษะพื้นฐานเพียงพอแลว
หรือยัง 
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 3. จัดขั้นตอนการฝกทักษะใหเปนไปตามลําดับขั้นจากงายไปหายากหรือพ้ืนฐานไปสู
สลับซับซอน 
 4. อธิบายและสาธิตการปฏิบัติงานในการฝกทักษะตางๆ ใหผูเรียนไดดู 
 5. ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง โดยฝกหัดอยางตอเนื่องพรอมๆ กับใหรูผลสําเร็จของ           
การฝกหัดดวย 
 6. พยายามกระตุนและสงเสริมใหกําลังใจในการฝกและปฏิบัติของผูเรียนใหมากๆ 
 7. พยายามใชกระบวนการกลุมของผูเรียนใหมาก 
 8. จัดทําใบความรู-ใบงาน ในเรื่องที่ผูเรียนจะตองฝกและปฏิบัติ 
 9. จัดทําเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการฝกและการปฏิบัติ 
 
 204ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 1. ข้ันนําใหเกิดความเขาและแรงจูงใจ เปนการใหความรูที่เก่ียวของกับการเรียน
ทางดานทักษะนั้นๆ ผูสอนเสนอแนะสิ่งที่จะตองฝกและปฏิบัติ อธิบายใหผู เรียนเขาใจ                   
ในวิธีการฝกและปฏิบัติจากใบความรู 
 2. ข้ันฝกและปฏิบัติ เปนขั้นของการฝกหัดเพ่ือใหเกิดทักษะหรือเพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการทํางานใหนอยลงจนกระทั่งหมดไปในที่สุดโดยฝกและปฏิบัติจากใบความรูใบงาน 
 3. ข้ันนําไปใช เปนขั้นของการเกิดทักษะ ซึ่งสามารถทําสิ่งน้ันๆ ไดอยางอัตโนมัติ
จากการฝกและปฏิบัติมาแลว 
 4. ข้ันประเมินผล เปนขั้นตอนที่ตองการทราบความกาวหนาของการฝกและปฏิบัติ
ใบงานหรือทักษะนั้นๆ ตลอดจนความรูทางวิชาการ เจตคติและคุณลักษณะสวนตัวของผูเรียน 
 

 205ขอดี 
 1. ผูเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน 
 2. การเรียนรูเกิดขึ้นจากการทําจริงและประสบการณตรง 
 3. เรียนรูและจดจําส่ิงที่เรียนไดดี 
 4. สามารถถายทอดการเรียนรูไปใชสถานการณเชนเดียวกันได 
 5. ดีมากสําหรับการพัฒนาดานทักษะ 
 6. ผูเรียนมีจุดมุงหมายที่แนนอน 
 7. การทํากิจกรรมการเรียนโดยการฝกและปฏิบัติอาจดําเนินโดยผู เรียนเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุมเล็กๆ ก็ได 
 8. ผูสอนมีเวลาที่จะใหความชวยเหลือ แกผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือ 
 9. ผูเรียนอาจศึกษากิจกรรม วิธีปฏิบัติจากส่ือที่สามารถเรียนดวยตนเองได 
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 206ขอจํากัด 
 1. ใชเวลามาก 
 2. นําไปสูความนาเบื่อ นอกจากจะมีแรงจูงใจสูงและมีจุดหมายที่แนนอน 
 3. ไมชวยเหลือใหผูเรียนเขาใจจุดมุงหมายใหมๆ 
 4. ผูเรียนบางคนเรียนเพียงฝกแตไมเรียนรูถึงคุณคา 
 5. การทําซํ้าๆอยางไมมีความหมาย อาจเปนอุปสรรคที่จะทําใหเกิดความเขาใจ 
 6. กรณีที่ใหปฏิบัติงานเปนกลุมๆ สมาชิกบางคนอาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน 
 

การจัดการเรียนรูโดยการศึกษากรณีตัวอยาง (Case study method) 
ความหมาย  

 การจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดศึกษากรณีตัวอยางจากเหตุการณ สถานการณ หรือ
สภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรือจากที่ผูสอนไดสรางขึ้นโดยนํามาจัดเปนกิจกรรมการจัด 
การเรียนรูอยางเปนขั้นตอน ใชการอภิปราย ใชกระบวนการกลุม และการระดมพลังสมอง            
เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา 
  
 208จุดมุงหมาย 
 1. เพ่ือฝกใหผูเรียนรูจักการวิเคราะหและแยกประเด็นปญหา 
 2. เพ่ือใหผูเรียนรูจักการตัดสินใจอยางมีหลักการและเหตุผล 
 3. เพ่ือเสริมสรางทักษะในการทํางานระหวางกันเปนกลุม 
 4. เพ่ือฝกและใหโอกาสผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ความรูสึกและ
เจตคติซึ่งกันและกัน 
 

 209บทบาทของผูสอน 
 1. เปนผูแนะแนวทางในการเรียนใหแกผูเรียน 
 2. คอยกระตุนใหผูเรียนระดมพลังสมองในกรณีที่ผูเรียนไมคอยแสดงความคิดเห็น 
 3. คัดเลือกกรณีตัวอยางที่เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 
 4. เตรียมเอกสารใหเพียงพอ การแกปญหาบางคร้ังตองใชเอกสารคนควาเพ่ิมเติม   
 

 210รูปแบบของกรณีตัวอยาง 
 1. เรื่องเลา  เร่ืองสั้น 
 2. ขาวหนังสือพิมพ 
 3. เรื่องยาวตัดตอ 
 4. บทสนทนา 
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 5. รูปภาพซึ่งตอเน่ืองเปนเรื่องราว 
 

 211ข้ันตอนในการจัดการเรียนรู 
 1. ขั้นเตรียม เปนขั้นที่ผูสอนแนะนําวิธีการศึกษากรณีตัวอยางและแบงผูเรียน
ออกเปนกลุมยอยๆ 
 2. ข้ันเสนอกรณีตัวอยาง เปนขั้นที่ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยางในรูปแบบตางๆ กัน 
เชน เอกสารขาวเหตุการณ  สไลดประกอบเสียง  หรือบทบาทสมมุติ เปนตน 
 3. ข้ันวิเคราะห เปนขั้นที่ผูเรียนแตละกลุมรวมอภิปราย ระดมพลังสมอง รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีตัวอยางที่ศึกษา ตัดสินใจหาแนวทาง           
การแกปญหาและสรุปผลการอภิปรายกลุม 
 4. ข้ันสรุป เปนขั้นที่ผูเรียนทั้งชั้นและผูสอนรวมกันสรุปผลการอภิปรายในกลุมใหญ
ทั้งหมด 
 5. ข้ันประเมินผล เปนขั้นตอนที่ประเมินการตัดสินใจของผูเรียนในการหาแนวทาง
แกปญหาวาอยูบนเหตุผลใด มีคุณธรรมและเหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติจริงหรือไม 
  
 212ขอดี 
 1. ทําใหผูเรียนสามารถเผชิญปญหามากมายในเวลาที่กําหนด 
 2. ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนและมีความกระตือรือรน 
 3. ทําใหผูเรียนสนุกสนาน ตื่นเตน ไมเบื่อหนาย 
 4. ทําใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็น 
 5. สงเสริมใหผูเรียนเขาใจบทเรียนอยางแจมชัด  
 6. สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรวมมือกันโดยไมคิดถึงการแขงขัน 
 7. ทําใหผูเรียนมีทักษะในการพิจารณาเหตุการณที่เรียนอยางรอบคอบ อภิปราย
ปญหาอยางลึกซ้ึง มีหลักการ เหตุผล คุณธรรมและมองทิศทางแยกความคิดของตนไดทะลุ            
ปรุโปรง 
 8. มีทักษะในการแกปญหา 
 9. เปนการถายทอดความรูอยางมีระบบ 
 
 213ขอจํากัด 
 1. การนําปญหามาใหผูเรียนไดศึกษาอยางสอดคลองกับเน้ือหาสาระที่จะเรียนและ
จุดประสงคการเรียนรู 
 2. กรณีตัวอยางตองทําใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
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การจัดการเรียนรูแบบใหผูเรียนรายงานในชั้น  

                 (Report in Classrrom  Method) 
 การจัดการเรียนรูนอกจากจะมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคในเน้ือหา 
นั้นแลว ควรจะพัฒนาใหผูเรียนสามารถคนหาความรู จัดระบบความรูและนําเสนอความรูนั้นให
ผูอ่ืนเกิดการเรียนรูไดดวยลักษณะดังกลาวนี้ผูเรียนตองไปศึกษาคนควาหาความรูในเรื่องที่ตน
สนใจหรือไดรับมอบหมาย  แลวนําผลการคนความาเสนอในชั้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอเพ่ือนๆ 
ที่เรียน และตอตัวผูเสนอรายงานเองในแงที่ไดพัฒนาความสามารถในการคนควาหาความรูและ
ไดเรียนรู ในเร่ืองที่คนควาแลว ยังเปนการพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร เสนอความรูให
ผูอ่ืนมีความรูความเขาใจ ไดรับการพัฒนาในเรื่องน้ันๆ แตจากการสังเกตการจัดการเรียนรูที่ให
ผูเรียนรายงานในชั้น ไมวาในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี หรือแมกระทั่งปริญญาโท ปริญญาเอก 
พบวามักไมประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว เชน ผูรายงานนําเสนอความรูไมเปนที่นาสนใจ 
ผูฟงไมสนใจฟง อาจนั่งหลับ คุยกัน หรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งชี้ใหเห็นวาไมไดสนใจฟงในเรื่องที่
รายงานนั้น ประโยชนที่คาดวาผูฟงจะไดรับก็ไมอาจเกิดขึ้นได ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูเรียนสวนใหญ
ยึดม่ันอยางแนวแนวาการนําเสนอความรูโดยผูเรียนดวยกันไมมีความสําคัญใดๆ การนําเสนอ
ความรูโดยอาจารยผูสอนมีความสําคัญกวา วิธีการแกไขปญหาตางๆ ที่กลาวมาเพื่อใหสามารถ
ใชวิธีของการจัดการเรียนรูแบบใหผูเรียนรายงานในชั้นมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1. การเลือกเร่ืองเพ่ือคนควาและรายงาน  ควรใหผูเรียนเลือกเองภายในขอบขายของ
เนื้อหาสาระในวิชาน้ัน ผูเรียนจะเลือกในเรื่องที่ตนสนใจและถนัด สงผลใหมีแรงจูงใจในการไป
ศึกษาคนควา 
 2. ผูสอนตองคนควาวามีแหลงความรูจากแหลงใดบาง ชี้แนะใชผูรายงานไปศึกษา
จากตําราหนังสือ สื่อตางๆ หลายๆ แหลง ไมใชไปนําเอาเฉพาะสาระจากหนังสือหลักที่ทุกคนมี
อยูแลวมารายงานซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการนําเสนอไมนาสนใจ 
 3. ผูรายงานตองเตรียมการนําเสนอมาอยางดี เลือกใชเทคนิคการนําเสนอที่มี
ประสิทธิภาพควรใชสื่อประเภทโสตทัศนูปกรณเขาชวย ทั้งน้ีผูสอนควรใชเวลาสวนหนึ่งสําหรับ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการนําเสนอความรูของผูเรียน อยางนอยที่สุดก็อาจใชวิธีสาธิตใหเห็น
ตัวอยางหรือดูวีดิทัศนแสดงตัวอยางหรือกําหนดใหไปศึกษาจากส่ือที่มุงสอนในเรื่องนี้โดยตรง 
 4. ใชกิจกรรมที่ควบคุมความสนใจ โดยกําหนดใหผูฟงทํากิจกรรมที่ทําใหคิดตาม 
การนําเสนออยางตั้งใจโดยตลอดโดยไมรูตัว เร่ืองนี้เปนหัวใจสําคัญมาก การใหผูเรียนมา
รายงานแลวบอกใหผูเรียนอ่ืนๆ ตั้งใจฟงจะไดผลนอยมาก จําเปนตองคิดคนกิจกรรมที่นํามาใช
ควบคุมผูฟงรายงาน กิจกรรมที่นับวาใชไดผลดีมากคือการใหผูฟงทําการประเมินคุณภาพของ
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การเสนอรายงาน การใหพิจารณาจุดเดน จุดออน การใหตั้งคําถามที่สงสัยหรือใครรูเพ่ิมเติม 
เปนตน 
 การประเมินคุณภาพของการเสนอรายงาน  
 กิจกรรมนี้ผูฟงตองสังเกต ติดตาม พิจารณาตีราคาหรือคุณคาของการเสนอรายงาน
โดยตลอด เพ่ือใหสามารถตัดสินลงความเห็นไดวา การเสนอรายงานครั้งน้ันมีคุณภาพเพียงใด 
(ไดรับความรู มีความเขาใจเพียงใด เสนอรายงานไดนาสนใจเพียงใด ผูรายงานมีการเตรียมตัว
มาดีเพียงใด ผูรายงานมีความรอบรูในเรื่องที่รายงานเพียงใด ฯลฯ) 
 การใหพิจารณาจุดเดน จุดออนของรายงาน   
 กิจกรรมนี้ทําใหผูฟงตองสังเกต ติดตามพิจารณา การเสนอรายงานโดยตลอด เพ่ือให
สามารถวิเคราะหถึงจุดเดน และจุดออนของการรายงานในครั้งนั้นได 
 การใหตั้งคําถามที่สงสัยหรือใครรูเพ่ิมเติม   
 กิจกรรมนี้ทําใหผูฟงตองสังเกต ติดตาม พิจารณาการเสนอรายงานโดยตลอดเพื่อให
สามารถระบุไดวามีจุดใด ประเด็นใด สวนใด ที่ยังสงสัยไมเขาใจ ตองการความกระจางเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมการประเมินอาจมีลักษณะดังนี้ 
 
ตัวอยางแบบประเมินการรายงานหนาชั้น 
 

วันที่…….เดือน…….พ.ศ…ชื่อผูประเมิน………………………………………………………….. 
ชื่อผูรายงาน………………………………………………………………………………………… 
ชื่อเร่ืองที่รายงาน…………………………………………………………………………………… 
 
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 (ขอสงสัยที่ตองการความกระจางเพ่ิมเติม)………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
หมายเหตุ  อาจใชอักษร A แทนดีมาก B แทนมาก C แทนปานกลาง D แทนนอย 
 
 จากการใหผูเรียนทุกคนทําการประเมินการเสนอรายงานของเพื่อนโดยใชแบบฟอรม
ในลักษณะที่กลาวมาก พบวา ผูฟงมีความสนใจ ตั้งใจฟงการเสนอรายงานดีมาก ผูเรียน                
มีผลสัมฤทธิ์ในเรื่องที่รายงานในระดับดี หรือดีมาก นับวาเปนเทคนิคหน่ึงของการใชระบบควบคุม
ใหเกิดผลตามตองการ 
 

การจัดการเรียนรูแบบอุปนัย (Inductive Method) 
ความหมาย 

 วิธีสอนแบบอุปนัย เปนการจัดการเรียนรูจากรายละเอียดปลีกยอยไปหากฎเกณฑ 
กลาวคือ เปนการจัดการเรียนรูจากสวนยอยไปหาสวนรวมหรือสอนจากตัวอยางไปหากฎเกณฑ 
หลักการ ขอเท็จจริง หรือขอสรุป โดยการใหผูเรียนทําการศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ
แลวพิจารณาคนหาองคประกอบที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันจากตัวอยางตางๆ เพ่ือนํามาเปน
ขอสรุป 
 

 215ความมุงหมายของวิธีสอนแบบอุปนัย 
 เพ่ือชวยใหผูเรียนไดคนพบกฎเกณฑหรือความจริงที่สําคัญๆ ดวยตนเองกับใหเขาใจ
ความหมายและความสัมพันธของความคิดตางๆ อยางแจมแจง  ตลอดจนกระตุนใหผูเรียนรูจัก
ทําการสอบสวนคนควาหาความรูดวยตนเอง 
 

 216ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูแบบอุปนัย 
 1. ข้ันเตรียม คือ การเตรียมตัวผูเรียน เปนการทบทวนความรูเดิม กําหนดจุดมุงหมาย  
และอธิบายความมุงหมายใหผูเรียนไดเขาใจอยางแจมแจง 
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 2. ข้ันสอนหรือข้ันแสดง คือ การเสนอตัวอยางหรือกรณีตางๆ ใหผูเรียนไดพิจารณา  
เพ่ือใหผูเรียนสามารถเปรียบเทียบ  สรุปกฎเกณฑได การเสนอตัวอยางควรเสนอหลายๆ 
ตัวอยางใหมากพอที่จะสรุปกฎเกณฑได ไมควรเสนอเพียงตัวอยางเดียว 
 3. ข้ันเปรียบเทียบและรวบรวม เปนขั้นหาองคประกอบรวม คือการที่ผูเรียนไดมี
โอกาสพิจารณาความคลายคลึงกันขององคประกอบในตัวอยางเพ่ือเตรียมสรุปกฎเกณฑ              
ไมควรรีบรอนหรือเรงเราผูเรียนเกินไป 
 4. ข้ันสรุป คือ การนําขอสังเกตตางๆ จากตัวอยางมาสรุปเปนกฎเกณฑ นิยาม 
หลักการ หรือสูตร ดวยตัวผูเรียนเอง 
 5. ข้ันนําไปใช คือ ขั้นทดลองความเขาใจของผูเรียนเกี่ยวกับกฎเกณฑหรือขอสรุป 
ที่ไดทํามาแลววาสามารถที่จะนําไปใชในปญหาหรือแบบฝกหัดอ่ืนๆ ไดหรือไม 
 

 217ขอดีและขอจํากัด 
 ขอดี 
 1. จะทําใหผูเรียนเขาใจไดอยางแจมแจงและจําไดนาน 
 2. ฝกใหผูเรียนรูจักคิดตามตรรกศาสตรและหลักวิทยาศาสตร 
 3. ใหผูเรียนเขาใจวิธีการในการแกปญหา และรูจักวธิีทํางานเพ่ือความถูกตอง               
ตามหลักจิตวทิยา 
 ขอจํากัด 
 1. ไมเหมาะสมที่จะใชสอนวิชาที่มีคุณคาทางสุนทรียะ 
 2. ใชเวลามาก  อาจทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
 3. ทําใหบรรยากาศการเรียนเปนทางการเกินไป 
 4. ผูสอนตองเขาใจในเทคนิควธิีสอนแบบน้ีอยางดี จึงจะไดผลสัมฤทธิใ์นการจัด           
การเรียนรู 

  
การจัดการเรียนรูแบบนิรนัย (Deductive Method) 
 ความหมาย 

 วิธีสอนแบบนิรนัย เปนการจัดการเรียนรูที่เร่ิมจากกฎ หรือ หลักการตางๆ แลวให
ผูเรียนหาหลักฐานเหตุผลมาพิสูจนยืนยัน วิธีสอนแบบนี้ฝกหัดใหผูเรียนมีเหตุมีผลไมเชื่ออะไร
งายๆ จนกวาจะพิสูจนใหเห็นจริงเสียกอน 
 219ความมุงหมายของวิธีสอนแบบนิรนัย 
 ใหผูเรียนรูจักใชกฎ สูตร และหลักเกณฑตางๆมาชวยในการแกปญหา ไมตัดสินใจ  
ในการทํางานอยางงายๆ จนกวาจะพิสูจนใหทราบขอเท็จจริงเสียกอน 
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 220ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูแบบนิรนัย 
 1. ข้ันอธิบายปญหา ระบุสิ่งที่จะสอนในแงของปญหา เพ่ือย่ัวยุใหผูเรียนเกิดความสนใจ
ที่จะหาคําตอบ ปญหาจะตองเก่ียวของกับสถานการณจริงของชีวิต และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของผูเรียน 
 2. ขั้นอธิบายขอสรุป ไดแก การนําเอาขอสรุปกฎหรือนิยามมากกวา 1 อยาง               
มาอธิบาย เพ่ือใหผูเรียนไดเลือกใชในการแกปญหา 
 3. ข้ันตกลงใจ ผูเรียนจะเลือกขอสรุป หรือนิยามที่จะนํามาใชในการแกปญหา 
 4. ขั้นพิสูจน หรืออาจเรียกวาขั้นตรวจสอบ เปนขั้นที่สรุปกฎ หรือ นิยามวาเปน 
ความจริงหรือไม โดยการปรึกษาผูสอน คนควาจากตําราตางๆ และจากการทดลอง ขอสรุป             
ที่ไดพิสูจนวาเปนจริงจึงจะเปนความรูที่ถูกตอง 
 

 221ขอดีและขอจํากัด 
 ขอดี 
 1. วิธีสอนแบบน้ีเหมาะสมที่จะใชสอนเน้ือหาวิชางายๆ หรือหลักเกณฑตางๆ จะ
สามารถอธิบายใหผูเรียนเขาใจความหมายไดดี และเปนวิธีสอนที่งายกวาสอนแบบอุปนัย 
 2. ฝกใหเปนคนมีเหตุผล ไมเชื่ออะไรงายๆ โดยไมมีการพิสูจนใหเห็นจริง 
 ขอจํากัด 
 1. ใชสอนไดเฉพาะบางเนื้อหา ไมสงเสริมคุณคาในการแสวงหาความรูและคุณคา 
ทางอารมณ 
 2. เปนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไมไดเกิดความคิดรวบยอดดวยตนเอง เพราะผูสอน
กําหนดความคิดรวบยอดให 

 
การจัดเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning: PBL)  
เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดสรางสรรค ซึ่งมีแนวคิด           
ตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism) ที่เชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้น             
เม่ือผูเรียนไดสรางความรูที่เปนของตนเองขึ้นมาจากความรูที่มีอยูเดิมหรือจากความรูที่               
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  เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและ
คิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขาวิชาที่ตนศึกษาดวย การเรียนรูโดยใชปญหา
เปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาใจและการแกไขปญหาเปนหลัก   
   การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนระบบการจัดการเรียนรู ที่เร่ิมใชในป ค.ศ. 1950 
เปนหลักสูตรที่นิยมใชในสถานศึกษาแพทย เปนวิธีการศึกษาซึ่งใชปญหาของผูปวยหรือ
เหตุการณเปนโจทยปญหา เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูวิธีการแกปญหา ฝกวิธีการคิดแกปญหา 
และคนควาความรู ความเขาใจ ทั้งขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง  เปนวิธีการจัดหลักสูตรใหมีกิจกรรม
การเรียนรูใหเกิดขึ้น โดยอาศัยปญหาจริงในการปฏิบัติการของวิชาชีพนั้นเปนตัวแกน หลักสูตร
ที่สอนโดยใชวิธี PBL จะเร่ิมจากการใหปญหาที่เปนสถานการณจริงแกผูเรียน แทนที่จะให
ความรูของสาขาวิชาที่เก่ียวของกอนหลักสูตรจึงสอนใหนักศึกษาแสวง หาความรูและทักษะ 
ดวยตนเอง โดยผานขั้นตอนการแกปญหาที่จัดไวให โดยอาศัยวัสดุการจัดการเรียนรู และผูสอน
ที่กําหนดไวในหลักสูตร นักศึกษาจะแบงเปนกลุมเล็กๆ ตั้งประธานและเลขานุการของกลุม
หมุนเวียนกันไป ทํางานรวมกันในการคิดคําอธิบายกลไกการเกิดของปญหาท่ีไดรับ 
ตั้งสมมติฐาน และวางแผนในการทดสอบสมมติฐานนั้น รวมถึงวางแผนในการคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมเพ่ือนําเสนอตอกลุม กอนที่จะสรุปกลไกของปญหาน้ัน ผูสอนมีหนาที่เตรียมโจทย
ปญหาที่ครอบคลุมวัตถุประสงคการเรียนรู จัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู ชวยสนับสนุน
กระบวนการเรียนรูของนักศึกษา ไมไดทําหนาที่ใหความรูหรือใหขอมูล 
 

 ลักษณะที่แตกตางของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
             การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักไมใชการจัดการเรียนรูแบบแกปญหา 
(Problem solving method) หลายคนเขาใจผิด เชน สอนเนื้อหาไปบางสวนกอน จากนั้น                 
ก็ทดลองใหผูเรียนแกปญหาเปนกลุมยอย ซึ่งการกระทําดังกลาว เปนวิธีสอนแบบแกปญหา
ไมใช PBL สวนการจัดการเรียนรูแบบ PBL นั้นตองนําปญหาที่เก่ียวของกับศาสตรของผูเรียน
โดยตรงมากอนแลวใชปญหาเปนตัวกระตุนหรือเปนตัวนําทางใหผูเรียน ไปแสวงหาความรู
ความเขาใจดวยตนเอง เพ่ือจะไดคนพบคําตอบของปญหาดังกลาว กระบวนการหาความรูดวย
ตนเองนี้ทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการ แกไขปญหา (Problem solving skill)     
 
 องคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  การเรียนรูดวยวิธีใชปญหาเปนฐาน มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้คือ 
 1. ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูกลุมยอย มีผูเรียนเปนกลุมประมาณ 6-8 คน และ
จะมีการอภิปราย ซักถาม ถกเถียงในกลุม เพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรูไปดวยกัน 
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 2. เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ การเรียนรูเกิดขึ้นที่ผูเรียนดวยตนเองเปนสําคัญ 
การจัดการจัดการเรียนรู จะเนนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูกําหนดสิ่งที่ตองการจะเรียน และ
ผูเรียนจะตองไดรับการอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 
 3. เนนการบูรณาการในเนื้อหาวิชา ทั้งน้ีปญหาท่ีจะนํามาใชเปนส่ือในการเรียน  
จะเปนปญหาทางวิชาชีพที่บูรณาการโดยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ การท่ีผูเรียนจะแกปญหา
ทางวิชาชีพได ตองอาศัยความรูเก่ียวกับหลายวิชาชีพมาบูรณาการเพ่ือแกปญหา 
 4. ผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเองโดยกําหนดเนื้อหาวิชาที่จะเรียนเฉพาะที่
เหมาะสมจะนําไปแกปญหาที่ตั้งขึ้นไว ผูเรียนจะเปนผูควบคุมลําดับขั้นตอนในการเรียนของ
ตนเอง และกลุมดวยตนเอง 
 5. ประเมินผลสัมฤทธ์ิไดดวยตนเอง เน่ืองจากในขั้นตอนของการเรียนผูเรียน
จะตองคนควาความรูที่จะนําไปใชในการแกปญหาตามสถานการณ เม่ือผูเรียนไปศึกษาคนควา
ความรูดวยตนเองมาแลว ตองนําความรูมาใชในการแกปญหา ผูเรียนจะตองรับรูไดวาตนเกิด
การเรียนรูหรือยังจากการที่สามารถแกปญหาไดหรือไม โดยกระบวนที่เกิดขึ้นผูเรียนจึงเปน               
ผูที่รูดีวาตนเกิดสัมฤทธิ์ผลในการเรียนอยางไร 
 
 แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู อยู 2 ประการ คือ                
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student-Centered) และการเรียนรูแบบเอกัตภาพ 
(Individualized  Learning)   
  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีทฤษฎีการเรียนรูที่เก่ียวของคือ 
  1. ทฤษฎีมนุษยนิยมของโรเจอร (Roger) มีความเชื่อวา เปาหมายของการศึกษา 
คือ การอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกและการเรียนรู คนเรา               
อยูในโลกที่สิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองไดอยางม่ันคงนั้น คนตองเรียนรูวา          
จะเรียนรูไดอยางไร เน่ืองจากความรูนั้นไมม่ันคง โรเจอร เนนกระบวนการเรียนรู (Learning 
Process) เปาหมายการศึกษา คือ การอํานวยความสะดวกในการเรียนรู ใหบุคคลมีพัฒนาการ
และเจริญเติบโตไปสูการทํางานไดเต็มศักยภาพ 
  หลักการพ้ืนฐานของมนุษยนิยม ที่ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ สรุปได ดังนี้ 
   1) ผูเรียนจะเรียนรูไดดีตอเม่ือความจําเปนพื้นฐาน 4 ประการแรกตามหลักของ
มาสโลว(Maslow) ของผูเรียนไดรับการตอบสนอง 
  2) ความรูสึก (Feeling) มีความสําคัญเทากับความจริง (Fact) ฉะนั้น การเรียนรู  
ควรจะรูสึกอยางไร มีความสําคัญเทากับการเรียนรูวา ควรจะคิดอยางไร 
  3) ผูเรียนจะเรียนรูก็ตอเม่ือบทเรียนที่ผูเรียนสนใจ และตองการจะเรียนรู 
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  4) การเรียนรูเรื่องกระบวนการเรียนรู วาควรจะเรียนรูอยางไร มีความสําคัญ 
มากกวาการเรียนรูเน้ือหาความจริงตางๆ 
  5) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอเม่ือผูเรียนไมรูสึกวาตนถูกคุกคามหรือหวาดกลัว 
  6) การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน มีความหมายและมีประโยชน
มากกวาการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยผูอ่ืน 
 2. การเรียนรูแบบเอกัตภาพ (Individualized Learning) เปนการจัดการเรียนรู              
ที่นําไปสูวัตถุประสงคของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือการจัดการเรียนรู ที่คลายคลึงกันใหแก
ผูเรียน เทคนิคการจัดการเรียนรูอาจใชอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันโดยเปดโอกาส                
ใหผูเรียนระบุเปาหมาย เลือกวิธีการเรียน เลือกส่ือและอุปกรณการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียน
แตละคน  
   จะเห็นไดวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานใชหลักการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญและการเรียนรูแบบเอกัตภาพซึ่งในการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานน้ี ผูเรียนจะได
สัมผัสจริงกับปญหาที่จะพบไดในสถานการณจริง เปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดการเรียนรู ผูเรียนจะ
เปนผูกําหนดเน้ือหาที่ตองการเรียนรูอยางอิสระ คนควาหาความรูดวยตนเองและใชกระบวนการ
แกปญหาเปนหลักใหญในวิธีการคนควาหาความรู 
   ดังน้ันในการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจะตองใหผูเรียนผานกลไกพื้นฐาน                  
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” 
เปนหลักในการแสวงหาความรูดวยกลวิธีหาขอมูลเพ่ือพิสูจนสมมติฐานอันเปนการแกปญหาน้ัน
โดยผูเรียน จะตองนําปญหามาเชื่อมโยงกับความรูเดิม ความคิดที่มีเหตุผลและการแสวงหา
ความรูใหม กระบวนการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลัก สามารถเกิดขึ้นไดกับการเรียนรายบุคคล
หรือการเรียนกลุมยอยแตการเรียนแบบกลุมยอย จะชวยใหรวบรวมความคิดในการแกปญหา 
ไดกวางขวางมากกวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน  
 2. การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการเรียนที่ผูเรียนมีเสรีภาพ ในการใชความรู
ความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะตองบริหารเวลาของตนเอง 
กําหนดการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอกลุม คัดเลือกประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง 
และการประเมินผลตนเองซึ่งการเรียนรูดวยตนเองนี้ มีความแตกตางจาการจัดการเรียนรู         
ที่เนนผูสอนเปนหลัก   
  3. การเรียนรูเปนกลุมยอย เปนวิธีการที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนเปนทีมและยอมรับประโยชนของการทํางานรวมกัน ใหคนควาหาแนวความคิด            
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ทําใหเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม รวมทั้งมีทักษะการใหและรับขอมูลปอนกลับ เรียนรู             
ความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนเกิดการเรียนรูการจัดระบบตนเอง เพ่ือใหกลุมทํางาน         
อยางมีประสิทธิภาพ  
 
 ลักษณะที่สําคัญของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 1. ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูอยางแทจริง   
 2. การเรียนรูเกิดขึ้นในกลุมผูเรียนที่มีขนาดเล็ก 
 3. ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวก หรือผูใหคําแนะนํา   
 4. ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหเกิดการเรียนรู 
 5. ปญหาที่นํามาใชมีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน ปญหาเพียงหน่ึงปญหาอาจมีคําตอบ
ไดหลายคําตอบหรือแกไขปญหาไดหลายทาง     
 6. ผูเรียนเปนคนแกปญหาโดยการแสวงหาขอมูลใหมดวยตนเอง   
 7. ประเมินผลตามสภาพจริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ  
 
 กระบวนการของการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
  กระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน จะประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 
  1. เตรียมความพรอมผูเรียน ผูสอนทําการปฐมนิเทศเพื่อใหผูเรียนทราบวิธีการ
จัดการเรียนรู บทบาทของผูสอนและผูเรียน การแบงกลุมผูเรียน รวมทั้งระยะเวลาในการเรียน
หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 2. เสนอสถานการณของปญหา ผูสอนเกร่ินนําเพ่ือเชื่อมโยงประสบการณเดิมของ
ผูเรียนกับสถานการณที่ผูเรียนจะไดพบ จากนั้นจึงนําเสนอสถานการณปญหาพรอมทั้ง          
แจงวัตถุประสงคหรือประเด็นปญหา ที่ตองการใหแกไข รวมทั้งบอกแหลงขอมูลที่เตรียมไว          
และแหลงขอมูลภายนอกที่ผูเรียนสามารถ เขาไปคนควาได 
 3. กําหนดกรอบการศึกษา ผูเรียนวิเคราะหสถานการณปญหารวมกันภายในกลุม
เพ่ือกําหนดกรอบหรือขอบเขตที่จะศึกษาแนวทางการแกปญหา จากน้ันวางแผนการดําเนินงาน
และแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุม 
 4. สรางสมมติฐาน ผูเรียนระดมสมอง ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกทุกคนในกลุม 
เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดของแตละคน ซึ่งอาศัยความรูเดิมเปนขอมูลในการสรางสมมติฐาน               
โดยสรางสมมติฐานใหไดมากที่สุด จากน้ันรวมกันคัดเลือกแตสมมติฐานที่นาจะเปนไปได และ
คัดที่ไมนาจะใชทิ้งไป  
 5. คนควาขอมูลเพ่ือพิสูจนสมมติฐาน ในขั้นตอนนี้ผูเรียนทั้งกลุมคนควาหาขอมูล 
เพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลภายในและภายนอกตามที่ไดแบงหนาที่ความรับผิดชอบ  
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 6. ตัดสินใจเลือกแนวทางแกปญหา สมาชิกในกลุมประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณา
เลือกสมมติฐานที่นาจะถูกตองที่สุดในการนําไปใชเปนแนวทางในการแกปญหา โดยใชขอมูล             
ที่ไปศึกษาคนความาประกอบการตัดสินใจ โดยใชการวิเคราะหขอมูล ใชเหตุผลในการคิด
พิจารณาตัดสินใจ หรือหากมีสมมติฐานที่นาจะถูกตองมากกวาหนึ่ง ก็ใหจัดเรียงลําดับ             
ความนาจะเปน  
 7. สรางผลงาน หรือปฏิบัติตามทางเลือก  นําแนวทางที่เลือกไปทดลองแกปญหา 
หากแกปญหาไมไดก็ใหใชทางเลือกขอถัดไป หรือคนควาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงทางเลือก
นั้นใหสมบูรณยิ่งขึ้นและนําไปทดลองใหมอีกคร้ัง ซึ่งในการนําไปใชจริงๆ อาจไมตองใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติการทดลองแกปญหาจริงก็ได หากปจจัยตางๆ ไมเอ้ือ อาจใชแคการใหผูเรียน
ตรวจสอบแนวทางการแกปญหาของกลุมตนดวยการสอบถาม ผูเชี่ยวชาญภายนอกก็ได  
 8. ประเมินผลโดยวิธีที่หลากหลาย โดยกลุมนําเสนอผลการแกปญหาหรือ               
แนวทางการแกปญหาหนาชั้นเรียน และทําการประเมินทั้งจากผูสอน ผูเรียนกลุมอ่ืนและ               
กลุมที่นําเสนอเอง รวมทั้งผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ การประเมินจะไมวัด
เฉพาะความรูหรือผลงานสุดทายเพียงอยางเดียว แตจะวัดกระบวนการที่ไดมาซึ่งผลงานดวย  
ซึ่งการประเมินสามารถวัดไดจากแบบทดสอบ แบบสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกต หรือ
วิธีการประเมินอ่ืนๆ โดยจะเนนการวัดและประเมินตามสภาพจริง 
 
 บทบาทของผูเรียนและผูสอน 
 บทบาทผูเรียน 
 การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนสิ่งกระตุน          
ใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหาความรูเพ่ือแกปญหา ดังน้ันลักษณะผูเรียนที่จะ             
ประสบความสําเร็จ ผูเรียนจะตองมีลักษณะดังตอไปน้ี คือ 
 1. ความรูความสามารถ (Competency) ความรูความสามารถเดิมที่เหมาะสมกับ
ปญหาที่จะเรียน เปนสิ่งที่ผูสอนตองตระหนัก เพราะถาผูสอนเตรียมปญหาที่ยุงยากซับซอน           
ไมสัมพันธกับความรูเดิมของผูเรียนแลว จะทําใหผูเรียนเกิดความลําบากและเสียเวลามาก              
ในการกําหนดทิศทางการแสวงหาความรูเพื่อนํามาแกปญหานั้น 
 2. ความสามารถในการสื่อสารกับผูอ่ืน (Communication) ความสามารถในการ
ติดตอสื่อความหมายกับผูอ่ืน เน่ืองจากการจัดการเรียนรู เปนกลุมยอย การติดตอส่ือสารจะชวย
ใหการเรียนรูในกลุมมีประสิทธิภาพ 
 3. ความตระหนักในความสําคัญ (Concern) ผูเรียนควรตระหนักถึงความสําคัญ 
ในความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย 
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 4. ความกลาในการตัดสินใ จ (Courage) การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการตัดสินใจในขอมูลน้ัน  ผูเรียนจะตองมีความกลา
ในการตัดสินใจ เชน ตัดสินใจตั้งสมมติฐานเพ่ือนํามาแกปญหา 
 5. ความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) ความคิดริเริ่มสรางสรรคมีความสําคัญยิง่ที่
จะตองสรางใหเกิดขึ้นและตองใชเวลานานในการพัฒนา อยางไรก็ดี การจัดการเรียนรูแบบน้ี          
จะชวยพัฒนาใหเกิดไดตอเม่ือผูเรียนมีประสบการณเพิ่มขึ้น 
 นอกจากบทบาทที่ผูเรียนเรียนดวยวิธีการแกปญหาแลว ผูเรียนจะตองเรียนเปนกลุม
ยอยประมาณ 6-8 คน ดังน้ัน บทบาทของผูเรียนในกลุมยอยจึงเปนเรื่องสําคัญมากที่จะทําให
งานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 
 บทบาทของผูเรียนในกลุมยอย 
 บทบาทของผูเรียนในกลุมยอย เปนกระบวนการหนึ่งของการจัดการเรียนรู แบบใช
ปญหาเปนฐานโดยผูเรียนจะตองมีบทบาทรวมกันเพื่อแกปญหาที่ไดรับ ใหความรวมมือภายในกลุม 
เพ่ือสรางวัตถุประสงคการศึกษา ถกเถียง ตอรองเพ่ือสรางกฎเกณฑของกลุม รวมกันทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพรอมที่จะใหคําติชมอยางเปดเผยตรงไปตรงมาตอสมาชิก
ของกลุมทุกคน และตองมีความซื่อสัตยตอกลุม โดยทุกคนทํางานที่กลุมมอบหมายใหตรงเวลาที่
กําหนด 
 จุดมุงหมายของการจัดการเรียนรูแบบกลุมยอย คือ การจัดการเรียนรู ในระหวาง
สมาชิกดวยกันเปนกลุมรวมมือกันทํางานทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จะตองมีผูทําหนาที่
เปนผูนํากลุมในการดําเนินการจัดการเรียนรู  ไดแก ประธานและเลขาของกลุม ดังนั้นสมาชิก 
ทุกคนในกลุมจะตองผลัดกันเปนผูนํากลุม เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณในการเปนผูนํากลุมไดทุกคน 
 
 บทบาทผูสอน 
 การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน ผูสอนจะมีบทบาทที่แตกตางไปจากการจัด 
การเรียนรูแบบเดิม คือไมใชผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาที่ใหความรู ถายทอดความรูแกผูเรียน             
เพียงอยางเดียว แตจะเปนผูจัดประสบการณใหผูเรียนรักในวิชาน้ัน ใหมีวิธีเรียนที่ถูกวิธี และ
เสริมสรางสติปญญาในระดับสูง นอกจากน้ีอาจารยยังมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก            
ในการเรียน สรางบทเรียนที่เปนสถานการณปญหาท่ีจะกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูในเนื้อหา           
ที่เปนแนวคิดสําคัญของปญหานั้น ตลอดจนการประเมินผลการเรียน 
 
 
 



 
 

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 

145 

 การเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียน 
 การที่ผูเรียนจะเรียนรูดวยตนเองไดนั้น ผูสอนจะตองมีดวยกัน 2 กลุม คือ 
 1. ผูเชี่ยวชาญ (Resource Person) เปนผูใหความรูแกผูเรียนในแขนงที่ตนเชี่ยวชาญ 
จะสอนเม่ือเปนความตองการของผูเรียน และสอนในขอบเขตเนื้อหาที่ผูเรียนตองการ 
 2. ผูอํานวยความสะดวกในการเรียน (Facilitator or Tutor) อาจารยจะตองมีสมรรถภาพ
ในการชวยเหลือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได โดยมีความสามารถในการแนะนํา ไมใชชี้นํา  
อํานวยความสะดวกการเรียนรู  ไมใชใหความรู ผูสอนจะตองทําใหผูเรียนในกลุมเรียนรูจากปญหา
มีกิจกรรมที่แขงขันและเปดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง ความสามารถ         
ของผูสอนเปนตัวบงชี้ที่สําคัญของคุณภาพและความสําเร็จของการจัดการเรียนรู 
 การจัดการเรียนรูแบบนี้ ผูสอนยังควรตองมีบทบาทในการที่จะชวยสนับสนุนให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง พัฒนาทักษะการคิด การใหเหตุผล โดย 
 1) พยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม คิด ใครครวญ ตรึกตรองตลอดการเรียน 
 2) ตองแนะนําใหผูเรียนเรียนรูผานขั้นตอนการเรียนรูทีละขั้น 
 3) สงเสริมผลักดันใหเกิดความรูความเขาใจในระดับที่ลึกซ้ึง 
 4) หลีกเลี่ยงการใหความเห็นตอการอภิปรายของผูเรียนวาผิดหรือถูก   
 5) จัดสภาพการเรียนไมใหผูเรียนเบื่อ รวมกันอภิปราย โตตอบระหวางผูเรียน 
  6) เนนกระบวนการกลุม  ใหทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมของกลุม  
 
 ขอดีและขอจํากัดของการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 
 ขอดี 
 1. ผูเรียนไดเรียนรูการแกปญหาโดยตรง ทําใหพัฒนาทักษะการแกปญหา สามารถ
ถายโยงไปสูการแกปญหาที่ซับซอน ในวิชาชีพและชีวิตประจําวันได 
 2. พัฒนาทักษะการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
 3. พัฒนาทักษะในการเรียนรู การติดตอส่ือสาร และการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 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 อุปกรณชวยสอน ดังนั้น สถาบันการศึกษาตองเตรียมในสิ่งเหลาน้ี               
ถาสถาบันขาดปจจัยในการพัฒนานี้ การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน คงประสบผลสําเร็จ
ไดยาก 

 
การจัดการเรียนรูผานเว็บ (Web-Based Learning) 
   

 การใชเว็บเพ่ือการเรียนรูเปนการนําเอาคุณสมบัติของ อินเทอรเน็ต มาออกแบบ           
เพ่ือใชในการศึกษา 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) ทั้งน้ีมีผูนิยามและใหความหมาย
ของการจัดการเรียนรูผานเว็บเอาไวหลายนิยาม ไดแก 
  คาน (Khan, 1997) ไดใหคําจํากัดความของการจัดการเรียนรูผานเว็บ (Web-Based 
Instruction) ไววาเปนการจัดการเรียนรูที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอรมีเดียที่ชวยในการสอน              
โดยการใชประโยชนจากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอรเน็ต มาสรางใหเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมายโดยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูอยางมากมายและสนับสนุนการเรียนรู 
ในทุกทาง  
  คลารก (Clark, 1996) ไดใหคําจํากัดความของการจัดการเรียนรูผานเว็บวาเปน            
การจัดการเรียนรูรายบุคคลที่นําเสนอโดยการใชเครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะ หรือสวนบคุคล 
และแสดงผลในรูปของการใชเว็บบราวเซอรสามารถเขาถึงขอมูลที่ติดตั้งไวได โดยผานเครือขาย 
  รีแลน และกิลลานิ (Relan and Gillani, 1997) ไดใหคําจํากัดความของเว็บในการสอน
เอาไววาเปนการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุมคอนสตรคัตวิซิึม่
และการเรียนรูในสถานการณรวมมือกัน โดยใชประโยชนจากคุณลักษณะ และทรัพยากร               
ในเวิลดไวดเว็บ 
  พารสัน (Parson, 1997) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูผานเว็บวาเปนการสอน
ที่นําเอาสิ่งที่ตองการสงใหบางสวนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระทําได                
ในหลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชวยการเรียนรู
และการศึกษาทางไกล  
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  ดริสคอล (Driscoll, 1997) ไดใหความหมายของการจัดการเรียนรูผานเว็บวาเปน  
การใชทักษะหรือความรูตางๆ ถายโยงไปสูที่ใดที่หน่ึงโดยการใชเวิลดไวดเว็บเปนชองทาง              
ในการเผยแพร สิ่งเหลาน้ัน 
   คารลสันและคณะ (Carlson et al., 2000) กลาววา การจัดการเรียนรูผานเว็บ              
เปนภาพที่ชัดเจนของการผสมผสานระหวาง เทคโนโลยีในยุคปจจุบันกับกระบวนการออกแบบ
การจัดการเรียนรู (Instructional Design) ซึ่งกอใหเกิดโอกาสที่ชัดเจนในการนําการศึกษาไปสู 
ที่ดอยโอกาส เปนการจัดหาเคร่ืองมือใหมๆ สําหรับสงเสริมการเรียนรูและเพ่ิมเครื่องมือ              
อํานวยความสะดวกที่ชวยขจัดปญหา เรื่องสถานที่และเวลา 
  กิดานันท มลิทอง (2543) ใหความหมายวา การจัดการเรียนรูผานเว็บเปนการใชเว็บ
ในการจัดการเรียนรูโดยอาจใชเว็บเพ่ือนํา เสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมด
ตามหลักสูตร หรือใชเพียงการเสนอขอมูลบางอยางเพื่อประกอบการสอนก็ได รวมทั้งใช
ประโยชนจากคุณลักษณะตางๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเทอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบ
กันทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการพูดคุยสดดวยขอความและเสียงมาใชประกอบดวย
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ถนอมพร เลาจรัสแสง (2544) ใหความหมายวา การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) 
เปนการผสมผสานกันระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางการเรียนรูและแกปญหาในเรื่องขอจํากัดทางดาน สถานที่และเวลา 
โดยการสอนบนเว็บจะประยุกตใชคุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด-ไวด-เว็บ ในการจัด
สภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู ซึ่งการจัดการเรียนรูที่จัดขึ้นผานเว็บนี้
อาจเปนบางสวนหรือทั้งหมด ของกระบวนการจัดการเรียนรูก็ได 
 จากนิยามและความคิดเห็นของนักวิชาการและนักการศึกษา ทั้งในตางประเทศและ
ภายในประเทศไทยดังที่กลาวมาแลวนั้นสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนรูผานเว็บเปนการจัด
สภาพการจัดการเรียนรูที่ไดรับการออกแบบอยางมีระบบ โดยอาศัยคุณสมบัติและทรัพยากร
ของเวิลดไวดเว็บ มาเปนสื่อกลางในการถายทอดเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหมี 
ประสิทธิภาพ โดยอาจจัดเปนการจัดการเรียนรูทั้งกระบวนการ หรือนํามาใชเปนเพียงสวนหนึ่ง
ของกระบวนการทั้งหมดและชวยขจัดปญหาอุปสรรค ของการจัดการเรียนรูทางดานสถานที่และ
เวลาอีกดวย 
 ในปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตไดพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็ว และ
ไดกาวมาเปนเคร่ืองมือชิ้นสําคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู การฝกอบรม รวมทั้ง
การถายทอดความรู โดยพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เดิมๆ ใหเปนส่ือการจัดการเรียนรู
ที่อยูบนฐานของเทคโนโลยีเว็บ หรือ WBI (Web-based Instruction) สงผลใหการพัฒนาส่ือ          
การจัดการเรียนรูไดรับความนิยมอยางสูง สามารถเผยแพรไดรวดเร็ว และกวางไกลกวา                
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สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนดวยประเด็นสําคัญ คือ คุณสมบัติของเอกสารเว็บที่สามารถนําเสนอ
ขอมูลไดทั้งขอความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน และสามารถสรางจุดเชื่อมโยง 
(Links) ไปตําแหนงตางๆ ไดตามความตองการของผูพัฒนา และบริการตางๆ ในเครือขาย
อินเทอรเน็ต ทําใหเกิดชองทางการสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอนไดงายไมจํากัดเวลาและ             
ไมจํากัดดวยสถานที่ การจัดการเรียนรูผานเว็บจึงเปนการรวมคุณสมบัติของสื่อหลายมิติ 
(Hypermedia) กับคุณลักษณะของอินเตอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ มาออกแบบเปนเว็บเพื่อ             
การจัดการเรียนรู สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เชื่อมโยง               
เปนเครือขายที่สามารถเรียนไดทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนมี ปฏิสัมพันธกัน
โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงถึงกัน 
 
 คุณสมบัติของการจัดการเรียนรูผานเว็บ 
  การจัดการเรียนรูผานเว็บ (WBI) เปนระบบการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรูที่ประยุกตใช
คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลดไวดเว็บ และคุณสมบัติของสื่อหลายมิติ ในการจัดการ
สภาพแวดลอมที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู ในมิติที่ไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทาง
และเวลาที่แตกตางกันของผูเรียนโดยอาจเปนบางสวนหรือทั้งหมดของกระบวนการจัดการเรียนรู 
ก็ได 
 
 คุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ  
 คุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ หมายถึง การเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถ
ปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือผูเรียนอ่ืนเพ่ือการเรียนรู 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 
 
  คุณสมบัติของส่ือหลายมิติในการจัดการเรียนรูผานเครือขาย  
  คุณสมบัติของสื่อหลายมิติในการจัดการเรียนรูผานเครือขาย หมายถึง การสนับสนุน
ศักยภาพการเรียนดวยตนเอง คือ ผูเรียนสามารถเลือกสรรเนื้อหาบทเรียนที่นําเสนออยูใน
รูปแบบส่ือหลายมิติ ซึ่งเปนเทคนิคการเชื่อมโยงเนื้อหาหลัก ดวยเนื้อหาอ่ืนที่เก่ียวของ รูปแบบ
การเชื่อมโยงนี้เปนไดทั้งการเชื่อมโยงขอความไปสูเน้ือหาที่มีความเกี่ยวของ หรือส่ือภาพ และ
เสียง การเชื่อมโยงดังกลาวจึงเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนดวยตนเอง 
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โดยเลือกลําดับเน้ือหาบทเรียนตามความตองการ และเรียนตามกําหนดเวลาที่เหมาะสมและ
สะดวกของตนเอง 
  การจัดการเรียนรูผานเว็บ สามารถทําการส่ือสารภายใตระบบหลายผูใช (Multiuser) 
ไดอยางไรพรมแดน โดยผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารกับผู เรียนดวยกัน อาจารย หรือ
ผูเชี่ยวชาญ ฐานขอมูลความรู และยังสามารถรับสงขอมูลการศึกษาอิเลคทรอนิคส (Electronic 
Education Data) อยางไมจํากัดเวลา ไมจํากัดสถานที่ ไมมีพรมแดนกีดขวาง ภายใตระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ต หรืออาจเรียกวาเปนหองเรียนเสมือนจริง (Virtual classroom) เลยก็ได   
 
 ประเภทของการจัดการเรียนรูผานเว็บ (แบงตามลักษณะของการสื่อสาร) 
    1. รูปแบบการเผยแพร รูปแบบน้ีสามารถแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ 
  1.1  รูปแบบหองสมุด (Library Model) เปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่ใชประโยชน
จากความสามารถในการเขาไปยังแหลงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูหลากหลาย โดยวิธีการ
จัดหาเน้ือหาใหผูเรียนผานการเชื่อมโยงไปยังแหลงเสริมตางๆ เชน สารานุกรม วารสาร หรือ
หนังสือออนไลนทั้งหลาย ซึ่งถือไดวาเปนการนําเอาลักษณะทางกายภาพของหองสมุดที่มี
ทรัพยากรจํานวนมหาศาลมาประยุกตใช สวนประกอบของรูปแบบน้ี ไดแก สารานุกรมออนไลน 
วารสารออนไลน หนังสือออนไลน สารบัญการอานออนไลน (Online Reading List) เว็บ
หองสมุด เว็บงานวิจัย รวมทั้งการรวบรวมรายชื่อเว็บที่สัมพันธกับวิชาตางๆ  
  1.2 รูปแบบหนังสือเรียน (Textbook Model) การจัดการเรียนรูผานเว็บรูปแบบน้ี 
เปนการจัดเน้ือหาของหลักสูตรในลักษณะออนไลนใหแกผูเรียน เชน คําบรรยาย สไลด นิยาม 
คําศัพทและสวนเสริมผูสอนสามารถเตรียมเน้ือหาออนไลนที่ใชเหมือนกับที่ใชในการเรียน                     
ในชั้นเรียนปกติและสามารถทําสําเนาเอกสารใหกับผูเรียนได รูปแบบน้ีตางจากรูปแบบหองสมุด
คือรูปแบบนี้จะเตรียมเน้ือหาสําหรับการจัดการเรียนรูโดยเฉพาะขณะที่รูปแบบหองสมุดชวยให
ผูเรียนเขาถึงเนื้อหาที่ตองการจากการเชื่อมโยงที่ไดเตรียมเอาไว รูปแบบนี้ประกอบดวยบันทึก
ของหลักสูตร บันทึกคําบรรยาย ขอแนะนําของหองเรียน สไลดที่นําเสนอ วิดีโอและภาพที่ใช         
ในชั้นเรียน เอกสารอ่ืนที่มีความสัมพันธกับชั้นเรียน เชน ประมวลรายวิชา รายช่ือในชั้น 
กฎเกณฑขอตกลงตางๆ ตารางการสอบและตัวอยางการสอบคร้ังที่แลว งานที่มอบหมาย              
เปนตน  
  1.3  รูปแบบการสอนที่มีปฏิสัมพันธ (Interactive Instruction Model) รูปแบบน้ี 
จัดใหผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหาท่ีไดรับ โดยนํา
ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มาประยุกตใชเปนการสอนแบบออนไลน             
ที่เนนการมีปฏิสัมพันธ มีการใหคําแนะนํา การปฏิบัติ การใหผลยอนกลับ รวมทั้งการให
สถานการณจําลอง  
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 2. รูปแบบการส่ือสาร (Communication Model)   
  การจัดการเรียนรูผานเว็บรูปแบบนี้เปนรูปแบบที่อาศัยคอมพิวเตอรมาเปนสื่อเพ่ือ
การส่ือสาร (Computer-Mediated Communications Model) ผูเรียนสามารถที่จะสื่อสารกับ
ผูเรียนคนอ่ืนๆ ผูสอนหรือกับผูเชี่ยวชาญได โดยรูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลายในอินเทอรเน็ต 
ซึ่งไดแก จดหมาย อิเล็กทรอนิกส กลุมอภิปรายการสนทนาและการอภิปรายและการประชุม
ผานคอมพิวเตอร  เหมาะสําหรับการจัดการเรียนรูที่ตองการสงเสริมการส่ือสารและปฏิสัมพันธ
ระหวางผูที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรู  
 3. รูปแบบผสม (Hybrid Model) รูปแบบการจัดการเรียนรูผานเว็บรูปแบบนี้เปน
การนําเอารูปแบบ 2 ชนิด คือ รูปแบบการเผยแพรกับรูปแบบการสื่อสารมารวมเขาไวดวยกัน 
เชน เว็บไซตที่รวมเอารูปแบบหองสมุดกับรูปแบบหนังสือเรียนไวดวยกัน เว็บไซตที่รวบรวม 
เอาบันทึกของหลักสูตรรวมทั้งคําบรรยายไวกับกลุมอภิปรายหรือเว็บไซตที่รวมเอารายการ             
แหลงเสริมความรูตางๆ และความสามารถของจดหมายอิเล็กทรอนิกสไวดวยกัน เปนตน               
รูปแบบน้ีมีประโยชนเปนอยางมากกับผูเรียนเพราะผูเรียนจะไดใชประโยชนของทรัพยากร                
ที่มี ในอินเทอรเน็ตในลักษณะที่หลากหลาย 
  4. รูปแบบหองเรียนเสมือน (Virtual classroom model) รูปแบบหองเรียนเสมือน
เปนการนําเอาลักษณะเดนหลายๆ ประการของแตละรูปแบบที่กลาวมาแลวขางตนมาใช ฮิลทซ 
(Hiltz, 1993) ไดนิยามวาหองเรียนเสมือนเปนสภาพแวดลอมการจัดการเรียนรูที่นําแหลง
ทรัพยากรออนไลนมาใชในลักษณะการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยการรวมมือระหวางผูเรียน
ดวยกัน ผูเรียนกับผูสอน ชั้นเรียนกับสถาบันการศึกษาอ่ืน และกับชุมชนที่ไมเปนเชิงวิชาการ 
(Khan, 1997) สวนเทอรอฟฟ (Turoff, 1995) กลาวถึงหองเรียนเสมือนวา เปนสภาพแวดลอม
การเรียนการสอนที่ตั้งขึ้นภายใตระบบการส่ือสารผานคอมพิวเตอรในลักษณะของการเรียน 
แบบรวมมือ ซึ่งเปนกระบวนการที่เนนความสําคัญของกลุมที่จะรวมมือทํากิจกรรมรวมกัน 
ผูเรียนและผูสอนจะไดรับความรูใหมๆ จากกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอมูล ลักษณะเดนของการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้ก็คือความสามารถในการลอกเลียนลักษณะ
ของหองเรียนปกติมาใชในการออกแบบการจัดการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยอาศัย
ความสามารถตางๆ ของอินเทอรเน็ต โดยมีสวนประกอบคือ ประมวลรายวิชา เนื้อหาในหลักสูตร 
รายชื่อแหลงเน้ือหาเสริม กิจกรรมระหวางผูเรียนผูสอน คําแนะนําและการใหผลปอนกลับ            
การนําเสนอในลักษณะมัลติมีเดีย การเรียนแบบรวมมือ รวมทั้งการสื่อสารระหวางกัน รูปแบบน้ี
จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน โดยไมมีขอจํากัดในเร่ืองของเวลาและสถานที่ 
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 สภาพการจัดการเรียนรูผานเว็บ 
 การจัดการเรียนรูผานเว็บมีลักษณะการจัดสภาพการจัดการเรียนรูที่แตกตางจาก            
การจัดการเรียนรูในชั้นเรียนปกติ  ผูเรียนจะเรียนผานจอคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกับเครือขาย  
โดยผูเรียนแตละคนที่เปนสมาชิกเครือขายอินเทอรเน็ต สามารถเขาสูระบบเครือขายเพ่ือศึกษา
เน้ือหาบทเรียนจากที่ใดก็ไดในเวลาใดก็ได  และผูเรียนแตละคนยังสามารถติดตอส่ือสารกับ
ผูสอนหรือกับผูเรียนคนอ่ืนๆ ไดทันทีทันใดเหมือนกับไดเผชิญหนากันจริง การจัดการเรียนรู 
ผานเว็บมีสภาพและขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังตัวอยางตอไปน้ี 
 1. ผูเรียนที่เปนสมาชิกอินเทอรเน็ตเขาสูระบบดวยการบันทึกเขา (Login) 
 2. พิมพที่อยูของเว็บเพจที่ตองการเขาไปศึกษา 
 3. เม่ือเขาสูเว็บเพจแลวที่ตองการแลว ผูเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่นําเสนอ             
ผานทางหนาจอคอมพิวเตอร   
 4. ในบางชวงบางตอนของบทเรียน ผูเรียนจะถูกกระตุนใหมีปฏิกิริยาสนองตอเน้ือหา
ของบทเรียน โดยผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนผานเว็บ หรือสามารถโตตอบกับผูเรียน            
คนอ่ืนๆ หรือแมแตผูสอนที่เขาสูบทเรียนในเวลาเดียวกันหรือคนละเวลาก็ได   
  5. ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเทาที่กําหนดในเว็บเพจหนึ่งๆ หรืออาจเขาสูเว็บเพจ 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของก็ไดเพ่ือเปนการขยายขอบเขตของความรู 
 

 องคประกอบของการสื่อสารของการจัดการเรียนรูผานเครือขาย WBI 
 1. E-mail  ใชติดตอส่ือสารระหวางเฉพาะ ผูที่เปนสมาชิกอินเทอรเน็ตเทาน้ัน ผูอ่ืนจะ
ไมสามารถอานได (Two Way) 
  ลักษณะการใชงานใน WBI 

 ใชติดตอส่ือสารระหวางอาจารย หรือ เพ่ือนรวมชั้นเรียนดวยกัน 
 ใชสงการบาน หรือ งานที่ไดรับมอบหมาย 

 2. Web board  ใชติดตอส่ือสารระหวาง ผูเรียน อาจารย และผูเรียน (Three Way) 
ลักษณะการใชงานในWBI 

 ใชกําหนดประเด็นหรือกระทู ตามที่อาจารยกําหนด หรือตามแตผูเรียนจะ
กําหนด เพ่ือชวยกันอภิปรายตอบประเด็นน้ัน ทั้งอาจารยและผูเรียน 
 3. Chat  ใชติดตอส่ือสารระหวาง 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  ใชติดตอส่ือสารระหวาง 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 

 ใชบรรยายใหผูเรียนกับที่อยูหนาเคร่ือง เสมือนวากําลังน่ังเรียนอยูในหองเรียน
จริงๆ 
 6. อ่ืนๆ อีกมากมาย ตามที่เทคโนโลยอินเทอรเน็ตจะคิดพัฒนาขึ้นมา 
 
 องคประกอบของการจัดการเรียนรูบนเว็บ 
 องคประกอบในการสอนบนเว็บจะมีหลายอยาง โดยอาจใชเพียงอยางใดอยางหน่ึง 
หรือทั้งหมดในการสอนก็ได องคประกอบมีดังตอไปน้ี 
  ขอความหลายมิติ 
 ขอความหลายมิติ (Hypertext) เปนการเสนอเน้ือหาตัวอักษร ภาพกราฟกอยางงายๆ 
รวมถึงเสียง ในลักษณะที่ไมเรียงลําดับกันเปนเสนตรง ในสภาพแวดลอมของเว็บนี้การใช
ขอความหลายมิติจะใหผูใชคลิกสวนที่เปน “จุดเชื่อมโยงหลายมิติ” นั่นเอง โดยอาจเปนภาพหรือ
ขอความสีขีดเสนใต เพ่ือเขาถึงแฟมที่เชื่อมโยงกับจุดพรอมโยงนั้น 
 
  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 ทั้งน้ีเนื่องจากโดยทั่วไปแลวการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน จะมีกิจกรรมที่ทําให
ผูเรียนสามารถมีการโตตอบกับโปรแกรมบทเรียนได กิจกรรมน้ีอาจอยูในลักษณะของคําถาม 
การทดสอบ เกม ฯลฯ  
  
 การส่ือสารผานคอมพิวเตอร 
      การส่ือสารผานคอมพิวเตอรเปนวิธีการท่ีขอมูลหรือขอความถูกสงหรือไดรับทาง
คอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ตจะทําใหสามารถใชความสามารถของอินเทอรเน็ตไดหลาย
อยาง เพ่ือจุดประสงคดานการจัดการเรียนรู เชน การใชอีเมลและการประชุมทางไกล ที่ทําให
ผูเรียนสามารถสื่อสารกันไดในทันที หรือ 
 
 หลักการออกแบบบทเรียนบนเว็บ 
 1. ใหแรงจูงใจแกผูเรียน   
      มีการใชการออกแบบบทเรียน ที่นาสนใจ และการใสภาพกราฟกที่สวยงาม               
การเลือกใชสีที่ไมมากจนเกินไป โดยอาจมีการใชภาพเคลื่อนไหวประกอบบางในบางครั้ง               
แตขอควรระวังคือ ไมใชมากจนเปนที่รําคาญสายตาของผูเรียน อีกสิ่งหน่ึงที่สําคัญคือ การใช
คําถามนํากอนการเขาสูบทเรียน เพ่ือความนาติดตาม และจูงใจใหผูเรียนอยากทราบคําตอบ 
โดยการเขามาเรียนในบทเรียน  
 2. การบอกใหผูเรียนทราบวา จะไดเรียนรูอะไรบาง   
       ควรบอกใหผูเรียนทราบไดวาจะตองเรียนรู หรือทํากิจกรรมอะไรบาง หลังจาก
เรียนจบจากบทเรียนแลว โดยผูสอนจะบอกในลักษณะของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ปญหา
อยางหน่ึงในการเรียนบนเว็บก็คือ ถามีลิงคขอมูลที่เก่ียวของไปยังหนาเว็บอ่ืนๆ เปนจํานวนมาก 
และผูเรียนเขาไปยังเว็บเหลาน้ันจนหลง จากเปาหมาย เราก็ควรแกไขโดยการทําลิงคที่เก่ียวของ
ในบทเรียนเฉพาะที่จําเปนจริงๆ เทาน้ัน     
 3. การเชื่อมโยงความรูเกากับความรูใหม  
        ผูเรียนจะสามารถจดจําขอมูลตางๆ ไดงาย และนานยิ่งขึ้น ถามีการเชื่อมโยง
ความรูเกาๆ กับความรูใหม อยางมีความหมาย เชนการยกตัวอยางโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ผูเรียนเรียนรูมาแลว หรือการนําเขาสูบทเรียน โดยการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนมาแลวกับสิ่งที่เขา
กําลังจะเรียน โดยในการออกแบบเว็บนั้นสามารถโยงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับส่ิงที่ผูเรียน           
ไดเรียนรูมาแลวเพ่ือการทบทวน หรือการเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เขากําลังเรียนอยูได 
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 4. การนําเสนอเน้ือหาใหม   
       การนําเสนอเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งในการนําเสนอเนื้อหาในบทเรียนบนเว็บนั้น 
จําเปนตองออกแบบอยางรอบคอบ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของเว็บไซต และตัวผูเรียนเอง  
 5. สรางความกระตือรือรนของผูเรียน   
  ในการจัดการเรียนรู บนเว็บตองการใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนระหวางเรียน  
โดยการใหผูเรียนทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ระหวางเรียน หรือจบบทเรียน เชน มีการทํา
แบบฝกหัดระหวางบทเรียน หนวยยอยแตละหนวย ใหผูเรียนทําบทสรุป วิจารณ นําเสนอแงมุม
มองของตนเอง ตอเรื่องที่เรียนมา สงผูสอนหลังจากเรียนจบบทเรียนน้ันๆ 
 6. การใหขอเสนอแนะ และขอมูลยอนกลับ 
  การใหขอมูลตอบกลับไปของโปรแกรมตอผูใชคอนขางทําไดยาก ในบทเรียน           
บนเว็บ เม่ือเปรียบเทียบกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แตก็สามารถทําไดเราสามารถให
คําแนะนํา และการตอบกลับในการใชงานของการตั้งกระทูในหนาเว็บหรือ อีเมลก็ได 
 7. การทดสอบ         
  สิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง คือการทดสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายหรือไม 
การทําแบบทดสอบสามารถทําไดจากในบทเรียนออนไลน แตอยางไรก็ตาม มีขอวิพากษวิจารณ
ในเรื่องของผูทําขอสอบวาเปนตัวจริงกับผูเรียนหรือไม ถาเปนการทดสอบเพื่อใหทราบวาผูเรียน
เกิดการเรียนรูหรือไม โดยไมเก็บคะแนนเพื่อการประเมินผลจริง ก็สามารถทําขอสอบออนไลน
ได 
 8. ใหขอมูลที่เก่ียวของเพ่ิมเติม หรือการซอมเสริม   
  การใหแหลงขอมูลเพ่ิมเติมสามารถทําไดอยางงายดาย โดยการทําลิงคที่เก่ียวของ
กับเน้ือหาบทเรียน ที่ผูเรียนตองการศึกษาเพิ่มเติมตอไป สวนการใหขอมูลซอมเสริมก็สามารถ
ทําไดเชนกัน โดยการสรางขึ้นเอง หรือการลิงคไปยังเว็บไซตที่มีเน้ือหาไมซับซอนจนเกินไป 
สําหรับผูที่เรียนออน 
 
 ข้ันตอนในการจัดการเรียนรูผานเว็บ 
 1. ตัดสินใจลักษณะในการสอนบนเว็บ   
 2. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรที่จัดการสอนบนเว็บ  
 3. ศึกษาคุณลักษณะของผูเรียน  
 4. ออกแบบโครงสรางของเว็บ โดยการกําหนดโครงสรางของเว็บคราวๆ กอนที่จะ
กําหนดรายละเอียด  
 5. หาความรูและทักษะการใชโปรแกรมตางๆ ที่จําเปนดังตอไปน้ี 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. เตรียมเน้ือหาในรูปการสอนบนเว็บ ซึ่งครอบคลุมเพจ ตางๆ ดังนี้ 
 โฮมเพจ หรือเว็บเพจแรกของเว็บไซต ซึ่งควรจะมีขอความ ทักทายตอนรับ            

มีกลองสําหรับใสชื่อผูเรียนและรหัสลับ (ในกรณีที่ตองการใหมีการลงทะเบียนกอนเขาเรียน) 
นอกจากน้ีอาจเสนอเนื้อหาสั้นๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับคอรส ประกอบดวย ชื่อคอรส ชื่อหนวยงาน 
หรือผูรับผิดชอบ รวมทั้งรายชื่อผูที่เกี่ยวของกับการสอนคอรสนี้ และเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ             
ที่อยูของผูเก่ียวของ  

 เว็บเพจแสดงภาพรวมของคอรส แสดงสังเขปรายวิชา และเชื่อมโยงไปยัง
รายละเอียดของหนาที่ที่เก่ียวของ นอกจากน้ีควรมีคําอธิบายส้ันๆ เก่ียวกับหนวยการเรียน 
วิธีการเรียน วัตถุประสงค และเปาหมายของวิชา  

 เว็บเพจแสดงสิ่งจําเปนในการเรียน เชน เอกสาร ตํารา บทความ วิชาการ และ
ทรัพยากรการศึกษาระบบเครือขาย รวมทั้งเครื่องมือตางๆ ทั้งฮารตแวร และซอฟตแวร 
โปรแกรมอานเว็บที่จําเปน  

 เว็บเพจที่แสดงขอมูลสําคัญๆ เชน การติดตอผูสอน การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจ
คําประกาศ /คําแนะนําการเรียน การเชื ่อมโยงไปยังการใชหองสมุด หรือนโยบายของ
สถาบันการศึกษา 

 เว็บเพจแสดงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของ เชน สิ่งที่
คาดหวังจากผูเรียนในการเรียน กําหนดการสงงาน เกณฑการประเมิน เปนตน  

 เว็บเพจกิจกรรมที่มอบใหทําการบาน แสดงงานที่มอบหมายใหผูเรียนทํา               
ในคอรส กําหนดสงงาน การตรวจงาน และกิจกรรมเสริมตางๆ ที่เหมาะสม  

 เว็บเพจที่แสดงกําหนดการเรียน   
 เว็บเพจสนับสนุนการเรียน    
 เว็บเพจการอภิปรายสําหรับการสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถาม

ปญหาการเรียนระหวางผูเรียนกับผูสอน  
 เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบอย    
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 7. การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการสอน ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูบนเว็บ 
ตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะสมการสอนบนเว็บ ไดแก 

 การจัดเตรียมแหลงความรูบนเว็บที่เหมาะสมในแตละหัวขอ สําหรับผูเรียน
ในการเขาไปศึกษา รวมทั้งขอมูลทางวิชาการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

 การใชประโยชนจากการประชุมทางคอมพิวเตอร ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู 
โดยผูสอนสามารถเปดสัมมนาในหัวขอที่เก่ียวของกับเนื้อหาในคอรส ซึ่งอาจเปนการบรรยาย 
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ การเปดอภิปราย เปนตน  

 การใชประโยชนจากไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เพ่ือการติดตอส่ือสารกับผูสอน 
หรือผูเรียนอื่นๆ ในลักษณะรายบุคคล การสงขอสอบ ผลการสอน การใหคําแนะนําปรึกษา           
แกผูเรียนเปนรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเขารวม
กิจกรรมการเรียน อยางตอเนื่อง และขณะเดียวกันสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว             
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 เพ่ือหาขอผิดพลาด และปรับปรุงแกไขกอนที่จะนําไปใชจริง  
 12. หลังจากที่ไดจัดการสอนบนเว็บจริงแลว ควรประเมินผลการจัดการจัดการเรียนรู
เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนประโยชน ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นตอไป  
 
 ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรูผานเว็บ 
 การจัดการเรียนรูผานเว็บจะตองอาศัยบทบาทของระบบอินเทอรเน็ตเปนสําคัญ             
การใช อินเทอรเน็ตในลักษณะของโปรแกรมการจัดการเรียนรูผานเว็บจะมีวิธีการใช                   
ใน 3 ลักษณะ  
 1. การนําเสนอ (Presentation) เปนไปในแบบเว็บไซดที่ประกอบไปดวยขอความ
ภาพกราฟฟก ซึ่งสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสมในลักษณะของสื่อ คือ 
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  1.1 การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน เปนขอความ 
  1.2 การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความภาพกราฟฟก บางคร้ังจะอยู ใน      
รูปแบบไฟล PDF ผูเรียนสามารถดาวนโหลดไฟลได  
  1.3 การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย คือ ประกอบดวยขอความ ภาพกราฟฟก        
ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพยนตร หรือวีดีโอ   
 2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเปนสิ่งจําเปนที่จะตองใชทุกวันในชีวิต
ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการส่ือสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน 
  2.1 การส่ือสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ 
  2.2 การส่ือสารสองทาง เชน การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโตตอบกัน 
 3. การกอใหเกิดปฏิสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะสําคัญของ
อินเทอรเน็ตประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 
  3.1 การสืบคน 
  3.2 การหาวิธีการเขาสูเว็บ 
  3.3 การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ 
 
 แนวทางการจัดการเรียนรูผานเว็บ 
 1. ในการจัดการเรียนรูโดยทั่วไปแลว ควรสงเสริมใหผูเรียนและผูสอนสามารถติดตอ 
สื่อสารกันไดตลอดเวลา การติดตอระหวางผูเรียนและผูสอนมีสวนสําคัญในการสรางความ
กระตือรือลนกับการจัดการเรียนรู โดยผูสอนสามารถใหความชวยเหลือผูเรียนไดตลอดเวลา
ในขณะกําลังศึกษา ทั้งยังชวยเสริมสรางความคิดและความเขาใจ ผูเรียนที่เรียนผานเว็บสามารถ
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งซักถามขอของใจกับผูสอนไดโดยทันทีทันใด เชน      
การมอบหมายงานสงผานอินเทอรเน็ตจากผูสอน ผูเรียนเม่ือไดรับมอบหมายก็จะสามารถทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายและสงผานอินเทอรเน็ต กลับไปยังอาจารยผูสอน หลังจากนั้นอาจารยผูสอน
สามารถตรวจและใหคะแนนพรอมทั้งสงผลยอนกลับไปยังผูเรียนไดในเวลาอันรวดเร็ว  
 2. การจัดการเรียนรูควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางผูเ รียน            
ความรวมมือระหวางกลุมผูเรียนจะชวยพัฒนาความคิดความเขาใจไดดีกวาการทํางานคนเดียว 
ทั้งยังสรางความสัมพันธเปนทีมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันเพ่ือหาแนวทาง               
ที่ดีที่สุด เปนการพัฒนาการแกไขปญหาการเรียนรูและการยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนมา
ประกอบเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด ผูเรียนที่เรียนผานเว็บแมวาจะเรียนจากคอมพิวเตอรที่อยูกัน
คนละที่ แตดวยความสามารถของเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหผูเรียนสามารถติดตอส่ือสารกัน
ไดทันทีทันใด เชน การใชบริการสนทนาแบบออนไลนที่สนับสนุนใหผูเรียนติดตอส่ือสารกันได
ตั้งแต 2 คนขึ้นไปจนถึงผูเรียนที่เปนกลุมใหญ 
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 3. ควรสนับสนุนใหผูเรียนรูจักแสวงหาความรูดวยตนเองหลีกเลี่ยงการกํากับใหผูสอน
เปนผูปอนขอมูลหรือคําตอบ ผูเรียนควรเปนผูขวนขวายใฝหาขอมูลองคความรูตางๆ เอง            
โดยการแนะนําของผูสอน เปนที่ทราบดีอยูแลววาอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลที่ใหญที่สุดในโลก 
ดังนั้นการจัดการเรียนรูผานเว็บนี้ จะชวยใหผูเรียนสามารถหาขอมูลไดดวยความสะดวกและ
รวดเร็ว ทั้งยังหาขอมูลไดจากแหลงขอมูลทั่วโลกเปนการสรางความกระตือรือรนในการใฝหา
ความรู 
 4. การใหผลยอนกลับแกผูเรียนโดยทันทีทันใดชวยใหผูเรียนไดทราบถึงความสามารถ
ของตน อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนสามารถปรับแนวทางวิธีการหรือพฤติกรรมใหถูกตองได ผูเรียน 
ที่เรียนผานเว็บ สามารถไดรับผลยอนกลับจากทั้งผูสอนเองหรือแมกระทั่งจากผูเรียนคนอ่ืนๆ                
ไดทันทีทันใด แมวาผูเรียนแตละคนจะไมไดนั่งเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหนากันก็ตาม 
 5. ควรสนับสนุนการจัดการเรียนรูที่ไมมีขีดจํากัด สําหรับบุคคลที่ใฝหาความรู               
การจัดการเรียนรูผานเว็บเปนการขยายโอกาสใหกับทุกๆคนที่สนใจศึกษา เน่ืองจากผูเรียน              
ไมจําเปนจะตองเดินทางไปเรียน ณ ที่ใดที่หน่ึง ผูที่สนใจสามารถเรียนไดดวยตนเองในเวลา              
ที่สะดวก จะเห็นไดวาการจัดการเรียนรูผานเว็บน้ีมีคุณลักษณะที่ชวยสนับสนุนหลักพ้ืนฐาน              
การจัดการเรียนรูทั้ง 5 ประการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ประโยชนการจัดการเรียนรูผานเว็บ 
 1. การที่เว็บเปดโอกาสใหเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับผูสอน
และผูเรียนกับผูเรียนหรือผูเรียนกับเนื้อหาบทเรียน 
 2. การที่เว็บสามารถนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) 
 3. การท่ีเว็บเปนระบบเปด (Open System) ซึ่งอนุญาตใหผูใชมีอิสระในการเขาถึง
ขอมูลไดทั่วโลก 
 4. การที่เว็บอุดมไปดวยทรัพยากร เพ่ือการสืบคนออนไลน  
 5. ความไม มีขอจํากัดทางสถานที่และเวลาของการสอนบนเว็บ  ผู เรียนที่ มี
คอมพิวเตอรในระบบใดก็ได ซึ่งตอเขากับอินเทอรเน็ตจะสามารถเขาเรียนจากท่ีใดก็ไดในเวลา
ใดก็ได 
 6. การที่เว็บอนุญาตใหผูเรียนเปนผูควบคุม ผูเรียนสามารถเรียนตามความพรอม
ความถนัดและความสนใจของตน 
 7. การที่เว็บมีความสมบูรณในตนเอง (Self-contained) ทําใหเราสามารถจัด
กระบวนการจัดการเรียนรูทั้งหมดผานเว็บได การที่เว็บอนุญาตใหมีการติดตอส่ือสารทั้งแบบ
เวลาเดียว (Synchronous Communication) เชน Chat และตางเวลากัน (Asynchronous 
Communication) เชน Web Board เปนตน 
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เกณฑในการพิจารณาเลือกวิธีการจัดการเรียนรู 
 เน่ืองจากการจัดการเรียนรูมีหลายวิธี ทุกวิธีมีประโยชนในการนํามาใชจัดการเรียนรู
ทั้งสิ้น ขอสําคัญในการนํามาใชตองเลือกใหเหมาะสมจึงจะไดผล วิธีการเลือกการจัดการเรียนรู
จึงเปนยุทธศาสตรที่สําคัญของการจัดการเรียนรูผูใชควรพิจารณาอยางรอบคอบ 
 
 222เกณฑในการพิจารณาเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูมีดังน้ี 
 1. วิธีการจัดการเรียนรูที่นํามาใช เหมาะสมกับความสามารถ ความรูในเน้ือหาวิชา 
และความสนใจของผูสอน วิธีใดก็ตามถาผูสอนเห็นวานํามาใชไดผล ผูสอนมีความพอใจในการ       
ที่นํามาใชก็ควรใชวิธีนั้น ถาผูสอนยังไมม่ันใจ ไมรูสึกสนุก มองไมเห็นแนวทางที่ดีพอ ก็ไมควร
นําวิธีนั้นมาใชสอน เพราะจะไมเกิดผลดีทั้งผูเรียนและผูสอน  และจะทําใหผูเรียนเลื่อมศรัทธา 
ในผูสอนไปดวย 
 2. วิธีการจัดการเรียนรูที่ผูสอนพิจารณาเลือกมาใชนั้นตองเหมาะสมกับความสามารถ
ของผูเรียน วิธีการจัดการเรียนรูบางวิธีเหมาะกับผูเรียนบางวัยเทาน้ัน ผูสอนจะตองพิจารณา          
ดูวาวิธีสอนที่ผูสอนพิจารณาเลือกมาใชสอนเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของผูเรียนที่ผูสอนจะสอน
หรือไม เชน วิธีสอนแบบบรรยายนานๆ ไมเหมาะกับผูเรียน เปนตน 
 3. วิธีการจัดการเรียนรูที่นํามาใช ตองพิจารณาใหเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงค
ของการจัดการเรียนรู เชน ผูสอนกําหนดจุดประสงคใหผูเรียนสามารถทํางานเปนกลุมได                 
รูจักแกปญหารวมกัน ผูสอนควรใชวิธีสอนแบบแกปญหา ผูสอนจะตองพิจารณาลักษณะวิชา  
แตละตอนของเนื้อหาวิชา มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย หรือทักษะพสิยั  
ผูสอนตองพิจารณาเลือกวิธีสอนตางๆ ใหเหมาะสม ในอันที่จะใหผูเ รียนเกิดการเรียนรู                    
ตามจุดประสงคที่กําหนด 
  ผูสอนจะกําหนดจุดประสงคไวดีเลิศเพียงใดก็ตาม ถาผูสอนไมมีวิธีการที่ดีในการที่
จะใหบรรลุจุดประสงค จุดประสงคก็ไมไดผลเทาที่ควร  วิธีสอนจึงเปนส่ิงสําคัญในอันที่จะให
บรรลุตามจุดประสงค 
 4. วิธีสอนตองพิจารณาเลือกใหเหมาะสมกับเน้ือหา วัน เวลา และสถานที่ที่จะใชสอน 
เชน วิธีสอนที่ตองใชเวลามาก แตผูสอนมีเวลาจํากัดก็ไมเหมาะท่ีจะนํามาใช หรือผูสอนจะใชวิธี
สอนแบบสาธิตแตสถานที่สอนไมเหมาะ  ผูเรียนไมสามารถมองเห็นการสาธิตไดอยางทั่วถึง     
วิธีสอนแบบสาธิตไมเหมาะ 
 5. เลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับอุปกรณและสภาพแวดลอม ผูเรียนจะเรียนไดผลดี
จากอุปกรณที่มีอยูในทองถิ่น หาไดงาย การสํารวจคนหาอุปกรณตางๆท่ีมีอยูในสถานศึกษาและ
ชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญ ผูสอนตองพิจารณาเลือกใชวิธีสอนใหเหมาะสมกับอุปกรณตางๆ                 
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ใหเกิดผลการเรียนรูเต็มที่ และยังเปนการฝกใหผูเรียนสนใจและสังเกตสิ่งแวดลอมของตน              
ยิ่งขึ้นดวย  
               4 7วิธีสอนแบบตางๆเปนแนวทางที่ผูสอนตองเรียนรูและตองนํามาปรับใชสอนผูเรียน
ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยพิจารณาเลือกวิธีสอนแบบตางๆ ที่เอ้ือตอหลักสูตรและ
สถานการณมาพิจารณาใชใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนรูในแตละกลุมวิชาและสนอง
ความตองการของผูเรียนแตละวัย แตละระดับ ไมมีวิธีสอนใดที่จะเหมาะสมกับผูเรียนทุกระดับ 
ทุกสภาพ ตลอดไป เปนหนาที่ของผูสอนที่จะปรับเปลี่ยนประยุกตใชใหเหมาะสมเอง 
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บทที่  7 

รูปแบบการจัดการเรียนรู 
 
 หลักสําคัญของการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูขอหน่ึงคือ การจัดสภาพแวดลอมให
ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู และใหมีปฏิสัมพันธตอกันกับผูสอน ดังน้ัน นอกจากผูสอน
จะใชเทคนิควิธีสอนแบบตางๆ ดังกลาวแลว ผูสอนสามารถใชรูปแบบการจัดการเรียนรู             
รูปแบบตางๆ เพ่ือชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการจัดการเรียนรูที่กําหนดไวได รูปแบบ          
การจัดการเรียนรูจัดเปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมอยางมีลําดับขั้นตอน 
โดยมีผูสอนเปนผูกระตุน ชี้แนะใหคําปรึกษา และรวมอภิปราย เพ่ือใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม 
ตามความมุงหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นๆ ในหนังสือ Model of Teaching กลาวถึง
รูปแบบการจัดการเรียนรูหลายรูปแบบ ซึ่งบรูซ จอยส และมารชา เวล นักการศึกษาสองทาน           
ไดนํามาจัดไวอยางเปนระบบ โดยอาศัยแนวคิดของนักทฤษฎีตางๆ มีลําดับขั้นในการจัด             
การเรียนรูชัดเจน ในบทนี้ผูเขียนจะกลาวถึงเฉพาะรูปแบบการจัดการเรียนรู 6 รูปแบบ              
โดยจะเสนอรูปแบบทั้ง 6 ในดานลักษณะ ความมุงหมาย การวางแผน ลําดับขั้นการจัดการเรียนรู 
ผลดีที่มีตอผูเรียน และตัวอยางการจัดการเรียนรูของแตละรูปแบบ 
 
ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบที่ออกมาเพ่ือใชจัดการเรียนรู
ในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face teaching) ในหองเรียนหรือในการจัด 
การเรียนรูเสริมความรู  และเปนรูปแบบที่ใชในการจัดทําส่ือการจัดการเรียนรู ซึ่งรวมถึงหนังสือ 
ฟลม วิดีทัศน และโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ตลอดจนกําหนดการจัดการเรียนรูระยะยาว            
แตละรูปแบบการจัดการเรียนรูจะใหแนวทางการจัดการจัดการเรียนรูเพ่ือชวยใหผูเรียน              
ประสบความสําเร็จตามจุดประสงคดานตางๆ ที่กําหนดไว   
 223รูปแบบการจัดการเรียนรู 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          
การคิดสรางสรรคและการคิดรวมกันในกลุม เหมาะสําหรับกิจกรรมแกปญหาและการจัด               
การเรียนรูเขียน นักทฤษฎีคือ วิลเลียม กอรดอน (Gordon, 1961) 
 5. รูปแบบการจัดการเรียนรูการสืบเสาะหาความรูเปนกลุม (Group Investigation 
Model) ใชฝกการทํางานรวมกันแบบประชาธิปไตย ฝกวิธีการคนควาหาความรูดวยตนเอง            
นักทฤษฎีคือ จอหน ดิวอ้ี และเฮอรเบิรด เทเลน (Dewey, 1971; Thelene, 1960) 
 6. รูปแบบการจัดการเรียนรูการตัดสินใจอยางฉลาด (Jurisprudential Inquiry Model) 
ใชฝกการตัดสินใจอยางฉลาดในเรื่องที่เปนปญหาของสังคม นักทฤษฎีคือ เจมส เชฟเวอร และ
โดนัล โอลิเวอร (Shaver, 1966 ; Oliver, 1980) 
 แตละรูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีลําดับขั้นตอน และมีวิธีการจัดการเรียนรูที่เฉพาะ
แบบเพ่ือมุงใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมเฉพาะดานที่ตองการ แตละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้ 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดรวบยอด (Concept Attainment Model) 
  ลักษณะการจัดการเรียนรู 
  รูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดรวบยอดไดแนวคิดมาจากการศึกษาพฤติกรรม           
การคิดของมนุษยซึ่งเปนทฤษฎีของบรูเนอรและคณะ โดยออกแบบมาเพื่อชวยใหผูเรียนได
เรียนรูการเกิดความคิดรวบยอดจากการรวบรวมขอมูล และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู
ความคิดรวบยอด รูปแบบการจัดการเรียนรูนี ้ สามารถนําไปใชสอนไดผลดีกับผู เรียน                     
ในทุกระดับวัย ในกรณีที่ผูสอนตองการใหผูเรียนไดรับความรูจากแหลงตางๆ   
  ลักษณะการจัดการเรียนรูความคิดรวบยอด จึงเปนการจัดการเรียนรูที่ผูสอน                  
ยังไมบอกความคิดรวบยอดให แตจะเร่ิมดวยการใหผูเรียนไดเปรียบเทียบตัวอยางของสิ่งที่เปน
ความคิดรวบยอดและตัวอยางของสิ่งที่ไมเปนความคิดรวบยอด ผูเรียนจะพิจารณาตัวอยาง  
และบอกวาใชหรือไมใชตัวอยางของเรื่องที่เรียน ในขณะเดียวกัน ผูเรียนจะตั้งสมมติฐานไวในใจ 
แลวทดสอบสมมติฐานไปดวยจนกวาผูเรียนจะแนใจวาผูสอนจะสอนเรื่องอะไร ใหผูเรียนบอกชื่อ
ความคิดรวบยอด ถายังไมถูกตอง ผูสอนใหโอกาสคิดใหม ตอจากน้ันผูสอนยกตัวอยางเพ่ิมเติม 
แลวใหผูเรียนยกตัวอยางอีกเพ่ือทดสอบความเขาใจของผูเรียนเปนขั้นสุดทาย 
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  ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือฝกใหผูเรียนรูจักสังเกต เปรียบเทียบ สรุป และจําแนกแยกแยะสรรพสิ่งใหเปน
หมวดหมูไดอยางถูกตอง 
 2. เพ่ือฝกการคิด การกลาถามคําถาม เพ่ือใหไดความรูและขอสรุปที่ถูกตอง 
  
 226การวางแผนการจัดการเรียนรู 
 กอนสอนผูสอนตองเตรียมในขอตอไปน้ี 
 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  คุกก้ี  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 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้กอใหเกิดผลดีตอผูเรียนทั้งทางตรงและทางออมดังน้ี 
 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 โดยออกแบบมาเพื่อสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชเหตุผล มีความ
คลองแคลวและมีความแมนยําในการถามคําถาม ตลอดจนการคาดคะเนโดยการตั้งสมมติฐาน
และการพิสูจนสมมติฐานที่ตั้งขึ้นนั้น รูปแบบนี้แตเดิมคิดขึ้นมาใชกับวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ  
แตตอมาไดนํามาประยุกตใชกับวิชาสังคมศึกษา และการฝกภาคปฏิบัติในดานชีวิตและสังคม  
  ลักษณะการจัดการเรียนรูของรูปแบบนี้เนนทักษะในการคิดอยางมีระบบ ใหผูเรียน
เห็นความสัมพันธระหวางเหตุและผล ซึ่งตองมีหลักฐานสนับสนุน ผูเรียนจะไดรับปญหาท่ีทําให
เกิดความประหลาดใจสงสัย ใครที่จะหาคําตอบ ผูสอนจะอธิบายใหเห็นถึงปญหา ผูเรียนตองคิด
ถามคําถามประเภทใช-ไมใช และตองตั้งสมมติฐานซึ่งเปนการคาดคะเนคําตอบที่ควรจะเปน          
ไวดวย ผูเรียนจะทดสอบสมมติฐานดวยการถามคําถามใช-ไมใช มากขึ้น จนกวาจะพบคําตอบ            
ที่ถูกตอง  ดังนั้น คําถามที่ใชในการถามสําหรับการจัดการเรียนรูรูปแบบน้ีมี 2 ประเภท ไดแก 
  1. คําถามใช-ไมใช เปนคําถามเพ่ือคนหาขอมูลเก่ียวกับส่ิงที่ตองการคนพบ              
ซึ่งผูสอนจะตอบเพียงใชหรือไมใช มี-ไมมี ใชได-ใชไมได ฯลฯ เทาน้ัน 
  2. คําถามที่เปนสมมติฐาน เม่ือผูเรียนไดขอมูลเพียงพอก็จะตั้งสมมติฐานเก่ียวกับ          
สิ่งนั้น ผูเรียนสามารถตั้งไดหลายๆ สมมติฐาน เม่ือไดสมมติฐานแลวผูเรียนจะทดสอบสมมติฐาน
ดวยการถามคําถามประเภทที่ 1 ถาไดขอมูลที่ขัดแยงกับสมมติฐาน สมมติฐานก็ถูกยกเลิกไป 
ถาไดขอมูลที่สนับสนุนสมมติฐาน ผูเรียนจะตั้งคําถามที่คนหาขอมูลขึ้นเพ่ือคนหาคําตอบ                
ที่ถูกตอง 
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  ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือฝกการคิดถามคําถามอยางมีเหตุผลและมีหลักฐานสนับสนุน 
 2. เพ่ือฝกวิธีการถามคําถามและการตั้งสมมติฐาน เพ่ือใหไดคําตอบที่ถูกตอง 
 3. เพ่ือฝกความสามารถในการสรุปความและนําขอสรุปนั้นไปใชในการอธิบายความ 
 230การวางแผนการจัดการเรียนรู 
 กอนสอนผูสอนจะตองเตรียมในขอตอไปน้ี 
 1. ปญหา (สิ่งของ การกระทํา หรือปรากฏการณธรรมชาติ) 
 2. เลือกวิธีเสนอปญหา อาจใชวิธีการเลาเร่ือง การแสดง หรือใชอุปกรณ ประกอบ            
การอธิบายปญหา 
 3. เตรียมประโยค หรือคําอธิบายเพื่อชี้แจงงานแกผูเรียน 
 4. เตรียมประโยคที่จะใชในการกระตุนใหผูเรียนถามคําถาม 
 5. เตรียมประโยคคําถามประเภทสมมติฐานเพ่ือกระตุนใหผูเรียนทํานายผลที่จะเกิด
ตามมา 
  ลําดับข้ันการจัดการเรียนรู 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูไวดังนี้ 
 1. ขั้นที่ 1 เสนอปญหา 
  1.1 ผูสอนอธิบายวิธีการเรียน โดยชี้แจงใหผูเรียนเขาใจลําดับขั้นของการจัด            
การเรียนรู (ทั้งน้ีผูสอนตองสอนวิธีตั้งคําถามใหผูเรียนจนสามารถตั้งคําถามทั้งสองประเภทได
อยางคลองแคลว) 
  1.2 ผูสอนเสนอปญหา (ซึ่งอาจเปนเรื่องราวปรากฏการณ สิ่งตางๆ ที่นาสนใจ           
นาอยากรู อยากเห็น) 
 2. ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลที่ผูเรียนไดรับจากการตั้งคําถาม 
  2.1 ผูเรียนพิจารณาลักษณะหรือธรรมชาติของสิ่งที่เปนปญหา  
  2.2 ผูเรียนตั้งคําถามเพ่ือหาขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เปนปญหา 
  2.3 ผูสอนตอบคําถามผูเรียนโดยตอบเพียง ใช หรือ ไมใช 
 3. ขั้นที่ 3 รวบรวมขอมูลที่ผูเรียนไดรับจากการตั้งคําถามเพ่ือทดสอบ 
  3.1 ผูเรียนและผูสอนจําแนกขอมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เปนปญหา 
  3.2 ผูเรียนตั้งสมมติฐานโดยพิจารณาความสัมพันธระหวางเหตุและผลของปญหา
แลวจึงทดสอบสมมติฐานโดยการตั้งคําถาม 
 4. ขั้นที่ 4 สรางคําอธิบาย 
  ผูเรียนตัดสินใจวาสมมติฐานใดมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนแลวจึงสรางกฎหรือ
คําอธิบาย 
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 5. ขั้นที่ 5  วิเคราะหระบบความคิด 
  ผูเรียนและผูสอนวิเคราะหขั้นตอนในการคิดเพ่ือคนหาคําตอบของปญหา เพ่ือ           
การปรับปรุงวิธีคิดใหดีขึ้นในคราวตอไป 
  
 232ผลดีที่มีตอผูเรียน 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนี้มีผลดีตอผูเรียนทั้งทางตรงและทางออมดังน้ี 
 1. ผลทางตรง 
  1.1 ผู เ รียนจะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กลาวคือ พบปญหา 
ตั้งสมมติฐาน รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบ สมมติฐาน และสรุปผลถาขอมูลน้ี
ถูกตอง   
  1.2 ผูเรียนจะเกิดทักษะการคิดถามคําถามที่ดี ผูเรียนไดทราบวา คําถามใด               
เปนคําถามที่ดีที่ชวยคนหาคําตอบ และคําถามใดที่ไมดี 
 2. ผลทางออม 
  2.1 ผูเรียนจะเกิดความคิดสรางสรรค สามารถถามคําถามไดดีขึ้น 
  2.2 ผูเรียนจะมีอิสระในการเรียนรู เกิดความรูสึกม่ันใจวาตนสามารถเรียนรู            
ดวยตนเองได 
  2.3 ผูเรียนจะเกิดการยอมรับ เขาใจ และอดทนตอการเรียนรูบางสิ่งบางอยางที่          
ไมมีความชัดเจนได เพราะบางสิ่งบางอยางน้ันไมมีคําตอบเพียงคําตอบเดียว 
  2.4 ผูเรียนจะเขาใจธรรมชาติของความรูวา ความรูจะเกิดขึ้นใหมและเปลี่ยนแปลง
ใหมอยูตลอดเวลา   
  

รูปแบบการจัดการเรียนรูเทคนิคการจํา (Memory Model) 
  ลักษณะการจัดการเรียนรู 
  รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้จะใชเทคนิคการจําที่เรียกวา “Memonics” เปนยุทธวิธี                
ใหผูเรียนไดฝกการจํา ทําใหผูเรียนไดแนวทางการซึมซับขอมูลไดอยางรวดเร็วและงายดาย            
อันจะเปนประโยชนแกผูเรียนในการศึกษาขอมูล ความรู และความคิดรวบยอดตางๆ รูปแบบ
การจัดการเรียนรูเทคนิคการจําน้ีไดผานการทดสอบในหลักสูตรหลายสาขากับผูเรียนหลาย
ระดับอายุ และมีความสามารถในหลายลักษณะพบวาไดผลเปนที่พอใจ ผูสอนจึงควรไดนํา
รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ไปใหผูเรียนไดฝกฝน ซึ่งจะทําใหผูเรียนไดคนพบวิธีการที่เขาจะ
ทํางานไดดีขึ้น นักการศึกษาชื่อ ลูคัส และลอเรนน เปนผูนําไปประยุกตใชอยางแพรหลาย  
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ดังน้ัน ลักษณะการจัดการเรียนรูของรูปแบบน้ีจึงเปนการฝกเทคนิคการจําใหแกผูเรียน ซึ่งมี           
7 วิธี ผูเรียนสามารถเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีรวมกันก็ได เทคนิคการจํา 7 วิธี มีดังนี้ 
 วิธีที่ 1 จัดหมวดหมูขอมูลใหงายแกการจํา 
 วิธีที่ 2 จัดลําดับขอมูลเพื่อใหจํางาย 
 วิธีที่ 3 เชื่อมโยงขอมูลโดยใชเสียงเปนหลัก 
  วิธีที่ 4 เชื่อมโยงขอมูลกับรูปหรือภาพหรือส่ิงที่เห็น 
 วิธีที่ 5 เชื่อมโยงขอมูลกับเรื่องราว หรือส่ิงที่คลายกันกับสิ่งที่เคยรูมา 
 วิธีที่ 6 เชื่อมโยงขอมูลกับสิ่งที่เกินความจริง 
 วิธีที่ 7 การทบทวนบอยๆ 
  ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกวิธีการจําที่มีระบบ 
 2. เพ่ือใหผูเรียนไดนําวิธีการจําไปใชในการจําขอมูล ความรูตางๆ อันเปนประโยชน
ตอการเรียนและตอชีวิตประจําวัน 
  การวางแผนการจัดการเรียนรู 
 1. เตรียมเร่ืองที่จะนํามาสอนเพ่ือฝกวิธีการจํา 
 2. เตรียมตัวอยางของเทคนิคการจําแบบตางๆ ที่เก่ียวของกับเรื่องที่สอน 
 235ลําดับข้ันการจัดการเรียนรู 
   ขั้นที่ 1 ผูสอนเสนอสิ่งที่จะใหผูเรียนเรียนรูดวยการจํา 
 ขั้นที่ 2 ผูสอนสอนเทคนิคการจําเน้ือหาน้ันโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง 
 ขั้นที่ 3 ผูสอนฝกวิธีการจําวิธีอ่ืนใหกับผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเทคนิคการจําหลายๆ
วิธี 
 ขั้นที่ 4 ผูสอนใหผูเรียนฝกจําจากเน้ือหาอ่ืนๆ ของตน แลวมาบอกใหเพ่ือนฟงถึง
วิธีการที่ใชในการจํา 
 236ผลดีที่มีตอผูเรียน  
   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
การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน ซึ่งไดรับการออกแบบขึ้นโดยนักการศึกษา                  
ชื่อ วิลเลียม กอรดอน จุดเร่ิมแรกของรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้เกิดมาจากการนําไปใช              
เพ่ือพัฒนา “กลุมสรางสรรค” ของหนวยงานทางธุรกิจที่จะคิดหาวิธีการในการแกปญหาหรือ        
ผลิตส่ิงของใหมๆ ตอมากอรดอนและคณะไดนํามาประยุกตใชกับกระบวนการจัดการเรียนรู            
ในสถานศึกษาและปรากฏวาไดผลดี จึงไดมีการพัฒนาใหเปนระบบที่เหมาะสมขึ้นในเวลาตอมา 
  รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้มีลักษณะสําคัญที่เปนจุดเดนก็คือ นําเอาการเปรียบเทียบ
มาใหผูเรียนไดคิดพิจารณาและเปรียบเทียบกันอยางละเอียด เม่ือการเปรียบเทียบมาถึงจุดหนึ่ง 
ผูเรียนก็จะสามารถเสนอบทเรียนหรืองานของบทเรียนในมิติที่แตกตางไปจากกรอบแนวคิด
เดิมๆ ไดอยางเกิดผล 
  การเปรียบเทียบตามรูปแบบการจัดการเรียนรูความคิดสรางสรรคมี 3 ชนิดคือ 
  1. การเปรียบเทียบแบบทางตรง (Direct analogy) เปนการเปรียบเทียบแบบ
งายๆ ระหวางสิ่งของสองสิ่ง ความคิดสองความคิด สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกันจะเปนอะไรก็ได              
ที่เราตองการเปรียบเทียบ เชน คน พืช สิ่งของ สถานที่ ความคิด หรืออ่ืนๆ การเปรียบเทียบ
ชนิดน้ีชวยใหผูเรียนมองเห็นบทเรียนในแนวทางและความคิดใหม 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
อีกชนิดหน่ึงที่นําเอาคําที่ขัดแยงกันสองคํามาสรางเปนคําใหมและเปนความคิดรวบยอดใหม 
เชน ตัวอยางคําวา ถนอมรักดวยความรุนแรง ไฟเย็น ความทุกขที่หวานชื่น หนาชื่นอกตรม 
เปนตน   
 ลักษณะการจัดการเรียนรูรูปแบบนี้จึงเปนรูปแบบที่ผูเรียนมีอิสระอยางเต็มที่ในการคิด
คําเพ่ือมาเปรียบเทียบในแตละขั้นตอน ดังนั้น ผูสอนจึงตองเปดโอกาสใหอิสระและใหผูเรียนรูสึก
สนุกในการคิดคําไดอยางเสรี 
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 ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือมุงฝกความคิดสรางสรรค หรือการคิดที่แตกตางไปจากรูปแบบเดิม  
เพ่ือใหเกิดส่ิงแปลกใหมขึ้น เปนการคิดอยางอิสระในหลายๆ วิธีการ 
 2. เพ่ือฝกความกลาในการแสดงออก ความกลาที่จะพูดแสดงความคิดของตนเอง            
ที่ไมเหมือนคนอ่ืน 
 3. เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสรางสรรค และทักษะที่ตองใชความคิดสรางสรรค 
เชน การออกแบบ 
 
 การวางแผนการจัดการเรียนรู 
 ผูสอนตองเตรียมการในดานตอไปน้ี 
 1. เตรียมเร่ืองที่จะสอน 
 2. เตรียมสิ่งสองสิ่งที่จะใหผูเรียนเปรียบเทียบ โดยเขียนไวเปนคู ประมาณ 5 คู 
 3. เตรียมสิ่งที่จะสมมติใหผูเรียนเปนประมาณ 4-5 สิ่ง 
 4. เตรียมตัวอยางคําหรือวลีที่เปนคูขัดแยงเพ่ือเปนแนวทางแกผูเรียน 
  ลําดับข้ันการจัดการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 บรรยายความคิด ใหผู เ รียนขียนเร่ืองราวหรือเขียนบรรยายความคิด 
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 ผูสอนกับผาไหม ผาไหมกับชายทะเล ถาผูเรียน            
วาดภาพ เชน วาดภาพ “ปาไม” ผูสอนควรใหคิดคําเพ่ือเปรียบเทียบ เชน ปาไมกับทองฟา             
ปาไมกับทะเล ทะเลกับพระอาทิตย ตอจากนั้นใหผูเรียนเปรียบเทียบวาคําแตละคูนี้มีอะไร
เหมือนกัน หรือมีลักษณะรวมกันแลว  
 ขั้นที่ 3 สมมติ ใหผูเรียนสมมติวาตนเองเปนสักอยางหนึ่ง (Personal analogy)           
จากคําในขั้นที่ 2 แลวคิดคําวาตนจะรูสึกอยางไร เขียนคําเหลาน้ันลงไว 
 ขั้นที่ 4 สรางคําใหม ใหผูเรียนสรางคําใหม โดยนําคําที่ไดในขั้นที่ 2 และ 3 มาประสมกัน
เปนคําใหมหรือวลีใหมที่มีความหมายขัดแยงกัน แตไมใชคามหมายตรงกันขาม อาจเพ่ิม
คําเชื่อมได (ยกเวนคํา “แต”) เชน ไฟเย็น รักอันตราย เสรีภาพที่มีขอบเขต 
 ขั้นที่ 5 เปรียบเทียบ ใหผูเรียนเปรียบเทียบตรง เปนคร้ังที่ 2 โดยผูสอนใหผูเรียน
เลือกคําที่ไดในขั้นที่ 4 วาจะใชคําใดบาง อาจใชวิธีการยกมือนับคะแนนเปนเอกฉันท แลวให
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ผูเรียนเปรียบเทียบวาคําหรือวิลีใหมนั้นเหมือนกับอะไร เชน เสรีภาพที่มีขอบเขตเหมือนกับ         
การแตงงาน 
 ขั้นที่ 6 บรรยายความคิด ใหผูเรียนทํากิจกรรมในขั้นที่ 1 เปนคร้ังที่สอง เชน ถาใน
ขั้นที่ 1 ผูเรียนเขียนเรียงความ ในขั้นน้ีก็ใหผูเรียนเขียนเรียงความใหมโดยใชคําที่ไดในขั้นที่ 5 
เม่ือเขียนเสร็จแลวนํางานทั้ง 2 คร้ังมาเปรียบเทียบกัน 
 
  ผลดีที่มีตอผูเรียน 
 1. ผลทางตรง 
  1.1 ทําใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคในการเรียนวิชาตางๆ 
  1.2 ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดสรางสรรคดีขึ้น 
 2. ผลทางออม 
  2.1 เม่ือผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียน ทําใหรูสึกพอใจและสนใจเรียน
มากเพ่ิมขึ้น 
  2.2 เม่ือผูเรียนทํางานรวมกัน จะทําใหความสัมพันธในกลุมดีขึ้น 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม  
(Group Investigation Model) 
   ลักษณะการจัดการเรียนรู 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูการสืบเสาะหาความรู เปนกลุม น้ีได พัฒนามาจาก
แนวความคิดของจอหนดิวอ้ี ในเรื่องของประชาธิปไตยในการจัดการเรียนรู ออกแบบมาเพื่อ
นําไปใชในวิชาตางๆกับผูเรียนทุกระดับอายุ ซึ่งมีจุดเนนที่มุงใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหพิจารณา
ปญหาใหเปน และพิจารณาใหรอบดาน ใหรูจักวิธีการรวบรวมขอมูล การตั้งสมมติฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน โดยที่ผูสอนควรไดจัดกระบวนการกลุม และจัดระเบียบในการทํางานใหแก
ผูเรียน เพ่ือเอ้ืออํานวยตอการรวบรวมขอมูล และการทํากิจกรรมของผูเรียน จากการสํารวจ
กระบวนการใชรูปแบบน้ี นักการศึกษาพบวาการนํารูปแบบน้ีไปใชอยางมีชีวิตชีวา กอใหเกิด
ผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนเปนอยางดี  การจัดการเรียนรูของรูปแบบน้ีจะเนนใหผูเรียนมีอิสระ
ในการศึกษามาหาความรูตามหลักประชาธิปไตย ใหผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหได
คนควาหาขอมูลความรูจากแหลงตางๆ มิใชเฉพาะในหองเรียนเทาน้ัน ทําใหผูเรียนเกิดนิสัย
การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองไดดวยความมั่นใจ 
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  ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือฝกกระบวนการกลุมในการทํางานแบบประชาธิปไตย ฝกการเปนผูนํากลุม  
ฝกการเปนสมาชิกกลุม และฝกการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 2. เพ่ือฝกวิธีการสืบเสาะคนควาหาความรูอยางมีกระบวนการฝกการวิเคราะหปญหา 
การขบคิดปญหา การพิจารณาปญหาหลายๆ ดาน การสํารวจและรวบรวมขอมูลสนับสนุน
สมมติฐานเพ่ือการสรุปผลอยางมีเหตุผล 
 3. เพ่ือฝกการกลาคิด กลาแสดงออก ฝกการตัดสินใจ ฝกความรับผิดชอบ และ             
ความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 
 4. เพ่ือปลูกฝงนิสัยการสืบเสาะคนควาหาความรู เปนผูใครรูใครเรียน รักการคนควา
หาขอมูลมาเปนคําตอบตอปญหาหรือคําถามที่ไดรับดวยตนเอง 
  
 244การวางแผนการจัดการเรียนรู      
 1. เตรียมเร่ืองที่จะสอน โดยหาขอมูลที่จะทําใหผูเรียนเกิดความคิดกวางขวางอยาก
อภิปราย อยากแสดงความคิดเห็น แลวแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกัน 
 2. เตรียมอุปกรณ เตรียมเอกสารที่จําเปนตองใชในการคนควา 
 3. เตรียมวิธีการเสาะแสวงหาความรูไวใหพรอม เชน ถาจะตองใหผูเรียนไปสัมภาษณ
บุคคลในสถานที่ตางๆ ก็จําเปนที่ผูสอนตองไปติดตอไวลวงหนา 
 4. เตรียมเปนที่ปรึกษาในขณะที่ผูเรียนอภิปรายและแบงงานกันทํา 
 5. เตรียมสอนวิธีการทํางานเปนกลุมใหแกผู เ รียน เชน การเลือกหัวหนากลุม             
การวางแผนงาน การแบงงาน การดําเนินงานตามแผน การรวบรวม และการสรุปผลงาน   
 
 ลําดับข้ันการจัดการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ผูสอนเสนอปญหา ผูสอนเสนอปญหาใหผูเรียนคิดหาคําตอบ การเสนอปญหา
นี้ตองกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกอยากรูอยากเรียน ใหเกิดความกระตือรือรนที่จะแกปญหา 
โดยที่ผูสอนอาจใชสื่อการจัดการเรียนรูนําเร่ือง เชน ใหดูโทรทัศน ดูภาพ ฟงขาว สาธิตใหดู  
เลาเร่ืองใหฟง หรือใหเห็นขอมูลที่เปนตัวเลขจากที่ผูสอนเตรียมมา 
 ขั้นที่ 2 กระตุนใหผูเรียนคิดแกปญหา ผูเรียนพิจารณาปญหาวาจากขอมูลหรือปญหา
ที่ไดรับ เกิดความคิดสงสัยเก่ียวกับอะไรบาง จะไปศึกษาเรื่องใดเพ่ิมเติม เพ่ือมาตอบคําถามนั้น 
ผูเรียนอาจคิดไดหลายประเด็นเปนปญหายอยๆ ที่เกิดขึ้น ผูสอนตองใหกลุมเลือกปญหา                 
ที่อยากจะศึกษา อาจได 2-3 ปญหาก็ได ดังนั้นในขั้นนี้จึงตองมีการจัดแบงกลุมผูเรียนใหเปน
กลุมยอย แลวรับผิดชอบประเด็นปญหาที่จะไปศึกษาคนควาหาขอมูลมาเปนคําตอบ 
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 ขั้นที่ 3 ผูเรียนวางแผนงาน ผูเรียนแตละกลุมวางแผนการทํางานแบงงานกันไปศึกษา
คนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ บริษัท หางรานที่เก่ียวของ โดยใช
วิธีการตางๆ เชน สอบถาม สัมภาษณ อาน คนควา ฯลฯ 
 ขั้นที่ 4 ผูเรียนลงมือปฏิบัติงาน ผูเรียนลงมือปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว โดยแยก
ยายกันไปคนควาหาความรู อาจเปนกลุมหรือรายบุคคลก็ได 
 ขั้นที่ 5 ผูเรียนรายงานผลงานและกระบวนการทํางาน 
 ขั้นที่ 6 ผูเรียนกลับไปทํากิจกรรมตามลําดับขั้นใหม ผูเรียนรวมกันพิจารณาวา 
มีเร่ืองใดที่เปนปญหาเพ่ิมขึ้นอีก ถาผูเรียนยังไมพอใจกับความรูนั้น ใครจะคนควาตอก็ทําไดโดย
ดําเนินการตามขั้นที่ 1 ใหม 
 
 246ผลดีที่มีตอผูเรียน 
 1. ผลทางตรง 
  1.1 ผูเรียนรูจักวิธีการคนควาหาความรูอยางมีระบบระเบียบ 
  1.2 ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการทํางานกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ผูเรียนเกิดความเขาใจวา ความรูเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น สามารถคนควาได 
 2. ผลทางออม 
  2.1 ผูเรียนเรียนรูวิธีสรางความสัมพันธอันดีระหวางตนกับเพ่ือนและผูอ่ืน 
  2.2 ผูเรียนรูบทบาทของตนในการชวยเหลือสังคม 
  2.3 ผูเรียนเรียนรูวิธีการหาความรูอยางอิสระไดดวยตนเอง 
 
รูปแบบการจัดการเรียนรูการตัดสินใจอยางฉลาด (Jurisprudential Inquiry Model) 
 247ลักษณะการจัดการเรียนรู 
  คําวา “Jurisprudential” แปลวา การติดสินใจอยางฉลาด (Wise judgement) รูปแบบ
การจัดการเรียนรูนี้เหมาะสําหรับที่จะใชสอนในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับปญหาสังคมหรือปญหา
บานเมือง โดยที่ผูเรียนจะไดศึกษาสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น แลวไดวิเคราะหแยกแยะปญหา
และตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางแกไขที่คิดวาจะชวยแกปญหาน้ันได เปนการตัดสินใจที่คํานึงถึง
คานิยมของตนเอง และคานิยมของสังคมดวย 
  ลักษณะการจัดการเรียนรูจะสอนวิธีการตัดสินใจมากกวาจะสอนวาตัดสินใจเลือกอะไร 
โดยมุงใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางฉลาดดวยตัวเขาเอง เปนการตัดสินใจที่เกิดผล
ทางบวกไมขัดแยงตอคานิยมหรือความรูสึกของตนเอง และของสังคม ผูสอนจะกระตุนใหผูเรียน
ไดเห็นปญหาหรือสถานการณที่เปนขอขัดแยงในสังคม  และเกิดความรูสึกที่จะหาแนวทางแกไข
ปญหาน้ัน  การจะเลือกใชแนวทางใดเพ่ือแกปญหาตองอาศัยการตัดสินใจอยางฉลาดรอบคอบ 
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ผูสอนจะใหผู เ รียนไดเรียนรูวิธีการวิเคราะหความคิด คานิยมของตนเองและของสังคม                     
ทั้งทางบวกและทางลบ ใหผูเรียนไดแยกแยะวาอะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือคานิยม อะไรคือ          
ขอขัดแยง ใหผูเรียนไดพิจารณาอยางรอบคอบถึงผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกใช
แนวทางน้ันในการแกปญหา แลวจึงคอยตัดสินใจ ซึ่งถือไดวาเปนการตัดสินใจที่มีเหตุผล             
ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรูนี้จึงเปนการจัดการเรียนรูวิธีการตัดสินใจที่ฉลาดแกผูเรียน 
 
 248ความมุงหมาย 
 1. เพ่ือใหผูเรียนเขาใจคานิยมของตนเองและผูอ่ืน 
 2. เพ่ือฝกการตัดสินใจอยางฉลาดในการแกปญหาที่พบในชีวิตประจําวัน  
 3. เพ่ือฝกการใชกระบวนการคิดอยางมีเหตุผลในการแกปญหา 
 
 การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 1. เตรียมเร่ืองที่เปนปญหาที่เปนขอขัดแยงในสังคม 
 2. เตรียมขอมูลที่เก่ียวของกับปญหานั้น 
 3. เตรียมแนวทางการแกปญหาและคํานิยามสําหรับแนวทางการแกปญหา 
 4. เตรียมเหตุผลในการสนับสนุนและคัดคานแนวทางแกปญหานั้น 
 5. เตรียมอภิปรายทํานายผลการแกปญหาโดยใชแนวทางนั้น 
  
 250ลําดับข้ันการจัดการเรียนรู 
 ขั้นที่ 1 ผูสอนเสนอสถานการณปญหา ผูสอนเสนอสถานการณ ขาว เรื่องราวที่เปน
ปญหา หรือขอขัดแยงที่เกิดขึ้นในสังคม หรือเปนเรื่องราวท่ีวิพากษวิจารณกันมากในสังคม
ขณะนั้น ใหผูเรียนไดเขาใจขอเท็จจริง (Fact) อยางแจมแจง เพื่อใหเกิดความรูสึกเปนปญหา            
ที่ตองชวยกันพิจารณาแกไข 
 ขั้นที่ 2 ผูเรียนแยกแยะปญหา ใหผูเรียนไดแยกแยะปญหาที่ผูสอนนําเสนอในแงมุม
ตางๆ อยางกวางขวางทั้งสาเหตุและแนวทางการแกไข จากนั้นใหผูเรียนไดเลือกแนวทาง            
การแกไขจากขอ 1 มา 1 ขอ เพื่อมาอภิปรายรวมกันวาควรมีรายละเอียดอะไรบางในแนวทาง 
แกไขนั้น แลวใหผูเรียนชวยกันใหคํานิยามของแนวทางการแกไขปญหาขอที่เลือกมานั้น           
อยางชัดเจนและรัดกุม 
 ขั้นที่ 3 ผูเรียนตัดสินคร้ังที่ 1 ใหผูเรียนตัดสินใจตามความคิด ความรูสึกของตนเอง
วาจากคํานิยามที่ใหไวในขั้นที่ 2 ผูเรียนเห็นดวยหรือไมเห็นดวย เพราะเหตุใด จะแกไขเปน
อยางไร อาจมีผูเรียนแสดงความคิดเห็นเปน 2 ฝาย เปนการตัดสินใจคร้ังที่ 1 
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 ขั้นที่ 4 ผูเรียนสํารวจผลการตัดสินใจครั้งแรก ใหผูเรียนอภิปรายผลที่จะเกิดขึ้น
ทั้งทางบวกและทางลบ จากแนวทางการแกไขที่ตัดสินใจเลือกในขั้นที่ 3 วาถานําแนวทางนั้นมา
ใชจะเกิดผลดีและผลเสียอะไรตามมาบาง ควรไดเรียงลําดับความสําคัญของผลที่เกิดขึ้นน้ันดวย 
 ขั้นที่ 5 ผูเรียนตัดสินใจอีกคร้ัง เม่ือไดพิจารณาทั้งผลดีและผลเสียอยางรอบคอบ 
ในขั้นที่ 4 แลว ใหผูเรียนไดตัดสินใจอีกครั้งวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับแนวทางแกไขนั้น และ
เพราะเหตุใด 
 ขั้นที่ 6 ผูเรียนตรวจสอบการตัดสินใจครั้งหลัง ใหผูเรียนไดตรวจสอบการตัดสินใจ
คร้ังหลังวาเปนไปไดมากนอยเพียงใด โดยผูสอนและผูเรียนรวมทํานายผลดีที่จะเกิดตามมา 
 
 251ผลดีที่มีตอผูเรียน 
 1. ผลทางตรง 
  1.1 ผูเรียนจะมีหลักการและแนวทางในการวิเคราะหปญหาสังคม 
  1.2 ผูเรียนจะเขาใจบทบาทและความคิดของผูอ่ืน 
  1.3 ผูเรียนจะมีความสามารถในการสนทนาปญหาบานเมืองไดดวยความม่ันใจ
และรอบคอบ 
 2. ผลทางออม 
  2.1 ผูเรียนจะรูสึกมีความเขาใจผูอ่ืนดีขึ้น 
  2.2 ผูเรียนจะเรียนรูวิธีการหาขอเท็จจริงมาชวยในการแกปญหาสังคม 
  2.3 ผูเรียนจะรูสึกมีสวนรวมในปญหาบานเมืองและยินดีที่จะแสดงบทบาท แสดง
ความคิดเห็นในการชวยแกไขปญหา  
 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูเปนแผนงานหรือแบบแผนของการจัดการเรียนรูที่ออกแบบ
มาเพ่ือใชจัดการเรียนรูในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากันในหองเรียน ผูเรียนจะเปน
ผูทํากิจกรรมตามลําดับขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้นๆ โดยมีผูสอนเปนผูแนะนํา           
ใหแนวทาง กระตุนใหคิด ใหแกปญหาใหศึกษาคนควา ฯลฯ เพ่ือผูเรียนไดเกิดพฤติกรรมตาม
จุดประสงคของการจัดการเรียนรูที่รูปแบบน้ันกําหนดไว   
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บทที่  8 

แนวคิดในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู 
  

 
 ในความหมายที่คนสวนใหญเขาใจกันมาแตเดิมน้ัน การประเมินผลเปนกิจกรรม              
ที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรมการเรียนรู แตหลักสูตรแบบอิงมาตรฐานมุงใหผูเรียนไดเรียนรู               
จนปรากฏเปนคุณสมบัติเดนชัดติดตัวผูเรียนไปอยางยั่งยืนและนําไปใชประโยชนไดจริงในชีวิต 
ดังนั้น การจัดการเรียนรู จึงควรใหอยูในสภาพจริงใหมากที่สุด เม่ือการจัดการเรียนรูเปนไปตาม
หรือสอดคลองกับสภาพจริง (Authentic learning) แลวการประเมินผลการเรียนรูก็ควรประเมิน
ใหเปนไปตามสภาพจริง (Authentic assessment) ดวย ซึ่งหลักการของการประเมินตามสภาพ
จริงน้ันถือวาการประเมินผลกับการเรียนรูเกิดขึ้นอยางผสมผสานกัน กลาวคือ เม่ือมีกิจกรรม            
การเรียนรูผูเรียนก็จะไดแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมา ซึ่งเปนขอมูลที่ใชประเมินตามสภาพจริง
ไดในทันที ดวยเหตุดังกลาวการประเมินจากการปฏิบัติจริงจึงมีความสําคัญมากขึ้น           
 การวัดและประเมินตามสภาพจริง เปนกระบวนการวัดผลการเรียนรูตามแนวทาง 3 
ประการ คือ         
 1. วัดครบถวนตามจุดประสงคการเรียนรูไดจริง  
  วัดความสามารถทางความรู ความคิดไดจริง (Cognitive Ability)  
  วัดความสามารถในการปฏิบัติไดจริง (Performance/Practice Ability)  
  วัดคุณลักษณะทางจิตใจไดจริง (Affective Characteristics)  
 2. วัดไดตรงความเปนจริง คือ สิ่งที่วัดไดนั้นเปนขอมูล เปนการแสดงพฤติกรรม              
ที่สะทอนความสามารถที่แทจริ งของผู เรียน  ทั้ งความสามารถทางความรู  ความคิด 
ความสามารถในการปฏิบัติและคุณลักษณะทางจิตใจ มีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดนอยที่สุด  
ไมเปดโอกาสใหผูดอยความสามารถไดคะแนนสูง ตัดความผิดพลาดที่ผูมีความสามารถสูงกลับ
ไดคะแนนนอย  
 3.  เลือกสรร คิดคนเคร่ืองมือและเทคนิคการวัดผลที่เปนการวัดพฤติกรรมที่แทจริง             
ที่แสดงออกซึ่งความสามารถของผูเรียน (Ability to do) ซึ่งอาจไดจากการสังเกตพฤติกรรม
ผูเรียน สังเกตจากการปฏิบัติภาระงาน (Tasks) ที่จัดใหปฏิบัติในสถานการณที่ผูสอนจะกําหนด 
สังเกตจากรองรอยหลักฐานผลการปฏิบัติภาระงานของผูเรียน เปนตน 
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 อยางไรก็ตามในการวัดและประเมินตามสภาพจริงนั้นมีขอควรคํานึงดังน้ี 
 1. การออกแบบการวัดและประเมินตามสภาพจริง ควรแปลความหมายของจุดประสงค   
การเรียนรูที่ตองการจะวัดวา “การเรียนมีคุณสมบัติตามจุดประสงคนี้ครบถวนจริง เขาควรมี
พฤติกรรมการแสดงออกอยางไรที่ตางจากพฤติกรรมของผูขาดคุณสมบัติตามจุดประสงคนี้”  
 2. การแปลจุดประสงคการเรียนรูออกเปนภาระงานที่ผูเรียนจะตองปฏิบัติในกิจกรรม
การจัดการเรียนรูแตละคาบ จะชวยลดภาระการสรางแบบวัดแบบประเมินของผูสอนลงได 
เพราะผูสอนเพียงแตจัดระบบสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน ตรวจสอบผลงาน             
การฝกปฏิบัติ บันทึกลงระบบระเบียนก็จะชวยการวัดการประเมินได  
 3. การใชวิธีกําหนดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ใหหมุนเวียนกันทําหนาที่ประสานงานกลุม  
ผสมผสานกับการกําหนดเกณฑการวัดการประเมินในแตละชิ้นงาน  หรือภาระงาน                       
ใหชัดเจน ผูสอนจะสามารถใหมีการวัดและการประเมินกันเองในกลุมได โดยผูสอนทําหนาที่
ติดตามประเมินการประเมินของผูเรียนเปนคร้ังคราวจะชวยทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัด 
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) อ่ืนๆ 
 จะเห็นไดวาการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงตองใชวิธีการที่หลากหลาย             
มิไดจํากัดอยูแตเฉพาะการประเมินโดยใชแฟมผลงานเทาน้ัน หรือกลาวไดวาการประเมิน            
โดยใชแฟมผลงานเปนเพียงสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพจริง และควรเขาใจวา                
การประเมินตามสภาพจริงใหความสําคัญกับการประเมินผลการเรียนรูที่ตองกระทําควบคูไปกับ
การจัดการเรียนรู  ดังนั้น การประเมินจากการปฏิบัติงานจึงเปนหัวใจของการประเมินตามสภาพจริง 
หลักฐานหรือรองรอยของการปฏิบัติงาน รวมทั้งบันทึกความรูสึกนึกคิดที่ เกี่ยวของกับ               
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การปฏิบัติงาน ฯลฯ ที่รวบรวมไว ซึ่งเรียกวาแฟมผลงาน จึงเปนแหลงขอมูลสําคญัของการประเมิน
ตามสภาพจริง 
 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สะทอนถึงความสามารถจริงของผูเรียนนั้น             
จะเห็นไดวาการวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ ดานความสามารถ และโดยใชแฟมผลงาน              
มีความสําคัญยิ่ง ซึ่งขอมูลที่นํามาใชในการประเมินตองมาจากแหลงที่หลากหลาย เชน                 
จากผลงานการทําแบบฝกหัดหรือโครงงาน จากการสังเกต จากการสัมภาษณ จากการสอบ             
ในลักษณะตางๆ และจากการบันทึกของผูเรียน ผูสอน ผูปกครอง เปนตน 
 
 56ผูมีสวนเก่ียวของในการประเมินผลการเรียนรู 
 ผูมีหนาที่ในการประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีขอบเขต
ครอบคลุมตัวบุคคลกวางขวางกวาการปฏิบัติแตเดิมที่เนนใหผูสอนเปนผูประเมิน ซึ่งควร
ประกอบดวย ตัวผูเรียน เพ่ือนของผูเรียน ผูสอนผูสอน พอแมผูปกครองของผูเรียน และ
ผูเก่ียวของอ่ืนๆ (ถามี) เชน บุคคลผูเปนภูมิปญญาทองถิ่น หรือ วิทยากรที่มีสวนเกี่ยวของหรือ
รับรูการปฏิบัติงานของผูเรียน เปนตน  บุคคลตางๆ เหลาน้ีอาจมีบทบาทและความสําคัญ              
ในการประเมินตามสภาพจริงแตกตางกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาบุคคลดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับ  
ผลการเรียนรูที่ประเมิน มากนอยเพียงไร ซึ่งควรพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นวาการประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษาน้ันให
ความสําคัญกับการประเมินตามสภาพจริงในกลุมสาระการเรียนรูที่มุงสูการพัฒนาผูเรียน              
ใหมีคุณลักษณะ 3 ดานอยางเปนบูรณาการกัน ทั้งดานความรูความคิด ดานทักษะกระบวนการ 
และดานเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม ภายใตมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดขึ้น               
ตามธรรมชาติของกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทําการประเมินอยางตอเน่ือง ดวยวิธีการที่เขาถึง
สภาพจริงของการเรียนรูโดยอาศัยผูเก่ียวของหลายฝาย รวมทั้งตัวผูเรียนเองดวย และมุงใช             
ผลของการประเมินเพื่อการพัฒนาและการปรับปรุงผูเรียนเปนสําคัญ 
 
วิธีการใหคะแนนในการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินผลการเรียนรูตามแนวการปฏิรูปการศึกษาใหความสําคัญคอนขางมาก
กับการใหคะแนนแบบ รูบริค (Rubric scoring) ซึ่งมีความเปนปรนัยสูง และใชประโยชนในดาน
การใหขอมูลปอนกลับไดดี  แตทั้งน้ีไมไดหมายความวาในการประเมินจะตองใชการใหคะแนน
แบบรูบริคเสมอไป เนื่องจากในการประเมินบางกรณี 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                    
การใหคะแนนเชนน้ีเปนการยากตอการแปลความหมายหรือกลาวไดวา ขาดความเปนปรนัย 
(Objectivity) เปนอยางยิ่ง  
 2. การใหคะแนนแบบถูกผิดชัดเจน เชน ในการตรวจขอสอบแบบปรนัย เม่ือตอบถูก
ตามเฉลยก็ไดคะแนนเต็ม แตเม่ือตอบผิดก็ไมไดคะแนนดังที่ใชในการตรวจขอสอบแบบถูกผิด 
แบบจับคู หรือแบบตัวเลือก เปนตน   
 3. การใหคะแนนแบบมาตรประมาณคา (Rating scales) เปนการใหคะแนน             
ตามชวงของความถูกตองของคําตอบ หรือการแสดงพฤติกรรม หรือคุณภาพของชิ้นงาน เชน                
ในมาตรประมาณคา 5 ชวง หรือ 3 ชวง ฯลฯ เม่ือตอบถูกมากที่สุดหรือแสดงพฤติกรรมบอยที่สุด
หรือชิ้นงานมีคุณภาพมากที่สุดจะได 5 คะแนน หรือ 3 คะแนน ลดหลั่นลงไปตามลําดับจนถึง            
1 คะแนนเมื่อตอบถูกตองนอยที่สุด หรือแสดงพฤติกรรมนอยที่สุด  หรืองานมีคุณภาพนอยที่สุด 
เปนตน การใหคะแนนวิธีนี้มีความเปนปรนัยมากข้ึนแตยังไมสมบูรณที่จะใหขอมูลปอนกลับ           
ในเชิง “คุณภาพ” วาสวนที่บกพรองไปน้ันคืออะไร    
 4. การใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric) รูบริค หรือเกณฑระดับความสามารถเปน 
สิ่งที่ผูสอนและผูเรียนตกลงรวมกันวาจะใชในการประเมินกิจกรรมหรืองานตางๆ ที่ผูเรียน              
สรางขึ้น เปนขอตกลงที่ผูเรียนรูวา นี่คือเปาหมาย หรือจุดหมายของการปฏิบัติงานน้ัน รูบริค
เปนวิธีการใหคะแนนที่ใชหลักการของมาตรประมาณคาประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ 
กลาวคือ แทนที่จะใชตัวเลข เชน 5-4-3-2-1 หรือ 3-2-1 ฯลฯ (โดยมีการแปลความหมายกํากับ
ดวย) อยางลอยๆ ก็มีการเพ่ิมขอมูลรายละเอียดวาคะแนนที่ไดลดหลั่นลงไปมีความบกพรอง           
ที่บงชี้เปนขอมูลเชิง “คุณภาพ” วาเปนอยางไร ขอมูลเชิงคุณภาพที่ผนวกอยูกับขอมูลเชิงปริมาณ
ในการใหคะแนนแบบรูบริคน้ี มีประโยชนในการใหขอมูลปอนกลับแกผูถูกประเมิน ซึ่งเปน            
การตอบสนองหลักการของการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง   
 นอกเหนือจากการใหคะแนนดวยวิธีตางๆดังกลาวแลว ในการประเมินผลการเรียนรู
ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ผูสอนอาจใชขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ เชน ขอมูลจากบันทึกตางๆ 
รวมทั้งหลักฐานหรือรองรอยจากการเรียนอ่ืนๆ ซึ่งเม่ือตองการประเมินคุณคาก็สามารถแปล 
เปนคะแนนไดในภายหลัง  
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แนวทางการกําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 
 การใหคะแนนแบบรูบริคเปนนวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรูที่สําคัญ เนื่องจาก  
มีการกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวคอนขางชัดเจน ทําใหผูประเมินแตละคนสามารถใหคะแนน
ไดตรงกันหรือสอดคลองกันมาก จึงมีความเปนปรนัยสูงในการตรวจใหคะแนน นอกจากนี้              
ผลของการประเมินแบบรูบริคจะเปนขอมูลปอนกลับที่มีประโยชนมาก สําหรับผูประเมินและ            
ผูถูกประเมินซึ่งเปนการสงเสริมการใชประโยชนของการประเมินผล เพ่ือการปรับปรุง และ            
เพ่ือการติดตามพัฒนาการ ปญหาสําคัญของการใหคะแนนแบบรูบริคคือการสรางเกณฑ                
ที่เหมาะสม ซึ่งเปนปจจัยหลักของคุณภาพดานความตรง (Validity) ของการประเมิน    
  

 ข้ันตอนในการสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค 
 การสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริค ตองคํานึงถึงงานที่กําหนดใหผูเรียนกระทํา
วาตองมีความสําคัญ มีความสอดคลองระหวางคะแนนกับจุดมุงหมายการประเมิน เกณฑที่สราง
ตองเปนรูปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้นและควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการสราง
เกณฑการประเมินดวย ในการสรางเกณฑการใหคะแนนแบบรูบริคน้ันมีแนวคิดและขั้นตอนดังน้ี 
 1. กําหนดประเด็นในการประเมิน โดยเขียนนิยามปฏิบัติการและความหมายให
ชัดเจน  ทั้งน้ีในการกําหนดประเด็นในการประเมินน้ัน   หากมีการกําหนดองคประกอบของงาน
หรือพฤติกรรมที่มีเปาหมายของการประเมินไวแลวก็ควรใชองคประกอบเหลาน้ันมาใชเปน
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 คร้ัง แลวหาความสอดคลองของเกณฑ 
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 สําหรับแนวทางในการเขียนระดับตางๆน้ัน จะตองพิจารณาตามประเด็นที่กําหนด
ทั้งหมดวาประเด็นใดสําคัญที่สุดและรองลงมา ทั้งน้ีในระดับ 4 นั้นตองถูกตองทุกประเด็น ระดับ 
3 อาจบกพรองในประเด็นที่ไมสําคัญ และระดับ 2 กับ 1 ก็ลดหล่ันกันลงมา ซึ่งมีวิธีการเขียน   
พอสังเขปดังนี้ 
 วิธีที่ 1 แยกประเด็นพิจารณาออกเปนประเด็นยอย แลวกําหนดเปนตารางพิจารณา
ความถูกตองในแตละประเด็น กําหนดระดับคะแนนตามจํานวนที่ปฏิบัติไดถูกตอง 
 ตัวอยาง กําหนดใหผูเรียนศึกษาวาผา 3 ชนิด ชนิดใดจะซับนํ้าไดดีที่สุด โดยใหอุปกรณ
การทดลองประกอบดวย หลอดแกว ถาด หลอดหยด และตาชั่ง 
 เกณฑการใหคะแนนจะพิจารณาจาก วิธีการ การทําใหอ่ิมตัว การพิจารณาผล การชั่ง  
และการลงสรุปผล 
 

ระดับ
คะแนน 

วิธีการ การทําให
อ่ิมตัว 

การพิจารณาผล การชั่ง การลง
สรุปผล 

4 
3 
2 
1 

ถูก 
ถูก 
ถูก 
ถูก 

ถูก 
ถูก 
ถูก 
ผิด 

ถูก 
ถูก 

คลาดเคลื่อน 
คลาดเคลื่อน 

ถูก 
ผิด 
ผิด 
ผิด 

ถูก 
ถูก/ผิด 
ถูก/ผิด 
ถูก/ผิด 

0 ไมไดปฏิบัติเลย/ปฏิบัติผิดหมด 
 

 วิธีที่ 2 กําหนดตามระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาความบกพรองจากคําตอบวา 
มีมากนอยเพียงใด แลวหักจากระดับคะแนนสูงสุดลงมาทีละระดับ โดยเนนความสามารถ                 
ในการคิดแกปญหาระดับสูงหรือประยุกตความรู 
 ตัวอยาง  กําหนดใหนักศึกษาทํากลองสี่เหลี่ยมไมมีฝาจากกระดาษขนาด 8 x 12 นิ้ว  
โดยใหตัดมุมทั้ง 4 ออกเปนส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ที่มีดานเปนจํานวนเต็มของนิ้ว ควรจะตัดออกดานละ
ก่ีนิ้ว 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 กําหนดตามจํานวนคร้ังของการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ 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 - เขียนผิดจนอานไมรูเร่ือง 
 หรือในการสังเกตพฤติกรรมแสดงออกของผูเรียนในวาระหรือเวลาตางๆ กัน แลว
กําหนดวาจากการสังเกต........ครั้ง (กําหนดจํานวนครั้ง) เชน จากการสังเกต 4 ครั้ง หรือ
กําหนดใหสงงาน 4 คร้ัง ผูเรียนสงงานทันเวลากี่คร้ัง 
  4 - สงงานทันเวลาทั้ง 4 คร้ัง 
  3 - สงงานทันเวลา 3 คร้ัง 
  2 - สงงานทันเวลา 2 คร้ัง 
  1 - สงงานทันเวลา 1 คร้ัง 
  0 - สงงานไมทันเลย หรือไมสง 
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ตัวอยางเกณฑการประเมินแบบรูบริค 
 

 การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 ระดับ 3  – วางแผนการทาํงานรวมกัน แบงงานกันรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็น

รวมกัน 
 ระดับ 2  – วางแผนการทาํงานรวมกัน แตไมคอยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 ระดับ 1  – ไมไดวางแผนการทํางานรวมกัน 
 

 มีความรับผิดชอบ 
 ระดับ 3  – สงงานกอนหรือตรงกําหนดเวลานัดหมาย   
    – รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบตัิเองจนเปนนิสัยเปน

ระบบแกผูอ่ืนและแนะนําชกัชวนใหผูอ่ืนปฏิบตั ิ
 ระดับ 2  – สงงานชากวากําหนด แตไดมีการติดตอชี้แจงผูสอนผูสอน มีเหตุผล             

ที่รับฟงได 
   – รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติเองจนเปนนิสัย 
          ระดับ 1 – สงงานชากวากําหนด 
   – ปฏิบตัิงานโดยอาศัยการชีแ้นะ แนะนํา ตักเตือนหรือใหกําลังใจ 
 

 มีระเบียบวินัย 
          ระดับ 3  – สมุดงาน  ชิ้นงาน  สะอาดเรียบรอย 
    – ปฏิบตัิตนอยูในขอตกลงที่กําหนดรวมกันทุกคร้ัง 
          ระดับ 2  – สมุดงาน  ชิ้นงาน  สวนใหญสะอาดเรียบรอย 
    – ปฏิบตัิตนอยูในขอตกลงที่กําหนดรวมกันเปนสวนใหญ 
          ระดับ 1  – สมุดงาน  ชิ้นงาน  ไมคอยเรียบรอย 
     – ปฏิบตัิตนอยูในขอตกลงที่กําหนดรวมกันเปนบางคร้ัง ตองอาศัย                 

การแนะนํา 
 ทักษะการเขียน 
          ระดับ 3  – เขียนไดตรงประเด็น และชดัเจน มีคํานํา เน้ือหา และบทสรุป                

อยางชัดเจน ตัวสะกดและไวยากรณมีความถูกตอง สมบูรณ ทําให
ผูอานเขาใจงาย มีแนวคิดที่นาสนใจ มีเหตุผล ใชภาษาสละสลวย  

          ระดับ 2 – เขียนไดตรงประเด็นตามที่กําหนดไว มีคํานํา เน้ือหา และบทสรุป  
ภาษาที่ใชอาจทําใหผูอานเกิดความสับสน เหตุผลยังไมคอย                 
สอดคลองกัน  
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         ระดับ 1  – เขียนไมตรงประเด็น ไมมีการจัดระบบการเขียน เชน คาํนํา เน้ือหา 
และบทสรุป ภาษาที่ใชทําใหผูอานเกิดความสับสน ขาดเหตุผล
สนับสนุน ใชศัพทไมเหมาะสม  

 ทํางานเปนระบบ  รอบคอบ 
          ระดับ 3   – มีการวางแผนการดําเนินงานเปนระบบ 
                      – การทํางานมีครบทุกขั้นตอน  อาจตัดขั้นตอนที่ไมสําคัญออก 
    – จัดเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลัง  ถกูตองครบถวน 
         ระดับ 2   – มีการวางแผนการดําเนินงาน 
                       – การทํางานไมครบทุกขั้นตอน  และผิดพลาดบาง 
    – จัดเรียงลําดับความสําคัญกอน-หลัง ไดเปนสวนใหญ 
          ระดับ 1   – ไมมีการวางแผนการดําเนินงาน 
                       – การทํางานไมมีขั้นตอน มีความผิดพลาดตองแกไข 
    – ไมจัดเรียงลําดับความสําคญั 
 

 
ตัวอยาง Rubrics ประเมินการนําเสนอ 

 
ระดับคุณภาพและเกณฑ 

ประเด็นที่ประเมิน 
ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1. การดึงดูด 
ความสนใจผูฟง 

มีการเร่ิมตน             
ที่แปลกใหม นาสนใจ 

ใชการดึงดูดความสนใจ
ของผูฟงแบบเดิมๆ
ทั่วไป 

มีการเร่ิมตนทีน่าเบื่อ  
ไมนาสนใจ 

2. เน้ือหา ผูเรียนแสดงใหเห็น
วาไดศึกษาคนควา 
มาอยางถูกตอง 
ละเอียด ครอบคลุม 
มีการอางอิง 

ผูเรียนคนความา          
อยางดี แตยังมีจุดออน
อยูบาง 

เน้ือหาที่นําเสนอ
จําเปนตองคนควา
เพ่ิมเติมใหสมบูรณ 
มากขึ้น 
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินแฟมสะสมงาน 
 

ระดับคุณภาพและเกณฑ ประเด็นที่
ประเมิน ดีมาก (4) ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 

1. เหตุผลในการ
เลือกชิ้นงาน 

แสดงออกถงึ
พัฒนาการและ
ความกาวหนา       
ในการเรียนรู 
อยางมากและ
สะทอนเจตคติที่ดี
ตอการเรียนรู 

แสดงออกถงึ
พัฒนาการและ
ความกาวหนา 
ในการเรียนรู
พอสมควรและ
สะทอนเจตคติ      
ที่ดีตอการเรียนรู 

แสดงออกถงึ
พัฒนาการและ
ความกาวหนา      
ในการเรียนรู
พอสมควรแต        
ไมสะทอนเจตคติ 
ที่ดีตอการเรียนรู 

แสดงออกถงึ
พัฒนาการและ
ความกาวหนา 
ในการเรียนรู
นอยและไม
สะทอน เจตคติ 
ที่ดีตอการเรียนรู 

2. การจัดวาง
ระบบและ             
ความมีระเบียบ 

เรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยาง
เปนระบบครบถวน
และเปนระเบียบ
เรียบรอยอยางดี 

เรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยาง
คอนขางมีระบบ
ครบถวน และเปน
ระเบียบเรียบรอย
พอสมควร 

เรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยาง
ไมเปนระบบแต
งานมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย
พอสมควร 

เรียงสวนประกอบ
ของแฟมไวอยาง
ไมเปนระบบและ
งานขาดความเปน
ระเบียบเรียบรอย 

 

ตัวอยาง Rubrics ประเมินพัฒนาการของแฟมสะสมงาน 
 

พัฒนาการ 
(ระดับคุณภาพ) 

คุณลักษณะของแฟมสะสมงาน 
(เกณฑ) 

กาวหนายอดเย่ียม 
(4) 

แสดงความกาวหนาอยางตอเนื่องจากเริ่มตนถึงปจจุบนั  พัฒนาจากการอาน/
เขียนจากหัวขอแคบๆ ไปสูความสามารถในการอาน/เขียนในหัวขอที่
หลากหลาย สามารถสังเกตและใหคําแนะนาํตอการเปลี่ยนแปลงในงานของ
ตนเอง ทัง้ในชัน้เรียนและนอกชั้นเรียน 

กาวหนามาก 
(3) 

ผูเรียนไดขยายการใชภาษาและรูคําศัพทที่กวางขึ้นสามารถทํางานโดยมีอิสระ
ในการอาน/เขยีนมากยิ่งขึ้นงานมีคุณภาพตางจากระยะแรกแตไมเทาประเภท
กาวหนายอดเย่ียม 

กาวหนาปานกลาง 
(2) 

งานเขียนของผูเรียนสอดคลองกันตลอดและเขาใจงาย  แตหัวเรื่องและเนื้อหา
ยังคงเหมือนเดมิ  ผูเรียนอานเพื่อความเขาใจและพอใจในปริมาณที่ไมมาก       
มีชิ้นงานทีห่ลากหลายนอยและประยุกตสูชีวิตประจําวันไดนอย 

กาวหนานอย 
(1) 

แฟมสะสมงานมีชิ้นงานนอย  กาวหนานอยดานการอาน/เขียน  ความต้ังใจ      
ในการอาน/เขยีนมีนอย 

ไมกาวหนา (0) แฟมสะสมงานไมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะประเมินผล  เปนเพยีงแฟมรวมผลงาน 
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินเจตคติตอการรวมกิจกรรม 
 

ระดับคุณภาพและเกณฑ 
ประเด็นที่ประเมิน 

ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
1. ความกลาแสดงออก กลาพูดกลาแสดงออก

ดวยความเต็มใจ มี
ทาทางประกอบการพูด
อยางมั่นใจ 

กลาแสดงออกแตมี
ความเหนียมอายอยู
บาง 

ไมกลาแสดงออก /  
ไมพูด 

2. ความกระตือรือรน ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายดวยความ
เต็มใจ 

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายเปนบางครั้ง 

ไมปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย 

3. การเคารพกติกา ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายตาม
ขอตกลงในเวลาที่
กําหนด  แสดงความ
คิดเห็นและเสนอผล 
งานตามจริงทุกครั้ง 

ปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมายตาม
ขอตกลงในเวลาที่
กําหนด  แสดงความ
คิดเห็นและเสนอผล
ปฏิบัติงานเปนบางครั้ง 

ไมปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย 
ตามขอตกลงในเวลา
ที่กําหนด แสดง
ความคิดเห็นและ
เสนอผลงาน            
ไมถูกตองตามกติกา 

  

ตัวอยาง Rubrics ประเมินการเขียน 
 

ระดับคุณภาพและเกณฑ 
ประเด็นที่ประเมิน 

ดี (3) พอใช (2) ปรับปรุง (1) 
1. การสะกดคํา สะกดคําไดถูกตองทุกคํา สะกดคําผิดเล็กนอย สะกดคําผิดมาก 
2. การเลือกใชคํา ใชคําส่ือความหมายตรง

กับเนื้อหา 
ใชคําส่ือความหมาย         
ไมตรงกับเนือ้หาบางคํา 

ใชคําส่ือความหมาย 
ไมตรงกับเนือ้หา    
หลายคํา 

3. โครงสราง
ไวยากรณ  

เขียนประโยคไดถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ         
ทุกประโยค 

เขียนประโยคไมถูกตอง
ตามหลักไวยากรณอยูบาง 

เขียนประโยค             
สวนใหญผิดหลัก
ไวยากรณ 

4. เครือ่งหมาย
วรรคตอน 

ใชเครื่องหมายวรรคตอน
ไดถูกตองในทกุประโยค 

ใชเครื่องหมายวรรคตอน
ไมถูกตองในบางประโยค 

ไมมีเครื่องหมาย          
วรรคตอน 

5. เนื้อหา เขียนอธิบายเนื้อหา         
ไดชัดเจน 

เขียนอธิบายเนื้อหา         
ไดพอเขาใจ 

เขียนอธิบายเนื้อหา 
ไมชัดเจน 
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ตัวอยาง Rubrics ประเมินการทดลอง 
 

ระดับคุณภาพและเกณฑ ประเด็นที่
ประเมิน ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

1. การออกแบบ
การทดลอง 

แบบการทดลอง     
ที่ใชแสดงใหเห็นวา
ผูเรียนไดมีการ
วิเคราะหปญหา
และออกแบบ        
การทดลองดวย
ตนเองและสามารถ
ทําการทดลองได
อยางเหมาะสม 

แบบการทดลอง 
ที่ใชแสดงใหเห็น
วาผูเรียนไดนํา
แบบการทดลอง 
ที่มีอยูแลวมาใช
โดยมีการควบคุม
ตัวแปรตางๆ 
อยางดี 

แบบการทดลอง 
ที่ใชแสดงใหเห็น
วาผูเรียนไดนํา
แบบการทดลอง 
ที่มีอยูแลวมาใช
โดยมีการควบคุม
ตัวแปรตางๆ บาง 

แบบการทดลอง
ที่ใชไมเหมาะสม 
ไมมีการควบคุม
ตัวแปรตางๆ 

2. ผลการ
ทดลอง 

ผลการทดลอง       
มีความเปนไปได    
มีการอธิบายผล
การทดลองได
ชัดเจน มีการใช
ขอมูลจากแหลง
ตางๆ ประกอบ 
การอธิบาย 

ผลการทดลอง
แสดงใหเห็นวา
ผูเรียนมีความ
เขาใจในการ
ทดลองและ         
รูวาจะอธบิาย      
ผลการทดลองนั้น
อยางไร 

ผลการทดลอง
สวนใหญ            
ยอมรับได แตยัง
ไมสมบูรณ ไมมี
การอธิบาย         
ผลการทดลอง 

ผลการทดลอง
ยังไมสมบูรณ  
ไมมีการสรุปผล  
ไมมีการอธิบาย
ผลการทดลอง 

 

ตัวอยางแบบประเมินความสามารถในการทําการทดลองแบบใหคะแนนดวยวิธีรบูริค 
 

ระดับความสามารถ 
องคประกอบที่พิจารณา 

3 2 1 
หมายเหตุ 

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

ประเด็นที่พิจารณา เกณฑ 
1.   การวางแผนการทดลอง  :    พฤติกรรม  
 1) มีการปรึกษาหารือและวางแผนการทดลอง เพื่อทําความเขาใจ       

ในการทดลอง 
 2) มีการแบงความรับผิดชอบใหกับผูรวมการทดลองอยางเหมาะสม  
 3) มีความสามารถในการแกไขปญหาขณะทําการทดลองอยาง

เหมาะสม 
     4)  มีความต้ังใจและทํางานอยางมีความสุข 

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

2. การปฏิบัติการทดลอง 
 2.1  ดานเทคนิคการทดลอง :  พฤติกรรม  
  1)  ดําเนินการทดลองอยางถูกวิธี เปนขั้นตอน ไมสับสน 
  2)  ใชอุปกรณตางๆไดอยางถูกตอง 
  3)  อานคาและตรวจสอบไดถูกตอง 
  4)  ทําการทดลองอยางระมัดระวังและปลอดภัย 
           5)  มีความต้ังใจและทํางานอยางมีความสุข 

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

       2.2 ดานความคลองแคลวในการทดลอง  :  พฤติกรรม  
  1)  ปฏิบัติการทดลองอยางคลองแคลว 
  2)  ปฏิบัติการทดลองอยางถูกตองสมบูรณ 
  3)  มีความมั่นใจในขณะปฏิบัติการทดลอง 
  4)  ทําการทดลองไดทันเวลาที่กําหนด 
           5)  มีความต้ังใจและทํางานอยางมีความสุข 

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

 2.3 ดานความสะอาดและความเปนระเบียบ  : พฤติกรรม  
  1)  จัดพื้นที่สําหรับการทดลองเรียบรอยเหมาะสมและเพียงพอ 
  2)  จัดวางอุปกรณเครื่องใชใหใชไดสะดวกขณะทดลอง 
  3)  เก็บอุปกรณเครื่องใชหลังทดลองไดถูกวิธี 
  4)  ทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณไดอยางสะอาดและเรียบรอย 

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

3. การจัดทํารายงานผลการทดลอง  : พฤติกรรม  
 1) เขียนจุดประสงคการทดลองไดเหมาะสม 
 2) เขียนสมมติฐานไดเหมาะสม 
 3) เขียนผลการทดลองไดเหมาะสม 
     4)  เขียนสรุปผลการทดลองไดเหมาะสม 
     5) เขียนคําถามทายการทดลองไดเหมาะสม 

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

คะแนน 
ลําดับที ่ รายการ 

3 2 1 
หมายเหตุ 

1 ความรูความเขาใจในเรื่องที่ทํา     
 1.1 การเลือกทําโครงงาน       
 1.2 วิเคราะห และวางแผนปฏิบัติงาน     
 1.3   ความรูความเขาใจในเรื่องที่นํามาอางอิง     
2 การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร     
 2.1 การกําหนดปญหาหรือชื่อเรื่องโครงงาน     
 2.2 สมมติฐานและการกําหนดตัวแปรตางๆ     
 2.3 การออกแบบการทดลอง     
 2.4 การทดลองและการบันทึกผลการทดลอง     
 2.5 การสรุปผลการทดลอง     
3 ความคิดริเริ่ม สรางสรรค     
 3.1 ปญหาหรือเรื่องมีความสําคัญและแปลกใหม     
 3.2 วิธีดําเนินการมีความแปลกใหม     
4 การเขียนรายงาน     
 4.1 ความถูกตองของรูปแบบการเขียนรายงาน     
 4.2 การนําเสนอขอมูล     
 4.3 การใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตร     
 4.4 ประโยชนและขอเสนอแนะ     
5 การนําเสนอผลงาน     
 5.1 การจัดระบบและการนําเสนอผลงาน     
 5.2 การใชภาษาและคําศัพททางวิทยาศาสตร     
 5.3 บุคลิกภาพของผูนําเสนอผลงาน     
 5.4 การตอบคําถาม     
6 ผลงานและการจัดแสดงโครงงาน     
 6.1 วัสดุอุปกรณที่เลือกใช     
 6.2 ผลงานท่ีไดจากการทําโครงงาน     
 6.3 การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน     
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ตัวอยางเกณฑการใหคะแนนโครงงานแบบใหคะแนนดวยวิธีรบูริค 
 

องคประกอบ เกณฑ 
1.  ความรูความเขาใจ      
ในเร่ืองทีท่ํา 
 1.1 การเลือกทํา
โครงงาน   
 
 
 
 

3 : รูจักคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม หาทางเลือก            
ในการทําโครงงานมีความรูความเขาใจประโยชนของ
โครงงานที่เลอืกทํา 

2 : รูจักคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม หาทางเลือก            
ในการทําโครงงาน และมีความรูความเขาใจประโยชน          
ของโครงงานที่เลือกทําอยูบางแตไมชัดเจน 

1 : ไมมีการคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม ขาดทางเลือก     
ในการทําโครงงาน และขาดความรูความเขาใจประโยชน
ของโครงงานที่เลือกทํา 

 1.2 กําหนดปญหา
หรือชื่อเรื่องโครงงาน   

3 : สามารถกําหนดปญหาและชื่อเรื่องโครงงานไดชัดเจน 
เฉพาะเจาะจง กะทัดรัด และสื่อความหมายไดตรง 

2 : สามารถกําหนดปญหาและชื่อเรื่องโครงงานไดชัดเจน และ     
สื่อความหมายได  แตขาดความกะทัดรัด  

1 : กําหนดปญหาและชื่อเรือ่งโครงงานไมชัดเจน ขาดความ
เฉพาะเจาะจงไมกะทัดรัด และสื่อความหมายไดไมชัดเจน 

   1.3 วิเคราะห และ
วางแผนปฏบิตัิงาน    
 

3 : สามารถวิเคราะห และวางแผนปฏิบตังิานไดถูกตองเหมาะสม 
ตามขั้นตอนกระบวนการทํางาน ประหยัด และปลอดภยั 

2 : สามารถวิเคราะหและวางแผนปฏิบตัิงานไดถูกตองเหมาะสม  
ตามขั้นตอนกระบวนการทํางาน แตไมคํานึงถึงความประหยัด
และปลอดภัย 

1 : วิเคราะห และวางแผนปฏิบตัิงานไมเหมาะสม ไมมีขั้นตอน
กระบวนการทํางาน ไมประหยัด และไมคํานึงถึงปลอดภัย 

 1.4 มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับเรื่องที่นํามา
อางอิง 
 
 
 
 

3 : สามารถอางอิงถึงความรูที่เก่ียวของไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
และมีความเขาใจในความรูที่อางถึงเปนอยางดี  

2 : สามารถอางอิงถึงความรูที่เก่ียวของไดอยางถูกตอง
เหมาะสม มีความเขาใจในความรูที่อางถงึไมชัดเจนและ
สับสนบาง แตสามารถอธิบายใหเขาใจได 

1 : สามารถอางอิงถึงความรูที่เก่ียวของได แตไมสามารถ
อธิบายใหเขาใจได 
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องคประกอบ เกณฑ 
2. ความคิดริเริม่
สรางสรรค 
 2.1 ปญหาหรือเรื่อง         
มีความสําคัญและแปลกใหม 

3 : ปญหาหรือเรื่องมีความแปลกใหม สอดคลองกับสภาพทองถิ่น 
นาสนใจมาก และยังไมมีผูอ่ืนทํามากอน 

2 : ปญหาหรือเรื่องนาสนใจ ดัดแปลงจากที่ผูอ่ืนเคยทาํมากอน  
1 : ปญหาหรือเรื่องไมนาสนใจ  ไมมีความแปลกใหม 

ลอกเลียนแบบจากที่ผูอ่ืนเคยทํามากอน 
 2.2  วิธีดําเนินการ           
มีความแปลกใหม 
 
 
 
 
 

3 : วิธีการแกปญหา การวดั การควบคุมตัวแปร การรวบรวมขอมูล 
การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไปอยาง
ถูกตอง เหมาะสม นาสนใจและแปลกใหม   

2 : วิธีการแกปญหา การวดัการควบคุมตัวแปร การรวบรวมขอมูล 
การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไปอยาง
ถูกตอง เหมาะสม นาสนใจ ดัดแปลงจากผูอ่ืนเคยทํามากอน 

1 : วิธีการแกปญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร  วธิีการรวบรวม
ขอมูล การเลอืกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณเปนไป
อยางถูกตอง เหมาะสม ไมนาสนใจ และลอกเลียนแบบจากผูอ่ืน 

3.  การเขียนรายงาน 
 3.1 ความถูกตองของ
รูปแบบการเขยีนรายงาน 
 
 

3 : เขียนครอบคลุมหัวขอทีส่ําคัญ แยกแตละหัวขอไดอยางชัดเจน 
รูปแบบสวยงาม เปนระเบยีบ  นาสนใจมาก 

2 : เขียนครอบคลุมหัวขอทีส่ําคัญ แยกแตละหัวขอไดอยางชัดเจน 
รูปแบบธรรมดา นาสนใจบางสวน 

1 : เขียนไมครอบคลุมหัวขอที่สําคัญ บางหัวขอขาดหายหรือ           
สลับหวัขอ รปูแบบธรรมดา ไมนาสนใจ 

 3.2 การนําเสนอขอมูล 
 
 
 
 
 

3 : นําเสนอขอมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพถูกตอง
เหมาะสมชัดเจนมาก มีรูปแบบสวยงามและแปลกใหม 

2: นําเสนอขอมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพถูกตอง
เหมาะสมชัดเจน มีรูปแบบธรรมดาไมแปลกใหม 

1 : นําเสนอขอมูลในลักษณะตาราง กราฟ หรือรูปภาพไมละเอียด 
อานเขาใจยาก รูปแบบธรรมดา และไมนาสนใจ 

 3.3 การใชภาษา  
 
 

3 : ภาษาที่ใชถูกตอง  ชัดเจน  และสละสลวย  อานแลวเขาใจงาย 
2 : ภาษาที่ใชถูกตอง ชัดเจนเปนสวนใหญ แตอานแลวเขาใจงาย 
1 : ภาษาที่ใชไมถูกตองเกือบทั้งหมด อานแลวเขาใจยาก 
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องคประกอบ เกณฑ 
 3.4 ประโยชนและ
ขอเสนอแนะ 
 
 
 

3 : เขียนประโยชนและขอเสนอแนะไดถกูตองชัดเจน เหมาะสม 
และสอดคลองกับจุดมุงหมายของเรื่องที่ศึกษา 

2 : เขียนประโยชนและขอเสนอแนะไดถกูตองชัดเจน มีบางสวน       
ไมเหมาะสม และไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของเรื่องที่ศึกษา 

1 :  เขียนประโยชนและขอเสนอแนะไดถกูตองเพียงบางสวน และ
ไมสอดคลองกับจุดมุงหมายของเรื่องที่ศกึษา 

4. การนําเสนอผลงาน 
 4.1  การจัดระบบการ
นําเสนอผลงาน 
 

3 : การนําเสนอผลงานมีการจัดลําดับขัน้ตอนแตละหัวขอชัดเจน  
ทําใหเขาใจไดงาย 

2 : การนําเสนอผลงานมีการจัดลําดับขัน้ตอนที่สับสนบางเล็กนอย  
แตสามารถทาํใหเขาใจได 

1 : การนําเสนอผลงานมีการจัดลําดับขัน้ตอนที่สับสนมาก ทําให       
ไมเขาใจเร่ืองที่นําเสนอ 

 4.2 การใชภาษา 3 : ภาษาที่ใชในการนําเสนอผลงาน ถูกตอง ชัดเจน และสละสลวย   
ฟงแลวเขาใจงาย 

2 : ภาษาที่ใชในการนําเสนอผลงาน ไมถูกตองบางเล็กนอย ฟงแลว
เขาใจได 

1 : ภาษาที่ใชในการนําเสนอผลงาน สวนใหญไมถูกตอง  ฟงแลว 
ไมเขาใจ 

 4.3 บุคลิกภาพของผู
นําเสนอ 

3 : บุคลิก ลลีาทาทางดี น้ําเสียงชัดเจน มีความรูในเรือ่งที่พูดเปน
อยางดี คลองแคลวไมติดขดั 

2 : บุคลิก ลลีาทาทางดี น้ําเสียงชัดเจน มีความสับสนในเรื่องที่พูด
เล็กนอย  คลองแคลวและไมติดขัด 

1 : บุคลิก ลลีาทาทางพอใชน้ําเสียงเบาไมชัดเจน  มีความสับสน       
ในเรื่องที่พูด ไมคลองแคลวและติดขัดบอยครั้ง 

 4.4  การตอบคําถาม 
 
 

3 : อธิบายและตอบคําถามไดถูกตอง ชัดเจนมาก 
2 : อธิบายและตอบคําถามไดถูกตองเปนสวนใหญ และสามารถ

อธิบายใหเขาใจได 
1 : อธิบายและตอบคําถามไดเล็กนอย  สวนใหญไมถกูตอง และ 

ตอบคําถามผดิมาก 
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5. ผลงานและการจัดแสดง
โครงงาน 
 5.1  วัสดุอุปกรณที่เลือกใช 
 

3 : เลือกใชวสัดุอุปกรณทุกอยางไดเหมาะสมกับโครงงานที่
ทําการศึกษา 

2 : เลือกใชวสัดุอุปกรณสวนมากไดคอนขางเหมาะสมกับโครงงาน 
ที่ทําการศึกษา 

1 : เลือกใชวสัดุอุปกรณทั้งหมดไมเหมาะสมกับโครงงาน                
ที่ทําการศึกษา 

 5.2  ผลงานที่ไดจากการทํา 
โครงงาน 
 
 

3 : ผลงานที่ไดจากการทําโครงงาน ประสบความสําเรจ็มีคุณภาพ 
สามารถนําไปใชประโยชนไดดี 

2 : ผลงานที่ไดจากการทําโครงงานขาดความสมบูรณบางสวน         
ถาไดรับการปรับปรุงจะสามารถนําไปใชประโยชนได 

1 : ผลงานที่ไดจากการทําโครงงานไมประสบความสําเร็จ 
 5.3  การออกแบบการจัด
แสดงโครงงาน 
 
 
 
 
 
 
 

3 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนําเสนอขอมูล              
การใชวสัดุอุปกรณตางๆ การเขียนโปสเตอร มีความประณีต 
สะอาด รูปแบบสวยงาม มีความแปลกใหม และดึงดูด                
ความสนใจไดมาก 

2 : การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนําเสนอขอมูล              
การใชวสัดุอุปกรณตางๆ การเขียนโปสเตอร มีความประณีต 
สะอาด รูปแบบธรรมดา ไมมีความแปลกใหม  ดึงดูดความสนใจ
ไดเล็กนอย 

1 :  การออกแบบการจัดแสดงโครงงาน การนําเสนอขอมูล              
การใชวสัดุอุปกรณตางๆ การเขียนโปสเตอร ไมมีความประณีต 
รูปแบบธรรมดา และไมดึงดูดความสนใจเลย 
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ตัวอยางเกณฑรูบริคในการประเมินรายงาน 
 

ระดับคะแนน เกณฑ 
4  หนาปกรายงาน :  เปนไปตามตัวอยางทีกํ่าหนดให 

 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 4 หนา การจัดรูปแบบเปนไปตามที่กําหนดให 
 การอางอิงในเนื้อหา : มีการอางอิงอยางเหมาะสมเปนไปตามตวัอยาง                

ที่กําหนดให 
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 5 รายการ มีการเรียงลําดับ                

ตามตวัอักษรและรูปแบบถกูตองตามที่กําหนดให 
3  หนาปกรายงาน :  เปนไปตามตัวอยางทีกํ่าหนดให 

 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 3 หนา การจัดรูปแบบเปนไปตามที่กําหนดให 
 การอางอิงในเนื้อหา : มีการอางอิงอยางเหมาะสมเปนไปตามตวัอยาง                

ที่กําหนดให 
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 4 รายการ มีการเรียงลําดับ                

ตามตวัอักษรและรูปแบบถกูตองตามที่กําหนดให 
2  หนาปกรายงาน : เปนไปตามตัวอยางที่กําหนดให 

 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 3 หนา จัดรูปแบบไมเปนไปตามทีกํ่าหนดให 
 การอางอิงในเนื้อหา : มีการอางอิงเปนสวนใหญ แตไมเปนไปตามตัวอยาง          

ที่กําหนดให 
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 3 รายการ การเรียงลําดับ                  

ตามตวัอักษรไมถูกตองและรูปแบบไมถูกตอง 
1  หนาปกรายงาน : ไมเปนไปตามตวัอยางที่กําหนดให 

 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 2 หนา จัดรูปแบบไมเปนไปตามทีกํ่าหนดให 
 การอางอิงในเนื้อหา : ไมมีการอางอิง , หรืออางอิงไมถูกตอง 
 บรรณานุกรม : มีบรรณานุกรมอยางนอย 2 รายการ แตรูปแบบไมถูกตอง 

0  หนาปกรายงาน : ไมเปนไปตามตวัอยางที่กําหนดให 
 ตัวเอกสาร : มีเอกสารอยางนอย 2 หนา จัดรูปแบบไมเปนไปตามทีกํ่าหนดให 
 การอางอิงในเนื้อหา : ไมมีการอางอิง 
 บรรณานุกรม : ไมมีรายการบรรณานุกรม 
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ตัวอยางแบบประเมิน การนําเสนอผลงาน 
เร่ือง …………………………….. 

…….../……..../…..…. 
หัวขอการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได หมายเหตุ 

เน้ือหา    

 ตรงตามจุดประสงค  15   

 ครอบคลุม ครบถวน 15   

 ชัดเจน  เหมาะสมกับเวลา 10   

 ขอมูลเปนปจจุบัน 10   

การนําเสนอ    

 ความคิดสรางสรรค 5   

 ความสวยงาม 5   

 ความเหมาะสมของสไลดกับเนื้อหา 5   

 กระตุนความสนใจ 5   

 การลําดับเนื้อหาเขาใจงาย 5   

การใชภาษา    

 ขอความถูกตองของภาษา/ไวยากรณ 5   

 ชัดเจน เขาใจงาย 5   

กระบวนการกลุม    

 การแบงงาน 5   

 การใหความรวมมือ 5   

 การยอมรับความเห็นของสมาชิกในกลุม 5   

คะแนนรวม 100   
ผลการประเมิน    

 
ผูประเมิน………………………………………… 
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การประเมิน/ตัดสินผลการเรียน 
 การจัดการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดสัมฤทธิผลตามหลักสูตร  
ดังนั้น การจัดการเรียนรูทุกวิชาตามหลักสูตร มีความหมายและมีความสําคัญตอการพัฒนา               
ผูเรียนทั้งสิ้น และเพื่อใหรูวาผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือมีพัฒนาการอยางไร ในวิชาตางๆ 
จําเปนตองมีการประเมิน และการประเมินในที่นี้ มิไดหมายถึงการจัดสอบดวยขอสอบเขียน
ตอบในกระดาษคําตอบเทานั้น แตวิธีการประเมินจะครอบคลุมถึง การตรวจแบบฝกหัด  
ผลงาน โครงงาน โครงการ  แฟมสะสมงาน การประเมินการปฏิบัติ การวิเคราะหบันทึก
เหตุการณ การสังเกต สัมภาษณตางๆ เพ่ือนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนของ
ผูเรียนและเพื่อการตัดสินผลการเรียน 
 ผูประเมินไมควรมองการวัดและประเมินผล แยกสวนจากการจัดการเรียนรู           
การประเมินตองดําเนินการควบคูไปกับการจัดการเรียนรู การประเมินมีหลายรูปแบบเพื่อให
สามารถประเมินกระบวนการและผลผลิตได นอกจากน้ียังเนนการแกปญหาในวิถีชีวิตที่เปนจริง 
วิธีการประเมินจะตองกระตุนใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถอยางเต็มที่ ฉะน้ัน 
การประเมินที่จะทําใหไดมาซ่ึงขอมูลที่สะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนได จะตอง             
ไมอยูกับที่ หรือทํา ณ เวลาใด เวลาหนึ่งเทาน้ัน แตจะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือนําผล
มาพัฒนา/กระตุนใหเกิดการพัฒนา สูจุดที่เปนความคาดหวัง โดยจะมีการประเมินสรุป                
เม่ือส้ินภาคเรียนหรือส้ินปการศึกษา เพ่ือใหทราบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ระดับใด 
 ซึ่ง การประเมินอยางตอเน่ืองนั้น เปาหมายมิใชเพ่ือการเก็บคะแนน แตเพ่ือการนํา
ผลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก อยางไรก็ตาม หากจะมีการนําผลการประเมิน
ระหวางเรียนมาเปนสวนหนึ่งของการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน ก็สามารถกระทําได           
หากผูประเมินมีความเชื่อวาผลการประเมินน้ัน เปนสิ่งสะทอนความสําเร็จในสวนนั้นได 
 ในการประเมินตามสภาพจริงตองมีการประเมินทุกระยะ  ประเมินรอบดาน 360 องศา 
ประเมินอยางตอเน่ือง  ผูสอนจะตองสรุปผลการประเมินผูเรียนจากขอมูลรายละเอียดที่ไดจาก
การประเมินทั้งหลายในที่นี้จะกลาวถึงการประเมินงานแตละชิ้น และการประเมินผลรวมในรายวิชา
หรือกลุมสาระการเรียนรู 
 1. การประเมินงานแตละชิ้น เชน ชิ้นงาน  หรือโครงงาน 
  ในการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินเปนชวง
ไวอยางนอย 3 ชวงคือ ขั้นของการวางแผน  ขั้นปฏิบัติ  และขั้นเสนอผลงาน  ในแตละชวงของ
การดําเนินงาน ผูสอนจะตองคอยดูแล ใหคําปรึกษา และใหคําแนะนําอยางใกลชิด  เม่ือตรวจ
แผนแลวถาแผนยังบกพรองจะตองแกไขกอนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ 
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 ตัวอยางในการทําชิ้นงานหรือโครงงาน  ไดกําหนดเกณฑไวดังนี้ 
 การวางแผน ประกอบดวย 2 รูบริค   กําหนดน้ําหนัก  1 สวน 
 การปฏิบัติ ประกอบดวย 3 รูบริค   กําหนดน้ําหนัก  2 สวน 
 ผลงาน ประกอบดวย 1 รูบริค   กําหนดน้ําหนัก  1 สวน 
        รวม   4 สวน 
 

รายการประเมิน ระดับที่ได ระดับเฉลี่ย คาตามนํ้าหนัก 
การวางแผน  
                 

rubric 1       
rubric 2       

2 
3 

(2 + 3)/2 = 2.5 2.5 x 1 = 2.5 

การปฏิบตัิ    rubric 3 
rubric 4 
rubric 5 

2 
3 
4 

(2 + 3+ 4)/3 = 3.0 3 x 2 = 6 

ผลงาน      rubric 6 4 4 4 x 1 = 4 
 
 สรุปผลการประเมินชิ้นงานหรือโครงงานนี้ = (2.5 + 6 + 4)/4 = 12.5 / 4 = 3.12 = 3 
 

 หากยังยึดติดอยูกับคะแนน  ก็สามารถเทียบเปนคะแนนไดดังนี้ 
 สมมติคะแนนเต็ม 20  เม่ือแบงตามน้ําหนักที่กําหนดไวขางตนจะไดดังนี้ 
 

รายการประเมิน ระดับที่ได ระดับเฉลี่ย นํ้าหนัก
คะแนน 

คาคะแนน      
ตามนํ้าหนัก 

การวางแผน  
                 

rubric 1  
rubric 2  

2 
3 

(2 + 3)/2 = 2.5 1(5) 2.5 x 5 = 12.5 

การปฏิบตัิ    rubric 3 
rubric 4 
rubric 5 

2 
3 
4 

(2 + 3+ 4)/3 = 3.0 2(10) 3 x 10 = 30 

ผลงาน      rubric 6 4 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  
  เม่ือผลการประเมินยอยแตละครั้งอยูในรูปของระดับตาม rubric ที่มีระดับเทากันหมด  
การพิจารณาระดับผลการเรียน (Grade) ก็ทําไดไมยาก เพียงเอานํ้าหนักที่กําหนดไวมาคูณกับ
ผลการประเมินแตละสวนแลวหารดวยจํานวนน้ําหนักที่กําหนด ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  สมมติวาวิชาหนึ่งหรือสาระหนึ่ง ประกอบดวยการประเมินยอย 8 สวน ประเมิน
ปลายภาค 2 สวน มีรายละเอียดดังนี้ 
  การประเมินยอย (Formative) น้ําหนัก 8 สวน ประกอบดวย 
  - รายงาน น้ําหนัก  2 สวน 
  - การทดสอบยอย 3 คร้ัง แตละครั้งน้ําหนัก 1 สวน  รวม 3 สวน 
  - โครงงานกลุม  น้ําหนัก  2 สวน 
  - แฟมสะสมงาน  น้ําหนัก 1 สวน 
  การประเมินผลรวม (Summative) น้ําหนัก 2 สวน 
ผูเรียนคนหนึ่งไดรับการประเมินดังนี้ 
 

รายการประเมิน ระดับที่ได นํ้าหนัก (สวน)  
Formative 

รายงาน 
สอบยอย 1 
สอบยอย 2 
สอบยอย 3 
โครงงานกลุม 
แฟมสะสมงาน 

 
2 
3 
2 
4 
3 
1 

 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

 
2 x 2 = 4 
3 x 1 = 3 
2 x 1 = 2 
4 x 1 = 4 
3 x 2 = 6 
1 x 1 = 1 

Summative 2 2 2 x 2 = 4 
 รวม 10 24 

 

 ระดับคะแนน (Grade)  =  24/10  =  2.4 
 ดังนั้นผูเรียนคนนี้จะไดเกรดในรายวิชาน้ี    =  2 
  

 สถานศึกษามีหนาที่ที่จะตองจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์             
ตามความคาดหวัง  กรณีผูเรียนมีปญหาดานการเรียน จนเปนเหตุใหไดระดับผลการเรียน “0” 
ซึ่งถือวาไมผานหรือมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑขั้นต่ํา ผูสอนจะตองหาสาเหตุและดําเนินการ
แกไข ซึ่งหลักการของการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนานั้นกระบวนการประเมินจะตองกระทํา
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อยางตอเนื่องควบคูไปกับการจัดการเรียนรู เมื่อทราบวาผูเรียนมีขอบกพรองตรงจุดไหน   
ผูเรียนจะตองไดรับการแกไขทันที เพ่ือใหสามารถเรียนตอไปได    
 
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assesment) 
  ความหมาย  
     การประเมินสภาพจริงเปนการประเมินจากการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใด           
อยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณที่เปนจริง
หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปนงานที่มีสถานการณซับซอนและเปนองครวมมากกวางานปฏิบัติ
ในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 
 
  59แนวคิดและหลักการของการประเมินผลตามสภาพจริง 
 1. ไมเนนการประเมินทักษะพื้นฐานแตเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอน               
ในการทํางาน ความรวมมือ ในการแกปญหา และการประเมินตนเองทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน 
 2. เปนการวัดและประเมินความกาวหนาของผูเรียน 
 3. เปนการสะทอนใหเห็นการสังเกตสภาพงานปจจุบัน ของผูเรียน และสิ่งที่ผูเรียน              
ไดปฏิบัติจริง 
 4. เปนการใหความสําคัญกับงานที่เปนจริงโดยพิจารณาจากงานหลายๆ ชิ้น 
 5. ผูประเมินควรมีหลายคน มีการประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน 
 6. การประเมินตองดําเนินการไปพรอมกับการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
 7. นําการประเมินตนเองมาใชเปนสวนหนึ่งของการประเมินตามสภาพที่แทจริง 
 8. ควรมีการประเมินทั้ง การประเมินที่เนนการปฏิบัติจริง และการประเมินจากแฟม
สะสมงาน 
 
          ลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง 
 1. ใชวิธีการประเมินกระบวนการคิดที่ซับซอน ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ศักยภาพของผูเรียน มากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรไดบาง 
 2. เปนการประเมินความสามารถของผูเรียน เพ่ือวินิจฉัยผูเรียนในสวนที่ควรสงเสริม
และสวนที่ควรแกไขปรับปรุง เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพตามความสามารถ 
ความสนใจและความตองการของแตละบุคคล 
 3. เปนการประเมินที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมประเมินผลงานของทั้งตนเอง
และของเพื่อนรวมหอง เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อม่ันตนเอง สามารถพัฒนาขอมูลได 
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 4. ขอมูลที่ประเมินไดจะตองสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรูและ              
การวางแผนการจัดการเรียนรู วาสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความตองการ
ของผูเรียนแตละบุคคลไดหรือไม 
 5. ประเมินความสามารถของผูเรียนในการถายโอนการเรียนรูไปสูชีวิตจริงได 
 6. ประเมินดานตางๆ ดวยวิธีที่หลากหลายในสถานการณตางๆ อยางตอเน่ือง 
 
 60ข้ันตอนการประเมินตามสภาพจริง 
 1. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการประเมิน ตองสอดคลองกับสาระมาตรฐาน
จุดประสงคการเรียนรูและสะทอนการพัฒนาดวย 
 2. กําหนดขอบเขตในการประเมิน ตองพิจารณาเปาหมายท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียน 
เชน ความรู ทักษะและกระบวนการ ความรูสึก คุณลักษณะ เปนตน 
 3. กําหนดผูประเมิน โดยพิจารณาผูประเมินวาจะมีใครบาง เชน ผูเรียนประเมินตนเอง 
เพ่ือนผูเรียน ผูสอนผูสอน ผูปกครองหรือผูที่เก่ียวของ เปนตน 
 4. เลือกใชเทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสม
กับวัตถุประสงค วิธีการประเมิน เชน การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกพฤติกรรม 
แบบสํารวจความคิดเห็น บันทึกจากผูที่เก่ียวของ แฟมสะสมงาน ฯลฯ 
 5. กําหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เชน ประเมินระหวางผูเรียนทํากิจกรรม 
ระหวางทํางานกลุม/โครงการ วันใดวันหน่ึงของสัปดาห เวลาวาง/พักกลางวัน ฯลฯ 
 6. วิเคราะหผลและวิธีการจัดการขอมูลการประเมิน เปนการนําขอมูลจากการประเมิน
มาวิเคราะหโดยระบุสิ่งที่วิเคราะห เชน กระบวนการทํางาน เอกสารจากแฟมสะสมงาน ฯลฯ 
รวมทั้งระบุวิธีการบันทึกขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล 
 7. กําหนดเกณฑในการประเมิน เปนการกําหนดรายละเอียดในการใหคะแนนผลงาน
วาผูเรียนทําอะไร ไดสําเร็จหรือวามีระดับความสําเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเปนอยางไร            
การใหคะแนนอาจจะใหในภากพรวมหรือแยกเปนรายใหสอดคลองกับงานและจุดประสงค           
การเรียนรู 
 อาจกลาวสรุปไดวาการประเมินตามสภาพจริงเปนขั้นตอนที่ผูสอนและผูเรียนรวมกัน
กําหนด ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการโดยวิเคราะหจากหลักสูตร และความตองการของผู เ รียน                     
มีแนวทางของงานที่ปฏิบัติ กําหนดกรอบและวิธีการประเมินรวมกันระหวางผูประเมินและ             
ผูถูกประเมิน   
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  61เทคนิค/วิธีการที่ใชในการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเปนการกระทํา การแสดงออกหลายๆ ดาน ของผูเรียน
ตามสภาพความเปนจริงทั้งในและนอกหองเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้  
 1. การสังเกต เปนวิธีการที่ดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บขอมูลพฤติกรรมดานการใช
ความคิด การปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะดานอารมณ ความรูสึก และลักษณะนิสัยสามารถทําได
ทุกเวลา ทุกสถานที่ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน หรือในสถานการณอ่ืนนอกสถานศึกษา 
   เครื่องมืออ่ืนๆ ที่ใชประกอบการสังเกต ไดแก แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวน
ประมาณคา แบบบันทึกระเบียนสะสม เปนตน 
 2. การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชเก็บขอมูลพฤติกรรมดานตางไดดี เชน ความคิด 
(สติปญญา) ความรูสึก กระบวนการขั้นตอนในการทํางาน วิธีแกปญหา ฯลฯ อาจใชประกอบ    
การสังเกตเพื่อใหไดขอมูลที่ม่ันใจมากย่ิงขึ้น 
  กอนสัมภาษณควรหาขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของผู เรียนกอนเพื่อทําใหการ
สัมภาษณตรงประเด็นและไดขอมูลยิ่งขึ้น ควรเตรียมชุดคําถามลวงหนาและจัดลําดับคําถามชวย
ใหการตอบไมวกวนขณะสัมภาษณผูสอนใชวาจา ทาทาง น้ําเสียงที่อบอุนเปนกันเอง ทําให
ผูเรียนเกิดความรูสึกปลอดภัยและแนวโนมใหผูเรียนอยากพูด/เลา ใชคําภามที่ผูเรียนเขาใจงาย
และผูสอนอาจใชวิธีสัมภาษณทางออมคือ สัมภาษณจากบุคคลที่ใกลชิดผูเรียน เชน เพ่ือนสนิท 
ผูปกครอง เปนตน 
 3. การตรวจงาน เปนการวัดและประเมินผลท่ีเนนการนําผลการประเมินไปใชทันที
ใน 2 ลักษณะ คือ เพ่ือการชวยเหลือผูเรียนและเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูของผูสอน จึงเปน
การประเมินที่ควรดําเนินการตลอดเวลา เชน การตรวจแบบฝกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/
โครงงานตางๆ เปนตน งานเหลาน้ีควรมีลักษณะที่ผูสอนสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของ
ผูเรียนได เชน แบบฝกหัดที่เนนการเขียนตอบ เรียบเรียง สรางสรรค  งาน โครงการ โครงงาน 
ที่เนนความคิดขั้นสูงในการวางแผนจัดการ ดําเนินการและแกปญหาส่ิงที่ควรประเมินควบคูไป
ดวยเสมอในการตรวจงาน  คือ ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการทํางาน  ซึ่งผูสอนควรมี
ความยืดหยุนการประเมิน จากการตรวจงานมากขึ้น  ดังนี้ 
  (1) ไมจําเปนตองนําชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะช้ินงานที่ผูเรียนทํา
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
ม่ันใจวาเปนสิ่งที่ผูเรียนทําเองจริงๆ เชน สิ่งประดิษฐที่ผูเรียนทําเองที่บาน และนํามาใชที่
สถานศึกษาหรืองานเลือกตางๆ ที่ผูเรียนทําขึ้นเองตามความสนใจ เปนตน การใชขอมูล/
หลักฐานผลงานอยางกวางขวาง จะทําใหผูสอนรูจักผูเรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถ
ของผูเรียนตามสภาพที่แทจริงของเขาไดแมนยํายิ่งขึ้น 
  (4) ผลการประเมิน ไมควรบอกเปนคะแนนหรือระดับคุณภาพ ที่เปนเฉพาะตวัเลข
อยางเดียว แตควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นดวย 
 4. การรายงานตนเอง  เปนการใหผูเรียนเขียนบรรยายหรือตอบคําถามสั้นๆ หรือ 
ตอบแบบสอบถามที่ผูสอนสรางขึ้น เพ่ือสะทอนถึงการเรียนรูของผูเรียนทั้งความรู ความเขาใจ 
วิธีคิด วิธีทํางานความพอใจในผลงาน ความตองการพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น 
 5. การใชบันทึกจากผูที่เก่ียวของ  เปนการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นที่เก่ียวของ
กับตัวผูเรียนผลงานผูเรียน โดยเฉพาะความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนจากแหลงตางๆ 
เชน จากเพ่ือนผูสอน-โดยประชุมแลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูของผูเรียน   
 จากเพ่ือนผูเรียน-โดยจัดชั่วโมงสนทนา วิพากษผลงาน (ผูเรียนตองไดรับคําแนะนํา
มากอนเก่ียวกับหลักการ วิธีวิจารณเพ่ือการสรางสรรค) 
 จากผูปกครอง-โดยจดหมาย/สารสัมพันธที่ผูสอน หรือสถานศึกษากับผูปกครองมีถึง
กันโดยตลอดเวลา โดยการประชุมผูปกครองที่สถานศึกษาจัดขึ้น หรือโดยการตอบแบบสอบถาม
สั้นๆ  
 6. การใชขอสอบแบบเนนการปฏิบัติจริง  ในกรณีที่ผูสอนตองการใชแบบทดสอบ 
ขอเสนอแนะใหใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เนนการปฏิบัติจริง ซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ี  
  1) ปญหาตองมีความหมายตอผูเรียน และมีความสําคัญเพียงพอที่จะแสดงถึง          
ภูมิความรูของผูเรียนในระดับชั้นน้ันๆ  
  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 ที่แสดงใหเห็นถึง 
ความพยายาม ความกาวหนา และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องน้ันๆ หรือหลายๆ เร่ือง การสะสมน้ัน
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ผูเรียนมีสวนรวมในการเลือกเน้ือหา เกณฑการเลือก เกณฑการตัดสิน ความสามารถ/คุณสมบัติ 
หลักฐานการสะทอนตนเอง 
 การประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานเปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 
ที่ไดรับความนิยมกันอยางแพรหลายวิธีหน่ึง เพราะใชการประเมินใหผูกติดอยูกับการจัด             
การเรียนรูและมีผูเรียนเปนศูนยกลางของการจัดการเรียนรูที่ชัดเจนและ การท่ีจะไดมา               
ซึ่งผลการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน ผูสอนควรใชวิธีการเก็บขอมูลหลายๆ วิธีผสมผสานกัน 
เพ่ือใหไดขอมูลที่หลากหลาย ครอบคลุมพฤติกรรมทุกดานและมีจํานวนมากเพียงพอ                    
ที่จะประเมินผลที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนอยางม่ันใจหลักเกณฑการใหคะแนนตามแนวทาง                
การประเมินตามสภาพจริง 
  กลาวโดยสรุป  วิธีการใหคะแนนตามแนวประเมินตามสภาพจริง เนนที่การใหขอมูล 
ที่สามารถบงชี้ถึงความสําเร็จหรือความรอบรูของผูเรียนวามีลักษณะอยางไรและความสําเร็จหรือ
ความรอบรูในระดับที่แตกตางกันนั้น มีลักษณะแตกตางกันอยางไร ไมใชใหความหมาย             
เพียงแคการได/ตก หรือ ผาน/ไมผาน หรือระดับของการผานเทาน้ัน นอกจากน้ีการนํา                 
ผลประเมินไปใชประโยชนดานการตัดสินผลการเรียนก็มีความสําคัญเปนอันดับรองจากการนําไปใช
เพ่ือพัฒนาผูเรียนและตัวผูสอน 
 การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินที่เนนใหผูเรียนปฏิบัติ ถาสามารถปฏิบัติได 
ในสถานการณจริงจะดีมาก แตถาไมไดอาจใชสถานการณจําลองที่พยายามใหเหมือนจริงมากที่สุด 
หรืออาจจะใหผูเรียนไปปฏิบัตินอกหองเรียน หรือที่บานเก็บผลงานไว ในแฟมสะสมงาน              
แลวผูสอนเรียกมาประเมินภายหลัง สถานการณที่ประเมินควรเปนสถานการณที่ประเมินผูเรียน
ไดหลายมิติ  เชน ทักษะ ความรู ความสามารถ การคิด และคุณลักษณะตางๆ วิธีการท่ีใช
ประกอบการประเมินตามสภาพจริงควรมีหลากหลายประกอบกัน เชน การสังเกต การสัมภาษณ  
การตรวจงาน การรายงานตนเองของผูเรียน การบันทึกจากผูที่เก่ียวของการใชขอสอบแบบเนน
การปฏิบัติจริง การประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 
 หัวใจสําคัญของการประเมินตามสภาพจริง คือ ตองสอน และใหผูเรียน                    
ไดเรียนรูจากสภาพจริง 
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บทที่  9 

เทคนคิการทําวจัิยในช้ันเรียน 
 
 การวิจัยในชั้นเรียน เปนกระบวนการที่ผูสอนศึกษาคนควาเพื่อแกปญหาหรือพัฒนา 
การจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ โดยเปนการแกปญหาหรือพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางเปน
ระบบดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนจึงเปนการวิจัยที่ดําเนินการควบคูไปกับการปฏิบัติงานของผูสอน
โดยมีผูสอนเปนผูทําการวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช 
     
 ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน 
   การวิจัยในชั้นเรียน เปนการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวย
การวิจัย โดยการนํานวัตกรรม เทคนิค หรือวิธีการที่มีคุณภาพผานกระบวนการวิจัยที่นาเชื่อถือ
ไดมาแลว มาใชแกปญหาในชั้นเรียนโดยตรง อันจะมีผลใหการจัดการเรียนรูบรรลุผลตาม
จุดประสงคที่วางไว เปนการเผยแพรความรูจากการปฏิบัติจริง อันจะเปนประโยชนสําหรับ
ผูบริหารหรือหนวยงานที่เก่ียวของดวย และยังเปนการสงเสริมหรือพัฒนาผูเรียนไดตรงตาม
ศักยภาพของผูเรียนแตละคน  
  
ลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียน 
 การวิจัยในชั้นเรียน เปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
ไมไดวิจัยเพื่อมุงสรางองคความรูใหมแตอยางใด ดังน้ันการวิจัยในชั้นเรียนจึงไมจําเปนตองยึด
รูปแบบที่เครงครัดเหมือนกับการวิจัยเชิงวิชาการ โดยทั่วไปแลวการวิจัยในชั้นเรียนควรมี
ลักษณะดังนี้ 
 1. เปนการวิจัยจากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู 
 2. เปนการวิจัยเพ่ือนําผลการวิจัยนําไปใชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู 
การวิจัยดําเนินไปพรอมกับการจัดการจัดการเรียนรู คือ สอนไปพรอมกับทําการวิจัยไปดวย 
แลวนําผลการวิจัยมาใชแกปญหา แลวนําไปเผยแพร  
 การวิจัยในชั้นเรียนแตกตางจากการวิจัยทั่วไปในโรงเรียน ตรงที่กลุมตัวอยาง                 
มีขนาดเล็กมักศึกษาในหองเรียนใดหองเรียนหนึ่ง เปาหมายสําคัญคือเพ่ือพัฒนากิจกรรมการจัด              
การเรียนรูและเปนการวิจัยโดยผูสอน โดยสรุปแลว ขอบเขตในการทําวิจัยในชั้นเรียนจะให
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ความสําคัญกับการคิดคนนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู ซึ่งอาจเปน             
สื่อการจัดการเรียนรูหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู 
 
กระบวนการทําวิจัยในช้ันเรียน 
 การวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการที่ตอเนื่องและเปนระบบมีเปาหมายสําคัญอยูที่           
การพัฒนาการจัดการจัดการเรียนรูของผูสอน ลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ซึ่งมีกระบวนการวิจัยดังตอไปน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1  สํารวจและวิเคราะหปญหา 
 เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการวางแผนแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
เปนการสํารวจสภาพการปฏิบัติงานของผูสอนวามีปญหาอะไรบาง แลววิเคราะหวาปญหา
เหลานั้นมีสาเหตุมาจากอะไร และจะสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแกไขสภาพการปฏิบัติงาน
ในสวนใดไดบาง ซึ่งผูสอนสามารถสํารวจไดจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู การสํารวจ
พฤติกรรมผูเรียน การสังเกตของผูสอน ขอมูลจากการประเมินของผูเก่ียวของ ซึ่งผูสอนจะพบ
ปญหา ขอสงสัยที่เกิดจากผูเรียน ผูสอนและกิจกรรมการจัดการเรียนรู เชน 
 - ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําในวิชาฟสิกส 
 - ผูเรียนไมชอบเรียนวิชาภาษาไทย 
 - ผูเรียนสวนใหญมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษต่ํา 
 - ผูเรียนสวนใหญไมสามารถทําโจทยคณิตศาสตรได 
 - ผูเรียนสวนใหญขาดความรับผิดชอบในตนเอง 
 - ผูสอนสอนอยางเครงเครียด ผูเรียนไมสนุก ไมมีความสุขในการเรียน 
 - ผูสอนขาดทักษะและเทคนิคในการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 
 - ผูสอนไมไดจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 - ผูสอนไมไดจัดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
     ฯลฯ 
           ข้ันตอนที่ 2  กําหนดวิธีการแกปญหา  
 เปนขั้นตอนสําหรับกําหนดวัตถุประสงค กําหนดวิธีการ และวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ 
ในการคนหาคําตอบหรือพัฒนานวัตกรรมและการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการปฏิบัติงานที่
เปนปญหา โดยจะตองศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ 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 
 ข้ันตอนที่ 3  พัฒนานวัตกรรม/วิธีการ 
 จากขั้นตอนที่ 2 จะไดทางเลือกในการแกปญหาหรือพัฒนา ซึ่งอาจจะเปนวิธีการ           
หรือนวัตกรรมก็ได ในขั้นนี้ตองกําหนดวิธีการหรือสรางนวัตกรรมที่ใชในการแกปญหา               
หรือพัฒนา แลวดําเนินการหาคุณภาพของวิธีการหรือนวัตกรรมจากผูรูในเรื่องนั้นๆ เชน             
ถาจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ก็จะตองศึกษาคนควาวิธีการจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน และจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหเสร็จเรียบรอย นําไปใหเพ่ือนผูสอน                 
ศีกษานิเทศก นักวิชาการหร่ือผูเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรชวยสอนใหความคิดเห็นในดานตางๆ 
เชน ดานเนื้อหา ดานเทคนิคการนําเสนอ เพ่ือนําขอคิดเห็นที่ไดมาปรับปรุงแกไข เพ่ือเตรียม
นําไปใชแกปญหาหรือพัฒนาตอไป 
            ข้ันตอนที่ 4  นํานวัตกรรมหรือวิธีการไปใช 
 ขั้นตอนนี้จะเปนการนํานวัตกรรมหรือวิธีการที่สรางขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ไปทดลองใช
โดยระบุขั้นตอนในการทดลองใชวา ทดลองใชกับใคร เม่ือไร อยางไร และจะมีวิธีเก็บขอมูล
อยางไร เชน ทดสอบความรูหรือสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนกอนนําไปใช เม่ือนําไปใชแลว
ทดสอบความรูหรือสังเกตพฤติกรรมอีกระยะหนึ่ง เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ            
การเปลี่ยนแปลงความรูหรือพฤติกรรมของผูเรียนตอไป 
 ข้ันตอนที่ 5  สรุปผล/เผยแพร 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดแลว 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
ทางวิชาการเพ่ือเสนอขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นได 
 3. ผูเรียนไดรับการพัฒนาและสงเสริมตามศักยภาพสูงสุดของผูเรียน  
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 4. เปนขอมูลในการปรับปรุง การบริหาร หรือพัฒนาการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
    
 แนวทางการนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช 
 การนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช มีแนวทางดังน้ี 
 1. ผูบริหาร นําไปใชในการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู   
 2. ผูสอนผูวิจัย นําไปใชในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรูโดยตรงหรือ                  
นําผลการวิจัยไปใชเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น 
 3. หนวยงานหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของ นําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช
เปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนรู หรือการพัฒนาหลักสูตร          
และนําไปใชแกปญหาหรือนําไปใชประโยชนเชิงวิชาการที่เปนความรูใหม 
 
การวิเคราะหปญหาการวิจัยในช้ันเรียน 
       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. ปญหาในขั้นผลสัมฤทธ์ิและคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค 
  ปญหาในขั้นผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค 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 เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม 
การเรียนรูของผูสอน เชน ผูสอนไมใชสื่อการสอนอยางเหมาะสม ผูสอนไมมีจิตวิทยาในการสอน 
ผูสอนไมมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายที่เหมาะสมกับสภาพผูเรียน เชน การท่ีผูเรียนไมชอบ
เรียนวิทยาศาสตร อาจมีสาเหตุในขั้นการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูดังนี้ 

 ผูสอนสอนไมสนุก เครงเครียดกับการสอน 
 ผูสอนสอนโดยไมไดใหผูเรยีนปฏิบตัิทดลองดวยตนเอง สอนแบบบรรยาย 

อยางเดียว 
 ผูสอนใชสื่อนอยเกินไปและเปนสื่อที่ลาสมัย 
 ผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดมากเกินไปเปนประจํา ผูเรียนเบื่อ 
 ผูสอนจะลงโทษเมื่อผูเรียนตอบผิดแตจะไมชมเชยเม่ือผูเรียนตอบถูก 
 ผูสอนสอนเนนการทองจํามากกวาการเรียนรูจากการปฏิบัติ คนควาดวยตนเอง 
 ฯลฯ 

 3. ปญหาในขั้นการเตรียมการสอน 
      เปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการเตรียมความพรอมของผูสอนกอนเขาสอน การเตรียม 
แผนการสอน อุปกรณ สื่อการสอน วัสดุอุปกรณ สารเคมีที่ใชในการทดลอง อุปกรณสื่อ              
โสตทัศนศึกษา การเตรียมสภาพหองเรียน บรรยากาศในหองเรียน ซึ่งปญหาในขั้นน้ี อาจสงผล
ตอปญหาในขั้นสอน 
 
 การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู 
 ขั้นตอนแรกในการทําวิจัยในชั้นเรียนคือ การสํารวจปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
จัดการเรียนรูของผูสอนและผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ซึ่งสวนมากจะเปนปญหากวางๆ ไมชัดเจน 
จึงจําเปนที่ผูสอนจะตองลงมือวิเคราะหปญหาใหแคบลงและชัดเจนเพ่ือนําไปสูการกําหนด
ปญหาการวิจัย ในการวิเคราะหปญหาสามารถวิเคราะหไดหลายวิธี ในที่นี้จะนําเสนอวิธีการ 
วิเคราะหปญหาตามสภาพจริง 
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      การวิเคราะหปญหาตามสภาพจริง 
 การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง เปนการวิเคราะหปญหา
จากการปฏิบัติงานของผูสอนในหองเรียน ในการจัดการเรียนรูในรายวิชาของตนเอง ซึ่งสามารถ
วิเคราะหปญหาไดดังตัวอยางตอไปน้ี 

 วิเคราะหคุณภาพการจัดการจัดการเรียนรูของรายวิชาโดยภาพรวม 
 

ตัวอยาง 
 อาจารยชาตรีสอนวิทยาศาสตร  มาเปนเวลา 20 ป ไดนําผลการเรียนระหวาง           
ปการศึกษา 2550-2552 มาเปรียบเทียบ ปรากฏผลดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที ่9.1 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนวชิาวทิยาศาสตรระหวางปการศกึษา                   

2550-2552 
 

รอยละของผูเรียนที่ไดระดับคะแนนตางๆ 
ปการศึกษา 

0 1 2 3 4 
2550 
2551 
2552 

30 
25 
32 

40 
50 
48 

18 
17 
15 

8 
5 
4 

4 
3 
1 

คาเฉลี่ย 29 46 17 6 2 
 
 จากตาราง 9.1 สรุปไดวาผลการเรียนของผูเรียนระหวางป 2550-2552 อยูในระดับที่
ควรปรับปรุงเปนอยางยิ่ง เน่ืองจากผูเรียนสวนใหญไดระดับคะแนน 0 และ 1 ถึงรอยละ 75         
ซึ่งถือไดวามีคุณภาพการจัดการเรียนรูอยูในระดับต่ํามาก   
 วิเคราะหคุณภาพการจัดการเรียนรู โดยใชตัวบงชี้จากขอมูลสถิติ จากการดําเนินงาน
ฝายตางๆของสถานศึกษา 
 
 ตัวอยาง 
 จากการรวบรวมขอมูลของฝายสารสนเทศโรงเรียนขนาดกลางแหงหนึ่ง ในป
การศึกษา 2543 ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานของฝายตางๆ                
ในโรงเรียน ปรากฏขอมูลดังตอไปน้ี 
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ตารางที ่ 9.2  แสดงขอมูลเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานของฝายตางๆ ในโรงเรียน ปการศึกษา 
2543 

 
รายการเหตกุารณ รอยละของจาํนวน/เหตุการณ 

1.  จํานวนผูเรียนที่หนีเรียนตอวัน 
2.  จํานวนผูเรียนที่มาโรงเรียนสายตอวัน 
3.  จํานวนผูเรียนที่ติดยาเสพติด 
4.  เหตุการณผูเรียนทะเลาะวิวาทตอสัปดาห 
5.  เหตุการณของสูญหายตอเดือน   
6.  จํานวนผูเรียนลาปวยตอวัน 
7. …………………………… 

15 
21 
5 
10 
8 
15 
….. 

 
 จากตารางที่ 2-2 พบวาขอมูลที่รวบรวมไดบางรายการเปนส่ิงที่ไมพึงประสงคจะให
เกิดขึ้น หรือควรจะเกิดขึ้นนอยที่สุด เชน รายการที่ 1 ถึงรายการที่ 5 ซึ่งเปนสภาพปญหา             
ที่จัดไดวามีความรุนแรงมาก สมควรที่จะตองดําเนินการแกไขโดยเร็ว ซึ่งอาจใชการวิจัย              
ในชั้นเรียนชวยแกไขปญหาดังกลาวน้ีได 
 
การกําหนดปญหาการวิจัยในช้ันเรียน  
 การกําหนดปญหาการวิจัยในชั้นเรียนไดมาจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปญหาและสาเหตุของปญหา โดยเลือกจากปญหาที่สําคัญที่สุดกอนและเลือกจากสาเหตุของ
ปญหาที่มีความสัมพันธกันมากที่สุดกับปญหานั้นๆ เชน  
 ตัวอยางที่ 1 
  อาจารยชาตรีพบปญหาวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
โปรแกรมชีววิทยาต่ํากวาเกณฑ ซึ่งสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางปญหาและสาเหตุ
ของปญหาแลวกําหนดเปนปญหาการวิจัยและหัวขอการวิจัยไดดังนี้ 
ปญหา     :     ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาชีววิทยาของนักศึกษา ต่ํากวาเกณฑ 
       เปนผลเนื่องมาจากขาดสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ผูสอนไมใชสื่อการสอน 

ที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนเบื่อหนายการเรียน 
ปญหาการวิจัย : การใชสื่อการสอนที่มีคุณภาพสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                

วิชาชวีวิทยาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมชีววิทยา อยางไร  
หัวขอการวิจัย : การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชีววิทยาสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  
             โปรแกรมชีววิทยา  
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 ตัวอยางที ่2 
 อาจารยสมชายพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักศึกษาโปรแกรม
คณิตศาสตร ชั้นปที่ 2 ต่ํา ซึ่งสามารถวิเคราะหความสัมพันธระหวางปญหาและสาเหตุของ
ปญหาแลวกําหนดเปนปญหาการวิจัยและหัวขอการวิจัยไดดังนี้ 
 

ปญหา      : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ําเปนผลมาจากการที่ 
     ผูเรียนมีเวลาเรียนนอย เนื้อหามีมาก การสอนเสริมไมเพียงพอ และ              

ทําแบบฝกเพ่ิมเติมนอย   
ปญหาการวิจัย : การใชบทเรียนสําเร็จรูปวชิาคณิตศาสตรสงผลตอผลสัมฤทธิ์                       

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ นักศึกษาโปรแกรมคณิตศาสตร                  
ชั้นปที่ 2   อยางไร   

หัวขอการวิจัย : การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษา 
     โปรแกรมคณิตศาสตร ชั้นปที่ 2 
 
การตั้งช่ือเร่ืองการวิจัยในช้ันเรียน 
 การตั้งชื่อเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียนควรส่ือความหมายไดดี มีความชัดเจนในตัวเอง          
ซึ่งควรมีองคประกอบ 3 สวน คือ ตัวแปรที่ศึกษา (โดยระบุตัวแปรตนและตัวแปรตามที่จะศกึษา) 
ประชากรที่ศึกษา (โดยระบุวากลุมเปาหมายในการวิจัยเปนใคร) และวิธีการศึกษา (โดยระบุ           
วาใชวิธีการศึกษาแบบใด เชน การทดลอง การเปรียบเทียบ การสํารวจ การหาความสัมพันธ                
การวิเคราะห การสังเคราะห) 
 
 257ตัวอยางชื่อเร่ืองงานวิจัยในชั้นเรียน  
          1. การสรางชุดการสอนคณิตศาสตร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 โปรแกรมคณิตศาสตร 
 2. การศึกษาผลการสอนที่เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 โปรแกรมวิทยาศาสตรทั่วไป 
 3. การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค รายวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 
 4. การพัฒนาความคิดสรางสรรคเด็กปฐมวัยโดยใชเคร่ืองเลนอิสระและไหมพรมสี 
 5. การพัฒนาความคิดสรางสรรคโดยการฉีก ปะ กระดาษระดับกอนประถมศึกษา 
 6. การศึกษาผลของการเลนตางกลุมอายุที่มีตอพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 7. การพัฒนารูปแบบการเสริมความพรอมในการอานสําหรับเด็กกอนวัยเรียน 
 8. ความสัมพันธระหวางความสามารถในการเขียนสะกดคาํกับผลสัมฤทธิ์               
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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 8. การสรางแบบฝกเสริมทักษะการฟงภาษาไทย สําหรับนักศึกษาตางชาติ 
 9. การพัฒนาชุดการสอนเพ่ือแกไขขอบกพรองในการเรียนคณิตศาสตรของนักศึกษา
ที่มีสมาธิสั้น 
 10. การพัฒนาชุดซอมเสริมดวยตนเองรายวิชาภาษาไทย สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ 
 11. การพัฒนารูปแบบการสอนที่เนนทักษะกระบวนการกลุมรายวิชาสังคมศึกษา 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 
 
การเขียนโครงรางการวิจัยในช้ันเรียน 
 ความสําคัญของโครงรางการวิจัยในชั้นเรียน 
 โครงรางการวิจัย (Research Proposal) เปนส่ิงที่จําเปนมากสําหรับการวิจัยโครงราง
การวิจัยจะเปนแนวทางใหผูทําวิจัยไดทราบถึงปญหาในการทําวิจัยอยางชัดเจน มีการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีหรืองานที่ผูอื่นไดทํามาแลว มีวิธีดําเนินการวิจัย แหลงขอมูล             
การเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล เวลา และ
งบประมาณอยางครบถวนซึ่งจะทําใหผูวิจัยสามารถวางแผนและดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ            
ลุลวงได   
 
 ลักษณะและโครงสรางของโครงรางการวิจัยในชั้นเรียน 
 โครงรางการวิจัยในชั้นเรียนจะมีขอตางจากโครงการโดยทั่วไปคือ กําหนดเวลาเร่ิมตน
และสิ้นสุดจะไมใชตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว เนื่องจากการวิจัยในชั้นเรียนมีวัตถปุระสงค
เพ่ือคนหาคําตอบจากขอสงสัยหรือปญหาท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนการารสอนหรือ              
การปฏิบัติงานและตองทําไปพรอมๆ กับงานสอนหรืองานประจําที่ปฏิบัติอยู ตองไมแยกสวน
การวิจัยออกจากงานสอนหรืองานประจํา โครงรางการวิจัยในชั้นเรียนโดยทั่วไปมีสวนประกอบ
ดังตอไปน้ี 
 1. ชื่อเร่ือง 
 2. ที่มาและความสําคัญของปญหาของการวิจัย 
 3. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 4. สมมติฐานของการวิจัย 
 5. ขอบเขตของการวิจัย 
 6. ประโยชนของการวิจัย 
 7. ขอตกลงเบื้องตน 
 8. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 9. เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 
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 10. วิธีดําเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูล 

 11. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 12. งบประมาณ 
 13. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย 
 14. เอกสารอางอิง 
 

 รูปแบบในการเขียนโครงรางการวิจัยในชั้นเรียนอาจแตกตางจากนี้ได เพราะวิจัย           
บางเรื่องอาจมีหัวขอไมครบหรืออาจไมเรียงหัวขอตามนี้ก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะของวิจัย                  
ในชั้นเรียนที่ทําแนวทางการเขียนโครงรางการวิจัยในชั้นเรียน 
 ในการเขียนโครงรางการวิจัยในชั้นเรียนมีแนวทางในการเขียนดังนี้ 
 1. ชื่อเร่ือง 
  การตั้งชื่อเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนควรกําหนดชื่อเร่ืองใหกะทัดรัดเห็นลักษณะ            
ของตัวแปรที่จะศึกษาไดชัดเจน สื่อความหมายไดดี มีความชัดเจนในตัวเอง ซึ่งควรคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปน้ี 
  1) ชื่อเร่ืองควรมีองคประกอบ 3 สวน คือ ตัวแปรที่ศึกษา ประชากรที่ศึกษา และ 
วิธีการศึกษา    
  2) ชื่อเร่ืองควรกระทัดรัดไมสั้นหรือยาวจนเกินไป อาจเปนวลีหรือขอความก็ได           
ไมจําเปนตองเปนประโยคที่สมบูรณ  
  3) ชื่อเรื่องควรมีความเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ตองการศึกษา ไมควรตั้งชื่อเร่ือง              
ที่กวางเกินไป เชน การทดลองใชสื่อการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ระดับชั้นปที่ 1              
อาจไมชัดเจนวาใชสื่อประเภทใด ควรระบุลงไปเลยวาเปนประเภทใด อุปกรณการสอน บทเรียน
สําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือวิดีทัศน เปนตน 
  4) ชื่อเร่ืองควรเราความสนใจใหผูอ่ืนอยากศึกษาคนควา อยากอาน 
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ตัวอยาง 
  1. การทดลองใชเกมชวยสอนคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 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
ปญหาที่แทจริงของเร่ืองที่จะทําการวิจัย หรือเปนการระบุถึงความจําเปนความสําคัญที่จะตอง
ทําการศึกษาและผลการวิจัยจะเกิดประโยชนตอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยางไร               
ในการเขียนที่มาและความสําคัญของปญหาควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
  1) เขียนใหกระทัดรัด ตรงประเด็น ชี้ใหเห็นประเด็นปญหาและนําไปสูวัตถุประสงค
ของการวิจัย   
  2) ควรมีขอมูลหรือผลการวิจัยที่มีผูทํามาแลวมาอางอิงเพ่ือใหนาเชื่อถือและ           
เห็นความสําคัญของการวิจัย 
  3) เขียนใหเขาใจงาย โดยการนําเสนอประเด็นตางๆ อยางเปนลําดับตอเน่ือง 
 

           3. วัตถุประสงคของการวิจัย  
  การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย จะตองระบุใหชัดเจนวาตองการศึกษาในเรื่อง
อะไร เขียนใหสอดคลองกับปญหาวิจัย ใชภาษาที่กระทัดรัด สั้น ไดใจความชัดเจนและนิยม
เขียนเปนประโยคบอกเลา วัตถุประสงคการวิจัยอาจมีขอเดียวหรือหลายขอก็ไดแตตองอยูใน
ขอบขายของประเด็นปญหาการวิจัยที่กําหนดไวเทาน้ัน 
  ในกรณีที่มีวัตถุประสงคหลายขอใหเขียนเปนขอๆ เรียงลําดับจากวัตถุประสงค
หลักไปหาวัตถุประสงคยอย 
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  ตัวอยาง  
 

   โครงการวิจัย    
  การพัฒนานวัตกรรมฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดียวิชาชีววิทยาเรื่อง           
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
  64วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดีย วิชาชีววิทยา เรื่อง ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
80/80 
   2. เพ่ือศึกษาผลการใชฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดีย วิชาชีววิทยา เรื่อง 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
 

 4. สมมติฐานการวิจัย 
  สมมติฐานการวิจัยเปนคําตอบที่คาดหวังไวกอนที่จะทําการวิจัยเปนส่ิงที่คาดคิดไว
วาเปนคําตอบของปญหาท่ีทําการศึกษา การตั้งสมมติฐานการวิจัยตองตั้งบนรากฐานแนวคิด
ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับปญหานั้น การเขียนสมมติฐานมีสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ 
  1) ควรมีความชัดเจน สามารถทดสอบไดจากการวิจัยที่ทําอยู 
  2) ควรเขียนโดยใชภาษาที่งาย ไมซับซอน 
  3) ควรเขียนใหสอดคลองสัมพันธกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
  4) ชี้ทิศทางของการวิจัยและตัวแปรที่ตองการศึกษา 
 
  ตัวอยาง  
 

   โครงการวิจัย    
  การพัฒนานวัตกรรมฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดียวิชาชีววิทยาเรื่อง            
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสําหรับ นักศึกษาชั้นปที่ 1 
   65สมมติฐานการวิจัย 
  1. ไดฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดีย เร่ืองความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
  2. ผูเรียนที่เรียนวิชาชีววิทยา เร่ือง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยใชโปรแกรม
ฐานขอมูลการเรียนรูแบบมัลติมีเดียประกอบการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาผูเรียน   
ที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ 
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 5. ขอบเขตของการวิจัย  
  ขอบเขตการวิจัยเปนการกําหนดกรอบของงานวิจัยวามีเขอบเขตเพียงใด               
ครอบคลุมอะไรบาง การระบุขอบเขตของการวิจัยโดยทั่วไป จะกําหนดในเร่ืองตางๆ ดังตอไปน้ี 
  1) ประชากรและกลุมตัวอยาง ระบุใหชัดเจนวาในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา 
กลุมเปาหมายใด (ชั้น/ระดับการศึกษา) สถานที่ใด   
  2) ตัวแปร ระบุถึงสิ่งที่ตองการศึกษาใหชัดเจน ถาเปนวิจัยเชิงทดลองตองระบุ            
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
  3) ระยะเวลา ใหระบุวาในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาในชวงเวลาใด (ภาคการศึกษา/              
ปการศึกษา) 
  4) เน้ือหาในการวิจัย ควรระบุวาศึกษากับวิชาและเน้ือหาอะไร 
 

   ตัวอยาง  
  โครงการวิจัย     
              การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 
  ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตดังนี้ 
  1. ประชากร เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                       
ในพระบรมราชูปถัมภ ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ในภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2553  
จํานวน 10 หมูเรียน  รวม 420 คน 
  2. กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ             
ในพระบรมราชูปถัมภ ที่เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  
จํานวน 3 หมูเรียน รวม 160 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากหมูเรียน 
  3. ตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยไดแก 
   3.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                   3.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
    1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
    2) เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
  4. เน้ือหาท่ีใชในการทดลอง การทดลองคร้ังน้ีใชเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร พ้ืนฐาน 
เรื่องระบบนิเวศน 
  5. ระยะเวลาในการทดลอง การทดลองคร้ังน้ีกระทําในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 ใชเวลา 12 ชั่วโมง 
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 6. ประโยชนของการวิจัย 
  เปนการเขียนเพื่อย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยที่ทําวาเกิดประโยชน
อยางไรบาง ซึ่งในการเขียนประโยชนของการวิจัย ควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
  1) เขียนแยกใหเห็นประโยชนอยางชัดเจนเปนรายขอ 
  2) ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยและเปนประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
ผลการวิจัยจรงิๆ 
 7. ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย 
  เปนเง่ือนไขหรือขอตกลงที่ผูวิจัยจะไมไดทําการศึกษาหรือวิจัยในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเปน
เง่ือนไขหรือสถานการณที่สามารถยอมรับไดอยางมีเหตุผล โดยทั่วไปจะเปนขอตกลงที่เก่ียวกับ 
การวัด การวิเคราะหขอมูล และการแปรผลขอมูล 
 

  ตัวอยาง  
   โครงการวิจัย  
              การสรางแบบฝกการอานคําควบกล้ํารายวิชาภาษาไทย ระดับชั้นปที่ 1  
  ขอตกลงเบื้องตน 
              แบบฝกการอานคําควบกล้ําวิชาภาษาไทยที่สรางขึ้นถือวาครอบคลุมคําในภาษาไทย
ที่อักษร ร ล และ ว ควบกล้ําไดครบถวน 
 8. คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย (นิยามศัพทเฉพาะ) 
    คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย เปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยสื่อความหมายใหตรงกัน
ระหวางผูวิจัยกับผูอานรายงานการวิจัย ใหเขาใจความหมายเม่ืออานงานวิจัยนี้ เปนการนิยาม
ศัพทหรือตัวแปรที่ปรากฏในงานวิจัย เปนนิยามศัพทเฉพาะในงานวิจัยนี้เทานั้น ไมใชศัพท           
ตามพจนานุกรมหรือที่ทราบกันโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะมีความหมายแตกตางไปจากงานวิจัยอ่ืนๆ 
แมจะเปนคําๆ เดียวกันก็ตาม   
 9. เอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัย 
  การเขียนในสวนของเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยน้ีตองเขียนในลักษณะของ
ผูวิจัยเองเปนลักษณะของการสังเคราะหขึ้นมา ไมใชการยอความ การตัดตอ การตัดตอน              
มาตอกัน เขียนโดยนําเสนอประเด็นที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนหรือเปนขอโตแยงกับงานวิจัย            
ในชั้นเรียนที่จะทํา ทั้งนี้เพื่อใหเห็นกรอบของงานวิจัยที่จะทําและในการเขียนตองระบุ                
แหลงอางอิงไวดวย 
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           10. วิธีดําเนินการวิจัย 
   เปนการระบุวาในการวิจัยคร้ังนี้จะใชแบบแผนใดในการวิจัย กลุมประชากร             
กลุมตัวอยางคือใคร มีวิธีเก็บขอมูลอยางไร และจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูลอยางไร ซึ่งจะตอง
ประกอบดวยหัวขอตอไปน้ี 
  10.1 แบบแผนการวิจัย 
    ผูวิจัยตองระบุลงไปวาใชแบบแผนการวิจัยแบบใด 
  10.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
    เปนการระบุวากลุมประชากรคือใคร เลือกมาไดอยางไร กลุมตัวอยางคือใคร 
มีขนาดเทาใด มีวิธีการเลือกกลุมตัวอยางมาไดอยางไร 
  10.3 ตัวแปร 
    ถาเปนการวิจัยที่สามารถระบุตัวแปรได ตองระบุตัวแปรที่ตองการศึกษา                  
ใหชัดเจนทั้งตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
  10.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
    ระบุวิธีการเก็บ การบันทึกขอมูลระยะเวลาหรือชวงเวลาที่ เก็บขอมูล  
สถานที่เก็บขอมูลและผูดําเนินการเก็บขอมูล 
  10.5 เคร่ืองมือการวิจัย 
    ระบุถึงชนิดและประเภทเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การไดมาของเครื่องมือ
วิจัยวาพัฒนาขึ้นมาเองหรือใชเคร่ืองมือของใคร ถาพัฒนาเองมีกระบวนการพัฒนาอยางไร              
มีการหาประสิทธิภาพอยางไร และตองบอกถึงวิธีใชเครื่องมือวิจัยนั้นๆ ดวย 
  10.6 การวิเคราะหขอมูล 
    ระบุถึงวิธีการวิเคราะหขอมูล ระบุเกณฑหรือวิธีการที่จะใชสถิติเพ่ือวิเคราะห
ขอมูล และผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล 
 11. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
   เปนการวางแผนการทํางานในการวิจัยในแตละขั้นตอน การกําหนดเวลา             
ตองสามารถปฏิบัติไดจริง มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ในปฏิทินปฏิบัติงานควรประกอบดวย
กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
 12. ผูรับผิดชอบโครงการวิจัย 
   ระบุถึงผูรับผิดชอบโครงการวิจัย อาจเปนหนวยงานบุคคล หรือคณะบุคคลก็ได             
ถาเปนหนวยงานหรือคณะบุคคลตองระบุถึงผูรับผิดชอบที่เปนหัวหนาโครงการวิจัยดวย 
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           13. เอกสารอางอิง 
   ระบุถึงเอกสารตางๆ งานวิจัย ตํารา บทความตางๆ รวมไปถึงบทสัมภาษณหรือ
ขอมูลอ่ืน ที่ผูวิจัยนํามาอางอิง การเขียนเอกสารอางอิงผูวิจัยจะเขียนโดยยึดระบบใดระบบหนึ่ง
ในการอางอิงก็ไดที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแตตองใชระบบเดียวกันทั้งหมดในการเขียน
สําหรับงานวิจัยในชั้นเรียนในแตละเรื่อง 
 
การออกแบบการวิจัยในช้ันเรียน  
 การออกแบบการวิจัย คือการวางแผนเพื่อพิสูจนวานวัตกรรม/วิธีการที่สรางขึ้นมี
คุณภาพหรือไม โดยการนําไปทดลองใชในสถานการณจริงแลวเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อมา
วิเคราะหและประเมินผลวานวัตกรรม/วิธีการ นั้นสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นหรือสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรูไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม การออกแบบวิจัยน้ีจะเกี่ยวของกับ
กลุมตัวอยาง วิธีการ เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยดวย   
 
      ความสําคัญของการออกแบบการวิจัย 
 การออกแบบการวิจัยเปนการวางแผนกําหนดวิธีการและเทคนิคในการวิจัย ถาผูสอน
ไมไดวางแผนไวลวงหนา อาจทําใหเกิดปญหาระหวางดําเนินการวิจัย และหลังการวิจัยในชวง
การวิเคราะหผล การแปลผลได นอกจากน้ันการออกแบบวิจัยยังทําใหรูวานวัตกรรม/วิธีการ           
ที่สรางขึ้นมีทฤษฎีรองรับมากนอยเพียงใด มีความม่ันใจวาจะพัฒนาการจัดการเรียนรูไดจริง
หรือไม อยางไร การออกแบบการเก็บขอมูลก็เปนสวนสําคัญถาไมไดมีการออกแบบไววา            
จะเก็บขอมูลอะไร เก็บอยางไร เก็บกับใคร เก็บเม่ือใด ก็อาจจะไดขอมูลที่ไมถูกตอง ซึ่งจะสงผล 
การสรุปผลการทดลองผิดพลาดดวย ดังน้ันการออกแบบการวิจัยจึงเปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญ
ในการวิจัยในชั้นเรียนที่จะชวยใหผลการวิจัยมีความแมนยําเชื่อถือไดมากขึ้น 
 
  หลักการออกแบบการวิจัย 
 เพ่ือใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือไดสูง การออกแบบการวิจัยควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
 1) นวัตกรรม/วิธีการ ที่จะนํามาทดลองใชควรมีความเดนชัดมีทฤษฎีรองรับเพ่ือใหมี
ความม่ันใจวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูไดจริงหรือสามารถบอกได              
อยางชัดเจนวาแตกตางจากวิธีการเดิม 
 2) พยายามลดความคลาดเคลื่อนของการวิจัยใหเหลือนอยที่สุด โดยใชเคร่ืองมือวัด          
ที่มีความตรง (Validity) คือผลการวัดมีความคงที่ไมวาจะวัดก่ีคร้ังก็ตาม กลุมตัวอยางที่ใชเปน
ตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศึกษาและสถิติที่นํามาใชวิเคราะหขอมูลมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัยและเหมาะสมกับระดับของขอมูลที่รวบรวมได 
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 3) พยายามควบคุมตัวแปรแทรกซอนที่รบกวนผลการทดลองใหเหลือนอยที่สุด 
ตัวอยางตัวแปรแทรกซอน เชน สภาพผูเรียนที่แตกตางกันในทางสติปญญา การเรียนพิเศษ
เพ่ิมเติมของผูเรียนบางคน อาจสงผลกระทบตอผลการวิจัยในชั้นเรียนได ในกรณีเชนน้ีผูสอน
ควรคัดผูเรียนเหลาน้ีออกโดยไมนําผลคะแนนการสอบวัดของผูเรียนดังกลาวน้ีมาวิเคราะหผล 
 4) ความเปนไปไดในการปฏิบัติจริง เชน การเลือกกลุมตัวอยาง ผูสอนควรเลือก           
กลุมตัวอยางที่เปนหองเรียนที่จัดสภาพเดิมอยูแลวไมควรมีการจัดชั้นเรียนใหมเพ่ือการทดลอง 
ซึ่งจะทําใหเกิดความวุนวายในการจัดการและยังทําใหผูเรียนรูตัววากําลังถูกทดลอง อาจจะ
สงผลตอการวิจัยก็ได 
 5) ไมควรใหผูเรียนบางสวนเสียเปรียบหรือเสียโอกาส เชน ใหผูเรียนกลุมหน่ึงเรียน
โดยใชสื่อการสอน อีกกลุมหน่ึงเรียนโดยไมใชสื่อการสอนเปนตน 
 
ตัวแปรสําหรับการวิจัยในช้ันเรียน 
 ในการวิจัยในชั้นเรียนหรือในการวิจัยโดยทั่วไปจะมีการกลาวถึง “ตัวแปร” อยูเสมอ 
ซึ่งความหมายของตัวแปรก็คือสิ่งที่สนใจจะทําการศึกษานั่นเอง ซึ่งอาจจะสนใจศึกษาตัวแปร
เพียงตัวแปรเดียวหรือมากกวา 1 ตัวแปรก็ได ขึ้นอยูกับปญหาการวิจัย ดังน้ันอาจกลาวไดวา
การวิจัยในชั้นเรียนก็เปนกระบวนการศึกษาตัวแปรนั่นเอง ตัวแปรมีการจัดแบงไวหลายประเภท
ขึ้นอยูกับเกณฑที่จะนําไปใชวัด ในที่นี้จะแบงประเภทของตัวแปรตามความสัมพันธของตัวแปร
ซึ่งเปนการแบงรูปแบบของตัวแปรที่นิยมใชและเปนแบบที่รู จักกันในการวิจัยในชั้นเรียน
โดยทั่วไป 
 ประเภทของตัวแปร 
 1) ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
  เปนตัวแปรที่มีมีอิทธิพลหรือสงผลตอตัวแปรอ่ืน   
 2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
  เปนตัวแปรผลที่เกิดขึ้นจากการสงผลของตัวแปรอิสระ 
 3) ตัวแปรเกิน (Extraneous variable) 
  เปนตัวแปรอิสระที่ไมตองการศึกษาหรือไมไดคัดเลือกมาศึกษาผล แตอาจสง 
ผลกระทบตอผลการวิจัยไดถาผูวิจัยไมไดควบคุมหรือกําจัดออกไป เชน อายุของผูเรียน             
พ้ืนความรูเดิมของผูเรียน 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  
 การเปรียบเทียบเจตคติตอรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐานของนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงที่มีระดับพื้นความรูตางกัน 
 ตัวแปรอิสระ  : เพศ (ชาย, หญิง) และระดับความรู   
 ตัวแปรตาม : เจตคติตอรายวิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
 ตัวแปรเกิน : อายุของนักศึกษา 
 

 โครงการวิจัย 3  
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยาของนักศึกษา ระดับชั้นปที่ 3 
ที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเรียนแบบปกติ  
 ตัวแปรอิสระ   : รูปแบบการเรยีน (คอมพิวเตอรชวยสอนและ                  

แบบปกต)ิ 
 ตัวแปรตาม  : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตัวแปรเกิน : อายุของนักศึกษา พ้ืนฐานความรูเดิมของนักศึกษ 
 ตัวแปรแทรกซอน :      ความตั้งใจเรยีน นักศึกษาเรียนพิเศษ เพ่ิมเติมระหวาง

วิจัย 
 ตัวแปรของการวิจัยในชั้นเรียน เปนตัวแปรที่เก่ียวของกับผูเรียน 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 ทักษะเชิงปฏบิัต ิการแกปญหา ฯลฯ) 
 
 การกําหนดตัวแปรตามของการวิจัยในชั้นเรียน 
 ในการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ ตองมีการกําหนดวาหลังจากการทดลองส้ินสุดแลว
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
เพียงบางรูปแบบที่สามารถนํามาใชในการวิจัยในชั้นเรียนไดจริง สามารถทําไดพรอมกับ              
การจัดการเรียนรูตามปกติของผูสอน โดยไมทําใหการจัดการเรียนรูเปลี่ยนไปจากเดิมและ            
ไมเพ่ิมภาระใหกับผูสอนมากนัก ดังตอไปน้ี 
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รูปแบบที่ 1  กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลเฉพาะหลังการทดลอง 
 ลักษณะ  :     ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 1 คร้ัง 
 รูปแบบ :    X            O1             

 X   :    การทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ   
 O1   :    การวัดผลหลังการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ 
 การวิเคราะหผล :     ใชวธิีการบรรยายขอมูลจากการวัดผลหลังการทดลองเทาน้ัน 
 จุดเดน : งาย ไมซับซอนมีการวัดหลงัการทดลองเพียงครั้งเดียวและ             

ใชกลุมทดลองเพียงกลุมเดียว  
 จุดดอย : 1) ไมมีเกณฑเปรียบเทียบวากอนใชผูเรียนมีพ้ืนความรู                   

อยูในระดับใด เน่ืองจากวัดผลเพียงครั้งเดียว 
    2) ไมมีกลุมเปรียบเทียบทําใหไมแนใจวาหลังใชนวัตกรรมแลว    

นักเรียนจะมีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนโดยวิธีเดิมหรือไม 
 

 262ตัวอยางรูปแบบการวิจัยที่ 1 
 68เลือกหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมา 1 หองเรียน ทําการสอนโดยใชนวัตกรรม/วิธีการ
ที่สรางขึ้น เม่ือจบการทดลองแลวใหทําการสอบวัดดวยขอสอบหรือเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ 
 การวิเคราะหผล รูปแบบการวิจัยแบบนี้ควรกําหนดเกณฑไวกอนลวงหนา เชน               
ถานวัตกรรม/วิธีการของตนมีคุณภาพ ผูเรียนจะตองไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ไมต่ํากวารอยละ 70  
หรืออาจกําหนดเปนสัดสวนของจํานวนผูเรียนที่สอบผานเกณฑสูงกวารอยละ 80 เปนตน 
 

 270รูปแบบที่ 2  กลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง 
 ลักษณะ  :   ใชกลุมตัวอยางกลุมเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 2 คร้ัง คือ

กอนและหลังการทดลอง 
 รูปแบบ  :  O1  X    O2             

 X   :   การทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ   
 O1   :   การวัดผลกอนการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ (คร้ังที่ 1) 
 O2  :   การวัดผลหลังการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ (คร้ังที่ 2) 
 การวิเคราะหผล :   เปรียบเทียบการวัดผลกอนและหลังการทดลอง โดยใช t-test 
 จุดเดน : มีความเที่ยงภายใน 
 จุดดอย : 1) ผลที่เกิดขึน้กับตวัแปรตามอาจมาจากตัวแปรอิสระหรือ              

ตัวแปรเกินก็ได  
     2) การวัดคร้ังที ่2 อาจไดรับผลกระทบมาจากการวัดคร้ังแรก

ทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 



 
 

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 

223 

 263ตัวอยางรูปแบบการวิจัยที่ 2 
 71เลือกหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมา 1 หองเรียน กอนทดลองใชนวัตกรรม วิธีการ 
ทําการสอบวัดตัวแปรดวยเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ ที่สรางขึ้น และหลังจากทดลองใชนวัตกรรม/
วิธีการ แลวใหทําการสอบวัดดวยขอสอบหรือเคร่ืองมือชุดเดิม 
 การวิเคราะหผล รูปแบบการวิจัยแบบน้ี ทําไดโดยนําผลการวัดกอนและหลัง                  
การทดลองเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติ  t-test (สําหรับกรณี independent group) 
 
รูปแบบที่ 3  กลุมทดลองและกลุมควบคุมแทจริงวัดผลหลังการทดลอง 
 72ลักษณะ  : ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม มีลักษณะเทาเทยีมกัน ใชเปนกลุม

ทดลอง 1 กลุม กลุมควบคมุ 1 กลุม มีการวัดผลการทดลอง            
1 คร้ัง เฉพาะหลังการทดลองเทาน้ัน 

 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 
 
 264ตัวอยางรูปแบบการวิจัยที่ 3 
 73เลือกหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมา 2 หองเรียนที่มีความเทาเทียมกัน โดยสุมให
หองหน่ึงเปนกลุมควบคุมทําการสอนโดยวิธีเดิมและอีกกลุมหน่ึงสอนโดยใชนวัตกรรม/วิธีการ
ใหม หลังการสอนครบตามกําหนด ทําการสอบวัดตัวแปรทั้งสองกลุมดวยเคร่ืองมือที่มีคุณภาพ               
ที่สรางขึ้นชุดเดียวกัน   
 การวิเคราะหผล รูปแบบการวิจัยแบบนี้ ทําไดโดยนําผลการวัดหลังการทดลองของ 
ทั้ง 2 กลุมมาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติ t-test (สําหรับกรณี independent group) 
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 รูปแบบที่ 4 กลุมทดลองและกลุมควบคุมแทจริงวัดผลกอนและหลังการทดลอง 
 

 ลักษณะ   : ใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชเปนกลุมทดลอง 1 กลุม กลุม
ควบคุม 1 กลุม มีการวัดผลการทดลอง 2 คร้ัง คือ กอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง 

 รูปแบบ  : R O1 X    O2       ………………..กลุมทดลอง 
            R O1 -    O2 ………………..กลุมควบคุม 
 X    : การทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ   
 R     : กลุมตัวอยางที่มีมีลักษณะเทาเทียมกัน 
 O1   : การวัดผลกอนการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ 
 O2   : การวัดผลหลังการทดลองใชนวัตกรรม/วิธีการ   
 การวิเคราะหผล : นําคะแนนเฉลี่ยของผลตางกอนและหลังการทดลอง                        

ของแตละกลุมมาเปรียบเทยีบกันโดยใชสถิต ิt-test 
 จุดเดน   : มีความเที่ยงภายในมาก งาย สะดวก 
 จุดดอย   : ทําไดยากสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในการเลือกหองเรียน             

ที่มีเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยเฉพาะถาทั้งสอง
หองเรียนมีความแตกตางกันมาก ความเชื่อม่ันจะมีคานอยลง 

 
 265ตัวอยางรูปแบบการวิจัยที่ 4 
 75เลือกหองเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมา 2 หองเรียนที่มีคุณลักษณะตางๆ ใกลเคียงกัน 
กอนดําเนินการทดลอง ทําการสอบวัดตัวแปรของการทดลองดวยเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ             
ชุดเดียวกัน กลุมหนึ่งเปนกลุมควบคุมทําการสอนโดยวิธีเดิมและอีกกลุมหนึ่งสอนโดยใช
นวัตกรรม/วิธีการใหม หลังการสอนครบตามกําหนด ทําการสอบวัดตัวแปรทั้งสองกลุมดวย
เคร่ืองมือที่มีคุณภาพที่สรางขึ้นชุดเดิม   
 การวิเคราะหผล รูปแบบการวิจัยแบบนี้ ทําไดโดยนําคะแนนเฉลี่ยของผลตางกอน 
และหลังการทดลองของแตละกลุมมาเปรียบเทียบกัน โดยใชสถิติ t-test ถาพบวาคะแนนเฉลี่ย
ของผลตางกอนและหลังการทดลองของกลุมที่ทดลองสอนโดยใชนวัตกรรม/วิธีการใหม สูงกวา
กลุมที่สอนโดยวิธีเดิม แสดงวานวัตกรรม/วิธีการมีคุณภาพ 
 
 การวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา 
 การวิจัยแบบนี้เปนวิธีการที่เหมาะสมกับการวิจัยเพื่อแกปญหาในชั้นเรียนหรือ           
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูมากที่สุด วิธีนี้ไมมีกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชผูเรียนเพียง 
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กลุมเดียว คําวากลุมเดียวไมไดหมายถึงหองเดียวแลวแตวาจะทํากี่หองก็ได แตไมตองมี           
การเปรียบเทียบระหวางกลุม  ไมตองเปรียบเทียบวิธีสอนแบบด้ังเดิมกับวิธีสอนแบบใหม แตจะ
ใชนวัตกรรมหรือวิธีการสอนใหมที่เราพัฒนาขึ้นมาเพียงวิธีเดียวเทาน้ันกับผูเรียนกลุมเดียว            
ใชคร้ังที่ 1 แลวปรับ นําไปใชคร้ังที่ 2 แลวปรับใชคร้ังที่ 3 แลวปรับ ซึ่งถาใชแตละครั้ง ใชเวลา          
1 เทอมอาจจะเปนการเสียเวลามาก เพราะอาจตองใชเวลาถึง 3 เทอมหรืออาจเปน 3 ป              
ถาตองการทดลองสอนในรายวิชาเดิม  
 ในเชิงปฏิบัติจริงสามารถทําไดใน 1 เทอมโดยการนําวิธีการหรือนวัตกรรมใหม                  
ที่พัฒนาขึ้นมาไปทดลองใชสอนกับผูเรียนกลุมหนึ่ง จะสอนกี่หองก็ได โดยเริ่มทดลองใชสอน          
กับบทเรียนในบทที่หน่ึง กอนสอนก็มีการทดสอบพ้ืนฐานของผูเรียน สอนเสร็จแลวก็ทดสอบ
ความรูความเขาใจของผูเรียน ดูวามีการพัฒนาขึ้นหรือไม ดูปญหาตางๆ ในการสอน เม่ือพบ
ปญหาหรือขอบกพรองก็ปรับบทเรียนที่หนึ่งและเอาวิธีที่ปรับกับบทเรียนที่หน่ึงไปใชกับบทเรียน
ที่สองดวย เม่ือสอนจบบทเรียนที่สองพบปญหาหรือขอบกพรองอีกก็ไปปรับใชกับบทเรียนที่สาม
และในขณะเดียวกันก็ปรับบทเรียนที่หน่ึงและสองไปดวย ทําอยางน้ีไปเร่ือยๆ จนจบบทเรียน
ทั้งหมด เม่ือสอนจบก็จะไดเทคนิควิธีสอน นวัตกรรม แผนการสอน สื่อการสอน ที่เราปรับ             
ทุกบทเรียนเรียบรอยพรอมกัน แตถาทดลองยังไมเปนที่พอใจอาจจะทดลองใชกับผูเรียน               
กลุมใหมในเทอมตอไปอีกก็ได ซึ่งจะทําใหนวัตกรรมหรือวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้นใหม พัฒนาไป
เรื่อยๆ  ซึ่งวิธีนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียนที่เหมาะกับการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรูมากที่สุด 
 
 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา 
   การเลือกใชรูปแบบการวิจัย  
 การเลือกใชรูปแบบการวิจัย ควรพิจารณาสิ่งตอไปน้ี 
 1) คํานึงถึงจุดเดนจุดดอยของแบบการทดลองแตละแบบ 
 2) สภาพที่เอ้ืออํานวยตอการทดลองหรือขอจํากัดตางๆ เชน หมูเรียนขนาดเล็กอาจ
ใชรูปแบบการทดลองที่ 3 และ 4 ไมได 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเปนอีกขั้นตอนหนึ่งซ่ึงมีความสําคัญในการวิจัยในชั้นเรียน 
เพราะถาเก็บขอมูลไดถูกตองสมบูรณจะทําใหผลการวิจัยที่มีความถูกตองและมีความนาเชื่อถือ
ไดมาก 
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 ประเภทของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายประเภทแตที่นิยมและเหมาะสมสําหรับ
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
แบบกําหนดคําตอบใหเลือกซ่ึงอาจะเปนแบบเลือกตอบ แบบจับคู แบบเติมคํา หรือแบบถูก-ผิด 
 2. แบบสอบถาม เปนรายการคําถามที่สรางขึ้นเพ่ือใหคนกลุมหน่ึงตอบในสิ่งที่เรา
ตองการรู อาจเปนคําถามที่ถามเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความเห็น ความรูสึก การประเมินสภาพ
ตางๆ ฯลฯ โดยใหบุคคลตอบในแบบสอบถาม แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่นิยมใชกันมาก             
ในการวิจัย  
 
 258ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 
 ในการสรางแบบสอบถามมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1) กําหนดวัตถุประสงคของการสรางแบบสอบถาม 
 2) กําหนดเน้ือหาใหครอบคลุมกับวัตถุประสงคที่จะประเมิน 
 3) กําหนดประเภทของคําถามอาจเปนคําถามปลายปดหรือปลายเปด 
 4) รางโครงรางแบบสอบถาม โดยตองประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 ขอความเบื้องตน 
 ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 3 ขอมูลหลักเก่ียวกับเรื่องที่จะถาม 

 5) ตรวจสอบขอคําถามวาตรงตามวัตถุประสงคหรือไม 
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 6) ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใช อาจใชผูเชี่ยวชาญ  
3-5 คน 
 7) ทดลองใชแบบสอบถามเพือ่ดูความเปนปรนัย ความเที่ยง เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ 
 8) ปรับปรุง แกไขในสวนที่บกพรองหรือมีปญหา 
 9) จัดพิมพแบบสอบถาม 
 
 259ขอควรคํานึงในการสรางแบบสอบถาม 
 1) คําถามในแตละขอควรมีประเด็นเดียว 
 2) คําถามควรกระชับ มีความเปนปรนัย เขาใจงาย 
 3) เรียงลําดับขอคําถามใหตอเน่ืองสัมพันธกันเรียงลําดับคําถามจากงายไปยาก เปน
การจูงใจในการตอบแบบสอบถาม 
 4) หลีกเลี่ยงคําถามที่จะกอใหเกิดความแตกแยก หรือละเมิดศีลธรรมและจรรยาบรรณ 
 5) ไมตั้งคําถามที่ยากเกินความรูของผูตอบ 
 6) ไมตั้งคําถามที่จะทําใหผูตอบเกิดความไมพอใจ 
 7) ควรมีคําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 8) ไมควรมีขอคําถามมากเกินไปเพราะจะทําใหผูตอบเบื่อ 
 9) ควรตั้งคําถามใหครอบคลุมประเด็นที่เราอยากรูขอมูล 
 
 266ประเภทของคําถามในแบบสอบถาม 
 คําถามที่ใชในแบบสอบถามมีหลายแบบ แตละแบบมีจุดมุงหมายตางกันดังนี้ 
 1. คําถามปลายเปด เปนคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบเขียนไดอยางอิสระไมมีการ
กําหนดคําตอบไว เชน 

 ผูเรียนชอบการสอนแบบใด……………………………………………… 
 ผูเรียนชอบส่ือการสอนประเภทใด……………………………………… 

 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 
 ในการเรียนคณิตศาสตรผูเรียนเห็นวาเร่ืองใดตอไปน้ียากที่สุด 
(    )  การคูณ 
(    ) เลขยกกําลัง 
(    ) การหาร 
(    )  โจทยสมการ 

  2.3 แบบเลือกตอบหลายคําตอบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) เชน 
 ผูเรียนใชเวลาวางทํากิจกรรมใด 
(    )  ดูโทรทัศน 
(    ) ฟงวิทยุ 
(    )  เลนกีฬา 
(    )  นอน 
(    ) อานหนังสือ 
(    ) อ่ืนๆ (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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ระดับความคิดเห็น 
ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 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
เพ่ือสอบถามระดับความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงหน่ึงสิ่งใดได ขอความในมาตรวัดเจตคติจะเปน
ขอความทั้งเชิงบวกและเชิงลบดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
                       ตัวอยางแบบสอบถามเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 
 

ระดับความคิดเห็น 
ขอความ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็น
ดวย 

เฉยๆ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

1.  วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีใชประโยชน 
2.  วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีมีคุณคา 
3.  วิทยาศาสตรเปนวิชาท่ีนาเบ่ือหนาย 
4.  รูสึกพอใจเมื่อไดเรียนวิทยาศาสตร 
5.  ผูท่ีเรียนวิทยาศาสตรจะเปนผูท่ีมีเหตุผล 
…………………………………… 
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  ขอความจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ขอ 1, 2, 4 และ 5 เปนขอความเชิงบวก สวนขอ 3 
จะเปนขอความเชิงลบ ซึ่งการแปลคาคะแนนจะตรงขามกับขอความเชิงบวก เชน ขอความ            
เชิงบวกเห็นดวยอยางยิ่ง มีคาเทากับ 5 คะแนน แตถาเปนขอความเชิงลบจะมีคาเทากับ 1 
คะแนน ดังนี้ 
 
   คาคะแนนขอความเชิงบวก ระดับความคิดเห็น คาคะแนนขอความเชิงลบ 
 5  เห็นดวยอยางยิ่ง 1 
 4  เห็นดวย 2 
 3  เฉยๆ 3 
 2  ไมเห็นดวย 4  
 1  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 5 
 
 3. แบบสัมภาษณ 
   เหมาะสําหรับการเก็บขอมูลจากเด็กๆหรือกลุมตัวอยางที่อานหนังสือไมออก            
แตจะตองใชเวลามากในการเก็บขอมูลแตละตัวอยางและในการสัมภาษณผูสัมภาษณตองมี
เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการสัมภาษณดวย แบบสัมภาษณมี 2 ชนิด คือ 
  3.1 แบบสัมภาษณที่มีคําถามแนนอน เปนแบบที่มีคําถามกําหนดไวแนนอน        
แลวไปอานใหกลุมตัวอยางฟงแลวเลือก 
  3.2 แบบสัมภาษณที่ไมมีคําถามแนนอน เปนแบบสัมภาษณที่ไมมีคําถาม        
กําหนดไวกอนแนนอน สามารถเปลี่ยนแปลงขอคําถามไดตามสถานการณ แตตองไปสู
วัตถุประสงคเดียวกัน 
 4. แบบสังเกต 
   เปนเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลอยางงายๆ ผูวิจัยสามารถสังเกตเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการสังเกต การสังเกตมี 2 ประเภท 
คือ 
  4.1 การสังเกตโดยเขาไปรวม 
  4.2 การสังเกตโดยไมเขาไปรวม 
 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลสามารถหาคุณภาพไดโดยหาคาตอไปน้ี 
 1. ความตรง (Validity) 
 2. ความยาก (Difficulty)    
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 3. อํานาจจําแนก (Discrimination) 
 4. ความเชื่อม่ัน (Reliability)   
  1. ความตรง (Validity) ความสามารถวัดในส่ิงที่ตองการจะวัด เปนการตรวจดูวา
เคร่ืองมือที่สรางขึ้นน้ันสามารถวัดไดตรงจุดประสงคหรือไม วิธีการหนึ่งที่เปนที่นิยมคือ วิธีหา
ความสอดคลองระหวางเคร่ืองมือกับจุดประสงค โดยนําจุดประสงคและเครื่องมือทั้งหลายที่ใชวัด
จุดประสงคนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญหลายคนพิจารณาแลวใหคะแนน 
  +1  แนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคนั้น 
   0   ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคนั้น 
  -1   แนใจวาขอสอบวัดไดไมตรงจุดประสงคนั้น 
      แลวหาคาเฉลี่ยในแตละขอ เรียกคาน้ันวา “ดัชนีความสอดคลอง” (IOC) ถาขอใด
มีดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอน้ันวัดจุดประสงคนั้นจริง มีความตรง  
แตถาต่ํากวา 0.5 ใหตัดออกหรือแกไขปรับปรุงแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหม 
 2. ความยาก (Difficulty) รอยละหรือสัดสวนของผูที่ตอบขอสอบขอน้ันๆ ถูกตอง  
อธิบายงายๆ ก็คือ เปอรเซ็นตของจํานวนผูสอบที่สามารถทําขอสอบขอน้ันไดถูกตอง               
ถาขอสอบขอใดมีเปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบขอสอบถูกมากแสดงวาขอสอบขอน้ันงาย               
ถาขอสอบขอใดมีเปอรเซ็นตของจํานวนผูตอบขอสอบถูกนอยแสดงวาขอสอบขอน้ันยาก 
  สําหรับการคํานวณหาความยากนั้นสามารถทําไดโดยการนําจํานวนของผูสอบ           
ที่ตอบขอสอบขอน้ันถูกมาหารดวยจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด ผลการคํานวณที่ไดจะใชสัญลักษณ
วา p และจะเรียกสัญลักษณ p นี้วา ความยากของขอสอบ 
  ขอสอบขอใดที่มีผูตอบถูก 75% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดหรือคา p เทากับ .75 
แสดงวาขอสอบขอน้ันงาย  ถาขอสอบขอใดมีผูตอบถูก 50% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดแสดง
วาขอสอบขอน้ันมีความยากในระดับปานกลาง หรือคา p เทากับ .50 และถาขอสอบขอใด              
มีผูตอบถูก 10% ของจํานวนผูเขาสอบทั้งหมดหรือคา p เทากับ .10 แสดงวาขอสอบขอน้ันยาก 
  โดยท่ัวไปถือวาขอสอบที่มีคุณภาพควรมีคาความยากอยูระหวาง 0.20 ถึง 0.80             
ถาความยากมีคาเกิน 0.80 ถือวาขอสอบงายเกินไป  ไมวาเด็กจะเกงหรือจะออนก็สามารถ          
ตอบถูกได แตถาขอสอบมีความยากต่ํากวา 0.20 ถือวาขอสอบยากเกินไป ไมวาเด็กจะออนหรือ
จะเกงเพียงใดก็ไมสามารถตอบขอสอบน้ันไดถูก 
 3. อํานาจจําแนก (Discrimination) ประสิทธิภาพของขอคําถามที่สามารถจําแนก
กลุมตัวอยางออกเปนกลุมเกงและออน อธิบายไดวา ขอสอบขอเดียวกันนําไปใชสอบกับเด็ก
กลุมเกงและกลุมออน  เด็กกลุมเกงควรจะตอบขอสอบขอน้ันไดถูกตองมากกวาเด็กกลุมออน  
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 
 

  คาอํานาจจําแนกที่ติดลบ  แสดงวาขอสอบนั้นจําแนกกลุมเกงและกลุมออนได 
ในทางตรงขาม อาจหมายถึงขอสอบงายหรือยากจนเกินไป ผูเรียนรูมาแลว หรือผูสอน               
สอนไมตรงตามจุดประสงคที่ตั้งไว หรือขอสอบไมชัดเจน พิมพผิด เฉลยผิด ตรวจผิด เปนตน 
       คาอํานาจจําแนกที่ยอมรับวาขอสอบน้ันมีคุณภาพสามารถจําแนกกลุมเกง                 
กับกลุมออนไดควรมีคาเปนบวกและมีคาไมต่ํากวา 0.2 
 4. ความเชื่อม่ัน (Reliability) ความเช่ือม่ันของเครื่องมือหรือความเที่ยง หมายถึง  
ความคงที่ในการวัด ผลการวัดตองมีความถูกตองสอดคลองกันทุกคร้ัง ปราศจากความคลาด
เคลื่อนวัดก่ีครั้งก็ไดผลเชนน้ัน เชน สอบครั้งที่ 1 ไดคะแนน 20 ถานําขอสอบชุดเดิมมาสอบอีก 
ก็จะไดคะแนนเทาเดิมหรือใกลเคียงที่สุด เปรียบเหมือนตาชั่ง ชั่งของกี่ครั้งก็ไดน้ําหนักเทาเดิม 
นอกจากนี้แลวความเชื่อม่ันยังหมายรวมถึงวาถาเราวัดกลุมเดียวกันซํ้าหลายๆ คร้ัง ผลที่ออกมา
จะเหมือนกันหรือใกลเคียงกันทุกคร้ังไป อยางไรก็ดีในทัศนะของนักวิจัยแลว ความเชื่อม่ัน           
แบบรอยเปอรเซ็นตนั้นเปนส่ิงที่ทําไดยาก สวนมากแลวถือวาเครื่องมือวัดใดๆ ถามีความเชื่อม่ัน
คอนขางสูง (มีคาเขาใกล 1)  ก็ถือวาใชได 
 

สถิติและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติเปนการนําขอมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมไดมา
จัดหมวดหมูและตีความหมาย การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สวนใหญตองอาศัยสถิติ การวิเคราะห
โดยใชสถิติบรรยายหรือสถิติพ้ืนฐาน เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการบรรยายคุณลักษณะ
ของขอมูลของกลุมตัวอยางหรือกลุมประชากรที่ใชในการศึกษา สถิติที่นิยมใช  
 1) การแจกแจงความถี่  สัดสวน และคารอยละ 
 2) การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) ฐานนิยม (Mode) และ           
มัธยฐาน (Median)   
 3) การวัดการกระจาย ไดแก พิสัย (range) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (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) เปนคาเปรียบเทียบระหวางจํานวนขอมูลซ่ึงมีลักษณะที่ผูประเมิน
สนใจศึกษากับจํานวนขอมูลทั้งหมด ซึ่งเทากับ 100 ใชรอยละในการบรรยายสัดสวนของ                 
ตัวแปรในทางปฏิบัติประเมินอาจแปลงคาสัดสวนใหอยูในรูปคารอยละได โดยการนําสัดสวน 
คูณกับ 100 
 

 รอยละ    =      สัดสวน x 100 
 
หรือรอยละ   =        จํานวนขอมูลที่สนใจ     

  
 
 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
 การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง เปนการสรุปภาพรวมของขอมูลดวยคาสถิติเพียงคาเดียว 
ที่เปนตัวแทนของขอมูลทั้งชุด เพ่ือใหสามารถสื่อความหมายใหเขาใจไดงายและรวดเร็ว                
โดยหาคาตัวกลางของขอมูลชุดน้ัน 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 เน่ืองจาก 10 มีความถี่สูงสุด 
 มัธยฐาน คือ คาที่มีตําแหนงอยูตรงกลาง หรือก่ึงกลางของขอมูลชุดหนึ่งที่เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ใชกับขอมูลมาตราจัดอันดับ และขอมูลที่มีการแจกแจงเนื้อหา ถาขอมูล            
ชุดหน่ึงมีขอมูลทั้งหมดนับไดเปนจํานวนคี่ 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  

จํานวนขอมูลทั้งหมด 
x 100 
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คาเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต คาเฉลี่ยเปนคากลางที่ไดจากการนําขอมูลทุกคารวมกัน
แลวหารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด ใชกับขอมูล มาตราอันตรภาค มาตราอัตราสวน และการแจกแจง
ของคะแนน มีลักษณะสมมาตร สูตรที่ใชในการคํานวณคือ 

 
   X   =  
 

 
  X    = คามัชฌิมเลขคณิต หรือคาเฉลี่ย 
   X  =  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      N  =  จํานวนของคะแนนทั้งหมด 
   
 การวัดการกระจาย 
 การวัดการกระจาย เปนการวัดคาความแตกตางของขอมูล เพ่ือสรุปใหทราบถึงขอมูล
ชุดน้ันวามีการกระจายมากนอยเทาไร นิยมใชควบคูกับคาที่ไดจากการวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง คาสถิติที่ใช ไดแก พิสัย (range) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์ของ           
การกระจาย ฯลฯ 
 พิสัย  เปนคาความแตกตางระหวางคาสูงสุดถึงคาต่ําสุดของขอมูลยอยกลับ เปนคา            
ที่แสดงใหทราบถึงการกระจายของขอมูลเพียงคราว ๆ เทาน้ัน เชน คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน 10 คน เปนดังน้ี 25, 30, 27, 22, 34, 38, 21, 40, 28, 19 พิสัยมีคาเทากับ                 
40-19 = 21 คะแนน 
 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของคาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางขอมูล
แตละตัว จากคาเฉลี่ยเลขคณิต เปนคาที่แสดงถึงการกระจายของขอมูลแตละตัวที่เบี่ยงเบน             
ไปจากคาเฉลี่ย ซึ่งทําใหทราบวา โดยเฉลี่ยแลวขอมูลแตละตัวเบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ยเลขคณิต
เทาใด คํานวณไดจากสูตร 
 
 
 
 
หรือ 
 
 
 

X 

N 

S.D. =      N X2 –  ( X)2       
  N(N-1) 

S.D. =       (X –  X)2                
   (N-1) 
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 ความแปรปรวน (Variance : S2 ) มีคาเทากับ กําลังสองของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  สัมประสิทธ์ิของการกระจาย (Coefficent of Variance, C.V.) ใชในการเปรียบเทียบ
การกระจายของขอมูล 1 ชุด ที่มีคาเฉลี่ยตางกัน หรือมีหนวยในการวัดตางกัน ถาขอมูลใด            
มี C.V. มากกวา ก็แสดงวามีการกระจายมากกวาอีกกลุมหน่ึง คาสัมประสิทธิ์การกระจาย              
หาไดจากสูตร 
 

 
 

 
การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทําวิจัย                  
ในชั้นเรียน ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตางๆ ที่พึงประสงค ดังน้ัน
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจึงเปนแนวทางเดียวกับการวิจัยในชั้นเรียน เพียงแตวิจัย                   
ในชั้นเรียนจะเนนที่การนํานวัตกรรมไปใชเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น   
 การพัฒนานวัตกรรมประกอบดวยขั้นตอนยอย คือ การเตรียมการ การออกแบบสราง
และการทดลองใช โดยในขั้นออกแบบตองมีการหาคุณภาพของนวัตกรรมและในขั้นทดลองใช
ตองมีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.D. x 100 C.V.  = 
X 
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       การประเมินนวัตกรรม 
 การประเมินนวัตกรรมอยางนอยตองประกอบดวย การหาคุณภาพและการหา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การหาคุณภาพของ นวัตกรรม  
    ความตรง (Validity) ความสามารถวัดในส่ิงที่ตองการจะวัด เปนการตรวจดูวา
นวัตกรรมที่สรางขึ้นนั้นสามารถวัดไดตรงจุดประสงคหรือไม  วิธีการหนึ่งที่เปนที่นิยมคือ วิธีหา
ความสอดคลองระหวางนวัตกรรมกับจุดประสงค โดยนําจุดประสงคและนวัตกรรมที่ใชวัด
จุดประสงคนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญหลายคนพิจารณาแลวใหคะแนน 
  +1    แนใจวานวัตกรรมน้ันตรงจุดประสงคนั้น 
   0    ไมแนใจวาขอสอบวัดไดตรงจุดประสงคนั้น 
  -1    แนใจวาขอสอบวัดไดไมตรงจุดประสงคนั้น 
 

  แลวหาคาเฉล่ียในแตละขอ เรียกคาน้ันวา “ดัชนีความสอดคลอง” (IOC) ถาขอใด           
มีดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาขอน้ันวัดจุดประสงคนั้นจริง มีความตรง   
แตถาต่ํากวา 0.5 ใหตัดออกหรือแกไขปรับปรุงแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาใหม 
 
ตัวอยางการวิเคราะหความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคและผลการวิเคราะห (IOC) 
 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที่ จุดประสงค
ที่ 

ขอ
คําถามที่ 1 2 3 4 5 

รวม IOC 

1 +1 +1 +1 +1 0 +4 0.8 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 +5 1.0 
3 0 -1 -1 0 0 -2 -0.4 
4 0 +1 +1 +1 -1 +2 0.4 
5 +1 0 +1 +1 0 +3 0.6 

2 

6 0 0 0 0 0 0 0 
 

ขอคําถามที่เหมาะสมสามารถนําไปใชได  ควรมีคา IOC ไมต่ํากวา 0.5  คือขอ 1 ,2 ,และ 5 
 

  2. การหาประสิทธิภาพของ นวัตกรรม  
  หลังจากที่นํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา                 
โดยผูเชี่ยวชาญแลว  ผูสรางนวัตกรรมควรทําการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยการนํา
นวัตกรรมที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับผูเรียนในระดับชั้นที่ตองการใชนวัตกรรม จํานวน 3 คร้ัง   
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 คร้ังที่ 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 
 คร้ังที่ 2 ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมเล็ก  (1 : 10) 
 นํานวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดสอบกับกลุมผูเรียน กลุมเล็ก จํานวน 6-9 คน  
โดยแบงเปนกลุมยอยๆ กลุมละ 3-4 คน ในลักษณะ 1 กลุมยอย/นวัตกรรม 1 ชุด แลวสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุมในดานการใชนวัตกรรม  ภาษาและความตองการเพิ่มเติม นําผลไป
ปรับปรุงนวัตกรรม  สําหรับนวัตกรรมประเภทเทคนิคหรือวิธีการจัดการเรียนรู ควรทดลอง            
ใหผูเรียนทําตามขั้นตอนจนจบตามคําชี้แจงในใบกิจกรรมหรือใบงานเพ่ือตรวจสอบดูวา ผูเรียน
เขาใจภาษาท่ีเขียนอธิบายหรือไม ผูเรียนเขาใจคําชี้แจงในใบงานหรือไม เวลาที่ใชในการทํา
กิจกรรมตางๆ เหมาะสมหรือไม เปนตน เพ่ือนํามาปรับปรุงทุกๆ อยางที่ผูเรียนเสนอใหแกไข  
เพ่ือใหผูเรียนเขาใจและประสบผลสําเร็จตามที่ผูสอนตองการ 
 คร้ังที่ 3  ทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมขนาดใหญ  (1 : 100) 
 ทดลองนํานวัตกรรมที่ผานการปรับปรุงแลวไปทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุมนักเรียน
ขนาดใหญ ที่ยังไมเคยเรียนเนื้อหาที่ไดสรางนวัตกรรมดังกลาว จํานวนประมาณ ไมนอยกวา         
30 คน (หนึ่งหองเรียน)   
 ใหผูเรียนทํากิจกรรมทุกขั้นตอน ถามีแบบฝกหัดก็ทําใหครบ แลวทําแบบทดสอบ 
หลังเรียน บันทึกคะแนนในทุกหัวขอ แลวนําผลมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม  
 

 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่สรางข้ึนโดยการหาคา E1 / E2 
 

 E1     : คาประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเปนรอยละของคะแนนที่ ผูเรียนไดรับ
โดยเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัด/กิจกรรมระหวางใชนวัตกรรมที่สรางขึ้น 

 E2     : คาประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมผูเรียนหลังเรียน) คิดเปนรอยละ
ของคะแนนที่ผูเรียนไดรับจากการทดสอบหลังเรียน 

 
 
 
    

E1 =  100x
A
N

X



 
 

                                                                                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ    ในพระบรมราชูปถัมภ 

238 

 E1  :       ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 X :       คะแนนรวมของนักเรียนจากการทําแบบฝกหัดหรือกิจกรรม 
 N  :       จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 A  :       คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรม 
 
 
 
  
           
 E2  :       ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
 F :       คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
 N  :       จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 B  :       คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 เกณฑที่ใชประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
 ในการตั้งเกณฑที่ใชประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมน้ันนิยมใชเกณฑดังนี้   
 รายวิชาที่เปนวิชาภาคปฏิบัติ  นิยมตั้งเกณฑประสิทธิภาพ E1 / E2 = 75/75 
 รายวิชาที่เปนวิชาภาคทฤษฎี  นิยมตั้งเกณฑประสิทธิภาพ E1 / E2  = 80/80 
 ประสิทธิภาพของนวัตกรรมไมควรตางไปจากเกณฑที่ กําหนดไวมากกวาหรือ             
นอยกวา 5 กลาวคือ ถาตั้ง เกณฑไววา  ประสิทธิภาพ E1/E2 = 80/80 แตเม่ือนําไปใชหาคา
ประสิทธิภาพ E1/E2 = 78.33/80.5 ถือวายอมรับได 
 
 260การหาคุณภาพการสอน 
 ใชคาสัมประสิทธิการกระจาย (Coefficient of variation : C.V.) ซึ่งเปนเปอรเซ็นต
สัดสวนระหวาง S.D. และ คาเฉลี่ย หลังการสอน 
 
    
 
 ถา    C.V.  < 10     แสดงวาผลการสอนดีเยี่ยม 
 ถา   10  <   C.V.  < 15   แสดงวาผลการสอนดี  
 ถา    C.V.  > 15    แสดงวาผลการสอนไมนาพอใจ 

C.V.    = 

E2 =  
 

X  
D S . . 100 x 

100 x 
B 
N 

F  
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 การเขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
 เมื่อไดทําการวิจัยจนเสร็จเรียบรอยแลว สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการวิจัยคือ      
การเผยแพรผลงานการวิจัย โดยมีจุดประสงคเพ่ือผูอ่ืนจะไดไมตองทําการวิจัยซ้ําซอนในปญหา
เดียวกัน และเปนแนวทางสําหรับผูที่จะทําการวิจัยในปญหาที่คลายคลึงกันหรือใกลเคียงกัน 
รวมทั้งยังเปนการใหผูอ่ืนนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดโดยไมตองเสียเวลามาทําการวิจัยอีก  
 
  แนวทางการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน โดยทั่วไปประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ สวนหนา 
สวนเนื้อหา และสวนอางอิง   
 1. สวนหนา  
  หมายถึง สวนที่อยูกอนเน้ือหาการวิจัย ประกอบดวย ปกหนา ปกใน บทคัดยอ 
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญแผนภูมิ ซึ่งในแตละสวนมีแนวทางในการเขียนดังนี้ 
  1) ปกหนา   
        ประกอบดวยชื่อเร่ือง ชื่อผูวิจัย หนวยงานสังกัดของผูวิจัย หรืออาจระบุชื่อทุน
หนวยงานที่สนับสนุนใหทุนวิจัย (ถามี) ปที่ทําการวิจัย 
  2) ปกใน 
   มีขอความเหมือนปกนอกทุกประการ เพียงแตใชกระดาษเหมือนเนื้อใน
ตามปกติ 
  3) บทคัดยอ 
   เปนบทท่ีผูทําการวิจัยสรุปเร่ืองราวท้ังหมดเก่ียวกับงานวิจัยที่ไดดําเนินการ           
ไปแลว มากลาวสรุปไวสั้นๆ ไปแลว ซึ่งมีหัวขอสําคัญ ดังนี้ 
   -  สวนนํา ระบุชื่อรายงานการวิจัย ชื่อผูวิจัย ปที่ทําการวิจัย 
   -  สวนเนื้อหา ระบุวัตถุประสงคของการวิจัย ขั้นตอนการดําเนินงานและผลที่ได
จากการวิจัยโดยสรุป 
   บทคัดยอโดยทั่วไปควรมีความยาวประมาณ 250 คําหรือไมเกิน 1 หนา 
  4) คํานํา 
   จะกลาวถึงความเปนมาหรือประเ ด็นบางประการที่ เ ก่ียวกับงานวิ จัย 
วัตถุประสงคของการดําเนินงานวิจัยและกลาวขอบคุณบุคคลตางๆ ที่ใหความชวยเหลือ                
ใหความรวมมือในการทําการวิจัย ในสวนนี้อาจเขียนเปนหัวขอ  “กิตติกรรมประกาศ” ก็ได            
ในสวนคํานําน้ีควรมีความยาวไมเกิน 1 หนา 
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  5) สารบัญ 
      เปนสารบัญของเน้ือเรื่อง ซึ่งระบุโครงสรางของเอกสารท้ังหมด โดยควรระบุ
หัวขอที่สําคัญของแตละบทไวดวย เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผูอานงานวิจัยในการคนหา
เน้ือหา 
  6) สารบัญตาราง/สารบัญแผนภูมิหรือสารบัญภาพประกอบ 
      8 0ถามีตาราง ภาพประกอบหรือแผนภูมิประกอบในงานวิจัย ควรทําสารบัญ
ตารางและสารบัญภาพประกอบหรือแผนภูมิไวดวย โดยเขียนเรียงลําดับตามหมายเลขของ
ตาราง ภาพประกอบหรือแผนภูมิและระบุเลขหนา 
 

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

  261บทที่ 1  บทนํา 
  แนวการเขียนในบทนี้จะตองชี้ใหเห็นสภาพของปญหาการจัดการเรียนรู โดยแสดง
ขอมูลยืนยันสภาพปญหา ระบุแนวคิดในการแกปญหาใหชัดเจน ซึ่งในบทนําน้ีมีสวนประกอบ              
ที่สําคัญ 6 สวน เรียงตามลําดับคือ 
  1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
  2) วัตถุประสงคของการวิจัย 
  3) สมมติฐานของการวิจัย 
  4) ขอบเขตของการวิจัย 
  5) คําจํากัดความของการวิจัย หรือนิยามศัพทเฉพาะ  
  6) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
   ซึ่งมีแนวทางในการเขียนแตละสวนดังนี้ 
 



 
 

คูมือการจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู 

241 

 1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 
  กลาวถึงสภาพการจัดการเรียนรูที่พึงปรารถนาหรือที่ควรจะเปน อาจกลาวถึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จุดมุงหมายของหลักสูตร นโยบายการจัดการศึกษา และ
จุดประสงครายวิชาที่เปนปญหา 
  อธิบายถึงสภาพปญหาการจัดการเรียนรูที่ประสบอยูหรือไมเปนไปตามที่ตองการ
โดยชี้ใหเห็นสภาพปญหาในทางปฏิบัติ สภาพปญหาจากการวิเคราะหตามขั้นตอนการวิเคราะห
ปญหา อาจมีการอางอิงขอมูลวิจัยประกอบหรือถามีตัวเลขประกอบควรระบุไวดวย 
  ระบุแนวทางที่จะแกปญหาหรือจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหชัดเจน โดยระบุ
กรอบแนวคิดในทางทฤษฎีดวย บอกใหชัดวาจะใชนวัตกรรมใดในการแกปญหา 
 2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
  ระบุใหชัดเจนวาตองการศึกษาวิจัยเพ่ืออะไร การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย
ตองเขียนใหสอดคลองกับปญหาของการวิจัย เขียนเรียงเปนขอๆ เรียงตามลําดับความสําคัญ 
แตโดยทั่วไปแลวจะนิยมเขียนวัตถุประสงคเพียง 1 หรือ 2 ขอเทานั้นและจะนิยมเขียนเปน
ประโยคบอกเลา 
 3. สมมติฐานของการวิจัย 
     สมมติฐานของการวิจัย เปนคําตอบที่คาดหวังไวกอนทําการวิจัย การตั้งสมมติฐาน
จะชวยใหการวิจัยมีแนวทางในการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น การเขียนสมมติฐานของการวิจัยตองอิงแนวคิด
ทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับปญหานั้น การตั้งสมมติฐานตองสอดคลองสัมพันธกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย 
            4. ขอบเขตของการวิจัย 
  เปนการบอกวางานวิจัยที่ทํามีขอบเขตเพียงใด ครอบคลุมอะไรบาง ซึ่งเปน              
การบอกใหเห็นถึงขอจํากัดของงานวิจัยที่ทําดวย โดยปกติแลวขอบเขตของงานวิจัยจะประกอบดวย 
ประชากร กลุมตัวอยาง การไดมาของกลุมตัวอยาง  ขอบเขตดานเวลา ขอบเขตดานเน้ือหา 
 5. นิยามศัพทเฉพาะ 
  ในรายงานการวิจัยมีคําบางคําที่ตองใหคําจํากัดความหรือนิยาม เพ่ือทําความ
เขาใจใหตรงกันระหวางผูอานรายงานการวิจัยกับผูวิจัย ซึ่งคําเหลาน้ันจะเปนคําที่มีความหมาย
แตกตางไปจากความหมายโดยทั่วๆไป ความหมายของคําที่นิยามใหนิยามเปนเชิงปฏิบัติการ 
(Operational Difinition)  
 6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  เขียนเปนขอๆ ถึงประโยชนโดยตรงที่จะไดรับและประโยชนที่เปนผลตามมา          
เม่ือทําวิจัยเสร็จแลว ซึ่งตองเขียนใหสอดคลองกับความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
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 บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 บทนี้เปนการนําเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เก่ียวของกับงานวิจัยที่กําลัง
ดําเนินการอยู รวมทั้งตองสรุปกรอบความคิด หลักการ แนวทางหรือรูปแบบของนวัตกรรม            
ในการวิจัยเพ่ือแกปญหาการจัดการเรียนรูหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู ในการเขียนสวนแรก
เปนการนําเสนอเอกสาร และทฤษฎีที่เก่ียวของ สวนหลังเปนการนําเสนองานวิจัยที่เก่ียวของ  
ในการเขียนใหเรียงลําดับจากป พ.ศ.นอยไปหามาก เพ่ือใหเห็นพัฒนาการในเร่ืองน้ันๆ              
อยางชัดเจนเอกสารและงานวิจัยที่นํามาอางอิงไมควรเกาเกินไป (ไมควรยอนหลังไปเกิน 10 ป 
ยกเวนเปนทฤษฎีที่เปนสากลแลว) 
 

 บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย 
 บทนี้แสดงใหเห็นลําดับขั้นตอนของการสรางและการพัฒนานวัตกรรม ลักษณะของ
นวัตกรรม บอกขั้นตอนของการพัฒนาเคร่ืองมือวัด บอกกลุมตัวอยางในการวิจัย รูปแบบการทดลอง 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและแนวทางในการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล 
 

 บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 บทนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
การวิจัย ซึ่งจะมีการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลทั้งในขั้นการทดลอง (การหาประสิทธิภาพ
ของสื่อ/นวัตกรรม) และผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นแกปญหาจริง (ใชจริงกับกลุมตัวอยาง)                
ซึ่งมีแนวทางในการเขียนโดยสรุปดังนี้ 
 831) ควรเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเรียงตามลําดับวัตถุประสงคของการวิจัย 
 2) ใชภาษาเขียนที่อานงาย ไมซับซอน ใหผูอานเขาใจไดอาน 
 3) นําเสนอผลการเคราะหขอมูลโดยใช แผนภูมิ แผนภาพตางๆ หรือจัดทําเปน
ตารางที่อานเขาใจไดงาย พยายามหลีกเลี่ยงตารางที่ประกอบดวยขอมูลตัวเลขมากๆ 
 4) ถานําเสนอในรูปของตารางตองเขียนหัวตารางใหชัดเจน บอกลําดับตาราง              
ใหชัดเจน เชนตารางที่ 1 แสดง………………….. และเขียนสรุปการวิเคราะหขอมูลจากตาราง
นั้นไวดวย 
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  290บทที่ 5  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
  8 4บทน้ีเปนการนําเสนอขอสรุปหรือขอคนพบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
วิจัย อภิปรายผลโดยอางอิงแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งใหขอเสนอแนะโดยใชขอคนพบจากการวิจัย           
ในครั้งน้ี ซึ่งมีแนวทางในการเขียนโดยสรุปดังนี้ 
  1) สรุปวัตถุประสงคของการวิจัยในชวงแรกพรอมทั้งเลาวิธีดําเนินการโดยยอ
ในชวงกลางและตามดวยการเขียนสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลวิจัยและขอเสนอแนะตามลําดับ 
  2) การเขียนสรุปผลการวิจัยควรเขียนสรุปสั้นๆ กระชับ สอดคลองและเรียงลําดับ
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
  3) การเขียนอภิปรายผลการวิจัยเขียนเพ่ือชี้ใหเห็นวาผลการวิจัยที่ไดมีความ
สอดคลองหรือขัดแยงกับหลักการ ทฤษฎีหรือผลการวิจัยของผูอ่ืนที่ทําไวอยางไร โดยบอก
เหตุผลและขออางอิงดวยถาสามารถอางอิงได การอภิปรายควรแยกประเด็นอภิปรายไปทีละ
ประเด็น 
  4) การเขียนขอเสนอแนะในการทําวิจัยนิยมเขียนเปน 2 สวน คือ 
   4.1) ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน 
   4.2) ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 
 3. สวนเอกสารอางอิง 
   สวนเอกสารอางอิงประกอบดวย 2 สวน คือ 
  3.1 บรรณานุกรม 
   3.2 ภาคผนวก 
 

  3.1 บรรณานุกรม  
     บรรณานุกรมเปนการอางอิงถึงเอกสารทุกชนิดที่อางอิงในงานวิจัยทั้งเลม             
ไมวาการอางอิงนั้นจะอยูตรงสวนใดของรายงานการวิจัย การเขียนบรรณานุกรมใหเขียน            
ตามแบบมาตรฐานของการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เปนที่นิยม เมื่อใช          
รูปแบบใดแลวใหใชรูปแบบน้ันเหมือนกันทั้งเลม  
  3.2 ภาคผนวก  
   เปนสวนทายของรายงานการวิจัย เปนสวนที่นํารายละเอียดตางๆ ของเนื้อหา                 
ที่ไมจําเปนตองใสไวในสวนของเนื้อหามารวมไวตอนทายเลม เพ่ือการอางอิงในรายละเอียด  
อาจเปนตัวอยางเครื่องมือวิจัย ตารางผลการวิเคราะหขอมูล รูปประกอบการวิจัย หนังสือ              
ขอความรวมมือในการวิจัย เปนตน ในสวนของภาคผนวกอาจแยกเปนสวนๆ อีกก็ได เชน 
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  ภาคผนวก ก.  แสดงตารางผลการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม 
  ภาคผนวก ข.  ตัวอยางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  ภาคผนวก ค.  หนังสือขอความรวมมือในการวิจัย 
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	บทที่ 1  บทนำ
	บทที่ 1  บทนำ
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