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การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) 

อาจารย ดร.สุธาทิพย  งามนิล 

คณะครุศาสตร 

 

 การจัดการเรียนรู เปนหัวใจที่จะทําใหผู เรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ดังนั้น          

จึงเลือกใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนกระบวนการที่เนนผูเรียนไดพัฒนาตาม

ศักยภาพ และเกิดทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถนําวิธีการ

เรียนรูไปใชในชีวิตจริงได 

Active learning ไมใชเรื่องใหมในวงการศึกษา กลาวกันวาการจัดการเรียนรูแบบนี้มีมา

ตั้งแตสมัยโสเครติส ยังเปนแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากแนวความคิดของ ดิวอี้ (John Dewey)         

ซึ่งกลาววาจะตองจัดสถานการณการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการลงมือกระทํา (Learning by 

Doing) นั่นเองนอกจากนี้ Active learning ยังเปนหลักการเดียวกันกับทีเ่พียเจต (Piaget) ไดนํามาใช

กับการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัยโดยเนนการปฏิบัติ ยังมีคํากลาวพื้นฐาน 3 ประโยค ที่กลาว

ไวกวา 2,400ป ที่ยืนยันไดวา Active learning น้ันมีมานานแลว (Silberman, 1996 : 1) คือ 

  What I hear, I forget. 

  What I see, I remember. 

  What I do, I understand. 

 ประโยคขางตน 3 ประโยคนี้ ชี้ใหเห็นวาแนวความคิดเรื่องการเรียนรูโดยใหผูเรียนลงมือ

กระทํานั้นมีมานานแลว เหตุผลสําคัญที่ทําใหจําเปนตองจัดการเรียนรูแบบ Active learning 

เนื่องจากพบวา สวนใหญเมื่อไดรับฟงสิง่ใด ๆ  เพียงอยางเดียวแลวมักจะลืมสิง่ทีไ่ดรับฟง ซึ่งเห็นไดจาก

จากขอมูลการวิจัยเกี่ยวกับอัตราการพูดของครูและอัตราการรับฟงของผูเรียนพบวา สวนใหญผูสอน

จะใชคําพูดประมาณ 100 ถึง 200 คําตอนาที แตไมวาผูสอนจะพูดออกไปไดมากเทาไรก็ตาม        

ถาผูเรียนตั้งใจฟงอยางจริงจังก็จะรับฟงไดประมาณ 50 ถึง 100 คําตอนาที หรือครึ่งหนึ่งของที่ครูพูด 

นั่นเนื่องมาจากในระหวางทีผู่เรียนฟงผูสอนพูด เขาอาจจะกําลังคิดเรื่องอื่น ๆ อยูอีกหลายเรื่องจึงยาก

ที่จะผูเรียนจดจําคําพูดของครูไดหมด ยิ่งไปกวานั้นจะพบวาผูเรียนมักไมตั้งใจฟง ถึงแมวาผูสอนจะใช

สื่อจูงใจมาประกอบการสอนเพื่อใหมีความนาสนใจมากขึ้นก็ตาม ก็ยังยากที่จะจูงใจใหผูเรียนรับฟงสิ่ง

ที่ผูสอนพูดออกไปทั้งหมดไดถึงแมวาครูจะพูดอยางชา ๆ สัก 3-4 ครั้ง ผูเรียนก็จะฟงอยางรูสึก       

เบื่อหนายและใจลอย ซึ่งทําใหไมสามารถรับรูทั้งหมดได 

 ในความเปนจริง จากผลการศึกษาวิจัยยงัพบวาผูเรียนระดบัอุดมศึกษาที่อยูในช้ันเรียนแบบ

บรรยาย จะใชเวลาในการฟงอยางไมตั้งใจประมาณรอยละ 40 ของเวลาทั้งหมด ผูเรียนรอยละ 70  
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จะตั้งใจฟงเพียง 10 นาทีแรก และยังคงมผีูเรียนเพียงรอยละ 20 ที่ตั้งใจฟงจนถงึนาทีสุดทาย จึงไมนา

สงสัยเลยวา งานวิจัยอีกชิ้นหนึง่พบวาผูเรียนกลุมทดลองที่เรยีนวิชาจิตวิทยาโดยการสอนแบบบรรยาย 

จะมีความรูมากกวาผูเรียนกลุมควบคุมที่ไมไดเรียนวิชานี้เลยเพียงรอยละ 8 ผลการศึกษาเหลานี้แสดง

ใหเห็นนัยสําคัญบางประการ คือ 

   เมื่อเวลาเรียนผานไป นักศึกษาจะมีความตั้งใจฟงลดลง 

   จะเกิดแรงจงูใจตอนักศกึษาที่ชอบฟงเทานั้น 

   ไมสงเสรมิการเรียนรูทีเ่ปนสารสนเทศ 

   นักศึกษาสวนใหญจะไมชอบการสอนแบบบรรยาย 

 นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่พบวาการสอนแบบบรรยายอยางเดียว หลังการบรรยายจะชวย

ใหผูเรียนสามารถฟนความจําในเรื่องที่ผูสอนบรรยายไดเพียง รอยละ 62 หลังการบรรยายผานไป     

3-4 วัน ผูเรียนจะฟนความจําในสิ่งที่ผูสอนบรรยายไดเพียงรอยละ 45 และถาผานไป 8 สัปดาห จะ

ลดเหลือเพียงรอยละ 24 เทานั้น การสรางโอกาสใหผูเรยีนสามารถเรียนรูไดเพิ่มขึ้นอาจใชสื่อโสตทัศน

ชวย ซึ่งจะทําใหผูเรียนจดจําไดเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 14 ถึง 38  

จากผลการศึกษาวิจัยยังพบวาการสอนคําศัพทโดยใชสื่อโสตทัศนประกอบจะชวยใหผูเรียน

จดจําไดเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 200 ย่ิงไปกวานั้นยังชวยลดเวลาในการสอนลงไดถึงรอยละ 40 ถึงแมวาสื่อ

โสตทัศนที่เปนภาพ 1 ภาพจะมีคาไมเทียบเทากับคําพูดหนึ่งพันคํา แตก็ดูเหมือนวาจะมีประสิทธิภาพ

เปนสามเทาของการใชคําพูดเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตามยังพบวาผูเรียนบางคนจะชอบใหใชวิธีหนึ่ง

วิธีเดียวโดยใชการบรรยายหรือใชสื่อโสตทัศน แตการใชทั้งสองอยางประกอบกันจะชวยใหผูเรียน

จํานวนมากที่มีความหลากหลายจะพบความสําเร็จในการเรียนไดเพิ่มขึ้น 

 อยางไรก็ตาม การฟงบางสิ่งและไดเห็นบางอยางก็ยังไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดการเรียนรู 

ดังนั้นการเรียนรูแบบ Active learning จึงเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหการสอนมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้นถึงแมวาจะมีผลการวิจัยบางเรื่องพบวาการสอนโดยใช Active learning ไดผลการเรียนรูไม

ตางจากการสอนแบบบรรยาย แตมีขอดีกวาการสอนแบบบรรยายในดานการพัฒนาทักษะการคิด 

การเขียน การทํางานกลุม การนําเสนอ และที่สําคัญผูเรียนชอบเรียนแบบ Active learning มากกวา 

ดังนั้นจึงมีผูสอนในระดับอุดมศึกษาหลายคนไดเปลี่ยนแปลงจากการจัดการเรียนรูแบบ passive ไปสู 

active  

 Active learning เปนการเรียนการสอนที่ผูเรียนจะตองคนหาเนื้อหาเพื่อกอใหเกิดองค

ความรู โดยการพูดคุย การเขียน การอาน การสะทอน หรือการตั้งคําถาม หรือการเรียนการสอนที่

ผูเรียนมีการเคลื่อนไหว อาจใชในเวลา 2-3 นาที หรือยาวทั้งหลักสูตรก็ได อาจใหผูเรียนทํางานคน

เดียว เปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญก็ได 

  



วารสารการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 3 

 

 Active learning เปนการเรียนรูที่มีคุณคา นาตื่นเตน สนุกสนาน ทาทายความรู

ความสามารถผูเรียนไดเรียนรูสอดคลองกับความสนใจของตนเอง ไดลงมือคิดและปฏิบัติอยางมี

ความหมาย สามารถนําความรูไปใชในชีวิตจริงไดอยางแนนอน 

 Active learning จะชวยใหผูเรียนเขาใจไดดีข้ึน และสามารถเก็บกักขอมูลขาวสารไวในความ

ทรงจําไดนานขึ้น นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการรับรูในลําดับที่สูงขึ้น เชน 

การแกปญหา การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

 การใช Active learning ไมไดหมายความวาผูสอนตองเลิกบรรยาย สามารถบรรยายได แต

อาจใชเวลามากขึ้น เพราะครูตองหยุดเปนระยะ เพื่อใหผูเรียนยอยสิ่งที่ไดรับฟง อาจตั้งคําถามใหตอบ 

หรือสรุปสาระสําคัญลงในกระดาษคําตอบ หรือเทียบสมุดโนตกับเพื่อน  

ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning สรปุไดดังตอไปนี ้

  ผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน 

  ผูเรียนมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนรู 

  ผูเรียนไดพฒันาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  ผูเรียนรูหนาที ่วิธีการศึกษา และการทํางานในวิชาที่เรียนใหสําเร็จ 

  ผูเรียนตองอาน พูด ฟง คิด และเขียน อยางกระตือรือรน 

  ผูเรียนไดพฒันาทักษะการคิดขั้นสูง คือ วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา 

  ผูเรียนมทีัศนคติที่ดีตอการเรยีนรู กระตือรอืรนในการเขารวมกิจกรรม 

  ผูเรียนมโีอกาสประยุกตขอมลู สารสนเทศ มโนทัศน หรอืทักษะใหม ๆ ในการ 

เรียนรู 

  ความรูเกิดจากประสบการณและการสรางความรูโดยผูเรยีน 

  ผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรยีนรู 

 องคประกอบสําคัญของ Active learning มีปจจัยสําคัญอยู 3 ประการ (Meyers & Jones, 

1991) ไดแก ปจจัยพื้นฐาน (Basic Elements) กลวิธีในการเรียนรู (Learning Strategies) และ

ทรัพยากรการสอน (Teaching Resources) 

 ปจจัยพื้นฐาน (Basic Elements) ของการสอนโดยใช Active learning มีอยู 4 ประเด็น 

ไดแก การพูดและการฟง การเขียน การอาน และการสะทอนความคิด การพูดและฟงจะชวยให

ผูเรียนไดคนหาความหมายของสิ่งที่เรียน การเขียนจะชวยใหผูเรียนไดประมวลสานสนเทศใหมๆเปน

ภาษาของเขาเอง การอาน การตรวจเอกสารสรุป การบันทึกยอ สามารถชวยใหผูเรียนประมวลสิ่งที่

อานและพัฒนาความสามารถในการเนนสาระสําคัญ การสะทอนความคิดจะชวยใหผูเรียนไดนําสิ่งที่

เรียนรูไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่รูมากอน หรือนําความรูที่ไดรับไปเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน หรือการให
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ผูเรียนหยุดเพื่อใชเวลาในการคิดและบอกใหผูอื่นรูวาไดเรียนรูอะไรบาง เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยเพิ่ม

ความสามารถในการเก็บกักความรูของผูเรียน 

 กลวิธีในการเรียนรู (Learning Strategies) สามารถใชวิธีการไดหลากหลาย เชน การ

แบงกลุมเล็ก ๆ การทํางานแบบรวมมือ กรณีศึกษา สถานการณจําลอง การอภิปราย การแกปญหา 

การเขียน บทความ group discussions, problem solving, case studies, role plays, journal 

writing และ structured learning group แตถาหองเรียนใหญ ๆ อาจจัดกลุมยาก ก็อาจใช rally 

robin, rally table, round robin, round table, pair checks, pair works, think-pair-share, 

team-pair-solo หรือ think-pair-square ก็ได 

 ทรัพยากรในการสอน (Teaching Resources) จะตองมีแหลงขอมูลที่หลากหลายให

ผูเรียนไดศึกษาคนควาและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เชน การอาน การใหการบาน วิทยากรภายนอก 

การใชเทคโนโลยีในการสอน การเตรียมอุปกรณการเรียนการสอน การใชโทรทัศนเพื่อการศึกษาอีก

แนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวของกับองคประกอบของการเรียนรูที่เปน Active learning ก็คือ 4 องคประกอบ 

ซึ่งสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไดวิเคราะหกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พบวามี

โครงสรางพื้นฐานรวมกัน 4 องคประกอบ คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ (ประสบการณ)      

การสรางองคความรูรวมกัน (สะทอนความคิดและอภิปราย)  การนําเสนอความรู (ความคิด      

รวบยอด) การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช (ประยุกตแนวคิด) ซึ่งเปนโครงสรางกระบวนการเรียนรู  

ที่ชวยใหผูเรียนทุกคนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูเต็มศักยภาพ ผูสอนควรนําไปออกแบบจัดกิจกรรม

ใหครบ 4 องคประกอบ แตละกิจกรรมควรมีความตอเนื่องเชื่อมโยงกันเพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไป

อยางตอเนื่องไมขาดตอน สวนจะใชองคประกอบใดกอนหรือหลัง หรือใชองคประกอบใด กี่ครั้งใน  

แตละแผนการจัดการเรียนรู ข้ึนอยูกับเนื้อหาสาระและจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว แตตองมี  

ใหครบทั้ง 4 องคประกอบ คือ 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ (Sharing Experience) (ประสบการณ)  

2. การสรางองคความรูรวมกัน (Theorizing) (สะทอนความคิดและอภิปราย)  

3. การนําเสนอความรู (Presenting Concept) (ความคิดรวบยอด)  

4. การลงมือปฏิบัติหรือประยกุตใช(Application/Experiment) (ประยุกตแนวคิด)  

1.การแลกเปลี่ยนประสบการณ (ประสบการณ) 

 เปนองคประกอบที่ผูสอนพยายามกระตุนใหผูเรียนดึงประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยง

หรืออธิบายประสบการณหรือเหตุการณใหม แลวนําไปสูการขบคิดเพื่อเกิดขอสรปุหรือองคความรูใหม 

และแบงปนประสบการณของตนกับผูอื่นที่อาจมีประสบการณเหมือนหรือตางจากตนเอง เปนการ

รวบรวมมวลประสบการณที่หลากหลายจากแตละคน เพื่อนําไปสูการเรียนรูสิ่งใหมรวมกัน 

  



วารสารการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 5 

 

 องคประกอบน้ีทําใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูสอน ดังน้ี 

 ผูเรียน รูสึกวาตนมีความสําคัญเพราะไดมีสวนรวมในฐานะสมาชิก มีผูฟงเรื่องราวของตนเอง 

และไดรับรูเรื่องราวของคนอื่น นอกจากจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณแลว ยังทําใหสัมพันธภาพ    

ในกลุมผูเรียนเปนไปดวยดี 

 ผูสอน ไมเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอยาง เพียงแตใชเวลาเล็กนอย กระตุนใหผูเรียนได

แลกเปลี่ยนประสบการณกัน และยังชวยใหผูสอนไดทราบถึงความรูพื้นฐานและประสบการณเดิม   

ของผูเรียนซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป 

 ในกรณีที่ผูเรียนไมมีประสบการณในเรื่องที่สอนหรือมีนอย ผูสอนอาจตองเพิ่มประสบการณ

ให ซึ่งทําไดทั้งทางตรง เชน การนําตัวอยางดินเหนียว ดินรวนและดินทราย ใหเด็กไดสัมผัส เพื่อ

สังเกตความแตกตาง และทางออม เชน การเลาประสบการณชีวิตของผูติดเชื้อเอดส เนื่องจากเรื่องนี้

ไมสามารถจัดประสบการณตรงได 

 กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนไปได 2 ลักษณะ คือ การตั้งคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่มาจาก

ประสบการณหลากหลายของผูเรียน และการจัดประสบการณที่จําเปนใหผูเรียน เพื่อความเขาใจหรือ

กระตุนใหเกิดการคิด โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน ดังนี้ 

 ดานความรู เปนประสบการณทีเ่กี่ยวของเชื่อมโยงกับเนือ้หาทีจ่ะสอน 

 ดานเจตคติ เปนการจัดประสบการณดานอารมณความรูสึกใหผูเรียน เพือ่กระตุนให 

   ผูเรียนเกิดความรูสึกที่สอดคลองกับจุดประสงคและนําไปสูการสะทอน 

   ความคิดเห็นและอภปิรายเกี่ยวกับความคิดความเชื่อตอไป 

 ดานทักษะ เปนการใหผูเรียนไดทดลองทักษะนั้นๆ ตามประสบการณเดมิหรอืสาธิต 

การทําทกัษะเพือ่ใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน 

 

2.การสรางองคความรูรวมกัน (สะทอนความคิดและอภิปราย) 

 เปนองคประกอบที่ทําใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคมวลประสบการณ 

ขอมูลความคิด ฯลฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถองแทชัดเจน หรือเกิดขอสรุป / องคความรูใหม หรือ

ตรวจสอบ / ปรับ / เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง 

 กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนกิจกรรมกลุมที่เนนการตั้งประเด็นใหผูเรียนไดคิด สะทอน

ความคิดหรือบอกความคิดเห็นตนเองใหผูอื่นรับรู และไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ระหวางกัน

อยางลึกซึ้งจนเกิดความเขาใจชัดเจน ไดขอสรุปหรือองคความรูใหม หรือเกิด / ปรับ / เปลี่ยน

ความคิดความเชื่อตามจุดประสงคที่กําหนด โดยมีจุดเนนสําหรับจดุประสงคการเรียนรูแตละดาน ดังนี้ 

 ดานความรู ตั้งประเด็นใหอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสรุปความรูใหมที่ได

ผานกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห นําไปสูการเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ ตัวอยางเชน 
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การสรุปสาระสําคัญ การวิเคราะหกรณีศึกษา การวิเคราะหเปรียบเทียบ การวิเคราะหประเด็นความรู

เพื่อหาขอสรุปและนําไปสูความคิดรวบยอด ฯลฯ 

ดานเจตคต ิ ตั้งประเด็นอภิปรายที่ทาทาย กระตุนใหเกิดความคิดหลากหลาย เนนใน

เรื่องคุณคาอารมณ ความรูสึก ใหผูเรียน ความคิดความเชื่อ มีความสอดคลองกับความรูสึกของผูเรียน

และนําไปสูจุดประสงคที่ตองการ ขอสรุปจากการอภิปรายและความคิดรวบยอดที่ได จะสอดคลองกับ

จุดประสงคที่กําหนด 

 ดานทักษะ ตั้งประเด็นใหอภิปรายโตแยงกันในเรื่องขั้นตอนการลงมือทําทักษะ เพื่อให

เกิดความเขาใจ ถองแทในแนวทางปฏิบัติทักษะนั้น และเกิดความมั่นใจกอนจะไดลงมือปฏิบัติจน

ชํานาญ 

 

3.การนําเสนอความรู(ความคิดรวบยอด) 

 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดรับขอมูลความรู แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ขั้นตอน หรือขอสรุป

ตางๆ โดยครู เปนผูจัดใหเพื่อใชเปนตนทุนในการสรางองคความรูใหม หรือชวยใหการเรียนรูบรรลุ

จุดประสงค 

 กิจกรรมในองคประกอบนี้ไดแก 

- การใหแนวความคิด ทฤษฎี หลักการ ขอมลูความรู ข้ันตอนทักษะ ซึ่งทําไดโดยการ 

บรรยาย  ดูวิดิทัศน ฟงแถบเสียง อานเอกสาร / ใบความรู / ตํารา ฯลฯ 

- การรวบรวมประสบการณของผูเรียนทีเ่ปนผลใหเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้น 

- ความคิดรวบยอดที่ไดจากการรวบรวมขอมลูสรปุของการสะทอนความคิดและ

อภิปรายประเด็นที่ไดมอบหมายให 

กิจกรรมเหลานี้ควรทําเปนขั้นตอนและประสานกับองคประกอบการเรียนรูอื่นๆ โดยมีจุดเนน 

สําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดานดังนี ้

 ดานความรู ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ ขอมูลความรูอยางชัดเจน 

 ดานเจตคติ ผูเรียนเกิดความรูสึกและความคิดความเชื่อทีส่อดคลองกบัจดุประสงคที ่

   กําหนดใหผูเรียนรบัรูแนวทางปฏิบัติตามข้ันตอนของทักษะนั้นๆ  

อยางชัดเจน 

ดานทักษะ  ผูเรียนรบัรูแนวทางปฏิบัติตามข้ันตอนของทักษะนั้นๆ อยางชัดเจน 

 

4. การประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ(ประยุกตแนวคิด) 

 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดนําความคิดรวบยอดหรอืขอสรปุหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นไป

ประยุกตหรือทดลองใช หรอืเปนการแสดงผลสําเร็จของการเรียนรูในองคประกอบอื่นๆ ซึ่งผูสอน
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สามารถใชกจิกรรมในองคประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนรูได เมื่อพิจารณาใหดีจะเห็นวาเปน

องคประกอบทีส่ําคัญทีจ่ะเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการนําไปใชในชีวิตจริง ไมใชแคเรียนรูเทานั้น 

 จุดเนนของกิจกรรมในองคประกอบนี้ สําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน มีดังนี ้

 ดานความรู เปนการผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบตางๆ เชน สรางคําขวัญ  

ทําแผนภาพ จัดนิทรรศการ เขียนเรียงความ รายงานสรปุสาระสําคัญ  

ทําตารางวิเคราะห / เปรียบเทียบ ฯลฯ 

ดานเจตคติ เปนการแสดงออกที่สอดคลองกับเจตคติทีเ่ปนจุดประสงคการเรียนรู เชน 

เขียนจดหมายใหกําลังใจผูติดเชื้อเอดส สรางคําขวัญรณรงครักษาความ

สะอาดในโรงเรียน ฯลฯ 

ดานทักษะ เปนการลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนของทักษะที่ไดเรียนรู 

 

 การนําองคประกอบทั้ง 4 มาจัดกจิกรรมการเรียนรู จะใชองคประกอบใดกอนหลงั หรอืให

องคประกอบใดกี่ครั้งในแตละแผนการเรียนรู สามารถออกแบบตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและ

จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด แตจําเปนตองใหมีครบทัง้ 4 องคประกอบ ในแตละองคประกอบ

สามารถออกแบบกิจกรรมและปฏสิัมพันธดังทีก่ลาวตอไป 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่จําเปนตองมี 

1. กําหนดจุดประสงคและสาระสําคัญของแผนการเรียนรูจากหนวยการเรียนรู 

2. วิเคราะหจุดประสงคเพือ่การออกแบบกจิกรรมการเรียน  

3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคโดยจัดกิจกรรมทีม่ ี

องคประกอบการเรียนรูตอไปนี ้

3.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ(ประสบการณ) 

3.2 การสรางองคความรูรวมกัน(สะทอนความคิดและอภิปราย)  

3.3 การนําเสนอความรู(ความคิดรวบยอด) 

3.4 การลงมือปฏิบัติหรือประยกุตใช(ประยุกตแนวคิด) 

4. ออกแบบปฏิสมัพันธในแตละกจิกรรมการเรียนรู โดยเลือกใชกลุมใหญ กลุม 2 คน 

กลุม 3 คน กลุม 3-4 คน หรือกลุม 5-6 คน 

5. เตรียมใบกิจกรรม ใบความรู สื่อ/อุปกรณ และแหลงการเรียนรูอื่นๆ 

6. ออกแบบการประเมินผลและเครื่องมือ 

7. จัดการเรียนรูและบันทกึผลการใชแผนการเรียนรู 

8. ปรับปรงุและพัฒนาการเรียนรู 
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การออกแบบกิจกรรมแบบใฝรู (Active Learning) 

 มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหผูเรียนทํากิจกรรมไดตรงตามความตองการของผูสอนและ

เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการในการออกแบบกิจกรรมมีดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมไดครบ 4 องคประกอบการเรียนรู แตละกิจกรรมควรมีความตอเนื่อง 

เชื่อมโยงกันเพื่อใหการเรียนรูเปนไปอยางตอเนื่องไมขาดตอน 

2. กําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหผูเรียนแบงกลุมอยางไร เพื่อทําอะไร ใชเวลามากนอย 

แคไหน โดยจัดเวลาใหเหมาะสมตามความสําคัญของแตละองคประกอบการเรียนรู เมื่อทํางานเสร็จ

แลวใหทําอยางไรตอ เชน สงตัวแทนเสนอผลงาน นําผลงานไปติดบอรดใหสมาชิกทั้งชั้นไดอาน ฯลฯ 

3. กําหนดบทบาทของกลุม และสมาชิกอยางชัดเจน โดยทั่วไปใหแตละกลุมมีบทบาทที่ 

ตางกัน เมื่อนํามารวมกันในชั้นจะเกิดการขยายการเรียนรู ไมซ้ําซอนนาเบื่อและใชเวลานอยลง 

โดยเฉพาะการทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรบทบาทสมาชิก ควรกําหนดบทบาทสมาชิกใหชัดเจน 

เชน เปนผูเลนบทบาทสมมุติเปนผูสังเกตการณ เปนตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานในช้ัน ฯลฯ 

4.  กําหนดโครงสรางของงานที่ชัดเจน บอกรายละเอียดของกิจกรรม บทบาทกลุมและ

สมาชิกในกลุม กรอบการทํางานที่เปนรูปธรรม กําหนดเวลาทํางานในกลุมและเวลาในการนําเสนอ 

ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่จะชวยใหกลุมทํางานไดสําเร็จตามวัตถุประสงค เชน ตารางนําเสนอผลงานการ

ทํางานกลุม ตารางวิเคราะหผลการอภิปรายกลุม แผนภูมิกางปลา เปนตน 

 

การออกแบบปฏิสัมพันธ 

การออกแบบปฏิสัมพันธในกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จึงเปนการจัดโอกาส

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด แทนการฟงบรรยายแตอยางเดียว เนื่องจากขอคนพบ       

จากงานวิจัยตางๆ ในเรื่องการเรียนรูโดยกระบวนการกลุม พบวา 

1.  ทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน มีความสามารถและมีการพัฒนาทักษะตางๆ มาก

ขึ้น เพราะกลุมเปนที่รวมของประสบการณของคนหลายคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน   

หาวิธีแกปญหารวมกัน นอกจากนี้กลุมยังเปนแรงจูงใจซึ่งกันและกัน สงผลใหทํางานประสบผลสําเร็จ

มากขึ้น 

2.  สงเสริมความคิดสรางสรรคและจริยธรรม กลาแสดงความคิดเห็น ฝกตัดสินใจและ

แกปญหา รูจักวางแผน มีวินัย มีความรับผิดชอบ รูจักเปนผูนํา / ผูตาม ปลูกฝงความเปน

ประชาธิปไตย ตลอดจนเรียนรูคานิยมที่ดีระหวางผูเรียน ความเห็นอกเห็นใจ การชวยเหลือและ

ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยไมแบงแยก 

3.  ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข การมีปฏิสัมพันธและการไดลงมือคิดเอง ทําเอง ทําให

การเรียนรูตางๆ เปนไปดวยความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา มีความซาบซึ้ง จดจําไดนาน นอกจากนี้ยัง
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เปนการฝกการทํางานรวมกับผูอื่นและการเขาสังคมโดยภาพรวมแลว การเรียนรู โดยเฉพาะ

กระบวนการกลุมจะชวยปลูกฝงความใฝรูและความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองแกผูเรียน 

 การเลือกประเภทของกลุมใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรมการเรียนรูจึงชวยใหปฏิสัมพันธ    

ในกลุมเกิดขึ้นอยางเต็มที่  เมื่อรวมกับการออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหผู เรียนทํางานไดบรรลุ

วัตถุประสงคมากที่สุด จึงทําใหผูเรียนทุกคนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพของ

แตละคน 

 

กลุมพื้นฐานที่ใชในการออกแบบปฏิสัมพันธ 

 กลุมแตละประเภทมีขอบงใชและขอจํากัดที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดตามตาราง ตอไปนี ้

ประเภทกลุม ความหมาย ขอบงใช ขอจํากัด 

กลุม 2 คน 

(Pair Group) 

ผูเรียนจับคูกัน 

ทํากิจกรรมที่ไดรับ

มอบหมาย 

- ทุกคนมีสวนรวมในเวลาสั้นๆ 

- กิจกรรมหรืองานท่ีงาย 

- ขาดความหลากหลาย

ทางความคดิ 

- ไดขอสรุปท่ีไมลึกซ้ึง 

กลุม 3 คน 

(Triad Group) 

ผูเรียนรวมกัน 3 คน 

ทํากิจกรรมที่ไดรับ

มอบหมาย 

- เหมาะสมสําหรับการฝก

ปฏิบตัิตามบทบาทที่

กําหนดให 

- ไดมีการหมุนเวียนฝกทุก

บทบาท 

- ถาใชกลุม 3 คน ในการ

ระดมความคดิหรือ

อภิปรายจะขาดความ

หลากหลายทางความคดิ 

- ไดขอสรุปท่ีไมลึกซ้ึง 

กลุม 3-4 คน 

(Buzz Group) 

เปนการรวมกลุมกัน 

3-4 คน เพื่อระดม

ความเห็น 

- ตองการใหผูเรียนมีสวนรวม

ระดมความคดิในเวลาสั้นๆ 

โดยทีล่ึกซ้ึง 

- ขาดความลึกซึง้ในเนื้อหา 

กลุมเล็ก 

(Small Group) 

เปนการจับกลุม 5-6 

คน ทํากิจกรรมที่

ไดรับมอบหมาย 

- ใชสําหรับกิจกรรมท่ีตองการ

ใหมีการแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและอภิปรายอยาง

ลึกซ้ึงจนไดขอสรุป 

- ใชเวลามาก 

กลุมใหญ 

(Large Group) 

กลุมขนาด 15-30 

คน หรือทั้งชั้น 
- ตองการรวบรวมความเห็น

ของสมาชิกทั้งหมด 

- ตองการใหมีการสรปุแนวคดิ

ที่ตองการโตแยงเพื่อนําไปสู

การสรุปของสมาชิกทัง้หมด 

- สมาชิกมีสวนรวมไดนอย

หรือจะมีสวนรวมเฉพาะ

คนที่สนใจ 

- ผูนําอภิปรายตองใช

ทักษะการสื่อสารเปน

อยางดี จงึจะดงึการมี

สวนรวมไดมาก 
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หลักการออกแบบปฏิสัมพันธ มีขอพิจารณาดังน้ี 

1. ความยากงายในการมสีวนรวมและปฏิสมัพันธ กลุมยิง่เลก็ การมสีวนรวมและปฏิสมัพันธ

จะยิ่งงายข้ึน ดังนั้นกลุม 2 คน จะมปีฏิสัมพันธไดมากกวากลุมอื่นๆ 

2. ความลึกซึ้งของการแสดงความคิดเหน็หรอืความรุนแรงของผลงาน / องคความรูที่สรางขึ้น

กลุมที่มีสมาชิกมากกวาจะสามารถทํางานไดดวยความคิดที่ลึกซึ้งและหลากหลายมากกวา ดังนั้นกลุม 

5-6  จึงทํางานไดลึกซึ้งสมบูรณกวากลุมที่มีสมาชิกนอยกลุม  จากการวิจัยพบวา กลุมที่มีสมาชิกเกิน

กวา 6 คน จะทําใหการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธลดลงเนื่องจากมักจะแตกตางเปนกลุมยอยๆ  อีกที

หนึ่ง แทนที่จะปฏิสัมพันธกันทั้งกลุม 

3. กําหนดบทบาทของผู เรียนในการทํากิจกรรมชนิดตางๆ กิจกรรมบางประเภทไม

จําเปนตองกําหนดบทบาทสมาชิกที่ชัดเจน ขณะที่กิจกรรมบางประเภทตองกําหนดบทบาทของ

สมาชิกกลุม จึงควรเลือกชนิดของกลุมที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆ ไดแก 

3.1 กลุมที่ไมมีการกําหนดบทบาทสมาชิก ไดแก กลุม 2 คน กลุม 3-4 คน กลุมใหญ 

หรือทั้งชั้น 

3.2 กลุมที่มกีารกําหนดบทบาทสมาชิก ไดแก กลุม 3 คน กลุม 5-6 คน และกลุม

นอกเหนอืจากนีซ้ึ่งสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสมของกิจกรรมแตละประเภท  

4. กลุมใหญหรือทั้งชั้น จัดเปนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มักใชในกิจกรรมที่

ตองการใหมีสวนรวมพรอมกันทั้งชั้น เชน การบรรยายใหหลักการ / แนวคิด / ทฤษฎี การรายงานผล

การอภิปรายกลุมการดูสื่อ ฟง กรณีศึกษา การรวบรวมประสบการณ ฯลฯ 

ตัวอยางกิจกรรมในองคประกอบตางๆ ของการเรียนรูและการออกแบบปฏสิัมพันธ 

ตัวอยางการออกแบบกิจกรรม การออกแบบปฏิสัมพันธ องคประกอบการเรียนรู 

ตั้งประเด็นคําถาม 

พูดคุยกันในหัวขอที่กําหนด 

ฟงแถบเสียง ดูสือ่ กรณีศึกษา 

การสาธิตสถานการณจําลอง 

เลนบทบาทสมมุต ิ

การสมัภาษณสื่อบุคคล 

กลุม 2 คน, 3-4 คน 

กลุมใหญ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การอภิปรายเพื่อหาขอสรปุ 

แบงกลุมทําการทดลองจนรูผล 

แบงกลุมทําการวิเคราะห / 

เปรียบเทียบ / สรุปผลงาน ฯลฯ 

การระดมสมองในกลุม 

กลุม 3-4 คน, 5-6 คน การสรางความรูรวมกัน 
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ตัวอยางการออกแบบกิจกรรม การออกแบบปฏิสัมพันธ องคประกอบการเรียนรู 

การบรรยาย วิดิทัศน, แถบเสียง 

บรรยายประกอบการสาธิต 

เอกสาร / ใบความรู / โปสเตอร 

นิทรรศการ 

กลุมใหญ การนําเสนอความรู 

เขียนโครงงาน, เขียนคําขวัญ 

ทําแผนภาพ, จัดนิทรรศการ 

ฝกปฏิบัติตามขั้นตอนทักษะ 

แกไขผลงานใหสมบรูณหลังไดรบัการ

เสนอแนะ,ทําแบบฝกหัด, 

แบบทดสอบ 

กลุม 2 คน, 3-4 คน, 

 5-6 คน 

การลงมือปฏิบัติหรือ

ประยุกตใช 

 

บทบาทของครู กับการออกแบบการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) 

ณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ (2550) ไดกลาวถึงบทบาทของครผููสอนในการจัดกจิกรรมการเรียนรู

แบบใฝรู (Active Learning) ดังนี้  

1. จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตองสะทอนความตองการในการ

พัฒนาผูเรียนและเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจรงิของผูเรียน 

2. สรางบรรยากาศของการมสีวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสมัพันธที่ดี

กับผูสอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมใหผูเรยีนมีสวนรวมในทกุกิจกรรมรวมทั้ง

กระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 

4. จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการรวมมอืในกลุมผูเรียน 

5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนทีห่ลากหลาย 

6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ทั้งในสวนของเนือ้หา และกิจกรรม 

7. ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรบัในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของทีผู่เรียน 
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ตัวอยางกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

การกลาวซ้ํา (Direct Paraphrasing)  ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนพูดอธิบายเนื้อหาที่ได

ศึกษา เรียนรู จากผูสอนในภาษาของตนเอง  การจะทํากิจกรรมนี้ได ผูเรียนตองเขาใจในสิ่งที่ผูสอนได

บรรยายอยางถองแทเสียกอน จึงกลั่นกรองออกมาดวยสํานวนของตน นอกจากผูเรียนจะไดเขาใจ

เนื้อหาที่เรียนอยางละเอียดแลว ยังไดฝกทักษะดานการสื่อสารอีกดวย 

การดประยุกต (Application Cards)  การดประยุกต คือ การเสนอภาพการประยุกตใช

งานของรายวิชานั้นในโลกแหงการทํางานจริงๆ ในหลายๆ ดานบนพื้นที่เล็กๆ เมื่อผูเรียนไดเห็นภาพ

วาจะนําความรูที่ตนกําลังศึกษาอยูไปใชในอนาคตไดอยางไร อาจเปนการจุดประกายใหผูเรียนให

ความสนใจในรายวิชานั้นมาข้ึน เปนวิธีที่กระตุนความสนใจของผูเรียนไดดีวิธีหนึ่ง 

กระดาษบันทึก (Minutes Papers)  กระดาษบันทึก คือ การจดบันทึกเนื้อหาที่สําคัญที่สุด

ของการบรรยายในครั้งหนึ่งๆ และกิจกรรมหลังการบรรยายครั้งนั้น ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนแตละ

คนทํากระดาษบันทึกทุกการบรรยาย ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนเขียนหัวขอที่ตนยังไมเขาใจอยาง

ชัดเจนเพิ่มเติมมาดวย นอกจากจะชวยใหผูเรียนไดทบทวนความเขาใจของตนเองแลว กระดาษบันทึก

ยังชวยใหผูสอนพัฒนา ปรับปรุง การบรรยายของตนไดอีกดวย 

สรุปบทเรียน (Lecture Summaries)  สรุปบทเรียน คือ การสรุปสาระสําคัญของการ

บรรยาย ผูเรียนจะไดทบทวนเนื้อหาทุกสวนที่บรรยายจบไปแลวและฝกทักษะการจับใจความสําคัญ 

ผูสอนจะไดทราบขอมูลหลายๆ อยางจากการอานสรุปบทเรียนของผูเรียนทุกๆ คน 

กิจกรรมกลุม 

คิดดังๆ (Thinking-Aloud Pair Problem Solving: TAPPS)  เรานํา “คิดดังๆ” มาใช

กับกรณีศึกษาหรือการแกปญหาที่ซับซอน หรือการตีความหมายจากขอความสั้นๆ ผูเรียนจับคูกัน คน

หนึ่งทําหนาที่อธิบายกระบวนคิดและแกปญหาหรือวิธีการแปลความหมายของตนใหเพื่อนฟง ผูเรียน

อีกคนหนึ่งมีหนาที่ฟง ตั้งคําถาม เสนอความคิดเห็น บอกใบวิธีแกปญหา ภายในเวลาที่กําหนดและ

สลับบทบาทกัน กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะในการวิเคราะหและแกปญหาและเปดกวางที่จะ

ฟงและวิเคราะหในความคิดเห็นของผูอื่น 

สัมภาษณสามชั้น (Three-Step Interview)  กิจกรรมนี้จะชวยฝกใหผูเรียนสรางความ

เขาใจในบทเรียนไดแมนยํามากขึ้น ผูสอนจะเปนคนตั้งหัวขอการสนทนาข้ึน โดยตองเปนคําถามที่เปด 

คําตอบไมมีคําวา ถูก หรือ ผิด รอบแรก ผูเรียนคนที่ 1 สัมภาษณผูเรียนคนที่ 2 ภายในเวลาที่กําหนด 

รอบที่ 2 ผูเรียนคนที่ 1 และผูเรียนคนที่ 2 สลับบทบาทกัน รอบที่ 3 รวมสองคูเขาดวยกัน ผูเรียนแต

ละคนเสนอความคิดเห็นของคูของตนตอกลุม สมาชิกในกลุมสามารถตั้งคําถาม โตแยง ซึ่งกันและกัน 

การควบคุมเวลาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับกิจกรรมนี้ 
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คิด-จับคู-แบงปน (Think-Pair-Share)  ผูสอนโยนคําถามเชิงวิเคราะห/สังเคราะห/

ประเมินผล โดยใหเวลาผูเรียนในการคิดหาคําตอบ 30 วินาทีหรือมากกวาขึ้นอยูกับคําถาม อาจให

ผูเรียนคิดไวเฉยๆ หรือเขียนลงกระดาษก็ได หลังจากนั้นใหผูเรียนจับคูและเลาวิธีแกปญหาของตนให

เพื่อนฟง ชวงเวลานี้ผูเรียนจะตองสรุปรวบยอดคําตอบกับคูของตน  ขั้นตอนสุดทาย ผูเรียนแตละคู

นําเสนอคําตอบตอเพื่อนรวมชั้น กิจกรรมนี้ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในชั้นเรียนคอนขางทั่วถึง 

ตางกันรูปแบบการบรรยายแบบเกา ที่มีผูเรียนเพียงบางคนเทานั้นที่โตตอบกับผูสอนและชั้นเรียน 

แบบทดสอบโปรงใส (Visible Quiz)  ผูสอนแบงผูเรียนเปนกลุมเพื่อชวยกันตอบ

แบบทดสอบ โดยอาจจะอยูในรูปหลายตัวเลือกหรือถูก-ผิด เพื่อความรวดเร็วอาจใชวิธีชูปายคําตอบ 

ผูเรียนแตละกลุมผลัดกันอธิบายวิธีคิดเพื่อหาคําตอบตอชั้นเรียน ผูสอนจะไดเห็นวาผูเรียนเขาใจขอ

คําถามถูกตองหรือไม เขาใจบทเรียนและนําไปประยุกตใชไดหรือไม การโตตอบกันภายในระยะเวลา

อันรวดเร็วเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยกระตุนการเรียนรูได 

สงผานขอปญหา (Send/Pass – a – problem)  เริ่มดวยการแบงผูเรียนเปนกลุมๆ 

ผูสอนตั้งคําถามหรือเลือกคําถามจากผูเรียนแสดงตอช้ันเรียน ผูเรียนแตละกลุมเลือกคําถามแลวเขียน

ไวหนาซองของตน   แตละกลุมชวยกันระดมสมองหาคําตอบของคําถามนั้นๆ และเขียนลงในกระดาษ 

แลวใสลงในซองคําถาม รอบที่ 1 สงตอซองกลุมตนไปยังกลุมขางๆ เมื่อไดซองคําถามของกลุมอื่นแลว 

ขอแมคือหามเปดอานคําตอบของกลุมอื่น แตตองเขียนคําตอบของกลุมตนแลวใสลงไปในซอง รอบที่ 

2 สงซองคําถามไปกลุมขางๆ สมาชิกในกลุมชวยกันคิดคําตอบ เปดอานคําตอบของอีก 2 กลุมในซอง 

แลววิเคราะห สังเคราะห หาคําตอบที่ดีที่สุด 2 คําตอบสําหรับคําถามนี้  ดวยวิธีนี้ ผูเรียนจะเขาถึง

ระดับการเรียนรูขั้นสงูสดุตาม Bloom’s taxonomy ซึ่งคือ การประเมินผลและการสังเคราะหนั่นเอง 

ไมวาผูสอนจะเลือกทํากิจกรรมเพื่อสงเสริม Active Learning กิจกรรมใด ความสม่ําเสมอเปนสิ่ง

สําคัญยิ่ง หากผูสอนไดเริ่มตนกิจกรรมนําบทเรียนแลว ผูเรียนจะเกิดความคาดหวังที่จะเขารวม

กิจกรรมลักษณะนั้นอีกและตองการแสดงความสามารถของตนใหดีขึ้นเรื่อยๆ 
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แนวทางการใชเทคนคิการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 

ตามจุดมุงหมายของการจดัการศกึษา 

อาจารย ดร. ทีปพิพัฒน  สนัตะวัน 

คณะครุศาสตร  

 

บทนํา 

 ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและ

ตางประเทศสงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของประเทศไทย นักบริหารและนักการศึกษาทั้งหลาย

ตางเห็นตรงกันวาการจัดการศึกษาจําเปนตองปรับเปลี่ยนตัวเองใหสอดคลองกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงที่เรียกวา ยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ซึ่งผมหมายถึงการจัดการศึกษาที่ประกอบไป

ดวย กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการจัดการ

เรียนรู กระบวนการนิเทศและติดตามผลการเรียนรู ตอง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm)  ของบุคลากรทาง

การศึกษาที่เกี่ยวของ ทั้งผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก กระบวนการจัดการ

เรียนรู เปนหัวใจสําคัญที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนใน

ทุกระดับการศึกษา ซึ่งผูสอนที่เปนครูมืออาชีพจําเปนที่

จะตองวางแผน และออกแบบการจัดการเรียนรู และ

เลือกใชเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับ

ผูเรียนที่ตนเองสอน ซึ่งสาระสําคัญที่ผมอยากจะใหผูสอนทุกทานตระหนักอยูเสมอคือ ประเด็นที่ 1 

คือ การรูจักและเขาใจผูเรียน (Understanding learners) ประเด็นที่ 2 คือ การรูจัก และเขาใจการ

เรี ยนรู  (Understanding Learning)และประเด็นที่  3 คือ  การรูจั ก และเขาใจการสอน 

(Understanding Teaching)  และจากผลงานวิจัย ของ ทีปพิพัฒน  สันตะวัน (2557) เรื่อง การ

วิเคราะหองคประกอบคุณลักษณะของครูมืออาชีพสายงานการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

จังหวัดนครสวรรค พบวา องคประกอบของครูมืออาชีพสายการสอนฯมี 10 องคประกอบไดแก      

1. คุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนที่ดีตอวิชาชีพครู   2. ความรู ความเขาใจดานการศึกษาและ

การจัดการเรียนการสอน   3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม   4. การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 5. มนุษย

สัมพันธ   6. การวางแผนและการจัดการเรียนรู   7. นิยมไทย   8. การจัดการดูแลนักเรียน   9. 

บุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ  และ10. ความเปนพลเมืองดีของสังคม  ซึ่งจะเห็นไดวา การ

จัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผลการเรียนรูใหเกิดขึ้นกับผูเรียนน้ัน ครูผูสอนจะตองมีคุณลักษณะเปน

ครูมืออาชีพ 
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ครูมืออาชีพ และ มีความรูความเขาในศาสตรที่หลากหลายทั้งจิตวิทยา หลักการสอน มีคุณธรรม

จริยธรรม และ เรียนรูเทคนิคการจัดการ   

ประสบการณใน UM /KL (20-26 มิ.ย.58) การไปฝกอบรม ณ ประเทศมาเลเซีย ครั้งนี้ ตาม 2558 

ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เพื่อพัฒนาอาจารยใหมีความรู ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ทางดานวิชาการ การฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ  และโครงการ

อบรมการจัดการเรียนรู Active Learning ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค สามารถประยุกตใชความรูดานการจัดการเรียน

การสอนแบบใฝรู ซึ่งคณาจารย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

จํานวน 12 คน ไดแก อาจารย ดร.สุธาทิพย  งามนิล อาจารย ดร.ทีป

พิพัฒน  สันตะวัน อาจารย สุชาดา  ตั้งศิรินทร อาจารยเจนจิรา  เล็ก

อุทัย  อาจารย อรุณวดี  ทองบุญ อาจารย ดร. รุงรัตติกาล  มวงไหม  

ผศ.ดร.ปราณี  ตปนียวรวงศ  ผศ.มยรุี  บญุโต  อาจารย กรรณิการ  

มิ่ง เมือง 

อาจารยรพีพฒัน  มั่นพรม อาจารย ดร.ปณณวิชญ  เย็นจิตและอาจารยเนรัญชรา จารจุิต และจาก

มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 5 คน  ไดแก ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร อาจารยอนุสิทธิ์ พันธกล่ํา 

อาจารยประทับใจ  ทัศนแจมสุข  อาจารย ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร และอาจารยสุ

กัญญา ธรรมธีระศษฏ    

        จากการไดเขารวมกิจกรรมการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ไดเรียนรู

เ กี่ ย วกั บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ยนก า ร ส อนที่ ใ ช

กระบวนการจัดการ เ รี ยนรู  แบบ  Active 

Learning ที่ผูสอนใชภาษาอังกฤษบรรยาย

ตลอดเวลา ทําใหตองตั้งใจและ ศึกษาคนควา

เพิ่มเติมตลอดเวลาที่กลับถึงที่พัก แตโชคดีที่มี

Roommate ที่เกงเรื่องภาษาอังกฤษ และ ได

ชวยแนะนําไดมาก แตสวนมากเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบใฝรู 

วัดจีนเทียนโหว 

มัสยิด ปุตรา 

Batu Cave   
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(Active Learning) ก็เปนเรื่องที่เคยไดรูมากอน  สวนที่เปนประโยชนมาก คือ การได พัฒนาทักษะ

ทางดานภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟง ตองตั้งใจฟงเปนพิเศษ (สําเนียงแบบมาเลเซยี)  และพูดเร็ว ซึ่ง

คงเปนปกติของเขาที่ใชภาษาอยางนี้ตลอดเวลา และที่สําคัญคือทุก

คนที่ไมไดจบทางดานภาษาอังกฤษมา ได มีโอกาสและความมั่นใจ

จะพูดสื่อสาร อธิบายเรื่องราวที่เรารูดี และใชมาประจํา แตตอง 

พูดเปนภาษาอังกฤษ ที่มีคนฟงเพื่อนในหอง เปนคนไทยเหมือนกัน 

ซึ่งหลายๆคนในหอง ตางก็เขาใจและใหกําลังใจกับคนที่มีความ

พยายามใชโอกาสในหองอบรมนี้ได ฝกฝนและพัฒนาทักษะการพูด  

และตองขอขอบคุณ คนที่พูดไดดี ที่มีความอดทน ทนฟง และให

ความเขาใจ นอกจากนั้นไดมีโอกาสไปศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับสถานที่

ทองเที่ยวที่สําคัญของ KL เชน Petronas Twin Towers  

พระราชวัง Istana Negara  อาคารของ Sultan Abdul Samad 

Building   อาคารแสดงงานศิลปะ  National Visual Arts  Gallery สถานที่เกี่ยวกับศาสนา ไดแก 

Batu Cave  เปนถํ้าที่เปนสถานที่บูชาของศาสนาฮินดู มีถ้ําเล็ก อยูบนเขา มีบันไดขึ้น 272 ขั้น และ

จะมีชาวบานที่นับถือศาสนาฮินดูมาทําพิธีกรรมตามความเชื่อของแตละคน เปนจํานวนมาก  อีกแหง

หนึ่งคือที่มัสยิด ปุตรา Putra Mosque   เปนโดมสีชมพู ตั้งอยูใกลๆ กับทะเลสาบปุตรา เปนที่

ประกอบพิธีกรรมของชาวมุสลิม   และไปวัดจีนเทียนโหว เปนที่ไหวพระของชาวจีนในมาเลเซีย  

เปาหมายการจัดการศึกษา 

   การจัดการศึกษาเปาหมายที่สําคัญคือ

ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียนนั่น

คือผู เรียนจะตองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุ ดมศึกษา

แหงชาติมี ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี

อยางนอย 5 ดาน ดังนี้ 

(1) ดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง 

การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและดานความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและ

สวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพฒันานิสัยและการปฏิบัติ

ตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 

(2) ดานความรู หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูลการ

วิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรู

ดวยตนเองได 

Petronas Twin Towers   

พระราชวัง Istana Negara   
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(3) ดานทักษะทางปญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู

ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา

เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึงความสามารถในการ

ทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนําความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการ

วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง

ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ

ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากผลการ

เรียนรูทั้ง 5 ดานนี้บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชนการเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ 

การแกะสลัก พลศึกษา การแพทยและวิทยาศาสตรการแพทยจึงตองเพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย  

      

        

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของการจัดการเรียนรูแบบ Active learning 

การออกแบบการจดัการเรียนรูที่จะสงผลตอประสิทธิภาพของการจําที่ดีนั้น จะตองใหผูเรียน

ไดลงมือทําดวยตนเอง ที่เรียกวา Learning By Doing ที่ไดรับการยอมรับมานาน เพราะการเรียนรูที่

เกิดจาก การลงมือทําจริง จะผานกระบวนการรับรู ผาน

ประสาทสัมผัส สูกระบวนการคิด ไปสูการประมวลผลทาง

ระบบสมอง และจึงจะลงมือปฏิบัติ และในขณะที่ลงมือ

ปฏิบัติ การคิด การแกปญหา และการคิดสรางสรรค จะ

เกิดขึ้น ในระบบของการลงมือปฏิบัติจริง ทําเกิดการ

เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ ง เราเรี ยกวา การเรี ยนรู 

(Learning)  และในการจัดกระบวนการเรียนรูที่จะทําให

เกิดการเรียนรูอยางถาวร หรือ เรียกวาจะทําใหเกิดการ

เรียนรูที่ยั่งยืนและบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัด

INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE PROGRAMME 
FOR TEACHERS 

ORGANISED BY LANGUAGE UNIT FACULTY OF 
LANGUAGES AND LINGUISTICS 

UNIVERSITY OF MALAYA, KUALA LUMPUR, 
MALAYSIA 

22 JUNE 2015 – 26 JUNE 2015 

DR. TEEPPIPAT SUNTAWAN 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดลง
มือทํา สลับกับ การฟงบรรยาย และการนําเสนอ
ในหอง มีวิทยากรมาใหคําแนะนําอยางใกลชิด ได
เรียนรูและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ  

 Active learning Techniques  

 The Active Learning Approach 

 Discussions Role play 
Presentations  

 Types of Active Learning 

 Paired Presentations of Active 
Learning Approach in An ESP 
classroom  (Video recorded) 
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การศึกษา จะตองมีองคประกอบใหครบทั้ง 4 องคประกอบ  ไดแก (สุธาทิพย งามนิล : 2558) 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ (Sharing Experience ) 

2. การสรางองคความรูรวมกัน (Theorizing) 

3. การนําเสนอความรูรวมกัน (Presenting Concept) 

4. การลงมือปฏิบัติหรือการประยุกตใช( Application ) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูจริงในหองเรียนนั้นครูผูสอน อาจจะใหเวลาในแตองคประกอบที่

แตกตางกันออกไป ซึ่งผูเขียนไดนํากระบวนเรียนรูแบบ 

Active Learning ไปใชในการจัดการเรียนการสอนใน

วิชาอุดมการณชีวิตกับการพัฒนาตน (Ideal of life 

and self-Development)   โดยใชเทคนิคการสอน 

แบบ Think Pair Share, Brainstorming, และ Mind 

mapping และวัดผลการ เรี ยนรู จ ากการสั ง เ กต

พฤติกรรมการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในหองเรียน 

การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น พบวานักศึกษากลาที่จะแสดงออกและแสดงความคิดเห็น

ที่หลากหลาย มีความสุขในการเรียนรู  และ การตรวจผลงานทั้งงานสวนตัวและงานกลุม ซึ่งผูเขียนได

มอบหมายใหนักศึกษานําผลงานของตนเอง และของกลุมโพสตในเฟสบุคของกลุม ซึ่งเปนการนํา

ผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เปดโอกาสใหนักศึกษาได แสดงความคิดเห็นพรอมเสนอแนะผาน

ทางออนไลน กิจกรรมอยางนี้ครูผูสอนจะตองกําหนดเรื่อง และประเด็นที่ชัดเจนที่จะใหนําเสนอ  

ระยะเวลา ที่สําคัญ จะตองตรวจผลงานและประเมินเปนรายบุคคล พรอมทั้งใหขอเสนอแนะทาง

วิชาการทุกคน การเรียนรูจึงจะเกิดการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาจะไดประเมินตนเองไดตรงตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 

การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรูแบบใฝรู (Active learning) เปนรูปแบบ

หนึ่ง ในหลายๆรูปแบบที่ไดรับการยอมรับและผูเขียนไดนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนพรอมทั้ง

ไดแลกเปลี่ยนกับคณาจารยที่สอนในศาสตรที่แตกตางกันออกไปก็

พบวาเปนวิธีการที่สามารถประยุกตใชใหสอดคลองกับทุกศาสตร 

และทุกคณะวิชา มีเทคนิคการสอนที่สามารถนําไปใชกับผูเรียนที่

แตกตางกันตามพัฒนาการแตละวัย และสงเสริมใหผู เรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติไดครบถวน ทั้ง 5 ดานตามที่กลาวมาแลวขางตน และยัง

สามารถพัฒนาผูสอนใหทําวิจัยในชั้นเรียน เกี่ยวกับผลการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิคตางๆกัน เปนการพัฒนาทั้งผูสอน และผูเรียนไปพรอมๆกัน  
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เทคนคิวิธีสอนแบบเติมเต็ม (Jigsaw) 
 

ผูชวยศาสตราจารย เบญจพร  รอดอาวุธ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

เทคนิควิธีสอนแบบเติมเต็ม (Jigsaw): เปนรูปแบบการเรียนการสอนทีส่งเสริมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบหนึ่ง ที่อาศัยแนวคิดการตอภาพ การสอนแบบนี้มีวิธีการหลักๆ ไดแก การจัดกลุม 

การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิดคะแนน และระบบการใหรางวัล ผูเรียนแตละคนจะได

ศึกษาเพียงสวนหนึ่งหรือหัวขอยอยของเนื้อหาทั้งหมด โดยการศึกษาเรื่องนั้นๆ จากเอกสารหรือ

กิจกรรมที่ผูสอนจัดให ในตอนที่ศึกษาหัวขอยอยนั้น ผูเรียนจะทํางานเปนกลุมกับเพื่อนที่ไดรับ

มอบหมายใหศึกษาหัวขอยอยเดียวกัน และเตรียมพรอมที่จะกลับไปอธิบายหรือสอนเพื่อนสมาชิกใน

กลุมบานของตนเอง การสอนแบบเติมเต็ม (Jigsaw) เปนการสอนที่อาจนําไปใชในการทบทวนเนื้อหา

ที่มีหลายๆ หัวขอ หรือใชกับบทเรียนที่เนื้อหาแบงแยกเปนสวนๆ ได และเปนเนื้อหาที่ผูเรียนศึกษา

จากเอกสารและสื่อการสอนได 

 

2. ขั้นตอนการสอนแบบ Jigsaw : 

ขั้นที่ 1 ผูสอนแบงหัวขอที่จะเรียนเปนหัวขอยอยเทากับจํานวนสมาชิกของแตละกลุม       

ถาขนาด 4 คน ใหแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน 

 ขั้นที่ 2 จัดกลุมผูเรียนใหมีสมาชิกที่มีความสามารถคละกัน (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 

(ขึ้นกับเนื้อหาที่ผูสอนแบง) ซึ่งจะเรียกกลุมนี้วากลุมบาน (Home Groups) สมาชิกในกลุมบานนี้จะ

ไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาคนละสวน (เปรียบเสมือนไดช้ินสวนของภาพตัดตอคนละ 1 ช้ิน) และ

หาคําตอบในประเด็นปญหาที่ผูสอนมอบหมายให 

 ขั้นที่ 3 สมาชิกในกลุมบานแตละคนจะแยกยายไปรวมกับสมาชิกกลุมอื่นที่ไดรับมอบหมาย

ในเนื้อหาเดียวกัน ซึ่งกลุมใหมนี้จะเรียกวากลุมผูเชี่ยวชาญ (Expert Group) สมาชิกในกลุมเชี่ยวชาญ

นี้จะรวมกันศึกษาเอกสารเพื่อทําความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นอยางละเอียด และรวมกันอภิปรายหา

ขอสรุปเนื้อหาสาระนั้นๆ เพื่อเตรียมทุกคนใหพรอมที่จะไปสอนหัวขอน้ันที่กลุมบานของตนเอง 

 ขั้นที่ 4 ผูเรียนแตละคนในกลุมผูเชี่ยวชาญกลบัไปสูกลุมบานของตน แลวผลัดเปลี่ยนเวียนกัน

อธิบายเนื้อหาสาระที่ตนเองไดไปศึกษามาจากกลุมเชี่ยวชาญใหเพื่อนในกลุมฟงทีละหัวขอ มีการ

ซักถามขอสงสัย ตอบปญหา และทบทวนใหเขาใจชัดเจน สมาชิกทุกคนในกลุมก็จะไดเรียนรูภาพรวม

ของเนื้อหาสาระทั้งหมด (เปรียบเสมือนการนําชิ้นสวนจัดเรียงตอกันเปนภาพ) 



22 วารสารการจดัการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 ขั้นที่ 5 ผูเรียนแตละคนทําแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดทุกหัวขอ แลวนําคะแนนของ

สมาชิกแตละคนในกลุมมารวมกัน เปนคะแนนสะสมของกลุม กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด จะไดรับรางวัล

หรือการชมเชย  

 

3. การนําไปใช 

  ตัวอยางการสอนแบบ Jigsaw : เนื้อหาเรื่อง Macro and Micro Nutrients  

จุดประสงค: เพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงบทบาทพื้นฐานของสารอาหารหลักและสารอาหารรองที่มี

ผลตอรางกาย 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม สื่อ/อุปกรณการสอน 

การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ  

Icebreaker : ผักผลไมชนิดไหนที่คุณเลอืก

รับประทาน? (15 นาที)   

- ภาพผักและผลไม

ตางๆ (ppt) 

- คอมพิวเตอร 

- โปรเจคเตอร 

- ตารางแสดงคาอิน

เด็กซของผักและผลไม

ชนิดตางๆ 

จุดประสงค 

    เ พื่ อ นํ า เ ข า สู

บทเรียนและเปนการ

สรางบรรยากาศการ

เรียนรูใหสนุกและเกิด

ความคิดเชิ งบวกใน

ก า ร เ ลื อ ก บ ริ โ ภ ค

อาหารที่ดีตอสุขภาพ 

ขั้นตอน 

1. ผูสอนฉายภาพผักและผลไมตางๆ  

2. ใหผูเรียนเลือกผักหรือผลไมทีจ่ะบริโภคเพียง 

1 ชนิด พรอมทั้งอธิบายเหตผุลสั้นๆในการ

เลือก 

3. ใหผูเรียนแตละคนหรือสุมใหเสนอความ

คิดเห็นในช้ันเรียน 

4. ผูสอนแสดงตัวอยางคาอินเด็กซของผกัและ

ผลไมชนิดตางๆ 

การนําเสนอความรู 

     

 

Jigsaw : Macro and Micro Nutrients (30 นาที)  

เน้ือหา : - ความหมายของสารอาหารแตละ

ชนิดและความจําเปนตอรางกาย 

           - แหลงอาหารที่ดีของสารอาหารแตละ

ชนิด 

           - ปริมาณพลังงานที่ไดรบัจาก

สารอาหารแตละชนิด 

           - ปริมาณสารอาหารแตละชนิดที่

รางกายควรไดรบัในแตละวัน 

- ใบความรูที่ 1 

คารโบไฮเดรต  

- ใบความรูที่ 2 

โปรตีน  

- ใบความรูที่ 3 ไขมัน  

- ใบความรูที่ 4  

วิตามิน 

- ใบความรูที่ 5 เกลือ

แร 
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ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม สื่อ/อุปกรณการสอน 

จุดประสงค 

    เพื่อใหผู เรียนไดรู

และเขาใจเนื้อหาโดย

การศึกษาหาความรู

ดวยตนเองและรวมมือ

กับผูอื่น และสามารถ

ถายทอดองคความรู

ใหเพื่อนสมาชิกรูและ

เขาใจได 

ขั้นตอน 

1. แบงกลุมผูเรียนกลุมละ 5 คน (โดยใชวิธีการ

นับ 1,2,3,4,5) ซึ่งกลุมนี้จัดเปนกลุมบาน 

(Home Groups)  

2. ผูสอนแจกใบความรูทั้งหมด 5 ใบความรู 

(เรื่อง คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน 

เกลือแร )  ใหแตละกลุ ม เพื่อแบ งความ

รับผิดชอบใหสมาชิกแตละคนรับผิดชอบคน

ละ 1 เรื่อง  

3. ใหสมาชิกแตละกลุมบานที่ไดรับมอบหมาย

ใบความรู เรื่องเดียวกัน แยกยายจากกลุม

บานไปจับกลุมใหมที่ไดรับมอบหมายเรื่อง

เ ดี ย ว กั น  ซึ่ ง ก ลุ ม ใ ห ม นี้ จั ด เ ป น ก ลุ ม

ผูเชี่ยวชาญ (Expert Group)   

4. ใหสมาชิกกลุมใหมนี้ชวยกันอานเอกสารใบ

ความรู  และอภิปรายสรุป เนื้ อหาสาระ 

จัดลําดับขั้นตอนการนําเสนอ เพื่อเตรียมทุก

คนใหพรอมที่จะไปสอนใหกับสมาชิกที่เหลือ

ในกลุมบานของตนเอง  

5. ผูเรียนแตละคนในกลุมผูเชี่ยวชาญกลับกลุม

บานของตน แลวผลัดเปลี่ยนเวียนกันอธิบาย

ใหเพื่อนในกลุมฟงทีละหัวขอ มีการซักถาม

ขอสงสัย ตอบปญหา และทบทวนใหเขาใจ

ชัดเจน 

การสรางองคความรู

รวมกัน 

Identifying : macro and micro nutrients 

(15 นาที) 

เน้ือหา : - การระบุชนิดอาหารทีเ่ปนแหลงที่ดี

ของสารอาหารชนิดตางๆ  

- กระดานไวทบอรด 

- ปากกาเขียนไวท

บอรด 

- กระดาษเปลา 



24 วารสารการจดัการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม สื่อ/อุปกรณการสอน 

จุดประสงค 

    เพื่อใหผูเรียนไดนํา

องคความรูที่ไดรับจาก

การเรียนเนื้อหาผาน

กิจกรรม Jigsaw มา

ประยุกตใชในกิจกรรม

สรุปองคความรู 

ขั้นตอน :  

1. ผูสอนอธิบายเนื้อหาเพิ่มเตมิ และตอบขอ

ซักถาม 

2. ใหผูเรียนเขียนชื่อหรือชนิดของอาหารที่เปน

แหลงที่ดีของสารอาหารชนิดตางๆ ที่ควร

บริโภคลงในกระดาษเปลา 

3. ผูสอนเขียนหัวขอสารอาหารหลกัและ

สารอาหารรองทั้ง 5 ชนิด ที่กระดานไวท

บอรด 

4. ใหผูเรียนแตละคนนําขอมูลที่ตนเองไดเขียน

ไวในกระดาษไปเขียนที่กระดานไวทบอรด

ตรงตามหัวขอของสารอาหาร 

5. ใหผูเรียนแตละคนเขียนชนิดอาหารที่เปน

แหลงสารอาหารชนิดตางๆ บนกระดานตาม

หัวขอที่กําหนด 

6. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายคําตอบวา

ถูกตองเหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางไร  

การลงมือทํา/

ประยุกตใช 

Individualizes : daily caloric needs (15 นาที) 

เน้ือหา : - การคํานวณปริมาณพลังงานที่

รางกายตองการในแตละวัน 

- ตารางคา BMR 

(อัตราการเผาผลาญ

พลังงานในแตละวัน) 

- คูมือการคํานวณ

ปริมาณพลังงานที่

รางกายตองการ 

- เครื่องคิดเลข 

จุดประสงค 

    เพื่อ ใหผู เรียนแต

ล ะ ค น ไ ด ทํ า ก า ร

คํ า น ว ณ ป ริ ม า ณ

พลั ง ง านที่ ร า งกาย

ตองการในแตละวัน 

เพื่ อชวยในการวาง

แ ผ น ก า ร บ ริ โ ภ ค

อ า ห า ร ไ ด อ ย า ง

เหมาะสม 

ขั้นตอน :  

1. ผูสอนแจกตารางคา BMR และคูมือการ

คํานวณปริมาณพลงังานทีร่างกายตองการให

ผูเรียนแตละคน 

2. อธิบายใหผูเรียนทําตามขั้นตอนในคูมือการ

คํานวณ 

3. ผูสอนเดินสงัเกตการณรอบหองและใหความ

ชวยเหลือผูเรียน 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการคํานวณผูสอนช้ีแจงผูเรียนให

บันทึกและจําคาที่ไดจากการคํานวณไวใน
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ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม สื่อ/อุปกรณการสอน 

การเรียนหัวขอตอไป 

การประเมินผลและ

งานมอบหมาย 

Question and Answer (5 นาที)  

Homework (5 นาที) 

Assessing student’s responses to 

activities (5 นาที) 

- กระดาษเปลา 

- เอกสารบันทึกการ

บริโภคอาหารภายใน 

1 วัน (การบาน) 

จุดประสงค 

    เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น

ค ว า ม รู แ ล ะ ค ว า ม

เขาใจที่ไดรับจากการ

เ รี ย น รู  แ ล ะ ก า ร

สะทอนของผูเรียนตอ

การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อนําไปสูการ

ปรับปรุง 

ขั้นตอน :  

1. ผูสอนถามคําถามที่เกี่ยวกบัเนื้อหา และให

ผูเรียนตอบลงในกระดาษที่แจก 

2.  ผูสอนสุมผูเรียนเพื่อตอบคําถาม หากมีคน

ใดยังตอบไดไมถูกตอง ผูสอนหรอืผูเรียน

ชวยกันอธิบายเพิ่มเตมิ 

3. ผูสอนอธิบายการบาน โดยใหผูเรียนบันทกึ

การบริโภคอาหารและจําแนกสารอาหารที่

เปนแหลงใหญที่สุด 

4. ผูสอนใหผูเรียนสะทอนการจัดกจิกรรมการ

เรียนรูโดยเขียนแสดงความคิดเห็นลงใน

กระดาษเปลา 

 

 

 

รายการอางอิง 

ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ.  

  พิมพครั้งที่ 7 (ฉบับพิมพเพิ่มเติม). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
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การใชเทคนคิ Role-Play  และ Team Discussion 

อาจารยศศิประภา  เกษมุต ิ

คณะวิทยาการจัดการ 

 

1. ลักษณะสําคัญและแนวคิด 

ในระหวางวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2556 ผูเขียนและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรคไดมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรูการเรียนการสอน ณ SHELTON COLLEGE 

INTERNATIONAL ประเทศสงิคโปร และไดเรียนรูแนวคิด “Teach Less, Learn More” หรือ “สอน

ใหนอย เรียนรูใหมาก” ซึ่งเปนเรื่องที่อยูภายใตกรอบแนวคิดของการทํา Active Learning  แนวคิด

ดังกลาวมีสวนผลักดันใหสิงคโปรกลายเปนประเทศที่มีการศึกษารุดหนาที่สุดในเขตอาเซียน  

เมื่อกลับมามองการศึกษาในประเทศไทย เปนที่รูกันดีวาในประเทศของเรานั้นไดใช

รูปแบบการสอนทีเ่รยีกวา วิธีการสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Learning Approach) หรือการสอน

แบบเนนหลักสูตรเปนสําคัญ มาเปนเวลารวมกวารอยป การสอนแบบดังกลาวจะชวยเพิ่มทักษะให

ผูเรียนคิด วิเคราะหในสิ่งที่หลักสูตรหรือผูสอนไดวางแผนไว  หรือเนนใหผูเรียนมีความ “เชื่อ” 

มากกวาจะ “คิด” และในศาสตรที่เขมงวดและถูกควบคุมดวยกรอบมาตรฐานและหลักปฏิบัติอยาง

วิชาชีพบัญชี วิธีการที่ผูสอนถายทอดความรูในแตละรายวิชาจึงคอนขางไปทางการสอนแบบดั้งเดิม

เสียเปนสวนมาก  ทําใหผูเรียนไมสามารถสรางทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ได  แต

เนื่องจากวิชาชีพบัญชี เปนศาสตรที่ตองอาศัยทักษะในการ คิดวิเคราะห ผูสอนจึงจําเปนตองหา

เทคนิคในการสอนใหม ๆ ที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝรูและคนควาขอมูลดวยตนเอง (Active 

Learning Approach)  มากกวาจะรอสิ่งที่ผูสอนปอนใหเพียงอยางเดียว เพื่อตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาในปจจุบัน  

จากประสบการณสอน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดทางดาน Active 

Learning  ที่ผานมา ผูเขียนไดเล็งเห็นวา ในรายวิชาการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

(Information System Audit and Control) ซึ่งผูเขียนไดมอบหมายใหรับผิดชอบในการจัดการ

เรียนการสอนนั้น เนื้อหาในรายวิชาในภาพรวมจะกลาวถึง การตรวจสอบและควบคุมบัญชีโดยใช

คอมพิวเตอรในวงจรธุรกิจตางๆ เพื่อปองกันการทุจริตและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น  ตลอดจน

เทคนิคการตรวจสอบระบบบัญชีโดยใชคอมพิวเตอรรวมทั้งกระดาษทําการที่ใชในการปฏิบัติงานให

เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี   ผูเขียนจึงไดเลือกเนื้อหาสวนหนึ่งของ

รายวิชา ซึ่งไดแกหัวขอ “การตรวจสอบวงจรคาใชจาย” มาใชจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning เนื่องจากเปนวงจรที่ทุกธุรกิจตองมี และพบความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตและความ

ผิดพลาดของขอมูลคอนขางมาก โดยเลือกใชเทคนิค Role-Play และ Team Discussion ซึ่งเทคนิค 
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Role-Play หรือการแสดงบทบาทสมมติ เปนวิธีสอนที่ผูสอนกําหนดหัวขอเรื่อง หรือสรางสถานการณ

ขึ้นมาใหคลายกับสภาพความเปนจริง แลวใหผูเรียนแสดงบทบาทตามที่สมมติขึ้น เพื่อหาแนวทางที่

สามารถนําไปแกปญหาตางๆ ที่ไดกําหนดไว  และเทคนิค Team discussion หรือการอภิปรายเปน

ทีม เปนเทคนิคที่ผูสอนกําหนดหัวขอหรือคําถาม  แลวใหนักเรียนทุกคนในกลุมรวมกันระดมความคิด 

และพูดอภิปรายพรอมกัน โดยข้ันตอน กระบวนการ และการนําเทคนิคดังกลาวไปใช จะกลาวถึงใน

หัวขอถัดไป  

 

2. ขั้นตอนและกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูในหัวขอการตรวจสอบวงจรคาใชจาย โดยใชเทคนิค Role-Play  

และ Team Discussion  มีดังตอไปนี้ 

 ขั้นที่ 1  กําหนดเปาหมายการเรียนรู 

 การกําหนดจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องของการตรวจสอบวงจรคาใชจาย

ภายหลังจากที่เรียนจบแลว นักเรียนจะตองสามารถ ระบุถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นและเอกสารขั้นตน 

(Source Document) ในวงจรรายจายได รวมถึงวิเคราะหถึงความเสี่ยง การตรวจสอบ และการ

ควบคุมภายในที่จําเปนสําหรับแตละกิจกรรมวงจรรายจายได 

ขั้นที่ 2  กําหนดหลักฐานการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรู 

หลักฐานการเรียนรู ไดแก  แบบฟอรมเอกสารที่ตองใชในวงจรคาใชจาย ใบงาน และคําตอบ

ที่ไดจากการอภิปรายกลุม  

การประเมินผลการเรียนรู ไดแก การตรวจเอกสารขั้นตนและการตอบคําถามในใบงาน การ

สังเกตการนําเสนอความคิดของผูเรียนหนาช้ันเรียน    

 ขั้นที่ 3  การวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 ในขั้นตอนนี้ไดมีการนําเทคนิค Role-Play และ Team Discussion มาใชในการจัดการ

เรียนรูใหหัวขอ การตรวจสอบวงจรคาใชจาย  โดยผูเขียนไดออกแบบกิจกรรม แบงเปน 5 กิจกรรม

หลัก ซึ่งรูปแบบของการจัดกิจกรรม มีดังตอไปนี้ 

  

3. การนําเทคนิค Role-Play และ Team Discussion  ไปใช 

จากกระบวนการวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเขียนไดกําหนดกิจกรรม

เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในกระบวนการทํางานของการตรวจสอบวงจรคาใชจาย โดยการนํา

เทคนิค Role-Play และ Team Discussion ไปใชกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

กิจกรรมที่  1  นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความจําเปนของวงจรคาใชจาย ที่กระทบตอวงจร

ธุรกิจอื่น ๆ 
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 กิจกรรมที่  2  แบงกลุมนักศึกษาออกเปน 4 กลุม เพื่อสรางบทบาทสมมติ (Role-Play) ให

ปฏิบัติงานในแตละฝายของบริษัท ฝายตาง ๆ จะรับผิดชอบดูแลกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นในวงจร

คาใชจาย ซึ่งไดแก ฝายจัดซื้อ  ฝายรับสินคา ฝายเตรียมการชําระเงินและจายเงิน และฝายบัญชี และ

แจกเอกสารที่จําเปนตองใชใหแตละฝายนําไปศึกษา 

 กิจกรรมที่  3  สรางกรณีศึกษาเพื่อใหผูเรยีนแตละกลุม พิจารณา ซึ่งกรณีศึกษาจะบอกวา 

ถาบริษัทจะตองเลือกซื้อสินคาจากผูขายรายหนึ่ง ฝายตาง ๆ ที่สมมติขึ้นจะตองทํางานอยางไร ใช

ขอมูลอะไรบาง และจะจัดการเอกสารที่แตละฝายไดรบั สงใหยังฝายตอไปอยางไร 

 กิจกรรมที่  4  แจกใบงาน  เพื่อใหแตละฝายพิจารณาวาในวงจรคาใชจายจะตองประกอบไป

ดวยกระบวนการใด และเอกสารที่จําเปนตองใชในแตละกระบวนการมีอะไรบาง 

 กิจกรรมที่  5  ใหผูเรียนในแตละกลุม ชวยกันอภิปราย (Team Discussion) เพื่อคนหาวา

การทํางานในฝายของตนเอง มีความเสี่ยงใดที่อาจเกิดขึ้น และหากตองการตรวจสอบการทํางานใน

ฝายของตนเอง จะตองทํางานอยางไร โดยผูเรียนสามารถคนหาขอมูลผานสื่อตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต 

หนังสือ เปนตน และเขียนคําตอบลงในใบงานจากนั้นใหตัวแทนของแตละกลุมมานําเสนอหนาชั้น

เรียน  

 ผลจากการนําเทคนิค เทคนิค Role-Play และ Team Discussion มาใชในการจัดการเรียน

การสอนในหัวขอการตรวจสอบวงจรคาใชจาย ในรายวิชาการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ 

พบวา การที่ผูเรียนไดสมมติบทบาทตนเองเปนพนักงานที่ตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในวงจรคาใชจาย 

ทําใหวิเคราะหและเขาใจถึงการทํางานในวงจรคาใชจายไดดียิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีการสอนแบบ

ดั้งเดิม ผูเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบในงานที่ตนไดรับมอบหมาย ซึ่งวัดผลไดจากการตรวจสอบ

คําตอบที่ไดในใบงาน การกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมเอกสารตาง ๆ และการนําเสนอขอมูล 

นอกจากนี้ในการลงมือปฏิบัติงานดวยกันเปนทีม ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางกัน  และผูเรียนมีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น 
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การเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) วิชา การบญัชีชั้นตน หัวขอสมการ

บัญชแีละการวิเคราะหรายการคา : เทคนคิการเรยีนรูแบบรวมมือ  

(Collaborative Learning) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี ตปนยีวรวงศ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

1. ลักษณะสําคัญของการเรียนการสอนแบบใฝรู 

 การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการเรียนรูแบบใฝรู (Active Learning-AL) นั้นเปน

แนวทางการเรียนรูในเชิงรุก มีการจดักิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติมากกวาการ

เรียนโดยวิธีการรับฟงการบรรยายเพียงอยางเดียว ซึ่งผูสอนตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีการเรียนรู

จากการอาน การลงมือเขียน การอภิปรายโตตอบ และการวิเคราะหปญหา (Bonwell, C., & Eison, 

J.,1991) รวมถึงการใหผูเรียนไดมีวิธีการคิดขั้นสูง (higher order thinking) ซึ่งไดแก การวิเคราะห 

(analysis) สังเคราะห (synthesis) และการประเมินคา (evaluation) ซึ่งจะเห็นไดวารูปแบบการ

เรียนรูแบบใฝรูนี้ เปนแนวคิดของการเรียนรูแบบกวางๆ โดยมีวิธีการในการปฏิบัติในอีกหลายวิธี ซึ่ง

แตละวิธีจะเนนที่การใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดลงมือปฏิบัติ 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูและความจํา Cone of Learning ของ Edgar Dale ที่ไดสรุปไววา 

คนเราจะมีความจําคงเหลือมากกวารอยละ 90 ก็ตอเมื่อไดลงมือปฏิบัติหรือสัมผัสจริงในสิ่งนั้นๆ 

ดังนั้นกระบวนการเรียนรูแบบใฝรูน้ีจะทําใหผูเรียนสามารถรักษาผลการเรียนรูใหอยูไดนาน (long 

term memory) มากกวากระบวนการเรียนรูแบบ Passive Learning (PL) 

 

2. แนวคิดการเรียนรูแบบใฝรู 

การเรียนการสอนแบบใฝรู จะเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น โดยมีการรวมมือ

ระหวางผูเรียนดวยกัน สําหรับในสวนของผูสอนตองลดบทบาทในการสอนลง และไปเพิ่มในสวนของ

กระบวนการและกิจกรรมที่จะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู และรวมทํากิจกรรม

ตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชนการแลกเปลี่ยนประสบการณโดยการพูดคุย การลงมือเขียนสิ่งที่เรียนรู รวมถึง

การรวมอภิปรายกับกลุมเพื่อน โดยแนวคิดการเรียนรูแบบใฝรูนี้ มีองคประกอบ ดังนี้ 1) การพูดและ

การฟง (talking and listening) 2) การอาน (reading) 3) การเขียน (writing) และ 4) การสะทอน 

(reflecting) (กาญจนา ลาภบุญเรือง, 2544) ซึ่งองคประกอบทั้ง 4 นี้ จะเปนทักษะที่เกิดขึ้นในการ

เรียนการสอนทุกวิธี โดยแตละวิธีจะเกิดทักษะดังกลาวมากนอยแตกตางกัน เชนการอภิปราย 

(discussion) ผูเรียนจะใชทักษะการพูดและการฟง สําหรับการทํากรณีศึกษา (case study) ผูเรียน

จะใชทักษะการอาน การเขียน และการสะทอน เปนตน 
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3. กระบวนการจัดการเรียนรู 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การบัญชีชั้นตน หัวขอสมการบัญชีและการวิเคราะห

รายการคาในครั้งนี้ ไดใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบใฝรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ 

(collaborative learning)และไดกําหนดแผนในการเรียนรูไว 6 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) การนําเขา

สูบทเรียน 2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ 3) การสรางองคความรูรวมกัน 4) การนําเสนอความรู   

5) การลงมือปฏิบัติหรือการประยุกตใช และ 6) การประเมินผล 
 

                           
 

แผนภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู 

 

 การนําเขาสูบทเรียน 

 การนําเขาสูบทเรียนเปนขั้นตอนแรก โดยเริ่มดวยการทักทายผูเรียน แนะนําวิธีการเรียนและ

จุดประสงคของการเรียน เพื่อใหผูเรียนทราบวาเมื่อจบบทเรียนแลว ผูเรียนจะไดอะไรบางจากการเรียน เปนการ

กระตุนความสนใจของผูเรียนกอนเริ่มกระบวนการเรียนการสอน 

 

 

 

การประเมินผล

การลงมือปฏิบัติหรือการประยุกตใช

การนําเสนอความรู

การสรางองคความรูรวมกัน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ

การนําเขาสูบทเรียน
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การแลกเปลี่ยนประสบการณ  

ในขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนประสบการณนี้ ผูสอนใชเทคนิคการเรียนรูในรูปแบบของ 

Think, Share, Learning Together ตามลําดับดังนี้ 

 1. ใหนักศึกษาทุกคนนําความรูและประสบการณเดิมที่ตนเองมีอยูมาพูดคุยเพื่อเปนการ

แลกเปลี่ยนประสบการณกัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวขอสมการบัญชี (accounting equation) และการ

วิเคราะหรายการคา (business transaction) 

 2. ตรวจสอบความรู ของนักศึกษาแตละคนในเรื่องของสมการบัญชีและการวิเคราะหรายการ

คา โดยผูสอนไดแจกใบกิจกรรมที่ 1.1 (ใหอธิบายความหมายของสมการบัญชี) และใบกิจกรรม 1.2 

(ใหอธิบายความหมายของการวิเคราะหรายการคา) ใหนักศึกษาทุกคนตอบคําถามตามใบกิจกรรม 

 3. แบงกลุมนักศึกษา กลุมละ 4-5 คน ใหนักศึกษาแตละคนนําความรูที่เกี่ยวกับสมการบัญชี

และการวิเคราะหรายการคา ที่ไดตอบในใบกิจกรรมที่ 1.1 และใบกิจกรรม ที่ 1.2 ของตนเองมาพูดคุย 

แลกเปลี่ยนกันซึ่งกันและกัน เปนการปรับเปลี่ยนความรูเดิมเพื่อนําไปสูการสรางองคความรูใหม 

 4. ทดสอบความรูกอนเรียน (pre-test) จากแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ 

 5. ผูสอนสรปุพรอมเฉลยใบกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2 

  

การสรางองคความรูรวมกัน 

สําหรับขั้นตอนของการสรางองคความรูรวมกันนี้ เปนกระบวนการที่ตองอาศัยการทํางานเปนทีม 

เพื่อที่จะนําความรูที่ไดเรียนรูรวมกันมา นํามาสังเคราะหเปนองคความรูใหไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูสอนใช

เทคนิคการเรียนรูในรูปแบบ Student Teams Achievement Divisions (STDA) ตามลําดับดังนี้  

1. ใหตัวแทนแตละกลุมรายงานผลของการที่ไดมีการทบทวนความรูรวมกันภายในกลุมจน

สามารถที่จะอธิบายถึงความหมายของสมการบัญชีและการวิเคราะหรายการคาได และสามารถเขาใจ

ถึงประเภทของรายการคา และอธิบายพรอมยกตัวอยางของรายการคาไดรวมถึงถายทอดเนื้อหา

ความรูที่ไดโดยการผานกิจกรรมการรายงานในช้ันเรียน 

2. นักศึกษารวมกันอภิปรายผลงานที่ตัวแทนกลุมไดรายงาน จดบันทึกสรปุความรู 

          3. ผูสอนทําการสรุปโดยใชหลกัทฤษฎีที่เกีย่วของกับสมการบัญชีและการวิเคราะหรายการคา 

และอธิบายถึงเนื้อหาของบทเรียน หัวขอสมการบัญชีและการวิเคราะหรายการคานําเสนอแหลงคนควา

ขอมูลเพิ่มเติมและสรุปเปนใบความรูที่ 1 สมการบัญชีและใบความรูที่ 2 การวิเคราะหรายการคา 

  

 การนําเสนอความรู 

 ขั้นตอนของการนําเสนอความรูนั้น ผูสอนยังคงยึดหลกัของการทํางานเปนทีมโดยกําหนดให

นําเทคนิค Team-solo มาใชในการนําเสนอความรู ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
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  1. นักศึกษาลงมือทํางานตามใบกิจกรรม ทําแบบฝกปฏิบัติซึ่งเปนการเนนย้ําและพัฒนา

ทักษะความรูที่ไดเรียนรูรวมกันแลวเพื่อใหเกิดความชํานาญและความเชี่ยวชาญมากขึ้นโดยจะ

ดําเนินการในลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน โดยมีผูสอนเปนผูควบควบดูแลแนะนําเพิ่มเติม   

  2. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานที่ไดมีการรวมกันปฏิบัติภายในกลุมใหกับเพื่อนรวมชั้นเรียนได

รับทราบและตอบขอซักถามจากเพื่อนรวมชั้นเรียนและผูสอน 

   

  การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช 

  ในสวนของขั้นตอนของการลงมือปฏิบัตหิรอืการประยกุตใชน้ัน เปนกระบวนการที่ใชวัดวากลุม

ผูเรียนเกดิความรูจากการเรียนรูไดมากนอยเพียงใด โดยผูสอนไดใชเทคนิค Formations, Team project, 

Pair Check ในการดําเนนิการในขั้นตอนนี้ โดยมีลําดบัการดําเนินการ ดังนี ้

  1. ผูสอนกําหนดโจทยปญหา (ใบกิจกรรม) ที่เกี่ยวกับสมการบัญชีและการวิเคราะหรายการ

คา ใหนักศึกษารวมกันวิเคราะห แกปญหาและ สรุปปญหา ขอสังเกตตางๆ ที่พบสําหรับโจทยปญหาที่

ไดรับและสรุปเสนอแนะตอไป 

        2. นักศึกษารวบรวม วางแผนและวิเคราะหโจทยปญหาที่ไดรับมาทําการสรุปเพื่อดําเนินการ

หาวิธีการแนวทางในแกไข และนําเสนอ พรอมใหขอสังเกต ขอเสนอแนะในการนําไปประยุกตใชตอไป 

 

การประเมินผล 

 นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนหัวขอสมการบัญชีและการวิเคราะหรายการคารวม 

จํานวน 30 ขอ ผูสอนตรวจประเมินผลของการทดสอบ 

 

บทสรุป 

 การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการเรียนรูแบบใฝรู (Active Learning--AL) จะทํา

ใหนักศึกษาสามารถเขาใจในเนื้อหาที่ไดเรียนรูไดดี เพราะเปนการเรียนรูที่เนนการไดลงมือปฏิบัติจริง 

และทําใหนักศึกษาสามารถจดจําความรูที่ไดเรียนรูนั้นไดยาวนาน เนื่องจากเปนการเรียนรูที่ไดเรียนรู

โดยใชทักษะในทุกดานเชน การพูด การฟง การอาน และการเขียน เปนตน และนักศึกษายังไดเรียนรู

ดวยวิธีการคิดขั้นสูง (higher order thinking) เชน การวิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคา 

นอกจากนี้ ยังเปนการสรางสมัพนัธภาพที่ดีในกลุมของนักศึกษา เนื่องจากกระบวนการเรียนรูในแตละ

ขั้นตอนนั้นจะตองมีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยผูที่เรียนเกงก็มีโอกาสไดชวยเหลือผูที่เรียน

ออนกวา ทําใหเกิดความภูมิใจและความรูสึกที่ดีตอกัน จะเห็นไดวา รูปแบบการเรียนรูแบบใฝรูนี้จะ

ทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินชีวิตไดตอไป 
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การเรียนการสอนแบบใฝรู ดวยเทคนคิ การคดิเดี่ยว คิดคู คิดรวมกัน 

เทคนคิแบบตอภาพ และการใชแผนผังทางปญญา ตอพฤตกิรรมการเรียนรู 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาทางวิทยาศาสตร 

อาจารย ดร.ทะเนตร อุฤทธิ ์

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู Active Learning เปนระบบการจัดการเรียนการ

สอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรูไดพัฒนาการเรยีนรูตามศักยภาพ

ความตองการ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล โดยมีการลงมือปฏิบัติ สํารวจตรวจสอบ คิด

วิเคราะห แกปญหาดวยตนเอง มีการเรียนรูรวมกัน มีปฏิสัมพันธทางสังคม และผูเรียนไดแสดงออกซึ่ง

ทักษะหลายดาน ไดแก การพูด (Talk) การฟง (Listen) การอาน (Read) การเขียน (Write) และการ

สะทอน (Reflect) ความรูสึกความคิดเห็นจากความรูที่ผูเรยีนไดเรียนรูไปแลว อันจะนําไปสูการเรียนรู

ที่แทจริง ตรงขามกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ที่เปนการเรียนการสอนโดยเนนการสอนแบบ

บรรยาย ผูสอนมีหนาที่ใหความรูแกผูเรียนโดยตรง การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไป

ยังนิยมการเรียนการสอนเฉพาะในตําราเพียงอยางเดียว วัดและประเมินผลจากความรู ความจํา    

โดยไมเปดโอกาสใหผู เรียนมีบทบาทในการเรียน การสอนแบบอดีตนั้นผูสอนสวนใหญมักเปน

ศูนยกลางของการเรียนการสอน สอนโดยพูดและเขียนบรรยาย ผูเรียนมีบทบาทเพียงฟง เขียน และ

จดตามผูสอน อีกทั้งยังไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด วิธีการหาความรูเพิ่มเติม รวมถึง

การทํางานรวมกับคนอื่น ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้เรียกวาการเรียนโดยผูสอนเปนศูนยกลาง 

(Passive Learning) สําหรับการเรียนการสอนแบบใฝรูในรายวิชาทางดานวิทยาศาสตรนั้นถือวายังไม

แพรหลายมากนัก เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชามีมาก และยุงยาก ซับซอน ดังนั้นสวนใหญการเรียนการ

สอนรายวิชาทางวิทยาศาสตรจะเปนการบรรยายจากอาจารยผูสอนเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนเหตุให

ผูเรียนขาดความสามารถในการคิดและการสรางความรูดวยตนเองและอาจสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่

ไมดีตอการเรียนรูในรายวิชาดังกลาว 

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูรายวิชาทางวิทยาศาสตร กรณีศึกษารายวิชาจุลชีววิทยา

และปรสิตวิทยา ซึ่งเปนวิชาในหลักสูตรของระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ 

พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  เนื่องจากผูเรียนไมมีพื้นฐานมากอน จึงเปนการดีที่ผูสอน   
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จะปรับพื้นฐานดานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา อีกทั้งเนื้อหาที่มากผนวกกับมีความซับซอนยาก     

ตอการทําความเขาใจ ผูวิจัยคิดหาแนวทางที่จะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน โดยใชการจัดการ

เรียนการสอนแบบใฝรูหลากหลายเทคนิค ไดแก การคิดเดี่ยว  คิดคู  คิดรวมกัน  เทคนิคแบบตอภาพ 

และการใชแผนผังทางปญญา  ซึ่งหลายๆ เทคนิคจะชวยในการพัฒนาสติปญญา มีทักษะการคิด   

การสื่อสาร การแกปญหา รวมทั้งมีทักษะทางสังคม เชน การรวมมือ การชวยเหลือ การปฏิสัมพันธ

ในทางสรางสรรค ความอดทนตอความแตกตาง เรียนรูในการพึ่งพาผูอื่น มีสวนรวมในการตัดสินใจ

และการทํางานเปนทีม  

ขั้นตอนและกระบวนการเริ่มจากการเลือกเนื้อหาที่มีความยุงยากซับซอน และมีผล         

ตอกระบวนการคิด วิเคราะหของนักศึกษามาใชเปนบทเรียนศึกษา โดยประชากรและกลุมตัวอยาง   

ที่ใชในการวิจัยจํานวนทั้งหมด 39 คน ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการ

คิดเดี่ยว คิดคู  คิดรวมกัน  เทคนิคแบบตอภาพ และการใชแผนผังทางปญญา และมีตัวแปรตาม 3   

ตัวแปร ไดแก  1) พฤติกรรมการเรียนรู  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) ความพึงพอใจใน     

การเรียน โดยใชแบบสอบถาม คะแนนกอนและหลังสอบ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู

รวมกันภายในช้ันเรียน เปนเครื่องมือในการประเมินผลสมัฤทธิ์ในดานตางๆ ซึ่งจากผลการจดัการเรยีน

การสอนแบบใฝรูรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สามารถสรุปผลจากการศึกษาไดดังนี้ 

- ผลของพฤติกรรมการเรียนรูรวมถึงผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

- นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยหลากหลายเทคนิคดังกลาวขางตน มีความพึงพอใจ

ในการเรียนในระดับมาก 

 

3. การนําไปใช 

จากการนําเทคนิคการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active learning) มาทดลองใชกับการเรียน

การสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา พบวา ใหประสิทธิผลที่สูงขึ้นกวาการเรียนการสอนแบบ 

Passive learning ตามปกติ สามารถกลาวไดวา  นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรู         

ดวยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู  คิดรวมกัน  เทคนิคแบบตอภาพ และการใชแผนผังทางปญญา มีความ  

พึงพอใจในการเรียนรูอยูในระดับดีมาก  ทั้งนี้นาจะเนื่องจากการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิค  

การเรียนแบบรวมมือนี้  ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น  ซึ่งสอดคลองกับหลัก      

การจัดการเรียนแบบใฝรูที่วาเปนการเรียนอยางมีชีวิตชีวา  การเรียนที่อาศัยการทํางานเปนทีม  ทําให

เกิดกระบวนการเรียนรูในการอยูรวมกันในสังคม (บัญญัติ  ชํานาญกิจ. 2551)  และสอดคลองกับ

เทคนิคการทําผังกราฟฟกที่วาผังกราฟฟกเปนแผนผังทางความคิด  ประกอบไดดวยความคิดหรือ

ขอมูลสําคัญ ๆ ที่เชื่อมโยงกันอยูในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งทําใหเห็นโครงสรางของความรูหรือเนื้อหาสาระ
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นั้น ๆ เปนเทคนิคที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ  จํานวนมาก  เพื่อชวยให

เกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้นไดงายขึ้น  และจดจําไดนาน (ทิศนา  แขมมณี. 2543) ซึ่งการใช

เทคนิคการเรียนการสอนแบบใฝรูทําใหนักศึกษารูสึกเหมือนไดมีสวนรวมในการเปนเจาของบทเรียน

ดวยตนเอง มีการเสนอแนวคิด รวมกันใหขอคิดเห็น ซึ่งจัดไดวาเปนการเรียนการสอนแบบมีแรงจูงใจ 

(Motives) ทําใหสภาวะของจิตที่ไดรับการกระตุนใหเกิดความปรารถนาในการที่อยากมี อยากได 

อยากเปน เปนกระบวนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึน ซึ่งวัดไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบ

ตางๆ จัดเปนประเภทแรงจูงใจใฝเรียนรูเชนกัน (กฤตมันต วัฒนาณรงค. 2552)    

ผลจากการศึกษาของผูวิจัย สนับสนุนการนําเทคนิคการเรียนการสอนแบบใฝรูมาใชในการ

เรียนการสอนนักศึกษาในยุคปจจุบัน เพราะทําใหเกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพแตทั้งนี้การ

เลือกเทคนิคที่ เหมาะสมก็จําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากศาสตรและธรรมชาติของแตละรายวิชาไม

เหมือนกัน จึงตองคํานึงถึงการนําเทคนิคตางๆ มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุดดวย 
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เทคนคิวิธีสอนแบบคดิเดี่ยว-คดิคู-คดิรวมกนั (Think-Pair-Share)   

และเทคนคิวงกลมซอน (Inside-Outside Circle) 

อาจารยชื่นจิต  พงษพูล 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวความคิด 

 เทคนิคการสอนแบบคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน (Think-pair-share) เปนเทคนิคที่เริ่มจาก

ปญหาที่ครูผูสอนกําหนดนักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกับ

เพื่อนที่เปนคู  จากนั้นจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน  เมื่อมั่นใจวาคําตอบของ

ตนถูกตองหรือดีที่สุด  จึงนําคําตอบเลาใหเพื่อนทั้งชั้นฟง (Kagan. 1995: 46-47 อางถึงใน พิมพันธ  

เดชะคุปต. 2541: 41-44) 

 เทคนิคการสอนแบบวงกลมซอน (Inside-outside Circle) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนนั่งหรือ

ยืนเปนวงกลมซอนกัน 2 วง จํานวนเทากัน วงในหันหนาออก วงนอกหันหนาเขา นักเรียนที่อยูตรงกัน

จับคูกันเพื่อสัมภาษณซึ่งกันและกัน หรืออภิปรายปญหารวมกัน จากนั้นจะหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนคูใหม

ไปเรื่อยๆ ไมซ้ําคูกัน โดยนักเรียนวงนอกและวงในเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันขาม ( Kagan. 1995: 10) 

   

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

2.1 ขั้นตอนการสอนแบบคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน (Think-pair-share)  

(อางถึงใน กมลลักษณ และคณะ, 2554) 

ขั้นที่ 1 คิด (Think) เปนขั้นตอนที่กระตุนใหผูเรียนไดคิดในประเด็นปญหาตางๆการกลาวนํา

ถึงสาระสําคัญของบทเรียนรวมทัง้การแนะนําใหผูเรียนไดคิดถึงเรื่องทีจ่ะตองศึกษาในขั้นตอนตอไป  

ในข้ันนี้จะตองดําเนินการทัง้ชั้นเรียน  เพื่อใหผูเรียนทั้งหมดเกิดความคิดรวมและประสานความคิดให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูเรียนแตละคนหาคําตอบดวยตนเองโดยลําพังอยางอสิระ สัก 2-3 นาที 

ขั้นที่ 2 จับคู (Pair) เปนขั้นตอนที่จัดใหผูเรียนจับกันเปนคูๆ เพื่อใหแตละกลุมรวมกันศึกษา

บทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเหน็และสรางสรรคกิจกรรมการเรียนรวมกันใหสามารถศึกษาบทเรียนได

สําเร็จลุลวงและสามารถคนหาคําตอบของประเด็นปญหาที่ตองการได การเรียนรูในขั้นตอนนี้

เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน ที่ประกอบดวย ๔ ขั้นตอนยอยๆดังนี้ 

- Motivation  ข้ันตอนการนําเขาสูบทเรียน 

- Information ข้ันตอนการศึกษาเนือ้หาบทเรียน   โดยใชสื่อการสอนหรือจากใบความรู 

- Application ขั้นการทดสอบความสําเรจ็ในการเรียนรู 

- Progress     ขั้นตอนการประเมินผลความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน 
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ขั้นที่ 3 แบงปน (Share) เปนขั้นตอนสุดทาย หลังจากการศึกษาบทเรียนแลว  โดยการทํา

การสลายกลุมผู เรียนที่จับกันเปนคูแลวสรุปผลการคนหาคําตอบรวมกันทั้ งชั้นอีกครั้งหนึ่ง           

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู  สรุปผล  และอภิปรายผลการคนพบจากการศึกษาบทเรียนในขั้นตอนที่ผาน

มารวมทั้งใหขอสรุปหรือเสนอแนะใดๆ ตอผูสอนได 

 

 2.2 ขั้นตอนการสอนดวยเทคนิคการสอนแบบวงกลมซอน (Inside-outside Circle) 

  ขั้นที่ 1 ใหนักเรียนนั่งหรอืยืนเปนวงกลมซอนกัน 2 วง จํานวนเทากัน วงในหันหนาออก วง

นอกหันหนาเขา  

  ขั้นที่ 2 นักเรียนที่อยูตรงกันจับคูกันเพื่อสัมภาษณซึ่งกันและกัน หรืออภปิรายปญหารวมกัน  

  ขั้นที่ 3 จากนั้นจะหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนคูใหมไปเรื่อยๆ ไมซ้ําคูกัน โดยนักเรียนวงนอกและวง

ในเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันขาม และจับคูกันเพื่อสัมภาษณซึ่งกันและกัน หรืออภิปรายปญหา

รวมกันไปเรื่อยๆ จนวนกลับมาเจอกับคูเดิม ดังรูป  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

เทคนิคการสอนแบบวงกลมซอน (Inside-outside Circle) 

 

3. การนําไปใช 

ตัวอยางการใชเทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน (Think-pair-share) ในการเรียนการสอน 

1. ผูสอนมอบใบความรูในเรื่องสวนประกอบของไข (ผูสอนไดแบงหัวขอใหแตละกลุมไวเรียบรอย

แลว) จากนั้นใหนักศึกษาในแตละกลุมแบงหัวขอยอยใหเพื่อนในกลุม แลวแยกไปศึกษาหัวขอที่ตนเองไดรับ 

แลวนําคําตอบนั้นเขียนในใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 (เดี่ยว : Think) ใชเวลา 5 - 10 นาที 

        2. ใหนักศึกษาจับคูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุมเดียวกันเกี่ยวกับโครงสรางภายในไขและ

บันทึกในใบงานที่ 1  ตอนที่ 2  (คู : Pair) ใชเวลา 10-15 นาที 
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        3. ใหนักศึกษาแตละคูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาอีกคูหนึ่งในกลุมเดียวกันและบันทึกในใบ

งานที่ 1  ตอนที่ 3  (คู : Share) ใชเวลา 20 นาที  

        4. ผูสอนสุมเรียกชื่อนักศกึษาในแตละกลุมใหนําเสนอความคิดเห็นหนาช้ันเรียน 

        5. ผูสอนใหนักศึกษาทั้งหองรวมกันประกอบโครงสรางของไขที่แตละกลุมไดเรียนรูไปแลวนั้น 

ใหออกมาเปนไขหนึ่งฟอง 

 

ตัวอยางการใชเทคนิควงกลมซอน (Inside-outside circle) 

 1. ผูสอนใหนักศึกษาแตละคนเขียนคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องไขและผลิตภัณฑที่ไดศึกษา

มาแลวมาคนละ  คําถามพรอมทั้งเขียนคําตอบลงในใบงานที่ผูสอนกําหนดให 

   2.  ใหนักศึกษายืนเรียงเปนวงกลมซอนกันสองวง โดยใหนักศึกษาหันหนาเขาหากัน 

นักศึกษาที่อยูตรงกันจบัคูกันเพื่อถามคําถามที่แตละคนไดเตรียมไว จากนั้นจะหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนคู

ใหมไปเรื่อยๆ ไมซ้ําคูกัน (Inside-outside circle) วนจนกลัมาเจอคูเดิม  

 3. จากนั้นรวมกันสรปุเนือ้หารวมกันทัง้ชั้นเรียน 
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ผังความคิด (Mind Map) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย ทองทรัพย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

Mind Map คือ การถายทอดความคิด หรือขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูในสมอง ลงกระดาษ โดยการ

ใชภาพ สี เสน และการโยงใย แทนการจดยอแบบเดิมที่เปนบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงลาง  

Mind Map ชวยเปนสื่อนําขอมูลจากภายนอก เชน หนังสือ คําบรรยาย การประชุม สงเขา

สมองใหเก็บรักษาไวไดดีกวาเดิม ซ้ํายังชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคไดงายเขา เนื่องจากจะเห็นเปน

ภาพรวม และเปดโอกาสใหสมองใหเชื่อมโยงตอขอมูลหรือ ความคิดตาง ๆ เขาหากันไดงายกวา 

Mind Map “ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมลูเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลกั 

ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสมัพันธกัน”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

1. เตรียมกระดาษเปลาที่ไมมีเสนบรรทัด โดยวางกระดาษในแนวนอน 

2. วาดภาพหรือเขียนขอความที่สื่อถึงเรื่องที่จะทําไวกลางหนากระดาษ โดยใชสีอยางนอย    

3 สี และตองไมตีกรอบดวยรูปทรงเรขาคณิต 
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3. คิดถึงหัวเรื่องสําคัญที่เปนสวนประกอบของเรื่องที่ทํา Mind Map โดยใหเขียนเปนคํา ที่มี

ลักษณะเปนหนวย หรือเปนคําสําคัญ (Key Word) สั้น ๆ ที่มีความหมาย บนเสน ซึ่งแตละเสนจะตอง

แตกออกมาจากศูนยกลางไมควรเกิน 8 กิ่ง 

4. แตกความคิดของหัวเรื่องสําคัญแตละเรื่องในขอ 3 ออกเปนกิ่ง ๆ หลายกิ่ง โดยเขียนคํา

หรือวลีบนเสนที่แตกออกไป ลักษณะของกิ่งควรเอนไมเกิน 60 องศา 

5. แตกความคิดรองลงไปที่เปนสวนประกอบของแตละกิ่ง ในขอ 4 โดยเขียนคําหรือวลีเสน  

ที่แตกออกไป ซึ่งสามารถแตกความคิดออกไปเรื่อยๆ 

6. การเขียนคํา ควรเขียนดวยคําที่เปนคําสําคัญ (Key Word) หรือคําหลักที่มีความหมาย

ชัดเจน 

7. คํา วลี สัญลักษณ หรือรูปภาพใดที่ตองการเนน อาจใชวิธีการทําใหเดน เชน การตีกรอบ 

8. ตกแตง Mind Map ที่เขียนดวยความสนุกสนานทั้งภาพและแนวคิดที่เชื่อมโยงตอกัน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

3. การนําไปใช 

1. ใชระดมพลังสมอง  

2. ใชนําเสนอขอมูล  

3. ใชจัดระบบความคิดและชวยความจํา  

4. ใชวิเคราะหเนื้อหาหรืองานตาง ๆ  

5. ใชสรุปหรือสรางองคความรู 
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รายการอางอิง 

ทิศนา แขมมณี. (2557). ศาสตรการสอน: องคความรูเพื่อการจัดการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ. กรงุเทพมหานคร: ดานสุทธาการพิมพ.
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Flipped Classroom 

อาจารยนัฐธีรนนช  รอดชื่น 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1.  ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

 การจัดการเรียนการสอนที่เนนการทองจําจากตํารา โดยไมไดทําความเขาใจกับสภาพความ

เปนจริง จะกอใหเกิดผลเสีย คือ ยิ่งเรียนยิ่งหางตัวมาก เพราะมองวาผูเรียนเปนเพียงภาชนะรองรับ

ความรูเปนวัตถุไรชีวิต (Object) เปนการสอนโดยการใชการบรรยายดวยคําพูดและอาศัยแบบเรียน

เปนหลัก ประกอบวัฒนธรรมของไทยในเรื่องใหเด็กตองเชื่อฟงผูใหญ ทําตามคําสั่งเพียงอยางเดียว

หามเสนอความคิดเห็น โดยไมเปดโอกาสใหคิดแตครอบงําใหเชื่อตาม และไมเคยสอนใหรูจักคิด รูจัก

แกปญหา รูจักวิเคราะหดวยตนเอง จึงเปนเหตุใหผูเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด คิดไมเปน ทําไม

เปน เนนเนื้อหาความรูเปนสวนใหญและเพื่อสอบทําคะแนนดีดีโดยฝกฝนแตความจําเพียงอยางเดียว 

ทําใหกระบวนการคิดหยุดชะงัก กิจกรรมที่ใชในการสอนเปนแบบแยกสวน ขาดความเชื่อมโยง     

ขาดความเปนเหตุ เปนผล ขาดความคิดสรางสรรค ทําใหกระบวนการเรียนรูที่ผานมา ครู คือ ผูรูที่สุด 

(Teacher centered) เปนผูที่มีหนาที่ในการถายทอดความรูเปน “ผูให” เปนผูมีอํานาจ (Dominant 

partner) โดยมีนักเรียนเปน “ฝายรับ” (Passive being) กระบวนการเรียนรูจึงเกิดทิศทางเดียว     

คือจากครูสูนักเรียน (พจนี เทียมศักดิ์, 2543:21) 

 การเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)เปนแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนแบบใหมที่ Jonathan และ Aaron ครูวิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park High School 

สหรัฐอเมริกา คิดคนขึ้น จนนําไปสูหองเรียนกลับดานในป 2007 จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะเปน

แนวคิดในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เนนการสอนใหนอย เรียนให

มาก (Teach less Learn more)เปนการกลับดานหองเรียนซึ่งแตกตางจากการจัดการเรียนใน

ปจจุบันที่เนนการสอนของครูมากและผูเรียนไดเรียนรูนอย “การเรียนรูแบบกลับดาน คือ ศาสตรการ

สอนวิธีการหนึ่งที่เปลี่ยนจากการสอนแบบบอกความรูหรือการเรียนรายบุคคล มาเปนการเรียนรูแบบ

กลุมเพื่อสรางการเรียนรูดวยตนเอง ผลการเรียนรูแบบนี้จะเกิดขึ้นจากสรางการเรียนแบบพลวัตร 

ภายใตสิ่งแวดลอมทางการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ โดยครูจะเปนผูแนะนําทางปญญาเพื่อใหผูเรียนได

ประยุกตความคิดรวบยอดและการสรางสรรคในเนื้อหาวิชาตาง ๆ” การจัดการเรียนการสอนแบบ

กลับดาน (Flipped Learning)กับรปูแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม (Traditional Learning)

กลาวคือ การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรยีนกลับดานนั้น จะมุงเนนการสรางสรรคองคความรูดวย

ตนเอง ตามทักษะ ความรู  ความสามารถ และสติปญญาของแตละบุคคล ( Individualized 

Competency)ตามอัตราความสามารถทางการเรียนแตละคน (Self-Paced)จากประสบการณที่ครู
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จัดใหผานสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทในปจจุบันและเปนลักษณะการเรียนรูจากแหลง

เรียนรูนอกชั้นเรียนอยางอิสระทั้งดานความคิดและวิธีปฏิบัติ ซึ่งแตกตางจากการเรียนแบบเดิมที่ครู

เปนผูปอนความรูประสบการณใหผูเรียนในลักษณะของครูเปนศูนยกลาง (Teacher Center) 

 ดั้งนั้น การสอนแบบกลับทางจะเปนการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครอูยางสิน้เชิง ครูจะไมใชผู

ถายทอดความรูแตจะทําบทบาทเปนติวเตอร (Tutors) หรือโคช (Coach) ที่จะเปนผูจุดประกายและ

ความสนุกสนานในการเรียน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการเรียน (Facilitators) ในช้ันเรียน  

 

ตารางที่ 1.1  เปรียบเทียบระหวางการสอนแบบเดิมกับการเรียนแบบหองเรียนกลบัดาน 

รูปแบบ ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน 

การสอนแบบดัง้เดิม บรรยาย ทําแบบฝกหัดและแกปญหา 

การเรียนแบบหองเรียนกลบัดาน ทําแบบฝกหัดและแกปญหา วีดีโอการสอน,เนื้อหาออนไลน 

ตั้งคําถามและตอบคําถาม 

การเรียนรูแบบกลุม/การ

แกปญหาปลายเปด 

คําถามแบบปลายปดและทํา

แบบฝกหัด 

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning for Higher Education.  

        2557: 14 

 

2.  ขั้นตอน/กระบวนการ 
 

OUT  OF CLASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การสรางประสบการณกอน
เขาชั้นเรียน 

- ผูเรียนศึกษาและตอบสถานการณปญหาหรือประเด็นคําถาม
และปฏิบัติภารกิจการเรียนรูจาก Online Class 
- สราง mind map เนื้อหากอนเรียน 

การแบงปนความรูและ
ประสบการณ 

- Online Collaboration 
- Group Discussion 

การเชื่อมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหม 

- กําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนทําความเขาใจและ
ประยุกตองคความรู 
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IN  CLASS 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUT  OF CLASS 

 

 

 

 

 

  

การปฏิบัติกิจกรรมที่เนน
การสรางองคความรู 

การขยายแนวคิดที่หลากหลาย 

- รวมมือกันแกปญหา (Jigsaw, Think-Pair-Share,Graffiti., 
Group investigation) 
- ระดมสมอง (Brainstorm) 
- แลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย 

การโคช 

- การใหขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาและแหลงเรียนรู 
- การใหผลปอนกลับที่เหมาะสม 
- การกระตุนใหขยายขอบเขตของการเรียนรู 

การสงเสริมการสรางความ
เขาใจของตนเองและกลุมโดย
การสะทอนความคิดและสรุป
องคความรู 

- การเสนอผลงานกลุม 
- การสะทอนความคิดจากเพื่อนตางกลุมและครูผูสอน 
(Exit Ticket, TPS, Peer mentoring) 
- สะทอนการรูคิดของตนเอง 
- รวมสรุปบทเรียน  

การสรางเปนความเขาใจของ
ตนเองและขยายผลการเรียนรู 

- ตรวจสอบความเขาใจของตนเอง จากแหลงเรียนรู Online 
- สรุปแนวคิดเปน mind map แลวสงที่ Online Class 
- ขยายองคความรูไปสูการสรางสรรคผลงาน 

- ตั้งประเด็นคําถาม/สนทนาเกี่ยวกับองคความรูที่ผูเรียนศึกษา
มาลวงหนา 
- ชี้แจงวัตถุประสงค 
- แนะนําวิธีการเรียนรู 



52 วารสารการจดัการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

3.  การนําไปใชในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑจากปูนปลาสเตอร (วิชาเลือกเสร,ี บริการ

วิชาการ, ผลิตภัณฑชุมชน) 

 

IN  CLASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           OUT  OF CLASS 

   

 

 

การเชื่อมโยงความรู
เดิมกับความรูใหม 

การปฏิบัติ
กิจกรรมที่เนนการ
สรางองคความรู 

การขยายแนวคิดที่
หลากหลาย 

การสงเสริมการสรางความ
เขาใจของตนเองและกลุมโดย
การสะทอนความคิดและสรุป

องคความรู 

การสราง
ประสบการณกอน

เขาชั้นเรียน 

การแบงปนความรูและประสบการณ การสรางเปนความเขาใจของ
ตนเองและขยายผลการเรียนรู 
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รายการอางอิง 

พจนี เทียมศักดิ.์  (2543) ปฏิสัมพันธของการเรียนรูในชุมชนและโรงเรียน (ปริญญานิพนธ). 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

มานัส   รอดช่ืน. (2552). วิจัยในชั้นเรียน. นครสวรรค : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

_____ . (2557). เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา มอค.3 – 5 และการประเมินผลการ

เรียนรู. นครสวรรค : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค.   
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เทคนคิทําเปนกลุม ทําเปนคู รวมกนัคิด (Team-Pair-Solo) 

อาจารยชนิกา พรหมมาศ 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

การเรียนแบบรวมมือ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่ง

ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูที่แตกตางกัน โดยแบงผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ  ในการเรียนรวมกัน มี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่ง

ผูเรียนจะบรรลุถึงเปาหมายของการเรียนรูไดก็ตอเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุมไปถึงเปาหมาย

เชนเดียวกัน ความสําเร็จของตนเอง ก็คือ ความสําเร็จของกลุมดวย โดยมีหลักการสําคัญ 4 ประการ 

เปนตัวบงชี้วาเปนการเรียนเปนกลุมหรือการเรียนแบบรวมมือ ดังนี้ (Kagan 1994 : 1-11) 

1.1 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) การชวยเหลือ

พึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อสูความสาํเรจ็และตระหนักวาความสําเรจ็ของแตละคนคือความสําเรจ็ของกลุม 

1.2 ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุมมีบทบาทหนาที่

ความรับผิดชอบในการคนควาทํางาน  สมาชิกทุกคนตองเรียนรูในสิ่งที่เรียนเหมือนกันจึงถือวาเปน

ความสําเร็จของกลุม 

1.3 ความเทาเทียมกันในการมีสวนรวม (Equal participation) ทุกคนตองมีสวนรวมในการ

ทํางาน ซึ่งทําไดโดยกําหนดบทบาทของแตละคน 

1.4 การมีปฏิสัมพันธไปพรอม ๆ กัน (Simultaneous interaction) สมาชิกทุกคนจะทํางาน 

คิด อาน ฟง ฯลฯ ไปพรอม ๆ กัน 

ทั้งนี้ ลักษณะเทคนิคที่ใชในการเรียนแบบรวมมือนั้นมีอยู 2 แบบ คือ เทคนิคที่ใชตลอด

กิจกรรมการเรียนการสอนและเทคนิคที่ไมไดใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะใชในข้ันนํา 

หรืออาจจะสอดแทรกในขั้นสอนตอนใดของการเรียนการสอน หรืออาจจะใชในขั้นสรุป ขั้นทบทวน 

หรือขั้นวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามที่ครูผูสอนกําหนดเทคนิคก็ได  

ผูเขียนสนใจที่จะเลือกใชเทคนิคที่ไมใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละชั่วโมง ซึ่งมี

หลากหลายวิธี เชน เทคนิคการพูดเปนคู (Rally robin) เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) 

เทคนิคการแกปญหาดวยจิ๊กซอ (Jigsaw  problem solving) เทคนิคการอภิปรายเปนคู (Pair 

discussion) เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think-pair-share) เทคนิคการอภิปรายเปนทีม 

(Team discussion) เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว (Team-pair-solo)  

แตในที่นี้ผูเขียนขอนําเสนอเทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว (Team-pair-

solo) ซึ่งเปนเทคนิควิธีการที่นาสนใจ คือ เปนเทคนิคที่ผูสอนกําหนดปญหาหรืองานใหผูเรียนทํางาน
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รวมกันทั้งกลุมจนงานสําเร็จ จากนั้นจะแยกทํางานเปนคูจนงานสําเร็จ สุดทายผูเรียนแตละคนแยกมา

ทําเองจนสําเร็จไดดวยตนเอง (Kagan 1994 : 10 อางถึงใน พิมพันธ เดชะคุปต 2541 : 41-45) 

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

2.1  ผูสอนตั้งคําถามหรือกําหนดประเด็นศึกษา 

2.2  แบงผูเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 6-8 คน เพื่อรวมคิดวิเคราะหประเด็นที่ศึกษา (Team) 

2.3  ผูเรียนในกลุมจับคูเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กันและกนั (Pair) 

 2.4  ผูแทน 1 คน จากกลุมคู นําเสนองานหนาชั้นเรียน (Solo) 

 

3. การนําไปใช 

กระบวนการเรียนรูแบบใฝรู  เปนกระบวนการจัดสภาพใหเหมาะสมใหผู เรียนไดรับ

ประสบการณเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาสาระตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ 

ความถนัดของผูเรียน และกระตุนใหผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง โดยมี 4 องคประกอบเปน

โครงสรางพื้นฐานที่ชวยใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ คือ การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ (ประสบการณ) การสรางองคความรูรวมกัน (สะทอนความคิดและอภิปราย) การ

นําเสนอความรู (ความคิดรวบยอด) และการลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช (ประยุกตแนวคิด) 

ผูเขียนใชเทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว (Team-pair-solo) ในการสอน

รายวิชา 2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ประจําบทที่ 6 การพัฒนาทักษะการรับสาร : การ

วิเคราะห วิจารณ วิพากษ โดยมีจุดประสงคการเรียนรู คือ ใหผูเรียนเห็นความสําคัญของภาษาไทยใน

ฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร รวมทั้งสามารถบอกความหมายของ “การวิเคราะห  วิจารณ  และ

วิพากษ” อีกทั้งยังสามารถบอกหลัก “วิจารณสารัตถคดี” และ “วิจารณบันเทิงคดี” และสามารถ

วิจารณงานเขียนสารัตถคดีและบันเทิงคดีได ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

กิจกรรม : วิเคราะหคุณคาและประยุกตใช   

3.1 ผูสอนแบงนักศึกษาออกเปน 5 กลุม กลุมละ 6-8 คน เพื่อรวมกันวิจารณสารัตถคดี 

(เรื่อง เด็กเติบโตทามกลางความขัดแยง) และบันเทิงคดี (หนังสั้น เรื่อง หองสมุดแหงรัก) รวมคิด

วิเคราะห (Team) 

3.2 นักศึกษาในกลุมจับคูเพื่อชวยกันรวบรวมความคิด แลววิพากษ โดยใหแสดงความคิดเห็น 

ซึ่งความคิดเห็นไมมีการตําหนิวา “ถูก” หรือ “ผิด” (Pair) 

3.3 ผูแทน 1 คน จากกลุมคู ออกมานําเสนอขอวิจารณสารตัถคดีและบันเทงิคดี หนาชั้น

เรียน (Solo) 
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รายการอางอิง 

ชนิกา พรหมมาศ. (2554). รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย
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การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning: PBL) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นงเยาว  ในอรุณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

  การเรียนรูของผู เรียนในประเทศไทยสวนใหญเปนการฟงบรรยาย (Lecture-based 

Learning) โดยอาจารยเปนคนบรรยายใหฟง ซึ่งมุงเนนที่การ “จํา” ไมไดมุงเนนการ “คิด” การศึกษา

ไทยจึงไมสามารถสรางคนที่คิดเปน วิเคราะหปญหาเปน และหาทางแกปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง 

วิธีการแกปญหาของการเรียนรูของผูเรียนในปจจุบัน จะตองเปลี่ยนการศึกษาที่มุงการใสความรูใหกับ

นักศึกษาใหเปนการศึกษาที่มุงผลลัพธ โดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และอาจารยเปนผูจัดกระบวนการ

เรียนรู เพื่อเปลี่ยนจากการฟงบรรยายเปนการเรียนรูโดยการใชกิจกรรมหรือการลงมือปฏิบัติ 

(Activity-based Learning) ซึ่งมีวิธีการและเทคนิคตางๆ มากมาย เชน การเรียนรูโดยการบริการ

สังคม (Service Learning) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) เปนตน 

 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning: PBL) หมายถึง การจัดการ

เรียนการสอนที่ใชพัฒนาวิธีการเรียนรูทางปญญา (Intellectual Strategy) เพื่อเอื้อหนุนผูเรียนให

เขาถึงตัวความรู (Body of Knowledge) และความชํานาญทางดานทักษะในสิ่งที่เรียน เปนการสอน

ที่มุงใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง สามารถคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีกระบวนการทํางานและ

ทํางานรวมกับผูอื่นได โดยมีผูสอนเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา และกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูเต็ม

ศักยภาพของตัวเอง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนการ

จัดการสอนที่จัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหแกผูเรียนเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริงอยางเปน

ระบบ เพื่อเปดโอกาสใหผู เรียนไดมีประสบการณตรง ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา วิธีการทาง

วิทยาศาสตร ไดทําการทดลอง ไดพิสูจนสิ่งตางๆ ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดรูจักการวางแผนการ

ทํางาน ฝกภาวะผูนําและผูตาม ตลอดจนไดพัฒนากระบวนการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูงและการ

ประเมินตนเอง 

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

 การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เปนกจิกรรมที่ตองกระทาํอยางตอเนื่องตั้งแตเริ่มตนจนถึง

ขั้นตอนสุดทาย ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) การคิดและเลือกหัวขอเรื่อง  

 อันดับแรกผูเรียนจะตองคิดและเลือกหัวขอเรื่องของโครงงานดวยตนเองวาอยาก

ศึกษาเรื่องอะไร ทําไมจึงอยากศึกษาเรื่องนี้ หัวขอเรื่องของโครงงานมักจะไดมาจากปญหา คําถาม 
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หรือความอยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ควรจะมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน การกําหนด

หัวขอเรื่องควรมีแหลงที่จะชวยกระตุนใหเกิดความคิดจากหลายแหลง เชน จากการอานหนังสือ 

เอกสาร บทความ การฟงบรรยายทางวิชาการ หรือการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร การ

สนทนากับบุคคลที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานนั้น เปนตน 

 (2) การวางแผน  

 การวางแผนการทําโครงงานจะรวมถึงการเขียนเคาโครงของโครงงาน ซึ่งตองมีการ

วางแผนไวลวงหนา เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางรัดกุมและรอบคอบ ไมสับสน แลวนําเสนอตอ

ผูสอน เพื่อขอความเห็นชอบกอนดําเนินการขั้นตอไป การเขียนเคาโครงของโครงงาน โดยทั่วไปเขียน

เพื่อแสดงแนวคิด แผนงานและขั้นตอนการทําโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  - ชื่อโครงงาน  

  - ชื่อผูจัดทําโครงงาน 

  - ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน  

  - หลักการและเหตุผลของโครงงาน เปนการอธิบายวา เหตุใดจึงเลือกทําโครงงาน

เรื่องนี้ มีความสําคัญอยางไร มีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวของ เรื่องที่ทําเปนเรื่องใหมหรือมีผูอื่น

ที่ไดศึกษา คนควาเรื่องนี้ไวบางแลว ถามีไดผลเปนอยางไร เรื่องที่ทําไดขยายเพิ่มเติม ปรับปรุงจาก

เรื่องที่ผูอื่นทําไดอยางไร  

  - จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงค ควรมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได เปนการ

บอกขอบเขตของงานที่จะทําไดชัดเจนขึ้น 

  - วิธีดําเนินงานหรือขั้นตอนการดําเนินงาน จะตองอธิบายวาจะออกแบบการทดลอง

อะไร อยางไร จะเก็บขอมูลอะไรบาง ใชวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนอะไรบาง 

  - แผนปฏิบัติงาน อธิบายเกี่ยวกับกําหนดเวลาตั้งแต เริ่มตนจนเสร็จสิ้นการ

ดําเนินงานในแตละขั้นตอนวามีรายละเอียดอะไรบาง 

  - ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  - เอกสารอางอิง  

 (3) การดําเนินงาน  

 เปนขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ไดระบไุว ผูเรียนตองพยายามทําตามแผนงาน

ที่วางไว เตรียมวัสดุ อุปกรณ และสถานที่ใหพรอม ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ และทําการบันทึก

ขอมูลตางๆ วาไดทําอะไรไปบาง ผลเปนอยางไร มีปญหาและขอคิดเห็นอยางไร พยายามบันทึกให

เปนระเบียบ ระบบ และครบถวน 
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 (4) การเขยีนรายงาน  

 ผูเรียนจะตองเขียนรายงานเกี่ยวกับโครงงาน ซึ่งเปนวิธีสื่อความหมายวิธีหนึ่งที่จะให

คนอื่นไดเขาใจถึงแนวคิด วิธีดําเนินการ ผลที่ได ตลอดจนขอสรุปและขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับ

โครงงานนั้น การเขียนโครงงานควรใชภาษาที่อานแลวเขาใจงาย ชัดเจนและครอบคลุมประเด็น

สําคัญๆ ทั้งหมดของโครงงาน 

 (5) การนําเสนอผลงาน  

  ขั้นตอนสุดทายของการทําโครงงาน เปนการนําเสนอผลงาน ซึ่งจะทําใหผูอื่นไดรับรู

และเขาใจผลงาน โดยการนําเสนอผลงานทําไดหลายรูปแบบขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับประเภทของ

โครงงาน เนื้อหา เวลา ระดับของผูเรียน เชน การบรรยาย การเลาเรื่อง การเขียนรายงาน การแสดง

บทบาทสมมติ การจัดนิทรรศการ การนําเสนอดวยโปรแกรมตางๆ เปนตน  

 

3. การนําไปใช 

  ผูสอนไดนําหลักการเรียนการสอนแบบใฝรูเรื่อง “การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน” ไป

ประยุกตใชในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชา วิเคราะหและออกแบบระบบ เรื่องแผนภาพ

กระแสขอมูล ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) การคิดและเลือกหัวขอเรื่อง โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆละ 4 คน และใหแตละกลุม

คิดและเลอืกหัวขอเรื่องของโครงงานหรือระบบงาน โดยกําหนดใหกลุมละ 1 เรื่องที่ไมซ้ํากัน 

 (2) การวางแผน ใหแตละกลุมวางแผนการดําเนินงาน โดยเขียนเคาโครงของโครงงานมาสง

ผูสอน และผูสอนไดอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล ความหมาย สัญลักษณ 

และวิธีการเขียนแผนภาพกระแสขอมูล  

 (3) การดําเนินงาน ผูเรียนในแตละกลุมลงมือปฏิบัติ ดวยการชวยกันคิด วิเคราะห และ

แลกเปลี่ยนความคิด เกี่ยวกับขอมูลหรอืขั้นตอนการทาํงานของโครงงานที่แตละกลุมเลอืกมา จนมั่นใจ

วาไดคําตอบที่ถูกตองหรือดีที่สุด        

 (4) การเขียนรายงาน ใหผูเรียนทกุคนในกลุมรวมกันระดมความคิด เกี่ยวกับวิธีการเขียน

แผนภาพกระแสขอมลู และรวมกันอภปิรายหลักการนําไปใชอยางถูกตองและเหมาะสม และทําการ

เขียนเปนแผนภาพกระแสขอมลูเพื่อแสดงขั้นตอนการดําเนนิงานของโครงงานนั้นๆ  

 (5) การนําเสนอผลงาน ใหแตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาหอง เกี่ยวกับแผนภาพกระแส

ขอมูล ผูสอนและผูเรียนรวมชั้นชวยกนัซกัถาม อภิปราย และเสนอแนะ เพือ่แกไขใหถูกตองตอไป  

 จากการนําเทคนิคการเรยีนรูโดยใชโครงงานเปนฐานไปใชในการจดัการเรยีนการสอน ชวยทํา

ใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห วางแผน ดําเนินงาน เขียนรายงาน และนําเสนอรายงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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เทคนคิการคดิเดี่ยว คดิคู รวมกนัคดิ (Think–Pair–Phare) 

อาจารยวิลุบล สินธุมาลย 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

กระบวนการเรียนแบบใฝรู (Active Learning) เปนการเรียนการสอนทีเ่ปดโอกาสใหผูเรยีนมี

สวนรวมในกระบวนการเรียนรูสูงสุด โดยที่ผูสอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมี

โอกาสฝกคิด ฝกอาน ฝกเขียน และมีการโตตอบรวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหาไดดวยตัวเองมากกวา

การฟงเพียงอยางเดียว อีกทั้งผูเรียนยังไดใชกระบวนการคิดข้ันสูง ไดแก การวิเคราะห การสังเคราะห 

และการประเมินคา  ดังนั้น การเรียนแบบใฝรูจึงมีสวนทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรู สราง  

ปฎิสัมพันธรวมกัน และรวมมือกันมากกวาการแขงขัน นอกจากนี้ ผูเรียนยังไดเรียนรูความรับผิดชอบ

รวมกัน มีวินัยในการทํางาน และรูจักแบงหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน  การเรียนรูดวยกระบวนการ

ดังกลาวทําใหผูเรียนถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู (receive) ไปสูการมีสวนรวมในการสราง

ความรู (co-creators) สวนผูสอนจะเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนเปน

ผูปฏิบัติดวยตนเอง 

ผูเขียนไดนําการจัดการเรียนแบบใฝรู  (Active Learning) ประยุกตในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนรายวิชา 2000122 วิถีโลกและวิถีไทย โดยใชเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด 

เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว เทคนิคจิ๊กซอ เทคนิคระดมสมอง เทคนิคการเขียน

รอบวง เทคนิคการอภิปรายเปนทีม เทคนิคแผนที่ความคิด และเทคนิคการโตวาที แตในที่นี้จะขอ

ยกตัวอยาง เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think – pair – share) ซึ่งเปนเทคนิคที่เริ่มจาก

ปญหาที่ครูผูสอนกาํหนด นักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกบั

เพื่อนที่เปนคู จากนั้นจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน เมื่อมั่นใจวาคําตอบของตน

ถูกตองหรือดีที่สุด จึงนําคําตอบเลาใหเพื่อนทั้งชั้น  

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

2.1  ผูสอนตั้งคําถามหรือกําหนดประเด็นศึกษา 

2.2  ใหนักศึกษาแตละคนคิดหาคําตอบจากคําถามทีผู่สอนไดตั้งขึน้ (Think) 

2.3  ใหนักศึกษาจับคูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Pair) 

    2.4  ใหนักศึกษาแตละคูไปรวมกลุมกับคูอื่นเพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน (share) 
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3. การนําไปใช 

การจัดการเรียนแบบใฝรู  (Active Learning) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนน

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูและทักษะการคิดขั้นสูง สามารถ

วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคาตลอดจนสรางองคความรู และจัดระบบการเรียนรูดวยตนเองได อีก

ทั้งผูเรียนมีโอกาสเรียนรูที่จะรับผิดชอบรวมกัน มีวินัยในการทํางานรวมกัน และมีโอกาสสราง

ปฏิสัมพันธรวมกัน  ดังนั้นจึงเปนการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาศักยภาพทางสมอง ทั้งการคิด การ

แกปญหา และการนําความรูที่ไดมาประมวลเรียบเรียงเพื่อประยุกตใช โดยที่ผูสอนจะเปนผูอํานวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนรูและสรางบรรยากาศใหผูเรียนกระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม 

เพื่อใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติไดดวยตัวเองอยางสมบรูณ องคประกอบสําคัญของการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนแบบใฝรู (Active Learning) มี 4 ข้ันตอน คือ 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนองคประกอบที่ผูสอนพยายามกระตุนใหผูเรียนดึง

ประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงหรืออธิบายประสบการณหรือเหตุการณใหม แลวนําไปสูการ   

ขบคิดเพื่อเกิดขอสรุปหรือองคความรู ใหม และแบงปนประสบการณของตนกับผูอื่นที่อาจมี

ประสบการณเหมือนหรือตางจากตนเอง เปนการรวบรวมมวลประสบการณที่หลากหลายจากแตละ

คน เพื่อนําไปสูการเรียนรูสิ่งใหมรวมกัน  

2. การสรางองคความรูรวมกัน เปนองคประกอบที่ทําใหผูเรียนไดคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  

สรางสรรคมวลประสบการณ ขอมูลความคิดเห็น ฯลฯ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถองแทชัดเจน หรือเกิด

ขอสรุปองคความรูใหม หรือตรวจสอบ ปรับ เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง กิจกรรมใน

องคประกอบนี้เปนกิจกรรมที่เนนการตั้งประเด็นใหผูเรียนไดคิด สะทอนความคิดหรือบอกความ

คิดเห็นตนเองใหผูอื่นรับรู และไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ระหวางกันอยางลึกซึ้งจนเกิดความ

เขาใจชัดเจน ไดขอสรุปหรือองคความรูใหม หรือ เกิดปรับปลี่ยนความคิดความเชื่อตามจุดประสงคที่

กําหนด  

3. การนําเสนอความรู เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดรับขอมูลความรู แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

ขั้นตอน หรือขอสรุปตาง ๆ  โดยครูเปนผูจัดใหเพื่อใชเปนตนทุนในการสรางองคความรูใหม หรือชวยให

การเรียนรูบรรลุจุดประสงค  

4. การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดนําความคิดรวบยอดหรือ

ขอสรุปหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นไปประยุกตหรือทดลองใช หรือเปนการแสดงผลสําเร็จของการ

เรียนรูในองคประกอบอื่น ๆ ซึ่งผูสอนสามารถใชกิจกรรมในองคประกอบนี้ในการประเมินผลการ

เรียนรูได เมื่อพิจารณาใหดีจะเห็นวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการ

นําไปใชในชีวิตจริง ไมใชแคเรียนรูเทานั้น  
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 การนําองคประกอบทั้ง 4 มาจัดกิจกรรมการเรียนรู จะใชองคประกอบใดกอนหลัง หรือใช

องคประกอบใดกี่ครั้งในแตละแผนการเรียนรู สามารถออกแบบตามความเหมาะสมกับสาระการเรียนรู 

และจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด ควรตองใหมีครบทั้ง 4 องคประกอบ เพื่อใหเกิดความสมบูรณ

ของ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) ผูเขียนจึงจัดทําแผนการสอน

รายวิชา 2000122 วิถีโลกและวิถีไทยโดยเลือกหนวยการเรียนที่ 4  เรื่อง ความขัดแยงในแอฟริกา 

เอเชียใต และ ภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยใชการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู 

รวมกันคิด ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1. ใหนักศึกษาแตละคนคิดหาคําตอบจากคําถามทีผู่สอนไดกําหนดประเด็นศึกษา (Think) 

2.  ใหนักศึกษาจับคูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Pair)  

3.  ใหนักศึกษาแตละคูไปรวมกลุมกับคูอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Share)   
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นครสวรรค. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค. 

เวชฤทธิ์ อังกนะภัทร. “การประยุกตใชแนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สูการจัดการ

เรียนรูในชั้นเรียน คณิตศาสตร Application of Teach Less, Learn More to Learning 

Management in Mathematics Classroom” วารสารศึกษาศาสตร. 23,1 (ตุลาคม 

2554 - มกราคม 2555). 
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การแขงขนัระหวางกลุมดวยเกม 

(Team-Games-Tournament) 

อาจารยเพชรอําไพ  สุขารมณ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

ดวยสภาพการเรียนการสอนโดยทั่วไปของระบบการศึกษาไทยตั้งแตระดับประถมศึกษาไป

จนถึงระดับมหาวิทยาลัยเปนระบบการศึกษาที่ “เอาวิชาเปนตัวตั้ง ครูถายทอดเนื้อหา นักเรียน

ทองจํา” การเรียนที่เนนการถายทอดและการทองจําเนื้อหาวิชากอใหเกิดผลเสียตอผูเรียน ทําให

ผูเรียนคิดไมเปน ทําไมเปน และเปนบุคคลที่อาจจะไมสามารถเรยีนรูอยางตอเนื่องไดตลอดชีวิต ดังนั้น

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะชวยพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ 

สังคม สติปญญา ทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ และทั้งดาน IQ (Intelligence Quotient) และ

ดาน EQ (Emotional Quotient) ซึ่งจะนําไปสูความเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 

การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาของ

ระบบการศึกษาไทยที่เนนการถายทอดและทองจําเนื้อหา ซึ่งกอใหเกิดความเบื่อหนายแกผูเรียน โดย

ปรับเปลี่ยนมาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

อยางหลากหลายที่มุงเนนใหผูเรยีนเกิดการเรยีนรูอยางแทจริงจากประสบการณในการทํากิจกรรม ซึ่ง

เทคนิคในการทํากิจกรรมนั้นมีหลากหลายใหเลือกใชตามเนื้อหาวิชา ลักษณะผูเรียน ลักษณะผูสอน 

แตมีเทคนิคหนึ่งซึ่งสรางความสนุกสนาน ต่ืนเตนได น่ันคือการเลนเกม 

การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team-Games-Tournament หรือ TGT) ซึ่งพัฒนาโดย  

ดีวีรีส และ สลาวิน (De Vries and Slavin, 1978) มีการจัดกลุมนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 4 

คน ระดับความสามารถตางกัน คือ นักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ครูกําหนด

บทเรียนและการทํางานของกลุมไวแลว ครูทําการสอนบทเรียนใหนักเรียนทั้งชั้นแลวใหกลุมทํางาน

ตามที่กําหนด นักเรียนในกลุมชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยและตรวจงานของเพื่อนใหถูกตองกอนนําสง

ครู แลวมีการจัดกลุมใหมเปนกลุมแขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกันมาแขงขันตอบปญหาภายใน

กลุม ซึ่งจะมีการจัดกลุมใหมทุกสัปดาห โดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล คะแนนของ

กลุมจะไดจากคะแนนของสมาชิกที่เขาแขงขันรวมกับกลุมอื่น ๆ รวมกัน แลวจัดใหมีการใหรางวัลกับ

กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึงเกณฑที่กําหนดไว (Slavin, 1995 : 84-86) 

องคประกอบ 4 ประการของ TGT 

1. การสอน เปนการนําเสนอความคิดรวบยอดใหมหรือบทเรียนใหม อาจเปนการสอนตรงหรอืจดั

ในรปูแบบของการอภปิราย หรอืกลุมศึกษา 
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2. การจัดกลุม จัดใหคละกันโดยมีทั้งคนเรียนเกง เรียนปานกลาง เรียนออน โดยที่ความสามารถ

ของกลุมจะตองชวยกันและกันในการเตรียมความพรอม และความเขมแข็งใหสมาชิกทุกคน 

3. การแขงขัน จะจัดขึ้นในชวงทายบทเรียน ซึ่งจะใชคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมา และผานการ

เตรียมความพรอมของกลุมมาแลว มีการจัดโตะแขงขัน โดยแตละโตะจะมีตัวแทนของกลุมมารวมแขงขัน 

4. การยอมรับความสําเรจ็ของกลุม ใหนําคะแนนของแตละคนในกลุมมารวมเปนคะแนนของ

กลุม และหาคะแนนสงูสุด ซึง่จะไดรับการยอมรบัใหเปนกลุมที่ชนะเลิศ 

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

1. ผูสอนบรรยาย อธิบาย เนื้อหาตามบทเรียน โดยอาจใชใบความรูใหผูเรียนไดศึกษา และ

ซักถามผูเรียนเพื่อประเมินความรู ความเขาใจในเบือ้งตน อกีทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามผูสอน

ในสวนที่ยังไมเขาใจดวย  

2. แบงผูเรียนเปนกลุม ๆ ละ 4 – 5 คน เพื่อปฏิบัติตามใบงาน 

3. ผูเรียนแตละกลุมมกีารอภปิรายแลกเปลี่ยนทําความเขาใจกันภายในกลุม เพื่อใหมีความรู 

ความเขาใจในบทเรียนและพรอมทีจ่ะเขาสูสนามแขงขัน 

4. แตละกลุมประเมินความรู ความเขาใจของสมาชิกในกลุมโดยใชการตั้งคําถามกันเอง ให

สมาชิกในกลุมทดลองตอบคําถาม หากสมาชิกบางคนยังไมเขาใจ สมาชิกคนอื่นที่เขาใจในเนื้อหาแลว

ตองชวยกันอธิบายใหกบัสมาชิกที่ยังไมเขาใจ 

5. จัดการแขงขันเปนโตะ โดยแตละโตะจะมีตัวแทนของกลุมตาง ๆ รวมแขงขัน โดยผูทีจ่ะถูก

สงเขาแขงขันในแตละรอบใหแตละกลุมเก็บเปนความลับ 

6. ทุกโตะแขงขันจะเริม่ดําเนินการแขงขันพรอม ๆ กัน โดยผูสอนเปนผูกําหนดเวลา 

7. เมื่อเวลาการแขงขันสิ้นสุดลงในแตละรอบการแขงขัน ผูสอนจะเปนผูเฉลยคําตอบพรอม

เขียนผลคะแนนลงบนบอรดคะแนน 

8. เมื่อการแขงขันจบลง ผูสอนรวบรวมคะแนนเพื่อหากลุมผูชนะเลิศ รองชนะเลิศ และทํา

การมอบรางวัล 

 

3. การนําไปใช 

การนําเทคนิค TGT มาปรับใชกับการเรียนการสอนนั้นผูสอนทําการเลือกรายวิชาและเนื้อหา

โดยดูจากประสบการณสอนในอดีต โดยเลือกเนื้อหาวิชาที่คอนขางยาก และเนื้อหาที่ใชเวลาในการ

บรรยายยาวนาน ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย โดยกอนจัดกิจกรรมนั้นผูสอนตองเตรียมจัดทําใบ

ความรู ใบงาน แบบทดสอบ เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการแขงขัน จากนั้นผูสอนควรดูประวัติผล

การเรียนของผูเรียน เพื่อนํามาจัดกลุมแบงผูเรียนตามความสามารถโดยดูจากผลการเรียน โดยแบง
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ผูเรียนเปนกลุมเรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน จากนั้นจัดผูเรียนลงกลุมโดยในแตละกลุม

ประกอบดวยสมาชิก 4 – 5 คน คละกันระหวางเรียนเกง เรียนปานกลาง และเรียนออน เมื่อจัด

สมาชิกลงกลุมแลวกลุมนี้จะถูกเรียกวา Home Group จากนั้นเริ่มกระบวนการจัดกิจกรรมเขาสู

หองเรียนโดย 

1. ผูสอนทําการบรรยาย อธิบาย เนื้อหาตามบทเรียนและใบความรู ซักถามผูเรียนเพื่อ

ประเมินความเขาใจเบือ้งตน 

2. ผูสอนจัดกลุมผูเรียนตามที่ไดทําการแบงกลุมไวแลว และแจงวานี่คือ Home Group และให

นักศึกษาตั้งชื่อ Home Group ของกลุมตนเอง จากนั้นจัดโตะที่นั่งเปนวงกลมของแตละกลุม ผูสอนทํา

การอธิบายถึงเนื้อหาที่จะใหผูเรียนชวยกันทําพรอมแจกใบงาน ผูสอนใหเวลาแตละกลุมศึกษาใบงาน 

อภิปรายแลกเปลี่ยนทําความเขาใจกันในกลุม ผูสอนตองทําการสังเกตพฤติกรรม และคอยกระตุนให

ผูเรียนกระตือรือรน พรอมทั้งตองคอยอธิบายเสริมหากบางกลุมยังไมสามารถทําใบงานได 

3. ผูสอนแจงใหผูเรียนทราบวาจะมีการแขงขันกันระหวาง Home Group และชี้แจงกติกา

การแขงขันโดยทําการแขงขันทั้งหมด 5 รอบ โดยในแตละรอบตองสงผูเขาแขงขันไมซ้ํากัน ใหแตละ

กลุมสงรายชื่อสมาชิกที่จะเขาแขงขันในแตละรอบ ผูสอนจะทําการเก็บรายชื่อของแตละกลุมเปน

ความลับ 

4. จัดโตะสําหรับการแขงขัน โดยใหตัวแทนกลุมออกมาแขงขันในแตละรอบตามรายชื่อที่แต

ละกลุมสงมา ซึ่งในชวงเวลานี้แตละกลุมจะสนุกสนาน และตื่นเตนมากวาแตละกลุมจะสงใครออกมา

แขงขัน 

5. เริ่มการแขงขัน โดยผูสอนเปนผูกําหนดเวลาการแขงขันในแตละรอบ 

6. เมื่อเวลาการแขงขันสิ้นสุดลงในแตละรอบ ผูสอนเก็บกระดาษคําตอบพรอมตรวจสอบความถูกตอง และ

เขียนคะแนนลงบนบอรดคะแนน ณ ชวงเวลานี้บรรยากาศในหองเรียนครึกครื้น สนุกสนาน ปะปนกับผิดหวัง

บางในบางกลุม ผูสอนตองประคับประคองสถานการณและใหกําลังใจกับกลุมที่ยังไมไดคะแนนเสมอ 

7. เมื่อการแขงขันจบลงผูสอนสรปุผลคะแนน ประกาศผลกลุมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ พรอม

มอบรางวัล โดยผูสอนมอบรางวัลปลอบใจใหกับกลุมที่ไมชนะดวย 

ชวงทายของการเรียนผูสอนจะสรุปประมวลความรูในเนื้อหาอีกครั้ง เพื่อเปนการทบทวน

ความรูความเขาใจของผู เรียนอีกครั้งหนึ่ง ขอสังเกตจากการทํากิจกรรมนี้คือผูเรียนมีความสุข 

สนุกสนานกับการเรยีน อีกทั้งยังสามารถตอบคําถาม ทําใบงาน และแบบทดสอบไดดีข้ึนกวาเนื้อหาใน

บทอื่น ๆ ที่ไมไดทํากิจกรรม ดังนั้นจะเห็นไดวาผูสอน และเทคนิคการสอนนั้นมีความสําคัญมากพอ ๆ 

กันตอผูเรียน  
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การจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนคิการเรียนแบบผังความคิด 

อาจารยรพีพัฒน  มั่นพรม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

ในยุคปจจุบันเปนโลกยุคขอมูลขาวสาร (Information Age) การสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียน 

เปนผูที่มีทักษะในการเสาะแสวงหาความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง ตลอดจนการสรางเสริมให

ผูเรียนเปนผูใฝรู ใฝเรียนเพื่อการเปนบุคคลแหงการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะการเรียนรูและการ

คิดสรางสรรคนวัตกรรมเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตที่สังคมจะเปนสังคมแหง

การเรียนรูเปนภูมิปญญา การเรียนรูตลอดชีวิตจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความตอเนื่องเปนปกติวิสัย

ในชีวิตประจําวันของคนทุกคน และการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยการใช

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดังนั้น การสรางแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู รวมทั้ง

การใชนวัตกรรมตางๆ เพื่อพัฒนาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูอยางแทจริง โดยมีเปาหมายปลายทาง

ของการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห สรางความรูไดดวย

ตนเอง จําเปนจะตองมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูสอนมีบทบาทในการ

เปนผูชี้แนะ กระตุน ผลักดัน  อํานวยความสะดวกใหกับผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยใช

รูปแบบการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนรูที่สงเสริมตอการเรียนรู และมีความเหมาะสมกับเนื้อหา

รายวิชาที่จะสอนและเปนไปตามหลักสูตรรายวิชาที่กําหนดไว อยางไรก็ตามในการจัดการเรียนรูนั้น    

แมผูสอนจะใชวิธีการสอนที่แตกตางกัน แตมีเปาหมายเดียวกัน คือ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่ง

เกี่ยวของกับความทรงจํา และเทคนิคตางๆที่ใชในการจัดการเรียนแบบใฝรูนั้นมีดวยกันหลากหลายวิธี 

เชน Group Discussions, Problem Solving, Case Studies, Role Plays, Journal Writing, and 

Structured Learning Groups  ซึ่งวิธีการเลือกใชนั้นข้ึนอยูกับการเลือกใชใหเหมาะสมกับกลุมของ

ผูเรียน  พิจารณาไดจากองคความรูเดิม จํานวนประชากรของผูเรียนรู ความแตกตางของชวงอายุ  

และความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใชในการเรียนรู เปนตน  เทคนิคการเรียนรูแบบผังความคิด 

(Concept Mapping) เปนอีกวิธีการหนึ่งเปนการนําเสนอความคิดรวบยอด ที่นิยมใชในการจัดการ

เรียนแบบใฝรูในกลุมของผูเรียนที่มีการจัดการเรียนไดทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม  

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

การเรียนการสอนแบบใฝรู ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบผังความคิด เปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ที่ใหผูเรียนออกแบบแผนผงัความคิด เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของ

กรอบความคิด โดยการใชเสนเปนตัวเชื่อมโยงจากประสบการณเดิม จากองคความรูเดิมของตนเอง  
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โดยการถายทอดความคิดหรือขอมูลตางๆ ที่มีอยูในสมองลงกระดาษ โดยการใชภาพ สี เสน และการ

โยงใย แทนการจดยอแบบเดิมทีเ่ปนบรรทัดๆ เรียงจากบนลงลาง ใชแสดงการเชื่อมโยงขอมูลเกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหนึ่งระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ลักษณะ

การเขียนผังความคิด เทคนิคการคิด คือ นําประเด็นใหญๆ มาเปนหลัก แลวตอดวยประเด็นรองในชั้น

ถัดไป  อาจจัดทําเปนรายบุคคลหรอืงานกลุม แลวนําเสนอผลงานตอผูเรยีนอื่นๆ จากนั้นเปดโอกาสให

ผูเรียนคนอื่นไดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม การเริ่มตนในการทําแผนที่ความคิดนั้น อาจ

เริ่มดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) Look for relationships : การคนหาความสัมพันธ เปนการเริ่มตนทําแผนที่ความคิด 

เราควรจะตองเตรียมกระดาษขึ้นมา 1 แผน โดยเขียนตามแนวนอนของหนากระดาษ (landscape) 

นอกจากนี้ ควรมีดินสอสีหลายๆสี เพื่อสะดวกตอการสังเกตไอเดียตางๆ ที่เราใชดินสอสีแตละสีบันทึก

ไอเดียแตละไอเดียของเราลงไป (ทั้งนี้เพื่อใหเรามองเห็นไดอยางชัดเจนและโดยทันทีถึงความสัมพันธ

กันของไอเดีย และเพื่อลากเสนเชื่อมที่โยงกับไอเดียที่สัมพันธกัน ภายหลังจากที่เราไดจดบันทึก

ความคิดลงไปจนเกือบเต็มหนากระดาษแลว) ใชเสน สี  ลูกศร กิ่งกานที่แผขยายออกไปจากศูนยกลาง

ไอเดีย หรือวิธีการอื่นๆ ที่จะแสดงถึงความสัมพันธระหวางไอเดียที่เกดิข้ึนมาบนแผนที่ความคิดของเรา 

ความสัมพันธกันเหลานี้จะมีความสําคัญตอความเขาใจขอมูลใหมๆ หรือชวยในการกอรูปโครงสราง

แผนงานตางๆขึ้นมา  ในการสรางแผนที่ความคิด เราอาจใชรูปประกอบที่เราเขียนขึ้นมาเองเปน

สัญลักษณก็ได ซึ่งจะชวยใหเรามองเห็น และสรางความเชื่อมโยงทางความหมายระหวางไอเดียตางๆ 

ซึ่งจะชวยใหเราไดระลึกถึงมันและเขาใจมัน 

 (2) Draw quickly on unlined paper without pausing, judging or editing : 

เขียนอยางรวดเร็วลงบนกระดาษโดยไมหยุดหรือสะดุด ไมมีการตัดสินใจ หรือเรียบเรียง  ใน

กระบวนการเกี่ยวกับการใชความคิดทั่วๆไป เรามักจะคิดถึงอะไรในลักษณะที่เรียงลําดับกันไปในเชิง

เสน (linear thinking) แตการทําแผนที่ความคิดน้ัน จะตองคิดอยางสรางสรรค และคิดในวิธีการที่ไม

ตองเรียงลําดับกันไปในเชิงเสน (non-linear manner) เราจะตองปลอยใหไอเดียหรอืความคิดพรั่งพรู

ออกมา โดยไมตองคํานึงถึงวามันแปลกประหลาด ปลอยใหมันเปนไปอยางอิสระโดยไมตองมาคอย

ตรวจตราดูหรือเรียบเรียงมันแตอยางใด ทั้งนี้เพราะเรามีเวลามากมายเหลือเกินที่จะแกไขปรับปรุง

ขอมูลตางๆเหลานี้ภายหลัง แต ณ ขั้นตอนแรกนี้ มันเปนเรื่อง ที่สําคัญที่จะเก็บเอาความเปนไปได

ทั้งหมด จดลงไปบนแผนที่ความคิด ซึ่งบางครั้ง หนึ่งในความเปนไปได ที่คลุมเครือเหลานั้น อาจ

กลายเปนกุญแจสําคัญตอความรูของเราเกี่ยวกับหัวขอตางๆ หรือการแกปญหาที่มีอยู 

 (3) Use Capitals : ใชตัวอักษรตัวใหญหรือตัวหนากวาปกติ สําหรับหัวขอกลาง

หนากระดาษ ที่เราทําแผนที่ความคิดและไอเดียสําคัญ (key point) ของแตละกิ่งที่กระจายออกไป

จากศูนยกลางคลายรัศมีของดวงอาทิตย แตละกิ่งนี้ใหใชอักษรตัวหนา เพราะจะงายตอการสังเกต
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ภายหลัง อยางไรก็ตาม เราอาจจะตองเขียนอะไรลงไปเพื่อเปนการขยายความ มีบางคนที่กระทําเชนนี้

เมื่อเขาไดกลับมาดูแผนที่ความคิดของตนเองอีกครั้ง 

 (4)Put Main idea in the center : วางไอเดียหลักเอาไวตรงกลางหนากระดาษ    

สวนใหญจะวางกระดาษตามแนวนอน(landscape) ในการเขียนแผนที่ความคิด เพราะในเชิงจิตวิทยา 

กระดาษตามแนวนอนจะใหความรูสึกผอนคลายกวาแนวตั้ง และไมรูสึกวาถูกบีบดวยความแคบของ

เนื้อที่กระดาษ จากนั้นก็บันทึกไอเดียหลักหรือหัวขอที่เราจะทําแผนที่ลงไปตรงกลางหนากระดาษ 

การทําเชนนี้ จะชวยใหเรามีพื้นที่วางมากมายอยูรอบๆเพื่อจะขยายกิ่งกานไอเดียที่เกิดจากศูนยกลาง

ตอๆมาไดอยางสะดวก แผไปไดทุกทิศทาง  

          (5) Leave lots of space : ปลอยเน้ือที่วางกระดาษเอาไวมากๆ  แผนที่ความคิดที่มี

ประโยชนเปนจํานวนมาก สวนใหญแลวจะไดรับการเพิ่มเติมไอเดียหรือความคิดลงไปภายหลังหลายๆ

ครั้งในแตละโอกาส หลังจากการเขียนแผนที่ความคิดขึ้นมาครั้งแรกแลว เราอาจตองหวนกลับไปหา

มันอีก ทั้งนี้เพราะ เราเกิดความคิดเพิ่มเติมขึ้นมาโดยบงัเอิญ หรือไปสะดุดอะไรเขาแลวนึกถึงมนัข้ึนมา

ได เราจึงอยากจะไปเพิ่มเติมหรือขยายแผนที่ ดวยเหตุผลนี้ จึงเปนความคิดที่ดีที่เราจะปลอยใหมีพื้นที่

วางมากๆ เพื่อสะดวกแกการเพิ่มเติมเสริมแตงในภายหลัง 

 

3. การนําไปใช 

(1) ใชระดมพลังสมอง : ในการจัดการเรียนรูแบบผังความคิดนั้นชวยสรางทักษะในหลายๆ

ดานโดยเฉพาะทักษะการทํางานเปนทีม ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูกันจากความรูเดิม และจาก

ประสบการณตางๆที่แตบุคคลมีมา รวมกันคิด รวมกันสรางผังความคิดและเชื่อมโยงความสัมพันธ

ตางๆ เพื่อรวบยอดความคิดน้ันออกมา และสามารถถายทอดใหผูอื่นไดรับรูและเขาใจ 

 

 

 

 

                 

                        

  การระดมพลังสมองในการจัดการเรียนรูแบบผังความคิด 

 



74 วารสารการจดัการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

(2) ใชจัดระบบความคิดและชวยความจํา : เนื่องจากเทคนิคการเรียนรูแบบผังความคิด 

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ใหผูเรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอด 

และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด ผูเรียนตองเรียบเรียงความคิดออกมาเปนระบบ เพื่อที่จะ

เชื่อมโยงเหตุผลและความสัมพันธในแตละสวน จึงทําใหเกิดการจัดระบบของความคิดและเกิดการ

จดจําไปพรอมๆกัน  

 

 

 

 

 

การจัดระบบและเชื่อมโยงความคิดในการจัดการเรียนรูแบบผังความคิด 

 

(3) ใชนําเสนอขอมูล : ในระบบการเรียนรูดวยเทคนิคและวิธีการตางๆ สิ่งสุดทายที่สําคัญ

ยิ่งประการหนึ่ง คือ การไดนําเสนอขอมูลที่ตนเองคิด ใหผูอื่นไดรับรูผานชองทางตางๆ ซึ่งเทคนิคการ

เรียนการสอนแบบใฝรู ดวยเทคนิคการเรียนรูแบบผังความคิด เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ให

ผูเรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ

ความคิด โดยการใชเสน สี ตัวอักษร หรือภาพประกอบ เปนตัวเชื่อมโยง ซึ่งเปนการใชเสนอขอมูลที่

เปนรูปธรรม สามารถดูความสัมพันธยอนกลับไดเพื่อความเขาใจที่กระจางชัดเจนข้ึน 

 

 

 

 

 

 

การนําเสนอขอมลูผานแผนชารต ในการจัดการเรียนรูแบบผงัความคิด 
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รายการอางอิง 

ประเทือง วิบูลศักดิ.์ (2552). การเขียนแผนผังความคิด หรือแผนที่ความคิด (Mind Map) ป 

2552.แหลงทีม่า: 

http://www.sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1483,         10 

สิงหาคม 2558. 
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Brainstorming and Minute Paper 

อาจารยณัฏฐิรา  กาญจนศิลป 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

  การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาคนในสงัคมทั้งทางดานความรู ความคิด พฤติกรรม 

คุณธรรม จริยธรรม คนที่ผานการอบรมสั่งสอนที่ดี จะเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม เปนปจจัย

สําคัญที่กอใหเกิดการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ดังนั้น

สถาบันการศึกษาจึงเปนหนวยงานสําคัญที่มีอิทธิพลตอการพัฒนามนุษยผานทางหลักสูตรตางๆ ที่แต

ละสถาบันการศึกษาสรางขึ้น 

  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 พบวาสภาพ

ปญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่ผานมา ยังมีปญหาทั้งดาน

การสงเสริมโอกาสทางการศึกษา ดานคุณภาพการศึกษา ดานขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศที่ยังอยูในระดับต่ํา นํามาสูการกําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น ที่ครอบคลุมการ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูเรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา การผลิตและพัฒนา

คุณภาพกําลังคนรองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ การสงเสริม

งานวิจัยและพัฒนา ถายทอดองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายโอกาสเขาถึงบริการทาง

การศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ประกอบกับปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

เขาสูศตวรรษที่ 21 การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะตองไมมุงเนนเฉพาะการมอบความรูแกผูเรียน แต

ตองมุงเนนการมอบทักษะแหงศตวรรษที่ 21  ซึ่งไดแก ทักษะการเรียนรู ทักษะการใชชีวิต และทักษะ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคตระหนักถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุค

ปจจุบัน จึงไดมีการดําเนินการผลักดันใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเขาสูศตวรรษที่ 21 โดยสนับสนุนใหอาจารยเพิ่มพูน

ทักษะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อพัฒนาใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน เปนผูใฝเรียนรู

ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

  การจัดการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น มีจุดเริ่มตนในปการศึกษา 2554 จากการสอน

รายวิชาวิถีโลกและวิถีไทย รหัสวิชา 2000122 ซึ่งเปนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่ผูเรียนมาจากหลากหลาย

สาขาวิชา ตางช้ันป อีกทั้งยังเปนหองเรยีนขนาดใหญ ดังนั้นหากผูสอนบรรยายเพียงอยางเดียว ผูเรียน
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ก็จะเกิดความเบื่อหนาย ดังนั้นการสอนจึงเนนการใชกิจกรรม และเทคนิคการสอนแบบตางๆ เพื่อให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยในรายวิชาดังกลาว ผูสอนใชเทคนิค Brainstorming และ Minute Paper  

  ขั้นตอนแรกของการจัดการเรียนรู ผูสอนจะเริ่มตนจากการใชเทคนิค Brainstorming  โดย

แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 8-10 คน ซึ่งปกติแลวผูเรียนมักจะจับกลุมกับสาขาวิชาเดียวกัน 

หรือผูที่รูจักคุนเคย ซึ่งทําใหเกิดปญหาที่สมาชิกกลุมบางคนไมเขารวมกิจกรรม หรือนิ่งเฉย ดังนั้น

ผูสอนจึงไดทําการแบงกลุมโดยคละ โดยกําหนดใหมี 4 กลุม ผูเรียนเริ่มตนนับ 1 ถึง 4 ไปเรื่อยๆ จน

ครบจํานวน จากนั้นใหนั่งรวมกันเปนกลุม ซึ่งผูสอนพบวาในชวงแรกสมาชิกของกลุมยังไมคุนเคยกัน

ทําใหแตละคนไมกลาแสดงความคิดเห็น จึงใหสมาชิกกลุมแนะนําตัวสั้นๆ จากนั้นใหกลุมกําหนด

ประธานและเลขานุการของกลุม ผูสอนกระตุนใหแตละคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็น โดยใชเวลา

ประมาณ 10-15 นาที จากนั้นใหสรุปความคิดรวบยอดของกลุมนําเสนอตอเพื่อนๆ ในหอง โดยใช

เวลากลุมละประมาณ 5 นาที ผูสอนทําหนาที่สรุปเนื้อหาเพิ่มเติมอีกครั้ง  

  ขั้นตอนสุดทายกอนสิ้นสุดการเรียนการสอน ผูสอนใชเทคนิค Minute Paper โดยใหผูเรียน

แตละคนเตรียมกระดาษเปลาขึ้นมาคนละ 1 แผน (ผูสอนมีกระดาษที่เตรียมมาไวใหในกรณีที่ผูเรียน

ไมไดเตรียมอุปกรณมา) จากนั้นผูสอนจะตั้งคําถาม เชน วันนี้นักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

หรือ เรื่องที่สําคัญที่สุดที่นักศึกษาไดเรียนในวันนี้คืออะไร จากนั้นใหเวลาประมาณหนึ่งนาทีเขียน

คําตอบลงในกระดาษ แลวเลือกแบบสุมใหผูเรียนนําเสนอตอช้ันเรียน 

 

3. การนําไปใช 

  การจัดการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น ปจจุบันไดดําเนินการโดยสอดแทรกในทุก

รายวิชาที่รับผิดชอบสอน และประยุกตใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ ใหเหมาะสมกับแตละรายวิชา 

และเหมาะสมกับแตละหมูเรียน โดยพิจารณาจากแผนการสอนที่ผูสอนไดแจกใหกับผูเรียนในสัปดาห

แรก จากนั้นไดทําขอตกลงรวมกันถึงวิธีการเรียนการสอน โดยเลือกบางหัวขอที่ผูเรียนสามารถศึกษา

คนความากอนการเรียนจริง หรือสามารถศึกษาคนควาไดดวยตัวเอง โดยมีผูสอนเปนผูชี้แนะแนวทาง

ในการเรียนรูอยางถูกตองและเหมาะสม โดยทั้งสองฝายจะตองตระหนักวาในปจจุบันการเรียนการ

สอนในหองเรียนเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพออีกแลว เนื่องจากมีหนทางคนหาความรูดวยตัวเองจาก

ทุกหนแหง สิ่งที่ผูสอนควรเนนย้ําก็คือการใหผูเรียนเกิดความใฝรูในการเรียนรูตลอดเวลา ตลอดชีวิต 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
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รายการอางอิง :  

เจมส เบลลันกา และ รอน แบรนด, บรรณาธิการ. วรพจน วงศกิจรุงเรือง และ อธิป จิตตฤกษ, แปล. 

(2556). ทักษะแหงอนาคตใหม : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 

โอเพนเวิลด. 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่สิบเอ็ด 

พ.ศ. 2555-2559. Online: http://old.rmutto.ac.th 
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การแลกเปลี่ยนองคความรูในรายวิชา การจัดการวศิวกรรม 

เทคนคิ Think and Share และ Chain Note 

อาจารยกรรณิการ  มิ่งเมือง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. ลักษณะสําคัญและแนวคิด 

 ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีการพัฒนาหลายหลายรูปแบบ

เพื่อใหผูเรียนมีความกระตือรอืรน สามารถรับขอมูลเพื่อนําการเรียนรูและจดจํา การจัดการเรียน การ

สอนแบบใฝรู (Active Learning) เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหกับ

นักศึกษามีการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถสื่อสารไดซึ่งอาจตองมีการคนควาเพิ่มเติม หรือนําพื้น

ฐานขอมูลเดิมเพื่อนํามาสนับสนุนซึ่งเปนการฝกการเช่ือมโยงความรูในศาสตรตางๆ และสิ่งที่สําคัญคือ

การสรางบรรยากาศใหกับผูเรียนมีความกลาในการแสดงความคิดเห็น กลาถาม กลาตอบและความ

สนุกสนานในการเรียน  

 การจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนแบบใฝรูนั้นทางอาจารยผูสอนจึงตองมีการเปลี่ยนบทบาท

จากผูสอน มาเปนวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรู 

จากบทความของ วรวรรณ วาณิชญเจริญชัย (2556) ซึ่งไดรวบรวมบทบาทของวิทยากรกระบวนการ

ไววาตองเปนผูประสานงาน ผูกระตุน ผูสังเกตการณ เปนผูสราง บรรยากาศ เปนผูชวยการสื่อสาร

และรวมถึงการเปนพี่เลี้ยงในการเรียนรู    

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ผูสอนควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อการ

เปนวิทยากรกระบวนการ โดยควรมุงเนน 3 ประการหลัก (วัชรี เกษพิชัยณรงค และ น้ําคาง ศรีวัฒนา

โรทัย, 2558) คือ  

1. วัตถุประสงคการเรียนรู ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเพื่อนํามาวางแผนหา

เทคนิควิธีการสอน  

2. การจัดประสบการณการเรียนรู เปนการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนศูนยกลางใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา และสื่อการเรียนการสอน  

3. การวัดและการประเมินผล เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีการพัฒนา มีความรูไดตรงตาม

เปาหมายหรือไมและสามารถนํามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดอีกแนวทางหนึ่ง 

 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ผูสอนจึงตองเนนในผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับการ

เรียนการสอน กระตุนใหเกิดกระบวนการคิดจะตองมีการวางแผนกิจกรรมตางๆใหสอดคลองกับ

ผูเรียนและเนื้อหาในรายวิชา ซึ่งที่จะกลาวในบทความนี้ตอไปผูสอนไดวางแผนการจัดการเรียนการ

สอนแบบใฝรูสําหรับรายวิชาการจัดการวิศวกรรม เนื้อหาเรื่อง ความหมายและความสําคัญของการ
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จัดการวิศวกรรม โดยเนนเปนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางผูเรียนซึ่งดําเนินตาม

กระบวนการในหัวขอถัดไป  

 

2. ขั้นตอนและกระบวนการ 

 องคประกอบการจัดการเรียนรูแบบใฝรูสามารถจําแนกออกเปนองคประกอบหลักๆได 4 

องคประกอบ (เกษม ศรีเดิมมา, 2550 และ บัญญัติ ชํานาญกิจ, 2553) ดังนี้ 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ 

2. การสรางองคความรูรวมกัน 

3. การนําเสนอความรู 

4. การลงมือปฏิบัติหรือการประยุกตใช  

ในรายวิชา การจัดการวิศวกรรมผูสอนไดวางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให

นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกัน โดยใหนักศึกษาคนควาดวยตนเองเพื่อนําขอมูลที่

ไดมาสามารถแลกเปลี่ยนไดกับเพื่อนรวมกลุม โดยผูสอนดําเนินตามขั้นตอนดังนี้   

 กระบวนการคนควาขอมูลดวยตนเอง ผูสอนดําเนินการมอบหมายงานที่ตองนํามาใชสําหรบั

การแลกเปลี่ยนองคความรูเปนการบานกอนหนึ่งสัปดาห 

 กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ ใหนักศึกษาเลาถายทอดความรู เดิม หรือ

ประสบการณจากที่ไดไปคนควาขอมูลมาดวยตนเอง 

 กระบวนการวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง ผูสอนดําเนินการสอนเนื้อหาในรายวิชาที่เกี่ยวของ 

และเริ่มทํากิจกรรม Think and share จากการบานที่ใหนักศึกษาคนความา โดยเริ่มจาก 

กระบวนการ Think  ใหนักศึกษาวิเคราะหขอมูลในหัวขอที่กําหนดจากงานที่ไดรับมอบหมายใหไป

คนความา 

 กระบวนการสรางองคความรูรวมกัน ผูสอนใชเทคนิค Think and share เปนกระบวนการ 

Share เปนการแลกเปลี่ยนองคความรูใหผูอื่นและรวมกันสรุปขอมูลตามที่ผูสอนกําหนดให 

 กระบวนการนําเสนอความรู เปนการสรุปความคิดรวบยอดตามหัวขอที่กําหนดและ

แลกเปลี่ยนองคความรูหนาชั้นเรียน 

 กระบวนการประยุกตใช ผูสอนไดใชเทคนิค Chain note ในการตั้งคําถามที่เกี่ยวกับ

จุดประสงคการเรียนรู และใหนักศึกษาตอบคําถามทีละคนเปนประโยคสั้นๆ จากนั้นสงตอกระดาษ

แผนนั้นใหเพื่อนที่นั่งถัดไปตอบคําถามใหสมบูรณยิ่งขึ้น และสงกลับในทิศทางเดิมเพื่อใหผูที่เขียนกอน

ไดอานความเห็นทั้ งหมดดวย (วัชรี  เกษพิชัยณรงค  และ น้ําคาง  ศรีวัฒนาโรทัย , 2558)                

ในกระบวนการประยุกตแนวคิดนี้ผูสอนไดใชเทคนิค Student’ Reflection เพื่อเปนการประเมินการ

เรียนรูของผูเรียนโดยเปนการสรุปความรูในบทเรียนดังกลาวดวย 
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3. การนําไปใช 

จากการวางแผนขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูดังกลาวผูสอนไดดําเนินการ

นําไปใชดังนี้  

  กระบวนการคนควาขอมูลดวยตนเอง 

 ผูสอนไดดําเนินการวางแผนโดยมอบหมายใหนักศึกษาไปคนควาการประกาศรับสมัครงาน

อาชีพ วิศวกร โดยใหพิมพประกาศโฆษณามาเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับสัปดาหถัดไป 

 

 กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

 ในสัปดาหที่เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายและความสําคัญของการจัดการวิศวกรรม 

ผูสอนไดใหนักศึกษาแลกเปลีย่นอาชีพที่ไดไปคนความาวามีสาขาหรอืเกีย่วของกับทางดานใดบาง และ

ในประกาศโฆษณามีการระบุลักษณะความสามารถ หรือคุณวุฒิอยางไร  

 กระบวนการวิเคราะหขอมูลดวยตนเอง 

หลังจากผูสอนดําเนินการสอนความหมายของการจัดการวิศวกรรมแลวนั้น จึงเริ่มดําเนิน

กิจกรรม Think โดยใหนักศึกษาแตละคนสรุปทักษะการจัดการทางวิศวกรรมที่จําเปนในการสมัคร

งานตามประกาศรับสมัครงานที่ระบุความตองการไวที่ไดคนความา 

 
การวิเคราะหขอมลูดวยตนเอง 

 

กระบวนการสรางองคความรูรวมกัน 

เมื่อนักศึกษาแตละคนสรุปทักษะการจัดการวิศวกรรมของตนเองแลว ผูสอนดําเนินกิจกรรม 

Share โดยแบงกลุม ซึ่งในกลุมเดียวกันจะตองไมมีลักษณะสาขาหรืออาชีพที่ซ้ํากันซึ่งสามารถ

แบงกลุมได 3 กลุมและใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนทักษะการจัดการวิศวกรรมใหเพื่อนในกลุมฟง โดย

นักศึกษาตองสรุปทักษะการจัดการวิศวกรรมที่จําเปนในทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับวิศวกรเพื่อเตรียม

นําเสนอหนาช้ันเรียน 
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การแลกเปลี่ยนและสรางองคความรูรวมกัน 

 

กระบวนการนําเสนอความรู 

ใหตัวแทนแตละกลุมนําเสนอการสรุปทักษะการจัดการวิศวกรรมใหทุกคนไดรับฟง และ

หลังจากนั้นอภิปรายรวมกันสรุปเปนหัวขอทักษะการจัดการวิศวกรรม 

 

กระบวนการประยุกตใช 

ในเนื้อหาเรื่อง ความสําคัญของการจัดการวิศวกรรม ผูสอนไดใชกิจกรรม Chain note ให

ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกัน โดยตั้งคําถามใหนักศึกษาตอบวาถาทานมีทักษะการจัดการ

วิศวกรรมดังกลาวที่ไดสรุปรวมกันแลวน้ันสามารถทําใหเกิดประโยชนอยางไรไดบาง โดยใหนักศึกษา

เขียนตอบในกระดาษแผนเดียวกันวนจนครบทุกคน และวนกลับเพื่อใหคนที่เขียนกอนไดอานของ

เพื่อน และรวมกันอภิปรายสรุปเนื้อหาความสําคัญของการจัดการวิศวกรรม 

 
กิจกรรม Chain note 

 

กระบวนการประเมินผล 

ผูสอนไดดําเนินการประเมินผลผูเรียนโดยใชเทคนิค Student’ Reflection โดยใหนักศึกษา

สมมติวาถาจะตองประกอบอาชีพเกี่ยวกับวิศวกร ทานจะเลือกสาขาใดและคิดวาทักษะการจัดการ

วิศวกรรมใดที่ทานตองใชในการประกอบอาชีพ เปนการประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับความเขาใจใน



วารสารการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 85 

 

ความหมายและความสําคัญของการจัดการวิศวกรรมของผูเรียน ซึ่งพบวาผูเรียนมีความรูความเขาใจ

ในความหมายและความสําคัญของการจัดการวิศวกรรมอยูในระดับดี 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู โดยใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันนี้นอกจาก

จะตองมีการวางแผนโดยคํานึงถึงวัตถุประสงคการเรียนรู การจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผลแลว

นั้นผูสอนพบวามีอีกอยางหนึ่งที่สําคัญเปนอยางยิ่งในการจัดกิจกรรมคือการแบงกลุมผูเรียน การ

แบงกลุมผูเรียนควรดําเนินการโดยผูสอนเปนคนกําหนด และผูสอนควรทราบความรูดั้งเดิมและ

พื้นฐานของนักศึกษา ซึ่งการแบงกลุมควรใหมีความหลากหลายของระดับความสามารถ ความ

เชี่ยวชาญ ขอมูลความรูใหกระจายอยูในแตละกลุมที่เทากันเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่ง

กันและกัน  
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การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) 

อาจารย ดร. ปณณวิชญ เย็นจิตต 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based learning) เปนการบูรณาการความรู

และการปฏิบัติ ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูองคประกอบสําคัญที่ตองรูและประยุกตใชกับการแกปญหา โดย

ไดผลเปนชิ้นงานขึ้นมา (Markham, 2011) การจัดการเรียนรูแบบโครงงานนี้ยึดหลักการการสราง

องคความรูดวยตนเอง (Constructionism) ที่พัฒนาตอยอดมาจากปรัชญาการสรางความรู 

(Constructivism) ของเพียเจต (Jean Piaget) โดยศาสตราจารย เพพเพิรต (Seymour Papert) มี

สาระสําคัญที่กลาวถึงวา ความรูไมใชเกิดจากผูสอนเพียงอยางเดียว แตสามารถสรางขึ้นโดยผูเรียนเอง

ได และการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนลงมือกระทําดวยตนเอง (Learning by doing) โดย

จากการศึกษาปรามิดแหงการเรียนรู (Learning Pyramid) พบวาการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

(Project-based learning) อยูในกลุม Teaming active ซึ่งการไดทดลองปฏิบัติเอง (Practice 

doing) จะทําใหจําไดถึง 75 เปอรเซ็นต (วัชรินทร และคณะ, 2557) วงจรการเรียนรูตามทฤษฎี 

Constructionism เริ่มจากการคิด (Thinking) ซึ่งเกิดจากประสบการณเดิมของแตละบุคคลที่

แตกตางกัน เชื่อมโยงกับประสบการณใหมหรือขอมูลใหม แลวสรางความรู (Constructing) ขึ้นมา

ดวยตนเอง แตการสรางสรรคความรูที่สมบรูณจะตองมกีารสะทอนความคิดหรือสะทอนประสบการณ 

(Reflecting) มีการปฏิสัมพันธ (Interactive) กับบุคคลอื่นโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันก็

จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนความคิดใหม (New thinking) แลวสรางความรูใหม (New constructing) 

สะทอนความคิดใหม (New reflecting) เพื่อพัฒนาการเรียนรูใหกาวหนายิ่งขึ้น ความรูจึงไมหยุดนิ่ง 

จะเกิดการคิดคนตอไปอีก (ธเนศ, 2548)  

สําหรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based instruction) มี

หลักการดังนี้คือ 1) โครงงานเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับบริบทจริง สามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 2) การใหผูเรียนทําโครงงาน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาสู

กระบวนการสืบสอบ (Process of inquiry) ซึ่งเปนการใชกระบวนการคิดขั้นสูง 3) การจัดการสอน

โดยใชโครงงานเปนฐาน ชวยใหผูเรียนไดผลิตงานที่เปนรูปธรรมออกมา 4) การแสดงผลงานตอ

สาธารณชนสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและการทํางานใหแกผูเรียนได 5) การใหผูเรียนทํา

โครงงานสามารถชวยดึงศักยภาพตาง ๆ ที่มีอยูในตัวของผูเรียนออกมาใชประโยชน (ทิศนา, 2551) 
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2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) สามารถแบงตามลักษณะ

ของกิจกรรมได 4 ประเภท คือ โครงงานประเภทสํารวจ (Survey research project) โครงงาน

ประเภททดลอง (Experimental research project) โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ (Development 

research project) และโครงงานประเภททฤษฎี (Theoretical research  Project) ซึ่งปรัชญนันท 

(2558) ไดเสนอเทคนิคการสอน   มี 6 ข้ันตอนดังตอไปนี้  

ขั้นที่ 1 การเตรียมความพรอม ผูสอนจัดเตรียมขอบเขตของโครงการ แหลงขอมูล และ

คําถามนํา โดยระบุขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู  

ขั้นที่ 2 การกําหนดและเลือกหัวขอ กลุมผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอที่จะทําเปนโครงงาน

ศึกษาความเปนไปไดของแตละหัวขอเพื่อเลือกโครงงานที่จะจัดทํา นําเสนอผูสอนใหความเห็นชอบ  

ขั้นที่ 3 การเขียนเคาโครงของโครงงาน ผูเรียนศึกษาขอบเขตโครงงาน แหลงขอมูล ตลอดจน

คนหาแหลงขอมูล แลวรวมวางแผนการจัดทําโครงงาน โดยระบุกิจกรรมในแตละขั้นตอน รวมทั้ง

บทบาทหนาที่ภาระงานของสมาชิกในกลุม ตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินงาน  

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน สมาชิกในกลุมรวมดําเนินงานตามแผนงาน และหนาที่ความ

รับผิดชอบ ดวยการบูรณาการ ความรู ทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณและ คนหาความรูใหม โดยมี

ผูสอนคอยให คําปรึกษาและหรือรวมแกปญหาไปพรอมกับผูเรียน  

ขั้นที่ 5 การนําเสนอผลงาน ผูเรียนสรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน

กิจกรรมของโครงงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ขั้นที่ 6 การประเมินผล ผูสอนประเมินผลโครงการอยางตอเนื่องดวยวิธีการและเครื่องมือที่

หลากหลาย เนนการประเมินตามสภาพจริง ทั้งความรู กระบวนการ ผลงาน และพฤติกรรมลักษณะ

นิสัยของผูเรียน 

สวน ทิศนา (2551) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based instruction) ไวดังตอไปนี้ คือ 1) ผูสอนและผูเรียน

อภิปรายปญหาตาง ๆ รวมกัน และผูเรียนเลือกปญหาที่ตนสนใจ 2) ผูสอนชี้แจงทําความเขาใจถึง

วัตถุประสงคในการทําโครงงาน ความคาดหวัง วิธีการและกระบวนการในการดําเนินการ 3) ผูเรียน

รวมกันศึกษาหาความรูในเรื่องที่จะทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย 4) ผูเรียนรวมกันวางแผนการ

จัดทําโครงงาน และเขียนโครงการเสนอผูสอน 5) ผูเรียนดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด 6) 

นําเสนอผลงานของผูเรยีนและรวมกันวิพากษวิจารณ และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ 7) ผูเรียนปรับปรงุ

ผลงานและเขียนรายงาน 8) นําเสนอผลงานออกแสดงตอสาธารณชน 9) ผูเรียนและผูสอนรวมกัน

อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ และสรุปผลการเรียนรูที่ไดจากการทําโครงงาน 10) ผูสอนวัดและ

ประเมินผลทั้งดานผลผลิต เนื้อหาความรู และกระบวนการ 
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3. การนําไปใช 

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร 

(เทคโนโลยีการผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยึดหลักการการสราง

องคความรูดวยตนเอง (Constructionism) ของศาสตราจารย เพพเพิรต (Seymour Papert) แต

ปรับใหเหมาะสมกับผูเรียนชาวไทยและเปนผูเรียนที่มาจากมัธยมศึกษา (ม.6) สายวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร และสายศิลปศาสตร-คณิตศาสตร โดยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงาน

เปนฐานประเภททดลอง (Experimental  research  project) ในรายวิชาที่เกี่ยวของคือวิชาปญหา

พิเศษ โดยมีวิธีการและขั้นตอนที่พอประมวลไดดังนี้  

1. การเตรียมความพรอม : ขั้นตอนนี้เปนการบอกใหผูเรียนมีการเตรียมความพรอมและรูจัก

หาความรูจากเอกสาร ตํารา หรืออินเตอรเน็ต โดยผูสอนเตรียมแหลงคนควา เชน หองคนควา และ

อินเตอรเน็ตใหผูเรียนอยางเพียงพอ นอกจากนี้ผูสอนชี้แจงทําความเขาใจถึงวัตถุประสงค ขอบเขต 

เงื่อนไข และเกณฑการประเมินผล พรอมทั้งระบุขั้นตอนดําเนินการในแผนการจัดการเรียนรู  

2. แบงกลุมการเรียนและกําหนดหัวขอ : ขั้นตอนนี้นับวามีความสําคัญประการหนึ่งเพื่อให

ผูเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติงานทุกคนจึงแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอยๆ ขนาดเล็ก จํานวน 2 – 3 คน 

จากนั้นผูสอนและผูเรียนอภิปรายปญหาตาง ๆ  รวมกัน และผูเรียนกําหนดหัวขอ (ชื่อเรื่อง) ที่ตนสนใจ

โดยใชภาษาที่เปนทางการ มีความกะทัดรัดชัดเจน และครอบคลุมประเด็นของเรื่อง  

3. การเขียนและเสนอเคาโครงงาน : เปนขั้นตอนที่ผูเรียนรวมกันศึกษาหาความรูในเรื่องที่จะ

ทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย รวมกันวางแผนการจัดทําโครงงานปญหาพิเศษ โดยระบุกิจกรรมใน

แตละขั้นตอน ตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินงาน ซึ่งมีผูสอนแนะนําการเขียนโครงงานปญหาพิเศษ 

ไดแก การเขียนบทนํา วัตถุประสงค การตรวจเอกสาร อุปกรณและวิธีการดําเนินงาน ผลการทดลอง

และวิจารณ และการเขียนรายการอางอิง โดยมีคูมือการพิมพรายงานปญหาพิเศษเปนตัวกําหนด

แบบฟอรม จากนั้นเขียนโครงงานเสนอตอผูสอน เพื่อรวมกันอภิปรายแกไขปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทํากจิกรรมในการเขียนและเสนอเคาโครงงาน 
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4. การดําเนินการโครงงาน : หลังจากผูเรียนแตละกลุมมีแผนการจัดทําโครงงานปญหาพิเศษ

แลว สมาชิกในกลุมรวมดําเนินงานตามแผนงาน ดวยการบูรณาการ ความรู ทักษะ แลกเปลี่ยน

ประสบการณและคนหาความรูใหม โดยมีผูสอนคอยใหคําปรึกษาหรือรวมแกปญหาไปพรอมกับ

ผูเรียน นอกจากนี้ผูสอนอํานวยความสะดวกโดยจัดสถานที่และอุปกรณสนับสนุนในแตละโครงงาน 

พรอมทั้งติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานของผูเรียน โดยใหผูเรียนทําการจดบันทึกผลและ

รายงานความกาวหนาในแตละเดือน 

5. การนําเสนอผลงาน : หลังจากผูเรียนไดดําเนินการจัดทําโครงการเรียบรอยแลว ผูเรียนฝก

การนําเสนอหนาช้ันเรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียบเรียงความคิดรวบยอด โดยตอง

สามารถสื่อสารใหผูอื่นเขาใจและตอบคําถามในประเด็นตางๆ ไดอยางชัดเจน 

6. การประเมิน : ข้ันตอนนี้แยกออกเปนสองชวง คือชวงแรกประเมินในขณะทําโครงงานจาก

การเสนอโครงงาน การสังเกตพฤติกรรมระหวางทํางาน และรายงานความกาวหนา สวนชวงที่สอง

ประเมินจากการนําเสนอผล การตอบคําถาม และรายงานฉบับสมบูรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทํากจิกรรมในระหวางเรียนและการนําเสนอผลงาน 
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 การเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐานมีขอเดนคือผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียน 

เปนการฝกใหผูเรียนคนควาหาความรูดวยตัวเอง เปนการฝกใหผูเรียนรูจักวางแผนและการแกปญหา 

และทําใหผูเรียนมีคุณสมบัติ คิดเปน ทําเปน ถายทอดเปน สวนขอดอยของการเรียนการสอนโดยใช

โครงงานเปนฐานคือเสียคาใชจายมากและใชเวลานาน 
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เทคนคิ “Reflective Journal” 

อาจารยสุชาดา ตัง้ศิรินทร 

คณะครุศาสตร 

 

 Reflective Journal เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบใฝรูอีกทางเลือกหนึ่งของผูที่ตองการ

เริ่มตนจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู เนื่องจากเปนกระบวนการหลังจากดําเนินการเรียนการสอนไป

แลว ซึ่งทําใหขั้นตอนการเตรียมการ หรือการแทรกขั้นตอนตามวิธีการการเรียนการสอนแบบใฝรู 

(Active Learning) ไมกระทบกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม แตอยางไรก็ตามกระบวนการนี้

ชวยใหผูเรียนไดรื้อฟนความทรงจําในขณะที่เรียนกลับมาอีกครั้งแลวเกิดกระบวนการวิเคราะหเนื้อหา

สาระความรูที่ไดจากการเรียนในชั้นเรยีน รวมทั้งใชกระบวนการคิดสังเคราะหนําเสนอเนื้อหาที่ผูเรียน

ไดเกิดการเรียนรูจริงในช่ัวโมงเรียน ตลอดจนใชกระบวนการคิดประเมินคาสาระความรูรวมถึงวิธีการ

ปฏิบัติการเรียนการสอนทั้งหมดเพื่อสะทอนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

ผูเรียนและผูสอนตอไป จึงเห็นไดวาการเขียน Reflective Journal แมเปนกระบวนการหลังเรียน แต

สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเชนกัน 

 แนวคิดในกิจกรรมการเขียน Reflective Journal มาจากพื้นฐานความคิดที่ตองการ

ตรวจสอบพัฒนาการความรูความเขาใจของผูเรียนหลังจากจบการเรียนการสอนไปแลวอยางอิสระ ซึ่ง

หมายรวมถึงทั้งวิชาความรูความคิดตางๆ และความรูสึก ที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินกิจกรรมการเรียน

การสอน เพราะการทดสอบอาจไมสามารถวัดหรือจําแนกความรูความเขาใจของผูเรียนไดทั้งหมด 

การวัดผลการเรียนรูดวยขอสอบอาจเปนวิธีการที่กระทําไดงาย และชัดเจนตรงตามจุดประสงคที่

ผูสอนวางไว แตอยางไรก็ตามการเรียนอาจใหผลนอกเหนือจากสิ่งที่ตองการนําเสนอไดเชนกัน ดังนั้น

การสะทอนความคิดความรูสึกหลังเรียนอยางอิสระจึงเปนแนวทางที่ชวยใหผูสอนมองเห็นพัฒนาการ

การเรียนรูทั้งในมิติเรื่องคาน้ําหนักความสําคัญในเนื้อหา มิติเรื่องความคิดสําคัญของเนื้อหา และมิติ

เรื่องทัศนคติตอเนื้อหาแนวคิดที่เรียนรูไปซึ่งจะทําใหทั้งผูสอนและตัวผูเรียนเองเกิดความเขาใจใน

เนื้อหา วัตถุประสงค วิธีการไดอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งชวยใหผูสอนสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยาง

ตรงจุดตอไปอีกดวย 

 การเขียน Reflective Journal มีแนวทางการเขียนอยู 2 ลักษณะ คือ การเขียนโดยยึด

รูปแบบ และการเขียนโดยไมยึดรูปแบบ ซึ่งการเลือกลักษณะการเขียนแบบใดนั้นข้ึนอยูกับผูสอนและ

ผูเรียนจะตกลงรวมกัน ซึ่งโดยมากแลว หากเปนการเริ่มตนกิจกรรมใหมผูสอนและผูเรียนมักจะตกลง

ใชการเขียนโดยยึดรูปแบบกอน โดยครูจะเปนผูกําหนดหัวขอในการเขียน เชน การตั้งคําถามจาก

เนื้อหาที่เรียนไปแลว, ผลลัพธจากเปาหมายในการเรียนที่เกิดขึ้น หรือ ใหเขียนบรรยายสรุปเกี่ยวกับ

กิจกรรมที่กระทํากันในการจัดการเรียนการสอนเปนตน และเมื่อผูเรียนมีความชํานาญในการเขียน
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แลว ผูเรียนจะเปนผูพัฒนารูปแบบการเขียนใหกลายเปนลักษณะที่ 2 เอง คือการเขียนโดยไมยึด

รูปแบบ และแมวาผูสอนจะบังคับใหเขียนตามรูปแบบก็จะพบลักษณะการเขียนตามรูปแบบนอยมาก 

แตอยางไรก็ตามการเขียนทั้ง 2 ลักษณะตางก็มีความคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นกับผูเรียนดุจเดียวกันคือ 

    - สะทอนทัศนคติที่หลากหลาย 

     - วิเคราะห และสังเคราะหเนื้อหาที่ยังไมสัมพันธกับความเขาใจของตนเอง 

     - เปรียบเทียบความเหมือนความตางในประเด็นความรูเดิมกับความรูใหม 

     - คิดใครครวญอยางลึกซึ้งในความรูใหมที่ไดเรียนรูมา 

     - นําเสนอประสบการณของตนเองที่สัมพันธเชื่อมโยงกับการเรียนรู 

     - นําเสนอความคิดตางจากที่ไดรับจากผูสอนในช้ันเรียน 

 นอกจากนีก้ารเทคนิค Reflective Journal ยังมิไดจํากัดเฉพาะรูปแบบการเขียนเพียงอยาง

เดียวยังสามารถการพูดนําเสนอโดยการพูดและผานสื่อทีห่ลากหลายไดดวย เชน การอัดเสียงสงไฟล 

หรือออนไลน ก็ได หรือจะทําเปนไฟลทีม่ีทั้งภาพและเสียงกช็วยเพิ่มความนาสนใจใหทั้งผูสอนและ

ผูเรียนดวย 

 เทคนิค Reflective Journal มีกระบวนการขั้นตอนสําหรับนําไปใชจัดการเรียนการสอนที่

นาสนใจดังตอไปนี ้

 1. วางแผนเรื่องรูปแบบการเขียน Reflective Journal : เพื่อใหสอดคลองกับผูเรียนมาก

ที่สุด กลาวคือหากผูเรียนไมเคยเขียน Reflective Journal มากอน ผูสอนตองกําหนดหัวขอในการ

เขียนใหกับผูเรียน เพื่อวางกรอบในการเขียนใหกับผูเรียน ซึ่งอาจใชคําถามที่เกี่ยวของสัมพันธกับ

แนวคิดหลัก หรือสาระสําคัญของเรื่องที่เรียนโดยตรง เชน อะไรคือสาระสําคัญในการเรียนรูครั้งนี้ 

หรือ แนวคิดหลักในการเรียนรูครั้งนี้คืออะไร เปนตน หรืออาจใหอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองไดกระทํา

ในการเรียนรูครั้งนี้ หรือ ใหอธิบายผลลัพธที่เกิดขึ้นกับตนเองหลังจากการเรียน หรืออาจใหอธิบายถึง

ความรูสึกที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนรูครั้งนี้ เปนตน แตในกรณีที่ผูเรียนเคยใชเทคนิค Reflective 

Journal มากอนแลว ผูสอนควรเนนย้ําใหผูเรียนเขียนอยางระมัดระวังในเรื่องความสมบูรณของ

เนื้อหาที่เขียน, เหตุผลในการนําเสนอความคิดเห็นของตนเอง และขอบเขตในการนําเสนอแงมุมจาก

เนื้อเรื่องที่เรียน ใหมีความเหมาะสมและตรงประเด็น เปนตน 

 2.  ทบทวนขอตกลง : ในขั้นนี้ทั้งผูสอนและผูเรียนตองทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับ

ขอบเขตเนื้อหาที่สามารถนําเสนอได เชน ใหผูเรียนนําเสนอหัวขอในการเขียนของแตละคน แลว

รวมกันอภิปรายในช้ันถึงความถูกตองเหมาะสมของหัวขอ เพื่อตรวจสอบความเขาใจที่ถูกตองกอนลง

มือเขียน อีกทั้งยังหมายรวมถึง   การกําหนดจํานวนความยาวของเนื้อเรื่องที่เขียน นอกจากนี้ยัง

รวมถึงขอกําหนดเรื่องความเปนสวนตัวในการนําเสนอขอมูลของแตละบุคคลดวย 
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 3. กําหนดการสง : ข้ันนี้ผูสอนตองชี้แจงเรื่องกําหนดการเขียนบันทึก Reflective Journal 

ใหชัดเจนวา ตองเขียนและสงเมื่อใด เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 

 4. ตรวจสอบผูเรียน : เมื่อผูสอนไดรับ Reflective Journal จากผูเรียนแลว จะตองให

คําแนะนําแกผูเรียนในดานความถูกตองของภาษา ดานแนวคิด หรือหลักการที่ผูเรียนไดรับไปอยาง

คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่สอน และการใหขอเสนอแนะที่เปนกําลังใจหรือเปนแรงผลักดันใหผูเรียนเกิด

ความพากเพียรในการเรียนรูตอไป 

  เทคนิค Reflective Journal สามารถนําไปประยุกตใชไดในทุกรูปแบบการสอน เพราะเปน

เทคนิคที่มุงกระตุนใหผูเรียนเกิดการตื่นตัว หลังจากกระบวนการสอนไดดําเนินการเสร็จสิ้นลง และ

เพื่อใหเกิดความเขาใจในกระบวนการนําไปใชมากขึ้นจึงขอนําเสนอขั้นตอนการนําเทคนิค Reflective 

Journal ไปใชในการสอนแบบบรรยาย ซึ่งมีรายละเอียดที่นาสนใจ ดังตอไปนี้ 

 1. ผูสอนวางแผนการสอนบรรยาย โดยระบุวัตถุประสงคในการสอนบรรยายครั้งนั้นใหชัดเจน 

ซึ่งหากเปนการสอนที่ใชเทคนิค Reflective Journal เปนครั้งแรกใหจัดสัดสวนเวลาในการอธิบาย

การเขียน Reflective Journal ในชั้นเรียนดวย นอกจากนี้ผูสอนตองวางแผนพิจารณากลุมผูเรียน

ของตนดวยวาจะใหผูเรียนนําเสนอ Reflective Journal ดวยทักษะใด (ทักษะการพูด หรือ ทักษะ

การเขียน) ผานสื่อหรือชองทางใด โดยพิจารณาจากความสามารถของกลุมผูเรียนวายังขาดทักษะใด 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเรียน รวมถึงตั้งคําถามเพื่อใชเปนประเด็นในการสะทอนความรูของผูเรียนจาก

เรื่องที่เรียนดวย 

 2. เมื่ออธิบายขอตกลงตางๆ แลว ใหผูสอนทบทวนความเขาใจของผูเรียนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจ

ใชกระบวนการสุมถามเปนรายบุคคลถึงกระบวนการดําเนินการเขียน Reflective Journal แลวรวม

อภิปรายคําตอบรวมกัน  

 3. กําหนดความยาวในการนําเสนอ และเวลาในการสงงานรวมกัน 

 4. ผูสอนตรวจและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอผูเรียน ทั้งเรื่องความถูกตองเหมาะสม

ของการใชภาษา  แนวคิดหรือหลักการความรูสาํคัญจากเรือ่งทีบ่รรยาย  รวมทั้งการใหแรงกระตุนเพือ่

เสริมสรางการเรียนรูใหแกผูเรียนดวย 

 จากการนําเสนอการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู  (Active Learning) ดวยเทคนิค 

Reflective Journal อาจสังเกตไดวาเทคนิคนี้มีกระบวนการที่ทั้งสั้นและงายตอการนําไปใชในการ

จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อนําเสนอทัศนคติใหมของการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active 

Learning) วาไมใชเรื่องยากและสามารถปฏิบัติตามไดจริง ดวยวิธีการอยางงาย และไมกระทบกับ

วิธีการสอนแบบเดิม อีกทั้งยังสามารถชวยพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดรับความรูจากการ

จัดการเรียนการสอนไดอยางแทจริง 
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เทคนคิการจดัการเรียนรูแบบพึ่งพา (Collaborative Learning) 

อาจารย ดร.รุงรัตติกาล มวงไหม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

1. แนวคิด 

ในระบบการศึกษาไทย  ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยมี

หนาที่ในการถายทอดและใหความรูแกผูเรียนเปนหลัก กลาวไดวาเปนศูนยกลางของกระบวนการการ

เรียนรู ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนสวนใหญมีลักษณะเปนการจัดการเรียนรูแบบบรรยาย (Lecture 

Method) ผูสอนจะตองทําการศึกษาคนควาและเตรียมการสอนมาเปนอยางดี เพื่อที่จะอธิบายและ

บรรยายรายละเอียดของเนื้อหาตางๆใหแกผูเรยีนฟงหรือจดบันทกึ รูปแบบการสอนดังกลาวอาจทําให

บรรยากาศของหองเรียนเกิคความตึงเครียด และผูเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียนรู  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเรียนการสอนในรายวิชาคํานวณซึ่งเปนวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและสูตรในการคํานวณคอนขาง

เยอะ เชน รายวิชาทางคณิตศาสตรและสถิติ  ผูเรียนจะตองอาศัยเทคนิคในการทําความเขาใจ และ

การวิเคราะหโจทย/สถานการณตางๆ เพื่อนําสูการเลือกใชสูตรไดอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นการ

จัดการเรียนการสอนที่จะประสบความสําเร็จ จึงตองอาศัยประสบการณและเทคนิคการถายทอดของ

ผูสอน  

ปจจุบันมีการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ (Active Learning) เปนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่ลดบทบาทของผูสอนและเปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมมากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียนผานประสบการณตรงจากการ

เรียนรูและการลงมือปฏิบัติ  ซึ่งมีเทคนิคในการจัดการเรียนรูดังกลาวมากมาย เชน การจัดการเรียนรู

แบบสาธิต (Demonstration Method) การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน (Project-based 

Learning) การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)  การจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ (Cooperative Learning) และการจัดการเรยีนรูแบบพึ่งพา (Collaborative Learning) 

ในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบพึ่งพา ซึ่งเปนเทคนิคที่ไดรับความนิยม 

มาจนถึงปจจุบัน และผูเขียนประสบความสําเร็จในการนําเทคนิคนี้ไปประยุกตใชในการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาทางสถิติ  

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบพึ่งพา (Collaborative Learning) 

เปนเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู แบงปน และทํางานรวมกันเปน

กลุม โดยสมาชิกในแตละกลุมจะตองชวยกันศึกษาคนควา วิเคราะห แลกเปลี่ยน/แสดงความคิดเห็น 
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แกไขปญหา และชวยเหลือกัน นอกจากนี้ผูเรียนยังตองมีความรับผิดชอบและยอมรับความสามารถ

ของสมาชิกแตละคนในกลุมของตนเอง สวนผูสอนทําหนาที่เปนเพียงผูสังเกตการณ คอยชี้แนะ

แนวทาง และใหความชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการ การจดัการเรียนรูดังกลาว แตกตางจากการจัดการ

เรียนรูแบบเดิม (การบรรยาย) ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูเรียนในหองเรียนระหวางการจัดการเรียนรูแบบ

บรรยาย (Lecture Method) และการจัดการเรียนรูแบบพึ่งพา (Collaborative 

Learning)   

การจัดการเรยีนรูแบบบรรยาย การจัดการเรยีนรูแบบพึ่งพา 

1. ผูเรียนรับฟงการบรรยาย/อธิบาย

เนื้อหา และจดบันทึก จากผูสอน 

1. ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายและ

การเรียนการสอน  

2. ผูเรียนไมจําเปนตองมีการเตรียมตัว/

ศึกษาหาความรู กอนเขาหองเรียน 

2. ผูเรียนจําเปนตองมีการเตรียมตัว และ

ศึกษาหาความรู กอนเขาหองเรียน 

3. บรรยากาศในหองเรียนนาเบื่อ และไมมี

ความทาทาย  

3. บรรยากาศในหองเรียนกระตุนใหมี

ความกระตือรอืรน  และมีความทาทาย 

4. ผูเรียนทําตามทีผู่สอนบอก 4. ผูเรียนตองคิดวิเคราะหเองและทํางาน

รวมกันเปนกลุม 

5. ผูเรียนรับผิดชอบเฉพาะงานสวนตัว 5. ผูเรียนตองรบัผิดชอบทั้งงานสวนตัว

และรวมกนัเปนกลุม 

6. ผูเรียนรับฟงผูสอนเพียงอยางเดียว 6. ผูเรียนรับฟงเพื่อน  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และเรียนรูรวมกัน 

 ที่มา: MacGregor (1990) 

 

 การจัดการเรียนรูแบบพึ่งพา สามารถแยกเปนลักษณะตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

 1. เทคนิคการอภิปราย (Techniques for Discussion) เปนวิธีการที่ผูเรียนรวมกันหารือ

หรือมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกันเองภายในกลุม เชน เทคนิค 

Think-Pair-Share และการจัดการเรียนรูแบบแบบอภิปราย (Discussion Method) 

 2. เทคนิคการสลับกันสอน (Reciprocal Teaching) เปนวิธีการที่ผูเรียนจะตองสวมบทบาท

เปนไดทั้งผูสอนและผูเรียน เพื่อชวยเหลือกันภายในกลุมในการทําความเขาใจเนื้อหาตางๆ และเพื่อให

สมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจและไดรับความรูเหมือนๆ กัน เชน การจัดการเรียนรูแบบแสดงบทบาท

สมมติ (Role Playing) และเทคนิคจิกซอว (Jigsaw) 
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 3. เทคนิคการแกปญหา (Techniques for Problem solving) เปนวิธีการที่ผูสอนจะ

มอบหมายโจทยปญหาที่ทาทายใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดคนหาคําตอบ ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรู

และการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง จากการฝกคิด วิเคราะห และแกปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เชน การจัดการเรียนรูแบบกรณีศึกษา (Case Study) และการจัดการเรียนรูโดยใชเกม 

(Games) 

4. เทคนิคที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการเขียน (Techniques Focusing on Writing) ผูเรียนใช

การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนการฝกทักษะการคิดและการแสดงถึงความเขาใจในหลักการ

และเนื้อหาสาระที่สําคัญ เชน เทคนิคโตะกลม (Round Table) และ เทคนิค Paper Seminar 

 

3. การประยุกตใช/การนําไปใช 

ผูสอนไดนําเทคนิคดังกลาวไปประยุกตใชในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสถิติ ซึ่งเปนวิชา

ที่มีเนื้อหาและสูตรในการคํานวณคอนขางเยอะ แตมีเวลาเรียนจํากัด (15 ครั้ง/ภาคเรียน ครั้งละ 3 

คาบๆ ละ 50 นาที) นอกจากนี้ผูเรียนยังมีขอจํากัดในการเรียนรู เชน บางคนพื้นฐานออน บางคนไม

ชอบวิชาคํานวณ กิจกรรมเยอะ และสวนใหญไมทบทวนบทเรียนและไมทําโจทยเพิ่มเติม ดังนั้นผูสอน

จึงตองหาเทคนิคการสอน รวมทั้งปรับวิธีการสอน เพื่อสรางแรงจูงใจและชวยใหผูเรียนสามารถทํา

ความเขาใจไดงายในเวลาอันสั้น โดยแตละบทมีขั้นตอนในการสอนดังนี้ 

1. เริ่มแรกผูสอนอธิบายภาพรวมของเนื้อหา ทฤษฎี สูตรในการคํานวณ และเทคนิคการ

วิเคราะหโจทย พรอมยกตัวอยางประกอบและเปดโอกาสใหซักถาม 

2. แบงกลุมผูเรียนแบบสุม ตามจํานวนสูตร เชน เรื่องการประมาณคาแบบชวง มีทั้งหมด 12 

สูตร แบงผูเรียนเปน 12 กลุมๆ ละ 3 – 4 คน 

3. แจกโจทยใหกลุมละ 1 ขอ ซึ่งแตละกลุมจะไดโจทยที่ตองใชสูตรในการคํานวณแตกตางกัน 

แลวใหสมาชิกในแตละกลุมชวยกันวิเคราะหและทําความเขาใจ ภายในเวลาที่กําหนด โดยผูสอนทํา

หนาที่เปนที่ปรึกษาใหแตละกลุม 

4. นําเสนอหนาชั้นเรียน โดยผูสอนทําการสุมเลือกคนที่จะออกมานําเสนอจากแตละกลุม 

และเปดโอกาสใหกลุมอื่นซักถาม 

5. เลือกโจทยมา 30 ขอ แลวแจกใหกลุมละ 5 ขอแบบสุม โดยแตละขอจะมี 2 กลุมที่ไดซ้ํา

กัน จากนั้นใหแตละกลุมชวยกันวิเคราะห ทําความเขาใจ และเตรียมนําเสนอในสัปดาหถัดไป  

6. นําเสนอหนาชั้นเรียน โดยผูสอนทําการสุมเลือกคนที่จะออกมานําเสนอในแตละขอ แลว

ใหกลุมที่ทําขอเดียวกันตรวจสอบวาเพื่อนทําถูกหรือไม หรือมีวิธีการคิดแบบอื่นอีกหรือไม นอกจากนี้

เปดโอกาสใหคนอื่นๆ ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
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7. ทําการสรุปเนื้อหาที่ไดเรียนรูรวมกัน รวมทั้งปญหาที่แตละคน/กลุมเจอ  กอนที่ผูสอนจะ

ทําการสรุปเนื้อหาทั้งหมดใหอีกครั้ง พรอมทั้งชี้แนะขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น (ถามี) 

จากการนําเทคนิคนี้ไปใช พบวาผูเรียนมีความกระตือรือรนและตื่นตัวในการเรียนรูมากขึ้น  

เกิดการแลกเปลีย่นและชวยเหลือกันเรยีนมากขึ้น  บรรยากาศในหองเรียนสนุกสนาน ไมนาเบื่อ ไมตึง

เครียด ผลที่ตามมาคือผูเรียนสนุกกับการเรียน มีความเขาใจในเนื้อหา วิเคราะหโจทยเปน และ

เลือกใชสูตรตางๆ ไดถูกตอง   
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มิติแหงการเรียนรูแบบ Active Learning ในศตวรรษที่ 21 

อาจารยเจนจิรา  เล็กอุทัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

1. ลักษณะสําคัญและแนวคิด 

บุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยอาศัยปจจัยเกื้อหนุน

จากสภาพแวดลอม และสังคมที่หลอหลอมใหเกดิกระบวนการเรียนรู อาจกลาวไดวา ศักยภาพและขีด

ความสามารถของแตละบุคคลจะถูกกระตุนและผลักดันใหเกิดขึ้นได ภายใตกลไกและสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมการเรียนการสอนที่เนนการพฒันาทักษะดานการคิด การคนควาหาขอมูลจากแหลงที่เชื่อถือ

ได การนําใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงขอมูลอยางชาญฉลาด จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในโลก

ยุคปจจุบัน มุมมองเดิมในการใสขอมูลที่อัดแนนใหกับผูเรียนเปนแนวคิดที่ลาสมัย และเพราะโลกที่ไม

มีวันหยุดหมุน คุณครูจึงจําเปนตองปรับตัวใหเทาทันโลกที่หมุนไปขางหนา ตองเปลี่ยนตัวเองให

กลายเปน “โคช” แทนการเปน “ผูสอน” อันที่จริงแลวตองปรับทัศนคติที่วา คุณครูไมใชผูที่ควบคุม

กลไกของสมองผูเรียน เพราะผูเรียนจะเรยีนไดดีที่แทจรงิแลวเปนเพราะการใชวิธีการที่ดีในการจัดการ

เรียนรู ซึ่งนําไปสูการสรางการเรียนรูไดดวยตนเอง  

“คุณครูพันธุใหมในศตวรรษที่ 21” ควรเนนการบูรณาการการเรียนการสอนใหสามารถ

ผลักดันสมองของผูเรียนทั้ง 5 ดาน อันไดแก ดานวิชาการ ดานการสังเคราะห ดานสรางสรรค       

ดานเคารพใหเกียรติ และดานจริยธรรม ใหทํางานไปพรอมๆ กัน ภายใตบทบาทใหมที่คุณครูมีหนาที่

รังสรรควิธีการ และเหนี่ยวนําใหผูเรียนเกิดการสรางสรรคจินตนาการควบคูไปกับการคิดเชิง

สังเคราะห รวมถึงสามารถกลั่นกรองสิ่งที่ไดโดยการประยุกตเขาสูกระบวนการแกปญหากับ

สถานการณจริงในวิชาชีพของตนเองอยางมีจรรยาบรรณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงแนวคิดกระบวนการพฒันาสมอง 5 ดาน 
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2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

การเรียนรูในยุคปจจุบันประกอบดวย 6 ขั้นตอน อันไดแก 1) จําได (remember) 2) เขาใจ 

(understand) 3) ประยุกตใช (apply) 4) วิเคราะห (analyze) 5) ประเมิน (evaluate) และ 6) 

สรางสรรค (create) ข้ันตอนเหลานี้สามารถเกิดพรอมๆ กันได หรือขั้นตอนใดจะเกิดกอนเกิดหลังก็ได

ทั้งสิ้น ดังนั้น การสรางแนวทางการเรียนรูอยางสมดุลจึงเปนสิ่งสําคัญอันจะนําไปสูกระบวนการเรียนรู

ทั้ง 6 ขั้นตอนได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการเรียนรูแบบสมดลุในยุคปจจบุัน 

 

สําหรับเทคนิคการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) ที่ไดเลือกใชสําหรับการวิจัยใน

ชั้นเรียนคือ เทคนิคการแกปญหาดวยการตอภาพ เทคนิคการเรียนรูโดยใชเกมส เทคนิคการพูดรอบวง 

เทคนิคการสอนแบบโมเดลซิปปา และเทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู คิดรวมกัน ในรายวิชาพฤติกรรม

ศาสตรและพฤติกรรมสุขภาพ มีการนําใชกลยุทธการสอนที่หลากหลาย เพื่อการสรางบรรยากาศใน

การเรียนรูที่ฉีกออกไปจากเดิม ลวนเปนมิติในการพัฒนาสมองที่เปดโลกทัศนใหมของการเรียนรู

สําหรับผูเรียน การออกแบบกระบวนการสอนจึงสามารถที่จะตอบโจทยของกระบวนการเรียนรูทั้ง 

6 ขั้นตอนไดอยางลงตัว 

 

3. การนําไปใช 

หากจะลองนึกทบทวนยอนกลับไปในอดีตถึงวิธีการที่ไดกระทําในสมัยเมื่อเปนอาจารยอัตรา

จางที่จบมาใหม และไมเคยมีแมแตประสบการณสอนใดๆ มีเพียงผูชวยสอนตัวฉกาจก็คือ Power 

Point ที่เปรียบเหมือนสมุดบนัทึกเนื้อหาการสอนเลมโตที่ผูเรียนสามารถมองตามไดในขณะที่บรรยาย 
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ไมมีเชื้อเพลิงใดๆ มาคอยกระตุนใหผูเรียนรูสึกสนุก มีความสุข และพรอมที่จะเรียนรู นอกจาก

บรรยากาศอันหนาเบื่อจากการนั่งฟงและจดบันทกึในสิง่ที่ไดยินเพียงเทานั้น ภาพที่เห็นอยูเปนนิจก็คือ

การที่ผูเรียนนั่งหลับ น่ังคุย รวมถึงไมมีสมาธิและไมมีแรงผลักดันในการเรียน นอกเสียจากการเรียน

เพื่อสอบใหผานก็เทานั้น และเมื่อโอกาสในการไดรับทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู 

(Active Learning) ไดเขามาหาแบบไมไดตั้งตัว แตกลับเปนการจุดประกายความคิดใหกลายเปน

คุณครูนักคิด คิดที่จะหาวิธีการใหมๆ ในการสรางบรรยากาศการเรียนการสอน และการสรางทัศนคติ

เชิงบวกที่เอื้อตอการเรียนรูอยางสรางสรรคของผูเรียน  

จากจุดเริ่มตนเล็กๆ ที่มี โอกาสไดนําใชกลยุทธการสอนแบบ Active Learning            

เพียง 1 รายวิชา ไดแผขยายไปสูทุกรายวิชาที่รับผิดชอบสอน แมวาจะตองเหนื่อยกวาที่เคยแตมันก็

คุมคาสําหรับโอกาสที่ไดมาเปนครู รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ปฏิกิริยาโตตอบ และการแสดงออกของ

ผูเรียนทําใหบรรยากาศในการเรียนแบบเดิมๆ หายไปอยางนาอัศจรรยใจ ผลการประเมินการสอนที่

อานแลวเปนพลังใจใหครูคนหนึ่งรูสึกวา ความคุมคามิใชเพียงเงินเดือนที่ไดรับ แตมันคืออุดมการณที่

มากกวาคําวาหนาที่ 

ทายที่สุด ความคาดหวังของคุณครูประสบการณนอยคนหนึ่งที่หวังเพียงวา มุมมองใหมที่

เปลี่ยนไปจะสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองจน

กลายเปนบัณฑิตในอุดมคติได ควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพในการเปนครูที่เทาทันยุคสมัยใน

ศตวรรษที่ 21  
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Active Learning  กับการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 

อาจารยธนัช ยอดดําเนิน 

คณะครุศาสตร 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

ประสบการณการเรียนรูการฝกอบรม Active Learning ณ ประเทศ สิงคโปร ทําใหผมได

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใหม ๆหลายอยาง ที่สามารถนํามาใชในทางการจัดการเรียนการสอน

พลศึกษาในประเทศไทย การเรียนการสอนโดยทั่วไปแลวยังคงนิยมการสอนแบบเปดตําราแลวทองจํา

เอามาสอนตอใหกับผูเรียน โดยไมใหผูเรียนไดมีสวนรวม ไดมีบทบาทในการเรียน การสอนของผูสอน 

บางครั้งสอนแบบเนนทฤษฏีทองจํามากกวาลงมือปฏิบัติทําใหผูเรียนขาดทักษะในความรูนั้นๆ จนไม

สามารถที่จะนําไปถายทอดหรือสอนตอใหกับผูอื่นได การจัดการเรียนการสอนที่กําหนดใหผูสอนเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง สงผลสําคัญตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาที่แตกตางกันออกไป

โดยครูผูสอนตองมีวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีสอนใหสอดคลองกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

ผูสอนตองใชเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย ตองมีวิธีการสอนพลศึกษาในรูปแบบตางๆ 

ผูสอนชาวสิงคโปรไดใหพวกเราฝกฝนทางดานกิจกรรมกลุม โดยใชวิธีการใหพวกเราจับกลุม

ดวยกันประมาณ 5-6 คน ใหฝกการทํางานเปนทีม แลกเปลี่ยนความรู ฝกวิเคราะห และรวบรวม

ขอมูลเพื่อนํามาเสนอหนาหองเรียน แลวใหผูเขาเรียนรวมแสดงความคิดเห็น การไดมีสวนรวมซึ่งกัน

และกัน นอกจากนี้ผูสอนไดสอนใหผูเรียนฝกการโตวาที โดยผูสอนไดใหหัวขอ แลวใหผูเรียนแบงกลุม

เปนสองกลุม และใหแสดงความคิดเห็นตอบโตกันไปมา โดยตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมด 

ทําใหเกิดทักษะกระบวนความคิดแบบตอบสนองอยางรวดเร็ว และทําใหเกิดความสนุกสนาน 

วันสุดทายของการอบรม Active Learning ผูสอนใหใหผูเรียนคิดออกแบบกิจกรรมการ

เรียนรู โดยใหผูเรียนจัดเขากลุมทีอ่ยูคณะเดียวกัน คิดออกแบบเนื้อหาที่จะสอน โดยใชวิธีการสอนที่ได

อบรมมา รวบรวมวิเคราะหแลวออกไปทดสอบสอนหนาชั้นเรียน โดยใหทุกคนในกลุมไดมีสวนรวมใน

การสอน ทําใหไดเกิดทักษะในการพูดภาษาอังกฤษ วิธีการนําเสนอ ไดรูสึกวาตัวเองอยูในสถานการณ

ผูสอนนั้นจริง ๆ 

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

นอกจากนี้แลวผมไดกลับมาวิเคราะหถึงขั้นตอนและกระบวนการวาจะนําเอาสิ่งที่ไดรับการ

อบรมนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนหรือทําใหเกิดการพัฒนาทางการสอนพลศึกษาที่ดีขึ้น โดยอาจใช

รูปแบบการสอนพลศึกษาดังตอไปนี้ 
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1. การสอนแบบสั่งการ (Teaching by command) เปนแบบที่พวกเราใชมากที่สุดในการ

สอนวิชาพลศึกษาในปจจุบันนี้ เนื่องจากวาหองเรียนหนึ่ง ๆ มีนักเรียนมากเกินไป วิธีน้ีผูสอนมักใชกัน

อยูเปนประจํา 

2. การสอนแบบมอบงานใหทํา (Teaching by Task) เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนกับผูสอน

มีความสัมพันธกันมากยิ่งขึ้นผูเรียนมีโอกาสจะพัฒนาตัวเองอยางมีอิสระมากขึ้นกวาการสอนแบบสั่ง

การ 

3. การสอนแบบจับคู (Reciprocal Teaching) การสอนแบบนี้ผูสอนจะมีบทบาทเปนอยาง

มากเกี่ยวกับเรื่องการวัดผล สามารถมองเห็นทักษะในตัวผูเรียนและความสัมพันธระหวางผูสอนกับ

ผูเรียนก็มีมากขึ้นดวย ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกันและกัน 

4. การสอนแบบแบงเปนกลุมยอย (Use of Small Group) มีประโยชนมากในกรณีที่

อุปกรณทางกีฬา และเครื่องมือทางกีฬา มีจํานวนจํากัด  การแบงกลุมยอย ก็จะทําใหผูเรียนสามารถที่

จะไดใชอุปกรณอยางทั่วถึง 

5. การสอนเปนรายบุคคล (The Individual program) ผูเรียนบางคนอาจทําแบบเพื่อนใน

ชั้นเรียนสวนใหญไมได ผูสอนจึงจําเปนเนนรายบุคคลใหผูเรียนไดเกิดทักษะดานกิจกรรม ใหมากขึ้น

เพื่อที่จะใหทันกับเพื่อนๆในช้ันเรียน 

6. การสอนโดยวิธีแนะแนวใหคนควา (Guide Discovery) เปนวิธีที่จะทําใหผูเรียนได

ประกอบพิจารณาอันจะกอใหเกิดความ งอกงามทางดานสติปญญา ผูเรียนมีอิสระ ในการคิด คนควา 

ประดิษฐ และความสามารถในการตัดสินใจแกไขปญหาตางๆ อาจทําใหเกิดกิจกรรม หรือชนิดกีฬา

ขึ้นมาใหมๆ ได 

 

3. การนําไปใช 

ในการศึกษา Active learning ถานํามาใชในวิชาพลศึกษาไดอยางถูกวิธี ก็จะมีสวนชวยใน

การพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานสุขภาพและสมรรถภาพของรางกายไดเปน

อยางดี ผูเรียนทุกๆ คนไดรับประโยชนจากการพลศึกษาทั้งนั้นแตกิจกรรมตางๆ สําหรับผูเรียนแตละ

คนอาจจะไมเหมือนกัน ผูสอนตองเลือกกิจกรรมหรือกีฬาใหเหมาะสมกับผูเรียน ผูเรียนสวนใหญ

อาจจะสามารถมีสวนรวมไดทุกกิจกรรม แตบางคนอาจจะตองการเฉพาะกิจกรรมหรือกีฬาที่งาย ๆ 

และเบาๆ โปรแกรมการสอนพลศึกษาจะตองวางตามลาํดับจากงายไปยาก หรือสอนใหมีความคืบหนา

ไปตามลําดับ การสอนวิชาพลศึกษาก็เชนเดียวกับวิชาอื่น ๆ คือจะตองมีความรูความเขาใจในตัว

ผูเรียนมีความรักและไดมีการเตรยีมบทเรียนโปรแกรมการฝกตามความเหมาะสมกับผูเรียนไวลวงหนา 

จะทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีมากขึ้นตอไป 
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เทคนคิการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว (Team-Pair-Polo) 

ผูชวยศาสตราจารยมยุรี  บุญโต 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

1.  ลักษณะสําคัญ/แนวคิด    

การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนนั้น ผูสอนควรเปนผูชี้แนะ ใหคําปรึกษา เปนผูกระตุนให

ผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ ในการเรียน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูรวมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน      

มีสวนรวมในการใชความคิด และการแกไขปญหารวมกัน มีการทํากิจกรรมกลุมเรียนรู  มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ สรางองคความรูรวมกัน ประสานความรวมมือ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ หรือ

สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีเทคนิคการสอนหลากหลาย โดยผูสอน

ควรใชเทคนิคการสอนที่ทําใหผูเรียนไดรับความรู เขาใจความหมายของสิ่งที่เรียน และการเรียนรูเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู สําหรับเทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว 

(Team - pair - solo) เปนเทคนิคหนึ่งในการเรียนแบบรวมมืออยางไมเปนทางการ ซึ่งการใชเทคนิค

ไมจําเปนตองใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละคาบ อาจใชในขั้นนํา หรือสอดแทรกในขั้น

สอนตอนใด ๆ ก็ได หรือใชในขั้นสรุป ขั้นทบทวน หรือขั้นวัดผล (Kagan, 1994) และเทคนิคการทํา

เปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว เปนเทคนิคหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning หรือแบบ “ใฝรู” ซึ่งในที่นี้แปลวาการเรียนแบบใฝรู(เกษม  ศรีเดิมมา, 2549, หนา 1;

บัญญัติ  ชํานาญกิจ, 2549, หนา 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคสนับสนุน และสงเสริมใหผูสอนมี

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หรือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่พึงประสงคทั้งทางดานความรู ความเขาใจ ทักษะและเจตคติ  

การจัดการเรียนแบบใฝรู เปนกระบวนการจัดการเรียนรูโดยผูสอนตองใชเทคนิค และวิธีการ

สอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกทักษะตาง ๆ ไดแก การฟง 

การพูด การอาน การเขียน และสะทอนความคิด สรุปองคความรูที่เกิดขึ้นไปประยุกตใชในชีวิตจริงได 

จัดเปนกระบวนการเรียนรูทางสติปญญาและกระบวนการเรียนรูทางสังคม มีองคประกอบสําคัญ       

4  องคประกอบ ไดแก การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางองคความรูรวมกัน การนําเสนอความรู  

และการประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ ในการเรียนการสอนวิชาหลักการบัญชี เรื่องการวิเคราะห

รายการคา ผูเขียนมีความคิดเห็นวา เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว เปนเทคนิคที่มี

ความเหมาะสมกับการจัดการเรยีนการสอนใหมีประสทิธิภาพ เนื่องจากเปนเทคนิคที่ทําใหผูเรียนไดลง
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มือปฏิบัติ มีโอกาสในการคิด และตัดสินใจในการทํากิจกรรมตาง ๆ สรางความกระตือรือรน และ

ความมีชีวิตชีวาใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี 

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว เปนเทคนิคที่ผูสอนกําหนดปญหาหรืองาน

ใหแลวผูเรียนทํางานรวมกันทั้งกลุมจนงานสําเร็จ โดยแตละกลุมจะประกอบดวย เด็กเกง ปานกลาง 

และออนอยูรวมกัน จากนั้นจะแยกทํางานเปนคูจนงานสําเร็จ สุดทายผูเรยีนแตละคนแยกมาทาํเองจน

สําเร็จไดดวยตนเอง เปนเทคนิคที่ทําใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ มีโอกาสในการคิด และตัดสินใจในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ พัฒนาโดย Kagan (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2551, หนา 51) มี

รายละเอียดของสวนประกอบทั้ง 5 สวน  ดังนี้ 

1. การนําเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งชั้น จะเปนการสอนเนื้อหาสาระตลอดจนสื่อตาง ๆ ใน

ชั้นเรียนโดยครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้นโดยใชกิจกรรมที่เหมาะสมกับบทเรียน ทั้งนี้ตองทําใหผูเรียน

เขาใจวิธีการของการสอนแบบตามกลวิธีทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียวอยางแจมชัด เพราะ

ผูเรียนจะไดเรียนรูเนื้อหาตาง ๆ แลวนําไปทดสอบซึ่งสงผลถึงคะแนนของแตละคน 

2.  การเรียนกลุมยอย ภายในกลุมหนึ่งจะประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4–5 คน ซึ่งจะตอง

ทําคะแนนใหกับกลุมของตนเองใหมากที่สดุ การจัดทีมจะคละกนัในดานความสามารถและเพศ หนาที่

ของกลุม คือ การใหสมาชิกแตละคนทําคะแนนจากการทดสอบยอย ใหดีที่สุดหลังจากที่เสนอเนื้อหา

สาระตลอดจนสื่อตาง ๆ ในชั้นเรียนเสร็จแลว การทํากิจกรรมกลุมยอยนักเรียนจะศึกษาจากบัตร

ความรู บัตรคําถาม หรือบัตรกิจกรรมของแตละคนหรือคูที่ดําเนินกิจกรรมรวมกันและมีบัตรเฉลยให 

สมาชิกในกลุมจะทําการปรกึษาหารอืรวมกนัแกไขปญหาตาง ๆ  ตลอดจนชวยแกไขสิ่งที่เพื่อนรวมกลุม

ทําผิดพลาด หนาที่ของทีม และหนาที่ของสมาชิกในกลุมจึงตองเกื้อกูลกัน กลาวคือ สมาชิกในกลุมจะ

ทําทุกอยางใหดีที่สุด เพื่อชวยเหลือเพื่อนในกลุมใหมีความรู จนมั่นใจวาเพื่อนสามารถที่จะทําการ

ทดสอบความรู ซึ่งจะไดคะแนนของตนเองและคะแนนระบบกลุมมากเปนที่นาพอใจ ซึ่งจะชวย

แกปญหาของสมาชิกแตละคน  

3. การเรียนเปนคู หลังจากปฏิบัติกิจกรรมกลุม คือ ศึกษาเนื้อหาสาระและรวมกันแกไข

ปญหาตาง ๆ ในกลุม ใหจับคูในกลุมโดยนักศึกษาเกงคูกับนักศึกษาออน และนักศึกษาระดับปานกลาง

จับคูกัน หากมีเศษใหรวมเปน3 คน จากนั้น ปฏิบัติกิจกรรม คือศึกษาเนื้อหาสาระและรวมกันแกไข

ปญหาตาง ๆ 

4. การเรียนคนเดียวหลังจากปฏิบัติกิจกรรมเปนคู คือ ศึกษาเนื้อหาสาระและรวมกันแกไข

ปญหาตาง ๆ แลว ใหนักศึกษาทุกคน ศึกษาเนื้อหาสาระและรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ จากใบงาน

หรือกิจกรรม 
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5. การทําแบบทดสอบยอยหลังจากปฏิบัติกิจกรรม คือศึกษาเนื้อหาสาระและรวมกันแกไข

ปญหาตาง ๆ ในกลุม เปนคู และแตละคนไดปฏิบัติกิจกรรม ประมาณ 1–2 ชั่วโมง จะมีการทดสอบ

ยอย โดยผูเรียนแตละคนจะทําแบบทดสอบดวยตนเองไมมีการชวยเหลือกันเหมือนตอนปฏิบัติ

กิจกรรมกลุมยอย ทุกคนตองทําคะแนนใหดีที่สุด 

 

3.  การนําไปใช    

การนําเทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคูและทําคนเดียวไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนวิชาหลักการบัญชี เรื่องการวิเคราะหรายการคา ผูเขียนประยุกตใชหลักการของการจัดการเรียน

แบบใฝรู  4 องคประกอบ ไดแก การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางองคความรูรวมกัน          

การนําเสนอความรู และการหรือลงมือปฏิบัติ และหลักการเทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคูและทํา

คนเดียวที่พัฒนาโดย Kagan (พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 2551, หนา 51)  ดังนี้ 

ขั้นนํา 

1. แบบทดสอบกอนเรียน เรื่องการวิเคราะหรายการคา 

2. ผูสอนใหผูเรียนดูสื่อการสอนเรื่อง การใชน้ิวมือแทนสัญลักษณ 5 หมวดบัญชี พรอมทั้งฝก

การใชนิ้วมือตามผูสอน 

ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณใชเทคนิค : การทําเปนกลุม (Team) 

1. ผูสอนใหนักศึกษาจับกลุมยอย โดยครูเช็คคะแนนทดสอบครั้งแรกที่ผานมา เพื่อจัดกลุม

สมาชิกประมาณ 4 คนแตละกลุมจะประกอบดวย เด็ก เกง ปานกลาง และออนอยูรวมกัน โดยผูสอน

ทําใหผูเรียนเขาใจวิธีการของการสอนแบบตามกลวิธีทําเปนกลุม ทําเปนคู  และทําคนเดียว  

2. ใหผูเรียนศึกษาใบความรูเรื่องหมวดบัญชี ฝกการใชนิ้วมือแทนสัญลักษณ 5 หมวดบัญชี  

ใหทําใบงานเรื่องหมวดบัญชี สมาชิกในกลุมจะทําการปรึกษาหารือรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ตองชวย

ใหเพื่อนในกลุมทุกคนในกลุมตองเขาใจเนื้อหา ถาสมาชิกคนใดในกลุมไมเขาใจตองถามหรือปรึกษา

เพื่อนในกลุม ในชวงระหวางผูเรียนทํากิจกรรมผูสอนควรเดินไปรอบ ๆ หองเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส

ปรึกษา และเปนการเสริมกําลังใจใหแกผูเรียนดวย เฉลยใบงาน โดยผูสอนสุมถามตอบแตละกลุมยอย 

3.  ผูสอนใหตัวแทนสมาชิกแตละกลุมตอบชื่อบัญชีจากสื่อเกมสบัตรคําที่ผูสอนจัดเตรียม วา

อยูหมวดบัญชีใดใหคะแนนระบบกลุม 

ขั้นสรางองคความรูรวมกันเทคนิคที่เลือกใช : การทําเปนกลุม (Team) 

1. ผูสอนเสนอบทเรียนตอทั้งชั้นพรอมใหผูเรียนศึกษาใบความรูเรื่อง เดบิท และเครดิต  

หลังจากนั้นใหทําใบงานเรื่อง เดบิท และเครดิต  สมาชิกในกลุมจะทําการปรึกษาหารือรวมกันแกไข

ปญหาตาง ๆ ตองชวยใหเพื่อนในกลุมทุกคนในกลุมตองเขาใจเนื้อหา ถาสมาชิกคนใดในกลุมไมเขาใจ

ตองถามหรือปรึกษาเพื่อนในกลุม ในชวงระหวางผูเรียนทํากิจกรรมผูสอนควรเดินไปรอบ ๆ หอง
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เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสปรึกษา และเปนการเสริมกําลังใจใหแกผูเรียนดวย เฉลยใบงาน โดยผูสอนสุม

ถามตอบแตละกลุมยอย 

2. ผูสอนใหตัวแทนสมาชิกแตละกลุมตอบชื่อรายการบัญชี จากสื่อเกมสบัตรคําที่ผูสอนจัด 

เตรียม วาอยูเดบิท หรือเครดิต ใหคะแนนระบบกลุม 

ขั้นนําเสนอความรู(ความคิดรวบยอด)ใชเทคนิค:  ทําเปนคู  (Pair) 

1. ใหในกลุมผูเรียนจับคู โดยผูเรียนเกงคูกับผูเรียนออน และผูเรียนระดับปานกลางจับคูกัน 

ทําใบงาน เรื่องการวิเคราะหรายการคา ผูเรียนชวยกันทําใบงาน โดยวิเคราะหวารายการคาที่เกิดขึ้น

กระทบชื่อบัญชีใด หมวดบัญชีใดสงผลใหรายการประเภทนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง การบันทึกบัญชีอยู

ดานเดบิท หรือเครดิต เฉลยใบงาน โดยผูสอนสุมถามตอบแตละคู 

2. ใหผูเรียนแตละคูจับฉลากโจทยการวิเคราะหรายการคา โดยใหสลับกันถามตอบ โดยแตละ

คูมาตอบคําถามพรอมแสดงการใชสัญลักษณนิ้วมือ หนาช้ันเรียน 

ขั้นลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใชใชเทคนิคที่เลือกใช : ทําคนเดียว (Solo) 

 1.  ใหผูเรียนแตละคน สรุปวิธีการวิเคราะหรายการคา โดยยกตัวอยางโจทยการวิเคราะห

รายการคาดวยตนเอง  สรุปการวิเคราะหรายการคาที่เกิดขึ้นกระทบชื่อบัญชีใด  หมวดบัญชีใดสงผล

ใหรายการประเภทนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง การบันทึกบัญชีอยูดานเดบิท หรือเครดิต สรุปใสกระดาษ 

ผูสอนตรวจรายบุคคล 

 ขั้นประเมินผล  : ทําการทดสอบยอย 

ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
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Active Learning : เมื่อความคดิกับการปฏิบตัิสวนทางกนั 

อาจารยรติบดี  สิทธิปญญา 

คณะวิทยาการจัดการ 

 

บทนํา 

การเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) คือการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปน

สําคัญสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู เปนแนวคิดในการปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่

เนนการถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียน เนนใหผูเรียนศึกษาคนควาดวยตัวเอง การเรียนการสอน

ในลักษณะน้ี เปนรูปแบบที่สถานศึกษาทุกระดับของประเทศไทยในชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา 

หลายฝายคิดวาจะชวยเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาระบบการศึกษาไทยใหดีกวาระบบการเรียน

การสอนที่ผานมาได รัฐบาลไดมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยมี

สาระสําคัญเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาที่เนนการใหความสําคัญแกผูเรียน สงเสริมกระบวนการ

คิด การแกไขปญหา และการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค ไดตระหนักในเรื่องการปรับปรุงระบบการศึกษามาโดยตลอดและปรับเปลี่ยน

รูปแบบการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่มีภารกิจใน

การดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามทิศทางประเด็นยุทธศาสตรขอที่ ๑ สรางโอกาสใน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ มาตรฐานสากล ถึงแมการเรียน

การสอนในรูปแบบนี้จะแพรหลายในสถานศึกษา แตการเรียนการสอนก็ไมไดตรงตามวัตถุประสงค

มากนัก เนื่องดวยปจจัยรอบดานหลายอยาง เชน อุปกรณอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ดาน

องคบุคคล เชน สัดสวนจํานวนระหวางผูสอนกับผูเรียน และดานองคความรู เชน ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบใฝรู นอกจากนี้รูปแบบการเรียนแบบใฝรู อาจไมใชรูปแบบการเรียน

การสอนที่จะชวยแกปญหาและพัฒนาระบบการศึกษาไดตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว แตการนํามาใช

จําเปนจะตองมีความพรอมในหลายดาน นอกจากนี้รูปแบบดังกลาว ยังเปนเพียงแนวความคิดกวาง ๆ 

ที่มีรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งแตละวิธีก็ลวนมีขอดีและขอบกพรองแตกตางกันไป

ตามสถานการณและสภาพแวดลอม หากนํามาใชโดยขาดการพิจารณาและตีโจทยผิดก็อาจทําให

เกิดผลเสียมากกวาผลดี หากทั้งผูสอนและผูเรียนมีความคิดและการกระทําที่สวนทางกัน จึงตอง

พิจารณานํามาปรับใชอยางเหมาะสม เพื่อใหไดประโยชนทสูงสุด และที่สําคัญดานนโยบายที่มีสวน

เกี่ยวของ ทําใหผูสอนไมมีโอกาสไดใชความสามารถอยางเต็มที่ ครูอาจารยเรงทําผลงานวิชาการ และ 

ทํางานเพื่อตอบตัวช้ีวัดตาง ๆ ตั้งแตระดับสาขาวิชา คณะฯ ใหกับสถานศึกษา หลายปที่ผานมามักจะ

ปฏิเสธไมไดวาการศึกษาไทยที่ยังคงเหมือนพายเรือในอาง นักเรียนนักศึกษาตางก็พยายามแสวงหา

หนทางใหไดเกรดสูง ๆ และในขณะที่ครูอาจารย ก็ตองเรงทําผลงานวิชาการเพื่อปรับวิทยฐานะ 
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เพื่อใหสามารถอยูในวิชาชีพได เมื่อเปาหมายตางกัน การศึกษาของผูเรียนก็จะถูกละเลย ไมวาจะนํา

องคความรูหรือวิชาการ แนวการสอนดีแคไหนหากตางคนตางไป ใชงบประมาณมากแคไหนก็ไดแค

เทาที่เปนอยูในเวลานี้ 

 

การเรียนรูกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning)  

 Active Learning คือกระบวนการในการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนตองไดมีโอกาสลงมือ

กระทํามากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดการเรียนรูโดยการอาน, การเขียน, 

การโตตอบ, และการวิเคราะหปญหา อีกทั้งใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดข้ันสูง ไดแก การวิเคราะห, 

การสังเคราะห, และการประเมินคา ดังนั้นจึงสรุปไดวา Active Learning คือกระบวนการจัดการ

เรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป(Bonwell, 

๑๙๙๑) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรูเปน

ความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย, และ 2) แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรูที่แตกตางกัน

(Meyers and Jones, ๑๙๙๓) โดยผูเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู(receive) ไปสูการมี

สวนรวมในการสรางความรู (co-creators)( Fedler and Brent, ๑๙๙๖) 

 

บทบาทของครู กับ Active Learning 

ณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ (2550) ไดกลาวถึงบทบาทของครูผูสอนในการจดักิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวทางของ Active Learning ดังนี้ 

๑. จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน กิจกรรมตองสะทอนความตองการในการ

พัฒนาผูเรียนและเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของผูเรียน 

๒. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบที่สงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดี

กับผูสอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนพลวัต สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในทุกกิจกรรมรวมทั้ง

กระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู 

๔. จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ สงเสริมใหเกิดการรวมมือในกลุมผูเรียน 

๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนที่หลากหลาย 

๖. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ทั้งในสวนของเนื้อหา และกิจกรรม 

๗. ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผูเรียน 
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ทฤษฎีการเรียนรูกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning)  

จากความกาวหนาดานวิทยาศาสตรการรูคิดในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรไดแบงประเภทของ

ความจําที่เกี่ยวของกับการเรียนรูออกเปนสองประเภท คือความจําระยะสั้น (Working Memory) 

และความจําระยะยาว (Long-Term Memory) โดยความจําระยะสั้นคือสวนของความจําที่ใชในการ

คิดประมวลผล จากการศึกษาของ Peterson and Peterson และ Miller พบวาความจําระยะสั้น

สามารถเก็บขอมูลไดไมเกิน ๗ ขอมูล และขอมูลในความจําระยะสั้นจะถูกลืมไปภายใน ๓๐ วินาทีหาก

ไมมีการทบทวน สวนความจําระยะยาวคือสวนของความจําที่เก็บขอมูลจํานวนมาก ซึ่งขอมูลเหลานี้มี

อิทธิพลสําคัญตอการตัดสินใจในชีวิตประจําวันของมนุษย 

การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูและประเภทของความจําดังที่ไดกลาวมาขางตน ไดนําไปสูความ

เขาใจในความแตกตางระหวางผูเริ่มตน (Novice) กับผูเชี่ยวชาญ (Expert) โดยคณะทํางานเพื่อ

พัฒนาวิทยาศาสตรในการเรียนรู (Committee on Developments in the Science of Learning) 

ของสภาการวิจัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา ไดใหนิยามของผูเชี่ยวชาญวาเปน “ผูที่สามารถคิดได

อยางมีประสิทธิผลเกี่ยวกับการแกปญหาในสาขาความชํานาญนั้น” ซึ่งการศึกษาความแตกตาง

ระหวางผูเริ่มตนกับผูเชี่ยวชาญนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการคิดและ

การแกปญหา ซึ่งเปนหนึ่งในองคประกอบของการเรียนรู โดยจากการศึกษาพบวาผูเชี่ยวชาญมีความ

แตกตางจากผูเริ่มตนตรงที่ผูเชี่ยวชาญมีขอมูลที่เกี่ยวของกับสาขาความเชี่ยวชาญอยูภายในความจํา

ระยะยาวมากเพียงพอที่สามารถที่จะแยกแยะรูปแบบของขอมูลที่สําคัญได นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังมี

แนวโนมในการจัดเก็บความรูที่ดีโดยจัดขอมูลที่มีลักษณะเปนขอมูลปลีกยอยไวรอบขอมูลที่เปนหัวขอ

สําคัญ ซึ่งการจัดเก็บขอมูลดังกลาวชวยใหผูเชี่ยวชาญสามารถดึงขอมูลที่เกี่ยวของออกมาจาก

ฐานขอมูลขนาดใหญในความจําระยะยาวเพื่อนํามาใชงานไดอยางรวดเร็ว    

 ตัวอยางการทดลองที่ศึกษาความจําระยะยาวและการจัดเก็บขอมูลของผูเชี่ยวชาญ คือการ

ทดสอบความจําภาพกระดานหมากรุกของ DeGroot (๑๙๖๕) และ Chase and Simon 

(๑๙๗๓) โดยผูทําการทดลองจะแสดงภาพกระดานหมากรุกในชวงระยะเวลาสั้นๆ ใหแกกลุมตัวอยาง

ที่ประกอบดวยนักเลนหมากรุกและบุคคลทั่วไป ผลการทดลองพบวานักเลนหมากรุก (ผูเชี่ยวชาญ) 

สามารถจดจําตําแหนงของกระดานหมากรุกที่สอดคลองกับการเลนหมากรุกจริงไดมากกวาบุคคล

ทั่วไป (ผูเริ่มตน) ในขณะที่ทั้งนักเลนหมากรุกและบุคคลทั่วไปสามารถจําตําแหนงของกระดานหมาก

รุกที่มาจากการสุมไดใกลเคียงกัน การทดลองนี้แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญดานการเลนหมากรุกที่ผาน

การเลนหมากรุกมาซ้ําแลวซ้ําเลาจนเกิดความชํานาญ ทําใหมีฐานขอมูลตําแหนงของกระดานหมากรกุ

จํานวนมากในความจําระยะยาว ชวยใหสามารถเลือกจดจําและแยกแยะตําแหนงของกระดานหมาก

รุกที่มีความหมาย (เปนไปตามกติกาการเลน) ไดดี ในขณะที่ตําแหนงของกระดานหมากรุกจากการสุม

ที่ไมมีความหมายจะถูกเก็บไวในความจําระยะสั้นไดใกลเคียงกับผูเริ่มตน ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูที่
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เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรการรูคิดอีกทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎีการจัดหมวดหมูวัตถุประสงคของการศึกษา 

(Taxonomy of Educational Objectives) โดย B.S.Bloom (๑๙๙๖) ซึ่งทฤษฎีนี้จัดแบงหมวดหมู

วัตถุประสงคของการศึกษาในดานการรูคิด (Cognitive Domain) ไว ๖ ระดับ โดยวัตถุประสงคใน    

๓ ระดับแรกประกอบดวยวัตถุประสงคขั้นตนดังนี้ 

 ความรู หมายถึง ความสามารถในการจดจําขอเท็จจริง แนวคิด และหลักการ ดวยการทองจํา 

 ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการตีความและทําความเขาใจความหมายของสิ่งที่จํา

ไดในมุมมองของผูเรียนเอง 

 การนําไปใช หมายถึง การนําความรูและความเขาใจที่มีไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

จะเห็นไดวาวัตถุประสงคแตละระดับเปนพื้นฐานที่จะนําไปสูวัตถุประสงคในระดับตอ ๆ ไป โดย

วัตถุประสงคข้ันตน ๓ ระดับแรกนี้เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับวัตถุประสงคของการศึกษาในขั้นสูงอีก 

๓ ระดับ ดังนี้ 

 การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถในการแยกองคประกอบยอยของความรูที่มี และทํา

ความเขาใจแตละองคประกอบนั้นได 

 การประเมินคา หมายถึง ความสามารถในการประเมินผลงานที่เกี่ยวของกับความรูที่มีดวย

เกณฑการตัดสินที่เหมาะสม 

 การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถในการสรางสรรคความรูใหมจากพื้นฐานของความรู

เดิมที่มีอยู ซึ่งในเอกสารตนฉบับเดิมของ Bloom จัดการสังเคราะหไวที่ระดับที่ ๕ แต

นักวิทยาศาสตรการรูคิดสมัยใหมนิยมที่จะจัดการสังเคราะหเปนวัตถุประสงคระดับสูงสุด 

เนื่องจากในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาการสังเคราะหสิ่งใหมเปนงานที่ยากกวาการประเมิน

คาสิ่งที่มีอยูแลว 

 

การเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning)  มีขอดีอยางไร 

รูปแบบการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning)  เปนแนวคิดใหมที่เริ่มเปนที่นิยม

ในชวงปลายศตวรรษที่ ๒๐ โดยรูปแบบนี้เปนแนวคิดกวาง ๆ ที่เนนความมีสวนรวมและบทบาทใน

การเรียนรูของผูเรียน ครอบคลุมวิธีการเรียนการสอนหลากหลายวิธี เชน การเรียนรูดวยการคนพบ 

(Discovery Learning) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรูจากการ

สืบคน (Inquiry-Based Learning) และการเรียนรูจากการทํากิจกรรม (Activity-Based Learning) 

เปนตน ซึ่งวิธีการเหลานี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือใหผูเรียนเปนผูมีบทบาทหลักในการ

เรียนรูของตนเอง     

รูปแบบใฝรู (Active Learning)  อาศัยหลักการของวิทยาศาสตรการรูคิด ในการสราง

กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับธรรมชาติการทํางานของสมอง สงเสริมใหผูเรียนมีความตื่นตัวและ
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กระตือรือรนดานการรูคิด (Cognitively Active) มากกวาการฟงผูสอนในหองเรียนและการ

ทองจํา ทําใหไดการเรียนรูที่มีประสิทธิผลสูง โดยรูปแบบการเรียนรูแบบใฝรู (Active Learning)  

นอกจากจะกระตุนใหเกิดการเรียนรูจากตัวผูเรียนเองแลว ยังเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูของ

ผูเรียน ใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง ทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องนอกหองเรียน (Life-

Long Learning) ไดอีกดวย       

ในสวนของขอดีอื่น ๆ มีผลการวิจัยพบวา ผูเรียนสวนมากมีความพอใจกับรูปแบบการเรียนรู

แบบใฝรู  (Active Learning)  มากกวารูปแบบที่ผู เรียนเปนฝายรับความรูแบบ Passive 

Learning และรูปแบบการเรียนรูแบบใฝรู (Active Learning)  มีความไดผลในการถายทอดความรู

ใกลเคียงกับการเรียนรูรูปแบบอื่น แตมีความไดผลดีกวาในการพัฒนาทักษะในการคิดและการเขียน

ของผูเรียน 

 

การเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning)  มีขอดอยอยางไร 

จากความตื่นตัวเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) ทําใหมีการ

นําไปใชที่แพรหลายอยางรวดเร็ว ซึ่งบางครั้งสถาบันศึกษาที่นํารูปแบบใฝรู (Active Learning) ไปใช

ยังขาดความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการรูคิด แนวคิด Constructivist และตัวรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) เอง ทําใหมีการนํารูปแบบการเรียนการสอนใหมนี้ไปใช

อยางไมเหมาะสม โดย R.E.Mayer (๒๐๐๔) ไดแบงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ Active Learning 

ออกเปนสองมิติ ไดแก กิจกรรมดานการรูคิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมดานพฤติกรรม 

(Behavioral Activity) ทั้งนี้ผูที่ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบใฝรู (Active Learning) อยาง

แทจริง หรือผูที่นํารูปแบบใฝรู (Active Learning) ไปใชตามกระแสความนิยม มักเขาใจอยางผิด ๆ 

วารูปแบบการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) คือรูปแบบที่ผูสอนและผูเรียนมีความตื่นตัว

ในกิจกรรมดานพฤติกรรม (Behavioral Active) โดยเขาใจวาความตื่นตัวในกิจกรรมดานพฤติกรรม

จะทําใหเกิดความตื่นตัวในกิจกรรมดานการรูคิด (Cognitively Active) ไปเอง ซึ่งความเขาใจนี้ทําให

มีผูใหนิยามของการเรียนรูแบบใฝรู (Active Learning) วาคือการที่ผูสอนลดบทบาทความเปนผูให

ความรูลง เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกและบริหารจดัการหลกัสตูร โดยปลอยใหผูเรียนไดเรียนรูเอง

อยางอิสระจากการทํากิจกรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเรียนดวยกันเอง 

 

Active Learning: เมื่อความคิดกับการปฏิบัติสวนทางกัน 

เมื่อความเปนจริงของรูปแบบการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) เห็นไดวา

แนวความคิดที่มาของรูปการเรียนแบบใฝรู (Active Learning) มาจากหลักการของวิทยาศาสตรการรู

คิดที่ศึกษากระบวนการเรียนรูของมนุษยในมุมมองของวิทยาศาสตร มนุษยวิทยา และจิตวิทยา จนได
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ภาพของกระบวนการเรียนรูที่ใกลเคียงกับธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยมากที่สุดเทาที่วิทยาศาสตร

ในปจจุบันจะทําได ในอดีตความตื่นตัวในการนํารูปแบบการเรียนแบบใฝรู (Active Learning) มาใช

เปนเรื่องที่ยุงยากที่จะเลอืกวิธีการทีเ่หมาะสมใหเขากับผูเรียน ปจจุบันการนําการเรียนในลักษณะการ

เรียนแบบใฝรู (Active Learning) ไดมีการพัฒนารูปแบบใหมที่สอดคลองกับการเรียนการสอนและ

ความตองการของผูเรียน แตยังคงติดอยูกับปจจัยรอบดาน ทั้งตัวผูเรียนและผูสอน ที่มีทิศทางและ

ความตองการที่แตกตางและสวนทางกนั เปนเสนขนาน ซึ่งหากตองการใหคํานิยามนี้มีผลตอการศกึษา 

ทุกคนคงตองหาทางออกใหกับวิกฤติทางการศึกษาใหได 

 

สรุป 

การเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning)  มีการนําไปใชในการเรียนการสอนอยาง

แพรหลาย สถานศึกษาบางแหงอาจมีเทคนิคและวิธีที่แตกตางกัน ตามกรอบและขอกําหนดระเบียบ

ของหนวยงานนั้น ๆ แตละแหงมีวิธีการในการปฏิบัติหลายวิธี สวนที่สําคัญที่สุดของการเรียนการสอน

ในรูปแบบนี้คือเวลา เพราะการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning)  ตองมีระยะเวลาระหวาง

ผูสอนและผูเรยีน หากผูเรียนยังคงตองใชเวลาเพื่อแสวงหาผลการเรียนที่ดี แตผูสอนยังคงใชเวลาหมด

ไปกับกิจกรรมพัฒนาตนเอง และทํางานตามภารกิจนอกเหนือจากงานสอนหนังสือ เพื่อใหคงอยูใน

วิชาชีพ ถึงจะมีหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนดีแคไหน การพัฒนาดานการศึกษาก็คงไม

ประสบความสําเร็จตามแผนปฏิรูปการศึกษา  และการนําการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active 

Learning)  มาใชตองคํานึงถึงความพรอมในทุก ๆ  ดาน เพราะหากนําไปใชโดยขาดความพรอมผลเสีย

อาจมากกวาผลดีตอการศึกษาของไทย ที่ปจจุบันยังคงอยูรั้งทายในอาเซี่ยน 
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บทบาทของครูทีเ่ปลี่ยนไปในการเรยีนการสอนแบบใฝรู 

(Teach Less Plan More) 

อาจารยเนรัญชลา  จารุจิตร 

คณะครุศาสตร 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

เมื่อกลาวถึงการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เรามักจะคุนเคยกับคําวา Teach less 

Learn More ซึ่งหากพิจารณาดูแลวจะเห็นวาคํานี้เนนไปที่บทบาทของผูเรียนเปนสวนใหญ จึงทําให

เกิดคําถามขึ้นมาวาจะทําอยางไรใหผูเรียนนั้น Learn More ได บทบาทของครูจะเปนอยางไร หลาย

คนอาจตอบวา Teach Less ซึ่งเปนคําตอบที่ถูกตอง  แตนั่นเปนบทบาทในชั้นเรียน แลวนอกช้ันเรียน

ละ ถาเปนการเรียนการสอนแบบปกติทั่วไป ครูเพียงทําหนาที่เตรียมการสอนของตน เตรียมเรื่องที่จะ

สอน เตรียมสื่อที่ตนจะตองใช แตการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูนั้น บทบาทของครูเปลี่ยนไป 

Teach Less คํานี้แปลตรงตัวคือสอนนอย แตไมไดแปลวาไมไดสอนเสียทีเดียว บทบาทของ

ครูในชั้นเรียนถูกลดลงใหเปนเพียงแคผูอํานวยความสะดวกหรือผูควบคุมกิจกรรมในชั้นเรียนเทานั้น 

แตบทบาทของครนูอกชั้นเรียนจะเพิ่มมากขึ้น หมายความวา ครูจะตองใชเวลาในการเตรียมการสอน

และการเตรียมกิจกรรมมากขึ้นกวาปกติ เพื่อเหตุผลที่จะใหผูเรยีนนั้นคนพบองคความรูดวยตนเองจาก

กิจกรรมที่ครูจัดใหในช้ันเรียน ครูตองคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนในช้ันเรียนไมวาจะเปนคําถามที่ผูเรียนจะ

ถาม อุปสรรคตางๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนไดขณะการปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งการจัดการกับพฤติกรรมที่ไม

พึงประสงคของผูเรียน เชน ไมปฏิบัติตามกิจกรรม หรือพูดคุยสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหาในกิจกรรม 

สิ่งเหลานี้ฟงดูแลวเปนเรื่องปกติที่ครูทกุทานปฏิบัติอยูเสมอ แตสิ่งที่ยากกวานั้นในการจัดการเรยีนการ

สอนแบบใฝรูคือ ครูตองจัดการเรียนการสอนใหทาทาย (ณัชนัน, 2550) ใหผูเรียนมีความกระหายทีจ่ะ

เรียนรู ดังนั้นการวางแผนที่ดีจึงเปนสิ่งสําคัญ คําวา Plan More จึงเปนอีกคําหนึ่งที่ครูจะตองใสใจ 

Plan More แปลตรงตัวอีกครั้งคือการวางแผนมากขึ้น บทบาทของครูภายนอกหองเรียนเพิ่ม

มากขึ้น ครูตองวางแผนการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนละเอียดมากขึ้น ตองคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ

ผูเรียนในทุกๆกิจกรรม รวมทั้งประสบการณที่ผูเรียนจะไดรับ บทบาทของครูในชั้นเรียนถูกลดลงแต

เพิ่มขึ้นเมื่ออยูนอกชั้นเรียน อยากใหทุกทานนึกถึงเวลาที่เราตองทดสอบความรูอะไรสักอยาง เราตอง

เตรียมตัวเปนระยะเวลานานเพื่อหวังผลที่จะเกิดข้ึนอยางสูงที่สุดระยะเวลาเพียงแค 1-2 ชั่วโมงในหอง

สอบ เชนเดียวกับการจัดการเรยีนการสอนแบบใฝรู ครูตองวางแผนและเตรียมตัวอยางดีเพือ่ใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูและไดรับประสบการณมากที่สุดเพราะในชั้นเรียนครูจะทําหนาที่เปนผูอํานวยความ

สะดวกเทานั้น  
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ในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้น ครูตองปรับทัศนคติหลาย

ประการ โดยเฉพาะมุมมองที่ครูมีตอผูเรียน ผูเรียนจะไมไดเปนเพียงแคบุคคลที่จะไดรับความรูเทาที่

ครูจะมอบให แตครูจะตองมองผูเรียนใหเปนบุคคลที่พรอมจะเรียนรูอยางไมสิ้นสุด ผูเรียนจะตองเปน

บุคคลที่สามารถนําองคความรูที่ไดจากการทาํกิจกรรมไปตอยอดและทําประโยชนไดอยางหลากหลาย 

การเรียนรูของผูเรียนจะไมสิ้นสุดและไมจบลงแคในหองเรียนเทานั้น 

ในสวนของครู ครูไมเพียงแควางแผนกิจกรรมใหสอดคลองกับเนื้อหาเทานั้น แตครูยังตองรูจกั

เลือกใชวิธีการและเทคนิคตางๆ ที่ทาทายกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนรูและดึงดูดความสนใจของ

ผูเรียนอีกดวย   

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู มีวิธีและเทคนิคตางๆ ที่ถูกนํามาใชอยางหลากหลาย มี

ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมคู และกิจกรรมกลุม ซึ่งในการวางแผนการจัดการเรียนรู ครูควรพิจารณา

กิจกรรมใหเหมาะสมกับกลุมของผูเรียนและสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน 

  การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูนั้น McKinney (2008) ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบ Active Learning ไดดี ไดแก 

1. การเรียนรูแบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

ใหผูเรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กําหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนั้นใหแลกเปลี่ยนความคิดกับ

เพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนําเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนทั้งหมด (Share) 

2. การเรียนรูแบบรวมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ที่ใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอื่น โดยจัดกลุมๆ ละ 3-6 คน 

3. การเรียนรูแบบทบทวนโดยผูเรียน (Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดทบทวนความรูและพิจารณาขอสงสัยตาง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรม

การเรียนรู โดยครูจะคอยชวยเหลือกรณีที่มีปญหา 

4. การเรียนรูแบบใชเกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนนําเกมเขา    

บูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งใชไดทั้งในขั้นการนําเขาสูบทเรียน, การสอน, การมอบหมายงาน, 

และหรือขั้นการประเมินผล 

5. การเรียนรูแบบวิเคราะหวีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรม

การเรียนรูที่ใหผูเรียนไดดูวีดีโอ 5-20 นาที แลวใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น หรือสะทอนความคิด

เกี่ยวกับสิ่งที่ไดดู อาจโดยวิธีการพูดโตตอบกัน การเขียน หรือ การรวมกันสรุปเปนรายกลุม 

6. การเรียนรูแบบโตวาที (Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหผูเรียน

ไดนําเสนอขอมูลที่ไดจากประสบการณและการเรียนรู เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือกลุม 
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7. การเรียนรูแบบผูเรียนสรางแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือ

การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางแบบทดสอบจากสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลว 

8. การเรียนรูแบบกระบวนการวิจัย (Mini-research proposals or project) คือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่อิงกระบวนการวิจัย โดยใหผูเรียนกําหนดหัวขอที่ตองการเรียนรู, วางแผนการ

เรียน, เรียนรูตามแผน, สรุปความรูหรือสรางผลงาน, และสะทอนความคิดในสิ่งที่ไดเรียนรู หรืออาจ

เรียกวาการสอนแบบโครงงาน(project-based learning) หรือ การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน

(problem-based learning) 

9. การเรียนรูแบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ให

ผูเรียนไดอานกรณีตัวอยางที่ตองการศึกษา จากนั้นใหผูเรียนวิเคราะหและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หรือแนวทางแกปญหาภายในกลุม แลวนําเสนอความคิดเห็นตอผูเรียนทั้งหมด 

10. การเรียนรูแบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่ผูเรียนจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่ไดพบเห็น หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนในแตละวัน รวมทั้งเสนอ

ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน 

11. การเรียนรูแบบการเขียนจดหมายขาว (Write and produce a newsletter) คือการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนรวมกันผลิตจดหมายขาว อันประกอบดวย บทความ ขอมูลสารสนเทศ 

ขาวสาร และเหตุการณที่เกิดข้ึน แลวแจกจายไปยังบุคคลอื่นๆ 

12. การเรียนรูแบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรยีนรูทีใ่ห

ผูเรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ

ความคิด โดยการใชเสนเปนตัวเช่ือมโยง อาจจัดทําเปนรายบุคคลหรืองานกลุม แลวนําเสนอผลงานตอ

ผูเรียนอื่นๆ จากนั้นเปดโอกาสใหผูเรียนคนอื่นไดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

สิ่งที่จะทําใหการเรยีนรูเกิดข้ึนอยางมีความหมายอีกประการหนึ่ง คือการกําหนดใหผูเรียนทุก

คนมีบทบาทในการจัดประสบการณการเรียนรูทั้งของตนเองและของเพื่อนในชั้นเรียน ผูเรียนทุกคน

ควรมีสวนชวยใหเพื่อนเกิดการเรียนรู ที่มีการกําหนดบทบาทของผูเรียนอยางชัดเจน ผูเรียนแตละคน

มีบทบาทและเปนสวนหนึ่งในความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม 

 

3. การนําไปใช 

ในปการศึกษาที่ 1/2558 กิจกรรมการเรียนรูแบบ JIGSAW ซึ่งเปนหนึ่งใน การเรียนรูแบบ

รวมมือ (Collaborative learning)  ไดนํามาปรับใชในรายวิชาสัมมนาปญหาการศึกษา ซึ่งเปนวิชาที่

กลาวถึงปญหาการศึกษาในสังคมไทยตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการจัดสัมมนาในรูปแบบตาง 

โดยนักศึกษาจะไดเรียนรูเกี่ยวกับทฤษฎี 1 ชั่วโมง ฝกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และศึกษาคนควาดวยตนเองอกี 

3 ชั่วโมง โดยแผนการสอนถูกจัดไวทั้งหมด 5 ข้ัน ดังนี้ 
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ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm Up) ผูเรียนดูวิดีโอขาวการศึกษาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปญหา

การศึกษาในสังคมไทย ซึ่งในวิดีโอไดนําเสนอปญหาการศึกษาในหลากหลายแงมุม หลังจากนั้น จึงให

ผูเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาดังกลาว  

ขั้นนําเสนอ (Presentation) นําเสนอวิธีการที่สามารถชวยแกปญหาการศึกษาไดใน

เบื้องตน คือการจัดประชุมสัมมนา และบรรยายสั้นๆ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ 

องคประกอบ และประโยชนในการสัมมนา หลังจากนั้นจึงเริ่มกิจกรรม Active Learning ในขั้นของ

การฝกปฏิบัติ  

ขั้นฝกปฏิบัติ (Practice) กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ JIGSAW ถูกนํามาใชในการดําเนิน

กิจกรรมการฝกปฏิบัติและการนําไปใชซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

1) แบงผูเรียนออกเปน 5 กลุม กลุมละ 5-6 คน กัน โดยผูเรียนมีอิสระในการเลือกสมาชิก

ของกลุมตนเอง โดยเรียกกลุมนี้วา กลุมโรงเรียน (แทนกลุม Home)  

2) สมาชิกในกลุมโรงเรียนรวมกันทําใบงาน โดยวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการศึกษาและแนว

ทางการแกไขอยางอิสระ   

3) สมาชิกในกลุมโรงเรียนแตละคนกําหนดหมายเลข 1-5 เพื่อเปนหมายเลขประจําตัวของ

ตนเอง 

4) สมาชิกแตละคนแยกยายไปรวมกลุมกลับสมาชิกในกลุมอื่นที่มีหมายเลขเดียวกับตนเอง 

เรียกกลุมนี้วา กลุมเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวย  

กลุมที่ 1 กลุมตัวแทนของคร ู

กลุมที่ 2 กลุมตัวแทนของผูปกครอง 

กลุมที่ 3 กลุมตัวแทนของนักเรียน 

กลุมที่ 4 กลุมตัวแทนของผูบริหารสถานศึกษา 

กลุมที่ 5 กลุมตัวแทนของนักวิชาการการศึกษา 

5) ในกลุมเชี่ยวชาญสมาชิกรวมกันศึกษาใบความรู วิเคราะหและสรุปบทบาทของตนเองที่มี

ตอการศึกษา พรอมทั้งนําเสนอ 

6) กําหนดปญหาใหแตละกลุมวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางแกไข ในแตละกลุมจะตอง

สวมบทบาทเปนบุคคลดังกลาว และเสนอความคิดเห็นในมุมมองของตนเองเพื่อแกปญหา 

7) สมาชิกแตละคนกลบัไปกลุมโรงเรียนของตนเอง 

ขั้นนําไปใช (Production)  

8) สมาชิกในกลุมโรงเรียนรวมกันวิเคราะหปญหาการศึกษาเดิมและนําเสนอแนวทางการ

แกไข โดยในครั้งนี้แตละคนตองสวมบทบาทเปนตัวแทนของบุคคลทั้ง 5 กลุม พรอมทั้งนําเสนอแนว

ทางการแกไขปญหาของตน สมาชิกกลุมโรงเรียนอื่นสามารถรวมเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติมได 
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ขั้นสรุป (Warp Up)  

ผูเรียนรวมกันสรุปแนวทางการแกไขปญหาการศึกษาโดยแทจริงแลวนั้น บุคคลเพียงคนเดียว

ไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได แตถาทุกฝายรวมมือกันแกปญหาจะสามารถแกปญหาไดอยาง

รอบคอบและรัดกุม โดยวิธีที่ใชในชั่วโมงนี้ก็เปนวิธีการสัมมนาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการสัมมนาเปน

เครื่องมือที่สําคัญในที่ชวยในการระดมความคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อชวยหาแนวทางการแกไข

ปญหา 

 

ผลการสอนหลังจากใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ JIGSAW 

1. ผูเรียนมีอิสระในการเลือกสมาชิก ทําใหผูเรียนมีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

ทั้งในกลุมของตนเอง และการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

2. การเรียนการสอนในช้ันเรียนมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ไมมีบทบาทของผูสอนที่คอย

ปดกั้นการแสดงความคิดเห็น ผูสอนทําหนาที่เปนเพียงผูอํานวยความสะดวก 

3. ผูเรียนมีความประทับใจ เพราะไดเรียนรูโดยไมรูตัว และเรียนรูผานจากกิจกรรมที่ทํา

รวมกับเพื่อนๆ ในช้ันเรียน 

4. ผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติกิจกรรม และเห็นความสําคัญของการ

สัมมนาชัดเจนกวาการฟงการบรรยายเพียงอยางเดียว 

5. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนในช้ันเรียน มีการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนว

ทางการแกปญหาอยางมีเหตุผล 

6. ผูเรียนจะไตรตรองความคิดของตนเองและของกลุมอยางรอบคอบ พรอมทั้งหาเหตุผลมา

สนับสนุนใหมากเพียงพอที่จะทําใหเพื่อนกลุมอื่นๆ เห็นดวยกับกลุมของตนเอง 

7. การใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ JIGSAW หรือกิจกรรมที่ตองปฏิบัติเปนกลุม อาจจะมี

เสียงดังผูสอนควรมีวิธีการควบคุมช้ันเรียน 

8. ผูสอนควรตรวจสอบขอความในใบความรูหรือใบงานใหมีความชัดเจนและกระชับ เพื่อ

หลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนของขอมูล 

 

สรุป 

การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู เปนการจัดการเรียนการสอนที่ครูยังคงมีบทบาทสําคัญใน

ประสบการณการเรียนรูของผูเรียนเพียงแตครูลดบทบาทจากบุคคลอยูเบื้องหนา (ในหองเรียน) มา

เปนบุคคลเบื้องหลัง (นอกหองเรียน) เปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการแสดงเองมาเปนวางแผนให

ผูเรียนไดมีโอกาสแสดงบาง ใหตรงกับความหมายของคําวา Teach Less Plan More 
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รายการอางอิง 

ณัชนัน แกวชัยเจริญกิจ. บทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติตามแนวทาง

ของActive Learning. สืบคนจาก http://www.itie.org เมื่อ 13 สิงหาคม 2558. 

Aronson, Elliot (2000). Jigsaw Classroom. สืบคนจากhttp://www.jigsaw.org/index.html 

เมื่อ 13 สิงหาคม 2558  

McKinney,K. Sociology Through Active Learning. Pine Forge Pr, 2008 San Francisco : 

Jossey-Bass, 1993. 
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Active-Paper : How to Apply Minute Paper in Active Leaning Classroom 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติมา  บญุเจริญ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
1.ลักษณะสําคัญ 

การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active learning) เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบหนึ่ง ซึ่งหากมองยองไปเมื่อ 9-10 ปที่แลว  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดริเริ่มนําการ

เรียนการสอนที่มีชื่อเรียกนี้  มารณรงคสงเสริมใหเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย และมีการคัดเลือกบุคลากร

ไปฝกอบรมและศึกษาดูงานในตางประเทศ โดยในป 

2007 ไดเดินทางไปที่ Montana State University, 

Montana, USA. ซึ่งเปนที่สงสัยของทั้งอาจารยทั้ง

ชาวไทยและชาวตางประเทศ เพราะเมื่อกอนนี้ ทั้งใน

ประเทศไทยและในมหาวิทยาลัย มีการใช Active 

learning ไมมากนัก สวนอาจารยตางชาติที่มีโอกาส

ไปพูดคุยในตางประเทศก็จะสงสัยวา ประเทศเราหรือ

มหาวิทยาลัยเรา ไมสอนแบบ Active learning หรือไร??? ทําไมตองมาอบรมกันถึงตางแดน เพราะ

เด็กๆในประเทศเขา 

Active ตั้งแตเกิด จึงไม

แ ป ล ก ใ จ เ ล ย ว า  ใ น

กิจกรรมการเรียนการ

สอน เด็กเขาจึง Active 

เชนกัน สภาพการณที่เมื่อมีการถาม แลวเด็กๆรีบยกมือ

ตอบ จะเปนภาพปกติในช้ันเรียน จนตองตั้งกฎกติกาวาจะ

ใหใครพูดกอน ตางจากในประเทศเรา ซึ่งมือตั้งคําถามแลว 

รับรองวา..เงิบ !! อยางไรก็ตาม แมวาการเรียนการสอนจะ

มีการเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน การจัดการเรียนการสอน

แบบใฝรู หรือผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student Center) ก็

ตามที แต Active learning ก็มีการพัฒนารูปแบบและ

ถายทอดจากรุนสูรุน เกิดการแลกเปลี่ยนและจัดการเรียนรูไปอยางกวางขวาง 
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 Active learning ถือเปนรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนที่การเกิดการ

เรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีรูปแบบหรือวิธีการมากมายที่สามารถประยุกตใชไดในหองเรียน 

สามารถใชเสริมสรางผูเรียน ทั้งดานความรู  (knowledge) เจตคติ  (attitude) และทักษะปฏิบัติ 

(skill) สามารถทําได ไมวาผูเรียนจะมีจํานวนนอยหรือมาก จะเปนวิชาภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ  

โดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียนกลุมนั้นๆ ผูสอนควรสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และ

พยายามใหทุกคนมีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีการกระตุน ใหผูเรียนตื่นตัวและตื่นรูอยู

ตลอดเวลา มีกิจกรรมที่ตอเนื่อง ไมนาเบื่อ นอกจากนี้ ผูสอนตองมีความทันสมัยในความคิด รูเทาทัน

สภาวะนิยมของผูเรียน และเปดใจกวางในการยอมรับความคิดเห็น หรือคําตอบเชิงสรางสรรคของ

ผูเรียน โดยเปดโอกาสใหถามตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ผูสอนควรสามารถ

เชื่อมโยงเนื้อหาการเรียน เขากับตัวอยางตามยุคสมัย หนังเรื่องใดกําลังฮิต ขาวเรื่องใดกําลังฮอต ก็

สามารถนํามายกตัวอยางเพื่อใหผูเรียนเขาใจมากขึ้น รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงกับศาสตรของผูเรียน 

เพื่อใหเขาใจและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

ในครั้งนี้ จะขอแนะนําเทคนิคการสอนแบบ Active อยางงาย ที่สามารถประยุกตใชในการจัด

กระบวนการเรียนการสอนไดหลากหลาย Active-Paper คือ การทํา Paper ให Active หรือ 

Minute Paper ซึ่งเปนเทคนิคการเรียนการสอนโดยใชการตั้งคําถามและเขียนคําตอบในกระดาษ 

 

4. ขั้นตอนของ Minute Paper   
1. ผูสอนบอกรูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 

2. บอกผูเรียนใหตอบสรุปสิ่งที่ไดเรียนรูในวันนี้  

    หรือตั้งคําถามในหัวขอทีเ่รียนและใหผูเรียนตอบ  

3. ใหผูเรียนเขียนตอบในระยะเวลาที่กําหนด อาจเปน 1-2 นาที หรือมากกวา 

4. ผูสอนติดตามตรวจสอบผลการเขียนตอบของผูเรียน 

 

5. ประโยชนของ Minute Paper 
 เปดโอกาสใหผูเรียนสะทอนเนื้อหา ความรู หรือสิ่งที่ตองการบอกได 

 ผูสอนสามารถนําไปใชไดในหลากหลายโอกาสและสถานการณ 

 กระดาษมีน้ําหนักเบา หาไดงาย ไมเปนภาระในการเตรียมสอน 

 สามารถใชในข้ันตอนกระบวนการสอนสวนใดก็ได  

 สามารถใชเทคนิคนี้ ในการประยุกตใชกับเทคนิคอื่นๆ ไดงาย 
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6. เทคนิคการประยุกตใช Minute Paper 
 สามารถใชหัวขอทีผู่สอนกําหนดใหก็ได  หรือใชการกระตุนผูเรียนใหรูจักตัง้คําถาม  

และสามารถเขียนในหัวขอที่เขาสนใจ หรอืเลือกหัวขอที่จะตอบเอง   

หรือใหสมาชิกในหองเลือกหัวขอเอง หรือมีบัตรคําใหเลือกกไ็ด 

 สามารถใชไดทั้งกอนเรียน  ขณะเรียน  และหลังเรียน 

 สามารถใชในกรณทีี่บอกใหเตรียมตัวมากอน หรือไมบอกลวงหนาก็ได 

 สามารถใชในกรณทีี่อนุญาตใหสบืคนได  และไมสืบคนก็ได  

 ใชในการทดสอบ หรอืประเมินผลการเรียนรู  

 ใชไดทั้งการประเมินความรู เจตคติ และทักษะของผูเรียน 

 ใชในการเชื่อมตอความคิดของผูเรียนเอง ในหลายๆประเด็นที่เรียน  

หรือใชเชื่อมตอความคิดระหวางผูเรียนดวยกัน  ทั้งสองคน  กลุมยอย  และกลุมใหญ 

 ผูสอนสามารถประเมินปฏิกริิยาของผูเรียนระหวางการเรียนการสอนได  

ทั้งการรับรูในระดับต่ําและระดบัสงู ไดแก ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  

การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา  

 สามารถใชรวมกับเทคนิคการเรียนการสอนแบบอื่นๆ เชน   

 ขอสามคํา, Opinion Polls, Affective Response. 

 3:2:1 technique, Recall and Review. 

 Word Cards, Note Cards, Matching cards. 

 Close-ended or Open-ended Questions. 

 5 Whys, Yes-No Questions. 

 Main points or Main Idea.  

 Muddiest point and Clearest point. 

 Prompt…, Response Cards, Response Journal.   

 Note Making or note taking.  

 Mind Map, Concept Map, Giant Map.  

 Think-Pair-Share, Fish Bowl, Brain storming.  

 Story telling, Role Playing.  

 Games, etc. 
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รายการอางอิง 

http://www.learningrocks.co.uk/2013/01/one-minute-paper.html 

http://www.tlso.manchester.ac.uk/students-as 

partners/peersupport/resources/sotw/oneminute/ 

https://catalog.extension.oregonstate.edu/sites/catalog.extension.oregonstate.edu/file

s/project/pdf/4-h0259l.pdf 

http://www1.umn.edu/ohr/prod/groups/ohr/@pub/@ohr/@ctl/documents/asset/ohr_
asset_314707.pdf
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การพัฒนาทกัษะการสือ่สารของผูเรียน ดวยเทคนคิการเรียนรูแบบแผนผังความคิด 

(Concept Mapping) 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงดี ศรีนพรัตนวัฒน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

การเรียนการสอนดวยการพูด บอก หรือเลาเพียงอยางเดียว ไมสามารถพัฒนาผูเรียนใหนํา

ความรูที่ไดจากการเรียนในช้ันเรียนไปปฏิบัติได หากผูเรียนมีโอกาสสะทอนความรูที่ไดเรยีนรู แสวงหา

ความรูและสรางความเขาใจดวยตนเองจึงจะเปนการเรียนรู ที่สามารถนําไปประยุกตใชในภายหนาได 

ดังนั้นผูสอนตองเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูบอกเลา มาเปนผูอํานวยการการสอน ที่มีการวาง

แผนการสอน ใหผูเรียนไดเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยฝกผูเรียนใหมีการเรียนรูที่รูลึก รูจริง วิธีการที่

สามารถเรียนรูตลอดชีวิต สามารถสื่อสารได โดยมีกิจกรรมพื้นฐานที่สําคัญคือการพูด การฟงการ

เขียน การอาน และการอธิบายเพื่อสะทอนความรูความเขาใจ 

ปญหาของนักศึกษาสวนใหญ คือขาดทักษะในการสื่อสารใหผูอานเขาใจในความรูหรือ

ความคิดของตน การเรียนรูแบบแผนผังความคิดเปนเทคนิคหนึ่งของการเรียนแบบ Active Learning 

ที่สามารถพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ทั้งการอาน พูด ฟง และเขียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูให

ผูเรียนออกแบบแผนผังความคิดที่แสดงความสัมพันธและการเชื่อมโยงความคิด ในหัวขอที่ไดศึกษา 

เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอดและความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใชเสนเปนตัว

เชื่อมโยง และเขียนองคความรูนั้นเพื่อนําเสนอตอผูเรียนอื่น 

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

1.แบงเนื้อหาทีม่ีความสัมพันธกันออกเปนสวนยอยๆ ใหผูเรยีนจับกลุม ใหสมาชิกอานแตละ

สวนยอยและสรปุสิง่ที่อาน เขียนเปนแผนผงัความคิด เพื่อพฒันาทักษะการอานจับใจความ 

2.สมาชิกแตละคนพูดในเนื้อหาของตนทีส่รปุเปนแผนผังความคิดใหผูอื่นฟง เพื่อพัฒนาทกัษะ

การพูด และการฟง 

3.ใหสมาชิกในกลุมอภิปรายในสิ่งที่ไดฟงและอาน เพื่อเขียนแผนผังความคิดที่เชื่อมโยง

ความสัมพันธของความรูในแตละสวนยอย เขาดวยกันโดยใชแผนผังความคิด และใชเสนเปนตัว

เชื่อมโยงความสัมพันธในแตละสวน และเขียนองคความรูที่ไดรับจากการสรางรวมกันในกลุม เพื่อ

นําเสนอใหผูเรียนกลุมอื่นฟง 
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3. การนําไปใช 

การพัฒนาทักษะการอาน ทําโดยใหนกัศึกษาอานใบงานที่เตรียมไว แลวจับใจความสรปุเปน 

แผนผังความคิด โดยใชเทคนิค Jigsaw รวมดวย ในการแบงสวนเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนมีการสรางองค

ความรูรวมกัน 

 

 การใชเทคนิคแผนผังความคิด เพื่อชวยพัฒนาทักษะการอานของนักศึกษา ใหฝกจับประเด็น

สําคัญจากใบงานความรู จากนั้นฝกทักษะการพูด โดยการใหนําเสนอความรูทีส่รุปในแผนผังความคิด 

ใหผูเรียนอื่นในกลุมฟง โดยใชการตั้งประเด็นคําถามใหผูฟงคนหาคําตอบจากการฟง  
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จากนั้นสมาชิกในกลุมจะอภิปรายเพื่อสรุปองคความรู เพื่อรวมองคความรูในแตละสวนที่

แยกกันศึกษา แลวรวมกันเขียนเปน แผนผังความคิด จากนั้นผูเรียนแตละคนจะเขียนความเรียง

อธิบายองคความรูที่สมาชิกรวมกันตกผลึก เปนการพัฒนาทักษะการเขียนแบบอธิบายจากแผนผัง

ความคิดที่รวมกันสราง และนําเสนอใหผูเรียนในกลุมอื่นโดยใชโปรแกรมที่ชวยในการนําเสนอ เปน

การฝกทักษะการพูด และนําเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการอางอิง 

ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตรการสอน : องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ.  

  พิมพครั้งที่ 7 (ฉบับพิมพเพิ่มเติม). กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

บัญญัติ ชํานาญกจิ. (2551). การออกแบบการเรียนแบบใฝรู. [online]. Available: http:// www.   

              nsru.ac.th/APR/activelearing.php [9 กรกฎาคม 2556]. 
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One Minute Pause 

ผูชวยศาสตรจารย ดร. ดาเรศ นฤมล 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

1. ลักษณะสําคญั/แนวคดิ 

Learning is not a spectator sport. Students do not learn much just 

by sitting in classes listening to teachers, memorizing prepackaged 

assignments, and spitting out answers. They must talk about what 

they are learning, write about it, relate it to past experiences and 

apply it to their daily lives. They must make what they learn part 

of themselves (Chickering and Gamson,  

1987, p. 4). 

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนครูสามารถชวยใหผูเรียนกระฉับกระเฉง และกระตือรือรน

ในการเรียนรู (active) ไดโดยใหผูเรียนอภิปรายกันในหัวขอ หรือเรื่องที่กําหนดให จับกลุม 3 – 4 คน

เพื่อทําโครงงาน (Rogers and Freiberg, 1994) ระดมพลังสมองเพื่อแกไขปญหาที่กําหนดให หรือใช

ความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดกัน  การทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ของผูเรียนจะชวยใหผูเรียนมี

สวนรวมในการเรียนรู และสามารถเรียนรูไดมากข้ึน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนมีบทบาท

เปนเพียงผูนั่งฟง (listener) และครูทําหนาที่บอก (telling) สอน (instruction) สั่ง (directing) และ

อธิบาย (explaining) ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดนอยกวาเพราะไมมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู 

ทั้งนี้เพราะ ‘learning is recognised as an active dynamic process’  (Napoli, 2004, p. 3)  

การนําเทคนิคตาง ๆ ของการสอนแบบใฝรู เชน  

- Muddiest (or Clearest) point   

- Fish bowl  

- Student summary of another student ‘s answer  

- Note  comparison / sharing 

- Think – Pair – Share 

- Brainstorming 

- Reading quiz 
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มาใชควบคูกับการสอนแบบบรรยาย (lecture) จะชวยทําใหการจัดเรียนการสอนมีชีวิตชีวา และ

นาสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ผูเรียนจะมสีวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน และมีสวนรบัผิดชอบใน

การเรียนรูของตนเองมากขึ้นอกีดวย  

 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 
เทคนิคนี้สามารถนํามาใชไดตลอดเวลา ตามที่ครูตองการ วิธีการคือหลังจากที่ครูสอนเนื้อหา

จบแตละหัวขอ  หรือจบแตละตอนแลว ครูใหนักศึกษาจับคูกัน (ควรใหนักศึกษาที่เรียนเกง คูกับ

นักศึกษาที่เรียนออน) แลวชวยกันอภิปายเกี่ยวกับเนื้อหาที่ครูเพิ่งสอนจบไป โดยครูใหเวลานักศึกษา

ในการอภิปายกัน 3 - 5 นาที (ครูสามารถเพิ่มหรือลดเวลาไดตามความเหมาะสม) วิธีการนี้จะชวยให

นักศึกษาที่ยังไมเขาใจ เขาใจไดดีข้ึน เพราะนักศึกษาจะอภิปรายซักถามกันเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตนเองยัง

ไมเขาใจจากเพื่อน การอธิบายใหนักศึกษาที่ยังไมเขาใจฟง เปนการเรยีนรู และชวยเหลือซึ่งกันและกนั 

นอกจากนี้หากมีประเด็นใดที่นักศึกษายังไมเขาใจ นักศึกษายังสามารถซักถามจากครูเพิ่มเติมได 

เทคนิคนี้ทําใหนักศึกษาที่ไมกลาซักถามครูในขณะที่ครูสอน กลาซักถามครูมากขึ้นในขณะที่ทํา

กิจกรรมคู 

 

3. การนําไปใช 
เทคนิคการสอนแบบใฝรูเทคนิคนี้สามารถนําไปประยุกตใชในการสอนไดทุกรายวิชา 

 

 

 

รายการอางอิง : 

Chickering, A.W. and Ehrman, S.C. (1996) 'Implementing the seven principles:  

 Technology as lever ', AAHE Bulletin, 49(2), pp. 3-6. 

Chickering, A. W. & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in     

undergraduate education. AAHE Bulletin, 39(7), 3-7. 

Napoli, R. (2004) What Is  Student-Centred Learning? Educational Initiative Centre: 

University of Westminster. 

Rogers, C.R. and Freiberg, H.J. (1994) Freedom to Learn. 3rd edn. New York: Merrill. 
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เทคนคิการสอนเชิงรกุ 

อาจารยไพศาล เครือแสง 

คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

การสอนเปนพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย เกิดข้ึนโดยทั่วไปไมเลือกเวลาสถานที่  เปน

ลักษณะการสอนที่ไมมีรปูแบบแนนอนตายตัวลักษณะการที่ที่เริ่มมีรปูแบบเกิดขึ้นเมื่อมีนักปราชญ นัก

คิดและเจาของลัทธิตางๆ เกิดขึ้น เขาเหลานั้นไดถายทอดและเผยแพร ความรู ความคิด และความ

เชื่อของเขา โดยใชความสามารถและศิลปะเฉพาะตัวในการสอน  มนุษยเริ่มมีความคิดเปนอิสระ   

มากขึ้น การมองคนในแงดีเริ่มมีมากขึ้น กลุมนักคิดเริ่มมีความเชื่อที่วา มนุษยเกิดมาพรอมกับความดี 

และมีเสรีภาพที่จะคิดและเชื่อถือในสิ่งตางๆ ตามที่ตนเห็นวาดีงาม มนุษยมีเสรีภาพที่จะเลือกมากขึ้น 

ในยุคแหงการเปลี่ยนแปลงมีวิธีการครอบงําปลูกฝงความคิดความเชื่อโดยการพร่ําสอนและใชศิลปะ

ของการชักจูงโนมนาวจิตใจ 

การสอนเปนการบอกกลาว สั่ง อธิบาย ชี้แจง หรือแสดงใหดู การสอนเปนการถายทอด

ความรู ทักษะ และเจตคติตางๆ โดยที่ผูสอนและผูรับ หรือครูและศิษยมีปฏิสัมพันธตอกันและกันใน

กระบวนการเรียน โดยครูตองเปนผูที่มีบทบาทสําคัญ เปนผูจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นตามความคิดเห็น

และความสามารถของตนการถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติในลักษณะที่เปนการสั่งสอน หรือ

การสอน (Teaching) นี้ ผูสอนตองใชความสามารถเฉพาะตน ตองใชศิลปะและเทคนิคในการสอน

ตามความรู ความคิด ประสบการณและความสามารถของตน โดยเชื่อความสามารถที่สอนผูอื่นไดนั้น 

เปนความสามารถที่พิเศษเฉพาะบางคน เปนสิ่งที่ติดตัวมากแตเกิด ไมสามารถที่ฝกฝนกันได การสอน

ในลักษณะน้ีจึงมีลักษณะเปน “ศิลป” มากกวา “ศาสตร” 

การสอนเชิงรุกเปนอีกหนึ่งศาสตรที่เปนเทคนิค เพื่อเอื้ออํานวยตอผูเรียน โดยเนนกิจกรรม

การเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อตอยอดสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนใหไดมากที่สุด 

และใหสอดคลองกับหลัก 3 H คือ Head (ความรู ความเขาใจ) Hand (ทักษะ) และ Heart (จิตพิสัย 

ความรูสึกดี) วัตถุประสงคการเรียนรู เพื่อหาเทคนิคการสอนวาในเรื่องนี้ ควรใชวิธีการสอนอยางไร  

จึงจะทําใหผูเรียนมีเปาหมายที่ชัดเจนและบรรลุตามสิ่งที่ตั้งไว จากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กระบวนการเรียนการสอนไดมีการพัฒนามากขึ้นตามการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จากการสอนใน

ภาคทฤษฎีในหองเรียน ทําแบบฝกปฏิบัติ ตามคําสอนของผูสอนเพียงฝายเดียวนั้น มีผลทําใหผูเรียน

ขาดทักษะในการคิด การวิเคราะห น่ันเปนเพราะความสนใจเรียนของผูเรียนจะมีเพียง 30 นาที  ถึง

หนึ่งชั่วโมงเทานั้น จึงทําใหบรรยากาศในหองเรียนนาเบื่อ เพราะผูสอนมีบทบาทในชั้นเรียนแตเพียงผู
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เดียวการสอนเชิงรุกที่เนนการเปลี่ยนแปลง คือการจะทําอยางไรใหเด็กรักที่จะเรียนรู ดวยการสราง

แรงบันดาลใจ สิ่งจูงใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การใหคุณคา การสรางแบบอยางตลอดจนสรางสังคม

แหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นที่นําไปสูสังคมฐานความรู ที่เปนการฝกนิสัยใหเด็กรักการสํารวจสืบคน เปด

โอกาสใหเด็กทองไปในโลกกวางทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน รูจักการใชจินตนาการ รังสรรคความคิด

ใหม ๆ โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู นอกหองเรียน และนอกโรงเรียน นอกระบบ คูขนานไปกับ

กระบวนเรียนรู ในหองเรียน และในระบบที่มีอยู ฉะนั้นการสอนเชิงรุกที่เนนการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

สอดรับความความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตามแนวทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism)  

เปนการเรียนรูผานการทํากิจกรรม (Activity Base Learning: ABL)1 แนวคิดการสรางความรูมุงเนน

ใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง (Hand-on Learning) มีบทบาทในการคนหาความรูดวยตนเอง เปนการ

เรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)  สวนการฟงอยางเดียวในหองเรียนเปนการเรียนรูแบบเชิงรับ 

(Passive Learning)  แบบการเรียนรูผานกิจกรรม เด็กจะไดซึมซับความรูความเขาใจ ผานการเลน

เกม กิจกรรมกลุม ใหเด็กไดพัฒนาแนวคิด ความรูเฉพาะตนขึ้นมาเอง 

 
2. กระบวนการการเรียนเชิงรุก 

การสอนเชิงรุกที่เนนกิจกรรม การเรียนที่เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับการเรียนการสอน 

กระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-order thinking) ไมเพียงแตฟง ผูเรียนจะตอง

อาน เขียน ถามคําถาม อภิปรายรวมกัน และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงความรูเดิมและความ

ตองการของผูเรียนเปนสําคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน  หรืออาจจะกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ กิจกรรม

การเรียนรู  เพราะตองการเนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง เนนที่บทบาทของผูเรียน และถึงแมวา

จะเนนบทบาทของผู เรียน แตผูสอนก็ยังมีบทบาทรวมเชนกัน คือเปนผูอํานวยความสะดวก

(Facilitator) ไดแก เปนผูใหคําปรึกษา เปนผูกระตุนใหผูเรียนไดคิด เปนผูจัดระเบียบ เปนผูแนะนํา

และกํากับไมใหออกนอกทางหรอืหลงทาง เปนตน  ดังนั้นการใชคํา การเรียนการสอนจึงมีความหมาย

ที่ยังคงใชไดกับหลักสูตรฉบับปจจุบัน เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามเปาประสงค การ

สอนของครูก็เปนไปอยางมีความหมาย นักเรียนไดทั้งความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

 

                                                             
1 Grabinger,R.S. (1996). Rich Environments for Active Learning. In David Jonassen.Handbook of 

Research for Educational Communications and Technology.Washington, D.C.: AECT. 
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Alaska Pacific University; Oklahoma University ไดเสนอรูปแบบการจัดการเรียนเชิงรุกใน

มหาวิทยาลัยประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้2 

1. จัดกิจกรรมใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง เพื่อใหเกิดประสบการณตรงกับการแกปญหาตาม

สภาพจริง (Authentic Situation) 

2. จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียนไดกําหนดแนวคิด การวางแผน การยอมรับ การประเมินผล และ

การนําเสนอผลงาน 

3. บูรณาการเนื้อหารายวิชา เพื่อเชื่อมโยงความเขาใจวิชาตางๆ ที่แตกตางกัน 

4. จัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเอื้อตอการทํางานรวมกับผูอื่น (Collaboration) 

5. ใชกลวิธีของกระบวนการกลุม (Group processing) 

6. จัดใหมีการประเมินผลโดยกลุมเพื่อน (Peer assessment) 

กลาวโดยสรุปการสอนโดยเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญ จะชวยพัฒนาผูเรียนในทุกดาน ทั้งดาน

รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติ(ลักษณะนิสัย) และทั้งดาน IQ 

(Intelligence Quotient) และดาน EQ (Emotional Quotient) ซึ่งจะนําไปสูความเปนคนเกง คนดี 

และมีความสุข”ความสําคัญดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงขาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวด  

ที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกลาวไววา“การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”3 

กิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอยางกิจกรรมและหัวขอเรื่องอาจจะเปนเรื่องงายที่สุดไลไปถึง

ยากที่สุดก็ไดและลักษณะกิจกรรมก็สามารถเปลีย่นแปลงไปไดตามผูที่วางแผนการสอนและผูสอน เชน 

สมมุติวาเนื้อหาที่เรียนเปนเรื่อง “พืช” ผูสอนอาจจะแบงกลุมใหผูเรียนชวยกันคิดวาอยากรูอะไร

เกี่ยวกับพืช (ผูสอนตองคอยดึงประเด็นไมใหนอกเรื่องมากเกินไปดวย) แลวใหแตละกลุมก็ไปหาเมล็ด

พืชที่ตัวเองสนใจมาปลูก สัปดาหแรกอาจจะกําหนดเปนพืชผักสวนครัว เมื่อปลูกเสร็จก็ใหผูเรียนวาง

แผนการขาย และขั้นตอนสุดทายคือนําเสนอผลงานหนาหองกิจกรรมนี้สิ่งที่ผูเรียนรูก็คือพืชสวนครัวมี

อะไรบาง แลวขั้นกิจกรรมนี้สิ่งที่ผูเรียนเรียนรูก็คือพืชสวนครัวมีอะไรบางแลวขั้นตอนการปลูก การ

วางแผนการขายตองกําหนดตนทุน ราคา และคิดหากําไร4 

                                                             
2 Meyers, Chet and Jones, Thomas B. (1993). Promoting Active Learning: Strategies for the  

Collage Classroom. San Francisco: Jossey-Bass. 
3 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงขาติ พ.ศ. 2542,กระทรวงศึกษาธิการ 

4
 วัชรี เกษพิชัยณรงคและคณะ,เอกสารการเรียนเชิงรุกและเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ

เรียนเชิงรุก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู,มหาวิทยาลัยมหิดล,2555. 
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สิ่งที่ผูเรียนจะไดรับ การลงมือทําผูเรียนจะเกิดประสบการณตรง แลวใชความผิดพลาดที่

เกิดข้ึนเปนบทเรียนสําคัญในการแกปญหาและปรับปรุงใหดีขึ้นผูเรียนมีการปฏิบัติสัมพันธกับสิ่งตางๆ 

อยางหลากหลาย ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ มากมายผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกปญหาไดเมื่อไดลงมือ

ปฏิบัติผูเรียนจะตองจําความรูไดแมนและนานกวาการทองจําเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ จากการ

ทํากิจกรรมจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. เพื่อใหผูเรียนเกิดพัฒนาการทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไปพรอมกัน 

2. เพื่อสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนทุกคน ซึ่งแตละคนจะมีความ

แตกตางกัน 

3. เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนการสอน ใหผูเรียนดวยความเพลิดเพลิน ไมเกิดความรูสึก

เบื่อหนายในการเรียน 

4. เพื่อสนองเจตนารมณของหลักสูตร ใหผูเรียนไดคิดเปน ทําเปนแกปญหาเปน นําไปสูการ

เกิดทักษะกระบวนการใหเปนคนเกง คนดี มีความสุขและมีความเปนไทย 

เพื่อสงเสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก และมีสวนรวมในการเรียน ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงเปนหัวใจของการนําผู เรียนไปสูจุดมุงหมายของ

หลักสูตร ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีเพียงใดขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอน

เปนสําคัญ ซึ่งมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเกิดทักษะกระบวนการติดตัว สามารถนําไปใชเปนประโยชนใน

ชีวิตได นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองจัดใหเหมาะสมกับวัย ความสมารถ 

ความสนใจของผูเรียน เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและลักษณะ ของเนื้อหาวิชา โดยเปนกิจกรรมที่มุง

พัฒนาผูเรียนทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา  

  

3. การนําไปใช 

การสอนจะเกิดขึ้นเปนมรรคเปนผลจะตองประกอบไปดวยองคประกอบหลายดานๆ  ที่ทุกสิ่ง

ทุกอยางเกี่ยวของกับการสอน และมีสวนสงเสริมใหการสอนประสบความสําเร็จได จัดวาเปน

องคประกอบของการสอนทั้งสิ้น ซึ่งองคประกอบเหลานี้จะสัมพันธเกี่ยวของกัน ในชวงระยะสิบปที่

ผานมาหลายประเทศมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน  โดยจะเนนหนักไปที่การสอนที่นําไปสูการ

ปฏิบัติจริงในสถานการณโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง ดวยการเปลี่ยนโมเดลแหงการเรียนรู5 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เปนการปรับเปลี่ยนบทบาทโรงเรียนจากโรงงาน ที่เนนการผลิต

ซ้ําในกระบวนการเรียนรู ซึ่งจะมีสูตรการผลิตเหมือนๆ กันหมด มาเปนเหมือน โรงถายสตูดิโอ ใน

รูปแบบที่เรียก วา “Hollywood Model” ที่เนนการรังสรรครวมในการกระบวนการเรียนรู โดยจัด

                                                             
5  สุวิทย เมษินทรีย. โลกเปลี่ยน ไทยปรับ,กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ,2556 หนา 299 
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หลักสูตรการเรียนรูที่สอดรับกับความตองการของนักเรียนเปนหลัก ควบคูกับหลักสูตรมาตรฐาน เพื่อ

สรางสภาวะและบรรยากาศที่เอื้อตอกระบวนการเรียนรู มีนักวิชาการบางทานบอกวา การสรางคนใน

โลกใหม จะตองเปลี่ยนจากการศึกษา ใหเปนการเรียนรูที่เปดกวาง ทั้งนี้เพราะการเรียนรูเปนเพียง  

วิถี เปนตัวกลาง หรือเปนเพียงเครื่องมือเพื่อการสรางคนใหสามารถดํารงชีวิตอยางเปนปกติสุขในโลก

ที่เปนอิสระ และมีการเปลี่ยนแปลงอยูเวลา ที่จะตองอิงอาศัยกัน การเรียนรูหรือ Learning เดียวจึง

อาจจะไมเพียงพอ จะตองมี Living และ Loving ดวย และ Living จะตอบโจทยความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยูในโลกที่มีความเปนอิสระมากขึ้น ในขณะที่ Loving จะเปนตัวตอบโจทยในการใชชีวิต

รวมกับผูอื่นในทามกลางโลกที่อิงอาศัยกันมากขึ้น  ฉะนั้นการสอนเชิงรุกที่เนนการปรับเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนแปลง จะเปนการเตรียมพรอมใหเด็กเปนคนที่สมบูรณ จึงอยูที่การออกแบบกรอบแหงการ

เรียนรูที่สามารถผสมผสานและถักทอ Learning, Living, Loving, เขาดวยกันอยางลงตัวเริ่มดวยจาก

สอนใหเด็ก รักที่จะเรียน ตอดวย รูที่จะเรียน จากนั้นจึงเปนเรื่องของ เรียนรูที่จะอยูรอด ควบคูกับ 

เรียนรูที่จะรัก   ตามกรอบแนวความคิดการสอนเชิงรุกที่เนนการเปลี่ยนแปลง 

การสอนเชิงรุกที่เนนการเปลี่ยนแปลง คือการจะทําอยางไรใหเด็กรักที่จะเรียนรู ดวยการ

สรางแรงบันดาลใจ สิ่งจูงใจ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การใหคุณคา การสรางแบบอยางตลอดจนสราง

สังคมแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นที่นําไปสูสังคมฐานความรู ที่เปนการฝกนิสัยใหเด็กรักการสํารวจสืบคน 

เปดโอกาสใหเด็กทองไปในโลกกวางทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน รูจักการใชจิตนาการ รังสรรค

ความคิดใหม ๆ โดยการพัฒนากระบวนการเรียนรู นอกหองเรียน และนอกโรงเรียน นอกระบบ 

คูขนานไปกับกระบวนเรียนรู ในหองเรียน และในระบบที่มีอยู ฉะนั้นการสอนเชิงรุกที่เนนการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อสอดรับความความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสอนเชิงรุกที่สรางสังคมแหงการ

เรียนรูกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่เอื้อ

ตอกระบวนการเรียนรูเพื่อสราง สังคมการเรียนรูที่ตื่นตัว อยางนอยใน 3 ประเด็นดวยกันคือ 

1. การสอนมุงกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2. การสอนมุงการปรับบทบาทสูผูรวมพัฒนาผูเรียน 

3. การสอนมุงสูการกรุยทางเรียนรูสูโลกกวาง 

ประการแรก  การสอนมุงกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง คือการจัดการเรียนการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะ

ตางๆ ที่ตองการในยุคโลกาภิวัตนเนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน 

สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวยตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการ

ของตนเองและไดพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการ จัดการศึกษานี้เปนแนวคิดที่มี

รากฐานจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ ที่ไดพัฒนามาอยางตอเนื่องยาวนาน และ

เปนแนวทางที่ไดรับการพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามตองการอยางไดผล 
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ประการที่สอง การสอนมุงการปรับบทบาทสูผูรวมพัฒนาผูเรียน หนึ่งในรากเหงาของ

การศึกษาไทยปจจุบัน คือ การทํางานแบบแยกสวน เฉกเชนปจจุบัน คือ โรงเรียนทําหนาที่เปน

ผูจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนในโรงเรียน พอแมผูปกครองมีหนาที่ดูบุตรหลานที่บาน  โอกาสการ

เรียนรูจึงเกิดขึ้นที่โรงเรียนมากกวาเกดิข้ึนนอกโรงเรยีน การเรียนรูของนักเรียนจึงถูกตีกรอบในวงแคบ 

แมวาแนวคิดสรางโอกาสการเรียนรูจะเกิดขึ้นมานาน แตระดับความกาวหนาก็ยังไมไดไปไกล 

เนื่องจากผูที่เกี่ยวไมไดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและบทบาทหนาที่อะไรมากมาย การพัฒนาการ

เรียนรูของนักเรียนตองตั้งอยูบทพื้นฐานแนวคิดการทํางานแบบ รวมรังสรรค ระหวางครู ผูสอน 

โรงเรียน ครอบครัว ผูปกครอง และชุมชน แตละกลุมจะมีบทบาทหนาที่ของตนเองที่แตกตางกัน แตมี

เปาหมายรวมกัน คือ การสรางโอกาสการเรียนรูใหกับนักเรียน ทั้งในและนอกหองเรียนและนอก

โรงเรียน การเรียนรูของนักเรียนจะเกิดในโลกกวางโดยไมมีระยะเวลาที่สิ้นสุด การพัฒนาทุนมนุษยก็

จะเกิด การสรางเสริมทุนสังคมก็จะเขมแข็งไดอีกดวย6 

ประการที่สาม การสอนมุงสูการกรุยทางเรียนรูสูโลกกวาง แมปจจุบันโลกปรับเปลี่ยนไป

อยางมาก การเขาถึงขอมูลเปนเรื่องงายนิดเดียว แมวาเราจะอยูในโลกของสังคมฐานความรู  โรงเรียน

ก็ยังเปนแหลงเรียนรูหลักของเยาวชน ในสวนของโรงเรียน ประเด็นสําคัญจึงอยูที่ยกระดับมาตรฐาน

ของโรงเรียนใหอยูในระดับเดียวกัน ที่สําคัญผูสอน/ครูจะตองมีคุณภาพและมีอนาคต ในขณะที่เด็ก

จะตองมีโอกาสและทางเลือก ผูสอนจะตองมีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย มุงสอนสูการกรุยทางเรียนรูสู

โลกกวาง  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่ตนสนใจ หรือมีความจําเปนตองเรียนรู ในรูปที่

กอใหเกิดความสนุกฉุกคิดในกระบวนการเรยีนรูสิง่ใหมๆ เหลานี้มากขึ้น มีแนวคิด “Beyond School 

Base” นําไปสูการสรางสังคมแหงการเรียนรู และการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อกรุยทางไปสูโลกกวาง 

กลาวโดยสรุปการเรยีนรูเชิงรกุ เปนการเรียนรูที่ผูเรยีนมีสวนรวมในการเรียน ดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ในการเรียนใหเกิดการเรยีนรูอยางมีความหมาย ซึ่งเปนวิธีการเรียนรูในระดับลึก ผูเรียนจะสราง

ความเขาใจและคนหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมที่มี แยกแยะ

ความรูใหมที่ไดรับกับความรูเกาที่มี สามารถประเมิน ตอเติมและสรางแนวคิดของตนเองซึ่งเรียกวามี

การเรียนรูเกิดข้ึน ซึ่งแตกตางจากวิธีการเรียนรูในระดับผิวเผิน ซึ่งเนนการรับขอมูลและจดจําขอมูล

เทานั้น ผูเรียนลักษณะนี้จะเปนผูเรียนที่เรียนรูวิธีการเรียน (Learning how to learn) เปนผูเรียนที่

กระตือรือรนและมีทกัษะที่สามารถเลอืกรบั ขอมูล วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลไดอยางมีระบบการ

สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูเชิงรุกเปนกระบวนการนําวิธีระบบมาพัฒนาการสอน ทําให

การเรียนการสอนบรรลุผลอยางมปีระสิทธิภาพ การสอนเชิงรุกเปนการสอนที่มีองคประกอบเกี่ยวของ

                                                             
6 อางแลว,สุวิทย เมษินทรีย. โลกเปลี่ยน ไทยปรับ, หนา 310. 
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สัมพันธกันอยางเปนระบบระเบียบ  นับตั้งแตขอมูลสูการสอน ผลการสอน และการวิเคราะหผลเพื่อ

ยอนกลับมาพิจารณาขอบกพรอง 

ตามแนวทฤษฎีการสรางความรู (Constructivism)  เปนการเรียนรูผานการทํากิจกรรม 

(Activity Base Learning: ABL)7  แนวคิดการสรางความรูมุงเนนใหเด็กลงมือปฏิบัติจริง (hand-on 

Learning) มีบทบาทในการคนหาความรูดวยตนเอง เปนการเรียนรูแบบเชิงรุก (Active Learning)  

สวนการฟงอยางเดียวในหองเรียนเปนการเรียนรูแบบเชิงรับ (Passive Learning) แบบการเรียนรู  

ผานกิจกรรม เด็กจะไดซึมซับความรูความเขาใจ ผานการเลนเกม กิจกรรมกลุม ใหเด็กไดพัฒนา

แนวคิด ความรูเฉพาะตนข้ึนมาเอง สําหรับกิจกรรมกลุม สามารถทําใหเด็กพัฒนาภาวะความผูนําได  

มีมนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม มีความสามารถในการเขาสังคมได การเรียนรูในชีวิตจริง          

ที่จําเปนตองใชตองทําในชีวิตประจําวัน หากไดรับการชี้แนะ ในการปฏิบัติ โดยตองยืนยันใหไดวาการ

กระทําตางๆ ตามกิจกรรมนั้น ควรทําดวยความรอบครอบรัดกุม และมีประสิทธิภาพ หาเทคนิคใหมๆ 

และทาทายใหเด็กคิดวาจะปรับปรุงวิธีการใหดีขึ้น และสิ่งสําคัญมากที่สุดจะตองสรางฐานคติแหง

ความรูที่ตื่นตัวของผูเรียนใหมาก ในสังคมหองเรียนดวยกระบวนการสอนที่เรียกวา Clare–Fair-Care 

-Share ผูสอนตองสรุปเนื้อหาที่กระจางแจงชัดเจนเขาใจทุกกิจกรรมการเรียนรู สรางความโปรงใส

และใหความใสใจ ไมเลือกปฏิบัติตอดวยการเติมเต็มแบงปนความรู ผูสอนตอผูเรียน ผูเรียนตอผูเรียน 

สรางฐานคิดที่วา รูจักเติม รูจักแบง รูจักปน ความรูสูกันและกัน เปนการฝกการสรางความเชื่อมโยง

ความรูในแตละศาสตรเขาดวยกัน ดังนั้น ควรสรางบรรยากาศใหผูเรียนกลาพูด กลาตอบ และ

สนุกสนานในการเรียน  จึงเปนเทคนิคการสอนเชิงรุกที่จะสอนใหเด็กกลาเผชิญความจริงในโลก

ปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

7 Grabinger,R.S. (1996). Rich Environments for Active Learning. In David Jonassen.Handbook of 
Research for Educational Communications and Technology.Washington, D.C.: AECT. 
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การเรียนรูแบบการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

อาจารยมัลลิกา  ดวงลอย 

คณะวิทยาการจัดการ 

 
1. ลักษณะสําคัญ 

วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ คือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณซึ่งมีความใกลเคียงกับ

ความเปนจริง และแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของตน และนําเอาการแสดงออกของผูแสดง       

ทั้งทางดานความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเปนขอมูลในการอภิปราย 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค (ทิศนา แขมมณี, 2555) 

 

2. ขั้นตอน 

การเรียนรูแบบการแสดงบทบาทสมมติ มีขั้นตอนในการดําเนินการตั้งแตเริ่มกิจกรรมจน 

เสร็จสิ้น ดังข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

(1) การเตรียมการเปนการกําหนดวัตถุประสงคที่

ตองการใหผู เรียนไดฝกฝนใหชัดเจน และสรางสถานการณ

สมมติบทบาทสมมติที่จะชวยตอบโจทยตามคําอธิบายรายวิชา 

ตามหลักสูตร และตามขอเสนอแนะของผูประกอบการ และ

สถานประกอบการ เชน การกําหนดบทบาทสมมติการเปน

มัคคุเทศกนําเที่ยวชมวิถีชีวิต และประวัติความเปนมาของ   

ชาวนครสวรรค ที่นิทรรศการ “ยอนอดีตเมืองปากน้ําโพ” ชั้น 5 หางสรรพสินคาแฟรี่แลนด จังหวัด

นครสวรรค และจําลองสถานการณสมมติการประกอบอาหาร จัดจัดโตะอาหารรูปแบบตางๆ ใน

โรงแรม เปนตน (หมายเหตุ: ขั้นตอนการเตรียมการใชเวลามากกวา 3 คาบ) 

 (2) การเริ่มบทเรียน กระตุนความสนใจของผูเรียนดวยการโยงประสบการณใกลตัวผูเรียน 

หรือประสบการณที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนรูในครั้งกอน ๆ ใชวิธีการ

สอบถามและเลาเรื่องราวสถานการณสมมติและทิ้งไวใหเปนประเด็น

คําถาม กระตุนใหผูเรียนอยากคิด อยากติดตาม อีกทั้งชี้แจงใหผูเรียน

เห็นประโยชนจากการจัดกิจกรรมการเขารวมเปนนักแสดง และชวยกัน

คิดแกปญหา 
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 (3) แบงกลุมผูแสดง กําหนดหัวขอในการแสดงบทบาทสมมติ ดวยการจับสลากแบงกลุม 

เมื่อจับกลุมไดแลว การเลือกนักแสดงในกลุมควรคัดเลือกผูแสดงที่มีบุคลิกภาพตรงกันขามกับบทบาท

ที่ไดกําหนด เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณใหม ๆ 

 (4) การเขียน และเสนอบท (Scripts proposal) ผูแสดงทุกคนตองทําการเขียนบท 

  (scripts) นําเสนอผูสอนเปนภาษาอังกฤษ และแกไขบทใหถูกตอง 

 (5) การเตรียมผูสังเกตการณหรือผูชม ในข้ันตอนนี้จะใชเทคนิคสัมภาษณเปนทีม (Team-

interview) ในการติดตอประสานงานกับผูที่จะตองถูกสัมภาษณ (บุคคลภายนอก) ตามที่บทได

กําหนดไว เชน กลุมที่ไดรับบทบาทสมมติเปนมัคคุเทศกนําเที่ยว “พุทธอุทยาน” (Buddhist Park) 

ตองติดตอประสานงานกับพระมหาไฮ ธรรมฺเมธี (ดร.) เพื่อขอสัมภาษณ 

 (6) การแสดงกอนการแสดงจะตองมีการจัดฉากเพื่อใหดูสมจริง เฉพาะบทบาทสมมติที่

เกิดข้ึนในหองอาหารหรอืภัตตาคารในโรงแรม ทุกกลุมที่ทําการแสดงทั้งใน และนอกหองเรียน จะตอง

ทําการบันทึกเทปในการแสดงตามบทบาทสมมติ และนําสงผูสอนในโอกาสตอไป ทั้งนี้ผูสอนตอง

ติดตามชมการแสดงบทบาทสมมติอยางใกลชิด 

 (7) การวิเคราะหอภิปรายผลการแสดง ผูสอนทําการวิเคราะหการใชทักษะภาษาอังกฤษ 

(การพูด การตีความ และอารมณที่แสดงออก) ผูสอนแกไขขอผิดพลาดใหสมาชิกทุกคนในกลุมได

ทราบ เพื่อแกไขตอไป 

 

3. การนําไปใช 

การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่สงเสริม

ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการแสงหาความรู พัฒนาทักษะการคิดใหสูงขึ้นดวยการวิเคราะห สังเคราะห 

และประเมินคา สงเสริมใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน กระตือรือรนที่จะรวมทํากิจกรรมเปนหมู

คณะ ฝกฝนการเปนผูนํา และผูตามที่ดี สามารถนําความรูที่ไดรับจากการทํากิจกรรมไปใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวัน กิจการรมการเรียนแบบใฝรูนั้น ประกอบดวยเทคนิคที่หลากหลาย ผูสอนจําเปนตอง

ทราบพื้นฐานความรูของผูเรียน และแมนยําในเนื้อหาความรูของแตละศาสตรวิชา เพื่อที่จะไดเลือกใช

เทคนิคในการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน และธรรมชาติรายวิชา  

การเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) การเรียนรูแบบการแสดงบทบาทสมมติ 

(Role Playing)  เปนกิจกรรมที่จะชวยใหผูเรียนมีความกลาในการนําภาษาอังกฤษไปใชไดจริงใน

ชีวิตประจําวันอยางคลองแคลว ไมเกิดความรูสึกอายที่จะตองพูด หรือสื่อสารการใชภาษาอังกฤษกับ

ชาวตางประเทศ และทําใหรูวาแตละบุคคลมีขอบกพรอง และควรแกไขอยางไร โดยมีผูสอนที่มีความ

เชี่ยวชาญดานการใชภาษาอังกฤษคอยใหคําแนะนํา เพื่อแกไข ปรับปรุงตอไป  
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จากกิจกรรมที่จัดขึ้นดวยการใชเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) มีการให

ผูเรียนไดลงพื้นที่ในการแสดงบทบาทสมมติจริงทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งสถานที่  

แตละแหงที่ใชทํากิจกรรมนั้น เปนสวนหนึ่งจากคําแนะนําจากผูใชบัณฑิต คือ คุณสันติ คุณาวงศ 

กรรมการผูจัดการ หางสรรพสินคาแฟรี่  แลนด จังหวัดนครสวรรค ในการปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม (ฉบับปรับปรุง ปพุทธศักราช 2554) เมื่อ

วันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ หอง 116 อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค โดยผูใชบัณฑิต มีความเห็นวา “ผูเรียนสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ควร

จะตองเรียนรูประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชนชาวปากน้ําโพ ซึ่งมีทั้งชาวไทย และชาวจีนอพยพ 

เพราะสถานศึกษาแหงนี้ตั้งอยูในจังหวัดนครสวรรค ดังนั้น ผูเรียนควรศึกษาสถานที่ทองเที่ยวที่เปนที่

เคารพ สักการะ ของชาวปากน้ําโพ รวมถึงแหลงทองเที่ยวใหม ๆ ในจังหวัดนครสวรรค ไมวาจะเปน

แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวเชิงพุทธ และแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติ เพื่อประโยชนในการเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวใหมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรคมากขึ้น”  

 กิจกรรมการเรียนแบบใฝรู เทคนิคการแสดงบทบาทสมมตินั้น ผูเรียนไดรับประโยชนในการ

ฝกฝนการใชทักษะทั้ง 4 ดานทางภาษา ประกอบดวย การฟง การพูด การอาน และการเขียน ซึ่งการ

เตรียมการในการทํากิจกรรมการแสดงบทบาทสมมตินั้น ผูเรียนตองเตรียมความพรอมทางดานภาษา 

และการนําไปใชไดจริงในเหตุการณที่ถูกสมมติข้ึน โดยการฝกฝนจากกิจกรรม สามารถทําใหผูเรียนมี

ความรู และความเขาใจในการเตรียมตัวในการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว รวมถึงการ

สัมภาษณบุคคลตาง ๆ ตามแตสถานที่ทองเที่ยวที่กําหนดให  

 ทั้งนี้ ในการรวมกิจกรรมการเรียนแบบใฝรู ดวยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมตินั้น ยังมีบาง

กลุมของผูเรียนที่จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ฯ หัวขอที่ใชจัดกิจกรรม ไดแก การปรุงอาหาร

ตะวันตก (อยางงาย) สลัดผัก ยําประเภทตาง ๆ และการแสดงบทบาทสมมติการรับเมนูอาหาร 

(Taking orders) การบริการในภัตตาคาร (Restaurant services) เปนตน จะเห็นไดวา แตละหัวขอ

ที่ถูกกําหนดขึ้นนั้น ผูเรียนเมื่อผานการวางแผน และลงมือปฏิบัติการทํากิจกรรมแลว ก็สามารถ

ประยุกตใชความรูที่ไดรับจากกิจกรรมในชีวิตประจําวันไดอีกดวย โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการ

ทองเที่ยวและการโรงแรม ช้ันปที่ 4 ที่กําลังเตรียมความพรอมในการออกฝกประสบการณวิชาชีพตาม

ขั้นตอนที่หลักสูตรไดกําหนดไว จํานวนไมนอยกวา 450 ชั่วโมง จะตองทําการฝกประสบการณวิชาชีพ

กับสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบริการ เชน โรงแรม รีสอรท บริษัททัวร ตัวแทน

ธุรกิจนําเที่ยว สนามบิน และสายการบิน เปนตน ซึ่งกิจกรรมการเรียนแบบใฝรู ดวยการใชเทคนิคการ

แสดงบทบาทสมมติจะเปนอีกปจจัยหนึ่งในการเรียนรูเพื่อนําไปใชไดจริง และเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานในยุคที่ประเทศไทยตองทําการคาติดตอกับชาวตางชาติในกลุมประเทศประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอยางเต็มรูปแบบในชวงเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2558 ที่กําลังจะมาถึงนี้ 
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เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think-Pair-Share) 

ผูชวยศาสตาจารยวชิรา  รินทรศร ี
คณะวิทยาการจัดการ 

1. ลักษณะสําคัญ/แนวคิด 

  เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think-pair-share) เปนเทคนิคที่เริ่มจาก
ปญหาที่ครูผูสอนกําหนดนักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกับ
เพื่อนที่เปนคู  จากนั้นจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน  เมื่อมั่นใจวาคําตอบของ
ตนถูกตองหรือดีทีสุด  จึงนําคําตอบเลาใหเพื่อนทั้งชั้นฟง (Kagan,  1995 : 46-47 อางถึงใน พิมพันธ  
เดชะคุปต. 2541 : 41-44 อางถึงใน จุฑาภัทร รินทรศรี. 2551: 15) 

2. ขั้นตอน/กระบวนการ 

  ขั้นตอน หรือกระบวนการในการจัดการเรียนแบบใฝรู  มี 4 ขั้นตอน คือการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ คือประสบการณ    การสรางองคความรูรวมกัน คือการสะทอนความคิด
และอภิปราย   การนําเสนอความรู คือ ความคิดรวบยอด   การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช  คือ
ประยุกตแนวคิด (เกษม  ศรีเดิมมา, 2555 : 2 อางถึงใน จุฑาภัทร รินทรศรี. 2551: 7) สามารถ
อธิบายไดดังนี ้

  2.1 การแลกเปลี่ยนประสบการณ 

   การแลกเปลี่ยนประสบการณเปนองคประกอบที่ผูสอนพยายามกระตุนให
ผูเรียนดึงประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงหรืออธิบาย  ประสบการณหรือเหตุการณใหม  แลว
นําไปสูการขบคิดเพื่อเกิดขอสรุปหรือองคความรูใหม  และแบงปนประสบการณของตนกับผูอื่นที่อาจมี
ประสบการณเหมือนหรือตางจากตนเอง  เปนการรวบรวมมวลประสบการณที่หลากหลายจากแตละคน  
เพื่อนําไปสูการเรียนรูสิ่งใหมรวมกันองคประกอบนี้ทําใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูสอน ดังนี้ 

   ผูเรียน รูสึกวาตนมีความสําคัญเพราะไดมีสวนในฐานะสมาชิก มีผูฟงเรื่องราว
ของตนเองและไดรับรูเรื่องราวของคนอื่น นอกจากจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณแลว ยังทําให   
สัมพันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไปดวยดี 

   ผูสอน ไมเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอยาง เพียงแตใชเวลาเล็กนอย  
กระตุนใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน และยังชวยใหผูสอนไดทราบถึงความรูพื้นฐานและ
ประสบการณเดิมของผูเรียนซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป    

  กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนไปได  2  ลักษณะ  คือ  การตั้งคําถามเพื่อใหไดคําตอบ
ที่มาจากประสบการณหลากหลายของผูเรียน และจัดประสบการณที่จําเปนใหผูเรียนเพื่อความเขาใจ
หรือกระตุนใหเกิดการคิด  โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  ดังนี้ 
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   ดานความรู  เปนประสบการณที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอน 

   ดานเจตคติ  เปนการจัดประสบการณดานอารมณความรูสึกใหผูเรียน  เพื่อ
กระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่สอดคลองกับจุดประสงคและนําไปสูการสะทอนความคิดเห็นและ
อภิปรายเกี่ยวกับความคิดความเชื่อตอไป 

   ดานทักษะ  เปนการใหผูเรียนไดทดลองทักษะนั้น ๆ  ตามประสบการณเดิม
หรือสาธิตการทําทักษะเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน 

  2.2 การสรางองคความรูรวมกัน 

   การสรางองคความรูรวมกันเปนองคประกอบที่ทําใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห  
สังเคราะห  สรางสรรคมวลประสบการณ ขอมูลความคิดเห็น ฯลฯ  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถองแท
ชัดเจน หรือเกิดขอสรุป/องคความรูใหม หรือตรวจสอบ/ปรับ/เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง 

   กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนกิจกรรมกลุมที่เนนการตั้งประเด็นใหผูเรียนได
คิด สะทอนความคิดหรือบอกความคิดเห็นตนเองใหผูอื่นรับรู และไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด 
ระหวางกันอยางลึกซึ้งจนเกิดความเขาใจชัดเจน ไดขอสรุปหรือองคความรูใหม หรือเกิด/ปรับ/เปลี่ยน
ความคิดความเชื่อตามจุดประสงคที่กําหนด  โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน ดังนี้ 

   ดานความรู  ตั้งประเด็นใหอภิปรายและเปลีย่นความคิดเห็น  เพื่อสรุปความรู
ใหมที่ไดผานกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห  นําไปสูการเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ  
ตัวอยาง เชน  การสรุปสาระสําคัญ  การวิเคราะหกรณีศึกษา การวิเคราะหเปรียบเทียบ การวิเคราะห
ประเด็นความรูเพื่อหาขอสรุปและนําไปสูความคิดรวบยอด ฯลฯ  

   ดานเจตคติ ตั้งประเด็นอภิปรายที่ทาทาย  กระตุนใหเกิดความคิดหลากหลาย  
เนนในเรื่องคุณคาอารมณ ความรูสึก ใหผูเรียน ความคิดความเชื่อ มีความสอดคลองกับความรูสึกของ
ผูเรียนและนําไปสูจุดประสงคที่ตองการ ขอสรุปจากการอภิปรายและความคิดรวบยอดที่ได  จะ
สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนด 

   ดานทักษะ ตั้งประเด็นใหอภิปรายโตแยงกันในเรื่องขั้นตอนการลงมือทํา
ทักษะ  เพื่อใหเกิดความเขาใจถองแทในแนวทางปฏิบัติทักษะนั้น  และเกิดความมั่นใจกอนจะไดลงมือ
ปฏิบัติจนชํานาญ 

 

  2.3. การนําเสนอความรู 
   การนําเสนอความรูเปนองคประกอบที่ผูเรียนไดรับขอมูลความรู แนวคิด 
ทฤษฎี  หลักการ  ขั้นตอนหรือขอสรุปตาง ๆ  โดยครูเปนผูจัดใหเพื่อใชเปนตนทุนในการสรางองคความรู
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ใหม หรือชวยใหการเรียนรูบรรลุจุดประสงค  กิจกรรมในองคประกอบนี้ไดแก  การใหแนวคิด  ทฤษฎี  
หลักการ  ขอมูลความรู ข้ันตอนทักษะ ซึ่งทําไดโดยการบรรยายดูวิดีทัศน ฟงแถบเสียง อานเอกสาร/ 
ใบความรู/ตํารา   ฯลฯ การรวบรวมประสบการณของผูเรียนที่เปนผลใหเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระ
เพิ่มขึ้น ความคิดรวบยอดที่ไดจากการรวบรวมขอสรุปของการสะทอนความคิดและอภิปราย ประเด็นที่
ไดมอบหมายให กิจกรรมเหลานี้ควรทําเปนขั้นตอนและประสานกับองคประกอบการเรียนรูอื่น ๆ  โดย
จุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  ดังนี้ 
   ดานความรู ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ  ขอมูลความรูอยางชัดเจน 
   ดานเจตคติ ผูเรียนเกิดความรูสึกและความคิดความเชื่อที่สอดคลองกับ
จุดประสงคที่กําหนดให ผูเรียนรับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ  อยางชัดเจน 
   ดานทักษะ  ผูเรียนรับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ  อยาง
ชัดเจน 
  2.4 การประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ 
   การประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ เปนองคประกอบทีผู่เรียนไดนําความคิดรวบ
ยอดหรือขอสรุปหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นไปประยุกตหรือทดลองใช  หรือเปนการแสดงผลสําเร็จ
ของการเรียนรูในองคประกอบอื่น ๆ   ซึ่งผูสอนสามารถใชกิจกรรมในองคประกอบนี้ในการประเมินผล
การเรียนรูได  เมื่อพิจารณาใหดีจะเห็นวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการ
นําไปใชในชีวิตจริง  ไมใชแคเรียนรูเทานั้น จุดเนนของกิจกรรมในองคประกอบนี้  สําหรับจุดประสงค
การเรียนรูแตละดาน  มีดังนี้ 
   ดานความรู เปนการผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบตาง ๆ เชน  สรางคํา
ขวัญ   ทําแผนภาพ จัดนิทรรศการ  เขียนเรียงความ  ทํารายงานสรุปสาระสําคัญ  ทําตารางวิเคราะห  
เปรียบเทียบ ฯลฯ 
   ดานเจตคติ เปนการแสดงออกที่สอดคลองกับเจตคติที่เปนจุดประสงคการ
เรียนรู  
   ดานทักษะ เปนการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะที่ไดเรียนรู 
  การนําองคประกอบทั้ง 4  มาจัดกิจกรรมการเรียนรู จะใชองคประกอบใดกอนหลัง  
หรือใหองคประกอบใดกี่ครัง้ในแตละแผนการเรยีนรู  สามารถออกแบบตามความเหมาะสมกบัสาระการ
เรียนรู  และจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด  ควรตองใหมีครบทั้ง  4  องคประกอบ  เพื่อใหเกิดความ
สมบูรณของการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู  ActiveLearning  ดังภาพกิจกรรม  
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Think ผูสอนกําหนดให 
ผูเรียนคิดหาคําตอบ 

  

 

แลกเปลี่ยนประสบการณ 
ผูสอนใหผูเรียนนําเสนอแลกเปลี่ยน 

ประสบการณกบัเพื่อน 

  

 

Pair   ผูสอนใหผูเรียนอภิปรายกบัเพือ่เพื่อนสราง
องคความรูรวมกัน 

  

 

Share ผูสอนใหผูเรียน 
อภิปรายกบัเพื่อน 4 คน 

 

กิจกรรมการทําวิจัยชั้นเรียน การเรียนแบบใฝรู (Active Learning) 
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2. การนําไปใช 

  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรูไดพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพความ
ตองการ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล  โดยไดคิดเอง ทําเอง ลงมือปฏิบัติ ไดมีโอกาส
สรางความรูดวยตนเองเชนการใชเทคนิคการคิดเดี่ยว การคิดคู และการรวมกันคิด โดยผาน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสรางองคความรู การนําเสนอองค
ความรูและการลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช อีกทั้งไดมีโอกาสประยุกตใชความรูอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนําไปประยุกตใชไดในการเรียนการสอนทุกวิชาที่ผูสอนสามารถกําหนดกระบวนการเรียน
การสอนใหกับผูเรียน 

 

รายการอางอิง 
จุฑาภัทร  รินทรศรี. (2551) . ผลการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ    
  และการใชผังกราฟกที่มีตอพฤติกรรมการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
  ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
  การประชาสัมพันธ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  นครสวรรค.นครสวรรค: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรค 
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