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1 
 

บทท่ี 1 

กระบวนการเรียนรู้ 
 

บทน า 
 กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดว่าส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เป้าหมายทางการ
ศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยแนวคิดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสอนให้คิด
เป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ขณะที่เป้าหมายสูงสุดประการหนึ่งของการจัดการศึกษาคือ ผู้เรียน
สามารถถ่ายโยงความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิตจริงได้ การพัฒนาคนในศตวรรษหน้าแกนหลักในการพัฒนา
คน จะอาศัยเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่มีทั่วโลกพัฒนาศักยภาพและการลงทุนในเด็ก 
โดยปรับเปลี่ยนแนวทางและกระบวนการเรียนรู้ใหม่ จากแนวทางและวิธีการแบบสั่งสอน มาเป็นการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ มีการใช้คอมพิวเตอร์ มาเป็นแนวทางการเรียนรู้แบบใหม่ยุคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายกันทั่วโลก นั่นคือระบบอินเทอร์เน็ตเป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ครูและนักออกแบบระบบการสอนทั้งหลาย ยังขาดวิธีการใช้
เครื่องมือนี้ในการเรียนการสอน เพ่ือเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนกับรูปแบบการเรียนการ
สอนผ่านเว็บอันจะน าไปสู่การเรียนอย่างมีความหมาย คิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาได้ และถ่ายโยงการ
เรียนรู้ไปสู่ชีวิตประจ าวัน ซึ่งในบทนี้จะน าเสนอกระบวนการเรียนรู้ 

ความหมายกระบวนการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544 : 38-41) ได้กล่าวถึง กระบวนการ
เรียนรู้ของคนไว้ ดังนี้ กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนที่จะให้รู้ โดยการเชื่อมโยงความรู้ทั่วไป
อย่างกว้างขวางและเพียงพอกับโอกาสที่จะสามารถท างานในระดับลึกได้ และการเรียนรู้ยังหมายถึง 
วิธีการเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้ (Learning how to Learn) เพ่ือจะให้ได้ประโยชน์จากโอกาสทาง
การศึกษาที่มีให้ตลอดชีวิต กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับเพื่อที่จะรู้ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การ
คิดจ าแนก และการคิดเชื่อมโยง ซึ่งมีขั้นตอนและทักษะกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้วิธีการคิด
แก้ปัญหา การคิดคาดการณ์ล่วงหน้า การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 

กระบวนการทางปัญญา 

 กระบวนการเรียนรู้ของคนจะต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญา ซึ่งครูผู้สอนจะต้องฝึกทักษะ
ต่างๆ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี  ได้เสนอการพัฒนาขั้นตอนที่
เรียกว่า “กระบวนการทางปัญญา” ไว้ดังนี้       

 1. ฝึกสังเกต สังเกตในสิ่งที่เราพบเห็นสิ่งแวดล้อม เช่น ดูนก ดูผีเสื้อ หรือในขณะท างาน การ
ฝึกสังเกตจะท าให้เกิดปัญญา โลกทัศน์และวิธีคิด ส่วนสติ-สมาธิจะเข้าไปมีผลต่อการสังเกต และสิ่งที่
สังเกต           
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 2. ฝึกบันทึก เมื่อสังเกตอะไรแล้วควรบันทึกไว้ จะวาดรูป จดบันทึกข้อความถ่ายภาพ ถ่าย
วิดีโอ ละเอียดมากน้อยตามวัยและตามสถานการณ์ การบันทึกเป็นการพัฒนาปัญญา 

 3. ฝึกการน าเสนอ เมื่อท างานกลุ่มเรียนรู้อะไร บันทึกอะไร ควรน าเสนอให้เพ่ือนหรือครูรู้
เรื่อง ต้องฝึกการน าเสนอ การน าเสนอได้ดีจึงเป็นการพัฒนาปัญญาทั้งของผู้น าเสนอและของกลุ่ม 

 4. ฝึกการฟัง ถ้ารู้จักก็จะท าให้ฉลาดขึ้น โบราณเรียกว่า พหูสูต บางคนไม่ได้ยินเสียงคนอ่ืน
พูดเพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิดของตนเอง หรือมีความฝังใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเรื่องอ่ืนเข้าไม่ได้ 
ฉันทะ สติ สมาธิ จะช่วยให้ฟังได้เร็วขึ้น       

 5. ฝึกปุจฉา-วิสัชนา เมื่อมีการน าเสนอและการฟังแล้ว ฝึกปุจฉา-วิสัชนา หรือถาม-ตอบ ซึ่ง
เป็นการฝึกใช้เหตุผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าให้เกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆ   

 6. ฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งค าถาม เวลาเรียนรู้อะไรไปแล้วเราต้องสามารถตั้งค าถามได้ว่าสิ่งนี้
คืออะไร สิ่งนั้นเกิดจากอะไร มีประโยชน์อย่างไร ท าอย่างไรจึงจะส าเร็จและมีการฝึกตั้งค าถาม ถ้า
กลุ่มช่วยกันคิดค าถามที่มีคุณค่าและความส าคัญก็จะอยากได้ค าตอบ    

 7. ฝึกการค้นหาค าตอบเมื่อมีค าถามแล้วก็ควรไปค้นหาค าตอบจากหนังสือต ารา อินเทอร์เน็ต 
หรือไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่แล้วแต่ธรรมชาติของค าถาม การค้นหาค าตอบต่อค าถามที่ส าคัญจะสนุก
และท าให้ได้ความรู้มาก ต่างจากการท่องหนังสือโดยไม่มีค าถามบางค าถามเมื่อค้นหาค าตอบทุก
วิถีทางจนหมดแล้วก็ไม่พบ แต่ค าถามยังอยู่และมีความส าคัญต้องหาค าตอบต่อไปด้วยการวิจัย 

 8. การวิจัย เพ่ือหาค าตอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ทุกระดับการวิจัยจะท าให้
ค้นพบความรู้ใหม่ ซึ่งจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ สนุก และมีประโยชน์มาก   

 9. การเชื่อมโยงบูรณาการ ให้เห็นความเป็นทั้งหมดและเห็นตัวเอง ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
ล้วนเชื่อมโยง เมื่อเรียนรู้อะไรมาอย่าให้ความรู้นั้นแยกเป็นส่วนๆ แต่ควรจะเชื่อมโยงเป็นบูรณาการ 
ให้เห็นความเป็นทั้งหมด ในความเป็นทั้งหมดจะมีความงามและมีมิติอ่ืนผุดบังเกิดออกมาเหนือความ
เป็นส่วนๆ และในความเป็นทั้งหมดนั้นมองให้เห็นตัวเองเกิดการเรียนรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่า
สัมพันธ์กับความเป็นทั้งหมดอย่างไร จริยธรรมอยู่ที่ตรงนี้ คือ การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความเป็นจริง
ว่าสัมพันธ์กับความเป็นทั้งหมดอย่างไร ดังนั้นไม่ว่าการเรียนรู้อะไรๆ ก็มีมิติทางจริยธรรมอยู่ในนั้น
เสมอ มิติทางจริยธรรมอยู่ในความเป็นทั้งหมดนั่นเอง ต่างจากการน าจริยธรรมไปเป็นวิชา วิชาหนึ่ง
แบบแยกส่วนแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลการจัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการความรู้ที่เรียนรู้มาให้ความรู้ความ
เป็นทั้งหมดและเห็นตัวเองนี้ จะน าไปสู่อิสรภาพและความสุขอันล้นเหลือ เพราะหลุดพ้นจากความบีบ
คั้นจากความไม่รู้ การไตรตรองนี้จะโยงไปสู่วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ว่า เพ่ือลดตัวกู -ของกู และ
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ อันจะช่วยก ากับให้การแสวงหาความรู้เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
มิใช่เป็นไปเพ่ือความก าเริบแห่งอหังการ และเพ่ือรบกวนการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ  

  10. ฝึกการเขียนเรียบเรียงทางวิชาการถึงกระบวนการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่ได้มา 
การเรียบเรียงทางวิชาการเป็นการเรียบเรียงความคิดให้ประณีตขึ้น ท าให้ค้นคว้าหลักฐานที่มา อ้างอิง
ของความรู้ให้ถี่ถ้วน แม่นย าขึ้น การเรียบเรียงทางวิชาการจึงเป็นการพัฒนาปัญญาของตนอย่างส าคัญ 
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และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อ่ืนในวงกว้างออกไปกระบวนการทางปัญญาทั้ง 10 ขั้นตอน 
พอจะสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

 

 

 

ภาพที ่ 1 กระบวนการทางปัญญาทั้ง 10 ขั้นตอน 

    โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
 http://216.239.53.100/search?q=cache:hiNPIs.SpEnOC:www.edu.ricr.ac.th/libra. 

  
การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา   
 โฮวาร์ด  การ์ดเนอร์  (Howard  Gardner.  1993) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ
สติปัญญา ความสามารถ ความเก่งของมนุษย์ คือ ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple  Intelligence)                 
ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 
 1.  ความสามารถด้านภาษา  (Linguistic  Intelligence)    

 2.  ความสามารถทางด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Logical  Mathematical) 
 3.  ความสามารถด้านภาพมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) 
 4 .ความสามารถด้านร่างกายและความเคลื่อนไหว (Bodily kinesthetic Intelligence) 

 5.  ความสามารถด้านดนตรี (Musical Intelligence)    

 6.  ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)   

 7. ความสามารถในการเข้าใจตนเอง (Interpersonal Intelligence) 

 

10 ฝึกเขียน 

ฝึกสงัเกต

1 ฝึกสังเกต 

ฝึกบนัทึก

 

9 ฝึกเชื่อมโยง 

8 ฝึกวิจัย 

 

4 ฝึกฟัง 

2 ฝึกบันทึก 
 

7 ฝึกคิดหาค าตอบ
6ฝึกตั้งค าถาม
ค าถาม

3 ฝึกน าเสนอ 

5 ฝึกปุจฉา-วิสัชนา 
 

http://216.239.53.100/search?q=cache:hiNPIs.SpEnOC:www.edu.ricr.ac.th/libra
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8. ความสามารถในด้านความเข้าใจสภาพธรรมชาติ (Naturalist Intelligence )                     
โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้น าเสนอแผนภูมิวงล้อพหุปัญญาดังภาพประกอบ 2  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  แผนภูมิวงล้อพหุปัญญา (Multiple Intelligence Wheel) 
โดย วิมลรัตน ์สุนทรโรจน์,(2544:6) 

     แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสติปัญญา ความสามารถ ความเก่งของมนุษย์ ความเป็น
คนเก่งคืออะไร มีค าตอบตอบมากมายหลายรูปแบบ แต่สรุปรวมได้ว่า คนเก่ง คือผู้มีความสามารถ
ด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะด้านหรือหลายๆ ด้าน ที่แสดงออกถึงความสามารถดังกล่าวได้อย่างเป็นที่
ประจักษ์ ดังนั้น ในความเป็นคนเก่งของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ปารถนาของทุกคน โดยพยายามไขว่คว้าหา
วิธีการต่างๆ ส่งเสริมให้ตนเองและคนที่ตนผูกพันและรักใคร่ เช่น บุตรหลาน ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง คน
รัก สามีภรรยา ฯลฯ ตลอดจนคนที่ตนเองต้องดูแลรับผิดชอบงานอาชีพ เช่น ลูกศิษย์ ลูกน้อง บริวาร 
เพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ เป็นคนเก่งในเชิงประจักษ์ต่อผู้อ่ืน เป็นที่ยอมรับของครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน 
และสังคม พอสรุปไดดั้งนี้  

 

ด้านภาษา 
Linguistic  

Intelligence 

ทางด้านตรรกศาสตร์      
และคณิตศาสตร์  Logical  

Mathematical 

ด้านภาพมิติสัมพันธ์ 
Spatial Intelligence 

ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
Interpersonal 
Intelligence 
 

 

ด้านร่างกายและ
ความเคลื่อนไหว 
Bodily kinesthetic 

Intelligence 

ด้านดนตรี 
Musical Intelligence 

ด้านความเข้าใจ
สภาพธรรมชาติ 

Naturalist Intelligence 

การเข้าใจตนเอง
Interpersonal 
Intelligence 
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   1. ความสามารถด้านภาษา        
     ความสมารถและลักษณะ 

  1. ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ืออธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเข้าใจชัดเจน 
  2. ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือแสดงความคิดเห็นและความรูสึกของตน 
  3. ความสามารถในการใช้ภาษา 
  4. ว่านล้อมโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น 
    ความสัมพันธ์กับอาชีพ 

  1. นักการเมือง 
  2. นักประชาสัมพันธ์ 
  3. นักพูด 
  4. นักหนังสือพิมพ์ 
  5. บรรณาธิการ 
  6.  ทนายความ 
   7. นักการขาย 
 การออกแบบกิจกรรการเรียนรู้ 
  1. การฝึกเขียนและอ่านโคลง 
  2. การฝึกอภิปราย สัมภาษณ์ 
  3. การฝึกพูดในที่สาธารณะ 
  4. โต้วาที ยอวาที แซววาท ีฯลฯ 
  5. การฝึกระดมความคิดเห็น 
  6. การเขียนบันทึกประจ าวัน 
   7. ท าจดหมายข่าว  จุลสาร วารสาร ฯลฯ 
  8. การสรุปบทความ 
  9. การฝึกเล่านิทาน เรื่องสั้น 
 2. ความสมารถด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร ์

    ความสมารถกับลักษณะ 

  1. ความสามารถในการใช้ตัวเลขปริมาณและการคิดคาดการณ์ในการจ าแนก
หมวดหมู่  ค านวณ และการตั้งสมมติฐาน 
  2. ความไวต่อการเห็นความส าพันธ์ ตามแบบแผนทางตรรกวิทยาในการคิดที่เป็น
เหตุเป็นผล 
    ความสัมพันธ์กับอาชีพ 
  1. นักคณิตศาสตร์ 
  2. นักสถิต ิ
  3. นักบัญชี 
  4. นักวิทยาศาสตร์       
  5. นักเคมี ฟิสิกส์ 
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  6. นักจัดท าโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
  7. นักวิจัย 
  8. นักซื้อขายหุ้น 
  9. นักดาราศาสตร์ 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. การฝึกคิดแก้ปัญหาและการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 
  2. การออกแบบและการทดลอง 
  3. การฝึกอุปมาอุปมัย 
  4. การฝึกเปลี่ยนข้อความจากโจทย์เลขปัญหาเป็นภาษาคณิตศาสตร์หรือประโยค
สัญลักษณ ์
  5. การฝึกคิดค านวณและสมการ 
  6. การฝึกจัดหมวดหมู่และแยกประเภท     

  7. การฝึกสร้างและหารูปแบบ 

 3. ความสมารถด้านภาพมิติสัมพันธ์ 
       ความสมารถและลักษณะ 

  1. ความสามารถด้านสร้างและจ าลองภาพ 3 มิติ ของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ขึ้น                   
ในจิตตน 
  2.  ความสามารถในการมองเห็นพื้นที่ สามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใช้พื้นท่ีได้ดี 
  3. ความไวต่อสี เส้นรูปร่าง เนื้อที่ และมองเห็นความสัมพันธ์ของเหล่านั้น 
  4. ความไวต่อสี  เส้น รูปร่างเนื้อที่ และ มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้น
ความสามารถที่แสดงออกเป็นรูปร่างและรูปทรงในสิ่งที่เห็นได้ 
 ความสัมพันธ์กับอาชีพ 

  1. นักบิน 

  2. นักเดินเรือ 
  3. นายพราน 
  4. ผู้น าทาง ไกด์ 
  5. นักเล่นหมากรุก 
  6. นักแผนที่ 
  7. ช่างรังวัดที่ดิน 
  8.  สถาปนิก 
  9. ช่างแกะสลัก 
  10. นักสถาปัตย์ 
  11. นักประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
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      การออกแบบกิจกรรการเรียนรู้ 
  1. การฝึกแปลข้อความหรือเนื้อหาเป็นภาพ 
  2. การฝึกให้เด็กหลับตาและจิตนาการภาพตามเรื่องเพ่ิงเรียนรู้จบไปใหม่ๆ 
  3. การฝึกใช้ค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
  4. การให้ผู้เรียนใช้ความคิดอิสระ การสร้างภาพด้วยรูปทรง รูปภาพ ศิลปวัตถุ 
  5.  การแสดงภาพถ่ายภาพศิลป์ หรือ สัญลักษณ์ กราฟฟิค 
 4. ความสามารถทางด้านร่างกายและความเคลื่อนไหว 

     ความสมารถและลักษณะ 

  1. ความสามารถในการใช้ร่างกายท้ังหมดหรือบางส่วนแสดงความรู้สึกนึกคิดความ   
  2. ความมีทักษะทางกายท่ีแข็งแรง รวดเร็ว คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น ประณีต 
   3. ความไวทางประสาทสัมผัส 

     ความสัมพันธ์กับอาชีพ 

  1. ศิลปิน นักแสดง 
  2. นักกีฬา นักยิมนาสติก 
  3. นักเต้น เช่นลีลาศ 
   4. บัลเล่ย  โมเดิร์นด้านส ์
   5. นาฏศิลป์ ฯลฯ 
  6. ช่างเครื่องยนต์ 
  7. ช่างปั้น 
  8. ศัลยแพทย์ 
    การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. การฝึกเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
  2. การฝึกประสาทสัมพันธ์กล้ามเนื้อเล็ก  กล้ามเนื้อใหญ่ 
  3. การฝึกสื่อสารโดยใช้ภาษากาย  การฝึกกีฬา 
 5. ความสามารถทางด้านร่างกายและความเคลื่อนไหว 

     ความสมารถและลักษณะ 
  1. ความไวเรื่องจังหวะท านองเพลง สามารถเข้าใจและวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ได้ 
  2. ความสมารถในการแต่งเพลง เรียนรู้จังหวะดนตรี ได้ดี จ าโน้ตดนตรี ได้ง่ายและ
ไม่ลืม 

 ความสัมพันธ์กับอาชีพ 
  1. นักดนตรี 
  2.  นักแต่งเพลง 
  3. นักแต่งกลอน 
  4. นักวิจารณ์ด้านดนตรีและเพลง 
  5. นักร้อง 
  6. นักการทูต 
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  7. บักประชาสัมพันธ์ 
  8. นักข่าว สื่อสารมวลชน 

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. การฝึกแต่งกลอนแต่งเพลง 
  2. การขับร้อง  การเล่นดนตรี 
  3. การแสดงและการสาธิต 
  4. การท าอุปกรณ์ดนตรี 
  5. การแต่งเนื้อร้องและท านองดนตรีสอดคล้องกับเนื้อหาและวัยของเด็ก 
 6. ความสามารถทางด้านร่างกายและความเคลื่อนไหว 

  ความสมารถและลักษณะ 

  1. ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด  ตลอดจนเจตนา
ของผู้อื่น      
  2. การชอบสังเกตน าเสียงใบหน้า กิริยาท่าทาง และสร้างสัมพันธภาพกับ บุคคลอ่ืน 
ให้ความส าคัญ กับบุคคลอ่ืน 

  3. ความสามารถ ในการความหมายเป็นผู้น าท าให้กลุ่ม ปฏิบัติตาม 
  4.  ความสามรถในการสื่อสาร การลดความขัดแย้ง 
 ความสัมพันธ์กับอาชีพ 
  1. ครู  อาจารย์  
  2.  แพทย์ 
  3. พยาบาล 
  4. พิธีกร โฆษก 
  5. นักการตลาด 
  6. นักธุรกิจ 
    การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. การฝึกท างานกลุ่ม การสร้างทีม 
  2. การฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  3. การฝึกแบ่งปัน 
  4. การใช้สถานการณ์  จ าลอง 
  5. การฝึกประชุมสัมมนา 
  6. การจัดกิจกรรมให้บริการ  ชุมนุม 
 8. ความสามารถเข้าใจตนเอง 
        ความสมารถและลักษณะ 

  1. ความสามารถในการ รู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนได้ดี 
  2. ความรู้เท่าทันอารมณ์ สามารถฝึกฝนควบควบคุม ตนเองได้ทั้งกายและจิต 
  3. สนใจติดตามสิ่งที่ตนสนใจ เป็นพิเศษมีแรงบันดาลใจในสิ่งแสวงหาความส าเร็จ  
ตามเป้าหมายในวิถีทางท่ี ตนสนใจอย่างสร้างสรรค์ 
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       ความสัมพันธ์กับอาชีพ 
   1. ผู้น าทางศาสนา 
  2. ผู้น าทางลัทธิต่างๆ 
  3. นักจิตวิทยา 
  4. นักจิตแพทย์ 
       การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ เช่น การเข้าค่ายการตั้งชมรม/ชุมนุม/กลุ่มสนใจ 
ฯลฯ 
  2.  การท าโครงงานและ โครงการเดี่ยว 
  3.  การฝึกสมาธิ  ไตร่ตรอง 
  4. การฝึกระบายความรู้สึก นึกคิด เช่นความสามารถ ความสนใจพิเศษออกทางงาน
เขียน การพูด การวาดภาพ การปั้น 
  5. การบันทึกประจ าวัน       

  6. การประเมินผลงานตนเอง      

 9. ความสามารถในด้านความเข้าใจสภาพธรรมชาติ    

         ความสมารถและลักษณะ       

  1. ความสามารถในการ  รู้จักธรรมชาติของพืชและ สัตว์ จ าแนก ประเภทได้ 
  2.  ความไวในการเข้าใจลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นประโยชน์ 
  3. รักธรรมชาติ ชอบศึกษาชีวิตพืชและสัตว์รักความสงบ   

       ความสัมพันธ์กับอาชีพ       

  1. นักพฤกษศาสตร์       

  2. นักสิ่งแวดล้อม 

  3. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  4. นักอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าความเก่งหรือความสามารถพิเศษของมนุษย์เรา
นั้นแบ่งออกเป็น 8 ด้านด้วยกัน ดังนั้น มนุษย์ย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ละคนมักจะมี
ความเก่ง ไม่เหมือนกัน บางคนเก่งเพียง 1 หรือ 2 ด้าน บางคนเก่ง 3-4 ด้านหรือมากกว่า แต่ในด้าน
การศึกษานั้นครูผู้สอนหรือผู้จัดการเรียนรู้จะต้องพยายามค้นหาความเก่งของผู้เรียน ตลอดจนหา
วิธีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เก่งหลายๆ ด้านดังที่น าเสนอในลักษณะความสัมพันธ์ที่กล่าวมานั้น แต่
เพ่ือให้ง่ายต่อการจ าและการน าไปใช้ จึงสรุปภาพให้เห็นเป็นรูปธรรมแนวทางพัฒนาความเก่ง มีดังนี้  
 1.  ค้นหาความเก่ง การที่จะเริ่มคิดพัฒนาความเก่งของผู้เรียนนั้น ครูผู้สอนจะต้องมีข้อมูล
และรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยอาจจะได้ข้อมูลจาก 
  -  แบบส ารวจความถนัด/ความสามารถ 
  -  ข้อมูล/หลักฐาน/ผลงาน 
  -  ผลการเรียน 
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  -  การสนทนากับผู้อื่นที่เก่ียวข้องผู้เรียน 
  -  การจัดกิจกรรมพิเศษ 
  -  การสังเกตพฤติกรรม 
  -  การสัมภาษณ์-สอบถาม 
 2.  เร่งพัฒนารอบด้าน เป็นการคิดและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความถนัด/ความสามารถหรือ 
ความเก่งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ  อีกให้มีความเก่งหลายๆ ด้าน โดยไม่ต้องเปรียบเทียบ
กับความเก่งของเพ่ือน 

 3.  เปิดโอกาสให้แสดงความเก่ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง ความสามารถ
หรือความเก่งสู่สาธารณชน โดยอาจจะจัดเวทีให้แสดงอย่างอิสระ ซึ่งอาจจะจัดได้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 การพัฒนาความเก่งนั้น ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนพัฒนาตนเอง โดยเริ่มจาก
การรู้จักตนเอง รู้จุดเด่น จุดด้อย ค้นหาวิธีการพัฒนาความเก่งให้แก่ตนเองที่จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
มีความสุข และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ภายใต้การดูแล กระตุ้นให้ค าแนะน า อ านวยความ
สะดวกของครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความเก่งพัฒนาได้ถ้ารู้วิธีและท า
ถูกวิธี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543 : 61-64) 

สมองกับการเรียนรู้ 
 วิวัฒนาการอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ วิวัฒนาการด้านความสามารถที่จะดูว่าสมอง
ของมนุษย์เราในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่มีการท างานอย่างไร หรือมีรูปร่างอย่างไร ความก้าวน้าทาง
เทคโนโลยีท าให้มีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้เราสามารถเลี้ยงดูเนื้อสมองได้โดยตรงทีเดียวว่าเป็นอย่างไร 
สมัยก่อนถ้าเราจะดูเนื้อสมองใคร คนนั้นต้องตายไปแล้วจึงจะผ่าสมองออกมาดูได้ แต่สมัยนี้เรา
สามารถตรวจดูเด็กได้เลยว่าในระหว่างการเจริญเติบโต สมองมีการเจริญเติบโตอย่างไร ต่อไปด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะท าให้เราสามารถดูเซลล์ประสาทสมองแต่ละเซลล์ประสาทสมองแต่ละ
เซลล์ได้ว่ามันเติบโตอย่างไร ท างานอย่างไร      

 นอกจากนั้นเรายังสามารถดูได้ว่าบริเวณต่างๆ ของสมองท าหน้าที่อะไร ส่วนใดของสมองใช้
ควบคุมการเคลื่อนไหว ส่วนใดควบคุมอารมณ์ และส่วนใดควบคุมการได้ยิน และยังท าให้เราทราบว่า
บริเวณใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริเวณใด ภาษาไทยอยู่บริเวณใดของสมอง ภาษาอังกฤษอยู่ในความ
รับผิดชอบของสมองส่วนใด ฟังดนตรีอยู่บริเวณใด หรือความรับรู้ทางคณิตศาสตร์อยู่บนพ้ืนที่สมอง
ส่วนไหน          

 วิวัฒนาการที่ก้าวหน้าท าให้เราทราบว่าสมองของคนเราประกอบด้วยสมองซีกซ้ายกับสมอง
ซีกขวา สมองซีกซ้ายกับซีกขวาท างานพร้อมๆ กัน แต่ท าหน้าที่แตกต่างกัน มีบางเรื่องที่สมองซีกซ้าย
เป็นผู้สั่งการอย่างเดียว หรือสมองซีกขวาสั่งการอย่างเดียว แต่ไม่ว่าจะสั่งการโดยสมองซีกใด มันจะ
หลอมเป็นความรู้สึกเดียวกันในตัวคนเรา  
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เด็กแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ สมองซีกซ้ายจะเป็นส่วนที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนสมองซีก
ขวาจะค่อยๆ เจริญเร็วขึ้น และมาตามทันกันเมื่อเด็กมีอายุราวๆ 3-4 ขวบ    

 สมองซีกซ้ายจะควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ความถนัดของเด็กในช่วงแรกท า
ให้เกิดก าลัง แล้วท าให้เด็กสามารถรับความรู้สึก แล้วเปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นจากสิ่งที่รับ จากภาพที่
เห็น จากเสียงที่ได้ยินเป็นรูปธรรมต่างๆ ได้ จะท าให้เด็กรู้ว่าสิ่งที่ตนสัมผัสเป็นอย่างไร มีรูปร่างอย่างไร 
สมองซีกซ้ายจะท าให้เด็กพูดภาษาได้ ได้ยินเสียงและเข้าใจความหมายของภาษา เข้าใจด้านค านวณ 
วิทยาศาสตร์ ความรู้ต่างๆ ที่เป็นหลักการที่ต้องใช้เหตุผล ส่วนสมองซีกขวาก็จะท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนามธรรม เรื่องจริยธรรม ด้านดนตรี วัฒนธรรม ความรัก เรื่องอุปนิสัยใจคอ เรื่องอารมณ์ การ
สร้างจินตนาการเป็นเรื่องราวต่างๆ ฯลฯ       

 การพัฒนาและกระตุ้นเด็กในช่วงเวลาต่างๆ จึงมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองซีกซ้ายและ
ขวา การเจริญเติบโตที่แตกต่างกันของสมองสองซีกนี้มีผลต่อการก าหนดอุปนิสัยใจคอขอมนุษย์มาก
ทีเดียว เช่น หากในช่วงที่สมองซีกซ้ายก าลังเจริญเติบโต เผอิญมาเกิดปัญหาขึ้นในช่วงนั้นจนท าให้
สมองซีกซ้ายไม่เจริญเติบโต เด็กก็จะถูกกดพัฒนาการด้านค านวณ ด้านภาษา ด้านความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ ในขณะเดียวกันถ้าสมองซีกขวาเกิดปัญหาในระหว่างการเจริญเติบโต จะท าให้
บุคคลนั้นมีปัญหาทางด้านจินตนาการ ศิลปะ อารมณ์ ในทางตรงกันข้าม หากสมองซีกขวาของเด็กคน
ใดได้รับการส่งเสริมค่อนข้างมาก การเจริญเติบโตเป็นปกติ ก็มีแนวโน้มว่าจะไปเป็นจิตรกร เป็นศิลปิน
หรือนักแสดง ฯลฯ ขณะเดียวกันถ้าสมองซีกซ้ายของเด็กเจริญเติบโตดี และได้ รับการส่งเสริมดี ก็มี
แนวโน้มว่าจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร เป็นแพทย์ นายธนาคาร ทหาร ฯลฯ อย่างไรก็ดีไม่ได้
หมายความว่าเราควรพัฒนาสมองซีกใดซีกหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะหากพัฒนาสมองซีกซ้ายมากเป็น
พิเศษก็อาจท าให้ใช้ความฉลาดไปในทางเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เพราะจินตนาการไม่ออกว่าคนที่ถูกเอา
เปรียบจะเป็นอย่างไร หรืออาจจะท าให้สังคมเราเต็มไปด้วยการฆ่าฟันเอาชนะ เอาเปรียบกันด้วย
ความฉลาด ไร้คุณธรรมเพราะไม่มีสมองซีกขวาที่จะเน้นในเรื่องความรัก ความเข้าใจหรือคุณธรรม แต่
ขณะเดียวกันถ้ามีแต่สมองซีกขวาอย่างเดียวประเทศก็ล่มจมได้เหมือนกันเพราะมีแต่คนพูดเรื่อง
คุณธรรม แต่ไม่รู้จักท ามาหากิน ไม่รู้จักการส่งออกว่าจะท าอย่างไร ค้าขายไม่เป็น เพราะฉะนั้นถ้าเรา
จะพัฒนาสมองเด็กโดยไม่ผิดธรรมชาติ ก็ควรจะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวาไปเท่าๆ กัน เพ่ือให้
เกิดความสมดุลและการผสมผสานกัน ซึ่งจะท าให้เราได้บุคลากรของสังคม หรือได้เด็กที่สมบูรณ์ได้ 
(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2540 : 9)  

 สรุปในช่วงนี้ก็คือ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่เรามีปัจจุบัน ได้พิสูจน์และท าให้เรา
เห็นอย่างชัดเจนว่าปัจจัยของพัฒนาการไม่ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจหรือความรู้สึก
อย่างเดียว แต่ยังมีผลกระทบทางด้านรูปธรรมต่อพัฒนาการทางสมองด้วยและสมองสามารถถูก
เปลี่ยนหรือถูกอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเราทราบแล้วว่าไม่เพียงแต่
พันธุกรรมเท่านั้นที่มีผลต่อสมองของเด็ก หากอาหารและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็มีผลอย่างส าคัญต่อ
พัฒนาการสมองของเด็กด้วยเช่นกัน 
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วิธีการเตรียมความพร้อมทางสมอง      

 ระบบการท างานของสมองทั้งสองข้างจะเหมือนกัน แต่จะกลับข้างกันเป็นระบบของสมอง
ส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว และส่วนที่ควบคุมประสาทสัมผัส ซึ่งสมองซีกซ้ายจะควบคุมการท างาน
ของอวัยวะด้านขวาของร่างกาย และสมองซีกขวาจะควบคุมการท างานของอวัยวะด้านซ้ายของ
ร่างกาย พัฒนาการของสมองมนุษย์เรานั้นส่วนหนึ่งจะได้รับการพัฒนาแล้วก่อนคลอดประมาณ 30% 

และจะพัฒนาต่อไปหลังคลอด ในช่วงปฐมวัยจะมีการพัฒนาอีกถึง 70% ส าหรับปัจจัยกระตุ้นการ
พัฒนาสมองนั้น ได้แก่ อาหาร การพักผ่อน การออกก าลังกาย ความรัก ประสบการณ์หรือกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ หรือประสบการณ์ทางสังคมที่ดี เป็นต้น สมองของคนเราจ าเป็นจะต้องมี
การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้สมองท างานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ ดังที่ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ 
(2544 : 4-8) ได้เสนอวิธีการเตรียมความพร้อมทางสมองไว้ 6 วิธี ดังนี้    

 1. การดื่มน้ า ควรดื่มน้ าบริสุทธิ์วันละ 6-8 แก้ว เพราะถ้าร่างกายได้รับน้ าอย่างเพียงพอจะท า
ให้เซลล์สมองท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 2. การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
เพราะอาหารจะท าให้เซลล์ประสาทเซลล์สมองเจริญเติบโต ส่งผลให้ความจ าดี และเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

 3. การหายใจ ควรจะฝึกหายใจให้ลึกๆ ช้าๆ และมีจังหวะที่แน่นอน เพราะสมองต้องการ
ออกซิเจน และออกซิเจนช่วยให้กระบวนการคิดดี ซึ่งถ้ามีการหายใจที่ถูกต้องจะช่วยให้เกิดสมาธิ 
สมองปลอดโปร่ง ลดสภาพการหลงๆ ลืมๆ และสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ 
 4. การฟังเพลงและดนตรี ควรหาโอกาสฟังเพลงและดนตรี เพราะเสียงเพลงและดนตรีจะ
กระตุ้นให้เกิดการรับรู้ และกระตุ้นการท างานของสมองทั้งสองซีกให้สอดคล้องกันทั้งระบบ การฟัง
เพลงที่มีคุณภาพท าให้สมองผลิต Alpha Waves และ Theta Waves ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็ว เกิดความคิดสร้างสรรค์สูง 
 5. การคลายความเครียด ความเครียดเป็นอุสรรต่อการเรียนรู้ ดังนั้นควรหาเวลาพักผ่อนออก
ก าลังกาย จัดล าดับความส าคัญของงาน การหัวเราะ/ยิ้ม ท าจิตใจให้เบิกบาน ไม่เครียด และไม่คิดว่า
ตัวเองเป็นคนไร้ค่า 
 6. การบริหารสมอง การบริหารสมองเป็นระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ง่ายที่สุดที่จะเร้า
ให้สมองท างานอย่างดี เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติที่ดีการน าเสนอความรู้ในเรื่องของสมองกับการ
เรียนรู้ข้างต้นนั้น จะเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนควรจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการท างาน
และการพัฒนาของสมอง เพื่อจะได้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่กระตุ้นให้สมองคิดและ
ท างานแบบท้าทาย ยั่วยุมากที่สุด ผู้เรียนได้คิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทุกด้าน ซึ่งจะท าให้
ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ เป็นรากฐานไปสู่ความเป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุขในการด ารงชีวิต และเม่ือเติบโตขึ้นจะได้เป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 
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เชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์        

  เชาวน์ปัญญา (Intelligence Quotient) และเชาวน์อารมณ์ (Emotional Quotient) IQ มาจาก
ค าย่อว่า Intelligence Quotient หรือภาษาไทยรู้จักกันดีในค าว่า เชาวน์ปัญญา EQ มาจากค าย่อว่า 
Emotional Quotient หรือภาษาไทยรู้จักกันดีในค าว่า เชาวน์อารมณ์    

 วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (สุวิทย์ มูลค า. 2543 : 121-133 ; อ้างอิงมาจาก วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. 2542) 
ได้อธิบายเกี่ยวกับ IQ และ EQ ไว้ดังนี้ คนที่มี IQ สูง คือคนประเภทเก่งงาน มีความรอบรู้ หรือภูมิรู้ด้าน
ศาสตร์ต่างๆ มาก มีความจ าดี ส่วนคนที่มี EQ สูง คือ คนประเภทเก่งคน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีศิลปะในการ
ครองใจคนทุกระดับ ถ้ามีทั้ง IQ และ EQ สูง คือ คนประเภทเก่งทั้งการงาน และเก่งทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างเป็นสุข หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มีทั้งศาสตร์และศิลป์     

 โกลแมน (Goleman) ได้แสดงความเชื่อมโยง EQ มีความส าคัญและส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิต
เหนือกว่าด้านสติปัญญาและความสามารถด้านทักษะต่างๆ ถึง 2 เท่า ส่วนความส าเร็จในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สาขาทางวิทยาศาสตร์ EQ มีความส าคัญสูงกว่า IQ ถึง 4 เท่า ดังนั้น ถึงเวลาหรือยังที่ต้องหันมาเอาใจใส่กับ
ตนเอง บุตรหลาน และเด็กตัวน้อยๆ ที่เป็นลูกศิษย์ของเราซึ่งสังคมได้มอบภารกิจนี้ให้รับผิดชอบในการ
พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นคนเก่ง คนดีของสังคมในวันข้างหน้า  

 IQ (เชาวน์ปัญญา)        

 IQ เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างได้ยินกันมานาน ในด้านของความเก่ง ความฉลาดของสมอง ความสามารถใน
การเรียนรู้และคิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหาและการปรับตัวเข้ากบสิ่งแวดล้อมได้ดี 
 การวัดประเมิน IQ        

 การวัดประเมิน IQ ของคน คือ การน าค่าอายุสมองซึ่งหาได้จากผลการตอบแบบประเมิน
เชาวน์ปัญญา ตีค่าออกมาเป็นแต้มคะแนน หารด้วยอายุจริงตามปีปฏิทินของผู้ตอบแบบประเมิน คูณ
ด้วย 100 ผลที่ออกมาคือระดับ IQ ของคนๆ นั้น อริยะ สุพรรณเภษัช เมื่อเปรียบเทียบระดับเชาวน์
ปัญญา (IQ) กับความสามารถในการศึกษาการประกอบอาชีพและการปรับตัวแล้วสามารถดังตาราง 1  
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) กับความสามารถในการศึกษา การ
ประกอบอาชีพ และการปรับตัว 
 

ระดับ IQ ความสามารถ การศึกษา การประกอบอาชะ การปรับตัว 

130 ขึ้นไป ฉลาดมาก เป็น IQ เฉลี่ยของผู้สามารถเรียนในระดับปริญญาเอก 

120-129 ฉลาด เป็น IQ เฉลี่ยของผู้สามารถเรียนในระดับปริญญาโท 

110-119 
สูงกว่าปกติ หรือ 
ค่อนข้างฉลาด 

เป็น IQ เฉลี่ยของผู้สามารถเรียนในระดับปริญญา
ตรี หรือมีโอกาสจบมหาวิทยาลัย 

90-109 
ปกติ หรือปานกลาง เป็น IQ เฉลี่ยของประชากรปกติ สามารถเรียนจบ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 

80-89 
ต่ ากว่าปกติ หรือ
ปัญญาทึบ 

IQ ต่ า ที่สามารถรับการศึกษาพิเศษส าหรับเด็ก
เรียนช้า ๆ  และประกอบอาชีพประเภทช่างฝีมือได้ 

70-79 
ก้ าก่ึงระหว่างปัญญา
ทึบกับปัญญาอ่อน 

IQ  อยู่ระหว่างปัญญาทึบกับปัญญาอ่อน  แต่ยัง
ประกอบอาชีพได้ช่างฝีมือได้ 

50-69 ปัญญาอ่อนเล็กน้อย 
ความสามารถเทียบกับเด็กอายุ  7-10  ปี  ประกอบ
อาชีพช่างฝีมือง่ายๆ ที่ไม่ต้องการความรับผิดชอบสูง 

35-49 ปัญญาอ่อน 

ความสามารถเทียบกับเด็กอายุ 4-7 ปี ถ้าได้รับการ
ดูแลที่ถูกต้องตามหลักการ อาจพอดูแลตนเองใน
ชีวิตประจ าวันได ้

20-34 ปัญญาอ่อนมาก 
ความสามารถเทียบกับเด็กอายุ  3  ปี  ความ
บกพร่องทางพฤติกรรมปรากฏชัดเจน 
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EQ (เชาว์อารมณ์) EQ เป็นเรื่องของความเก่งในด้านการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนได้
ดีสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์มีบทบาทที่
สัมพันธ์กัน  ดังภาพประกอบ  3 

 

  

 

 

เรียน  จบ  ได้งาน  ต าแหน่ง  ครอบครัว 

 

       เกรด/ความรู้     ปริญญาบัตร       เงิน/มั่นคง        อ านาจ/ชื่อสี่ยง บ้าน/ฐาน 
         /เกียรตินิยม 

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ทางบทบาท EQ (เชาว์อารมณ์) และ IQ (เชาวน์ปัญญา) 
ต่อความส าเร็จในชีวิต โดย วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ ,(2544:22)  

 
 

วีระวัฒน์  ปันนิดามัย  ได้แสดงแผนภาพเปรียบเทียบลักษณะของผู้ที่มี IQ (เชาวน์ปัญญา) 
และ EQ   (เชาว์อารมณ์) สูง จ าแนกชายหญิง 
 

 

 

 
 
EQ สงู 

- ชอบสังคม  ร่าเริง เปิดเผย 
- สามารถท าให้อ่ืนเป็นสุขได้ง่าย 
- ไม่หวาดกลัว ไม่วิตกกังวลไม่
เป็นคนคิดมาก 

- รักษาค าพูด ท าตามสัญญา 

  
 
EQ สงู 

- มั่นใจในตนเองในระดับที่เหมาะสม 
- เปิดเผยความความรู้สึก  
ตรงไปตรงมา 
- มีความรู้สึกที่ดีกับตนเอง 

 
IQ สูง 

- มั่นใจในตนเอง 
- รอบรู้งานในหน้าที่ 
- สนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
- ชอบวิพากษ์วิจารณ์และจู้จี้ 

 

IQ สูง 

- เชื่อหมั่นในความคิดอ่านของตนเอง 
- วิตกกังวล คิดมาก บางที่รู้จักว่าตน
มีความผิด 
- บางครั้งไม่กล้าแสดงจุดยืน  

 

ภาพประกอบ 4 แผนภูมิเปรียบเทียบลักษณะของผู้ที่มี IQ (เชาวน์ปัญญา) และ EQ (เชาวอ์ารมณ์)  
สูง จ าแนกชายหญิงโดย วิมลรัตน์ สุนทรโรจน ์,(2544:23) 

ความส าเร็จในการศึกษา 
( STUDY  SUCCESS) 

 

ความส าเร็จในอาชีพ 
( CAREER SUCCESS) 

 

ความส าเร็จในชีวิต 
( CAREER SUCCESS) 

 

ชาย หญิง 
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EQ (เชาว์อารมณ์) และ IQ (เชาวน์ปัญญา) ต่ า EQ เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิตเป็นตัว
ชี้น าถึงพฤติกรรมหรือลักษณะความเป็นผู้มี E Q สูงหรือ EQ ต่ า เป็นประเด็นที่ส าคัญมีลักษณะบ่งชี้
ของแผนภูมิ ดังภาพที ่5 

 
 

 
 

 
- เปิดเผย ตรงไปตรงมา 
- มองโลกในแง่ดี ไม่ยอมแพ้ต่อ
ปัญหา อุปสรรค 
- ให้ความส าคัญกับความรู้สึกของ
คนอ่ืน 
- เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังมากกว่าพูดเป็นผู้
ร่วมสนทนาที่ดี 
- สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาส
ได้สร้างแรงใจภายในได้ดี 
- พ่ึงพาตนเองได้  มีเหตุผลทาง
จริยธรรม 
- สามารถอ่านภาษาท่าทางในการ
สื่อสารของผู้อ่ืนได้ดี 
- มีชีวิตที่สมดุลในด้านความมี
เหตุผล ความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจ
แก่นแท้ของความเป็นจริงชีวิต 
- ควบคุมอารมณ์ได้ดี 
- ชีวิตไม่ถูกชี้น าด้วยลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข และการเสื่อมลาภ 
เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ 
 
 

  
- ไม่สามารถบอกความรู้สึกนึกคิดที่
แท้จริงของตนเองได้ 
- ท าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ 
- ไม่ใส่ใจความรู้สึกนักคิดผู้อื่นชอบ
ท าให้ผู้อ่ืนรู้สึกว่าเขาผิด 
- พูดมากกว่าฟัง ชอบวิพากษ์ 
พูดขัดจังหวะ ชอบยัดเยียด  
ความผิดของตนให้ผู้อื่น 
- ผูกใจเจ็บ ริษยา  อาฆาตแค้น
ไม่ให้อภัย ชอบยกตนข่มท่าน 
- ขาดสติสัมปชัญญะ สิ่งที่พูดกับสิ่ง
ที่ท าสวนทางกัน 
- ยืดมั่นในความคิดความเชื่อของ
ตนไม่เปิดใจ  ไม่รับรู้ถึงความรู้สึก
นึกคิดของผู้อ่ืน 
- ไม่ชื่อตรงต่อตนเอง  พูดสะท้อน
ความรู้สึกนึกคิดออกมาสูงหรือต่ า
กว่าความเป็นจริง 
- กล่าวหาโจมตี  ต าหนิ ตัดสิโดย
ขาดวิจารณญาณ 
- ชีวิตถูกครอบง าได้ง่าย  มีความ
อ่อนไหว 

 

 
 

ภาพที ่5  แผนภูมิลักษณะของผู้ที่มี IQ (เชาวน์ปัญญา) สูง และ EQ (เชาว์อารมณ์)  
โดย สุวิทย ์มูลค า, (2543:129) 

ลักษณะผู้มี EQ สูง  ลักษณะผู้มี EQ ต่ า 
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 ความสัมพันธ์ระหว่าง EQ กับงานอาชีพในโลกของงานอาชีพ ถ้าท่านสังเกตดูจะพบว่าผู้ที่
ท่านสัมผัสและรับรองได้ว่าเป็นคนดีจ านวนมากมายหลายคน เมื่อเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่หรือก้าว
กระโดดเข้าสู่ต าแหน่งนักบริหารระดับสูงโดยความเก่ง โดยความรู้ความสามารถ ท าไมจึงกลายเป็นผู้ที่
ไม่ประสบความส าเร็จได้ หรือบางทีกลายเป็นผู้ร้านในสายตาผู้ร่วมงานไปเลยก็มี นั่นเป็นเพราะเราไม่
สนใจในการพัฒนา EQ ของผู้ที่จะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งเหล่านั้นให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
เสียก่อน หรือต าราทางการบริหารอาจกล่าวได้ว่า วางตัวบุคคลไม่เหมาะสมกับงาน ถ้าพิจารณาว่างาน
อาชีพใดจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มี EQ  สูงต่ าอย่างไรจึงจะสอดคล้องหับหน้าที่ความรับผิดชอบ พอสรุปเป็น
แผนภูมิได้ดังภาพที่  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 แผนภูมิความสัมพันธ์ของอาชีพกับระดับ EQ (เชาวน์อารมณ์) 
โดย สุวิทย ์มูลค า,(2543:130) 

 

การพัฒนา EQ (เชาวน์อารมณ์) 
 การศึกษาลักษณะบ่งชี้ที่ส าคัญซึ่งเราได้เรียนรู้แล้วว่า EQ สามารถพัฒนาและเสริมสร้างได้กับ
คนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และเป็นสิ่งที่พึงกระท าในทุกคน ลองมาพิจารณาว่า ถ้าจะพัฒนา 
EQ จะเริ่มต้นที่ไหนก่อน ข้อเท็จจริงก็คือ ถ้าเราไม่สามารถกระท าในสิ่งที่สอนเขาได้ ก็อย่าไปอบรมสั่ง
สอนผู้ใดเลย เหมือนนิทานเรื่องลูกปูกับแม่ปูฉันนั้น ดังนั้นควรเริ่มต้นที่ตัวเราและครอบครัวของเรา
ก่อน เพ่ือเป็นต้นแบบให้ลูก ลูกศิษย์และผู้อื่นท าตาม 

EQ ไม่สูงนัก EQ ปานกลาง EQ สูง 

- เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง 
- ผู้ตรวจสอบบัญชี 
- คนท าอาหาร 

- วิศวกร 

- โปรแกรมเมอร์ 
- นักวิจัย 
- เภสัชกร 
- สถาปนิก 
- มัคคุเทศก์ 
- บรรณารักษ์ 
-ทันตแพทย์ 
-นักกฎหมาย 
- ต ารวจ 

 

- ประชาสัมพันธ์ 
- พนักงานต้อนรับ 
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
- ผู้จัดการ 
- ผู้บริหาร 
- คร-ูอาจารย์ 
- จิตแพทย์ 
- แพทย์ 
- พยาบาล 
-เลขานุการ 
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 ซีเกล (Segal. 1977) ได้เสนอ 10 วิธีการเสริมสร้าง EQ แก่บุคคลในครอบครัวโดยสรุปได้ 
ดังนี้ 
 1. ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนให้ดี 
 2. ฝึกทักษะการฟังผู้อ่ืนเพื่อการสื่อสารที่ดี 
 3. ฝึกบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง และระมัดระวังการแสดงออกให้เหมาะสม 
 4. บ าเพ็ญตนให้เป็นผู้มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการให้ปัน 
 5. แสดงออกสื่อความหมายด้วยภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6. สนับสนุนให้คนที่เรารักรู้จุดเด่นจุดด้อยของตน และเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 7.ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของผู้ที่มี EQ สูง รู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืนและมีทักษะทางสังคมดี 
 8. ศึกษาความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปตามวัย ประสบการณ์และเพศ 
 9. ยอมรับผิด กล้าขออภัย แม้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 
 ซาฟิโร (Shapiro. 1997) ได้ให้ข้อคิดในการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ของเด็ก สรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 
 1. ฝึกให้เด็กเข้าใจและซึมซับในแก่นแท้ของหลักธรรมทางศาสนาที่เด็กนับถือ 
 2. ฝึกให้เด็กแสดงออกซ่ึงความเมตตากรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เลือกโอกาส 
 3. ฝึกให้เด็กท ากจิกรรมที่เป็นการบริการชุมชน 
 4. ฝึกให้เด็กพูดตามความสัตย์จริง และการประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องกับค าพูด 
 5. ฝึกการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส โดยน าเหตุการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นจริงเป็นอุทาหรณ์สอนใจ 
 6. ฝึกให้เด็กคิดและแก้ปัญหาตามสถานการณ์จริง หรือในนิยาม นิทาน ละครภาพยนตร์ 
 7. ฝึกให้เด็กมองโลกในแง่ดี โดยท าตนเป็นต้นแบบ ลดการสร้างปัญหา 

 8. ฝึกให้เด็กเตือนสติตนเอง โดยพูดคุยกับตนเองในหลากหลายวิธีการและการสร้าง
จินตนาการท่ีสวยงามเม่ือได้รับความกดดัน 
 9. ฝึกให้เด็กฟังดนตรีบรรเลงเบาๆ หรือเพลงคลาสสิค ให้ดูภาพเขียน นามธรรมและลองถาม
ว่าภาพนี้ท าให้เขารู้สึกอย่างไรหรือใน 1 ภาพต่อ 1 นาท ีปิดตาแล้วให้รายงานว่าภาพนั้นมีรายละเอียด
ใดบ้าง 
 10. ฝึกให้เด็กเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาหลาย ๆ มิติ รู้จักใช้ภาษา รู้จักหาทางเลือกและตัดสินใจ
เลือกทางได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 11. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก โดยการพูดคุย การสัมผัส 
 12. สร้างทักษะความเป็นผู้มีอารมณ์ขัน เพื่อการสร้างมิตรและลดความเครียด 
 13. ฝึกให้เด็กสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนได้ 
 14. ฝึกให้เด็กมีโอกาสเข้าสังคม โดยร่วมกิจกรรมที่เด็กสนใจหรือชุมชนจัดขึ้น 
 15. ฝึกเด็กรู้จักมารยาทส่วนตน และมารยาททางสังคม 
 16. ฝึกให้เด็กมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจที่ดี กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรค 
 17. ฝึกให้เด็กมีความเพียรพยายาม ดังตัวอย่างเรื่องพระมหาชนก 
 18. ฝึกให้เด็กยอมรับข้อบกพร่องและความผิดพลาดของตน 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา EQ (เชาวน์อารมณ์) 
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  การออกแบบพัฒนา EQ แก่เด็ก จะต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
EQ ให้ได้ผลดีควบคู่กันไปด้วย ได้แก่ 
 1. ออกแบบการพัฒนาโดยค านึงถึงความพร้อมและข้อจ ากัดของเด็ก 
 2. มีการติดตามประเมินผลความส าเร็จโดยมีดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน 
 3. ให้เด็กเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
 4. ให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 5. มุ่งพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 6. ประสานสัมพันธ์กับทุกคนที่เก่ียวข้องกับเด็ก 
 7. ใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ตรงตามความสนใจของเด็ก 
 8. มีเป้าหมายชัดเจนในการมุ่งพัฒนาอารมณ์ที่ดีให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะและ IQ ของเด็ก
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า IQ (เชาวน์ปัญญา) และ EQ (เชาวน์อารมณ์) นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาไปพร้อมๆ กันจึงจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขกับการเรียนรู้ และด าเนินไปด้วยดี ซึ่งจะช่วยส่งผลให้
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ และประสบผลส าเร็จในการด าเนินชีวิตในที่สุด (สมศักดิ์ สินธุระ
เวชญ์. 2544 : 76-79) 
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บทสรุป          

 กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลความแตกต่างระหว่าง
บุคคลส่งผลให้ผู้ เรียนมีวิธีการของตนเอง อันเกิดจากสภาวะแวดล้อม บุคลิกภาพ อารมณ์              
และสังคมของแต่ละบุคคล สิ่งที่ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในห้องเรียนและในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการในการเรียนรู้ของตนเอง แบ่งได้ตาม
กลุ่มของผู้เรียนที่มีลักษณะและวิธีการที่เหมือนกันออกได้เป็นหลายแบบ แนวคิดในเรื่องระดับของ
กระบวนการในการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีหลายระดับ เราสามารถเรียนรู้และจ าสิ่ง
ต่างๆ ที่มีความหมายกับตัวเรา ได้ เพราะมีการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการมากกว่าการกระตุ้นให้เรียนรู้ 
ความลึกของกระบวนการเรียนรู้เป็นความละเอียดของกระบวนการ การเรียนรู้แบบลึกจะท าให้เข้าใจ
ได้ละเอียดและระลึกถึงข้อมูลต่างๆ ได้มากแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เรียนรู้จ าเป็นต้องมีการ
เรียนรู้แบบลึกเสมอไป เพราะในการเรียนรู้บางเรื่องก็มีความต้องการเพียงแค่ ความรู้ ความจ าความ
เข้าใจและการน าไปใช้ ในขณะที่ขั้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ที่อยู่ในขั้นการเรียนรู้
แบบลึก ก็อาจไม่มีความจ าเป็น  
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บทท่ี 2 

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

บทน า 

 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เป็นหัวใจส าคัญท่ีท าให้การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย  
ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน  รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า  
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด  ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามยุคสมัย ท้ังท่ีเป็นกระแสการเปล่ียนแปลงของชาติ และสังคมโลก การจัดการเรียน
การสอน ท่ีเน้นท่องจ า เน้นการมีความรู้มากกว่าการให้คิดท าให้ผู้เรียนเครียด คิดไม่เป็น ไม่ได้เรียนตามความ
สมารถ ความสนใจ และตามศักยภาพของตน ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา เช่น ครู ผู้บริหาร นักการศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชนต้องเปล่ียนทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนรู้ใหม่ 
ต้องยอมรับว่า ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพทางสมองท่ีสามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการเรียนรู้
มากท่ีสุด ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการท างานท่ีส าคัญ การเรียน
การสอนของครูจึงมีความส าคัญท่ีจะสร้างให้ผู้เรียน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าของสังคมได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณสมบัติ ซึ่งในบทนี้จะน าเสนอการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังรายการ
ดังต่อไปนี้ 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด ท้ังทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ 
โดยเรียนรู้จากการปฏิบั ติจริงด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อม การฝึกทักษะกระบวนการ
เรียนรู้และกระบวนการท างานท่ีส าคัญ การสรุปความรู้ด้วยตนเองและการได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่างๆการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ท่ีแท้จริงปัจจุบันสภาพสังคมเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการส่ือสารข้อมูลความรู้
ต่างๆ สามารถกระท าได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจ ากัด ดังนั้น การศึกษาในระบบเดิมไม่สามารถ
สนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคมได้เช่นท่ีเคยเป็นมา ครูยุคใหม่จะต้องแสวงหาวิธีการสอน
ท่ีจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญส าหรับการศึกษาตลอด
ชีวิต และการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไป 
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 การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การเปิดโอกาสผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ท่ีแท้จริง และผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูจึงต้องเปล่ียนบทบาทจาก
ครูผู้สอนมาเป็นผู้จัดการ หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อมและส่ือ
การเรียนรู้ด้วยตนเองไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทางโรงเรียนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมไว้ทุกหน
ทุกแห่งในโรงเรียนให้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เช่น การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีร่มรื่น
สวยงาม เป็นระเบียบ มีการน าเสนอส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศท่ีท าให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจ ในด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ จะต้อง
มีความปลอดภัยส าหรับนักเรียน และเน้นรูปแบบของการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนสร้างบรรยากาศท่ีมีความเป็นกัลยาณมิตร ท าให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน 
อยากอยู่ใกล้ๆ ครู เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง มีความต้องการ ความสนใจ 
และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนจึงควรมีความหลากหลาย การจัด
กิจกรรมในโรงเรียนก็ควรมีลักษณะท่ีหลากหลายและยืดหยุ่นเพื่อสนองความต้องการ และ
ความสามารถท่ีแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ส่ิงเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ 
และพัฒนาตนเอง 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 ชนาธิป พรกุล (2543 : 50) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการคิด การค้นคว้า การ
ทดลอง และการสรุปเป็นความรู้โดยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนจะเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีจากการถ่ายทอด
ความรู้มาเป็นผู้วางแผน จัดการ ช้ีแนะ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงหมายถึง การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ทิศนา แขมมณี (2547 : 120 ) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นการ
จัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดท่ี
ผู้เรียนควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญ ในการ
เรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่ืนตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ ต่างๆ อันจะน า
ผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง 
 ส าลี รักสุทธี (2544 : 1) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนส าคัญท่ีสุดคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา ๒๒-๒๔ 
โดยถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม
ทางการศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง ครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีบอกให้ความรู้อย่างเดียวเป็นผู้คอย
อ านวยความสะดวก คอยช่วยเหลือแนะน า รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักเรียน 
 บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544 : 5) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ท่ี ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด
หมายถึง การก าหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียน และการประเมินผลท่ีมุ่ง
พัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้เต็มตามความสามารถ สอดคล้องกับความ 
ถนัด ความสนใจและความต้องการของผู้เรียน 
 พิมพ์พันธ ์เตชะคุปต์ (2542 : 35) กล่าวว่า การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียน
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การสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างกระฉับกระเฉงเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมายเป็นวิธีการท่ีให้อ านาจแก่ผู้เรียน ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 4) กล่าวว่า การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือ 
การจัดการเรียนการสอนท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองเรียนใน
เรื่องท่ีสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้
เต็มท่ี 
 วชิราพร อัจฉริยโกศล (2548) กล่าวว่า การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือ “กระบวนการ
เรียนรู้ ท่ีให้อิสระแก่ผู้เรียนในการส ารวจส่ิงท่ีศึกษาในด้านท่ีสนใจ ผลักดันให้หาค าตอบโดยได้รับการ
สนับสนุนอย่างเข้าใจจากผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ซึ่งก็คือผู้สอนนั่นเองเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
ท้ังตัวบุคคล รวมท้ังสติปัญญา ความคิด และความรู้สึก”ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๔ : 
๗๙) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้คิดเอง ปฏิบัติ
เองและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองและน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้โดยครูเป็นผู้วางแผนร่วมกับผู้เรียน จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ กระตุ้น ท้าทาย ให้ก าลังใจ และช่วยแก้ปัญหาหรือช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรู้ท่ีถูกต้อง 
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 จากแนวความคิดดังกล่าวสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหมายถึงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคัญกับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ คิดริเริ่ม แสวงหาวิเคราะห์ จัดการ
ความรู้ และลงมีปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเองตามความต้องการและความสนใจ และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการเรียนการสอน  
 หลักและแนวคิดพื้นฐานของกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
 1. แก่นของการเรียนการสอน คือ การเรียนรู้ของนักเรียนการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกแห่ง                
ทุกเวลา ต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวิตศรัทธา เป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีท่ีสุดของการเรียนรู้อย่างเป็นระบบผู้
เรียนรู้ได้ดีจากการสัมผัสและสัมพันธ์ 
 2. สาระท่ีสมดุลเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ คือ ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค์ 
 เนื่องจากหลักสูตรและแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ระยะท่ี 8 ได้ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียนไว้หลายประการดังท่ีปรากฏและทราบกันอยู่โดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามคุณลักษณะ
ของนักเรียนท่ีพึงประสงค์ท่ีควรจะมุ่งเน้นการพัฒนานั้นอย่างน้อยมี 3 ประการ คือ ความสามารถทาง
ความคิด ความสามารถในการแสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง และคุณธรรมของผู้เรียน ดังนั้น ใน
การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายดังกล่าวจึงควรมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
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 1.  ค านึงถึงพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพ ความสนใจของตนเอง โดยใช้วิธีการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
 2.  สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ค้นพบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีครูคอยสนับสนุน 
ช่วยเหลือ แนะน าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนและท ากิจกรรม 
 3.  สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีมีความหมายท้ังในและนอกห้องเรียน
สนองตอบความต้องการของผู้เรียนและสานต่อจากพื้นฐานความรู้เดิม และพื้นฐานทางวัฒนธรรมของ
ผู้เรียน 
 4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากปัญหาจริง ประสบการณ์จริง ในลักษณะ
ของการบูรณาการให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน ให้สามารถถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 5.  ฝึกให้นักเรียนรู้จักใคร่ครวญ ไตร่ตรองด้วยตนเอง และเน้นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และการท างานร่วมกันกับผู้อื่น 
 6.  มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 สภาพท่ีพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนท้ัง 6 ประการ ถือเป็นจุดเน้นของการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ครูสามารถคิดและแสวงหาวิธีการ นวัตกรรม เพื่อให้เป็นไปตาม
ทิศทางท่ีก าหนด ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะท่ีต้องการได้ ในขณะเดียวกันก็จะต้องศึกษาค้นคว้า 
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างจริงจังพฤติกรรมของครูและผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ท่ีแท้จริง จะประสบผลส าเร็จได้ถ้าครูมี
พฤติกรรมเป็นผู้ส่งเสริม ผู้สนับสนุน ผู้แนะแนวทาง ผู้กระตุ้น ผู้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือผู้เรียน
สามารถแสวงหาข้อมูล สร้างความรู้ สรุปความรู้ และเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นผู้บอกความรู้ 
ไม่เป็นผู้ครอบง าความคิด โดยครูจะต้องเป็นผู้มีบทบาทดังต่อไปนี้    

 1.  เป็นผู้ต้ังค าถามท่ีท้าทายผู้เรียนให้คิด ท า แล้วรับฟังค าตอบและความเห็นของผู้เรียน
อย่างพินิจพิเคราะห์ ไม่ใช่ค าถามปลายเปิด และไม่ท้าทายความคิด    

 2.  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดงานท่ีจะท า หรือให้เลือกท างานตามความสมัครใจ  
เพื่อเรียนจะได้ท างานตามความสนใจ ใฝ่รู้ ช่วยให้นักเรียนมีความต้ังใจ พอใจ และมีความสุขท่ีจะ
ท างานนั้น ๆ และเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงในท่ีสุด      

 3.  ให้ผู้เรียนได้ค้นพบหรือสร้างข้อสรุปความรู้ด้วยตนเองจากการค้นคว้าทดลองและปฏิบัติ 

 4.  กระตุ้นผู้เรียนให้ดูแลก ากับการท างานของตนเองและเพื่อน ในลักษณะการท างานเป็น
กลุ่มท้ังในและนอกเวลาเรียน ให้ผู้เรียนได้เกิดความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองและครูกระตุ้นให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนเพื่อการเรียนรู้ 
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 5.  ช่วยผู้เรียนบูรณาการความคิดรวบยอด หรือบูรณาการการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการคิดและ
การลงมือท า ให้เช่ือมโยงเข้ากับความรู้ ประสบการณ์เดิมได้อย่างดี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีกว้างขวาง
และลึกซึ้งมากขึ้น 
 6.  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินความรู้ความเข้าใจ ความสามารถของผู้เรียนจากการ
ท างานด้วยวิธีการท าเหมาะสม เช่น การสังเกตตนเอง ประเมินความก้าวหน้า ประเมินตนเอง ตรวจ
ผลงาน ฯลฯ ผู้เรียนจะเป็นผู้มีความสามารถทางความคิด มีความสามารถในการศึกษาหาความรู้
สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง และมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น  
 
การจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์ 
       วิธีจัดการเรียนการสอนครูและผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ ครูควรจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรม ดังนี้ 
 1.  กระตือรือร้นอยู่เสมอท่ีจะคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อให้ตนเองเกิด
การเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
 2.  เป็นผู้เลือกตัดสินใจและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ  
 3.  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ต้ังแต่เริ่มต้นจนปฏิบัติงานเสร็จส้ิน 
 4.  ประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลงานของตนเองและกลุ่มได้ 
 5.  แสดงความคิดเห็น รับฟังข้อบกพร่องและแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานและผลงานให้ได้
ตามเป้าหมาย 
 6.  ช่ืนชมในความสามารถ ผลงานของตนเองและหมู่คณะ 
 7.  กล้าแสดงออกทั้งความคิดและการกระท าในส่ิงท่ีเห็นว่าถูกต้อง เหมาะสม 
 8.  บูรณาการความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ และเช่ือมโยงความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาท่ีประสบ          
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 9.  คิดวิเคราะห์ทางเลือกในการป้องกันและระวังรักษาตนเอง ครอบครัว จากโรคภัย                  
ส่ิงเสพติด และความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
 10.  อยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชนได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 
 11.  สนใจศึกษาการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกิดขึ้นใหม่ๆ และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้
ตามศักยภาพ 
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บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวจักรส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูซึ่งจะส่งผล
ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีบทบาท ดังนี้ 
 1.  จัดท าระบบการประกวดคุณภาพโรงเรียน ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานโรงเรียน 
 2.  ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการสอนของครู เน้นให้ครูทุกคนตระหนัก รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมท้ัง
งานวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเป็นอับดับแรก มีการติดต่อสอบถาม เปิด
โอกาสให้ครูผู้สอนได้ศึกษา ร่วมคิดและร่วมปฏิบัติงานกับคณะครูอย่างใกล้ชิด 
 3.  ส่งเสริมให้ครูใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มเวลาเต็มศักยภาพ โดย
ลดงานธุรการและงานอื่นๆ ของครูผู้สอน ให้ครูมีเวลาในการศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเอง และร่วม
พัฒนากิจกรรมการสอนให้มากท่ีสุด 
 4.  สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการประชุม
และเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ตามท่ีคณะครูต้องการ สนใจ และร้องขอ 
 5.  จัดหาส่ือการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนเป็นผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติให้เพียงพอส่งเสริมการใช้ส่ือ
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลและรายงานตามสายบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ 
 6.  ติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของผู้เรียน ผลการปฏิบัติงานของครูท้ังเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เช่น การเยี่ยมช้ันเรียน การสัมภาษณ์นัก เรียน การพูดคุย และการสอบถาม
ผู้ปกครอง 
 7.  ติดต่อกับผู้ปกครองและชุมชน จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน การ
รายงานความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองและกรรมการโรงเรียนมีส่วนรับรู้อย่าง
ต่อเนื่องทุกขั้นตอน 
 
บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 

 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารโรงเรียนควรด าเนินการ
ประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชน ดังนี้ 
 1.  ช้ีแจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นคุณค่าของการศึกษาและความส าคัญของ
การเรียนของผู้เรียน และความรับผิดชอบของผู้ปกครองในความร่วมมือในการพัฒนาบุตรหลานของ
ตนเอง ให้มีคุณลักษณะท่ีต้องการ 
 2.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนการก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน  
 3.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานผลการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่        
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4.  เปิดโอกาสให้ ผู้ปกครองท่ีมีความพร้อม มีก าลังความสามารถ มีก าลังทรัพย์เข้ามา
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตามศักยภาพและความสนใจ 

 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้ด าเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเพื่อสร้างทฤษฎีการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 5 โครงการย่อย (กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ. 2541 : 
15-29) คือ 
 1.  การเรียนรู้อย่างมีความสุข 

การสร้างทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้นคณะผู้เช่ียวชาญซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์-  
กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ ได้น าเสนอ “รูปแบบการการเรียนรู้อย่างมีความสุข” ซึ่งประกอบด้วย
แนวความคิดส าคัญ 6 ประการ คือ 
  1.1  ผู้เรียนแต่ละคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งท่ีมีหัวใจ 
  1.2  ครูมีเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อผู้เรียนทุกคนโดยท่ัวถึงผู้เรียนเกิดความรัก
และภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
  1.3  ผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
  1.4  บทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจติดตาม และเร้าใจให้อยากค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองในส่ิงท่ีสนใจ 
  1.5  ส่ิงท่ีเรียนรู้น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 จากแนวคิดดังกล่าวน าโยงไปสู่ “แนวทางกระบวนการเรียนการสอน” เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนได้ 
 1. บทเรียนเริ่มจากง่ายไปยาก ค านึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการรับรู้ของผู้เรียนแต่
ละวัย เนื้อหาวิชามีความต่อเนื่องและขยายไปสู่ความรู้แขนงอื่น ๆ เพื่อเสรอมสร้างความเข้าใจต่อชีวิต
และโลก 
 2.  วิธีเรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนักเรียนการน าเสนอเป็นไป
ตามธรรมชาติ ไม่ยัดเยียดหรือกดดัน เนื้อหาท่ีเรียนไม่มากเกินไปจนผู้เรียนเกิดความล้า และไม่น้อย
เกินไปจนผู้เรียนหมดความสนใจ 
 3.  ส่งเสริมการคิดทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิดของ
ผู้เรียน รวมท้ังความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีระบบ จากการประมวลข้อมูล และ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  
 4.  การเรียนรู้สัมผัสและสอดคล้องกับธรรมชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสความงาม
และความเป็นไปของสรรพส่ิงรอบตัว บทเรียนไม่จ ากัดสถานท่ีและเวลาทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้อย่างเท่า
เทียม 
 5.  มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ภาษาท่ีใช้จูงใจเด็ก ให้ก าลังใจและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 
 6.  ส่ิงท่ีใช้ประกอบการเรียนเร้าใจให้เกิดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จริงและปฏิบัติได้ 
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 7.  การประเมินผล เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเอง มุ่งเน้นพัฒนาการในภาพรวม             
ของผู้เรียนมากกว่าผลการทดสอบทางวิชาการ 
 2.  การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ (2541: 33-41) ได้ศึกษาวิจัย “การเรียนรู้แบบมีส่วน ร่วม”
และสรุปว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้แสดงออกถึง ความสามารถของตน และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้นั้น ครูจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน องค์ประกอบของระบบการสอนให้สอดคล้องกัน
ท้ังระบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตใจเข้า ร่วมในการเรียนรู้ โดยใช้ยุทธวิธี 4 ประการ ดังนี้คือ  
        ยุทธวิธีที่ 1 วิธีสอนแบบดาว 5 แฉก คือ 
 1. การเรียนเป็นกลุ่ม 
 2. การใช้ค าถามเป็นส่ือให้เด็กคิด 
 3. การให้ผู้เรียนท ากิจกรรมและสร้างผมงาน 
 4. การช่วยให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการโดยเสริมด้วยส่ือสายตาต่าง ๆ 
 5. การเช่ือมโยง 
         ยุทธวิธี 2 การสร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก ดังนี้         

 1.  สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง    

 2.  จัดบริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายนอกเหนือไปจากห้องเรียนปกติและ
ห้องสมุด โดยมีครูคอยให้ความช่วยเหลือ       

 3.  จัดศูนย์วิทยาการให้เป็นแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายนอกเหนือไปจากห้องเรียนปกติและ
ห้องสมุด  โดยมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อช่วยส่งเสริมส่ิงแวดล้อมท่ีบ้าน
ร่วมมือกับผู้ปกครองดูแลส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่นอกบ้าน และนอกโรงเรียน      
 ยุทธวิธีที่  3  การแนะแนวและจิตวิทยา โดยประสานระหว่างครู ผู้ปกครอง  ครูแนะแนว  
และนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ ในการแนะแนว โดยการท างานเป็นทีม  พัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ผู้เรียนให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีถูกต้อง
เหมาะสม                                                              
         ยุทธวิธี  4  การประเมินผล  โดยใช้  5 กระบวนการ  คือ    

 1.  การประเมินผลโดยการทดสอบความรู้หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

 2.  การประเมินผลจากแฟ้มผลงานหรือแฟ้มสะสมงาน  (Portfolio)  ของผู้เรียน 

 3.  การประเมินจากการติดตามการท างานของผู้เรียน    

 4.  การประเมินจากพัฒนาการลักษณะนิสัยของผู้เรียน    

 5.  การประเมินจากข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถด้นต่างๆของผู้เรียน 
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 3.  การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด      

 ทิศนา แขมมณี  และคณะ (2541:47-65) ได้ศึกษาวิ จัยเรื่อง“การเรียนรู้ เพื่ อพัฒนา
กระบวนการคิด” ได้น าเสนอรูปแบบท่ีน่าสนใจมาก คือ “การพัฒนากระบวนการคิดด้วยกลยุทธ์หมุน
วงล้อทางปัญญา” ซึ่งสรุปได้ว่า “การคิด” มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ด้าน คือ คุณสมบัติท่ีเอื้ออ านวย
ต่อการคิด ทักษะการคิด ลักษณะการคิด กระบวนการคิด การควบคุมและประเมินการคิดของตนเอง 
และข้อมูลท่ีใช้ในการคิด ถ้าครูศึกษาและมีความเข้าใจในองค์ประกอบของความคิด และพยายามปลุก
กระตุ้นสมองของผู้เรียนให้มีการเคล่ือนไหว มีการใช้ความคิดในลักษณะต่างๆ ก็จะสามารถพัฒนาการ
คิดของผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น ครูอาจใช้แนวทางในการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ดังนี้ 
 แนวที่ 1 ใช้โปรแกรมส่ือส าเร็จรูป หรือบทเรียน/กจิกรรมส าเร็จรูปเพื่อพัฒนาการคิดโดยตรง 
 แนวที่ 2 ใช้รูปแบบหรือกระบวนการสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด 
 แนวที่ 3 พยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิด 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาวิชาต่างๆ  
 การใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการกระตุ้นสมองและหมุนวงล้อทางปัญญาของผู้เรียนให้สามารถคิด
อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้เยาวชนของชาติ “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้” เป็นผู้มีเหตุผล มีความคิด
วิจารณญาณในการด าเนินชีวิต และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 4.  การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ     

 สุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของชีวิตท่ีสมบูรณ์ ดนตรีเป็น
เรื่องของ ความไพเราะ ศิลปะเป็นเรื่องของ ความงาม และกีฬาเป็นศิลปะของ การเคล่ือนไหว ซึ่ง สุกรี เจริญ
สุข และคณะ (2541 : 75-79) ได้ศึกษาหลักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
และสรุปว่าประกอบด้วยหลักการ 3 ส่วน คือ หลักความเหมือน หลักความต่าง และหลักความเป็นฉัน จะขาด
อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ 
 ความเหมือน ได้แก่ การเลียนแบบมนุษย์และธรรมชาติ การได้เห็นได้ฟัง และได้ท าซ้ าจนเกิดความ
แม่นย า เช่น การเรียนเสียงดนตรี การเลียนแบบการเล่นกีฬา การสร้างงานศิลปะตามแบบ เป็นต้น 
 ความต่าง เป็นความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงจากความจ าเจ ต้องการแสวงหาส่ิงใหม่ๆ เพื่อความมี
ชีวิตชีวา เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์   และเพื่อให้เกิดความแตกต่าง 
 ความเป็นฉัน เป็นการค้นพบของตนเอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ความสมบูรณ์ลงตัวของศิลปะและ
ดนตรีจะต้องต้ังอยู่บนความเป็นตัวของตัวเอง สามารถอวดความเป็นฉัน ซึ่งหมายรวมถึงรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของชุมชน         

 ฉะนั้นในกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสุนทรียภาพดังกล่าว ผู้เรียนควรได้รับการฝึกในด้านการ
เลียนแบบ การแสวงหาความแตกต่าง และการค้นพบเอกลักษณ์เฉพาะตน ผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนา
สุนทรียภาพอย่างครบถ้วนท้ังด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีรสนิยมทางสุนทรียภาพ มี
สุขภาพและน้ าใจนักกีฬา  

5. การเรียนรู้เพื่อนพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 

อ าไพ สุจริตกุล และคณะ (2541 : 83-99) ได้ศึกษาเรื่อง การเรียนรู้เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย” โดย
การฝึกฝนกาย วาจา ใจ เพื่อใสอดคล้องกับเป้าหมายแงการพัฒนาสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ คือ การสร้าง
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ความสมดุลระหว่างความมั่งค่ังทางวัตถุความเจริญงอกงามทางจิตใจ และความอาทรต่อธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคใหม่จ าเป็นต้องก าหนดลักษณะนิสัยคนในชาติให้มีวิถี
การปฏิบัติตนทางกาย วาจา ใจ ขั้นพื้นฐาน มีสติสัมปชัญญะเพื่อการครองตน มีความรักในเพื่อนมนุษย์และ
ธรรมชาติ และมีคุณธรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ ความมีระเบียบวินัย ความกตัญญู ความมีเมตตา ความเสียสละ 
ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ฯลฯ 

 การสร้างลักษณะนิสัยตามแนวทางนี้จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การสอนใหม่  ๆเพื่อการปลูกฝังลักษณะ
นิสัยและคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
 1.  เทคนิคการฝึกสติและสมาธิแบบใหม่ๆท่ีตรงกับรสนิยมของผู้เรียน 
 2.  การเรียนรู้ด้วยการเล่นและกิจกรรมสนุกท่ีแฝงสาระทางคุณธรรม 
 3.  การเรียนรู้จากชีวิตด้วยกิจกรรมชุมชน และการใช้กรณีตัวอย่าง 
 4.  การแนะแนวโดยครูทุกคน ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแต่หน้าท่ีของครูแนะแนว 
 5.  การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยการเอาใจใส่พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 รูปแบบกระบวนการเรียนอย่างมีความสุข การเรียนรู้แบบมี ส่วนร่วม การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิด การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพ และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยล้วนแต่ปฏิวัติ
กระบวนการเรียนรู้จากการท่องจ าเพื่อสอบให้ได้ ไปเป็น “การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ” ผู้เรียนได้สัมผัส ได้คิด 
ได้ทดลอง ได้ฝึกฝนด้วยตนเองจนเกิดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง ให้มีความสามารถทางความคิด การ
แสวงหาและสร้างความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรมนั้น จ าเป็นจะต้องเปล่ียนวิธีการสอนแบบท่องจ า ซึ่งเป็น
วิธีการเรียนการสอนท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตจริง มาเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นการ
ปฏิบัติจริง ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ การเรียนการสอนแบบใยแมงมุม การเรียนการสอนแบบ Storyline การเรียนการสอนแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา การเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้ท้ัง 5 วิธีท่ีกล่าวข้างต้น โดยให้
ผู้เรียนได้เรียนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ และเกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

หลักการและแนวคิดที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นคนท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักท่ีว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ และให้ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2545 : 2)   
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ตัวบ่งชี้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ค านึงถึงตัวบ่งช้ีซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตัวบ่งช้ี 
(อรทัย มูลค า และคณะ. 2543 : 23-24) ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งช้ีการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ 
  1.1  ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติละส่ิงอวดล้อม 
  1.2  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดวิธีการของตนเอง 
  1.3  ผู้เรียนท ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม 
  1.4  ผู้เรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการตลอดจนได้แสดงออก
อย่างชัดเจนและมีเหตุผล 
  1.5  ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบ แก้ปัญหา ท้ังด้วยตนเองและร่วม
ด้วยช่วยกัน 
  1.6  ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  1.7  ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของ
ตนเองอย่างมีความสุข 
  1.8  ผู้เรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและมีความรับผิดชอบในการท างานผู้เรียนฝึกประเมิน 
ปรับปรุงตนเอง และยอมรับผู้อื่น ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.  ตัวบ่งช้ีการสอนของครู  ได้แก่ 
  2.1  ครูเตรียมการสอนท้ังเนื้อหาและวิธีการ 
  2.2  ครูจัดส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศท่ีปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ 
  2.3  ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล  และแสดงความเมตตาผู้เรียนอย่างท่ัวถึง 
  2.4  ครูจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
  2.5  ครูส่งเสริมไห้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 
  2.6  ครูส่งเสริมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมท้ังสังเกตส่วนดีและ
ปรับปรุงส่วนด้อยของผู้เรียน  
  2.7  ครูใช้ส่ือการสอนเพื่อฝึกการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ 
  2.8  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเช่ือมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง 
  2.9  ครูฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
  2.10 ครูสังเกตและประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
หลักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีดังนี้   

 1.  กิจกรรมท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมท้ังทางด้านร่างกาย  สติปัญญา สังคม และอารมณ์ 
ท้ังนี้เพื่อ ให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้ามาร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างท่ัวถึงและมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
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ท าได้  การท่ีผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้กระท าจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและกระตือรือร้น ท่ีจะเรียน
อย่างมีชีวิตชีวา กิจกรรมท่ีจัดจึงควรเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.1  ช่วยให้ผู้เรียนได้เคล่ือนไหวในลักษณะใดได้ลักษณะหนึ่งเป็นระยะๆ เหมาะสม
กับวัยและความสนใจของผู้เรียน 
  1.2  มีประเด็นท้าทายให้ผู้เรียนได้คิด เป็นประเด็นท่ีไม่ยากหรือง่ายมากเกินไป
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดหรือท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  1.3  ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนจากบุคคลหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัว 
  1.4  ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน เกี่ยวข้องกับชีวิต ประสบการณ์และ
ความเป็นจริงของผู้เรียน 
 2. ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคัญ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม ได้พูดคุย
ปรึกษาหารือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะช่วย
ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นและจะปรับตัวให้สามารถอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 3. ยึดการค้นพบด้วยตนเองเป็นวิธีการส าคัญ โดยให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง ท้ังนี้เพราะการค้นพบความจริงใดๆ ด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนมักจะ
จดจ าได้ดีและมีความหมายโดยตรงต่อผู้เรียน รวมทั้งเกิดความคงทนของความรู้ 
 4. เน้นกระบวนการ (Process) ควบคู่ไปกับผลงาน (Product) โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ถึงกระบวนการต่างๆท่ีท าให้เกิดผลงาน มิใช่มุ่งจะพิจารณาถึงผลงานแต่เพียงอย่างเดียว ท้ังนี้
เพราะประสิทธิภาพของผลงานขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพผลของกระบวนการ 
 5. เน้นการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยให้ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติจริง 
และพยายามติดตามผลการปฏิบัติของผู้เรียน 
 
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีบทบาทของครู
และผู้เรียนแตกต่างกัน (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542 : 11-14) ดังนี้ 
 รูปแบบท่ี 1 Student-centred Class รูปแบบนี้ครูจะเป็นผู้เตรียมเนื้อหา วัสดุ อุปกรณ์ 
และส่ือท้ังหมด แล้วให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีครูคอยดูแลก ากับและหาค าปรึกษา 
กิจกรรมในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือจับคู่ 
 รูปแบบท่ี 2 Learner-based Teaching รูปแบบนี้ครูจะคอยกระตุ้นหรือมอบหมายให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในเรื่องท่ีจะเรียนเอง หรืออาจจะท าส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัย
ประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญของผู้เรียนเป็นพื้นฐาน 
 รูปแบบท่ี 3 Learner Independence หรือ Self-directed Learning รูปแบบนี้ผู้เรียนจะ
เป็นอิสระจากช้ันเรียน ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าจากส่ือท่ีจัดไว้ในศูนย์การเรียนด้วยตนเอง แล้ว
เลือกงานหรือฝึกปฏิบัติตามต้องการ ตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง โดยอาจศึกษาตามพลัง
หรือจับคู่ หรือศึกษาเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ 
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บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

 1.  บทบาทด้านการเตรียมการ การประกอบด้วย  
1.1.  การศึกษาและวิเคราะห์เรื่องท่ีจะสอน เพื่อเตรียมตนเองให้พร้อมส าหรับ

บทบาทของผู้เป็นแหล่งความรู้ (Resource Person) ซึ่งจะต้องให้ค าอธิบาย ค าแนะน าค าปรึกษา 
และให้ข้อมูลความรู้ท่ีเพียงพอและชัดเจนแก่ผู้เรียน ครูจะต้องมีภาระหนักในการเตรียมตนเองด้วย
การศึกษาค้นคว้าอ่าน และการทดลองปฏิบัติมากๆ ในประเด็นและเนื้อหาท่ีตนรับผิดชอบ รวมท้ัง
เตรียมข้อมูลและการประสบการณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะเป็นกระโยชน์ต่อผู้เรียน   

 1.2  การเตรียมแหล่งข้อมูล เมื่อบทบาทครูไม่ใช่ผู้บอกเล่ามวลความรู้อีกต่อไปครูจึงต้อง
เตรียมแหล่งข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียนท้ังในรูปแบบของส่ือการเรียน ใบความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
จะใช้ประกอบกิจกรรมในห้องเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีข้อมูลความรู้ท่ีผู้เรียนสามารถ
เลือกศึกษาค้นคว้าตามความต้องการหรือแหล่งเรียนผู้ต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์ส่ือ ห้องสมุด 
ห้องโสตทัศนศึกษา ห้องสมุดภาควิชา ห้องปฏิบัติการวิชาต่างๆ และห้องพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียน ท้ังนี้
รวมไปถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนด้วยซึ่งครูสามารถส ารวจบัญชีรายช่ือหนังสือ อุปกรณ์ หรือส่ือ
ต่างๆ ไว้ส ารับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามท่ีก าหนดในกิจกรรมการเรียน หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมท้ัง
ในและนอกเวลาเรียน 
  1.3  การจัดท าแผนการสอน บทบาทของครูก่อนเรียนการสอนทุดครั้ง คือ การ
เรียนรู้เพื่อไห้ได้สาระส าคัญ และเนื้อหาข้อความรู้อันจะน าไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยบทบาทในส่วนนี้ครูจะท าหน้าท่ีคล้ายผู้จัดการ (Manager) ท่ีก าหนดบทบาทใน
การเรียนรู้ และความรับผิดชอบแก่ผู้เรียน ในเขาได้ท ากิจกรรมตามความต้องการ ความสามารถ และ
ความสนใจของแต่ละคน เพื่อไห้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนด 
  1.4  การเตรียมส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เมื่ออกแบบหรือก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วครู
จะต้องพิจารณาและก าหนดว่าจะใช้ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร หนังสือหรือข้อมูล แหล่งความรู้ต่างๆ 
รวมถึงห้องเรียนหรือสถานท่ีใดบ้างในการจัดกิจกรรม เพื่อให้หารเรียนรู้ดังกล่าวบรรลุผลแล้วจัก
เตรียมให้พร้อม บทบาทของครูตรงนี้จึงเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อให้การเรียนรู้
บรรลุผล 
  1.5  การเตรียมการ วัดและประเมินผล บทบาทในด้านการเตรียมการอีกประการ 
หนึ่ง คือ การเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยการวัดให้ตรงตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ และให้ครอบคลุมท้ังในส่วนของกระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ท่ีเกิดขึ้น                   
ท้ังด้านพุทธิพิ สัย (Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill) โดนเตรียมวิธีการวัดและ
เครื่องมือวัดให้พร้อมก่อนทุกครั้ง     
 2.  บทบาทด้านการด าเนินการ เป็นบทบาทขณะผู้เรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  
ประกอบด้วย 
  2.1  การเป็นผู้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษา(Helper and Advisor)คอยให้ค าตอบ
เมื่อผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ เช่น ให้ข้อมูลหรือความรู้ในเวลาท่ีผู้เรียนต้องการเพื่อให้การเรียนรู้
นั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  2.2  การเป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง(Supporter and Encourager)ช่วยสนับสนุน
หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง รวมท้ังให้การเสริมแรงตาม
ความเหมาะสม 
  2.3  การเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม (Active Participant) โดยมีส่วนร่วมขณะ
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และอาจให้
ข้อมูล เนื้อหาความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
  2.4  การเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) ตรวจสอบผลการท างานตามกิจกรรม
ของผู้เรียน เพื่อให้ถูกต้องชัดเจน และสมบูรณ์ สังเกตและบันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งประเด็นส าคัญ ๆท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นขณะด าเนินกิจกรรม 
  2.5  การเป็นผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้ข้อเสนอแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
  2.6  การเป็นผู้สร้างเสริมบรรยากาศท่ีอบอุ่นเป็นมิตร โดยการสนับสนุนเสริมแรง
และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมท างานกับกลุ่ม แสดงความคิดเห็นเปิดเผยเต็มท่ี ยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน อภิปรายโต้แย้งแสดงความคิดเห็นด้วยถ่วงทีนุ่มนวล ให้เกียรติและเป็นมิตร โดย
มีจุดมุ่งหมายของกลุ่มบรรลุความส าเร็จ 
 3.  บทบาทด้านการประเมิน เป็นบทบาทท่ีครูผู้สอนต้องด าเนินการเพื่อตรวจสอบว่าสามารถ
จัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท้ังนี้ครูควรเตรียม
เครื่องมือและวิธีการให้พร้อมก่อนถึงขั้นตอนการวัดและประเมินผลทุกครั้ง  และการวัดควรให้
ครอบคลุมทุกด้านโดยเน้นการวัดจาดสภาพจริง(Authentic Measurement)จากการปฏิบั ติ 
(Performance) และจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งในการวัดและประเมินผลนี้นอกจากครูจะ
เป็นผู้วัดและประเมินผลแล้ว  ผู้เรียนและสมาชิกของแต่ละกลุ่มควรจะมีบทบาทร่วมวัดและประเมิน
ตนเองและกลุ่มด้วย 
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บทสรุป  

 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น  เป็นการจัดการเรียนการสอน  ครูจะต้องวาง
แผนการจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด แสดงความคิดเห็น ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง  ๆ
ส่งเสริมกระบวนการคิด ค้นคว้า และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการท่ีส าคัญความสัมพันธ์ระหว่าง
การยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และการประเมินตามสภาพจริงนั้นกระบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบท่ีผู้เรียนมีส่วนร่วม
อย่างมากในการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนความรู้สึกต่อกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นลักษณะท่ีส าคัญของการ
เรียนอย่างมีความหมายส่ิงท่ีเรียนกับส่ิงท่ีปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันควรเหมือนกัน การประเมินต้องใช้แบบ
การวัดท่ีหลากหลาย ไม่ใช้เพียงแบบทดสอบท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนรู้อะไรเพียงอย่างเดียว แต่ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนจะใช้ส่ิงท่ีเขารู้ได้อย่างไร ดังนั้น การประเมินผลตามสภาพจริง นอกจากยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างบางประการของการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางขึ้นได้ด้วยตนเอง 
วิธีการใดก็ตามท่ีค านึงถึงความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม 
ฝึกการใช้กระบวนการคิดระดับสูง ฝึกทักษะด้านอภิปัญญา เน้นความร่วมมือ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ประเมินตนเอง จัดได้ว่าเป็นการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ หากวิธีการท่ีใช้การจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้
เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวมาก ก็ถือว่ามีระดับการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญมาก หากเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
น้อยลง โดยบางกิจกรรมผู้สอนยังคงมีการอธิบายหรือน าเสนอเนื้อหาสาระท่ีมีความสลับซับซ้อนอยู่ ระดับ
ของการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญก็ลดลง แต่มิได้หมายความว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ดี ผู้สอนสามารถปรับเปล่ียนและ
ตัดสินใจในการเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมได้ตลอดเวลา ท้ังนี้ควรค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ และเด็กได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี   

 



 

บทที่ 3 
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

 
บทน า 
 

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันโดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และใน
ความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการ
เป็นก าลังใจแก่กันและกัน คนที่ เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่
รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาขิก
ทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่มการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือสามารถ
น ามาใช้กับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับชั้น และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนในด้านการแก้ปัญหา การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ การคิดแบบหลากหลาย            
การปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน การเน้นคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างประชาธิปไตยในชั้นเรียน 
ทักษะทางสังคม การสร้างนิสัยความรับผิดชอบร่วมกัน และความร่วมมือภายในกลุ่ม 

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  (Cooperative  Learning) 
 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ(Cooperative  Learning)หมายถึง กิจกรรมการเรียน
การสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการ 
อาทิ ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียนช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันท าให้
นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างข้ึนช่วยการปรับตัวในสังคมดีข้ึน 
 บทบาทของครู 
 1.  ก าหนดขนาดของกลุ่ม (โดยปกติประมาณ 2-6 คนต่อกลุ่ม) และลักษณะของกลุ่มควรเป็น
กลุ่มท่ีคละความสามารถ (มีทั้งผู้ที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง และเรียนอ่อน) 
 2.  ดูแลการจัดลักษณะการนั่งของสมาชิกกลุ่มให้ท างานร่วมกันได้สะดวก และง่ายต่อการ
สังเกตและติดตามความก้าวหน้าของกลุ่ม 
 3.  ชี้แจงกรอบกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละคนเข้าใจวิธีการและกฎเกณฑ์การท างาน 
 4.  สร้างบรรยากาศที่เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ของสมาชิกกลุ่ม 
 5.  เป็นที่ปรึกษาของทุกกลุ่ม และคอยติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของกลุ่มและ
สมาชิก 
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 6.  ยกย่องเมื่อนักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้รางวัล ค าชมเชยในลักษณะกลุ่ม 
 7.  ก าหนดว่าผู้เรียนควรท างานร่วมกันแบบกลุ่มนานเพียงใด 
 ขั้นตอนของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ       

 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 34-35) ได้เสนอขั้นตอนของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ไว้ดังนี้ 
 1.  ขั้นเตรียม กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบด้วย ครูแนะน าทักษะในการเรียนรู้ร่วมกัน และ
จัดเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 2-6 คน ครูควรแนะน าเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม แข้งวัตถุประสงค์ของบทเรียน และการท ากิจกรรมร่วมกัน และการฝึกฝนทักษะพ้ืนฐาน
จ าเป็นส าหรับการท ากิจกรรมกลุ่ม 
 2.  ขั้นสอน ครูน าเข้าสู่บทเรียน แนะน าเนื้อหา แนะน าแหล่งข้อมูล และมอบหมายงานให้
นักเรียนแต่ละกลุ่ม 
 3.  ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อย โดยที่แต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นขั้นที่สมาชิกในกลุ่มจะได้ร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่ม ในขั้นนี้ครู
อาจก าหนดให้นักเรียนใช้เทคนิคต่างๆ เช่น แบบ JIGSAW , TGT, STAD, TAI, GT, LT, NHT, CO-
OP CO-OP  เป็นต้น ในการท ากิจกรรมแต่ละครั้งเทคนิคที่ ใช้แต่ละครั้งจะต้องเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละเรื่อง ในการเรียนครั้งหนึ่งๆ อาจต้องใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
หลายๆ เทคนิคประกอบกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการเรียน 
 4.  ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่
ครบถ้วนแล้วหรือยัง ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล ในบาง
กรณีผู้เรียนอาจต้องซอ่มเสริมส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง ต่อจากนั้นเป็นการทดสอบความรู้ 
 5.  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและผู้เรียนช่วยกันสรุปผลเรียน ถ้ามี
สิ่งที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจครูควรอธิบายเพ่ิมเติม และผู้เรียนช่วยกันประเมินผลการท างานกลุ่ม และ
พิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน และอะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุง  
 หลักการจัดลุ่มนักเรียน 

ผู้สอนจะต้องศึกษาคะแนนสอบวิชาใดวิชาหนึ่งของนักเรียน แล้วเรียงอันดับที่จากคนที่มี
คะแนนสูงสุดไปหาคนที่มีคะแนนต่ าสุด แล้วจัดให้แต่ละกลุ่มมีคนเก่ง ปานกลางและอ่อน คละกันทุก
กลุ่ม  ในแต่ละกลุ่มควรจะมีทั้งเพศชายและหญิงคละกันด้วย และกลุ่มที่มีขนาดพอเหมาะ คือ กลุ่ม
ที่มีสมาชิก 4 คน ดังตัวอย่างในห้องเรียนที่มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 25 คน ให้เรียงอันดับคะแนนจาก
คนที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุดตามล าดับ  แล้วจัดกลุ่มตามอันดับที่  ดังตาราง  2 
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ตาราง   2   การจัดกลุ่มเรียงอันดับคะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด 

ระดับ
ความสามารถ 

กลุ่มท่ี  1 กลุ่มท่ี  2 กลุ่มท่ี  3 กลุ่มท่ี  4 กลุ่มท่ี  5 กลุ่มท่ี  6 

เก่ง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
อ่อน 
อ่อน 

1 
12 
13 
24 
25 

12 
11 
14 
23 
 
 

3 
10 
15 
22 

4 
9 
16 
21 

5 
8 
17 
20 

6 
7 
18 
19 

 

การแบ่งกลุ่มแบบนี้จะเห็นได้ว่าทุกกลุ่มจะมีนักเรียนคละ เก่ง ปานกลาง อ่อน เหมือนกัน  
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือนี้จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยนักเรียนทุกคนในกลุ่มจะมี
ความสบายใจในการพูดคุย ซักถามกัน การให้ความรู้แก่กัน คนเก่งจะเกิดความภาคภูมิใจในการให้
ความรู้แก่คนปานกลาง และคนอ่อน คนปานกลางจะเรียนรู้วิธีเรียนจากคนเก่ง และทั้งคนเก่งและ
คนปานกลางจะช่วยคนอ่อน ซึ่งการเรียนรู้วิธีเรียนปานกลางและคนอ่อนคะแนนสูงขึ้น และมี
ความสุขในการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือส าหรับผู้สอน การสอนโดยใช้กระบวนการ
กลุ่มร่วมมือเหมาะส าหรับใช้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ดังนั้น ผู้สอนควรตั้งกติกาในการสอน  เช่น 
ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจเรื่องให้มากที่สุดเท่าๆ กัน  เพราะ
หลังจากศึกษาเรื่องทีผู้สอนก าหนดให้แล้ว  ผู้สอนอาจท ากิจกรรมต่อเนื่องได้อีกหลายวิธี เช่น  อาจ
ให้สมาชิกในกลุ่มจับสลากออกมาเป็นตัวแทนน าเสนอผลงานหรือเล่นเกม ถ้าน าเสนอได้ดีก็อาจท าให้
สมาชิกในกลุ่มได้คะแนนดี แต่ถ้าคนอ่อนจับสลากได้แล้วน าเสนอได้ไม่ดีก็อาจท าให้สมาชิกทุกคนใน
กลุ่มเสียคะแนนได้ หรือผู้สอนอาจให้ทุกคนในกลุ่มทดสอบ แล้วน าคะแนนที่ได้มารวมกันแล้วหาร
ด้วยจ านวนสมาชิกในกลุ่ม ผลลัพธ์คือคะแนนของแต่ละคน ถ้าฝึกฝนคนอ่อนก็จะท าให้ทุกคนได้
คะแนนดีได้ด้วย หรืออาจจับสลากให้ตัวแทนออกมาแข่งขันเกมก็ได้ ถ้าได้คนเก่ง คนปานกลาง            
ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ถ้าได้คนอ่อนก็อาจท าให้แพ้ได้ถ้าฝึกฝนกันมาไม่ดี เป็นต้น และในการเก็บ
คะแนนหรือทดสอบเพ่ือเก็บคะแนนจริง ไม่ควรเก็บคะแนนจากลุ่ม เพราะกระบวนการกลุ่มแบบนี้
จัดไว้ส าหรับฝึกฝนความรู้ เมื่อฝึกฝนจนมั่นใจว่าเด็กทุกคนมีความรู้สึกจึงทดสอบเป็นรายบุคคลเพ่ือ
เก็บคะแนนเป็นรายบุคคลก็ได้ 
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เทคนิคการเรียนรู้แบบการแข่งขันเป็นทีม  (Teams-Games-Tournaments : TGT) 
 สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์  (2544 : 10-24)  ได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้โดยกระบวนการ
กลุ่มไว้หลายเทคนิค  ดังนี้  เทคนิคการเรียนรู้แบบ  TGT  เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนการสอน
ในจุดประสงค์ท่ีต้องการให้กลุ่มผู้เรียนได้ศึกษาประเด็นหรือปัญหาที่มีค าตอบการใช้ภาษา  ภูมิศาสตร์  
และทักษะการใช้แผนที่  และความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ  TGT 
 ขั้นที่  1 บทเรียนที่ 1 (First Lesson) ผู้สอนต้องมีแผนการสอนส าหรับบทเรียนที่ 1 ใช้เวลา
กี่คาบก็ได้ตามต้องการ 
 ขั้นที่  2 บอกให้นักเรียนทราบถึงการจัดทีมและการท าแบบฝึกหัด ( Introducing Team  

Assignments and Team Practice) ผู้สอนต้องมีสิ่งต่อไปนี้  
   1.  แบบฝึกหัดและค าเฉลยให้ผู้เรียน  2  คน  ต่อ  1  ชุด  

   2.  บันทึกคะแนนรวมของทีม  พร้อมชื่อสมาขิกในทีม (เว้าว่างชื่อทีม)  
 จากนั้นผู้สอนควรปฏิบัติ  ดังนี้       

 1.  แนะน าทีม อธิบายถึงการท างานเป็นทีมและร่วมทีม โดยผู้สอนพูดดังนี้ จากนี้ไปอีกหลาย
สัปดาห์เราจะเรียนโดยวิธีใหม่ซึ่งเรียกว่า TGT ซึ่งย่อมาจาก Teams-Games-Tournaments  ผู้เรียน
จะเรียนและท างานเป็นทีม การรวมทีมและช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกทีมเดียวกันเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือ
ทดสอบว่าแต่ละคนเรียนได้ดีเพียงใดจะมีการแข่งขันทุกๆ สัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง หรือสัปดาห์ละ 2  
ครั้ง  คะแนนที่แต่คนได้จาการแข่งขันจะน ามาคิดเป็นคะแนนของทีม ในแต่ละสัปดาห์ผู้เรียนจะมี
โอกาสเรียนกับทีมและช่วยเหลือให้ความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขัน 
วันนี้ครูมีรายชื่อสมาชิกที่จะรวมกันพร้อมแล้ว ทุกทีมจะมีสมาชิกที่มีความเท่าเทียมกันทั้งด้าน
ความสามารถและความแตกต่างระหว่างเพศ ตอนนี้จะมีเวลาให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดและศึกษา
ร่วมกันในทีมท้ังนี้เพ่ือจะได้เตรียมทีมเพ่ือเข้าแข่งในวันต่อไป     
 2.  บอกให้ผู้เรียนทราบว่าใครสังกัดทีมใดต่อไปนี้ครูจะอ่านรายชื่อผู้เรียนที่จะร่วมทีมกัน  
ผู้เรียนที่อยู่ทีมเดียวกันให้ไปนั่งใกล้กัน แล้วเลือกชื่อทีมที่ต้องการ ควรเลือกชื่อทีมที่ดีเพราะทีมจะต้อง
ใช้ชื่อนี้ต่อไปอีกนานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ 
 ขณะที่ผู้เรียนเลือกชื่อทีม  ผู้สอนแจกกระดาษแบบฝึกหัดและกระดาษค าตอบให้ผู้เรียน      
1 ชุด ต่อผู้เรียน 2 คน ทั้งนี้เพ่ือเน้นให้เห็นความส าคัญในการเรียนร่วมกันผู้เรียนไม่ต้องตอบใน
กระดาษค าตอบ และไม่ต้องส่งให้ผู้สอนตรวจ กระดาษค าตอบและค าถามมีไว้เพ่ือให้ผู้เ รียนฝึกท า  
หรือผลัดกันถามตอบเท่านั้น เมื่อผู้สอนได้ชื่อแต่ละทีมแล้ว จดชื่อทีมลงในบันทึกคะแนนรวมของทีม 
 3.  แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักท าแบบฝึกหัดในทีม เมื่อทีมตกลงกันได้ในเรื่องชื่อแล้ว ผู้สอนพูด
แนะน าต่อไปว่า 
 จุดประสงค์ของการรวมทีมก็เพ่ือให้สมาชิกช่วยกันเตรียมตัวเข้าแข่งขันประจ าสัปดาห์ ในการ
แข่งขันสมาชิกทุกคนจะช่วยเพ่ิมคะแนนให้ทีมได้ถ้าตนเองท าคะแนนได้ดี  แต่ละทีมจะมีโอกาสฝึกฝน
ร่วมกันก่อนการแข่งขัน  ความส าคัญของทีมอยู่ที่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเพ่ือชัยชนะ
ของทีม การฝึกฝนจะท าแบบฝึกหัด จะท าแบบใดก็ได้แต่วิธีหนึ่งที่อาจท าได้ก็คือ ให้ผู้ เรียนดู
แบบฝึกหัดที่ครูแจกไป แบบฝึกหัดจะมีค าสั่งและค าถามเรียงตามข้อ ในการแข่งขันค าถามจะ
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คล้ายคลึงกับค าถามในแบบฝึกหัด ผู้เรียนอาจจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ 2 หรือ 3 คน แล้วช่วยกัน
อธิบายวิธีท าเพ่ือหาค าตอบแก่เพ่ือนสมาชิกที่ยังไม่เข้าใจ ผู้เรียนอาจผลัดกันถามตอบ ถ้ามีอะไรไม่
เข้าใจหรือเพ่ือนตอบผิดก็ช่วยกันอธิบายจนกว่าจะเข้าใจ 
 จากนั้นผู้สอนสาธิตวิธีท าแบบฝึกหัด โดยให้ผู้เรียนอาสาสมัครมาแสดงหน้าชั้น  แบบฝึกหัด
นั้นอาจเลือกมาจากแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น  หรือแบบฝึกหัดอ่ืนๆ  ก็ได้  ตัวอย่างเช่น 
 “สุนัข” เป็นประโยคหรือไม่ (ผู้สอนหยุดให้อาสาสมัครตอบถ้าตอบว่าไม่เป็น ผู้สอนอธิบายว่า
ถูกต้องแล้ว เพราะข้อความนี้ไม่สมบูรณ์ ไม่มีค ากริยาถ้าผู้สอนพูดว่า สนัขวิ่ง เราจึงจะได้ประโยคที่
สมบูรณ์ มีค ากริยา ถ้าอาสาสมัครตอบผิด ผู้สอนควรแก้ไขแล้วอธิบาย) 
 “ม้าเหยียบต้นไม้” เป็นประโยคหรือไม่ (ผู้สอนหยุดให้อาสาสมัครตอบ แล้วอธิบายเพ่ิมเติม
เช่นเดียวกับข้อ ก. จากนั้นอาสาสมัครเป็นผู้ถามบ้างในค าถามอ่ืน ผู้สอนแกล้งตอบผิดเพ่ือให้
อาสาสมัครอธิบายบ้าง) 
 จากนั้นผู้สอนพูดต่อไปว่า 
  ต่อไปนี้ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มในทีมออกเป็นกลุ่มๆ ละ 2 หรือ 3 คน แล้วผลัดกันถาม
ค าถามดังปรากฏในกระดาษแบบฝึกหัด ตรวจค าตอบที่ถูกต้องในค าเฉลย  ถ้าไม่เข้าใจค าตอบให้
ปรึกษากันในทีม ถ้ายังไม่เข้าใจอีกจึงมาถามผู้สอน อย่าเขียนสิ่งใดลงในกระดาษค าตอบ  การแข่งขัน
ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนจะมีภายใน  2-3  วันนี้  ดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนให้ดีเพ่ือจะได้ท า
ค าตอบได้ดีในการแข่งขัน 
 จากนั้นผู้สอนปล่อยให้ผู้เรียนท างานด้วยตนเองจนหมดเวลา 
  ขั้นที่  3  ทีมท าแบบฝึกหัดต่อ ผู้สอนต้องมีสิ่งต่อไปนี้  คือ 
  1.  บันทึกคะแนนรวมของทีม 
  2.  แบบฝึกหัดและค าเฉลย 
 เมื่อผู้เรียนเข้ามาในชั้น  ให้ผู้เรียนที่อยู่ทีมเดียวกันมานั่งด้วยกัน  ผู้สอนอาจทบทวนเนื้อหา   
10-15  นาทีก่อน จากนั้นแจกแบบฝึกหัดและค าเฉลย พยายามเตือนอย่าให้ผู้เรียนเขียนข้อความลงใน 
แบบฝึกหัด บอกให้ผู้เรียนทราบว่าแบบฝึกหัดมีไว้เพ่ือฝึกฝน ผู้เรียนไม่ต้องส่งให้ผู้ตรวจ ปัญหาหนึ่งที่
มักพบ เสมอคือ  เมื่อผู้เรียนท าแบบฝึกหัดไปได้ 5-10  นาที ก็บอกว่าเสร็จแล้ว  ผู้สอนต้องเตือนให้
ผู้เรียนทราบว่าจะ มีการแข่งขันการตอบปัญหา ถ้าคนใดรู้แล้วให้ช่วยเพ่ือนที่ยังไม่รู้ เพราะจะชนะได้
ทุกคนในทีมต้องท าคะแนนดีหมด 
  ขั้นที่  4  แนะน าเกี่ยวกับการแข่งขัน  ผู้สอนต้องมีสิ่งต่อไปนี้  
  1.  Games  Sheet  
  2.  กระดาษค าตอบ  
  3.  กระดาษบันทึกคะแนนแต่ละคน  
  4.  บัตรที่เรียงหมายเลขไว้เรียบร้อยแล้ว จ านวน 1  ส ารับต่อผู้เรียน  3  คน  

กระดาษบันทึกคะแนนแข่งขันพร้อมรายชื่อผู้เรียนที่เรียงล าดับความสามารถ ในการแข่งขันที่
ผ่านมาจากล าดับสูงสุดไปหาต่ าสุด 
 ในกระดาษบันทึกคะแนนการแข่งขันจะมีหัวข้อ “การจัดผู้เรียนเข้าประจ าโต๊ะ”           
ใส่เลข “1” ที่นักเรียน 3 อันดับแรกในรายชื่อ  ใส่เลข “2”  ที่นักเรียน 3 อันดับรองลงมาท าเช่นนี้ไป
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เรื่อยๆ จนจบ ถ้ายังมีชื่อผู้เรียนเหลืออยู่อีก 1 คน ให้ใส่ชื่อผู้เรียนคนนี้เพ่ิมไปที่กลุ่มสุดท้าย แต่
พยายามหลีกเลี่ยงการใส่ชื่อผู้เรียน 2 คนที่อยู่ทีมเดียวกันประจ าโต๊ะเดียวกันก่อนที่ผู้สอนจะใช้เกม  
TGT ผู้สอนควรเล่นดูก่อนกับเพ่ือนเพ่ือให้คุ้นเคยกับกฎ ผู้สอนควรเข้าใจกฎการเล่นอย่างดีก่อนน าไป
ให้ผู้เรียนใช้ในขั้นนี้ควรปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.  แนะน าการแข่งขันให้นึกเรียนทราบ ผู้สอนอาจพูดต่อไปนี้ 
 วันก่อนเราได้ฝึกเป็นทีมมาแล้วในเนื้อหาที่เรียน  วันนี้ทุกคนต้องแสดงให้เห็นว่าเราเรียนรู้
ได้มากแค่ไหน  แต่ละคนจะต้องแข่งขันกับผู้เรียนทีมอ่ืนที่มีความสามารถเท่าๆ กับผู้เรียน  คะแนนที่
ผู้เรียนได้จะไปรวมเป็นคะแนนของทีม      

 ต่อไปนี้ผู้สอนจะแจ้งให้ทราบว่าใครจะแข่งที่โต๊ะไหน แต่ละสัปดาห์ผู้เรียนจะพบคู่แข่งขันที่ไม่
ซ้ าหน้า แต่อย่างไรก็ตามผู้เรียนก็ยังสังกัดทีมเดิมอยู่ แต่ละคนจะมีโอกาสชนะเพราะทุกคนจะพบคู่
แข่งขันที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน หลังจากการแข่งขันผู้สอนจะแจกจดหมายข่าวซึ่งประกาศผลทีม
ที่ชนะ  และคนที่ท าคะแนนสูงสุดให้ทีม จงท าให้ดีที่สุด สมาชิกในทีมจะเอาใจช่วย 
 2.  จัดผู้เรียนเข้าประจ าโต๊ะ ถ้าผู้สอนไม่ต้องการให้ผู้เรียนรู้ว่าเขามีความสามารถอยู่ระดับใด  
ก็ไม่ต้องบอกว่าเรียงตามล าดับโต๊ะขึ้นอยู่กับความสามารถ แต่ละโต๊ะแจกบัตร (1) หมายเลขค าถาม 1
ชุด (2) กระดาษค าถาม (Games Sheet) (3) ค าเฉลย (4)กระดาษค าตอบ กระดาษบันทึกคะแนนของ
แถม 
 3.  แนะน าเกี่ยวกับเกมส์ ผู้สอนอธิบายจุดประสงค์และกติกาของการเล่นเกมส์ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 กติกา  
 1. คนแรกเป็นคนหยิบบัตรหมายเลขค าถามขึ้นมาดูหมายเลข แล้วดูหมายเลขเดียวกันในกระดาษ
ค าถาม (Games Sheet) แล้วอ่านค าถามให้ทุกคนได้ยินกันทั่วทั้งโต๊ะ เสร็จแล้วตอบค าถาม 
 2.  คนถัดมาอาจเป็นผู้ท้าทายที่หนึ่ง ถ้าคิดว่าคนแรกตอบผิด และต้องการให้ค าตอบที่คิดว่าถูกต้อง 
(หรืออาจไม่ท้าทายแล้วผ่านไปให้คนที่ 3 เลยก็ได้) 
 3.  คนที ่3 เป็นผู้ท้าทายที่ 2 ถ้าเห็นว่าคนที่ 1 ตอบผิด และคนที่ 2 ผ่าน คนที่ 3 อาจท้าทายคนที่ 1 
แทน และให้ค าตอบที่ถูกได้ ใครก็ตามที่ตอบถูกจะมีสิทธิ์เก็บบัตรหมายเลขค าถามใบนั้นไว้ ถ้าคนที่ 1 ซึ่งเป็น
คนอ่านค าถามตอบผิด ไม่อีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าผู้ท้าทายคนใดตอบผิดจะต้องคืนบัตรหมายเลขค าถาม บ 1 ใบ 
เข้าไว้ในกอง เมื่อเริ่มเล่นเกมให้ผู้แข่งขันจับบัตรหมายเลขค าถามเพ่ือดูว่าใครจะได้เล่นเป็นคนแรก ใครได้บัตร
ที่มีหมายเลขสูงสุดจะได้เล่นเป็นคนแรก จากนั้นคนที่เริ่มเล่นเป็นคนแรกสลับบัตรแล้วหยิบบัตรใบต้นขึ้นมา
อ่านค าถามข้อที่มีตัวเลขตรงกันกับเลขในบัตรหมายเลข เช่น ถ้าหยิบได้บัตรหมายเละ5 ก็อ่านค าถามที่ 5 คน
เล่นคนแรกมีสิทธิ์เดาได้ และถ้าตอบผิดก็ไม่ถูกหักคะแนน หลังจากผู้เล่นคนที่ 1ให้ค าตอบแล้ว ผู้เล่นคนที่อยู่
ซ้ายมือถัดไปมีสิทธิ์ท้าทายถ้าคิดว่าคนที่ 1 ตอบผิด แต่ถ้าผ่านไม่ท้าทาย คนที่ 3 จะมีสิทธิท้าทายได้ แต่คน
ท้าทายต้องระวังเพราะถ้าตอบผิดจะต้องเสียบัตร 1 ใบเมื่อคนที่ 1 ตอบแล้ว คนที่ 2 ที่ 3 ท้าทายหรือผ่าน
แล้ว คนที่ 3 จะดูค าตอบในค าเฉลย ใครตอบถูกก็ได้บัตรใบนั้นไว้  ถ้าผู้ท้าทายคนใดคนหนึ่งตอบผิดจะต้อง
เสียบัตรที่มีอยู่ไป 1 ใบ โดยใส่ลงในกอง ถ้าไม่มีผู้ใดตอบถูกเลยจะต้องคืนบัตรใบนั้นลงไปในกอง
เช่นเดียวกัน รอบถัดไปให้เวียนซ้าย ดั้งนั้นคนที่เป็นคนที่ 2 ในรอบแรกจะกลายเป็นคนเล่นที่หนึ่ง อ่าน
ค าถาม ตอบค าถาม คนที่เล่นเป็นคนที่ 3 ในรอบก่อนจะกลายเป็นคนเล่นที่ 2 มีสิทธิ์ท้าทายคนเล่นที่  
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1 หรือผ่านให้คนเล่นที่ 3 (ซึ่งเป็นคนเล่นที่ 1 ในรอบก่อน) เล่นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนหมดเวลาหรือจน
บัตรหมดกอง เมื่อเลิกเล่นแต่ละคนนับบัตรที่ตนครอบครองว่ากี่ใบ  แล้วใส่จ านวนในกระดาษบันทึก
คะแนน ถ้าเวลายังเหลืออยู่อาจสลับบัตรแล้วเล่นเกมใหม่อีกก็ได้  เป็นรอบท่ี  2  หรือ  3  เป็นต้น 
 4.  เล่นเกม  ผู้เรียนทุกคนเริ่มเล่นเกมพร้อมกันด้วยชุดค าถามท่ีเหมือนกัน  ผู้สอนเดินไปตาม
โต๊ะต่างๆ เพ่ือตอบปัญหาข้อสงสัย และให้แน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจกติกา เมื่อเหลืออีก 10 นาที  จะหมด
เวลา ให้ผู้เรียนนับจ านวนบัตรที่แต่ละคนมี  แล้วกรอกจ านวนลงในกระดาษบันทึกคะแนนของแต่ละ
เกม พร้อมชื่อ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 การบันทึกคะแนนของแต่ละคน 

โต๊ะที.่........... 

ชื่อผู้เล่น ทีม เกม  1 เกม  2 เกม  3 เกม  4 เกม  5 

สมชาย 
มานะ 
ทิพย์สุดา 

ยอดเยี่ยม 
ลูกช้าง 

นกสีชมพู 

5 
14 
11 

7 
10 
12 

- 
- 
- 

12 
24 
23 

2 
6 
4 

 

หมายเหตุ  ที่สามได้  2  คะแนน  ที่สองได้  4  คะแนน  และที่หนึ่งได้  6  คะแนน 

 5.  การค านวณคะแนนแต่ละเกม และคะแนนการแข่งขัน ให้ผู้เรียนรวมคะแนนแต่ละเกม  
(ถ้าเล่นมากกว่า 1 เกม) แล้วใส่ในช่องคะแนนรวมของแต่ละวัน ถ้าผู้เรียนเป็นเด็กเล็ก เช่น ต่ ากว่า ป.
4 ลงมา ผู้สอนต้องตรวจดูความถูกต้องของการลงคะแนนด้วย ถ้าเป็นเด็กโต ผู้สอนให้ผู้เรียนค านวณ
คะแนนส าหรับการแข่งขันด้วย ดังตารางที่  4-6  

ตาราง  4  การค านวณการแข่งขันส าหรับเกมที่มีผู้เล่น  4  คน 

ผู้เล
่น 

กร
ณีไ

ม่ม
ีเสม

อ 

คะ
แน

นส
ูงส

ุดเท
่าก

ัน 

คะ
แน

นร
อง

เท
่ากั

น 
2 ค

น 

คะ
แน

นต
่ าเท

่าก
ัน 

2 ค
น 

คะ
แน

นส
ูงเท

่ากั
น 

3
เท

่ากั
น 

คะ
แน

นต
่ าเท

่าก
ัน 

3 ค
น 

คะ
แน

นเท
่าก

ัน 
4 ค

น 

คะ
แน

นส
ูงส

ุดเท
่าก

ัน 
2

คน
 ต่ า

สุด
เท

่าก
ัน 

2 ค
น 

คะแนนสูงสุด 6 คะแนน 5 6 6 5 6 4 5 
คะแนนรอง

อันดับ1 
 

4 คะแนน 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
3 

 
4 

 
5 

คะแนนรอง
อันดับ  2 

 
3 คะแนน 

 
3 

 
4 

 
3 

 
5 

 
3 

 
4 

 
3 

คะแนนต่ าสุด 2 คะแนน 2 2 3 2 3 4 3 
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ตาราง  5  การค านวณคะแนนการแข่งขันส าหรับเกมที่มีผู้เล่น  3  คน 

ผู้เล่น ไม่มีกรณีเสมอ 
คะแนนสูงสุด

เท่ากัน 
คะแนนต่ าสุด

เท่ากัน 
เสมอกันหมด 

คะแนนสูงสุด 
คะแนนรอง 
คะแนนต่ าสุด 
 

6 
4 
2 

5 
5 
2 

6 
3 
3 

4 
4 
4 

 

ตาราง  6  การค านวณคะแนนการแข่งขันส าหรับเกมที่มีผู้เล่น  2  คน 

ผู้เล่น ไม่มีกรณีเสมอ เสมอกัน 
คะแนนสูง 
คะแนนต่ า 

6 
2 
 

4 
4 

  

การคิดคะแนนให้ทีม 

 หลังจากการแข่งขันแต่ละครั้งสิ้นสุดลง  ผู้สอนควรคิดคะแนนทีมแล้วเขียนลงในจดหมายข่าว
เพ่ือประกาศผลให้รู้โดยทั่วกัน โดยการตรวจดูคะแนนการแข่งขันซึ่งปรากฏในกระดาษบันทึกคะแนน
รวม แล้วเขียนคะแนนนี้ใส่ลงในบันทึกคะแนนรวมของทีมของแต่ละทีม ลงในบันทึกคะแนนรวมของ
ทีม ดังตาราง 7 

 ตาราง 7 ตัวอย่างการบันทึกคะแนนรวมของทีม 

ชื่อทีม เด็กฉลาด 
รายชื่อสมาชิก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
อรรฆพร 
นิรันดร 
กัลยา 
ประภาพร 

6 
4 
5 
6 

2 
4 
2 
6 

2 
2 
4 
2 

4 
6 
6 
4 

      

คะแนนรวม 
ต าแหน่งที่ของทีมสัปดาห์นี้ 

21 
1 

41 
3 

10 
5 

20 
3 

      

คะแนนสะสม 
ต าแหน่งที่จากคะแนนสะสม 

21 
1 

35 
1 

45 
2 

65 
2 
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ผลการเคลื่อนโต๊ะการแข่งขัน 

 เมื่อจะเริ่มการแข่งขันครั้งใหม่  จะต้องมีการเตรียมเลื่อนโต๊ะการแข่งขัน  ผู้สอนจะทราบได้ว่า
ใครควรจะเลื่อนโต๊ะบ้างจากการดูคะแนนของทีม  และเขียนคะแนนลงจดหมายข่าว  การเลื่อนโต๊ะ
แข่งขันท าได้ ดังภาพประกอบ  7 

 T = ผู้ได้คะแนนสูงสุด (Top Scorer) 

M = ผู้ได้คะแนนรอง (Middle Scorer) 

 L = ผู้ได้คะแนนต่ า (Low Scorer) 
 

 T  T  T  T 

M M M M M 

 L  L  L  L 

ภาพที่ 7  การเลื่อนโต๊ะการแข่งขันเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT 

โดย วัฒนาพร ระงับทุกข์, (2542:35) 

จากภาพประกอบ 16 จะพบว่า ในการแข่งขันครั้งแรกแต่ละโต๊ะจะมีผู้ได้คะแนนสูงสุด คะแนนรอง 
และคะแนนต่ าสุด ในการแข่งขันครั้งที่สองต้องมีการเลื่อนโต๊ะการแข่งขัน โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของโต๊ะ 5 
เลื่อนไปอยู่โต๊ะ 4 และผู้ได้คะแนนสูงสุดของโต๊ะ 4, 3, 2 เลื่อนไปอยู่โต๊ะ 3, 2, 1 ตามล าดับ ส่วนผู้ได้คะแนน
สูงสุดของโต๊ะ 1 ยังคงอยู่ที่เดิม ในท านองเดียวกัน ผู้ได้คะแนนต่ าสุดของโต๊ะ 1, 2, 3, 4 เลื่อนลงไปอยู่โต๊ะ 2, 

3, 4, 5 ตามล าดับ ส่วนผู้ได้คะแนนต่ าสุดของโต๊ะ 5 อยู่โต๊ะเดิม ส าหรับผู้ได้คะแนนรองของทุกโต๊ะยังคงอยู่ที่
เดิม  

การประเมินผล 

การประกาศผลให้ผู้อ่ืนทราบอาจอยู่ในรูปของป้ายนิเทศ นิทรรศการ หรือจดหมายข่าว ล้วน
สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนในการแข่งขันเป็นอย่างมาก การประกาศผลในจดหมายข่าวเป็นวิธีที่ได้ผลดี
ที่สุดในบรรดา 3 วิธีดังกล่าว เพราะก่อให้เกิดความตื่นเต้นทั้งในการแข่งขันและคะแนนที่ออกมา 
 การท าจดหมายข่าวแล้วแจกผู้เรียนทุกคน และถ้าสามารถแจกจดหมายข่าวได้ทันทีหลังจาก
การแข่งขันจะดีที่สุด        

 ผู้สอนจะเขียนจดหมายข่าวในรูปใดก็ได้ แต่ต้องมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  บันทึกการแข่งขันของแต่ละทีมในการแข่งขันครั้งล่าสุดซึ่งรวมถึงต าแหน่งของทีมใน
อาทิตย์นั้น และการลงชื่อสมาชิกของทีมที่ได้ที่ 1, 2 และ 3 ของอาทิตย์นั้นๆ ด้วย 
 2.  บอกต าแหน่งของทีมต่างๆ เท่าท่ีผ่านมา 
 3.  บอกชื่อผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละโต๊ะ (โดยไม่ต้องบอกหมายเลขโต๊ะ) 
 4.  คะแนนที่ผู้เรียนทุกคนท าได้ในแต่ละทีม (ข้อนี้อาจไม่ใส่ก็ได้) 

โต๊ะที่ 1 โต๊ะที่ 4 โต๊ะที่ 5 โต๊ะที่ 2 โต๊ะที่ 3 
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จดหมายข่าวให้ทั้งข่าวสารและอ่านสนุก ผู้สอนให้ความส าคัญของทีมที่ประสบผลส าเร็จ 
และผู้ที่ชนะประจ าโต๊ะต่างๆ และขณะเดียวกันก็ให้ก าลังใจผู้ที่ท าคะแนนได้ดีแม้ไม่ได้เป็นผู้ชนะก็ตาม 
ผู้สอนต้องเร้าให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นในการแข่งขันและอยากท าได้ดีที่ สุดในการแข่งขัน ซึ่งเป็นหัวใจ
ของการเรียนแบบ  TGT 

เมื่อการเรียนโดยวิธี TGT ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ ตารางการเรียนครั้งต่อไปผู้สอนอาจท าได้ดัง
ตาราง 8 

ตาราง 8 การจัดตารางเรียนแบบ TGT 

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
สอน 

(หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ) 
สอน 

(หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ) 
สอน การฝึกฝน 

ของทีม 
การแข่งขัน 

 

หลังสิ้นสุดการแข่งขัน 

หลังจากเวลาผ่านไป 6-10 สัปดาห์ การแข่งขันควรสิ้นสุดลง และก่อนการแข่งขันเสร็จสิ้น 1 
สัปดาห์ ผู้สอนควรประกาศให้ผู้เรียนทราบ เพื่อว่าผู้เรียนอาจต้องการท าให้ดีที่สุดเพ่ือเลื่อนอันดับทีม
ก่อนการแข่งขันสิ้นสุดการแข่งขัน ถ้าผู้สอนต้องการให้มีการเรียนแบบ TGT ต่อไปอีก ก็ควรจะแบ่ง
ทีมใหม่อีกครั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้แพ้มีโอกาสชนะ และเพ่ือให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับคนอ่ืนๆ อีก การ
แข่งขันแบบ TGT ไม่เหมือนกับการแข่งขันทางเรียนอ่ืนที่มักเน้นแต่นักเรียนที่เก่งเท่านั้นจึงจะมี
โอกาสแข่งขัน ใน TGT ทั้งผู้เรียนเก่งและไม่เก่งที่ร่วมทีมต่างต้องแข่งขันและได้รับค าชมเชยใน
ผลส าเร็จเท่าเทียมกัน 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 36-37) ได้สรุปการจัดกิจกรรมการสอนแบบกลุ่ม TGT ได้ดังนี้
 1. ครูน าเสนอบทเรียนหรือข้อความรู้ใหม่แก่ผู้เรียน โดยอาจจะน าเสนอสื่อการเรียนการสอน
ที่น่าสนใจหรือใช้การอภิปรายทั้งห้องเรียน โดยครูเป็นผู้ด าเนินการ 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยจัดให้คละความสามารถและเพศ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก   
4-5 คน (เรียกกลุ่มนี้ว่า Study Group หรือ Home Group) กลุ่มเหล่านี้จะศึกษาทบทวนเนื้อหา 
ข้อความท่ีครูน าเสนอ สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถสูงกว่าจะช่วยเหลือสมาชิกที่มีความสามารถด้อย
กว่าเพื่อเตรียมกลุ่มส าหรับการแข่งขันในช่วงท้ายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียน   

 3. จัดการแข่งขันโดยจัดโต๊ะแข่งขันและทีมแข่งขัน (Tournament Teams) ที่มีตัวแทนของ
แต่ละกลุ่ม (ตามข้อ 2) ที่มีความสามารถใกล้เคียงมาร่วมเข้าแข่งขันกันตามรูปแบบกติกาที่ก าหนด 
ข้อค าถามที่ใช้ในการแข่งขันจะเป็นค าถามเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียนมาแล้วและมีการฝึกฝนเตรียมพร้อม
ในกลุ่มมาแล้ว ควรให้ทุกโต๊ะแข่งขันเริ่มแข่งขันพร้อมกัน     

 4. ให้ค่าคะแนนการแข่งขัน โดยให้จัดล าดับคะแนนผลการแข่งขันในแต่ละโต๊ะแล้วผู้เล่นจะ
กลับเข้ากลุ่มเดิม (Study Group) ของตน น าคะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนน
ของทีม ทีมท่ีได้คะแนนรวมหรือค่าเฉลี่ยสูงสุดจะได้รับรางวัล 
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เทคนิคการเรียนรู้แบบประสบผลส าเร็จเป็นทีม (Student Teams-Achievement Divisions : 
STAD) 
 STAD คล้าย TGT แต่ง่ายกว่า การเรียนแบบ STAD ไม่มีการเล่นเกมแข่งขันแต่ใช้การ
ทดสอบสั้น ๆ แทน การเรียนวิธีนี้เน้นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในทีมมากกว่าการแข่งขันตัวต่อ
ตัวแบบใน TGT ผู้สอนอาจใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันก็ได้ในการสอน กล่าวคือ อาจสลับการแข่งขันกับการ
ทดสอบในแต่ละสัปดาห์ 
 วิธีการ 
 การสอนในชั้น การแบ่งทีม การฝึกฝนของทีม บันทึกคะแนนต่างๆ และจดหมายข่าวที่ใช้กับ 
TGT น ามาใช้กับ STAD ได้ทั้งหมด ไม่มีการแข่งขัน แต่ใช้แบบทดสอบแทน คือ นักเรียนทุกคนต้องท า
แบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน และจะมี “คะแนนพิเศษ” ให้ผู้เรียนที่ท าคะแนนได้ดีเพ่ิมขึ้นจาก
เดิมอย่างมากในการสอบแต่ละครั้ง 

แบบทดสอบ        

 แบบทอสอบเป็นการตั้งปัญหาย่อยๆ เช่นเดียวกับปัญหาที่ใช้ในการเล่นเกมของ TGT คะแนน
ที่ได้จาจกการทดลองของสมาชิกแต่ละคนเอามาบวกเป็นคะแนนทีม โดยมีวิธีคิดเช่นเดียวกับคะแนน
ของการแข่งขันใน  TGT         

คะแนนพิเศษ         

 การให้คะแนนพิเศษแก่ผู้เรียนที่สามารถตอบค าถามได้ดีขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับการตอบ
ค าถามคราวก่อนๆ จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนไม่ว่าเก่งหรือไม่เก่งมีส่วนช่วยให้ทีมชนะได้ ระบบการให้
คะแนนพิเศษท าได้โดยผู้สอนจัดผู้ เรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกันไว้ในสายเดียวกัน
(Achievement Divisions)แต่ละสายจะบวกเข้ากับคะแนนที่ได้จากการท าข้อสอบประกอบด้วย
ผู้เรียน 6 คน ถ้าผู้เรียนคนใดท าคะแนนสูงสุดในสาย และสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ในสายจะได้คะแนน
พิเศษ/คะแนน คะแนนพิเศษนี้ผู้ควรพิจารณาให้คะแนนพิเศษแก่ผู้เรียนอ่อนและปานกลาง เพ่ือจะ
เป็นแรงจูงใจในการเรียน และมีการปรับสายแก่ผู้เรียนที่ท าคะแนนได้ดีมาตลอด หรือคะแนนต่ ามา
ตลอดตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้อยู่ในสายที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตน
อย่างแท้จริง ดังตัวอย่างแบบฟอร์มการให้คะแนนสอบและคะแนนพิเศษ ตามตาราง 9  

 

 

 

 

 

 



48 
 

ตาราง 9 ตัวอย่างการให้คะแนนสอบและคะแนนพิเศษเทคนิคการเรียนรู้แบบ  STAD 

ชื่อ ทีม สาย 
คะแนน 
ส่วนตัว 

คะแนน
เฉลี่ยของทีม 

คะแนน
พิเศษ 

คะแนนที่
ได้ 

อรรฆพร 
นัฐพล 
สมภาร 
วิคิด 
 จรรยา 
ส าราญ 
วิทวัส 
สารัช 
นที 
วีนา 
วิริยะ 
เมทิน 
สุรชัย 
ส าลี 
สุภาภร 
ไชยา 
พินนาร ี
ศักดิ์ 
พรรณี 
ศิรินพา 
สุวิทย์ 
ส ารวย 
มารศร ี

เสือด า 
คนเก่ง 
เด็กด ี

บ้านเกิด 
ไทยด า 
มันสมอง 
สมองกล 
ไทยด า 
เด็กด ี
คนเก่ง 
เสือด า 
สมองกล 
บ้านเกิด 
เด็กด ี
มันสมอง 
คนเก่ง 
เสือด า 
บ้านเกิด 
ไทยด า 
เสือด า 
สมองกล 
มันสมอง 
คนเก่ง 
 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

 

    

 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542 : 36-37) ได้สรุปการจัดกิจกรรมการสอนแบบกลุ่ม STAD ไว้ว่า 
เทคนิคนี้พัฒนาเพ่ิมเติมจากเทคนิค TGT แต่จะใช้การทดสอบรายบุคคลแทนการแข่งขัน มีขั้นตอน
กิจกรรม ดังนี้ 

 1. ครูน าเสนอประเด็นหรือเนื้อหาใหม่ โดยอาจน าเสนอด้วยสื่อที่น่าสนใจใช้การสอนโดยตรง
หรือตั้งประเด็นให้ผู้เรียนอภิปราย 
 2. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน ให้สมาชิกมีความสามารถคละกัน มีทั้งความสามารถสูง 
ปานกลาง และต่ า 
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 3. แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาทบทวนเนื้อหาที่ครูน าเสนอจนเข้าใจ 
 4. ผู้เรียนทุกคนในกลุ่มท าแบบทดสอบ (Quiz) เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
 5. ตรวจค าตอบของผู้เรียน น าคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม 
 6. กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (ในกรณีที่แต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิกไม่เท่ากันให้ใช้คะแนน
เฉลี่ยแทนคะแนนรวม) จะได้รับค าชมเชย โดยอาจติดประกาศไว้ที่บอร์ด หรือป้ายนิเทศของห้องเรียน 
 
เทคนิคการเรียนรู้แบบ Jigsaw 

        เทคนิคการเรียนรู้แบบวิธีการติดต่อภาพ รูปแบบที่ 1 (Jigsaw I)   

  เทคนิคการเรียนรู้แบบ Jigsaw เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและ
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างเพ่ือนในกลุ่ม  เทคนิคนี้ใช้กันมากในรายวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนเนื้อหาวิชา
จากต าราเรียน (เช่น สังคมศึกษา ภาษาไทย) ขั้นตอนกิจกรรมประกอบด้วย 

 1. ครูแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อยๆ ให้เท่ากับจ านวนสมาชิกกลุ่ม 
 2. จัดกลุ่มเรียนโดยให้มีความสามารถคละกัน เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Group) แล้ว
มอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนศึกษาหัวข้อที่ต่างกัน 
 3. ผู้เรียนได้รับหัวข้อเดียวจากแต่ละกลุ่มมานั่งด้วยกันเพ่ือท างาน และศึกษาร่วมกันในหัวข้อ
ดังกล่าว เรียกว่า “กลุ่มผู้เชียวชาญ” (Expert Groups) 
 4. สมาชิกแต่ละคนออกจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกับไปกลุ่มเดิมของตนผลัดกันอธิบายเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ที่ตนศึกษาให้เพื่อนฟังจนครบทุกหัวข้อ  
 5. ครูทดสอบเนื้อหาที่ศึกษาแล้วให้คะแนนรายบุคคล 
       เทคนิคการเรียนรู้แบบวิธีการติดต่อภาพ รูปแบบที่ 2 (Jigsaw II) 
 เทคนิคการเรียนรู้แบบ (Jigsaw II) เป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาจากเทคนิค Jigsaw โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนช่วยเหลือกัน และพ่ึงพากันในกลุ่มมากขึ้นกระบวนการของ 
Jigsaw II เหมือน Jigsaw I ทุกประการ เพียงแต่ในช่วงของการประเมินผลครูจะน าคะแนนทุกคนใน
กลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนรวมหรือค่าเฉลี่ ยสูงสุดจะติดประกาศไว้ที่ป้าย
ประกาศของห้อง 
 ผู้เรียนที่เข้าร่วมในวิธีการนี้จะแบ่งเป็นทีม โดยมีสมาชิกที่คละเคล้ากันเช่นเดียวกับทีมใน 
TGT และ STAD ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้อ่านเนื้อเรื่องที่ก าหนด และได้รับ “หัวข้อ
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ” ที่ต้องการศึกษาโดยละเอียด เมื่อผู้เรียนทุกคนอ่านเนื้อเรื่องจบในหัวข้อเดียวกัน
ของแต่ละกลุ่ม จะร่วมกันอภิปรายในหัวข้อนั้นโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญก็
จะกลับมายังทีมเดิมของตนเพ่ืออภิปรายในส่วนที่ตนรู้ให้คนอ่ืนๆ ฟัง และในที่สุดผู้เรียนทุกคนต้อง
ตอบข้อสอบที่ออกคลุมเนื้อหาทุกหัวข้อ คะแนนที่ผู้ เรียนได้จะมาใช้รวมเป็นคะแนนของทีม
เช่นเดียวกับ STAD และอาจจะมีคะแนนพิเศษให้ผู้เรียนคนที่ท าคะแนนได้ดีเกินคาด ดังนั้น ผู้เรียนทุก
คนต้องศึกษาในหัวข้อของตนให้ดีเพ่ือจะได้ช่วยท าให้เพ่ือในทีมท าคะแนนสอบได้ดี หัวใจส าคัญของ 
Jigsaw คือ การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ผู้เรียนทุกคนต้องพ่ึงพาความรู้จากผู้เรียนคนอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ท า
ข้อสอบได้ดี 
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เทคนิคการเรียนรู้แบบการร่วมมือกันเรียนรู้เป็นกลุ่ม(Team Assisted Individualization :TAI)  
 เทคนิคการเรียนรู้แบบ TAI นี้ เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลมากกว่าการเรียนรู้ใน
ลักษณะกลุ่ม เหมาะส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ การจัดกลุ่มผู้เรียนจะคล้ายกับเทคนิค TGT และ 
STAD แต่ในเทคนิคนี้ผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้และท างานตามระดับความสามารถของตน เมื่อท างาน
ในส่งนของตนเสร็จแล้วจึงจะไปจับคู่หรือเข้ากลุ่มท างานขั้นตอนของกิจกรรมประกอบด้วย 
 1. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ แบบคละความสามารถ กลุ่มละ 2-4 คน 
 2. ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้ว หรือศึกษาประเด็นใหม่ เนื้อหาใหม่ โดยการอภิปรายสรุป
ข้อความรู้ หรือถามตอบ 
 3. ผู้เรียนแต่ละคนท าใบงานที่ 1 แล้วจับคู่กันภายในกลุ่มของตนเพ่ือ 
  - แลกเปลี่ยนการตรวจใบงานที่ 1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
  - อธิบายข้อสงสัยและข้อผิดพลาดของคู่ตน 
  หากผู้เรียนคู่ใดท าใบงานที่ 1 ได้ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไป ให้ท าใบงานชุดที่ 2 แต่หากคนใด
คนหนึ่งหรือทั้งคู่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 75 ให้ผู้เรียนทั้งคู่ท าใบงานชุดที่ 3 หรือ 4 จนกว่าจะท าได้
ถูกต้องร้อยละ 75 ขึ้นไปจึงจะผ่านได้ 
 4. ผู้เรียนทุกคนท าการทดสอบ (Quiz) 
 5. น าคะแนนผลการทดสอบของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม หรือใช้คะแนนเฉลี่ย 
(กรณีจ านวนคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน) 
 6. กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย 
 
เทคนิคการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigation : GI) 

 เป็นเทคนิคเรียนแบบร่วมมือที่ส าคัญอีกเทคนิคหนึ่ง เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือเตรียมการท า
โครงงานกลุ่มหรือท างานที่ครูมอบหมาย ก่อนใช้เทคนิคนี้ครูฝึกทักษะการสื่อสาร และทักษะทางสังคม
ให้แก่ผู้เรียนก่อน เทคนิคนี้เหมาะส าหรับการสืบค้นความรู้หรือแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบในประเด็น
หรือหัวข้อที่สนใจ เช่น การเรียนในวิชาชีววิทยาหรือสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการเรียนประกอบด้วย 
 1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ทบทวนเนื้อหาหรือประเด็นที่ก าหนด 
 2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ คละความสามารถ กลุ่มละ 2-4 คน  
 3. แบ่งเรื่องที่จะศึกษาเป็นหัวข้อย่อย แต่ละหัวข้อจะเป็นในงานที่ 1 ใบงานที่ 2 และใบงานที่ 
3 เป็นต้น  
 4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกท าหนึ่งหัวข้อ (ใบงานเพียงใบเดียว) โดยให้นักเรียนที่เรียนอ่อนใน
กลุ่มเลือกหัวข้อย่อยที่จะศึกษาก่อน หรืออาจให้ผู้เรียนในกลุ่มแบ่งกันหาค าตอบตามใบงาน แล้วน า
ค าตอบทั้งหมดมารวมกันเป็นค าตอบที่สมบูรณ์  
 5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่องจากใบงานที่ศึกษาจนเป็นที่เข้าใจของทุกคนในกลุ่ม  
 6. ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลการศึกษา โดยเริ่มจากกลุ่มที่ท ารายงานที่  1 จนถึงใบงานสุดท้าย 
แล้วชมเชยกลุ่มที่ท างานได้ถูกต้องที่สุด 
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เทคนิคการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT)   
 เทคนิคการเรียนรู้แบบ LT เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการสอนวิชาที่มีโจทย์ปัญหาการค านวณ 
หรือการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ครูและนักเรียนอภิปราย สรุปเนื้อหาที่เรียนในคาบที่แล้ว 
 2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถกัน กลุ่มละ 4-5 คน 
 3. ครูแจกใบงานกลุ่มละ 1 แผ่น 
 4. แบ่งหน้าที่ของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่ม ดังนี้ 
  คนที่ 1 อ่านค าสั่งหรือขั้นตอนในการด าเนินงาน 
  คนที่ 2 ฟังขั้นตอนและจดบันทึก 
  คนที่ 3 อ่านค าถามและหาค าตอบ 
  คนที่ 4 ตรวจค าตอบ (ข้อมูล) 
 5. แต่ละกลุ่มส่งกระดาษค าตอบเพียงแผ่นเดียว หือส่งงาน 1 ชิ้น ผลงานที่เสร็จและส่งเป็น
ผลงานที่ทุกคนในกลุ่มยอมรับ ซึ่งทุกคนในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน 
 6. ปิดประกาศชมเชยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด 
 
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมกันคิด (Numbered Heads Together : NHT) 
 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ NHT เป็นกิจกรรมที่เหมาะส าหรับการทบทวนหรือตรวจสอบ
ความเข้าใจ ขั้นตอนการเรียนประกอบด้วย 
 1. เตรียมประเด็นปัญหาหรือข้อค าถามท่ีจะให้ผู้เรียนศึกษา 
 2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 4 คน ประกอบด้วยผู้ที่เรียนเก่งหนึ่งคน ผู้ที่เรียนปานกลางสอง
คน ผู้ที่เรียนอ่อนหนึ่งคน แต่ละคนมีหมายเลขประจ าตัว 
 3. ถามค าถามและมอบหมายงานให้ท า 
 4. ให้ผู้เรียนอภิปรายในกลุ่มย่อยจนมั่นใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนเข้าใจค าตอบ 
 5. ครูถามค าถามในประเด็นที่ก าหนด โดยเรียกหมายเลขประจ าตัวผู้เรียนคนใดคนหนึ่งใน
กลุ่มตอบ 
 6. ให้ค าชมเชยกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องมากที่สุดผู้เรียนทุกคน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อค าตอบที่ตนและกลุ่มร่วมกันศึกษา ซักถามท าความเข้าใจข้อค าตอบจน
กระจ่างชัดเจน 
 

เทคนิคการเรียนรู้แบบ  CO-OP CO-OP 

 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ CO-OP CO-OP เป็นเทคนิคที่เน้นการท างานร่วมกันโดย
สมาชิกของกลุ่มที่มีความสามารถและความถนัดต่างกัน ได้แสดงบทบาทหน้าที่ที่ตนถนัดเต็มที่ ผู้เรียน
ที่เก่งได้ช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนอ่อน เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการคิดระดับสู ง ทั้งการวิเคราะห์ และเป็น
วิธีการที่สามารถน าไปใช้สอนในวิชาใดก็ได้ มีขั้นตอนกิจกรรมดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2541:) 
 1. ก าหนดขอบข่ายประเด็นหรือเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีจะให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
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 2. ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือก าหนดประเด็นหรือหัวข้อที่จะศึกษา 
 3. ก าหนดกลุ่มย่อย โดยให้สมาชิกกลุ่มมีความสามารถคละกัน 
 4. แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่จะศึกษา 
 5. สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยกันก าหนดหัวข้อย่อย แล้วแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโดยให้สมาชิกแต่
ละคนเลือกศึกษาหัวข้อย่อยคนละหนึ่งหัวข้อ 
 6. สมาชิกน าผลงานมารวมกันเป็นกลุ่ม อาจมีการอ่านทบทวนและปรับแต่งภาษาให้ผลงาน
กลุ่มท่ีท าร่วมกันมีความสละสลวยต่อเนื่อง เตรียมผู้ที่จะเสนอผลงานกลุ่ม 
 7. น าผลงานกลุ่มเสนอต่อชั้นเรียน 
 8. ทุกกลุ่มช่วยกันประเมินผล โดยประเมินทั้งกระบวนการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่มการ
ออกแบบงานเพื่อให้บรรลุงานสูงสุด 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่หลากหลาย จะช่วยให้เกิดการมี
ส่วนร่วมได้มาก แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก เช่น ในเรื่องเวลาที่ใช้ ความลึกซึ้งหรือความหลากหลายใน
ประเด็นการอภิปราย หัวใจส าคัญของการบรรลุงานสูงสุดจึงอยู่ที่การออกแบบงาน ซึ่งมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญของการที่ก าหนดงาน 3 ประการ คือ 
 1. ก าหนดกิจกรรมที่ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มอย่างไร เพ่ือท าอะไรใช้เวลามากน้อย
เพียงใด เมื่อบรรลุงานแล้วให้ท าอะไรต่อ เช่น เตรียมเสนอผลงานหน้าชั้น 
 2. ก าหนดบทบาทของกลุ่มหรือสมาชิกที่ชัดเจน โดยทั่วไปการก าหนดบทบาทในกลุ่มย่อย
ควรให้แต่ละกลุ่มมีบทบาทที่แตกต่างกัน เมื่อมารวมเสนอในกลุ่มใหญ่จึงจะเกิดการขยายการเรียนรู้
โดยใช้เวลาน้อยและไม่น่าเบื่อ การก าหนดบทบาทให้แต่ละกลุ่มท างานยังรวมถึงการก าหนดบทบาท
สมาชิกในกลุ่มด้วย 
 3. มีโครงสร้างของงานที่ชัดเจน ซึ่งระบุรายละเอียดของกิจกรรมและบทบาทโดยท าเป็น
ก าหนดงานที่ครูชี้แจงแก่ผู้เรียนหรือท าเป็นใบงาน ซึ่งประการหลังจะเหมาะกับการจัดกิจกรรมแบบ
กลุ่มย่อยที่ต้องการท างานให้มีผลงานที่เป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



53 
 

บทสรุป 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มี 
ความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกันและมี
ความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการ อาทิ ช่วยพัฒนา
ความเชื่อมั่นของนักเรียนช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน ช่วยช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกันท าให้นักเรียนมี
วิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างข้ึน ช่วยการปรับตัวในสังคมดีข้ึน 



 

บทที่ 4 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ 
(Experiental Learning) 

บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์นั้น เป็นการลดบทบาทของครูในฐานะผู้
ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจากประสบการณ์พบว่า             

การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้จะเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เนื่องจาก
นักเรียนกลุ่มนี้มักจะหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมออยู่แล้ว นักเรียนบางคนรู้บางเรื่องลึกกว่าครูเสียอีก 
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อนักเรียน  แต่จะแทบจะไม่ได้
ประโยชน์เลยกับนักเรียนที่เรียนค่อนข้างอ่อน เพราะนักเรียนยังขาดพ้ืนฐานหลายอย่างอีกมาก อีกทั้ง
รู้สึกถึงความล้มเหลวในการเรียนของตน จึงขาดแรงจูงใจที่จะไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ได้แต่รอ
ให้ครูมาป้อนให้ ซึ่งครูผู้สอนต้องค านึงถึงจุดนี้ และปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน  

 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ เป็นวิธีการส่งเสริมการรับความรู้จากประสบการณ์และ
การสะท้อน(Reflection)ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งต่างๆ ทั้งด้านเทคนิควิธีการปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนจะได้ตรวจสอบการเรียนรู้ของตนและได้รับประสบการณ์ด้าน
อารมณ์ความรู้สึกที่จะน ามาปรับความรู้สึก เจตคติและค่านิยมของตน(วัฒนาพร ระงับทุกข์.2542:32) 
เช่น การเรียนรู้โดยใช้เกม กรณีตัวอย่าง สถานการณ์จ าลอง ละคร และบทบาทสมมุติ ซึ่งการเรียนรู้
เหล่านี้เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิมมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 
  1.  เน้นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน 
 2.  ก่อให้ เกิดการเรียนรู้ ใหม่ๆ ที่ท้าทายและต่อเนื่ อง เป็นการเรียนรู้ เชิงรุก (Active 
Learning) คือ ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมตลอดเวลา ไม่ได้นั่งฟังการบรรยายอย่างเดียว 
 3.  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน 
 4.  ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อเกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ ออกไปอย่าง
กว้างขวาง 
 5.  เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยสื่อสารทุกรูปแบบ การพูดหรือการเขียน การวาดรูป การแสดง
บทบาทสมมุติ ซึ่งเอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้การเรียนรู้
ที่เน้นประสบการณ์ มีดังนี้ 
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การเรียนรู้โดยใช้เกม         

 ทิศนา แขมมณี (2544 : 81-85) ได้อธิบายการเรียนรู้โดยใช้เกมไว้ ดังนี้  

 การเรียนรู้โดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้ เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม 
พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้ 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดย
ผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 
 องค์ประกอบส าคัญ        

 1. มีเกม และกติกาการเล่น       

 2. มีการเล่นเกมตามกติกา        

 3. มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่น วิธีการเล่น และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการ
แข่งขันข้ันตอนส าคัญผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น   

  3.1 ผู้เรียนเล่มเกมตามกติกา      

  3.2 ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นเกมและวิธีการหรือพฤติกรรมการ
เล่นของผู้เรียนเทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้เกมให้มีประสิทธิภาพ 

 1. การเลือกและน าเสนอเกม เกมที่น ามาใช้ในการสอนส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เรียกว่า“เกม
การศึกษา” คือ เป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มิใช่เพียงเพ่ือ
ความสนุกสนานเท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้สอนอาจมีการน าเกมที่เล่นกันเพ่ือความบันเทิงเป็นส าคัญมาใช้
ในการสอน โดยน ามาเพ่ิมขั้นตอนส าคัญ คือ การวิเคราะห์อภิปรายเพ่ือการเรียนรู้ได้ เกมที่ได้รับการ
ออกแบบให้เป็นเกมการศึกษาโดยตรง มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ (1) เกมแบบไม่มีการแข่งขันเช่น 
เกมการสื่อสาร เกมการตอบค าถาม เป็นต้น (2) เกมแบบแข่งขัน มีผู้แพ้ ผู้ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็น
เกมแบบนี้ เพราะการแข่งขันช่วยให้การเล่นเพ่ิมความสนุกสนานมากขึ้น และ (3) เกมจ าลอง
สถานการณ์ (Simulation Game) เป็นเกมที่จ าลองความเป็นจริง สถานการณ์จริง ซึ่งผู้เล่นจะต้องคิด
ตัดสินใจจากข้อมูลที่มี และได้รับผลของการตัดสินใจเหมือนกับที่ควรจะได้รับในความเป็นจริง เกม
แบบนี้มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการจ าลองความเป็นจริงลงมาเล่นในกระดานหรือบอร์ด 
เรียกว่า บอร์ดเกม (Board Game) เช่น เกมเศรษฐี เกมมลภาวะ (Pollution) เกมแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง (Conflict Resolution) เป็นต้น อีกลักษณะหนึ่งเป็นเกมจ าลองสถานการณ์ (Simulation 

Game) ที่จ าลองสถานการณ์และบทบาทขึ้นให้เหมือนความเป็นจริงและผู้เล่นจะลงไปเล่นจริงๆ โดย
สวมบทบาทเป็นคนใดคนหนึ่งในสถานการณ์นั้น เกมแบบนี้ถูกใช้เวลาวิ่งเพียง 2-3 ชั่วโมง หรือใช้เวลา
เป็นวันหรือในหลายๆ วันติดต่อกันหรือแม้กระทั่งเล่นกันตลอดภาคเรียน เป็นการเรียนรู้รายวิชาเลยก็
มี ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีชั้นสูงได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก จึงเกิดเกมจ าลองสถานการณ์ในรูปแบบ
ใหม่ๆ ขึ้น คือ คอมพิวเตอร์เกม (Computer Game) ซึ่งเป็นเกมจ าลองสถานการณ์ที่ผู้เล่นสามารถ
ควบคุมการเล่นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้ ปัจจุบันเกมแบบนี้ได้รับ ความนิยมสูงมาก  
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 การเลือกเกมเพ่ือน ามาใช้สอนท าได้หลายวิธี ผู้สอนอาจเป็นผู้สร้างเกมขึ้นให้เหมาะกับ 
วัตถุประสงค์ของการสอนของตนก็ได้ หรือน าเกมที่มีผู้สร้างขึ้นแล้วมาปรับดัดแปลงให้เมาะกับ
วัตถุประสงค์ ตรงกับความต้องการของตน แล้วน าไปใช้สอนเลยก็ได้หากผู้สอนต้องการสร้างเกมขึ้นใช้
เองผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสร้างและจะต้องทดลองใช้เกมที่สร้าง หลายๆ 
ครั้งจนกระทั่งแน่ใจว่าสามารถใช้ได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ หากเป็นการดัดแปลงผู้สอน จ าเป็นต้อง
ศึกษาเกมนั้นให้เข้าใจ แล้วจึงดัดแปลงและทดลองใช้ก่อนเช่นกัน ส าหรับการน าเกม การศึกษามาใช้
เลยนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาเกมนั้นให้เข้าใจและลองเล่นเกมนั้นก่อนเพ่ือจะได้ เห็นประเด็นและ
ข้อขัดข้องต่างๆ อันจะช่วยให้ผู้สอนมีการเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขไว้ล่วงหน้า ช่วยให้การเล่นจริง
ของผู้เรียนเป็นไปอย่างราบรื่น ส่วนคอมพิวเตอร์เกมนั้นผู้สอนจ าเป็นต้องมีทั้ง ซอฟต์แวร์ (Software)  
และฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ ตัวเกมและเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียนจึงจะสามารถเล่นได้ 
 ในกรณีที่ผู้สอนต้องการเล่นเกมที่มีผู้จัดท าและเผยแพร่แล้ว (Published Game) มาใช้ 
ผู้สอนจ าเป็นต้องแสวงหาแหล่งข้อมูลว่ามีใครท าอะไรไว้บ้างแล้ว ซึ่งในปัจจุบันเกมประเภทนี้มีเผยแพร่
และวางจ าหน่ายในท้องตลาดจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ สิ่ง
ส าคัญซึ่งผู้สอนพึงตระหนักในการเลือกใช้เกมจ าลองสถานการณ์ก็คือ เกมจ าลองสถานการณ์ที่จัดท า
ขึ้นในต่างประเทศเขาย่อมจ าลองความเป็นจริงของสถานการณ์และประเทศของเขา ซึ่งจะมีความ
แตกต่างไปยังสถานการณ์ในประเทศไทย ดังนั้นผู้สอนจึงควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจหรือไม่จ าก็เป็นต้อง
ดัดแปลงหรือตัดทอนส่วนที่แตกต่างออกไปหากสามารถท าได้     

 2. การชี้แจงวิธีการเล่นและกติกาการเล่น เนื่องจากเกมแต่ละเกมในวิธีการเล่นและกติกาการ
เล่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกัน ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมง่ายๆ มีวิธีเล่นและกติกาไม่
ซับซ้อน การชี้แจงก็ยอมท าได้ง่าย แต่ถ้าเกมนั้นมีความซับซ้อนมากการชี้แจงก็จะท าได้ยากขึ้น ผู้สอน
ควรจัดล าดับขั้นตอนและให้รายละเอียดที่ชัดเจน โดยอาจต้องใช้สื่อข้าช่วย และอาจให้ผู้เรียนซ้อมเล่น
ก่อนการเล่นจริง          

 กติกาการเล่น เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการเล่นเกม เพราะกติกานี้จะต้องขึ้นเพ่ือควบคุมให้การ
เล่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรศึกษากติกาการเล่น และวิเคราะห์กติกา (หากเกมไม่ได้ให้
รายละเอียดไว้) ว่ากติกาแต่ละข้อมีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร และและควรดูแลให้ผู้เล่นปฏิบัติตาม
กติกาของการเล่นอย่างเคร่งครัด        

 3. การเล่นเกม ก่อนการเล่นเกม ผู้สอนควรจัดสถานที่ของการเล่นให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการ
เล่น ไม่เช่นนั้นอาจท าให้การเล่นเป็นไปอย่างติดขัดและเสียเวลา เสียอารมณ์ของผู้เล่นด้วย การควร
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และในบางกรณีต้องควบคุมเวลาในการเล่นด้วย ในขณะที่ผู้เรียนก าลังเล่น
เกมผู้สอนโครงติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควรบันทึกข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้เพ่ือน าไปใช้ในการอธิบายหลังการเล่น หากเป็นไปไดผู้สอนควร
มอบหมายผู้เรียนบางคนให้ท าหน้าที่สังเกตการเล่นและควบคุมกติกาการเล่นด้วย 
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 4. การอภิปรายหลังการเล่นขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่ส าคัญมากครับขั้นตอนนี้การเล่นเกมก็คงไม่ใช่
วิธีสอน เป็นเพียงการเล่นเกมธรรมดาๆ จุดเน้นของเกมอยู่ที่การเรียนรู้ยุทธวิธีต่างๆ ที่จะเอาชนะ
อุปสรรคที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย ผู้สอน จ าเป็นต้องเข้าใจว่าจุดเน้น ของการใช้เกมในการสอนนั้นก็
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  การใช้เกมในการสอนโดยทั่วๆ ไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
(1) ฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะต่างๆ ที่ต้องการ(ใช้ยุทธวิธีการเล่นที่สนุก และการแข่งขันมาเป็นเครื่องมือ
ในการให้ผู้เรียนฝึกฝนต่างๆ)(2) เรียนรู้เนื้อหาสาระจากเกมนั้น (ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมการศึกษา)
และ(3) เรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ต่างๆ(ในกรณีท่ีเกมนั้นเป็นเกมจ าลองสถานการณ์) ดังนั้น
การอธิบายจึงควรมุ่งประเด็นไปตามวัตถุประสงค์ของประเด็นนั้นๆ กล่าวคือถ้าการใช้เกมนั้นมุ่งเพียง
เป็นเครื่องมือฝึกทักษะของผู้เรียนการอภิปรายก็คงมุ่งไปที่ทักษะให้ผู้เรียน การอภิปรายก็ควรมุ่งไปที่
ทักษะนั้นๆ ว่าเพ่ือพัฒนาทักษะนั้นเพียงใด ประสบความส าเร็จตามต้องการหรือไม่และจะมีวิธีใดที่จะ
ช่วยให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น แต่ถ้ามีเนื้อหาสาระจากเกมก็ควรอภิปรายในประเด็นที่ว่า ผู้เรียน
ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระอะไรจากเกมบ้างรู้ได้อย่างไรด้วยวิธีใดมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่างไร ได้
ความเข้าใจนั้นมาจากการเล่นเกมตรงส่วนใด เป็นต้นถ้ามุ่งแปลงเรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ 
ก็ควรอภิปรายในประเด็นที่ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ความจริงอะไรบ้างการเรียนรู้นั้นได้มาจากไหนและการ
เรียนผู้เรียนได้ตัดสินใจอะไรบ้างท าไมจึงตัดสินใจเช่นนั้นและการตัดสินใจให้ผมอย่ างไรคุณนั้นบอก
ความจริงไรผู้เรียนมีข้อสรุปอย่างไรเพราะอะไรจึงสรุปอย่างนั้น เป็นต้น ถ้ามุ่งการเรียนรู้ความเป็นจริง
ของสถานการณ์ก็ควรอภิปรายในประเด็นทีว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ความจริงอะไรบ้าง   

         

การเรียนรู้นั้นได้มาจากไหน และอย่างไร ผู้เรียนได้ตัดสินใจอะไรบ้าง ท าไมจึงตัดสินใจเช่นนั้น 
และการตัดสินใจให้ผลอย่างไร ผลนั้นบอกความจริงอะไร ผู้เรียนมีข้อสรุปอย่างไร เพราะอะไรเป็นต้น 
 ข้อดีวิธีสอนโดยใช้เกม        

 1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และ
เกิดการเรียนรู้จากเกม 

 2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดฤดูกาลเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตัวเอง ท าให้การเรียนรู้นั้นมี
ความหมายและอยู่คงทน  
 3. เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอน และผู้เรียนชอบ 
 ข้อก าจัดวิธีสอนโดยใช้เกม 
 1.  เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก 
  2.  เป็นวิธีสอนที่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเกมบางเกมต้องซื้อหามาโดยเฉพาะเกมจ าลอง
สถานการณ์ในบางเกมมีราคาสูงมาก เนื่องจากการเล่นเกมส่วนใหญ่ผู้เรียนทุกคนต้องมีวัสดุอุปกรณ์ใน
การเล่นเฉพาะตน 
 3.  เป็นวิธีสอนที่ขึ้นกับความสามารถของผู้สอน ผู้สอนจึงเป็นต้องมีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเกม จึงจะสามารถสร้างได้ 



59 
 

 

 

 4.  เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการเตรียมเกมเพ่ือฝึกทักษะ แม้จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนนัก แต่ผู้สอน
จ าเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นให้ผู้อื่นจ านวนมาก เกมศึกษา และเกมจ าลองสถานการณ์ 
ผู้สอนที่จ าเป็นต้องศึกษาและทดลองใช้จนเข้าใจซึ่งต้องอาศัยเวลามาก โดยเฉพาะเกมที่มีความ
ซับซ้อนมาก และผู้เล่นจ านวนมากยิ่งต้องใช้เวลามากข้ึนอีก 
 5.  เป็นวิธีสอนที่ที่ผู้สอนต้องมีทักษะในการน าการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถ
ช่วยให้ผู้เรียนประมวลและสรุปการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
 
การเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case) 

ทิศนา แขมมณี (2544 : 75-77) ได้อธิบายการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอย่าง ไว้ดังนี้การเรียนรู้
โดยใช้กรณีตัวอย่าง คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมุติขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่อง
นั้น แล้วค าตอบและเหตุผลที่มาของค าตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอธิบายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ คือ มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา
จริง  เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นมีมุมมอง
ที่กว้างข้ึน 

 องค์ประกอบส าคัญ 
  1. มีกรณีที่คล้ายกับเหตุการณ์จริง 
 2.  มีประเด็นค าถามให้คิดพิจารณาหาค าตอบ 
 3. มีค าตอบที่หลากหลาย ค าตอบไม่มีถูกผิดอย่างชัดเจนหรือแน่นอน 
 4. มีการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพการณ์ ปัญหา มุมมอง และวิธีแก้ปัญหาของผู้เรียน และสรุป
การเรียนรู้ที่ได้รับ 
 

ขั้นตอนส าคัญ 

1. ผู้สอนและผู้เรียนรู้น าเสนอกรณีตัวอย่าง 
2. ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง 
3. ผู้เรียนอภิปรายประเด็นค าถามท่ีหาค าตอบ 

4. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายค าตอบ 

5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา วิธีแก้ปัญหาของผู้เรียน และสรุปการเรียนรู้ที่
ได้รับ 

เทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในใช้วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ 

 1. การเตรียมการสอน ก่อนการสอน ผู้สอนจ าเป็นต้องเตรียมกรณีตัวอย่างให้พร้อมกรณี
ตัวอย่างที่เหมาะสมจะต้องมีสาระซึ่งจะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง กรณีที่น ามาใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่มีสถานการณ์ปัญหาขัดแย้ง ผู้สอน
อาจใช้วิธีการตั้งประเด็นค าถามที่ท้าทายให้ผู้เรียนคิดก็ได้ ผู้สอนอาจน าเรื่องจริงมาเขียนเป็นกรณี
ตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจากหนังสือพิมพ์ ข่าวและเหตุการณ์ รวมทั้งจากสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ 
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โทรทัศน์ วีดิทัศน์ เป็นต้น  เมื่อได้กรณีตัวอย่างที่ต้องการแล้ว ผู้สอนจะต้องเตรียมประเด็นค าถาม
ส าหรับการอภิปรายเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ต้องการ      

 2. การน าเสนอกรณีตัวอย่าง ผู้สอนอาจเป็นผู้น าเสนอกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจริงจาก
ผู้เรียนเป็นกรณีตัวอย่างก็ได้ (แต่ครูต้องมีความช านาญในการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างนั้น และตั้ง
ประเด็นค าถามได้เร็ว) วิธีการน าเสนอท าได้หลายวิธี เช่น การพิมพ์เป็นข้อมูลมาให้ผู้เรียนอ่าน การเล่า
กรณีตัวอย่างให้ฟัง หรือน าเสนอโดยใช้สื่อ เช่น สไลด์ วีดิทัศน์ ภาพยนต์ หรืออาจให้ผู้เรียนแสดงเป็น
ละครหรือบทบาทสมมุติก็ได้         

 3. การศึกษากรณีตัวอย่างและการอภิปราย ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้เวลา
เพียงพอในการศึกษากรณีตัวอย่าง และคิดหาค าตอบ ไม่ควรให้ผู้เรียนตอบประเด็นค าถามทันที 
ผู้เรียนแต่ละคนมีค าตอบของตนเตรียมไว้ก่อน แล้วจึงร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มและน าเสนอการ
อภิปรายระหว่างกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนกัน ผู้สอนพึงตระหนักว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างนี้มิได้
มุ่งที่ค าตอบใดค าตอบหนึ่ง ค าถามส าหรับการอภิปรายนี้ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชัดเจนแน่นอน 
แต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นค าตอบและเหตุผลที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างขึ้น ด้วย
เหตุนี้การอภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจไปที่เหตุผลหรือที่มาของความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหา
เป็นส าคัญ  

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง 

ข้อดี          

 1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารญาณ และการ
คิดแก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างข้ึน       

 2. เป็นวิธีสอนให้ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการจริง และฝึกแก้ปัญหาโดย
ไม่ต้องเสี่ยงกับผลที่จะเกิดขึ้น ช่วยให้เกิดความพร้อมที่จะแก้ปัญหาเมื่อเผชิญปัญหานั้นในสถานการณ์
จริง           

 3. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
และส่งเสริมการเรียนรู้จากกันและกัน        

 4. เป็นวิธีสอนที่ให้ผลดีมากส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสาขา 

  ข้อจ ากัด 
 1.หากกลุ่มผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน การเรียนรู้อาจไม่กว้างเท่าที่ควร 
เพราะผู้เรียนอาจมีมุมมองคล้ายกัน 
  2. แม้ปัญหาและสถานการณ์จะใกล้เคียงกับความเป็นจริง แต่ก็ไม่ได้เกิดข้ึนจริง ๆ จากผู้เรียน 
การคิดในการแก้ปัญหาจึงไม่เป็นไปตามเหตุผลที่ถูกที่ควร ซึ่งอาจไม่ตรงกับการปฏิบัติจริงได้ 
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การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง  (Simulation) 
 ทิศนา แขมณี  (2527:202)  ได้อธิบายการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง   
 การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้ เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูล และกติกา
การเล่น ที่สะท้อนความเป็นจริง และปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆที่อยู่ในสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อมูลที่มี
สภาพคล้ายกับข้อมูลในความความเป็นจริง ในการตัดสิ้นใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้น
จะส่งถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้สภาพความเป็นจริงเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ หรือ เรื่องที่มีตัวแปรจ านวนมากที่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน 

องค์ประกอบส าคัญ 

1. มีสถานการณ์ ข้อมูล บทบาทและกติกา ที่สะท้อนความเป็นจริง 
2. ผู้เล่นในสถานการณ์ปฏิสัมพันธ์กัน หรือปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ในสถานการณ์นั้น 

 3. ผู้เล่นหรือผู้สวมบทบาทมีการใช้ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การตัดสินใจส่งผลต่อผู้เล่นในลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
 5. มีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อมูล และกติกาของสถานการณ์วิธีเล่น พฤติกรรม
การเล่น และผลการเล่น เพ่ือการเรียนรู้ 

ขั้นตอนส าคัญ 

1. ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จ าลอง 
2. ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์จ าลอง บทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น 

3. ผู้เรียนเลือกบทบาทที่จะเล่น หรือผู้สอนก าหนดบทบาทให้ผู้เรียน 

4. ผู้เรียนเล่นตามกติกาท่ีก าหนด 

5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ ข้อมูล กติกาของสถานการณ์ 
วิธีการเล่น พฤติกรรมการเล่น และผลการเล่น 

6. ผู้สอนและผู้เรียนสุปการเรียนรู้ที่ได้จากการเล่น 

เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองให้มีประสิทธิภาพ 

  1. การเตรียมการ ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จ าลองที่จะใช้สอน โดยอาจสร้างขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยตรง ซึ่งถ้าจะสร้างขึ้นเองผู้สร้างจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การสร้าง รวมทั้งมีประสบการณ์ในสถานการณ์นั้นในความเป็นจริงหรือผู้สอนอาจเลือกสถานการณ์
จ าลองที่มีผู้สร้างไว้แล้วหากตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสถานการณ์จ าลองที่วางจ าหน่ายมีจ านวน
น้อย ผู้สอนสามารถศึกษาได้จากรายการและค าอธิบายซึ่งจะบอกวัตถุประสงค์และลักษณะของ
สถานการณ์จ าลองไว้ สถานการณ์จ าลองโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เป็นสถานการณ์จ าลองแท้ กับ
สถานการณ์จ าลองแบบเกมหรือที่เรียกว่า เกมจ าลองสถานการณ์ สถานการณ์จ าลองแท้จะเป็น
สถานการณ์การเล่นที่ให้ผู้เรียนเล่น โดยผู้เรียนจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นจริงของสถานการณ์นั้นในการ
ตัดสินใจเหตุการณ์ต่างๆ ส่วนเกมจ าลองสถานการณ์มีลักษณะเป็นเกมการเล่น แต่เกมการเล่นนี้มี
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ลักษณะที่สะท้อนความเป็นจริง ในขณะที่เกมธรรมดาทั่วไปๆ ไปอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง
อะไร เกมจ าลองสถานการณ์นี้มีอยู่ 2 ประเภท คือ เป็นเกมจ าลองสถานการณ์แบบไม่มีการแข่งขัน 
เช่น เกมจ าลองสถานการณ์การเลือกตั้ง เกมจ าลองสถานการณ์เลือกอาชีพ เป็นต้น และเกมจ าลอง
สถานการณ์แบบมีการแข่งขัน เช่น เกมจ าลองสถานการณ์มลภาวะเป็นพิษ เกมจ าลองสถานการณ์
การค้าขาย เป็นต้น         

 เมื่อมีสถานการณ์จ าลองแล้วผู้สอนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในสถานการณ์จ าลองนั้น
และควรลงเล่นด้วยตนเองเพ่ือจะได้ทราบถึงอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆในการเล่น จะได้เตรียมการ
ป้องกันหรือแก้ไขไว้ให้พร้อมเพ่ือช่วยในการเล่นเป็นไปอย่างสะดวกและราบรื่นต่อจากนั้นจึงจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ในการเล่นไว้ให้พร้อมรวมทั้งการจัดสถานที่เล่นให้เอ้ืออ านวยต่อการเล่น   

  2. การน าเสนอสถานการณ์จ าลองบทบาทและกติกาเนื่องจากสถานการณ์จ าลอง
ส่วนใหญ่จะมีความซับซ้อนพอสมควรไปถึงระดับมาก การน าเสนอสถานการณ์บทบาทและกติกาจึง
จ าเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างดีผู้สอนควรน าเสนออย่างเป็นไปตามล าดับขั้นตอนไม่สับสนและ
ความจัดข้อมูลทุกอย่างไว้ให้พร้อมในการน าเสนอสื่อสารควรเริ่มด้วยการบอกเหตุผลและวัตถุประสงค์
กว้างกว้างแก่ผู้เรียนว่าการเล่นในฐานะการจ าลองนี้จะให้อะไรและเหตุใดจึงมาเล่นกันต่อไปจึงให้
ภาพรวมของสถานการณ์จ าลองทั้งหมดแล้วจึงให้รายละเอียดที่จ าเป็นเช่นกติกาบทบาทเมื่อทุกคน
เข้าใจพอสมควรแล้วจึงให้เล่นได้         

  3. การเลือกบทบาทเมื่อผู้เรียนเข้าใจภาพรวมและกติกาและผู้เรียนทุกคนควรได้รับ
บทบาทในการเล่นซึ่งผู้เรียนอาจเป็นผู้เลือกเองหรือในบางกรณีก็อาจก าหนดบทบาทให้ผู้เรียนบางคน
และบทบาทบางบทบาทซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการและความจ าเป็นของ
ผู้เป็นคนนั้น          

  4. การเล่นในสถานการณ์จ าลองในขณะที่ผู้เรียนก าลังเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น
ผู้สอนควรติดตามอย่างใกล้ชิดเพ่ือสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนและจดบันทึกข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้นอกจากนั้นต้องคอยดูแลให้การเริ่มด าเนินไปอย่างไม่ติดขัดให้
ค าปรึกษาตามความจ าเป็นรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน     

  5. การอธิบายเนื่องจากการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองเป็นการสอนที่มุ่งช่วย
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นจริงที่สถานการณ์น้ าจ าลองขึ้นมาดังนั้นการอธิบายจึงควรมุ่ง
แต่เรียนไปที่การเรียนรู้ความเป็นจริงว่าในความเป็นจริงสถานการณ์ในเรื่องนั้นมันเป็นอย่า งไรและ
อะไรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ สถานการณ์น้ านมซึ่งผู้เรียนควร ได้เรียนรู้จากการเล่นของตนใน
สถานการณ์นั้นจึงท าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ได้เรียนรู้ความเป็นจริงแล้วจงอธิบายอัดขยาย
ต่อไปว่าเราควรจะให้มารักกันนะคนอยู่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรและจะท าอย่างไรจึงจะ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ 
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ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง   

ข้อดี  
 1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจเกิดความ

เข้าใจเนื่องจากได้มีประสบการณ์ที่เห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเอง  
2. เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงมาก ผู้เรียนได้เรียนอย่างสนุกสนานการ

เรียนรู้มีความหมายต่อตัวผู้เรียน  
3. เป็นวิธีสอนที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆจ านวนมากเช่นกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนกระบวนการสื่อสารกระบวนการตัดสินใจกระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการ
คิดเป็นต้น 

ข้อจ ากัด  
1.เป็นวิธีสอนที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องมีวัสดุอุปกรณ์และข้อมูลส าหรับผู้เล่นทุกคนและ

สถานการณ์จ าลองบางเรื่องมีราคาแพง  
2. เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามากเพราะต้องให้เวลาแก่ผู้เล่นในการเล่นและการอภิปราย 

3. เป็นวิธีสอนที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการมาก ผู้สอนต้องศึกษารายละเอียดและลองเล่น
ด้วยตนเองและในกรณีที่ต้องสร้างสถานการณ์จ าลองโดยเกมจ าลองสถานการณ์เองยิ่งต้องใช้เวลา
เพ่ิมข้ึน  

4. เป็นวิธีสอนที่ต้องพ่ึงสถานการณ์จ าลองถ้าไม่มีสถานการณ์จ าลองที่ตรงกับวัตถุประสงค์
หรือความต้องการผู้สอนอาจสร้างขึ้นเองถ้าผู้สอนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสถานการณ์
เพียงพอก็จะไม่สามารถสร้างเองได้ 

ถ้าเป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เล่นและแสดงออกอย่างหลากหลายจึงเป็นการยาก
ส าหรับผู้สอนในการน าการอภิปรายให้ไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร  (Dramatization) 

ทิศนา แขมมณี (2544 : 59-63) ได้อธิบายการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละครไว้ดังนี้การเรียนรู้
โดยใช้การแสดงละครคือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดโดยการให้ผู้เรียนแสดงละครซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาและบท
ละครที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องท าให้เรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมากและสามารถท าให้ทางผู้แสดง
และผู้ชมเกิดความเข้าใจและจดจ าเรื่องนั้นได้นานโดยมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพของ
เรื่องราวที่ต้องการเรียนรู้ประจักษ์ชัดด้วยตนเองท าให้เรานั้นมีชีวิตขึ้นมาจึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนและจดจ าได้นาน  
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องค์ประกอบส าคัญ  
1. มีบทละครคือที่มีเนื้อหาและบทพูดหรือบทแสดงก าหนดไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่จบ 

2. มีการแสดงตามบทที่ก าหนดและมีการชมและสังเกตการแสดง 
3. มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดงการแสดงของผู้รับบทบาท

ต่างๆ 

4. มีการสรุปการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้จากการแสดงและชมการแสดง  
ขั้นตอนส าคัญ 

1. ผู้สอนและผู้เรียนเตรียมบทละคร 

2. ผู้เรียนศึกษาบทละครและเลือก (หรือผู้สอนก าหนด) บทบาทท่ีจะแสดง 
3. ผู้เรียนศึกษาบทที่จะแสดงและซ้อมการแสดงผู้สอน ให้ค าแนะน าในการชมการ

แสดงแก่ผู้เรียนที่เป็นผู้ชม   
4. ผู้สอนและผู้เรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแสดงเช่นเครื่องแต่งกายฉาก 

เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ  
5. ผู้เรียนแสดงหรือชมการแสดง  
6. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงของผู้เล่นเรื่องราวหรือเนื้อหาการ

แสดง และ สรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการแสดง   
  เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆในการใช้วิธีสอนโดยใช้การแสดงละครที่มีคุณภาพ   

การแสดงละครเพื่อการเรียนรู้มีในแบบดังนี้  
   1. การแสดงละครแบบเป็นทางการ หรือการแสดงนาฏการ (Dramatization) เป็น
การแสดงที่มีการเตรียมบทละครตั้งแต่ต้นจนจบไว้ และผู้แสดงจะต้องมีการซักซ้อมการแสดงเกมคู่
แสดงสามารถแสดงได้ตามบท และมีการจัดฉาก จัดเวทีให้ดูสมจริงตัวอย่างการแสดงนาฏการที่นิยม
กันมาก ได้แก่การแสดงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หรือชีวประวัติของบุคคลส าคัญ ๆ เป็นต้น 

   2. การแสดงละครแบบไม่เป็นทางการ หรือเรียกสั้นๆ ได้ว่าเป็นการแสดง (Acting)  
เป็นการแสดงเรื่องราวหรือเหตุการณ์สั้นๆ เฉพาะจุด เฉพาะประเด็น เพ่ือช่วยท าให้เรื่องราว/
เหตุการณ์/จุด/ประเด็นเหล่านั้นมีความกระจ่างชัดขึ้น การแสดงแบบนี้ผู้สอนสามารถใช้สอน
สอดแทรกในการสอนเนื้อหาสาระต่างๆ ได้มาก เช่น การแสดงวิธีการจัดโต๊ะอาหาร การแสดงพิธี
แต่งงาน พิธีท าขวัญ วิธีการผายปอด วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย วิธีการแสดงป้องกันตัว  
ตลอดจนการแสดงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในอาชีพต่างๆ เป็นต้น 

   3.  การแสดงละครใบ้ เป็นการแสดงที่ผู้แสดงใช้การแสดงออกท่าทางสื่อความหมาย
เรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจโดยไม่ใช้ภาษาพูดเลย  แต่อาจมีการใช้การบรรยายประกอบท่าทางได้  เพื่อช่วย
ให้ผู้ชมมีความเข้าใจมากขึ้น  เช่น  การแสดงละครใบ้สื่อความหมายเกี่ยวกับปรัชญาในการด ารงชีวิต  
ความคับข้องใจ  การแก้ปัญหาต่างๆ  เป็นต้น 
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   4.  การแสดงละครเลียนแบบ เป็นการแสดงที่ผู้แสดงพยายามแสดงลักษณะท่าทาง
เลียนแบบบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ เช่น การแสดงละครเลียนแบบดารา นักร้อง นักพูดที่มี
ชื่อเสียง การแสดงท่าทางและเสียงร้องเลียนแบบสัตว์ต่างๆ เช่น  สุนัข  แมว  สิงโต  นกต่างๆ  หรือ
อาจแสดงเลียนแบบกลไกท างานของสิ่งของต่างๆ เช่น หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ รถไฟ รถเมล์ เครื่องบิน  
เป็นต้น 

   5.  การแสดงละครล้อเลียน เป็นการแสดงละครที่มีเนื้อหาสาระเสียดสีบุคคล สังคม  
เรื่องราว  หรือเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือเน้นเจตคติ ค่านิยม หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่
ผู้เรียน โดยการแสดงถึงความไม่ชอบด้วยเหตุและผลของสิ่งนั้น เช่น การแสดงละครล้อเลียน
พฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมือง การแสดงละครล้อเลียนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางสังคม  
เป็นต้น 

  6.  การแสดงการเชิดหุ่นละคร เป็นการแสดงที่ผู้แสดงใช้หุ่นหรือวัสดุอ่ืนๆ เป็น
ตัวแทนตนในการแสดงออก ผู้แสดงจะไม่ปรากฏกายหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ ให้เห็น แต่จะเชิดตัว
หุ่นให้แสดงตามที่ตนปรารถนาซึ่งก็คือ การเชิดหุ่นให้แสดงตามบทและเรื่องราวที่ได้เตรียมไว้ หุ่นที่ใช้
ในการแสดงมีมากมายหลายประเภท เช่น หุ่นกระบอก หุ่นนิ้วมือ หุ่นสวมมือ หุ่นดิน หุ่นเสียบไม้ หุ่น
หนังตะลุง เป็นต้น หุ่นดังกล่าวอาจเป็นหุ่นรูปคน หุ่นรูปสัตว์ หรือหุ่นรูปสิ่งของต่างๆ  หุ่นเหล่านี้เป็น
ตัวแทนในการแสดงออกทางท่าทางของผู้แสดง แต่ผู้แสดง (ผู้เชิดหุ่น) ยังเป็นผู้แสดงออกทางบทพูด
อยู่  หรือในบางกรณีที่ผู้เชิดหุ่นยังไม่ช านาญอาจมีผู้แสดงหลายคน  เช่น คนหนึ่งเป็นผู้เชิดหุ่น อีกคน
หนึ่งเป็นผู้พากย์ ผู้แสดงบทพูดอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้แล้วแต่ความสามารถของผู้แสดง 
  การแสดงละครไม่ว่าจะเป็นแบบใด หากจะให้มีประสิทธิภาพ คือ ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรมีการเตรียมการและด าเนินการอย่างเหมาะสม ดังนี้   

1. การเตรียมบทละคร ผู้สอนและผู้เรียนควรมีการอภิปรายกันถึงวัตถุประสงค์ของการที่ 
จะใช้ละครเป็นวิธีการ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดผู้เรียนควรมีบทบาทในการ
เลือกเรื่องราวที่จะแสดง ผู้สอนอาจเตรียมบทละครให้ผู้เรียนแสดงโดยต้องเตรียมเนื้อหาการแสดง
ตั้งแต่ต้นจนจบ และต้องเตรียมบทละคร คือ บทพูดของตัวละครต่างๆ หรืออาจให้ผู้เรียนช่วยกันเขียน  
ซึ่งในทั้งสองกรณีทั้งผู้สอนและผู้เรียนจ าเป็นต้องศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  
เพ่ือให้ได้เนื้อหาเรื่องราวที่ตรงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด และอาจจ าเป็นต้องแสวงหาบุคคลผู้มี
ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาให้ค าปรึกษา เช่น การแสดงละครทางประวัติศาสตร์  
การแสดงละครทางวรรณคดี  เป็นต้น การแสดงละครที่ใช้เป็นวิธีสอนนี้จะแตกต่างจากการแสดงละคร
ที่เป็นศิลปะการแสดงการใช้ละครในการเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องจัดท าทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์เหมือน
ความเป็นจริงแต่ต้องพิถีพิถันในจุดที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  จุดนั้นจะต้องเด่นชัด  
การแสดงในชุดนั้นต้องให้เห็นสาระที่ต้องการชัดเจน  องค์ประกอบอ่ืนๆ  ที่เป็นเสริมไม่จ าเป็นต้อง
จัดท าให้สมบูรณ์  แต่ควรจะตรงตามความเป็นจริง  ผิดกับละครที่เป็นศิลปะการแสดงจะต้องจัดท าทุก
สิ่งให้สมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
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2.  การศึกษาบทละคร และเลือกบทบาทที่จะแสดง ผู้สอนและผู้เรียนควรช่วยกันเลือกว่า 

ใครควรจะแสดงบทอะไร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถของผู้เรียนกับบทที่จะ
แสดง ควรจะเลือกผู้ที่มีบุคลิกลักษณะตรงกับเรื่อง และมีความสารถท่ีจะตีบทแตก คือ เล่นได้ดี เล่นได้
ตรงกับเนื้อหาของเรื่องมากที่สุด เนื่องจากการแสดงละครเน้นที่การให้ผู้เรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวที่
ตรงกับเรื่องราวและความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้น ผู้แสดงควรมีความเต็มใจที่จะแสดงเพ่ือให้การแสดง
ออกมาดีที่สุด  

3.   การศึกษาบท ซ้อมการแสดง เตรียมผู้ชม และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการแสดงเมื่อได้
ตัวผู้แสดงแล้ว ผู้แสดงแต่ละคนต้องศึกษาเรื่องราวและบทบาทของตนเป็นพิเศษ ต้องพยายามจ าบท
ของตนให้คล่องเพ่ือการแสดงจะได้ไม่ติดขัด และจะต้องมีการฝึกซ้อมการแสดงร่วมกัน ในบางกรณี
หลังการฝึกซ้อมอาจจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัวแสดง หากพบว่าผู้ที่เลือกไว้ไม่สามารถแสดงได้ดี
พอที่จะสื่อความหมายได้ตรงกับเรื่องราวหรือเนื้อหาอันเป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน โดย
ปกติการสอนด้วยวิธีนี้ผู้เรียนจะไม่แสดงทั้งหมด ผู้ที่ไม่แสดงจะเป็นผู้ชมการแสดงและผู้ช่วยจัดการ
แสดง เช่น ท าหน้าที่ก ากับการแสดง บอกบท ช่วยจัดฉาก แต่งตัวผู้แสดง ช่วยจัดวัสดุอุปกรณ์ในการ
แสดง เป็นต้น ดังนั้น ผู้สอนจึงควรแบ่งงานตามความสนใจและความสามารถของผู้เรียน และให้
ค าแนะน าในการชมการแสดงว่าควรสังเกตและให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องอะไรบ้าง จุดไหนบ้าง 

4.    การแสดงละครและชมละคร เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วจึงเริ่มการแสดงในขณะแสดงผู้สอน
และผู้ชมไม่ควรขัดการแสดงกลางคัน และควรให้ก าลังใจผู้แสดงโดยการตั้งใจชมการแสดง ปรบมือให้
ก าลังใจ ผู้ชมควรตั้งใจสังเกตการณ์แสดงในจุดส าคัญที่ครูให้ค าแนะน าเป็นพิเศษ และอาจจดบันทึกสิ่ง
ที่สังเกตไว้เพ่ือกันลืม ผู้แสดงก็ควรแสดงให้สมบทบาทมากท่ีสุด 
  5.    การอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการแสดงละครมุ่งที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่แสดง ผู้สอนใช้การแสดงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เรื่องราวนั้นๆ โดยได้เห็นเป็นภาพและการกระท าจริง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและจดจ าเรื่อง
นั้นได้อย่างดีและจดจ าได้นาน ดังนั้น ละครที่แสดงออกมาจึงควรสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงนั้นให้
เห็นชัด การอภิปรายเพื่อการเรียนรู้จึงต้องมุ่งไปที่เรื่องราวที่แสดงออกมา และการแสดงของผู้แสดงว่า
สามารถแสดงได้สมจริงเพียงใด 

 

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร 
 ข้อดี 

1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นสิ่งที่เรียนมีชีวิตขึ้นมา ท าให้การเรียนรู้มี 
ความเป็นจริง  และมีความหมายส าหรับผู้เรียน 

2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง 
3.   เป็นวิธีสอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ จ านวนมาก เช่น ทักษะการ

พูด การเขียน การแสดงออก การจัดการ การแสวงหาข้อมูลความรู้ และการท างานร่วมกลุ่ม เป็นต้น 
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ข้อจ ากัด 
1. เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก ต้องมีการจัดเตรียมบทละครและการแสดงที่ยุ่งยาก 

2.   เป็นวิธีสอนที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องแต่งการประกอบการแสดง ซึ่งอาจท าให้
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น         

  3.   เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ในการเขียนบท หาก
ผู้สอนไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือไม่สามารถแสวงหาข้อมูลที่ต้องการได้ จะท าให้เรื่องราวหรือการแสดงไม่
สมบูรณ์ 

การเรียนรู้โดยใช้แบบแสดงบทบาทสมมุติ  (Role  Playing) 
 ทิศนา  แขมมณี (2527) และญาดาพณิต พิณกุล(2539 : 265–269)ได้อธิบายการสอนแบบ
บทบาทสมมุติ ไว้ดังนี้ 
 การเรียนรู้โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียง
กับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตนและน าเอาการแสดงออกของผู้แสดงทั้ง
ทางด้านความรู้ ความคิด และความรู้สึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบมาเป็นข้อมูลในการอภิปราย  
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ คือมุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
เกิดความเข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อ่ืน หรือเกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับบทบาทสมมุติท่ีตนแสดง 
 องค์ประกอบส าคัญ 

1. มีสถานการณ์สมมุติและบทบาทสมมุติ 
2. มีการแสดงบทบาทสมมุติ 
3. มีการอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ 

แสดง และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 

 ขั้นตอนส าคัญ 

1. ผู้สอนและผู้เรียนน าเสนอสถานการณ์สมมุติและบทบาทสมมุติ 
2. ผู้สอนและผู้เรียนเลือกผู้แสดงบทบาท 

3. ผู้สอนเตรียมผู้สังเกตการณ์ 

4. ผู้เรียนแสดงบทบาทและสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก 

5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่ 
แสดงออกของผู้แสดง 

6.   ผู้สอนและผู้เรียนสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากการแสดง  การชมการแสดง  เทคนิคและ 
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ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติให้มีประสิทธิภาพ 

1.  การเตรียมการ  ผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะให้ชัดเจน  และสร้างสถานการณ์ 
และบทบาทสมมุติที่จะช่วยสนองวัตถุประสงค์นั้น  สถานการณ์และบทบาทสมมุติที่ก าหนดขึ้นควรมี
ความใกล้เคียงกับความเป็นจริง  ส่วนจะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ผู้สอน
อาจใช้บทบาทสมมุติแบบละครซึ่งจะก าหนดเรื่องราวให้แสดง แต่ไม่มีบทให้  ผู้สวมบทบาทจะต้องคิด
แสดงเอง หรืออาจใช้บทบาทสมมุติแบบแก้ปัญหาซึ่งจะก าหนดสถานการณ์ที่มีปัญหาหรือความ
ขัดแย้งให้ และอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากบ้าง น้อยบ้าง ซึ่งผู้สวมบทบาทจะใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการ
แสดงออก และแก้ปัญหาตามความคิดของตน 

  2.    การเริ่มบทเรียน ผู้สอนสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้หลายวิธี เช่น โยง
ประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน หรือประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนครั้งก่อนๆ เข้าสู่เรื่องที่จะ
ศึกษา หรืออาจใช้วิธีเล่าเรื่องราวหรือสถานการณ์สมมุติที่เตรียมมาแล้ว ทิ้งท้ายด้วยปัญหา เป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากคิด อยากติดตาม หรืออาจใช้วิธีชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการเข้าร่วม
แสดง และช่วยกันคิดแก้ปัญหา 
  3.    การเลือกผู้แสดง ควรเลือกให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการแสดง เช่น เลือกผู้แสดง
ที่มีลักษณะเหมาะกับบทบาท เพ่ือช่วยให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นตามวัตถุประสงค์ได้ อย่าง
รวดเร็ว หรือเลือกผู้แสดงที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับบทบาทที่ก าหนดให้  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียน คนนั้น
ได้รับประสบการณ์ใหม่ ได้ทดลองแสดงพฤติกรรมใหม่ๆ และเกิดความเข้าใจใน ความรู้สึกและ
พฤติกรรมของผู้ที่มีลักษณะต่างไปจากตน หรืออาจให้ผู้เรียนอาสาสมัครหรือเจาะจงเลือกคนใดคน
หนึ่งด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ เมื่อได้ผู้แสดงแล้ว ควรให้เวลาผู้แสดง
เตรียมการแสดง โดยอาจให้ฝึกซ้อมบ้างตามความจ าเป็น  
  4.  การเตรียมการผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม ผู้สอนควรเตรียมผู้ชมและท าความเข้าใจกับผู้ชม 
ว่าการแสดงบบทบาทสมมุตินี้จัดขึ้นมิใช่มุ่งท่ีความสนุกเพลิดเพลินเท่านั้น แต่มุ่งที่จะ ให้เกิดการเรียนรู้
เป็นส าคัญ ดังนั้น จึงควรชมด้วยการสังเกต ผู้สอนควรให้ค าแนะน าว่า ควรสังเกตอะไร และควรบันทึก
ข้อมูลอย่างไร และผู้สอนอาจจัดท าแบบสังเกตการณ์ให้ ผู้ชมใช้ในการสังเกตด้วยก็ได้ การแสดง ก่อน
การแสดงอาจมีการจัดฉากการแสดงดูสมจริง ฉากการแสดงอาจจะเป็น ฉากง่ายๆ หรืออาจจะจัดให้ดู
สวยงาม แต่ไม่ควรจะใช้เวลามาก และควรค านุงถึงความ ประหยัดด้วย เมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วผู้สอน
ให้เริ่มการแสดง และสงเกตการแสดงอย่าง ใกล้ชิด ไม่ควรมีการขัดการแสดงกลางคัน   นอกจากกรณี
ที่มีปัญหาเมื่อการแสดงออกนอกทาง ผู้สอนอาจจ าเป็นต้องให้ค าแนะน าบ้าง เมื่อการแสดงด าเนินไป
พอสมควรแล้วผู้สอนควรตัดบท ยุติการแสดง ไม่ควรให้การแสดงยืดยาวเยิ่นเย้อ จะท าให้ผู้ชมเกิด
ความเบื่อหน่าย การตัดบทควรท าเมื่อเห็นว่าการแสดงได้ให้ข้อมูลแก่กลุ่มเพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์
และอภิปราย เพื่อให้การเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ หรือตัดบทเมื่อการ แสดงเริ่มยืดเยื้อ หรือเมื่อผู้ชม
พอจะเดาได้ว่าเรื่องราวจะด าเนินต่อไปอย่างไร หรือในกรณีที่ผู้แสดงเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากเกินไป
จนแสดงต่อไปไม่ได้ ควรตัดบททันที  

 5.  การวิเคราะห์อภิปรายผลการแสดง ขั้นนี้เป็นขั้นส าคัญมาก เพราะเป็นขั้นที่ช่วยให้ ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์  เทคนิคที่จ าเป็นส าหรับการอภิปราย ในช่วงนี้มีหลาย
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ประเภท ที่ส าคัญคือ การสัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้แสดง และจดบันทึกไว้บนกระดาน 
ต่อจากนั้นจึงสัมภาษณ์ผู้ชมหรือผู้สังเกตการณ์ถึงข้อมูลที่ สังเกตได้ผู้สอนควรจดบันทึกข้อมูลเหล่านี้
บนกระดานเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเห็นประเด็น ในการอภิปรายและสรุป ต่อจากนั้นจึงให้ทุกฝ่าย แสดง
ความคิดเห็น และสรุปประเด็นการเรียนรู้ สิ่งส าคัญมากที่ผู้สอนพึงค านึงถึงในการอภิปรายก็คือ การ
ให้ผู้เรียนแสดงบ บทบาทสมมุติก็เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้บทบาทเป็นเครื่องมือในการดึงความรู้สึกนึก
คิด           

 6.  การรับรู้ เจตคติ หรืออคติต่างๆ ที่ซ่อนอยู่มนส่วนลึกของผู้แสดงออกมาเพ่ือเป็น ข้อมูลในการ
เรียนรู้ ดังนั้น การอภิปรายจึงต้องมุ่งเน้นและอภิปรายในเรื่องของพฤติกรมที่ผู้สวมบทบาทแสดงออก และ
ความรู้สึกที่เป็นเหตุผลักดันให้เกิดการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา การซักถามจึงควรมุ่งประเด็นไปที่ว่าผู้แสดง
ได้แสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง ท าไมจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น และพฤติกรรมนั้นก่อให้เกิดผลอะไรตามมา การ
อภิปรายไม่ควรมุงประเด็นไปที่การแสดงของผู้สวมบทบาทว่าแสดงได้ดี-ไม่ดีเพียงใด เพราะนอกจากจะเป็น
การอภิปรายที่ผิดวัตถุประสงค์แล้วยังอาจท าให้ผู้แสดงเสียความรู้สึกได้ในกรณีที่การอภิปรายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และผู้เรียนเสนอแนะแนวคิดและแนวทางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมแตกต่างกันไปจากผู้ที่สวมบทบาท
แสดง ผู้สอนอาจให้มีการแสดงและการอภิปรายเพ่ิมเติม และสรุปบทเรียนแล้วอภิปรายเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง 
ประวิต เอราวรรณ ์( 2544 : 10-16) 

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
ข้อดี 

 1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้อื่น ได้เรียนรู้การ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซ้ึง 

2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรม
ของตน 

3. เป็นวิธีสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะในการเผชิญสถานการณ์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา 
4. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้การเรียนการสอนมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง 
5. เป็นวิธีสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมาก ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง

สนุกสนาน และการเรียนรู้มีความหมายส าหรับผู้เรียน เพราะข้อมูลมาจากผู้เรียนโดยตรง 
ข้อจ ากัด 

1. เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามากพอสมควร 

2. เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการเตรียมการและการจัดการอย่างรัดกุมหากจัดการไม่ดีพออาจ
เกิดความยุ่งยากสับสนขึ้นได้ 

3. วิธีสอนที่ต้องอาศัยความไวในการรับรู้ (Sensitivity) ของผู้สอนหากผู้สอนขาด สมบัตินี้ ไม่
รับรู้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนบางคน และไม่ได้แก้ปัญหาแต่ต้น 

4. เป็นการแสดงที่ต้องอาศัยความสามารถของครูในการแก้ปัญหา เนื่องจากการแสดงของ
ผู้เรียนอาจไม่เป็นไปตามความคาดหมายของผู้สอน ผู้สอนจะต้องสามารถแก้ปัญหาหรือปรับ
สถานการณ์ และประเด็นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 
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ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งประสบการณ์เป็นส าคัญนั้นทุกๆ วิธีสอนจะมุ่งให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือแสดงออกให้ผู้อ่ืนเข้าใจเจตนารมณ์ของตนเองผู้สอนจะต้องเตรียมวาง
แผนการสอนให้เหมาะสมไว้ล่วงหน้า การให้เวลาคิดและเตรียมตัวแก่ผู้เรียนยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้สอน
ต้องให้แก่ผู้เรียน ไปคิดและฝึกฝนก่อนแสดงออก จึงจะท าให้การจัดกิจกรรมเป็นไปได้ด้วยดี 
 

การเรียนรู้โดยการจัดประสบการณ์ (Experiential Activities Planning : EPA) 

สุมาลี ดาแก้ว (2545 : 5-29) ได้อธิบายถึงรูปแบบและการสอนแบบการจัดประสบการณ์ 
(EPA) ไว้ว่าประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 อุ่นเครื่อง 
ภารกิจ คือ การจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อม

กลุ่มการเรียน โดยจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ เหมาะสมให้เกิดขึ้น ระหว่าง 
ผู้อ านวยการเรียนรู้ (ครู) และ/หรือสาระการเรียนรู้กับผู้เรียน โดยคาดหวังให้บรรยากาศการเรียนรู้มี
ลักษณะเป็นกันเอง (Friendly) ผ่อนคลาย (Relax) เสริมศักดิ์ศรีในตนของผู้เรียน (Self-esteen) 

มั่นคง (Self and Secure) สนุกท้าทาย (Challenge) สุขใจ (Enjoy) 

กิจกรรมที่จัด เช่น รู้จักกันและกัน แนะน าเข้าสู่ประเด็นการเรียนรู้การเชื่อมโยงปัญหา และ
ชีวิตจริงกับสาระการเรียนรู้และพัฒนากลุ่มการเรียนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมไปถึงการ
เสริมแรงในความสามารถในการท างาน และเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มการเรียนที่เกิดขึ้นแล้วเอาไว้ตลอด
กระบวนการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่  2 แนะน าปัญหา (Problem Identification) 

ภารกิจ คือ การจัดกิจกรรมเพื่อเสนอ “โจทย์สนุกเรียนรู้ ดูแล้วสะเทือนใจ”  
หลังจากผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ ผู้อ านวยการเรียนรู้ (ครู) จะร่วมก าหนดขอบเขตปัญหา และน าเสนอ
ปัญหาแก่ผู้เรียนด้วยอุบายสร้างสรรค์อันแยบคาย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Participation) ในทุก
ขั้นตอน 

กิจกรรมที่จัดมีเกณฑ์ที่ควรค านึงถึง คือ การใช้ค าถามปลายเปิด ใช้เทคนิคเล่นกับความคิด
แบบต่างๆสื่อสารได้เหมาะสม และเข้าถึง (Reach) 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ก่อให้เกิดความรู้ชัดเจนทั่วกันในกลุ่มผู้เรียน และก่อให้เกิดความรู้สึก
สะเทือนใจ (Emotion) มีมโนภาพ (Conception) เกิดข้ึน 

ขั้นตอนที่ 3 ไตร่ตรองทางแก้เฉพาะตน (Individual Exploration)  
ภารกิจ คือ การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภายในตนของผู้เรียนให้ “เข้าใจปัญหา คิด

หาทางแก้ แน่ใจจุดยืน” 

หลังจากเกิดมโนภาพเกี่ยวกับปัญหา ผู้เรียนจะคิดค้นหาทางออกจากมุมมองของตน (Point 

of View) ซึ่งมีบริบทแห่งภาวะและฐานะแห่งตนหรือจุดยืน (Standpoint) ซึ่งแตกต่างกันออกไปตาม
เงื่อนไขเฉพาะแต่ละปัจเจกบุคคล 
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กิจกรรมที่จัดมีเกณฑ์ที่ควรค านึงถึง คือ กิจกรรมที่ใช้โจทย์และปัญหาที่แนะน ามาแล้วในขั้นที่ 
2 เป็นตัวป้อน (Input) และให้ผู้เรียนประมวลผล (Processing) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดค้น ตรวจสอบ 
เพ่ือความเข้าใจปัญหาจากมุมมองของตน และ/หรือสร้างข้อคิดเห็น ( Ideas) เกี่ยวกับทางออกของ
ปัญหา จากนั้นให้ผู้ เรียนสื่อสารแสดงผลการประมวล (Output) ออกมาเป็นชิ้นงาน อาทิการ
แสดงออกทางศิลปะต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรมต้องเน้นให้ผู้เรียนค านึงถึงและปฏิบัติการโดยล าพังเฉพาะตัว 
อย่างมีจุดยืนของตนเอง 

ขั้นตอนที่ 4 ระดมสมองทางออกโดยกลุ่ม (Group Work) 

ภารกิจ คือ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากกลุ่ม และมุมมองที่หลากหลาย 

เมื่อสมาชิกกลุ่มการเรียนแต่ละคนมีโอกาสตรวจสอบความคิดของตนเกี่ยวกับปัญหา และมี
ผลงานข้อสรุปความคิดเห็นระดับหนึ่งของตนเองออกมาแล้ว กิจกรรมในขั้นนี้จะน าผลงานเหล่านี้มา
เป็นตัวป้อนให้กลุ่มระดมสมองประมวลผล สร้างข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือพัฒนาข้อสรุปบางประกาน
เพ่ือใช้เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา        

กิจกรรมที่จัด เช่น การระดมสมองแบบต่างๆ การอภิปรายโดยใช้ผลงานของสมาชิกกลุ่มแต่
ละคนเป็นตัวป้อน การถกเถียงแบบวิภาวิธี คือ จ าแนกข้อตั้งพ้ืนฐานพิจารณาข้อแย้ง และสรุปข้อ
สังเคราะห์ที่ค้นพบ 

ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารหาทางออก (Communication)  
ภารกิจ คือ จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการตัดสินใจ การเสนอความคิด และพัฒนาทัก ษะ

วิพากษ์วิจารณ์  
จากนั้นให้กลุ่มสื่อสารแสดงผลการประมวลออกมาเป็นชิ้นงาน อาทิ การแสดงออกทาง 

ศิลปะต่าง ๆ และน าเสนอชิ้นงานนั้นๆ โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่แนวคิด และการโน้มน้าวใจ แต่
ในขณะเดียวกันก็เปิดกว้างต่อการประเมินหรือพิจารณาข้อเสนอเหล่านั้น จากนั้นกลุ่มรวบรวม 
ข้อเสนอแนะป้อนกลับ และค าวิจารณ์ที่ได้รับกลับไปเสริมการสังเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อไป  

กิจกรรมที่จัด เช่น นิทรรศการ การเสนอผลงานแบบต่างๆ การแสดงสื่อต่างๆ และการ 
พูดคุยอภิปราย 

ขั้นตอนที่ 6 ถอดรหัสปรับใช้ (Debriefing)  
ภารกิจ คือ จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของตนเองแตกฉานใน ศาสตร์ 

ปรับปรุงกรอบอ้างอิง และเปลี่ยนแปลงการกระท าการ 

ผู้อ านวยการเรียนรู้ (ครู) พูดคุยสอบถามในระหว่างกระบวนการเรียนรู้และ/หรือภายหลัง 
เสร็จสิ้นการเสนอผลงานการสื่อสารทางออกกลุ่ม โดยเริ่มจากการส ารวจความรู้สึกของผู้เรียน ความ
ระลึกได้ ความเข้าใจทางเลือกต่างๆ และโอกาสกระท าการ  

กิจกรรมที่จัดมีเกณฑ์ที่ควรค านึง คือ มีการสอบทานความรู้ เปรียบเทียบก่อน-หลังการเรียน 
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการกระท าระหว่างกันของประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่ก่อให้เกิด
ข้อสรุปหรือมิติใหม่ในสนามประสบการณ์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นวิธีการน าความรู้ ความ
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เข้าใจ และทัศนคติท่ีได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ช่วยผู้เรียนสรุปประสบการณ์
สู่ศาสตร์ เชื่อมโยงสู่การค้นคว้าประเด็นเพ่ิมเติมเชื่อมโยงสู่การขยายผลกระท าการอ่ืนๆ และเสริมแรง
เพ่ือการเรียนรู้เกิน 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนนี้ เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมการสอน
ของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยวิธีด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3 หลักการ คือ 

1. Instruct (หลักการ : สื่อสารอย่างมีส่วนร่วม) คือ การท าให้เขาส่วนร่วม 

1.1 เริ่มต้นที่เขา 
1.2 สอนจากความจริง 
1.3 ฉับพลัน 

การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ครูควรจัดกิจกรรมให้เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด เป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของผู้เรียน การสร้างสถานการณ์เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้ายืนยัน
ความคิดของตนเอง มั่นใจในจุดยืนของตนเอง จะน าไปสู่การพัฒนาการคิดอย่างสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมการเกิดความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียน 

Instruct เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในขั้นอุ่นเครื่อง เป็นการแนะน าเข้าสู่ประเด็นการเรียนรู้
การเชื่อมโยงปัญหา และชีวิตจริงกับสาระการเรียนรู้ การเสริมแรงในการท างาน การเรียนรู้ร่วมกัน
ของกลุ่มการเรียน 

Instruct เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในขั้นแนะน าปัญหา การใช้ค าถามปลายเปิดการใช้
เทคนิคเล่นกับความคิดแบบต่างๆ ตลอดจนการสื่อสารที่เหมาะสมและเข้าถึง 

Instruct เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในขั้นไตร่ตรองทางแก้เฉพาะตน ซึ่งเป็นการน าผลจาก
การอุ่นเครื่องและแนะน าปัญหาเป็นตัวป้อน (Input) และให้ผู้เรียนประมวลผล (Processing) โดยการ
คิดค้น ตรวจสอบ ตามความเข้าใจและมุมมองของตนเอง และสามารถแสดงการประมวล (Output) 

ออกมาเป็นชิ้นงาน โดยเน้นให้ผู้เรียนคิดค านึงถึงและปฏิบัติการโยล าพังเฉพาะตัวอย่างมีจุดยืนของ
ตนเอง 

2. Coaching (หลักการ : การสะท้อนข้อมูล) ท าให้เขาท าได้ 
2.1 ถาม-ทวน (Ask Question and Paraphase) 

2.2 ลอง (Make Suggestion) 

2.3 สาธิต (Demonstrative) 

2.4 แนะน า (Give Advice) 

2.5 ท าอย่างนี้ (Tell What and How) 
การเรียนรู้ที่ดี ครูควรมีบทบาทเป็นเพียงผู้กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้

ผู้เรียนเกิดความกระหายใฝ่รู้ รู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองถึงขอบเขตของปัญหาหรือความต้องการ
ที่แท้จริงของตนเอง โดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนจัดหาสื่อ
ต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นหาค าตอบหรือทางออกจากมุมมองของตนเอง แล้วน าข้อคิดเห็นของ
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ตนเสนอต่อกลุ่มเพ่ือประมวลผล สร้างข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม หรือพัฒนาข้อสรุปบางประการ เพ่ือใช้เป็น
ทางออกในการแก้ปัญหาหรือการน าไปสู่สิ่งที่ตนเองหรือกลุ่มต้องการ 

Coaching เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในขั้นระดมสมองทางออกโดยกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้จากกลุ่ม มุมมองที่หลากหลาย 

Coaching เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในขั้นสื่อสารหาทางออก เพ่ือฝึกการตัดสินใจ การ
เสนอแนวคิด และพัฒนาทักษะวิพากษ์วิจารณ์ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่แนวคิด การโน้มน้าวใจ 
การรับข้อมูลกลับเพื่อสังเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสมต่อไป การส่งเสริมการเรียนรู้ในขั้น 

Coaching ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญเปรียบเสมือนโค้ชฟุตบอลที่จะต้องท าทุกอย่าง ตลอดจน
การน าเทคนิคที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นการถาม-ทวน การลองท า การสาธิต การแนะน า และการท า
อย่างนี้ การท าอย่างนี้ควรจะเป็นค าตอบหรือวิธีสุดท้ายที่ครูจะน ามาใช้ 

Debriefing (หลักการ : การถอดรหัสปรับใช้-สบายใจ-ภูมิใจ-สุขใจ-เข้าใจ-ประยุกต์-ปรับใช้-
เสริมแรง) ท าให้เขาร้องอ๋อ  

2.6 พูดคุยส ารวจความรู้สึก (Reflect Feeling) 

2.7 พูดคุยส ารวจความจ าและการระลึก (Recalling) 

2.8 พูดคุยส ารวจความเข้าใจ (Comprehensive) 

2.9 พูดคุยส ารวจทางเลือก (Options) 

 2.10 เสริมแรงสู่การกระท า (Commit to Action) 
การเรียนรู้ที่ดี  ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเอง ส่ งเสริมการเชื่อมโยง

ประสบการณ์เดิมสู่ประสบการณ์ใหม่ โดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกที่แปลกแยกหรือรู้สึกผิดโดยสิ้นเชิง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นพบทางเลือกทางรอดด้วยตนเอง ตลอดจนการน าสาระการเรียนรู้สู่ครอบครัว 
ชุมชน เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วม การเสนอแนวคิด หรือการวางแผนชีวิตของผู้เรียนเอง   

Debriefing เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในขั้นที่ 6 ของการเรียนการสอนแบบ EAP คือ ขั้น
ถอดรหัสปรับใช้ เพ่ือเป็นการสอบทานความรู้ก่อน-หลังเรียน ทัศนคติ เชื่อมโยงสู่การขยายผล และ
การกระท าอ่ืนๆ ตลอดจนการเสริมแรงเพ่ือการรู้เกิน (Overlearning)  

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ EAP 6 ขั้นตอน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 3 
ขั้นตอนที่กล่าวมานี้ ท าให้สามารถมองเห็นล าดับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาที่เน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีกิจกรรมที่ยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญอย่างแท้จริง ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางปัญญาจากการสังเกต การบันทึก การเสนอ
แนวคิดต่อกลุ่ม การฟัง การตั้งค าถาม การค้นหาค าตอบ การหาข้อมูล การเชื่อมโยงบูรณาการ เพ่ือ
สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกรูปแบบควรมีการส่งเสริมกิจกรรมการคิดให้แก่ผู้เรียนได้มี
โอกาสคิดอย่างมีวิจารญาณ รู้จักวินิจฉัยข้อความ เหตุการณ์ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
และกระบวนการสอนคิดนั้นมีหลายวิธี ดังนี้ 
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 คิดด้วยกาย (Creative Movement) ในสมัยที่เป็นเด็กๆ เมื่อแรกที่ยังพูดไม่ได้หรือยังไม่
คล่องในการพูด “ภาษามือ” หรือการออกอากัปกิริยาท่าทางเป็นสิ่งที่คนเราใช้สื่อสารกันในเบื้องต้น 
การเคลื่อนไหว (Kinesthetic Senses) หรือความรู้สึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตนและผู้อ่ืน จึงเป็น
ทักษะส าคัญที่ควรปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กอยู่ กระนั้นทักษะประเภทนี้ก็ได้รับการกล่าวถึงและพัฒนาน้อย
มาก แม้ในความเป็นจริงของการเรียนการสอนจะน าการเคลื่อนไหวมาใช้เป็นวิธีการหลักที่ส าคัญใน
การเรียนรู้ของเด็กอย่างไม่รู้ตัวก็ตาม  

 การออกท่าออกทาง ช่วยในการพัฒนาการเคลื่อนไหวของเด็ก ช่วยให้คล่องแคล่วว่องไว ควบ
คลุมได้ดี มีความยืดหยุ่น คลี่คลายสมรรถภาพของอวัยวะ กระดูกกล้ามเนื้อ และพัฒนาให้สอดคล้อ
ประสาน (Coordinated) นอกจากนี้ยังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้จังหวะ (Rhythm)พ้ืนที่
ว่าง (Space)และจินตนาการ (Imagination) กับการเคลื่อนไหว อันจะพัฒนาปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าต่างๆ ของเด็ก  
 กล้าคิด (Risk taking) คือ กล้าหาทางเลือกอ่ืนๆ และเสนอออกมาไม่ว่าจะบังเกิดผลเช่นไรแก่
ผู้เสนอก็ตาม แม้ความคิดนั้นจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหรือกระทั่งล้มเหลวไม่เป็นท่า คนที่กล้า
คิดก็ยังคงกล้าที่จะเดา และพร้อมที่จะเสี่ยงเสมอ จึงต้องจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กกล้าเสี่ยง 
 กล้าเดา-กล้าคิด-กล้าเสนอ และกล้าปกป้องความคิดของตนใช้ทักษะการใช้เหตุผลใน
บรรยากาศที่เด็กทุกคนสบายใจเมื่อคิดผิดเพราะเด็กๆ รู้ว่าผิดเป็นครูยอมผิดแล้วรู้ดีกว่าไม่รู้อะไรเลย
เพราะไม่เคยผิดค าถามคืออะไรบอกค าตอบแล้วให้เด็กตั้งค าถาม ค าตอบคือไก่ค าถามคืออะไรถ้า
ค าตอบคือควายค าถามคืออะไรถ้าค าตอบคือ 10 ค าถามคืออะไรถ้าค าตอบคือชาวนาค าถามคืออะไร
ถ้าค าตอบคืนเงินค าถามคืออะไรถ้าค าตอบคือยากจนค าถามคืออะไร 

3. คิดคล่อง (Fluency) คือ ความสามารถที่จะผลิตมโนคติหรือข้อคิดเห็น ( Ideas) เป็น
ปริมาณมากๆ ได้ยิ่งคิดคล่องก็ยิ่งมีข้อคิดเห็นมาก ยิ่งมีข้อคิดถึงมากเท่าไรก็มีโอกาสพบความคิดเห็นที่
มีคุณภาพสูง เช่น การคิดของใหม่ที่เป็นข้อคิดเห็นต้นฉบับ (Original Ideas) ก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น แม้
คิดคล่องจะเป็นเรื่องของปริมาณ แต่ในกรณีนี้ปริมาณจะน ามาซึ่งคุณภาพนับหนึ่งถึงสามสิบ บอก
เงื่อนไขแล้วให้เด็กตอบในใจอะไรเอ่ย ? ที่มีสีแดง ให้บอกมาให้มากที่สุด 

อะไรเอ่ย ? ที่มีรูปร่างทรงสี่เหลี่ยม ให้บอกมาให้มากท่ีสุด   

 อะไรเอ่ย ? ที่มีกลิ่นหอม ให้บอกมาให้มากท่ีสุด    

 อะไรเอ่ย ? คนจนอยากกิน บอกมาให้มากท่ีสุด    

 อะไรเอ่ย ? ที่เศรษฐีไม่อยากกิน บอกมาให้มากท่ีสุด     

 4. คิดกว้าง (Flexibility) คือ ความสามารถที่จะคิดโดยไม่ติดอยู่ในกรอบหรือมุมมองใดเพียง
มุมมองเดียว คนที่คิดกว้างจะมองเห็นกลยุทธ์หรือทางแก้ปัญหาที่หลากหลาย (Approaches) ในการ
จัดการกับปัญหาหนึ่งๆ ไม่ใช่ยึดมั่นในวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงประการเดียว คิดกว้างจึงมองจาก
หลายมุมมองแม้จะต่างไปจากที่คุ้นเคย เพ่ือบรรลุความเข้าใจที่กว้างขวางกว่า จนเกินกรอบที่
ก าหนดการไว้แต่เดิม  
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เชื่อหรือไม่ ?  ตั้งค าถามสวนทางและให้เด็กอภิปราย 

เชื่อหรือไม่ ? ที่บอกว่า “เด็กผู้หญิงไม่ควรเตะบอล” 

เชื่อหรือไม่ ? ที่บอกว่า “เด็กผู้ชายต้องไม่ร้องไห้” 

เชื่อหรือไม่ ? ที่บอกว่า “ชาติที่แล้วชาวนาไม่ท าบุญ ชาตินี้ถึงยากจน” 

เชื่อหรือไม่ ? ที่บอกว่า “ชาติที่แล้วเศรษฐี ท าบุญชาตินี้จึงร่ ารวย”   

 5. คิดของใหม่ (Originality) คือ ความสามารถในการคิดที่หลักแหลมท าให้เกิดข้อคิดเห็นที่
เป็นต้นฉบับ (Original Ideas) ด้วยความสามารถนี้เด็กๆ จึงเป็นผู้ก าหนดโลกอนาคต เราไม่อาจรู้ได้ว่า
เวลาหรือสถานที่ใด ที่ข้อคิดเห็นต้นฉบับหนึ่งๆ จะเป็นนวัตกรรม ( Innovations) อันก่อประโยชน์แก่
สังคม ชุมชน กลุ่มบุคคล หรือปัจเจกบุคคลได้เด็กๆ จึงควรได้รับโอกาสให้ฝึกฝนการคิดของใหม่อยู่
ตลอดเวลา         

 ออกแบบแหวกแนว ให้ออกแบบสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน 

 ออกแบบฤดูกาล ที่ไม่เคยมีมาในโลกนี้มาก่อน 3 ฤด ู
 ออกแบบอาหารสูตรใหม่ ที่มีส่วนประกอบของไก่และไอศกรีม 
 ออกแบบการท านาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ออกแบบสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ ที่มีส่วนประกอบของไก่และไอศกรีม   

 6. คิดดัดแปลง (Elaboration) คือ ความสามารถต่อเติมข้อคิดเห็นที่มีอยู่แล้วให้น่าสนใจและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความคิดเก่า คือ รากฐานการติดต่อ ของความคิดใหม่ คนรุ่นใหม่จะใช้ประโยชน์จาก
ความคิดของคนรุ่นเก่าได้ก็ด้วยการคิดดัดแปลงให้ร่วมสมัย คนไทยจึงพูดกันว่า ลูกต้องดีกว่าพ่อแม่ 
ศิษย์ต้องเก่งกว่าครู ทั้งนี้เพราะรู้คิดดัดแปลงต่อเติม เสริมเรื่อง เล่าเรื่อง/นิทาน แล้วถามค าถาม
ดัดแปลง เล่านิทานลูกหมูสามตัว แล้วถามค าถามดัดแปลงให้เล่าเรื่องใหม่ท่ี……….  

 ทดแทน : ลูกหมูสร้างบ้านด้วยกระดาษแทน ฟาง ไม้ อิฐ  
 เชื่อม : ลูกหมู 3 ตัวอยู่กระท่อมหิน และหมูน้องสุดท้อง เป็นเพื่อนรักของหมาป่า 
  ย่อ/ขยาย : หมาป่าตัวเล็กเท่าลูกหมู ส่วนลูกหมูตัวโตเท่าช้าง 
  ประยุกต์ : ให้ตอนจบ หมาป่าเป็นเพื่อนกับลูกหมู  
 เล่าเรื่องบ้านไร่นาเรา แล้วถามค าถามดัดแปลงให้เล่าเรื่องใหม่  
 บังคับใช้ : ท าไมบ้านไร่นาเราจึงประสบความส าเร็จ ในการปลูกข้าว โดยไม่ใช้ปุ๋ย  
 ก าจัดตัดออก : ท าไมทั้งหมู่บ้าน จึงเหลือแต่เด็กๆไม่มีผู้ใหญ่สักคน ?    
 กลับหัวกลับหาง : ท าไมคนเมืองหลวง จึงอพยพมาอยู่บ้านไร่นา เราจนมากมาย 

7. คิดซับซ้อน(Complexity) คือ ความสามารถในการแสวงหาทางเลือกใหม่ (Alternatives) 
ซึ่งบ่อยครั้งได้มาด้วยความยากล าบาก คนที่คิดซับซ้อนจะจัดระบบสรรพสิ่งที่สับสนได้ดี น าระเบียบ 
(Order) ออกมาจากความโกลาหล (Chaos) ได้และมองเห็นช่องว่างในข้อมูลสารสนเทศ และ
สถานการณ์ต่างๆ อันจะน าไปสู่การคิดต่อ ประโยชน์ในภายหลังโลกที่เปลี่ยนแปลงก าลังรอคอยเด็ก
ทุกคนอยู่ ด้วยการเพราะบ่มวิธีคิดซับซ้อนเด็กๆ จะเข้าใจโลกยุ่งๆ ใบนี้ได้ ตารางหมากรุก ใช้ตารางจัด
ระเบียบปรากฏการณ์  เงินของเด็กรักถิ่นหายไปไหน ? (ท าตารางภาพ สิ่งที่เด็กๆ ซื้อเริ่มจากเด็กทีละ
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คน กลายเป็นภาพรวมของเด็กๆ ทั้งห้องแล้วอธิบายศึกษาเพ่ิมเติมได้จากหน่วยบันทึกบัญชี) เงินงาน
บวชหรือเงินแต่งงาน ใช้จ่ายไปกับค่าอะไร ? (เด็กไปสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลแล้ว มาลงตารางอภิปราย)  
 8. คิดวางแผน (Planning) เป็นความสามารถจัดการ (Organize) ให้ได้มาซึ่งผลหรือทางออก 
ที่พึงประสงค์ เป็นการรวบรวมการคิดวิธีต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือป้องกัน ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่าง 
เป็นระเบียบวิธี แผนการ (Plan) ประกอบด้วย ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้   

1. ระบุปัญหา  
2. ระบุข้อจ ากัดการ  
3. พิจารณาทางเลือก  
4. บริหารทรัพยากรและเวลา       

5. ก าหนดแผนงาน ไม่ลืมไตรตรองปัญหาแทรกซ้อน ที่อาจเกิดข้ึนได้จอมวางแผน ได้ 
6. วางแผนให้แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ เช่น 

7. วางแผนพาไดโนเสาร์ไปอาบน้ า (วาดภาพพร้อมค าอธิบาย) 
8. วางแผนท างานหาเงินให้ได้ 100 บาท ภายใน 1 เดือน (วาดภาพพร้อมอธิบาย) 
9.   คิดตัดสินใจ (Decision Making) คือ การตกลงใจว่าจะท าการ (Action) คิดตัดสินใจ 

เป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติการ การคิดตัดสินใจ มิใช่การคิดหาทางเลือก แต่คือการประมวลทางเลือก
ต่างๆ โดยวินิจฉัย (Judgement) แล้วระบุข้อตกลงใจ ว่าจะกระท าการในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

คนเราต้องตัดสินใจตลอดเวลาในการด ารงชีวิตอยู่ เด็กๆ จึงควรได้รับการฝึกฝนทักษะการคิด
ตัดสินใจที่เป็นระบบระเบียบ เพ่ือการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการอนุมัติและไม่
อนุมัติ ก าหนดเกณฑ์แล้วพิจารณาตัดสินใจ 

จะซื้อผลไม้ทุกชนิดที่ทุกคนในห้องชอบ และราคาถูกที่สุด?  (แจกทางเลือก และตั้งเกณฑ์
พิจารณา อภิปราย อาจมีค่าคะแนนจัดล าดับ ตัดสินใจ ลงมติ เริ่มปฏิบัติการ)  

 พิจารณาแผนงานจากวิธีคิดที่ 6 เพ่ือหาแผนงานหาเงินให้ได้ 100 บาทภายในเวลา 1 เดือนที่
มีความเป็นไปได้สูง 10 อันดับประจ าห้องเรียนนี้      

 10. รวมหัวคิด (Brainstorming) คือ วิธีเทคนิควิธีการเสาะหาวัตถุดิบ เพ่ือน าไปติดต่อ เป็น
การระดมข้อคิดเห็น (Ideas) ให้มากมาย เพ่ือน าไปใช้หรือพิจารณา โดยการคิดวิธีต่างๆ ต่อไป การ
รวมหัวคิดถึงมิใช่จุดสิ้นสุดของการคิด แต่เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกับการประกอบอาหารต้องไปจ่ายของ
ที่ตลาดให้ได้ตามต้องการก่อน จึงกลับมาปรุงอาหารรสเลิศพิสดารได้ในภายหลังการระดมสมองนั้น 
ต้องตั้งประเด็นแล้วระดมข้อคิดเห็นให้ได้มากที่สุดรวมหัวคิด หาวิธีรวยร้อยแปด วิธีให้ได้มากที่สุด               

 11. คิดให้ รู้ทั่ วกัน (Communication) คือ ความสามารถในการเสนอความคิด หรือ
ข้อคิดเห็นโดยชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจ และเห็นตามได้ 

คิดแล้วให้รู้ทั่วกันจึงเป็นเรื่องของการสื่อสาร เกี่ยวพันกับทักษะการจ าแนก แยกแยะ การจัด
กลุ่มการ พรรณนา การอภิปราย การโต้แย้งการเปรียบเทียบ การใช้อวัจนะ ภาษา (Non-verbal) 

และปรีชาแจ้งในภาษา รู้ศัพท์ ถ้อยค าบัญญัติ ภาษาต่างๆ การสื่อสาร ผลิตสื่อ เสนอความคิด จัดป้าย
นิเทศ สิบกลโกงการเลือกตั้ง จัดนิทรรศการ เนื้อหาต่างๆ อาทิ 
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1. คุณค่าชีวิตชาวนา  
2. เด็กหญิงงอแงเด็กชายเข้มแข็ง  
3. จริงหรือไม่ที่บอกว่าร่ ารวยเพราะท าบุญมา  
4. บ้านไร่นา เราอีกสิบ ปี  
5. เงินหายไปไหน  
6. วิธีรวยร้อยแปดวิธี 
ค าถามท่ีได้จากเทคนิควิธีการคิด เช่น 

1. บอกมาให้มากท่ีสุด : ให้บอกผลไม้ที่มีสีแดงงานให้มากที่สุด  
2. ให้ผลหาเหตุ : ถ้าค าตอบคือสับปะรด ค าถามจะถามว่าอย่างไร  
3.  ออกแบบ ให้ออกแบบ : การแปรรูปกล้วยที่ไม่เคยมีมาก่อน 4 

4. วางแผน : ให้วางแผน การพาไดโนเสาร์ไปอาบน้ า  
5.  ค้นคว้า : ให้ค้นคว้าประวัติศาสตร์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์   
6.  ท าไม : ท าไมผ้าไหมอ าเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น จึงมีชื่อเสียงทั่วประเทศ  
7. ท าอย่างไร : ท าอย่างไร คนไทยจึงไม่เป็นหนี้ IMF  

8.  จริงหรือไม่ : จริงหรือไม่ ถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ สิ่งมีชีวิตจะตายหมด  
9.  จะเกิดอะไรขึ้นถ้า : จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสวมกางเกงชั้นใน ไว้ข้างนอก 1 

10.  เลือก : ให้เลือกว่าระหว่าง ฤดูหนาวและฤดูร้อน คุณชอบฤดูไหน  
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บทสรุป 
การเรียนรู้แบบการจัดประสบการณ์ เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติ

อย่างสร้างสรรค์ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ง่ายและเร็ว เหมาะที่ผู้สอนจะน าไปประยุกต์ใ ช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเป็นการ
จัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริง
และการแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือท า ฝึก
ทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตยรูป แบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง 

 



 

บทที่ 5 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี 
 

บทน า 
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมถึงใช้เป็นช่องทำง ส ำหรับ

เผยแพร่สำรสนเทศขององค์กรมำกขึ้นด้วยในส่วนของกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ ก็มีบทบำทที่
ส ำคัญในส่วนของกำรเป็นทั้งเครื่องมือหลัก และเครื่องมือสนับสนุนที่ต้องจัดหำ และน ำมำใช้ในกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือให้เป็นไปตำมลักษณะกำรศึกษำ ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ กำรก ำหนดทิศทำงและนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำไทย จึงต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน เพ่ือให้
ทันต่อควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่มีผลต่อกำรก ำหนดคุณสมบัติและคุณภำพของแรงงำนในอนำคต 
ซึ่งเรำจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีกำรขนส่ง เทคโนโลยีกำรผลิต นำโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภำพ เหล่ำนี้ล้วนมีควำมก้ำวหน้ำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่ำนี้มี
ประโยชน์ในกำรเพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำจึงต้องมีกำรเพ่ิมเติม
ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน และปรับปรุงให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี จะต้องประกอบด้วย โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนช่องทำงและสื่อ 

ความหมายของ “เทคโนโลยี 
 ควำมหมำยของ “เทคโนโลยี” และกำรน ำมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน กิดำนันท์ มลิทอง  
(2543 : 1) ได้ให้ควำมหมำยของเทคโนโลยีไว้ว่ำ เทคนิควิธีสมัยใหม่เครื่องยนต์กลไกหรืออุปกรณ์
เครื่องมือต่ำงๆ ที่มีระบบกำรท ำงำนยุ่งยำกซับซ้อนและมีรำคำแพงหรืออำจจะเป็นในแง่ของควำมรู้
ข้อสรุปทฤษฎีหรือหลักกำรใหม่ๆ ที่น ำไปใช้และสำมำรถช่วยกันท ำงำนให้มีประสิทธิภำพดีขึ้น และมี
ประสิทธิผลสูงขึ้น นอกจำกนี้ยังมีนักกำรศึกษำอีกหลำยท่ำนที่ได้ให้ควำมหมำยของเทคโนโลยีไว้อย่ำง
หลำกหลำย ดังนี้ 
 สำรำนุกรมเอ็นคำร์ทำ (Encarta.1999) ได้ให้ที่มำและควำมหมำยของค ำเทศโนโลยี(Technology)ไว้
ว่ำ “Technology” เป็นค ำที่มำจำกภำษำกรีก 2 ค ำรวมกัน คือ “Tekhe” หมำยถึงศิลปะ หรืองำนช่ำงฝีมือ
(Art or Craft)และ“Logia” หมำยถึง สำขำวิชำของกำรศึกษำ(Area of Study)ดั้งนั้น ถ้ำจะแปลตำมตัวแล้ว 
“เทคโนโลยี” จึงหมำยถึงกำรศึกษำหรือศำสตร์ของงำนช่ำงฝีมือ 

พจนำนุกรมเว็บสเทอรส์ (Websters. 1994) ได้ให้ควำมหมำยของค ำ “เทคโนโลยี” ไว้ดังนี้  
 1. กำรใช้ทำงวิทยำศำสตร์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงด้ำนอุตสำหกรรมและ 
พำณิชยกรรม 
 2. องค์รวมทั้งหมดของวิธีกำรและวัสดุที่ใช้ในที่ใช้เพ่ือบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 3. องค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในอำรยธรรมเพ่ือใช้ในกำรเพ่ิมพูน ฝึกหัดด้ำนศิลปะและทักษะควำม
ช ำนำญเพื่อให้ได้มำซึ่งวัสดุ  
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 พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 ได้ให้ควำมหมำยของค ำ “เทคโนโลยี” ไว้
ดังนี้ “เทคโนโลยี หมำยถึง วิทยำกำรที่เกี่ยวกับศิลปะในกำรน ำเอำวิทยำศำสตร์ประยุกต์มำใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ในทำงปฏิบัติและอุตสำหกรรม” 

 ครรชิต มำลัยวงศ์ (2539 : 76) ได้ให้ควำมเห็นว่ำ เมื่อพิจำรณำค ำนิยำมของค ำ“เทคโนโลยี” 
ในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน และพจนำนุกรมเว็บสเทอรส์แล้วเห็นได้ว่ำ ค ำนิยำมใน
พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำนมีควำมหมำยแคบว่ำควำมหมำยที่ยอมรับกันทั่วไปในเวลำนี้ และ
หำกน ำค ำนิยำมของสัญญำเป็นข้อๆ แล้วจะได้ละเอียดเพิ่มขึ้นว่ำเทคโนโลยีนั้นหมำยถึง 

1. องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
2. กำรประยุกต์วิทยำศำสตร์ 
3. วัสดุ เครื่องยนต์กลไก เครื่องมือ  

4. กรรมวิธี และวิธีด ำเนินงำนที่เกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ประยุกต์  
5. ศิลปะ และทักษะในกำรจ ำแนกและรวบรวมวัสดุ  
กล่ำวอีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยี หมำยถึง ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เกี่ยวกับกำรผลิตกำรสร้ำง และกำรใช้

สิ่งของ กระบวนกำร หรืออุปกรณ์ท่ีไม่ได้มีในธรรมชำตินั่นเอง   
กัลเบรท (Galbraith. 1967 : 12) ให้ควำมหมำยของค ำ “เทคโนโลยี” ไว้ดังนี้ เทคโนโลยีเป็น

กำรใช้อย่ำงเป็นระบบของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์หรือควำมรู้ต่ำงๆ ที่รวบรวมไว้มำใช้อย่ำงเป็น ระบบ
เพ่ือน ำไปสู่ผลในทำงปฏิบัติ 

เดล (Dale. 1969 : 610)  ได้ให้ควำมหมำยว่ำ เทคโนโลยีประกอบด้วยผลรวมของกำร
ทดลอง เครื่องมือ และกระบวนกำร ซึ่งสูงทั้งหลำยเหล่ำนี้เกิดจำกกำรเรียนรู้ ทดลองและได้รับกำร 
ปรับปรุงแก้ไขมำแล้ว 

ไฮนิค และคนอ่ืนๆ (Heinich and others. 1999 : 410) ได้จ ำแนกลักษณะของเทคโนโลยีไว้
เป็น 3 ลักษณะ คือ 

  1. เทคโนโลยีในลักษณะของขบวนกำร (Process) หมำยถึง กระบวนกำรของกำรออกแบบ
กำรแก้ปัญหำที่เชื่อถือ และน ำมำใช้ซ้ ำได้ในงำนต่ำงๆ 
 2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (Product) หมำยถึง วัสดุและอุปกรณ์ที่เป็นผลมำจำก
กำรใช้กระบวนกำรทำงเทคโนโลยี เช่น ฟิล์มภำพยนตร์ เป็นผลผลิตของเทคโนโลยีเช่นเดียวกับกำร
เครื่องฉำยภำพยนตร์ หรือหนังสือก็เป็นผลผลิตทำงเทคโนโลยีเช่นเดียวกับแท่นพิมพ์หนังสือ เป็นต้น  
 3. เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนกำรและผลผลิต (Process and Product) ซึ่งใช้
กัน 2 ลักษณะ คือ 

  3.1 ในลักษณะรวมของกระบวนกำรและผลผลิต เช่น เทคโนโลยีช่วยให้ระบบกำร
รับส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลจำก ควำมก้ำวหน้ำของกำรประดิษฐ์อุปกรณ์เพ่ือกำร
รับส่งข้อมูล ตลอดจนเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ เพ่ือให้ระบบกำรส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่ำงกว้ำงขวำง และ
รวดเร็ว 
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3.2 ในลักษณะของกระบวนกำรซึ่งไม่สำมำรถแยกออกจำกผลผลิตได้ เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งมีกำรท ำงำนเป็นปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงตัวเครื่องกับโปรแกรม เป็นต้น 

กู๊ด (Good. 1973 : 592 )ได้จ ำแนกเทคโนโลยีออกเป็น 5 ควำมหมำย คือ 

 1. ระบบวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ศึกษำเกี่ยวกับเทคนิค 
 2. กำรน ำเอำวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์มำใช้เพ่ือแก้ปัญหำในเชิงปฏิบัติ 
 3. กำรกำรจัดระบบของของข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพ่ือจุดประสงค์ในกำร
ทำงปฏิบัติ และอำจรวมถึงหลักกำรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลทำงกำรเรียนกำรสอนด้วย 
 4. ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ และวิธีระบบที่ใช้ในอุตสำหกรรมศิลป์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำร
ประยุกต์ใช้ในโรงงำนต่ำงๆ  
 5. กำรน ำเอำควำมรู้ด้ำนตรรกศำสตร์ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์มำใช้เพื่อท ำให้เกิดควำม
เจริญทำงด้ำนวัตถุ 

นอกเหนือจำกควำมหมำยดังกล่ำวแล้ว กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรท ำงำนในสำขำใดสำขำ
หนึ่งนั้น เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยส ำคัญ 3 ประกำร (ก่อ สวัสดิพำนิชย์. 2517 : 84) คือ  
 1. ประสิทธิภำพของงำน (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้กำรท ำงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำย
ได้อย่ำงเที่ยงตรงและรวดเร็ว 
 2. ผลผลิต (Productivity) เป็นกำรท ำงำนเพ่ือให้ได้ผลผลิตออกมำอย่ำงเต็มที่มำกที่สุดเท่ำที่
จะมำกได้ เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด  
 3. ประหยัด (Economy) เป็นกำรประหยัดทั้งเวลำและแรงงำนในกำรท ำงำนเพ่ือกำรลงทุน
น้อยแต่ได้ผลมำกกว่ำที่ลงทุนไป 

เทคโนโลยีนับเป็นส่วนเสริมหรือตัวกำรพิเศษในระบบกำรด ำรงอยู่ของมนุษย์ เรำสำมำรถน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในทำงที่เป็นประโยชน์เพ่ือพัฒนำศักยภำพและคุณภำพชีวิตเรำได้เนื่องจำกเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือขยำยวิสัยแห่งอินทรีย์ของมนุษย์ โดยน ำมำใช้ในงำนสำขำต่ำงๆ ได้มำกมำยอำทิเช่น ในวงกำรเกษตร 
มีกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในกำรเพ่ิมผลผลิตและกำรถนอมพืชผล ในวงกำรแพทย์ มีกำรผลิตเครื่องมือแพทย์
ที่ทันสมัย วิธีกำรรักษำโรคแบบใหม่ๆ ตลอดจนกำรใช้ไมโครชิปใส่ในเครื่องมือแพทย์เพ่ือตรวจร่ำงกำย ใน
วงกำรทหำรสำมำรถน ำเทคโนโลยีมำใช้ช่วยในกำรผลิตอำวุธสมัยใหม่ และคิดค้นยุทธวิธีกำรรบแบบต่ำงๆ 
หรือในวงกำรธุรกิจต้องมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือช่วยในกำรท ำงำน เช่น ส ำนักงำนอัตโนมัติและกำรน ำ
ระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรรับจ่ำยเงินของธนำคำร ท ำให้ผู้ได้รับบริกำรธนำคำรสำมำรถฝำกหรืออถอนเงิน 
หรือใช้บริกำรต่ำงๆ จำกธนำคำรที่ตนมีบัญชีอยู่สำขำใดก็ได้ เป็นต้น 

การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยี(Teachnology- Related Intruction) 
 เทคโนโลยีกำรศึกษำ หมำยถึง กระบวนกำรที่ซับซ้อนและประสำนสัมพันธ์อย่ำงมีบูรณำ      กำร
ระหว่ำงบุคคล วิธีกำร แนวคิด เครื่องมือ และกำรจัดระบบองค์กำรส ำหรับวิเครำะห์ปัญหำหำวิธีแก้ปัญหำ 
ด ำเนินกำรประเมินผล และจัดกำรแก้ปัญหำเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับทุกลักษณะ (Aspects) ของ
กำรเรียนรู้ จำกข้อควำมนี้ชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ส ำคัญของเทคโนโลยี กำรศึกษำ ดังนี้  
 1. เทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นกระบวนกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับทุกลักษณะของกำร เรียนรู้ 
 2. เทคโนโลยีกำรศึกษำใช้กระบวนกำรแก้ปัญหำด้วยวิธีวิทยำศำสตร์หรือระบบ   
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 3. กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นกระบวนกำรที่พักผ่อนและบูรณำกำรระหว่ำงบุคคล วิธีกำร
แนวคิด เครื่องมือ และกำรจัดกำรอย่ำงมีระบบ  

กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีกำรน ำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำเป็นส่วน 
เสริมหรือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน แต่ในบำงสถำนกำรณ์อำจไม่เหมำะสมที่จะใช้เฉพำะ เทคโนโลยี
อย่ำงเดียวไม่สำมำรถเพ่ิมระดับกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ สิ่งที่เทคโนโลยีท ำได้ คือ กำรให้ ทำงเลือกแต่
ครูในกำรน ำเสนอข้อมูล และให้ทำงเลือกแก่นักเรียนในกำรเรียนครูมืออำชีพที่แท้จริงจึงใช้เทคโนโลยี
ในฐำนะเครื่องช่วยสอน ไม่ได้ใช้แทนกำรสอน (วัฒนำพร ระงับทุกข์. 2542 – 26) 

มีนักกำรศึกษำหลำยท่ำนได้ให้ควำมหมำยของเทคโนโลยีกำรศึกษำไว้ ดังนี้   
 กูด๊ (Good.1973:592) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ เทคโนโลยีกำรศึกษำ หมำยถึง กำรน ำหลักกำร
ทำงวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้เพ่ือกำรออกแบบ และส่งเสริมกับระบบกำรเรียนกำรสอน โดยเน้นที่
วัตถุประสงค์ทำงกำรศึกษำที่สำมำรถวัดได้อย่ำงถูกต้องแน่นอน ในกำรยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงกำร
เรียนมำกกว่ำยึดเนื้อหำวิชำ มีกำรใช้กำรศึกษำเชิงปฏิบัติ โดยผ่ำนกำรวิเครำะห์และกำรใช้
โสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงเทคนิคกำรสอนโดยใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่อกำรสอนต่ำงๆ 
ในลักษณะของสื่อประสม และกำรศึกษำด้วยตนเอง 

วิจิตร ศรีสอ้ำน (2517 : 120 - 121) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ เทคโนโลยีกำรศึกษำนั้น เป็นกำรประยุกต์
เอำเทคนิค วิธีกำร แนวคิด อุปกรณ์ และเครื่องมือใหม่ๆ มำใช้เพ่ือช่วยแก้ปัญหำทำงกำรศึกษำทั้งในด้ำนกำร
ขยำยงำน และด้ำนกำรปรับปรุงคุณภำพของกำรเรียนกำรสอน ตำมนัยนี้เทคโนโลยีกำรศึกษำจึงครอบคลุม
เรื่องต่ำงๆ 3  ด้ำน คือ กำรน ำเอำเครื่องมือใหม่ๆ มำใช้ในกำร เรียนกำรสอน กำรผลิตวัสดุกำรสอนแนวใหม่ 
รวมถึงกำรใช้เทคนิคและวิธีกำรใหม่ๆ  

กำเยและบริกส์  (Gagne and Briggs. 1974 : 201- 211) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ เทคโนโลยีกำรศึกษำ
และพัฒนำมำจำกกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำงๆโดยรวมถึง   
 1. สนใจเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในเรื่องของกำรเรียนรู้ เช่น บทเรียนแบบ โปรแกรม และ
บทเรียนกำรสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เป็นต้น 
 2. ด้ำนพฤติกรรมศำสตร์และทฤษฎีกำรเรียนรู้  เช่น ทฤษฎีกำรเสริมแรงของ สกินเนอร์ 
(Skinner)เทคโนโลยีด้ำนวิทยำศำสตร์กำยภำพ เช่น โสตทัศนูปกรณ์ประเทศต่ำงๆ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย 

 โคลี, แครดเลอร์ และเอ็นเจล (Coley, Cradler, and Engel. 1996) ได้เขียนไว้ในรำยงำนนโยบำย
สำรสนเทศเรื่องคอมพิวเตอร์และห้องเรียน เสนอต่อรัฐบำลอเมริกัน และ ได้ให้ควำมหมำย ของเทคโนโลยี
กำรศึกษำไว้ว่ำ ในควำมหมำยอย่ำงกว้ำงๆ แล้ว เทคโนโลยีกำรศึกษำจะเป็นค ำซึ่งรวมถึงทรัพยำกรใดๆ ก็
ตำมที่ใช้ในกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้เรียน ด้วยอำรมณ์ถึงวิธีกำร เครื่องมือ หรือ กระบวนกำร หำกเป็นในเชิง
ปฏิบัติแล้ว ค ำนี้จะใช้ในยุคหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง ซึ่งหมำยถึงกำรใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ เช่น ฟิล์มสตริป 
เครื่องฉำยสไลด์ เทปเสียง โทรทัศน์ และห้องปฏิบัติกำรภำษำเมื่อมีกำรน ำของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมำใช้
ในช่วง พ. ศ. 2523 - 2532 (ทศวรรษ 1980s) จึงเป็นยุคของกำรใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐำนในกำรเรียนรู้และใน
ปัจจุบันจะเป็นกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรควบคู่กับคอมพิวเตอร์ จึงสรุปได้ว่ำเทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นค ำที่ 
ที่ใช้หมำยถึง กำรน ำเทคโนโลยีทันสมัยมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมในแต่ละยุคจำกควำมหมำยต่ำงๆ 
ที่กล่ำวมำนี้ จะเห็นได้ว่ำ เทคโนโลยีกำรศึกษำเป็นกำรประยุกต์เอำเทคนิค วิธีกำร แนวควำมคิด วัสดุอุปกรณ์ 
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และสิ่งต่ำงๆ อันสืบเนื่องมำจำกเทคโนโลยีมำใช้ในวงกำรศึกษำ เทคโนโลยีเหล่ำนั้นถึงแม้ในบำงครั้งจะ
เป็นกำรคิดค้นขึ้นเพ่ือใช้ในกำรคิดค ำนวณและในวงกำรธุรกิจ ก็ยังสำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำร
สถำบันกำรศึกษำและช่วยให้ในกำรเรียนกำรสอนได้ หรือกำรใช้เทคโนโลยีกำรพิมพ์เพ่ือพิมพ์เอกสำร
และต ำรำทำงวิชำกำร กำรใช้โทรทัศน์ที่คิดค้นขึ้นเพ่ือให้ควำมบันเทิง ก็สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือกำรศึกษำ
ได้เช่นกัน ตลอดจนกำรใช้ระบบโทรคมนำคมประเภทต่ำงๆ เช่น ระบบโทรศัพท์ หรือกำรส่งสัญญำณ
ผ่ำนดำวเทียมเพ่ือใช้ในกำรศึกษำและกำรเรียนกำรสอน นับเป็นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภำพในเทคโนโลยีกำรศึกษำ นอกจำกนี้แล้วยังเกี่ยวข้องถึงบุคคลและองค์กรต่ำงๆ โดย
เป็นกระบวนกำรที่ซับซ้อนของกำรประยุกต์สิ่งทั้งหลำยเหล่ำนั้นมำใช้เพื่อกำรวำงแผน วิเครำะห์ปัญหำ
และแก้ปัญหำทำงกำรศึกษำคุณค่ำของเทคโนโลยีจึงอยู่ที่กำรใช้ ซึ่งครูจะเป็นผู้เลือกว่ำจะใช้เพ่ือจูงใจ
ผู้เรียนเพ่ือจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้แก่ผู้ที่เรียนอ่อน หรือเพ่ือปรับแต่งสื่อกำรเรียนให้เหมำะสมกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียนซึ่งมีวิธีกำรเรียนที่แตกต่ำงกัน เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำสำมำรถเพ่ิมขนำดและ
ควำมซับซ้อนของกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีหลำยอย่ำงง่ำยต่อกำรใช้และมีคุณภำพสูงครูอำจใช้
เทคโนโลยีช่วยเสนอเนื้อหำที่ซับซ้อน ช่วยสนับสนุนกำรน ำเสนอของครู ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือ
ควำมช ำนำญ และช่วยให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มขนำดใหญ่ได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำร
ขำดแคลนครูได้ด้วยเทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
การเรียนรู้โดยใช้สิ่งพิมพ์ 

สิ่งพิมพ์ ได้แก่ ต ำรำเรียน แบบฝึกหัด และแบบฝึกทักษะ ยังคงเป็นสื่อที่ง่ำยที่ สุดที่ใช้ในชั้น
เรียน สิ่งพิมพ์หลำยๆ เล่ม แม้จะดีเยี่ยมแต่ก็อำจส่งผลเสียได้หำกครูยึดติดกับกำรสอนด้วยสั่งพิมพ์
เพียงอย่ำงเดียว ครูมืออำชีพจะใช้สิ่งพิมพ์เป็นสื่อกำรสอน ไม่ใช่สิ่งทดแทนกำรสอน 

 

การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
แบบฝึก หรือ แบบฝึกหัด หรือแบบฝึกเสริมทักษะ เป็นสื่อกำรเรียนประเภทหนึ่งที่เป็นส่วนเพ่ิมเติม

หรือเสริมส ำหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่หนังสือ
เรียนจะมีแบบฝึกหัดอยู่ท้ำยบทเรียน ในบำงวิชำแบบฝึกหัดจะมีลักษณะเป็นแบบฝึกปฏิบัติ (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ, 2537 : 147)  ดังนั้น อนงค์ศิริ วิชำลัย (2536 : 127) ได้กล่ำวถึง
ควำมส ำคัญของแบบฝึกว่ำ เป็นกำรสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่ง คือ กำรให้ นักเรียนได้ท ำแบบฝึกมำกๆ สิ่งที่จะ
ช่วยให้นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงกำรเรียนรู้ในเนื้อหำวิชำได้ดี ขึ้น คือ แบบฝึก เพำระนักเรียนมีโอกำสน ำ
ควำมรู้ที่  

ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ  

 แบบฝึกทักษะมีประโยชน์ ดังนี้   
 1. ท ำให้นักเรียนเข้ำใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  
 2. ท ำให้ครูทรำบควำมเข้ำใจของนักเรียนที่มีต่อกำรเรียน  
 3. ครูได้แนวทำงในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเพ่ือช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีที่สุดตำม 
ควำมสำมำรถของตนเอง 
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 4. ฝึกให้นักเรียนมีควำมเชื่อมั่น และสำมำรถประเมินผลงำนของตนได้   
 5. ฝึกให้นักเรียนและท ำงำนด้วยตนเอง  
 6. ฝึกให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบต่องำนที่ได้รับมอบหมำย 
 7. ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โดยเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะของตนเองโดย
ไม่ต้องค ำนึงถึงเวลำหรือควำมกดดันอื่นๆ  
 8. แบบฝึกช่วยเสริมให้ทักษะทำงภำษำคงทน ลักษณะกำรฝึกที่จะช่วยให้เกิดผลดังกล่ำว
ได้แก่ ฝึกทันทีหลังจำกเรียนเนื้อหำ ฝึกซ้ ำๆ ในเรื่องที่เรียน 

ลักษณะของแบบฝึกท่ีดี 
ลักษณะของแบบฝึกท่ีดีควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
1. เป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนมำแล้ว 
2. เหมำะสมกับระดับวัย หรือควำมสำมำรถของนักเรียน 
3. มีค ำชี้แจงสั้นๆ ที่ช่วยให้นักเรียนเข้ำใจวิธีท ำได้ง่ำย 
4. ใช้เวลำที่เหมำะสม คือ ไม่นำนเกินไป 
5. เป็นสิ่งที่น่ำสนใจและท้ำทำยให้นักเรียนแสดงควำมสำมำรถ 
6. เปิดโอกำสให้นักเรียนเลือกท้ังแบบตอบอย่ำงจ ำกัด และสอบอย่ำงเสรี 
7. มีค ำสั่งหรือตัวอย่ำงแบบฝึกท่ีไม่ยำวเกินไป และไม่ยำกแต่กำรเข้ำใจ 
8. ควรมีหลำยรูปแบบ มีควำมหมำยแก่นักเรียนที่ท ำแบบฝึก 
9. ใช้หลักจิตวิทยำ 
10. ใช้ส ำนวนภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย 
11. ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุกสนำน 
12. ปลุกควำมสนใจหรือเร้ำใจ 
13. เหมำะสมกับวัยและควำมสำมำรถ 
14. สำมำรถศึกษำด้วยตนเองได้ 

 ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ (2537 : 145-146) กล่ำวถึงขั้นตอนกำร
สร้ำงแบบฝึกเสริมทักษะ ดังนี้  
 1. ศึกษำปัญหำและควำมต้องกำร โดยศึกษำจำกกำรท ำจุดประสงค์กำรเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน หำกเป็นไปได้ควรศึกษำควำมต่อเนื่องของปัญหำในทุกระดับชั้น 
 2. วิเครำะห์เนื้อหำหรือทักษะที่เป็นปัญหำออกเป็นเนื้อหำคือทักษะย่อยๆ เพ่ือใช้ในกำรสร้ำง
แบบทดสอบและแบบฝึกหัด 
 3. พิจำรณำวัตถุประสงค์ รูปแบบ และข้ันตอนกำรใช้แบบฝึก เช่น จะน ำแบบฝึกไปใช้อย่ำงไร 
ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยอะไรบ้ำง 
 4. สร้ำงแบบทดสอบ ซึ่งอำจมีแบบทดสอบเชิงส ำรวจ แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัยข้อบกพร่อง 
แบบทดสอบควำมก้ำวหน้ำในเฉพำะเรื่อง เฉพำะตอน แบบทดสอบที่สร้ำงจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหำ
หรือทักษะที่วิเครำะห์ไว้ในตอนที่ 2 
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 5. ตั้งแบบฝึกหัด เพ่ือใช้พัฒนำทักษะย่อยแต่ละทักษะ ในแต่ละบัตรจะมีค ำถำมให้นักเรียน
ตอบ กำรก ำหนดรูปแบบ ขนำดของบัตร พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 
 6. สร้ำงบัตรอ้ำงอิง เพ่ือใช้อธิบำยค ำตอบหรือแนวทำงกำรตอบแต่ละเรื่องกำรสร้ำงแบบ
อ้ำงอิงนี้อำจท ำเพ่ิมเติมเมื่อได้น ำบัตรฝึกหัดไปทดลองใช้แล้ว 
 7. สร้ำงแบบบันทึกควำมก้ำวหน้ำ เพ่ือใช้บันทึกผลกำรทดสอบหรือผลกำรเรียน โดยจัดท ำ
เป็นตอน เป็นเรื่อง เพื่อให้เห็นควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะๆ สอดคล้องกับแบบทดสอบควำมก้ำวหน้ำ 
 8. น ำแบบฝึกไปทดลองใช้ เพ่ือหำข้อบกพร่อง คุณภำพของแบบฝึก และคุณภำพของ 
แบบทดสอบ 
 9. ปรับปรุงแก้ไข 
 10. รวบรวมเป็นชุด จัดท ำค ำชี้แจง คู่มือกำรใช้ สำรบัญ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
หลักในกำรฝึกทักษะ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ (2531 : 167) ได้กล่ำวถึงหลักในกำรใช้
แบบฝึกไว้ ดังนี้  
 1. ก่อนกำรฝึกควรสอนให้ผู้เรียนเข้ำใจเสียก่อน เพรำะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้ำใจและทรำบ
เหตุผลที่ต้องฝึก กำรฝึกอย่ำงไม่เข้ำใจควำมหมำยอำจไม่ท ำให้เกิดทักษะ 
 2. กำรฝึกคนให้ผู้เรียนได้รับกำรฝึกตำมขั้นตอนที่ถูกต้อง ภำยใต้กำรแนะน ำที่ดี  ถ้ำฝึกทักษะ
ผิดๆ  จะท ำให้เสียเวลำเป็นอย่ำงมำกในกำรแก้ไข  
 3. ช่วงเวลำฝึกสั้นๆ บ่อยๆ ด้วยแบบฝึกท่ีคัดเลือกแล้วเป็นอย่ำงดีและมีประสิทธิภำพกว่ำกำร
ฝึกช่วงยำวๆ ซึ่งผู้เรียนจะเบื่อหน่ำย ไม่สนใจ 
 4. กิจกรรมกำรฝึกควรจะหลำกหลำย นอกจำกแบบฝึกหัดต่ำงๆ อำจใช้เกมปัญหำ หรือ
กิจกรรมอื่นๆ บ้ำง 
  5. กำรฝึกอย่ำงมีควำมมุ่งหมำยจะเกิดประโยชน์มำก ถ้ำผู้เรียนเห็นคุณค่ำและควำมจ ำเป็นสิ่ง
ที่เรียนหรือฝึก โดยอำจใช้กำรทดสอบหรือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือชี้ให้เห็นผลที่เกิดข้ึนภำยหลังกำรฝึก  
 6. กำรฝึกควำมสัมพันธ์กับควำมมีเหตุผล ขณะฝึกควรให้ผู้เรียนใช้ควำมคิดหำเหตุผลควบคู่ไป
ด้วย          

 พรรณี ชูทัย (2522 : 39) กล่ำวว่ำ กำรสร้ำงแบบฝึกที่ดี นอกจำกจะค ำนึงถึงหลักในกำรสร้ำง
และหลักในกำรศึกแล้ว จะต้องอำศัยหลักส ำคัญตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้ ประกอบด้วยดังต่อไปนี้  
 1. ควำมใกล้ชิด คือ ถ้ำใช้สิ่งเร้ำและกำรตอบสนองเกิดขึ้นในเวลำใกล้เคียงกันจะสร้ำงควำม
พอใจให้แก่ผู้เรียน         

 2. กำรฝึกหัด คือ กำรให้ผู้เรียนได้ท ำซ้ ำๆ กัน เพื่อช่วยสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่แม่นย ำ  

 3. กฎแห่งผล คือ กำรที่ผู้เรียนได้ทรำบผลกำรท ำงำนของตนด้วยกำรเฉลยค ำตอบให้ จะช่วย
ให้ผู้เรียนทรำบข้อบกพร่องเพ่ือปรับปรุงแก้ไข และเป็นกำรสร้ำงควำมพอใจให้แก่ผู้เรียน 
 4. กำรจูงใจ คือ กำรจัดแบบฝึกหัดเรียงล ำดับจำกแบบฝึกง่ำยและสั้น ไปสู่เรื่องท่ียำกและยำว
ขึ้น ควรมีภำพประกอบและมีหลำยรส หลำยรูปแบบ  
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การเรียนรู้โดยใช้การ์ตูน (Cartoon)  

สังเขต นำคไพจิตร (2530) ได้อธิบำยเกี่ยวกับกำร์ตูน ไว้ดังนี้ 
กำร์ตูนเป็นภำพชวนขันแท้ๆ แต่เพียงอย่ำงเดียว เดิมใช้เป็นภำพแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองแบบเดียวกับบทน ำของหนังสือพิมพ์ ตัวกำร์ตูนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทำง
กำรเมือง เป็นภำพที่ผิดจำกควำมจริง น้อยกว่ำควำมจริง หรือเกินควำมจริง เป็นภำพที่มีจุดมุ่งหมำย
ในกำรล้อเลียนหรือให้เกิดอำรมณ์ขัน หรือประชดประชัน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง และเป็นภำพที่ยึด
หลักเกณฑ์ของควำมจริงอยู่บ้ำง แม้จะเป็นหลักเกณฑ์ท่ีอยู่ในขอบเขตกว้ำงขวำงก็ตำม 

สรุปได้ว่ำ กำร์ตูน หมำยถึง ภำพที่เขียนขึ้นในลักษณะต่ำงๆ ให้ผิดเพ้ียนไปจำกควำมเป็นจริง 
โดยเขียนเพ่ือนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ในกำรเขียนก็เขียนแต่เส้นหยำบๆ พอมองรู้ว่ำเป็นอะไร 
กำร์ตูนเป็นวรรณกรรมประเภทที่ถ่ำยทอดควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึก ด้วยรูปภำพ  

นอกจำกค ำว่ำ “Cartoon” แล้วยังมี อีก 2 ค ำที่ เกี่ยวเนื่องกับ Cartoon คือ Caricature และ 

Comics 

Caricature เป็นศัพท์ที่มำจำกภำษำอิตำลีว่ำ Caricature แปลว่ำ บรรทุก หรือบรรจุ The Encyclopedia 

Americana ได้ให้ควำมหมำยของ Caricature ไว้ว่ำ หมำยถึงภำพล้อบุคคลหรือวัตถุที่ท ำให้ขันโดยกำรเปลี่ยนแปลง
ลักษณะบำงอย่ำงให้เกินควำมเป็นจริงแต่ไม่มีควำมประสงค์ท่ีจะแสดงให้เห็นกำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเป็น
จุดส ำคัญ เช่น วำดเขียนรูปคอยำว หรือรูปร่ำงสูงเก้งก้ำง ฯลฯ แต่ก็สำมำรถดูออกทันทีว่ำเป็นใครคืออะไร
ชอบผู้วำดยังคงลักษณะเดิมไว้ Caricature พบมำกในหนังสือพิมพ์ คือ มักใช้วำดประชดประชันสังคม
โดยเฉพำะทำงด้ำนกำรเมือง จนบำงครั้งเรียก Caricature ว่ำกำร์ตูนกำรเมือง  

Comics หมำยถึง ภำพชวนขัน โดยมีภำพเป็นชุดๆ มีถ้อยค ำบรรยำยประกอบตำมเนื้อเรื่องแต่เดิม
เนื้อเรื่องเป็นเรื่องชวนขันเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันเนื้อเรื่องอำจเป็นเรื่องแนวใดก็ได้ เช่นอำชญำกรรม สงครำม 
ผจญภัย ฯลฯ ภำพชวนขันส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จึงเรียกภำพชวนขันลักษณะนี้ว่ำ Comics Strips 
และเมื่อมีกำรรวบรวมจัดพิมพ์เย็บเล่ม เรียกว่ำ Comics Books หรือ Funnies อย่ำงไรก็ตำม คนทั่วไปมักจะ
เข้ำใจว่ำ Cartoon, Caricature, Comics, เหมือนกัน และเรียกรวมกันว่ำ Cartoon ดังนั้น ภำพวำดไม่ว่ำจะ
วำดเพ่ือข ำขัน ล้อเลียน เสียดสี ประชดประชัน หรือเป็นเรื่องรำวต่ำงๆ เรำเรียกรวมกันว่ำ Cartoon, 

Caricature, Comics, เข้ำด้วยกันและเรียกว่ำ Cartoon  
ความเป็นมาของการ์ตูน       

 กำร์ตูนได้มีขึ้นในครั้งแรกเรำคริสตศตวรรษที่ 16 จำกกำรค้นคว้ำของนักโบรำณคดี ได้พบ
ภำพเขียนกำร์ตูนตำมฝำผนัง ก ำแพง หรือสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ ผู้ที่ได้ชื่อว่ำเป็นนักเขียนกำร์ตูนคนแรกที่
เขียนกำร์ตูนล้อเลียนข้อบกพร่องของคนในสังคม คือคนในยุค Renaissance ซึ่งกำรเขียนภำพ
ล้อเลียนคนในสังคมในครั้งแรกนั้น เกิดจำกกำรประท้วงหรือต่อต้ำนผู้เป็นเจ้ำนำยก่อน ต่อมำ
แสดงออกในรูปลักษณ์ของกำรวำดภำพล้อเลียนบุคคลที่เห็นว่ำไม่ดี เช่น กำรเขียนภำพล้อเลียนบุคคล
ทำงกำรเมือง ซึ่งในปัจจุบันนี้เรียกว่ำ “ภำพล้อกำรเมือง” และหนังสือกำร์ตูนเกี่ยวกับควำมหมำยของ
กำรขบขันเล่นแรกคือ PUNCH ซึ่งเป็นหนังสือรำยสัปดำห์ของอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ปี 1841 ที่เขียนขึ้น
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ขณะที่มีกำรก่อสร้ำงรัฐสภำเวสมินสเตอร์โดยเจ้ำชำยอัลเบิร์ทและกลุ่มศิลปินของพระองค์ได้พยำยำม
ฟ้ืนฟูกำรวำดรูปชนิด “ปูนเปียก” เพ่ือน ำมำตกแต่งรัฐสภำ 

ความเป็นมาของการ์ตูนในประเทศไทย      

 กำร์ตูนในประเทศไทยมีมำนำนแล้ว คือ มักจะแฝงอยู่ตำมภำพวิจิตรศิลป์ ภำพฝำผนังต่ำงๆตั้งแต่รัช
สมัยรัชกำลที่ 3 และรัชกำลที่ 4 ในสมัยนั้นจิตรกรเอกที่มีฝีมือในกำรวำดภำพได้วิจิตรสวยงำมมำก คือ “ขรัว
อินโข่ง” ภำพของขรัวอินโข่งมีลักษณะเป็นภำพแบบสมจริง และทุกครั้งที่ขรัวอินโข่งวำดภำพ ไม่ว่ำจะเป็น
ภำพฝำผนังหรือภำพกิจกรรมขรัวอินโข่งจะสอดแทรกอำรมณ์ขันด้วยกำรเขียนภำพหรือสิ่งล้อเลียนต่ำงๆ ไว้
ด้วยเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของภำพกำร์ตูนนั่นเอง    

สมัยของรัชกำลที่ 6 พระองค์ทรงสนพระทัยกำรวำดภำพมำก ทรงวำดภำพล้ออ ำมำตย์คนสนิท และ
ทรงวำดภำพตักเตือนข้ำรำชบริพำรที่ประพฤติตนไม่ดี ฉ้อรำษฎร์บังหลวงซึ่งภำพล้อของ พระองค์ได้ลงตีพิมพ์
ในหนังสือ“ดุสสิตสมิต” ในสมัยรัชกำลที่ 6 ทรงส่งเสริมกำรวำดภำพล้อเลียนมำก ท ำให้กำรวำดภำพล้อเลียน
หรือกำร์ตูนที่นิยมอย่ำงกว้ำงขวำง และมีนักเขียนภำพล้อเลียนมีฝีมือดีจนเป็นที่รู้จักของคนในยุคนั้นในยุค
ต่อๆ มำ คือ “เปล่ง ไตรปิ่น” เปล่ง ไตรปิ่น ได้ไปศึกษำวิชำศิลปะในยุโรป ออสเตรเลีย และใช้ชีวิตเป็นจิตรกร
อยู่ต่ำงประเทศเสียนำน ท่ำนผู้นี้ได้วำดภำพล้อเลียนหรือกำร์ตูนกำรเมืองลงในหนังสือพิมพ์ “เดลิเมล์รำยวัน” 
ของ “หลุยส์ คีรีวัต” ชื่อเสียงของเปล่ง ไตรปิ่น  โด่งดังมำกถึงกับได้รับพระรำชทำนบรรดำศักดิ์จำกองค์
รัชกำลที่ 6 เป็น “ขุนปฏิภำคพิมพ์ลิขิต” ในรัชกำลที่ 7 วงกำรกำร์ตูนเริ่มซบเซำข้อควำมตกต่ ำทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ กระทั่งเกิดกำรปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกำรปกครองในปี พ.ศ. 2475 วงกำรกำร์ตูนก็เริ่มคึกคักขึ้นอีก
วำระหนึ่ง มีเสรีภำพในกำรแสดงออกอย่ำงเต็มที่ และในบำงครั้งก็เกินขอบเขต ดังนั้น คณะผู้เปลี่ยนแปลงกำร
ปกครอง คือ “คณะรำษฎร์” จึงต้องออกกฎหมำยควบคุม ในประเทศไทยไม่มีสีเป็นนักเขียนกำร์ตูนหลำยท่ำน
คือ 

สวัสดิ์ จูฑะรพ หรืออีกชื่อหนึ่งว่ำ “ขุนหมื่น” มีผลงำนปรำกฏในหนังสือพิมพ์รำยวัน “สยำม
รำษฎร์” ของบริษัทศรีกรุง ซึ่งพิมพ์ออกจ ำหน่ำยรำคำฉบับละ 3 สตำงค์ (ด ำเนินกิจกำรหลังเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครอง 2-3 ปี สวัสดิ์เป็นนักวำดกำร์ตูนจริงๆ ภำพที่ผลิตมักเป็นภำพจำกวรรณคดีไทย ซึ่งน ำมำดัดแปลงบท
เจรจำเสียใหม่ และคงรักษำเค้ำโครงเรื่องเดิม เช่น เรื่องกำกี สังข์ทอง รณจักร พระอภัยมณี สังข์ศิลป์ชัย และ
เมืองแม่หม้ำย เป็นต้น ในกำร์ตูนของสวัสดิ์ สวัสดิ์จะสร้ำงตัวละครขึ้นมำให้เป็น “เสนำ” มีบทบำทตลกชื่อว่ำ 
“ขุนหมื่น” ขุนหมื่นของสวัสดิ์จะติดตำมตัวละครในเรื่องเสมออย่ำงที่เรียกว่ำ “ตลกตำมพะ” และในที่สุด 
“ขุนหมื่น” กลำยเป็นสัญลักษณ์ของสวัสดิ์ไปในที่สุด สวัสดิ์ จูฑะรพ วำดกำร์ตูนได้สวย และมีสีปำกคม 
ค ำพูดของตัวละครไม่ว่ำจะเป็นร้อยแก้วหรือกำพย์กลอน เป็นคนให้เอง เป็นนักวำดกำร์ตูนที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง
ถัดจำก เปล่ง ไตรปิ่น (ขุนปฏิภำคพิมพ์ลิขิต) สวัสดิ์ถึงแก่กรรมด้วยโรคล ำไส้ เมื่อ พ. ศ. 2497 

จ ำนงค์ รอดอริ เป็นนักเขียนกำร์ตูนยุคเดียวกับ สวัสดิ์ จูฑะรพ จ ำนงค์ รอดอริ ไม่ได้สร้ำงกำร์ตูนตัว
เอกขึ้นมำชูโรงอย่ำงสวัสดิ์ จูฑะรพ “ขุนหมื่น” กำร์ตูนของจ ำนงเรื่องแรก คือ “พญำน้อยชมตลำด” และ 
“ระเด่นลันได”          
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ฉันท์ สุวรรณบุญย์ เป็นผู้บุกเบิกกำร์ตูนส ำหรับเด็กคนแรกของไทย เขียนกำร์ตูนสะท้อนภำพสังคม 
และเขียนกำร์ตูนประกอบโคลงโลกนิติเพ่ือบรรยำยสะท้อนเนื้อหำของโครงออกมำให้คนดูกำร์ตูนได้เข้ำใจ
ควำมหมำย และได้ประโยชน์จำกค ำคมอีกด้วย 

ภำยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เมืองไทยก็มีนักกำร์ตูนอีกคนหนึ่ง ซึ่งวำดได้ทั้งกำร์ตูนข ำขันและ
กำร์ตูนกำรเมือง คือ เป็นทั้งนักกำร์ตูนคนที่ยิ่งใหญ่อย่ำงน้อยก็เท่ำกับสองคนแรกที่กล่ำวมำ เพรำะว่ำกำร์ตูน
ได้สวย ควำมคิด ควำมคมคำยมำก และที่ส ำคัญคือเคยได้รับรำงวัลระดับโลกมำแล้วนักกำร์ตูนคนนี้คือ 
“ประยูร จรรยำวงษ์” รำชำกำร์ตูนไทย 

ประยูร จรรยำวงษ์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2458 ศึกษำครั้งแรกท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญส ำเร็จกำรศึกษำชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 (ม.6) จำกโรงเรียนวัดรำชำธิวำส และ ม.8 จำกโรงเรียนเบญจมบพิตร ประยูรไม่เคยเข้ำ
โรงเรียนสอนวิชำวำดเขียน อำศัยมีพรสวรรค์ส่วนหนึ่ง และกำรฝึกฝนเป็นส่วนใหญ่ ท ำให้ประโยชน์ประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงงดงำมเมื่อเขียนกำร์ตูนเรื่อง “จันทโครพ” ลงในหนังสือพิมพ์“สุภำพบุรุษ” และ “ประชำ
มิตร” เมื่อ พ.ศ. 2491 ประยูรวำดกำร์ตูนโดยใช้เรื่องรำวจำกวรรณคดีหลำยเรื่อง เช่น หลวิชัย-คำวี พระสุธน 
พระรถเมรี โดยสมมติให้มีคณะลิเกคณะหนึ่งชื่อคณะ “ศุขเล็ก” ซึ่งเป็นภำพล้อของประยูรเอง ให้ออกมำเล่น
ลิเกเรื่องนั้นๆ ตัวลิเกอ่ืนๆ ก็คือภำพและบุคคลในวงกำรหนังสือที่ประยูรรู้จักคุ้นเคย แล้วยังมีคนเชียร์หรือคน
ดูที่ใจคอยชม ทักท้วง ฯลฯ แบบที่เขำเล่นกันจริงๆ เรื่องเหล่ำนี้โดนเทลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน (ไทยรัฐ) ไม่มี
ผลงำนในหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืนอีก เช่น สยำมรัฐสัปดำห์วิจำรณ์ เป็นต้น    

 เมื่อปี พ.ศ. 2503 ประยูรได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวดกำร์ตูนในงำน “กำร์ตูนเพ่ือสันติภำพ” ที่
นิวยอร์ค มีนักเขียนกำร์ตูนทั่วโลกส่งภำพเข้ำประกวดประมำณ 300 ภำพ แต่ ภำพที่ชนะเลิศ คือ ภำพของ
ประยูรที่ชื่อว่ำ “กำรทดลองระเบิดปรมำณูลูกสุดท้ำย” เป็นภำพที่โลกแตกออกเป็นเสี่ยงๆ เพรำะกำรทดลอง
ระเบิดปรมำณูนั้น ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2514 ประยูรก็ได้รับรำงวัลอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้เป็นรำงวัลที่คนไทย
ควรจะภูมิใจ คือ รำงวัล “แมกไซไซ” ของมูลนิธิประธำนำธิบดี “รำมอน แมกไซไซ” แห่งฟิลิปปินส์ มูลนิธิ
ดังกล่ำวได้ยกย่องประยูรว่ำ “ใช้ภำพด้วยอำรมณ์ขันเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ของสำธำรณะชนอย่ำงเที่ยงตรง 
ปำกกำของเขำมีพรสวรรค์ในกำรท ำน้ำที่เพ่ือพิทักษ์ควำมจริงอย่ำงกล้ำหำญและด้วยอำรมณ์ศิลปินโดยแท้”
เหม เวชกร จิตกรผู้ล่วงลับไปแล้ว เขียนกำร์ตูนชุด “ศรีธนญชัย” ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์“ประมวลวัน” และ
วำดภำพประกอบวรรณคดีหลำยเรื่อง  

พิมล กำฬสีห์ (ตุ๊กตำ) เขียนกำร์ตูนเรื่องระเด่นลันไดเป็นเรื่องแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 และในปี  พ.ศ. 
2495 พิมล กำฬสีห์ ได้ออกหนังสือ “ตุ๊กตำ” เล่มแรกส ำหรับเด็กโดยเฉพำะ มีเนื้อหำสำระ ส ำหรับครอบครัว 
กำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงพ่ีน้อง ประกอบด้วยควำมรู้รอบตัว ให้อ่ำนได้ทุกเพศทุกวัย ลักษณะของกำร์ตูนตุ๊กตำมี
กำรสร้ำงตัวละครขึ้นมำ 4 ตัว เป็นตัวชูโรง คือ “หนูไก่ หนูนิด หนูหน่อย  และหนูแจ๋ว” และยังท ำให้หนังสือ
กำร์ตูนแนวตุ๊กตำออกมำตำมมำอีกหลำยเล่ม เช่น ขำยหัวเรำะ ขำยหัวเรำะ หนูจ๋ำ เบบี้ จนกระทั่งชัยพฤกษ์
กำร์ตูนซึ่งเป็นหนังสือกำร์ตูนที่ได้มำตรฐำนเล่มหนึ่ง 
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นอกจำกนี้ยังมีนักวำดกำร์ตูนอีกคนหนึ่ง คือ สงบ แจ่มพักตร เจ้ำของนำมปำกกำ “แจ๋วแหวว” เป็น
ทั้งนักกำร์ตูนกำรเมืองและกำร์ตูนส ำหรับเด็ก ผลงำนของ “แจ๋วแหวว” มักปรำกฏในวำรสำรและนิตยสำร
ต่ำงๆ 

กำร์ตูนส ำหรับเด็กได้วิวัฒนำกำรเรื่อยมำจนถึงปี พ. ศ. 2550 ซึ่งเป็นยุคที่หนังฝรั่งและญี่ปุ่นเข้ำมำมี
อิทธิพลในประเทศไทย แนวโน้มของกำร์ตูนไทยก็เริ่มหันเข้ำสู่เรื่องอภินิหำร เจ้ำชำย สัตว์ประหลำด และ
เรื่องรำวของวิเศษ เป็นต้น รวมทั้งนักวำดกำร์ตูนในยุคหลังๆ ก็มีมำกขึ้น เช่น พ. บำงพลี รำช เลอสรวง มงคล 
อุดมวงศ์ จุ๋มจิ๋ม อำวัฒน์ ณรงค์ ประภำสโนบล  (รงค์) ชำชุมพร ป้อมปรำกำร ฯลฯ และในปัจจุบันนักเขียน
กำร์ตูนเหล่ำนี้ก็ยังเขียนกำร์ตูนส ำหรับเด็กอยู่ 

ปัจจุบัน ไม่เพียงแต่กำร์ตูนส ำหรับเด็กเท่ำนั้นที่ได้รับควำมนิยม แต่กำร์ตูนกำรเมืองก็มีผู้นิยม
เช่นเดียวกัน และดูเหมือนว่ำกำร์ตูนกำรเมืองกลำยเป็นของจ ำเป็นส ำหรับหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เกือบทุก
ฉบับจะมีหน้ำหนึ่งซึ่งจัดกรอบไว้ส ำหรับกำร์ตูนโดยเฉพำะ นักเขียนกำร์ตูนประจ ำหนังสือพิมพ์ปัจจุบันที่มี
ควำมคิดและฝีมือเป็นชื่อติดอกติดใจของผู้อ่ำน เช่น ประยูร จรรยำวงษ์ แห่งไทยรัฐ ชัย รำชวัตร เขียน 
“ผู้ใหญ่มำกับทุ่งหมำเมิน” แห่งไทยรัฐ แอ็ด เดลินิวส์ เขียน “ปลัดเกลี้ยงคนเก่ง” แห่งเดลินิวส์ เป็นต้น 

เนื้อหำของกำร์ตูน 

เนื้อหำของกำร์ตูนที่นิยมแสดงออก ได้แก่  
1.  เรื่องนิทำนต่ำงๆ เช่น นิทำนชำวบ้ำน นิทำนเกี่ยวกับต ำนำนต่ำงๆ  
2. เรื่องท่ีแต่งข้ึนมำใหม่ อำจเป็นนิทำนหรือนิยำย 

3. เรื่องตลกข ำขัน 

4. เรื่องควำมรู้ต่ำงๆ เช่น ควำมรู้เรื่องยำ และกำรรักษำสุขภำพฟัน ควำมรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ 
ต้นไม้ เป็นต้น และควำมรู้เรื่องวิชำกำรต่ำงๆ อีกมำกมำย 

5. เนื้อเรื่องน ำมำจำกวรรณคดีไทย 

6. แปลหรือดัดแปลงจำกเรื่องต่ำงประเทศ 

7. ประวัติบุคคลส ำคัญในประวัติศำสตร์หรือปัจจุบัน 

8. ประวัติศำสตร์ 
9. เรื่องกำรท่องเที่ยว 

10. เรื่องเก่ียวกับจิตวิทยำ  
11. เรื่องชำดก  
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ประเภทของการ์ตูน  

เรำสำมำรถแยกประเภทกำร์ตูนตำมลักษณะรูปแบบ และแบ่งตำมชนิดของกำรแสดงออกได้
ดังนี้ 

แบ่งตามลักษณะรูปแบบ  

  1. รูปแบบเพ่ือควำมบันเทิงทั่วไป เช่น เรื่องตลกข ำขัน เรื่องผจญภัย เรื่องอิงวิทยำศำสตร์  
เรื่องนักกีฬำ เรื่องภำยในครอบครัว เป็นต้น  
 2. รูปแบบเพ่ือคุณค่ำทำงกำรศึกษำ เช่น เรื่องเกี่ยวกับกำรเมือง วรรณคดี ประวัติบุคคล 
ส ำคัญ วิทยำกำร และอุตสำหกรรม ประวัติศำสตร์ และศำสนำ เป็นต้น  

แบ่งตามชนิดการแสดงออก  

 1.  กำร์ตูนกำรเมือง (Political Cartoon Caricature) ใช้ ล้อ เลียนนักกำรเมืองหรือ
เหตุกำรณ์ ของกำรเมือง 
 2. กำร์ตูนประกอบเรื่อง (Illustrated Cartoon) เป็นกำรอธิบำยหรือเล่ำเรื่องโดยตัวกำร์ตูน 
สนทนำกัน 
 3. กำร์ตูนสั้นเป็นตอนๆ (Strip) เป็นกำรสนทนำ ประกอบค ำถำมสั้นๆ  
กำร์ตูนข ำขันรูปเดียวจบ ซึ่งจะเป็นกำร์ตูนเงียบหรือมีค ำพูดประกอบก็ได้ (Gag) 
 3. กำร์ตูนข ำขันหลำยช่องจบในหน้ำเดียว หมำยถึง กำร์ตูนที่อยู่ในกรอบลำยกรอบ โดย
ล ำดับกรอบจำกกรอบท่ี 1 ถึงกรอบสุดท้ำย อยู่ในหน้ำเดียวกัน และจบในหน้ำเดียวกัน 
 4. กำร์ตูนเรื่องยำว (Comics หรือ Serial Cartoon) เป็นกำร์ตูนที่ท ำเป็นหนังสือเรื่องยำว
เป็นเล่ม มีกำรด ำเนินเรื่องอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ  
 5. กำร์ตูนโฆษณำ (Commercial Cartoon) เป็นกำร์ตูนที่ใช้ในโฆษณำสินค้ำหรือโฆษณำ
ชวนเชื่อ เพ่ือให้ผู้อื่นสนใจ 
 6. กำร์ตูนเคลื่อนไหว (Animation Cartoon) หมำยถึง กำร์ตูนภำพยนตร์  
 7. กำร์ตูนล้อเลียนบุคคล (Critical Cartoon)  
 8. กำร์ตูนประกอบกำรศึกษำ (Visual Aid Cartoon) เป็นกำร์ตูนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน
เข้ำใจบทเรียนได้ดีขึ้น โดยอำศัยกำรด ำเนินเรื่องหรือกำรอนุบำลโดยบทสนทนำ 
 9. กำร์ตูนโทรทัศน์ (Television Cartoon)  
กำร์ตูนแบบ (Pattern) ใช้ในกำรเป็นต้นแบบเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์อื่น เช่น ลอกให้นักเรียนระบำยสี 

การ์ตูนกับการเรียนการสอน 

หลักกำรเลือกกำร์ตูนในกำรน ำไปประกอบกำรสอน และประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอนมีดังนี ้
หลักกำรเลือกกำร์ตูนในกำรน ำไปใช้ประกอบกำรสอน 

 1. เลือกกำร์ตูนที่เหมำะสมกับประสบกำรณ์ของผู้เรียน (Appropriateness to Experience 
Level) กำร์ตูนที่ใช้ประกอบกำรสอนจะต้องเป็นกำร์ตูนที่นักเรียนเข้ำใจควำมหมำย ได้ซึ่งต้องขึ้นอยู่
กับประสบกำรณ์เดิม กำร์ตูนที่เข้ำใจยำกใช้กับเด็กเล็กไม่ค่อยได้ผลเพรำะเด็กเล็กมีประสบกำรณ์น้อย 
ดูไม่รู้เรื่อง จำกกำรค้นคว้ำของ Schaffer พบว่ำเด็กโดยเฉลี่ยสำมำรถแปลควำมหมำยของภำพล้อ
สังคมและกำรเมืองได้เมื่ออำยุ 13 ปี  
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 2. เรื่องกำร์ตูนที่ออกแบบง่ำยๆ (Simplicity) กำร์ตูนคือภำพที่สมมุติขึ้นจึงควรเป็นภำพที่ท ำ
ให้เข้ำใจง่ำย เขียนให้มีลักษณะเฉพำะคนหรือวัตถุนั้น จะท ำให้จ ำได้ง่ำยสำมำรถดูออกว่ำเป็นอะไร 
เช่น ภำพวำด Uncle Sam ซึ่งมีลักษณะเฉพำะ คือ เป็นคนแก่สวมหมวกทรงสูง กำงเกงมีรอยปะ ดู
แล้วแปลควำมหมำยได้ทันทีเลยว่ำเป็นใคร 

3. กำรเขียนกำร์ตูนอำจจะเขียนเฉพำะเค้ำหน้ำหรือลักษณะรูปร่ำง ใช้เส้นเพียงไม่กี่เส้น 
ส่วนประกอบอ่ืนก็มีบ้ำงไม่มำกนัก แต่หลักส ำคัญคือ ต้องให้มีลักษณะเฉพำะ เมื่อเห็นแล้วรู้ได้ทันทีว่ำ
เป็นใคร อีกอย่ำงหนึ่งที่ควรจะมีคือ ค ำอธิบำยประกอบภำพน้ ำอย่ำงสั้นๆ แต่กำร์ตูนบำงภ ำพไม่
จ ำเป็นต้องมีค ำอธิบำย ถ้ำภำพนั้นเป็นสื่อควำมคิดให้แก่ผู้ดูอยู่แล้ว   
  4. กำร์ตูนที่มีลักษณะให้ควำมหมำยชัดเจน (Clear Symbols)  คนที่อ่ำนหนังสือพิมพ์เสมอๆ 
ย่อมจะคุ้นเคยกับสัญลักษณ์กำร์ตูนมำตรฐำนของประเทศ หรือของพรรคกำรเมืองต่ำงๆ เช่น กำร์ตูน
ที่เขียนรูปลุงแซม ย่อมหมำยถึงประเทศอเมริกำ รูปสุนัขบลูด๊อกคลุมด้วยธงชำติอังกฤษ หมำยถึง 
ประเทศอังกฤษ รูปช้ำง หมำยถึง พรรครีพับลิกัน รูป ปลำ หมำยถึง พรรคดีโมแครก เป็นต้น 

การน ารูปการ์ตูนมาใช้ในการเรียนการสอน ควรเป็นดังนี้  
 1. เลือกกำร์ตูนที่มีเนื้อหำเหมำะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของบทเรียนและเป็นภำพง่ำยๆ 
ที่แสดงเฉพำะหลักลักษณะเด่นของสิ่งที่ต้องกำรแสดง ไม่จ ำเป็นต้องมีรำยละเอียด ถ้ำมีค ำอธิบำยควร
เป็นข้อควำมสั้นๆ  
 2. ใช้กำร์ตูนน ำเข้ำสู่บทเรียน ประกอบกำรอธิบำยหรือสรุป เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจและสนใจ
ในบทเรียน โดยครูเขียนขึ้นเองหรือน ำกำร์ตูนจำกแหล่งอ่ืนๆ ที่มีผู้เขียนไว้มำดัดแปลงให้เข้ำกับ
บทเรียน 
 3. ใช้ภำพกำร์ตูนส ำหรับสอนนักเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นรำยบุคคล เพ่ือช่วยให้เด็กที่เรียนช้ำ
เรียนได้ดีขึ้น 
 ประโยชน์ของการ์ตูนต่อการเรียนการสอน มีดังนี้  
  กระตุ้นหรือเร้ำใจให้อยำกเรียน และเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนใช้ส ำหรับอธิบำย
ให้เกิดควำมเข้ำใจ เช่น ในวิชำพลศึกษำ เรำอำจเขียนกำร์ตูนเพ่ือช่วยอธิบำยควำมหมำยของค ำหรือ
ประโยคต่ำงๆ ได้ ใช้เป็นกิจกรรมของนักเรียน เช่น อำจให้เด็กวำดกำร์ตูนเพ่ือแสดงควำมเข้ำใจของ
เด็ก เพ่ือครูจะได้ดูว่ำนักเรียนเข้ำใจเรื่องที่สอนไปมำกน้อยแค่ไหน และเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์ เรำอำจให้เด็กเขียนกำร์ตูนประกอบกำรโฆษณำหรือแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็
ได้ครูจะเขียนกำร์ตูนประกอบกำรสอนได้โดยไม่ยำกนัก เพรำะกำร์ตูนไม่ต้องกำรควำมสมบูรณ์แบบ 
ต้องกำรแต่ลักษณะหยำบๆ ที่ดูให้ออกว่ำเป็นรูปอะไรเท่ำนั้น และในกำรเขียนกำร์ตูนนั้นครูควร
ค ำนึงถึงลักษณะทำงจิตวิทยำของเด็กด้วย 
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การเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning  Center) 

ศูนย์กำรเรียนในห้องเรียน คือ สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนที่บรรจุกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับกำร
เรียนด้วยตนเอง  ผู้เรียนสำมำรถท ำงำนด้วยหรือที่จัดไว้ให้อย่ำงเป็นอิสระด้วยตนเอง เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่ม 

ครูสำมำรถแยกเนื้อหำวิชำหรือหลักสูตรออกเป็นส่วนๆ จัดแต่ละส่วนไว้ศูนย์ต่ำงๆ เพ่ือเป็นทำงเลือกให้
ผู้เรียนได้เลือกศึกษำควำมตำมควำมสนใจ ศูนย์เหล่ำนี้จัดกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ส ำหรับผู้เรียนที่จะ
เรียน เพรำะเมื่อท ำกิจกรรมที่ก ำหนดเสร็จศูนย์สำมำรถจัดให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีศูนย์กำรเรียน
สำมำรถใช้ได้ทุกวิชำ ทุกระดับชั้น ส ำหรับกำรก ำหนดเฉพำะวิชำหรือรหลำยๆ วิชำรวมกัน ภำระงำนอำจ
ใช้เวลำศึกษำเพียง 5 นำที หรือหลำยสัปดำห์ ศูนย์อำจจัดง่ำยๆ หรือใช้สื่อรำคำแพงก็ได้  

 ศูนย์ที่มีประสิทธิผลและจะเป็นสูตรที่วำงแผนอย่ำงดี โดยให้ครู เข้ำมำดูแลควบคุมน้อยที่สุด  
ศูนย์นั้นควรจะตั้งขึ้นหลังจำกครูได้ประเมินควำมรู้ ทักษะ และระดับวุฒิภำวะของผู้เรียนและแน่ใจว่ำ
ผู้เรียนสำมำรถใช้ศูนย์ได้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย ผู้เรียนควรจะสนุกสนำนกับกิจกรรมที่จัดไว้ให้
เพ่ือว่ำพวกเขำจะได้ใส่ใจกับภำระงำน และควรมีกำรก ำกับติดตำม และกำรให้ข้อมูลป้อนกลับด้วย
วิธีกำรที่ไม่ เคร่งครัด เพ่ือบันทึกควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียน นอกจำกนี้ยังมีวิธีสอนแบบศูนย์กำรเรียนซึ่ง
สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 

วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 

ญำดำพนิต พิณกุล  (2539 : 270 -276) ได้อธิบำยถึงวิธีสอนแบบศูนย์กำรเรียนไว้ว่ำ ศูนย์
กำรเรียนมีวิธีกำรสอนที่เน้นควำมส ำคัญของนักเรียน หรือยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลำงและใช้เทคนิคกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่ใช้สื่อประสม และกระบวนกำรกลุ่ม (Group Process) เป็นสิ่งส ำคัญ เพ่ือ
ส่งเสริมให้กำรเรียนกำรสอนมีชีวิตชีวำ ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำสติปัญญำจำกกำรกระท ำ
กิจกรรม และกำรศึกษำด้วยตนเอง โดยแต่ละศูนย์มีชุดกำรสอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้หมุนเวียน
เรียนจนครบทุกศูนย์ 

ควำมมุ่งหมำย  
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง 
 2. ผู้ฝึกกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม รู้จักเคำรพสิทธิและควำมคิดเห็นของผู้อื่น  
 3. เพ่ือฝึกควำมรับผิดชอบ และกำรท ำกิจกรรมตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และ

ควำม สำมำรถของตนเอง 
องค์ประกอบของศูนย์กำรเรียนที่ส ำคัญ 4 ประกำร คือ 

  1. บทบำทของผู้สอน  
2. บทบำทของผู้เรียน 

3. ชุดกำรสอน 

4. กำรจัดห้องเรียน 
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สำระส ำคัญของแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้ 
1. บทบำทของผู้สอน กำรสอนแบบศูนย์กำรเรียนแนวๆผู้สอนได้ลดบทบำทในกำรสอนลงไป

มำกแล้วก็ตำม แต่กำรสอนแบบศูนย์กำรเรียนจะขำดประสิทธิภำพไปถ้ำขำดผู้สอน บทบำทของผู้สอน
ในกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน มีดังนี้  

1.1 เป็นผู้ก ำกับกำรเรียนรู้ 
1.2 เป็นผู้ประสำนงำนกิจกรรมกำรเรียน 

1.3 บันทึกกำรพัฒนำของผู้เรียนแต่ละคน  
1.4 เป็นผู้เตรียมกิจกรรมและสื่อกำรสอนเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพที่

เปลี่ยนแปลงไป  
2. บทบำทของผู้เรียน เนื่องจำกเป็นศูนย์กลำงกำรเรียน  ดังนั้นจึงมีควำมส ำคัญมำก บทบำท

ที่ถูกต้องของผู้เรียนจะท ำให้กำรสอนแบบศูนย์กำรเรียนมีประสิทธิภำพและมีผลลัพธ์ที่น่ำพอใจ 
บทบำทและหน้ำที่ของผู้เรียนมีดังนี้ 

2.1 ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในกำรเรียนแบบศูนย์กำรเรียน 

2.2 ปฏิบัติกิจกรรมกำรค ำสั่งที่ได้รับจำกศูนย์กลำงเรียนแต่ละศูนย์อย่ำงเคร่งครัด  
2.3 ศึกษำให้ครบทุกศูนย์กิจกรรม      

  2.4 ให้ควำมร่วมมือกับกลุ่มในกำรประกอบกิจกรรมรวมทั้งกำรเป็นผู้น ำหรือผู้ตำมที่
ดีด้วย 

3. ชุดกำรสอน (Instruction Package)ในกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียนชุดกำรสอนถือว่ำเป็น
องค์ประกอบที่ส ำคัญ ชุดกำรสอนจะเสนอเนื้อหำสำระในรูปของสื่อประสม ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีกำร ชุดกำรสอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

  3.1 ชุดกำรสอนรำยบุคคล ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Instruction 

Package) ประกอบด้วย บทเรียนส ำเร็จรูป แบบประเมินผล และวัสดุอุปกรณ์กำรเรียน 

 3.2 ชุดกำรสอนส ำหรับกำรเรียนแบบเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งจะจัดประสบกำรณ์ต่ำงๆ ไว้
ให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมเป็นกลุ่มตำมค ำสั่งที่ปรำกฏอยู่ในบัตรค ำ โดยจัดเป็นลักษณะของศูนย์กำร
เรียน (Learning Center) 

3.3 ชุดกำรสอนประกอบกำรบรรยำยของครู (Instruction Package) เป็นกิจกรรม
ที่ได้รับกำรออกแบบอย่ำงมีระบบ โดยจัดไว้ในกล่องส ำหรับช่วยครูผู้สอนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถ
พัฒนำประสบกำรณ์เรียนรู้พร้อมๆ กันตำมเวลำที่ก ำหนด 

 ชุดกำรสอนแต่ละชุดจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้  
1. คู่มือครู 
2. แบบฝึกปฏิบัติส ำหรับผู้เรียน  
3. ส ำหรับศูนย์กิจกรรม  
4. แบบทดสอบส ำหรับกำรประเมินผล 
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4.  กำรจัดห้องเรียน กำรจัดห้องเรียนแบบศูนย์กำรเรียน จัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตำมกลุ่ม
กิจกรรมที่ระบุไว้ในชุดกำรสอน กำรจัดกลุ่มกิจกรรมอำจแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

  4.1 จัดเป็นกลุ่มส ำหรับให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมตำมปกติ โดยวิธีดังกล่ำวก็อำจจัด
ง่ำยๆโดยกำรจัดโต๊ะเก้ำอ้ี 4-6 ตัว มำรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่ำ ศูนย์กิจกรรมโดยนิยมจัดไว้กลำงห้อง 
   4.2 จัดกลุ่มตำมควำมสนใจ จัดตำมกลุ่มวิชำ โดยจัดโต๊ะเก้ำอ้ีเป็นกลุ่มๆ วำงเข้ำชิด
ผนังนอกจำกนั้นผู้สอนอำจตกแต่งห้องเรียนเพ่ือเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้ เช่น สี ป้ำยนิเทศ มี
รูปภำพติดที่ผนังห้อง เป็นต้น ขัน้ตอนกำรสร้ำงชุดกำรสอนแบบศูนย์กำรเรียน สรุปได้ดังนี้  
   1.  เลือกเรื่องที่จะสอนแล้ว แบ่งเป็นหัวเรื่องย่อยประมำณ 4-6 หัวเรื่อง 
   2.  ก ำหนดมโนทัศน์หรือควำมคิดรวบยอดของแต่ละหัวเรื่อง  
   3.  ก ำหนดจุดมุ่งหมำยเชิงพฤติกรรม  
   4.  ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนโดยให้สอดคล้องกับหัวเรื่องของชุดกำรสอน  
   5.  ก ำหนดสื่อกำรสอน สื่อกำรสอนที่จะใช้ควรเป็นสื่อที่มีรำคำถูก และ
สำมำรถ ผลิตเองได้ เช่น บัตรค ำสั่ง บัตรเนื้อหำ บัตรค ำ บัตรค ำถำม บัตรภำพ กระดำษค ำตอบเกม
ต่ำงๆ บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น  
 5.  เตรียมข้อสอบที่จะใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ออกข้อสอบให้ สำมำรถวัดได้ตำม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก ำหนดไว้ ควรเป็นข้อสอบแบบปรนัย 
  ขั้นตอนวิธีสอนแบบศูนย์กำรเรียนดังนี้ 

 1. ขั้นทดสอบก่อนเรียน กำรทดสอบก่อนเรียนเป็นกำรวัดพ้ืนฐำนควำมรู้เดิมของ
ผู้เรียนว่ำมีควำมเข้ำใจในเรื่องที่จะเรียนอย่ำงไร กำรทดสอบก่อนเรียนนี้ใช้เวลำไม่มำกนักหำกเพียง  
5-10 นำทีเท่ำนั้น เมื่อผู้เรียนท ำแบบทดสอบเสร็จแล้วผู้สอนจะตรวจให้คะแนนไว้ 

2.  ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน กำรน ำเข้ำสู่บทเรียนเพ่ือดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียนที่จะมี
ต่อบทเรียน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพ่ือน ำเข้ำสู่บทเรียนนั้นใช้เวลำไม่มำกนักเช่นกันอำจเพียง  
10-15 นำที เช่น กำรน ำเข้ำสู่บทเรียนโดยกำรเล่ำนิทำนถ้ำเป็นกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็กเพ่ือเร้ำควำม
สนใจ หรือเป็นกำรเล่นเกม แสดงบทบำทสมมุติ อำจใช้สื่อประกอบ เป็นต้นว่ำ รูปภำพ แผนภูมิ 
ภำพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ  

เมื่อน ำเข้ำสู่บทเรียนแล้ว ผู้สอนจะอธิบำยให้ผู้เรียนทรำบถึงศูนย์กิจกรรมต่ำงๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจที่จะเรียน พร้อมทั้งชี้แจงลักษณะของกิจกรรมที่มีอยู่ในแต่ละศูนย์ 

3.  ขั้นประกอบกิจกรรมกำรเรียน โดยเริ่มต้น ดังนี้ 
   3.1 กำรแบ่งกลุ่มผู้เรียน กำรให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

ผู้สอนจะแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 5 - 6 กลุ่ม โดยมีวิธีแบ่งได้หลำยแบบ เป็นต้นว่ำ แบ่งตำมควำม
เหมำะสม คือคละกันระหว่ำงเด็กเรียนเก่ง เด็กปำนกลำง และเด็กเรียนอ่อน หรือให้ผู้เรียนเลือกกลุ่ม
เองก็ได ้      
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3.2  เมื่อแบ่งกลุ่มแล้ว ผู้ เรียนจะอ่ำนบัตรค ำสั่งและปฏิบัติกิจกรรม
ตำมล ำดับขั้น แต่ละกลุ่มจะใช้เวลำ 15-20 นำที เมื่อประกอบกิจกรรมตำมที่มอบหมำยแล้วก็เตรียม
เปลี่ยนกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมต่อไป  

   3.3 กำรเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรม ผู้สอนจะให้ผู้เรียนเปลี่ยนกลุ่มเพ่ือให้ทุกคน
ได้ประกอบกิจกรรมทุกอย่ำงจนครบถ้วน 

4. ขั้นสรุปบทเรียน เมื่อผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมครบทุกศูนย์แล้ว ผู้สอนจะต้อง
สรุปบทเรียนอีกครั้งเพื่อให้ผู้เรียนเข้ำใจกระจ่ำงชัดยิ่งขึ้น  

5. ขั้นประเมินผลกำรเรียน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนท ำแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งจะดูว่ำ
ผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนเพียงใด กล่ำวคือ เรียนรู้มำกขึ้นกว่ำเดิมเท่ำใดโดยน ำไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนที่ได้จำกกำรท ำคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 

ประโยชน์ของวิธีสอนแบบศูนย์กำรเรียน 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจของตนเอง ท ำให้
ผู้เรียนมีโอกำสพัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองตำมสัญญำภำพ  

2. ส่งเสริมควำมเป็นผู้ใฝ่รู้ของผู้เรียน เปิดโอกำสให้แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองแผนกำรเรียน
จำกผู้สอนเพียงอย่ำงเดียว  

3. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบในกำรเรียนของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม  
4. ส่งเสริมควำมเชื่อม่ันในกำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพรำะผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง  
5. ส่งเสริมกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้ำงควำมสำมัคคี โดยด ำเนินเปิดโอกำสให้กลุ่มที่ร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์เดียวกัน มีกำรช่วยเหลือร่วมมือกิจกรรมกำรเรียนร่วมกั น เช่น เด็กเก่ง
ช่วยเหลือเด็กอ่อน เป็นต้น 

6. ช่วยลดปัญหำกำรขำดแคลนผู้สอน เพรำะผู้สอนมีบทบำทในกำรสอนน้อยลง 
7. สำมำรถใช้ได้กับกลุ่มผู้เรียนจ ำนวนมำก 
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การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป (Programmed Text) 

 บทเรียนส ำเร็จรูปมีชื่อเรียกต่ำงๆ กัน เช่น Programmed Text, Programmed Book,  

Crambled  Book, เป็นต้น บ้ำนเรำได้น ำรูปแบบบทเรียนส ำเร็จรูปมำทดลองใช้ประมำณ  20 กว่ำปี 
ซึ่งถือว่ำเป็นผลผลิตนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และเป็นที่รู้จักในนำม บทเรียนส ำเร็จรูป (Programmed 

Text) บทเรียนโปรแกรม หนังสือเรียนด้วยตนเอง 
ควำมหมำยของบทเรียนส ำเร็จรูป เปรื่อง กุมุท  (2519 :1) ได้ให้ค ำนิยำมไว้ว่ำเป็นล ำดับ

ประสบกำรณ์ที่วำงไว้ส ำหรับผู้เรียนไปสู่ควำมสำมำรถ โดยอำศัยควำมสัมพันธ์ของสิ่งเร้ำและกำร
ตอบสนองซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ำมีประสิทธิภำพ 

 

ปัจจุบันบทเรียนส ำเร็จรูปไม่ได้น ำมำประยุกต์เข้ำกับรูปแบบกำรสอนโดยอำศัยคอมพิวเตอร์ 
(CAI : Computer Assisted Instruction) ท ำให้บทเรียนส ำเร็จรูปสนองควำมสำมำรถและควำม
แตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในกำรรับรู้และเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี เดิมบทเรียนส ำเร็จรูปได้พัฒนำ
มำจำกควำมริเริ่มของนักกำรศึกษำชื่อ Skinner ตั้งแต่ปี ค.ศ 1957  และได้มีกำรพัฒนำในปีเดียวกัน 

โดยหลังจำกนั้นบทเรียนส ำเร็จรูปเรื่องบทเรียนโปรแกรมได้แพร่หลำยเป็นที่รู้จักกว้ำงขวำงขึ้น 

ลักษณะของบทเรียนส ำเร็จรูป คือ เนื้อหำจำกบทเรียนถูกแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ เรียกว่ำ กรอบ 

(Frame) และล ำดับกรอบของเนื้อหำจำกกรอบแรกไปจนถึงกรอบสุดท้ำย เนื้อหำนั้นจะถูกล ำดับจำก
สิ่งที่ง่ำยไปสู่สิ่งที่ยำก แต่ละกรอบจะมีค ำอธิบำยและมีค ำถำมกระตุ้นควำมสนใจต่อเนื่องกันไป ผู้เรียน
ตอบค ำถำมแล้วจะสำมำรถตรวจค ำตอบได้ทันที ค ำตอบของผู้เรียนถูกหรือผิดจะมีกำรศึกษำไป
ตำมล ำดับขั้น และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำที่ปรำกฏไว้ควบคู่กับเนื้อหำ บทเรียนจะก ำหนดกิจกรรม
เสมือนตัวแทนครูที่ก ำกับให้ผู้เรียนเรียนเป็นรำยบุคคล ตัวต่อตัว และท ำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมกำร
เรียนเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ 

บทเรียนส ำเร็จรูปอยู่บนพ้ืนฐำนจิตวิทยำกำรศึกษำ และจิตวิทยำกำรเรียนรู้ โดยมีหลักกำร
และทฤษฎีกำรเรียนรู้เข้ำมำเกี่ยวข้อง ได้แก่ S.R. Theory และ Reinforecement ของ Skinner 

Learning Theory ของ Thorndike (ชม ภูมิภำค. 2521 : 118) 

คุณค่าของบทเรียนส าเร็จรูป 

ธีระชัย ปูรณโชติ  (2539 : 27)  ได้สรุปคุณค่ำของบทเรียนส ำเร็จรูปไว้ ดังนี้  
1. สำมำรถจัดเนื้อหำของบทเรียนได้ตำมจุดมุ่งหมำยที่จะเรียนรู้  
2. เสนอเนื้อหำเป็นล ำดับอย่ำงมีระเบียบเป็นเรื่องๆ  
3. นักเรียนหรือผู้เรียนจะมีส่วนร่วมอย่ำงดีด้วยตนเอง  
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกจุดที่ตนยังบกพร่องได้ 
5. ผู้เรียนได้รู้ผลกำรเรียนของตนเองทันที  
6. ผู้เรียนจะมีควำมรู้สึกประสบควำมส ำเร็จโดยก้ำวไปตำมควำมสำมำรถและควำม

ถนัดของตนเอง 
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ชนิดของบทเรียนส าเร็จรูป 

  ธีระชัย ปูรณโชติ (2539:11-20) ได้แบ่งชนิดของบทเรียนส ำเร็จรูปออกเป็น 3ลักษณะ คือ  
  1. บทเรียนส ำเร็จรูปแบบเส้นตรง (Liner Programme) เนื้อหำจะถูกจัดเรียงเป็นกรอบ 
(Frame) ตำมล ำดับจำกง่ำยไปหำยำก ผู้เรียนจะต้องเริ่มเรียนจำกกรอบแยกและเรียงล ำดับจนกระทั่ง
กรอบสุดท้ำยของบทเรียน จะข้ำมกรอบใดกรอบหนึ่งไม่ได้ สิ่งที่เรียนจำกกรอบแรกจะเป็นพื้นฐำนของ
กรอบถัดๆ ไป ดังแผนภูมิภำพที ่ 8 
 

             

 

 

ภำพที ่8 แผนภูมิกำรจัดกรอบเนื้อหำบทเรียนส ำเร็จรูปแบบเส้นตรง  
  โดยธีระชัย ปูรณโชติ  (2539 : 19) 

 

 2. บทเรียนส ำเร็จรูปแบบแยกกิ่งหรือสำขำ (Branching Programme) Norman H. Crowdow 
เป็นผู้ พัฒนำมำจำก Skinner ลักษณะคนละชนิดนี้จะไม่ด ำเนินไปตำมล ำดับ  แต่จะจัดให้มีกำร
เรียงล ำดับเนื้อหำย่อยๆ โดยอำศัยค ำตอบของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ถ้ำผู้เรียนตอบค ำถำมของข้อควำม
ย่อยๆ ที่เป็นหลักของบทเรียนได้ถูกต้อง บทเรียนอำจจะมีค ำแนะน ำให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อไปโดยให้ข้ำม
กรอบ (Frame) นี้ไปกรอบต่อไป แต่ถ้ำผู้เรียนตอบค ำถำมไม่ถูกต้องก็อำจจะมีข้อควำมย่อยๆ เพ่ิมเติม
ให้ศึกษำก่อนเพ่ือเข้ำใจและก้ำวต่อไปกำรเรียนจะไม่ด ำเนินไปตำมล ำดับขั้นจำกกรอบแรกไปจนถึง
กรอบสุดท้ำย แต่อำจจะย้อนไปย้อนมำในกรอบต่ำงๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของผู้เรียน ดัง
แผนภูมิในภำพท่ี  9 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

ภำพที่ 9 แผนภูมิกำรจัดล ำดับกรอบเนื้อหำบทเรียนส ำเร็จรูปแบบแยกกิ่งหรือสำขำ
          โดย ธีระชัย ปูรณโชติ  (2539 : 20) 

กรอบ 1 กรอบ 2 กรอบ 3 กรอบ 4 

สาขา
ขา

สาขา สาขา 

กรอบเร่ิมต้น
เร่ิมต้น

กรอบ 1 กรอบ 2 กรอบ กรอบ 4 

สาขา สาขา สาขา 
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3.  บทเรียนส ำเร็จรูปแบบผสม (Combination Programme) เป็นบทเรียนส ำเร็จรูปที่ให้
โอกำสตอบสนองของผู้เรียนโดยมีทั้งแบบเส้นตรงและแบบแตกกิ่งในเนื้อหำเดียวกัน ดั งแผนภูมิใน
ภำพประกอบ 10 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ภำพประกอบ 10 แผนภูมิกำรส ำหรับกรอบเนื้อหำบทเรียนส ำเร็จรูปแบบผสม 

ธีระชัย ปูรณโชติ  (2539 : 21) 

 

กำรใช้แบบเส้นตรงและแบบแตกกิ่งในกรอบใด ต้องพิจำรณำแต่ละตอนและให้เหมำะสมกับ
เนื้อหำของบทเรียน 

  ขั้นตอนกำรออกแบบและผลิตบทเรียนส ำเร็จรูป 

  ธีระชัย ปูรณโชติ  (2539 : 27-37)  กล่ำวถึงขั้นตอนกำรออกแบบและผลิตบทเรียนส ำเร็จรูป
ว่ำสำมำรถด ำเนินกิจกำรได้ตำมล ำดับ ดังนี้  
  1. ศึกษำหลักสูตร เพ่ือต้องกำรทรำบว่ำต้องกำรสอนอะไร เนื้อหำควรมีขอบข่ำยแค่ไหน 
ระดับใด ประเภทใด เวลำที่ใช้สอน คู่มือครูอำจจะมีกำรสัมภำษณ์จำกผู้รู้ซึ่งช่วยให้เกิดแนวคิดในกำร
ผลิตบทเรียนส ำเร็จรูป 

   2. ก ำหนดเนื้อหำวิชำ และระดับชั้น โดยพิจำรณำว่ำเนื้อหำที่จะน ำมำผลิตเป็นบทเรียน
ส ำเร็จรูปเป็นวิชำอะไร ใช้สอนระดับไหน มีสำระมำกน้อยเพียงใดมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือไม่ ถ้ำ
ล้ำสมัยเร็วเกินไปก็ไม่คุ้มกับกำรลงทุนผลิตเป็นบทเรียนส ำเร็จรูปเนื้อหำนั้นเคยมีผู้ผลิตมำแล้วหรือไม่
เพรำะไม่ควรผลิตขึ้นมำซ้ ำซ้อน เมื่อผลิตเป็นบทเรียนส ำเร็จรูปแล้วจะช่วยลดเวลำเรียนของผู้เรียน 
และลดภำระกำรสอนของครูหรือไม่ ถ้ำไม่ช่วยลดอะไรเลยก็น่ำจะใช้เทคนิคกำรสอนโดยวิธีปกติดีกว่ำ 

  3. ก ำหนดจุดประสงค์ เป็นกำรก ำหนดให้ทรำบว่ำเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนจะรู้อะไร มี
ควำมสำมำรถแค่ไหน  
  4. วำงขอบเขตของงำน โดยวำงเค้ำโครงเรื่อง ล ำดับเรื่องรำวก่อน -หลังและป้องกันกำร
หลงลืมเรื่องรำวบำงตอน 

สาขา สาขา สาขา 

กรอบเร่ิมต้น
เร่ิมต้น

กรอบ 1 กรอบ 2 กรอบ 3 กรอบ 4 

กรอบ 3 กรอบ 2 กรอบ 1 
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  5. วิเครำะห์เนื้อหำ เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญ เพรำะ เป็นกำรแต่งเนื้อหำออกเป็นเนื้อหำย่อยๆ 
และเรียงล ำดับจำกง่ำยไปสู่ยำก โดยกำรวิเครำะห์ภำรกิจ (Task Analysis) เป็นแนวทำงให้ผู้ออกแบบ
หรือ ผลิตบทเรียนส ำเร็จรูปทรำบว่ำจะเริ่มต้นจำกที่ใด และจะไปทำงใดจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวำง
ไว้ 
  6. สร้ำงแบบทดสอบ เป็นกำรออกแบบเนื้อหำที่จะใช้ทดลองสอบผู้เรียนทั้งก่อนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนนั้น แบบทดสอบนี้จะเป็นเครื่องมือบอกให้เรำทรำบว่ำเนื้อหำตอนใดมีประสิทธิภำพ
หรือไม่ ซึ่งเป็นแบบทดสอบนี้จะต้องวัดให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่วำงไว้ แบบทดสอบนี้
จะต้องสร้ำงข้ึนตำมหลักกำรสร้ำงแบบทดสอบ มีกำรหำค่ำควำมเชื่อมั่น 

  7.  เขียนบทเรียนส ำเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม ผู้ออกแบบจะต้องทรำบขั้นตอนกำรเขียน
เป็นอย่ำงดี ก่อนจะเขียนต้องท ำควำมเข้ำใจกับขั้นตอนกำรเขียนนั้น โดยยึดโคม สร้ำงและขอบเขต
ของงำนเป็นพื้นฐำน 

บทเรียนส ำเร็จรูปไม่ว่ำจะมีส่วนดีอยู่มำก แต่ก็มีข้อจ ำกัด คือ เนื้อหำบำงวิชำที่ต้องกำรตอบสนองใน
แง่คิด เช่น วิชำเรียงควำมเป็นต้น จะใช้บทเรียนส ำเร็จรูปไม่ได้และผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
โดยเฉพำะประเภทเรียนเก่ง ครูควรจะมีกิจกรรมเสริมให้เพ่ือป้องกันควำมเบื่อหน่ำยในกำรรอคอยกิจกรรม
ต่อไปในเวลำเรียน แต่อย่ำงไรก็ตำมบทเรียนส ำเร็จรูปมีจุดเด่นตรงที่ว่ำช่วยให้ผู้เรียนมีโอกำสเรียนด้วยตนเอง 
สนองตำมควำมสำมำรถ ช่วยลดภำระกำรสอนของครูได้ เป็นกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครู และเนื้อหำวิชำ
เป็นมำตรฐำนทั่วประเทศ ปัจจุบันถือได้ว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรมเป็นเทคโนโลยีกำรศึกษำ
แล้ว และสำมำรถน ำมำใช้กับคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งบ้ำนเรำเริ่มจะมี
บ้ำงแล้วแต่ก็ยังขำดแคลนผู้ออกแบบบทเรียน และออกแบบด้ำนโปรแกรมของเครื่อง ในอนำคตอำจจะมีมำก
ขึ้น  ขณะนี้ผู้สนใจสำมำรถออกแบบทำงด้ำนโปรแกรมเนื้อหำ (Tutorial)ได้แล้ว และก ำลังมีกำรพัฒนำรูปแบบ
กำรน ำเสนอที่น่ำสนใจมำกขึ้นตำมล ำดับ ดังตัวอย่ำงของ สุพัตรำ พลพิมพ์  (2540) ในภำคผนวก 

 

การเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)  

คอมพิวเตอร์ คือ สื่อกำรสอนที่เป็นเทคโนโลยีระดับที่น ำมำประยุกต์ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนให้ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์มีปฏิสัมพันธ์กัน หลักกำรของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุก
แนวคิดมุ่งที่จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นสื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ
โดยใช้ทรัพยำกรน้อยที่สุด ในสภำพกำรและเนื้อหำวิชำที่มีควำมยำวเหมำะสมกับวุฒิภำวะทำงกำร
รับรู้ของผู้ เรียน ผู้ เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมอย่ำงกระตือรือร้น  ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์แห่ง
ควำมส ำเร็จ 
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บูรณะ สมชัย (2544 : 10-39)  ได้อธิบำยกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ ดังนี้ คอมพิวเตอร์ช่วยกำร
เรียนกำรสอน ใช้ภำษำอังกฤษว่ำ “Computer Assisted Education” โดยใช้อักษรย่อว่ำ “CAE” กำรน ำ
คอมพิวเตอร์มำช่วยในกระบวนกำรเรียนกำรสอน (Learning Process) จ ำแนกออกเป็น  3  ชนิด คือ  

 1. CAI (Computer Assisted Instruction) 

 2. CAL (Computer Assisted Learning) 

 3. CBT (Computer Based Training) 

แต่ละชนิดสรุปได ้ดังนี้  
1. CAI (Computer Assisted Instruction) คือ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยครูสอน 

ท ำหน้ำที่เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนเหมือนแผ่นใส (Transparenc) สไลด์ (Slide) หรือวีดิทัศน์ (Video) 

ที่ใช้ประกอบกำรสอนเพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจง่ำยในเวลำอันจ ำกัด  และตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
บทเรียนนั้นๆ แต่เนื่องจำกโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท ำหน้ำที่ได้ครบทุกสื่อในเวลำเดียว 
และควบคุมกำรน ำเสนอได้ด้วยตัวของมันเองเรียกว่ำ  “สื่อเอนกทัศน์” หรือ “มัลติมี เดีย”  
(Multimedia) ท ำให้ประหยัดและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

สรุปได้ว่ำ CAI  คือ 

- เป็นสื่อกำรเรียน ช่วยครูท ำกำรสอน 

- เนื้อหำในโปรแกรมจัดเป็นหน่วยๆ ตำมบทเรียนนั้นๆ 

- นักเรียนสำมำรถน ำไปทบทวนเนื้อหำ ศึกษำด้วยตนเองได้ 
- ครูผู้สอน หรือผู้มีประสบกำรณ์ในเนื้อหำวิชำนั้นๆ จะท ำได้ดีที่สุด 

2. CAI (Computer Assisted Learning) คือ โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ส ำหรับผู้เรียน 

เหมือนกับสมุดหรือต ำรำ แต่เป็นต ำรำเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวบรวมเนื้อหำของวิชำนั้นไว้ทั้งหมดเหมือนกับ
สำรำนุกรม (Encyclopedia) บำงตอนก็น ำเสนอด้วยข้อควำมและรูปภำพ บำงตอนก็น ำเสนอเป็น
มัลติมีเดีย และบำงตอนก็จัดให้มีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้เรียน มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบ แต่จะ
ไม่บังคับ  ผู้ เรียนจะเลือกเรียนหัวข้อหรือเนื้อหำนั้นหรือจะข้ำมไปก็ได้  จึงถือได้ว่ำช่วยเสริม
ประสบกำรณ์แก่ผู้เรียน ส่วนใหญ่จะบรรจุเป็นแผ่นซีดี-รอม(CD-ROM) เนื่องจำกเก็บเนื้อหำได้มำกถึง 
650 Mb 

3. CBT (Computer Based Training) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในกำรฝึกทักษะ 

จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับผู้เรียน 100%  เช่น โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด โปรแกรมต่อค ำศัพท์ 
หรือเกมทำงด้ำนกำรเรียนต่ำงๆ โดยจะท ำในลักษณะจ ำลองสถำนกำรณ์เหมือนจริง (Simulation) 

เช่น CAD/CAM (Computer Assisted Design) ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอนด้ำนงำนอุตสำหกรรม หรือ
โปรแกรมจ ำลองกำรบิน  (Flight Simulator) ตั้งแต่ฝึกบินด้วยจอยสติ๊ก (Joystick) กับจอภำพ  
(Monitor) ไปจนถึงห้องบังคับกำรบินจ ำลอง (Cock pit Simulator) ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม               
ไฮดรอลิกในห้องเคลื่อนไหวเหมือนบินจริงๆ หน้ำจอก็จ ำลองรอบด้ำน และปรับสภำพสนำมบินต่ำงๆ 
ให้เห็นเหมือนจริงด้วย เหมือนของบริษัทกำรบินไทยที่ใช้ฝึกนักบิน CBT ก็คือเป็นโมดูลจ ำลอง
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สถำนกำรณ์ใช้ในกำรฝึกทักษะหรือควำมช ำนำญ เช่น ฝึกกำรบินกำรจัดท ำตั้งเป็นคณะหรือบริษัทใน
เชิงพำณิชย์ โดยจะต้องเพ่ิมนักวิศวกร (Mecha-tronics Engineer) 

ฉะนั้น CAI ก็คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยครูท ำกำรสอน และขอได้โปรดอย่ำได้คิดว่ำท ำ
หน้ำที่แทนครูทั้งหมด โดยที่คุณไม่ต้องสอนเลย ครูยังมีควำมจ ำเป็นต้องคอยแนะน ำและเตรียมเนื้อหำ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ในเนื้อหำนั้นๆ ในเวลำจ ำกัดจึงกล่ำวได้ว่ำ “ครูผู้สอนจะเป็นผู้
ที่ท ำ CAI ได้ดีที่สุด” 

มัลติมีเดีย (Multimedia) คืออะไร 

มัลติมีเดีย ถ้ำแปลตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน ได้ค ำว่ำ “สื่ออเนกทัศน์” ก็คือ สื่อ
ที่น ำเสนอได้ทั้งภำพ เสียง วีดีทัศน์ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมได้ มัลติมีเดียที่ดีเมื่อน ำเสนอแล้วจะต้อง
ไม่ท ำให้ผู้ชม “หลับ” ถือเป็นเกณฑ์ง่ำย ๆ ในเรื่องของคอมพิวเตอร์นั้น มัลติมิเดียก็คือควำมสำมำรถ
ของคอมพิวเตอร์ที่น ำเสนอได้ทุกสื่อทั้งภำพ เสียง วีดิทัศน์ ปฏิสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (PC : 

Personal Computer) ในปัจจุบันนี้จึงต้องมีระบบมัลติมีเดียด้วย ไม่เช่นนั้นห้ำงจะเล่นโปรแกรม
ประยุกต์ใหม่ๆ ที่ออกมำเกือบทุกเดือนไม่ได้ แล้วเครื่อง PC ของท่ำนก็จะกลำยเป็นเครื่องพิมพ์ดีด
อิเล็กทรอนิกส์ไป 

CAI - Multimedia คืออะไร 

CAI - Multimedia คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอเนกทัศน์ สำมำรถน ำเสนอทุก
รูปแบบทั้งข้อควำม (Text) รูปภำพกรำฟิก (Graphics, Images) ภำพเคลื่อนไหวหรืออะนิเมชั่น  
(Animation) เสียงซำวด์ (Sound) และภำพยนตร์ (Video) นอกจำกนี้ยังจะต้องสำมำรถปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive) กับผู้เรียนได้อย่ำงเหมำะสมด้วย ซึ่งจะมีบทบำทในกระบวนกำรเรียนกำรสอนในยุค
ปัจจุบันมำก ดังจะเห็นได้จำกกระทรวงศึกษำธิกำรได้ทุ่มเงินหลำยร้อยล้ำนเพ่ือจัดหำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมำจัดกำรศึกษำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2540  เป็นต้นมำ 

อดิศักดิ์ สุเฌอ  (2542 : 1-11) ได้กล่ำวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ ดังนี้ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ำ
ไปมีบทบำทในทุกวงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในวงกำรศึกษำ ได้มีกำรน ำคอมพิวเตอร์เข้ำมำใช้ในด้ำนต่ำงๆ 
มำกมำยเช่น ด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ ได้น ำมำใช้ในกำรจัดตำรำงสอน ท ำบัญชี เก็บข้อมูลต่ำงๆ ฯลฯ ด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้น ำมำใช้ในกำรเก็บสถิตินักเรียนที่เข้ำเรียน ท ำเกรดเฉลี่ย ฯลฯ ด้ำนกำรเรียนกำร
สอนที่เรียกว่ำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้น ำคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรน ำเสนอเนื้อหำของบทเรียนแทนผู้สอน
และผู้ เรียนสำมำรถเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งลักษณะคล้ำยๆ กับบทเรียนส ำเร็จรูป แตกต่ำงกันตรงที่ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะน ำเสนอเนื้อหำโดยกิจกรรมอ่ืนๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อแต่บทเรียนส ำเร็จรูปจะ
น ำเสนอด้วยหนังสือ ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อได้เปรียบกว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปหลำยประกำร กล่ำวคือ 
กำรเรียนกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งใหม่จะช่วยท ำให้ผู้เรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนมำกยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์
สำมำรถน ำเสนอเนื้อหำได้รวดเร็วและน่ำสนใจกว่ำ สำมำรถน ำเสนอภำพเคลื่อนไหวได้ มีเสียงประกอบ
สำมำรถวบคุมผู้เรียนไม่ให้แอบดูเฉลยก่อนได้ สำมำรถประเมินและบันทึกผลกำรเรียนได้ทันทีที่ผู้เรียนเรียน
จบผู้สอนสำมำรถเปิดดูผลกำรเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้ 
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ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมำยถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้ำงขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ควำมสำมำรถของคอมพิวเตอร์ในกำรน ำเสนอเนื้อหำจำกง่ำยไปหำยำก ในลักษณะของสื่อ
ประสม อันได้แก่ ข้อควำม รูปภำพ กรำฟิก ภำพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ในลักษณะ
ใกล้เคียงกับกำรสอนจริงในห้องเรียนมำกที่สุด ท ำให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรมีปฏิสัมพันธ์กับ
คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งได้รับผลป้อนกลับอย่ำงสม่ ำเสมอกับเนื้อหำและกิจกรรมต่ำงๆ ของบทเรียน  

ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำมำรถแบ่งออกได้ 5 ประเภทด้วยกัน คือ  
1. คอมพิวเตอร์เพื่อกำรสอน  
2. คอมพิวเตอร์เพื่อกำรฝึกหัด  
3. คอมพิวเตอร์ในสถำนกำรณ์จ ำลอง  
4. คอมพิวเตอร์ในเกมกำรสอน  
5. คอมพิวเตอร์ในกำรทดสอบ 

1. คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรสอน (Tutorial) เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีกำรพัฒนำขึ้นมำเป็นจ ำนวน
มำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ดังนั้น เมื่อเวลำพูดถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คนส่วนมำกจึงมักนึกถึง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้ชัดเจนกว่ำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเภทอ่ืน ซึ่งคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรสอนมี
ลักษณะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่น ำเสนอเนื้อหำควำมรู้แก่ผู้เรียน ไม่ว่ำจะเป็นเนื้อหำใหม่ในกำรทบทวน
เนื้อหำเดิมก็ตำม โดยอำจจะน ำเสนอในรูปของข้อควำม รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว เสียง หรือในทุกๆ รูปแบบ
รวมกัน และจะมีค ำถำมเป็นระยะๆ เพ่ือให้ผู้เรียนตอบสนอง ถ้ำผู้เรียนตอบได้อย่ำงถูกต้องก็จะมี Feedback 

เพ่ือเป็นกำรเสริมแรงอย่ำงทันทีทันใด แต่ถ้ำผู้เรียนตอบผิดอ่ำนให้ผู้เรียนกลับไปศึกษำเนื้อหำใหม่นี้อำจจะให้
ผู้เรียนตอบใหม่ 1-2 ครั้ง ถ้ำยังตอบผิดอีกก็จะค่อยเฉลย  เรำจะไม่สร้ำงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จะให้
ผู้เรียนตอบไปเรื่อยๆ จนกว่ำจะถูกต้อง เมื่อผู้เรียนเรียนจบบทเรียนจะมีกำรแสดงผลกำรเรียนของผู้เรียนให้
ทรำบทันที ซึ่งวิธีกำรนี้มีลักษณะคล้ำยกับบทเรียนส ำเร็จรูป แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีข้อได้เปรียบกว่ำ
บทเรียนส ำเร็จรูปหลำยประกำร คือ  

 1. สำมำรถสร้ำงบทเรียนส ำเร็จรูปโดยที่ผู้เรียนไม่สำมำรถข้ำมไปดูเนื้อหำอ่ืนๆ หรือท ำกิจกรรมอ่ืนๆ 
ก่อนได้ นอกจำกจะต้องท ำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ 

 2. กำรตอบสนองของบทเรียนและกำรได้รับข้อมูลย้อนกลับ จะได้รับก็ต่อเมื่อผู้เรียนได้กระท ำ
กิจกรรมนั้นๆ ไปแล้วเท่ำนั้น ผู้เรียนไม่มีโอกำสเปิดดูค ำตอบก่อนท ำกิจกรรม     

3. สำมำรถควบคุมและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนได้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะบันทึก
ผลกำรเรียนของผู้เรียนไว้ทุกคน จะท ำให้ผู้สอนทรำบว่ำผู้เรียนแต่ละคนตอบข้อใดถูก ตอบข้อใดผิด 
ผู้สอนสำมำรถน ำข้อมูลที่บันทึกไว้มำวิเครำะห์ภำยหลังได้  
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4. น่ำสนใจ เพรำะสำมำรถสร้ำงบทเรียนให้มีภำพเคลื่อนไหว หรือมีเสียงประกอบได้ ท ำให้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน่ำสนใจกว่ำบทเรียนส ำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสื่อกำรสอน มี
ลักษณะโครงสร้ำงดังแผนภูมิภำพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 11 แผนภูมิโครงสร้ำงของคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสอน 

โดย อดิศักดิ์ สุเฌอ,(2542:25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าเสนอเนือ้หา 

แบบฝึกหดั 

บทน า 

ให้ผลป้อนกลบั 

การจบบทเรียน 
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2. คอมพิวเตอร์เพ่ือกำรฝึกหัด (Drilled & Practice) เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ไม่มีกำร
น ำเสนอเนื้อหำควำมรู้แก่ผู้เรียน แต่จะมีกำรน ำเสนอค ำถำมหรือปัญหำโดยใช้วิธีกำรและรูปแบบต่ำงๆ 

เช่น กำรให้ผู้เรียนจับคู่กำรเติมค ำ กำรเลือกตอบ กำรเลือกถูกผิด เป็นต้น เมื่อผู้เรียนตอบถูกก็จะมีกำร
เสริมแรง ถ้ำผู้เรียนตอบผิดก็จะน ำเสนอค ำถำมหรือปัญหำนั้นซ้ ำอีก เพื่อให้ผู้เรียนต่อใหม่อีก 1-2 ครั้ง 
ถ้ำตอบผิดอีกบทเรียนก็จะเฉลย เป็นดังนี้เรื่อยไปจนจบบทเรียน เมื่อจบบทเรียนก็จะมีกำรแสดงผล
กำรเรียนให้ผู้เรียนทรำบ ดังนั้นกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้ผู้เรียนจะต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในเรื่องรำวหรือกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เป็นอย่ำงดีมำก่อนแล้วจึงจะสำมำรถตอบค ำถำม
หรือแก้ปัญหำได้ บทเรียนประเภทนี้ที่พบส่วนมำกมักจะเป็นบทเรียนด้ำนคณิตศำสตร์ ภำษำ และ
วิทยำศำสตร์โดยลักษณะของเนื้อหำจะเน้นด้ำนควำมรู้เป็นส่วนมำก ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบนี้มี
ลักษณะโครงสร้ำง ดังภำพประกอบ  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบ 12 แผนภูมิโครงสร้ำงของคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรฝึกหัด 

โดย อดิศักดิ์ สุเฌอ,(2542:26) 

 

 

 

บทน ำ 

กำรเลือกค ำถำม 

กำรน ำเสนอค ำถำม 

ให้ผลป้อนกลบั 

กำรตรวจบทเรียน 
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3.  คอมพิวเตอร์ในสถำนกำรณ์จ ำลอง (Simulation) เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีกำร
น ำเสนอเนื้อหำในรูปของกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ โดยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับเหตุกำรณ์ในลักษณะที่
ใกล้เคียงกับสถำนกำรณ์จริง ซึ่งกำรสัมผัสกับเหตุกำรณ์อำจจะหมำยถึงกำรท ำควำมเข้ำใจใน
สถำนกำรณ์ กำรเรียนรู้ที่ควบคุมสถำนกำรณ์นั้นๆ กำรตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตน
ในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันโดยไม่ต้องเสี่ยงภัย และเสียค่ำใช้จ่ำยมำก เช่น สถำนกำรณ์จ ำลองใน
ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ เพ่ือทดลองกำรระเบิดของสำรเคมี หรือกำรขับเครื่องบินด้วยสถำนกำรณ์
จ ำลอง หรือสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลองกำรซื้อขำย เพ่ือเรียนรู้หรือทบทวน กำรบวก ลบ คูณ หำร เป็น
ต้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้อำจจะประกอบไปด้วย กำรเสนอควำมรู้ ข้อมูลในรูปของสถำน
กำรจ ำลอง กำรแนะน ำผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจของผู้เรียน กำรฝึกปฏิบัติเพ่ือ
เพ่ิมพูนควำมช ำนำญและควำมคล่องแคล่วและกำรแสดงผลลัพธ์จำกกำรตัดสินใจให้ผู้เรียนทรำบ 
สถำนกำรณ์ที่เป็นกำรเคลื่อนไหวและเลียนแบบของจริงนั้น เรำสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทนี้ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบนี้มีลักษณะโครงสร้ำง ดังภำพประกอบ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบ 13 แผนภูมิโครงสร้ำงคอมพิวเตอร์ในสถำนกำรณ์จ ำลอง 
                   โดย อดิศักดิ์ สุเฌอ,(2542:29) 

บทน ำ 

กำรตัดสินใจ 

ให้ผลป้อนกลับ 

กำรจบบทเรียน 

กำรน ำเสนอ
สถำนกำรณ์ 
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4. คอมพิวเตอร์ในเกมกำรสอน (Instructional Games) เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้หญิง
ชอบมำกท่ีสุดเพรำะท ำให้ผู้เรียนมีควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน จนลืมไปว่ำก ำลังเรียนอยู่ กำรเรียนรู้ที่
เกิดจำกแรงจูงใจภำยใน เช่น ควำมสนุกสนำน ควำมเพลิดเพลิน ฯลฯ จะท ำให้เกิดผลดีต่อกำรเรียนรู้ 
และควำมคงทนในกำรจ ำ ดีกว่ำกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกแรงจูงใจภำยนอก คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
นี้มีลักษณะคล้ำยกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทสถำนกำรณ์จ ำลอง แต่แตกต่ำงกันตรงที่เกมส์จะ
เพ่ิมบทบำทของผู้แข่งขันเข้ำไปด้วย มีแพ้ มีชนะโปรแกรมเกมส์ที่มีวำงขำยในท้องตลำดไม่ได้
หมำยควำมว่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ทั้งหมด เกมส์ที่ให้เฉพำะควำมสนุกสนำนโดยไม่ให้
ควำมรู้หรือทักษะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแก่ผู้เรียน จะไม่เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบนี้มลีักษณะโครงสร้ำง ดังภำพประกอบ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภำพประกอบ 14 แผนภูมิโครงสร้ำงคอมพิวเตอร์ในเกมกำรสอน 

                 โดย อดิศักดิ์ สุเฌอ,(2542:29) 

5.  คอมพิวเตอร์ในกำรทดสอบ (Test) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้ำงขึ้นมำเพ่ือให้ใช้
ทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียน โดยโปรแกรมจะน ำเสนอข้อทดสอบต่ำงๆ ซึ่งข้อสอบที่ใช้
อำจจะเรียงตำมล ำดับ หรืออำจจะใช้วิธีกำรสุ่มก็ได้ กำรสุ่มจะช่วยท ำให้กำรสอบแต่ละครั้งข้อสอบจะ
ไม่เหมือนกัน เมื่อผู้เรียนท ำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมก็จะแสดงผลกำรสอบให้ทรำบ
ทันที คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้คล้ำยกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเพ่ือกำรฝึกหัด  แต่
แตกต่ำงกันที่  

บทน ำ 

กำรก ำหนด
สถำนกำรณ์

กำรตัดสินใจของผู้เล่น กำรตัดสินใจจำกฝ่ำยตรงข้ำม 

กำรจบบทเรียน 

ให้ผลป้อนกลับ 
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5.1 วัตถุประสงค์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรฝึกหัดมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรฝึกทบทวน
ควำมรู้ที่ได้เรียนไปแล้วให้เข้ำใจยิ่งขึ้น แต่คอมพิวเตอร์ในกำรทดสอบมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้เรียน 

 5.2 Feedback คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือกำรฝึกหัด เมื่อผู้เรียนตอบค ำถำมในแต่ละข้อ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมี Feedback เพ่ือบอกให้ผู้ เรียนทรำบว่ำตัวเองตอบถูกหรือผิด เมื่อท ำ
แบบฝึกหัดเสร็จทุกข้อแล้วก็จะมีกำรสรุปผลกำรเรียนให้ทรำบ แต่คอมพิวเตอร์ในกำรทดสอบจะไม่มี 
Feedback เพ่ือบอกให้ผู้เรียนทรำบว่ำตนเองตอบถูกหรือผิดหลังจำกตอบค ำถำมในแต่ละข้อ จะมีกำร
เฉพำะกำรแสดงสรุปผลกำรทดสอบเท่ำนั้น ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบนี้มีลักษณะโครงสร้ำง ดัง
ภำพประกอบ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบ 15 แผนภูมิโครงสร้ำงคอมพิวเตอร์ในกำรทดสอบ 

                 โดย อดิศักดิ์ สุเฌอ,(2542:34) 

 

คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ในปัจจุบันได้มีบริษัทต่ำงๆ ผลิตสื่อกำรสอนทำงคอมพิวเตอร์ขึ้นมำเป็นจ ำนวนมำกซึ่งใช้
มัลติมีเดียในกำรน ำเสนอเนื้อหำ โดยอยู่ในรูปของซีดี-รอม ท ำให้เกิดควำมสับสนว่ำสื่อเหล่ำนั้นเป็น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือไม่จริงๆ แล้วสื่อเหล่ำนั้นเป็นเพียงแค่สื่อที่ใช้ในกำรน ำเสนอเนื้อหำเท่ำนั้น 
ไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพรำะขำดคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์ ซึ่งเรำมี
เกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์ 4 ประกำร คือ (ถนอมพร 
เลำหจรัสแสง. 2541: 8) 

บทน า 

การเลอืกค าถาม 

การน าเสนอค าถาม 

กำรจบบทเรียน 
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1.  สำรสนเทศ (Information)  คือ เนื้อหำสำระในบทเรียนที่ได้มีกำรเรียบเรียงจัดล ำดับมำ
เป็นอย่ำงดี ซึ่งจะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่ผู้สร้ำงก ำหนดไว้  ซึ่งกำรน ำเสนอนี้
เนื้อหำสำระอ่ำนน ำเสนอในลักษณะทำงตรงหรือทำงอ้อมก็ได้กำรน ำเสนอเนื้อหำสำระทำงตรงได้แก่  
กำรน ำเสนอในเนื้อหำในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเพ่ือกำรสอน  ซึ่งผู้เรียนจะได้รับควำมรู้อย่ำง
ตรงไปตรงมำจำกกำรอ่ำน จ ำ และฝึกฝน กำรน ำเสนอเนื้อหำสำระในลักษณะทำงอ้อม ได้แก่ กำร
น ำเสนอเนื้อหำในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมส์หรือสถำนกำรณ์จ ำลอง ซึ่งเนื้อหำสำระจะถูก
แสงไว้ในรูปเกมส์ต่ำงๆ ผู้เรียนจะได้รับควำมรู้จำกกำรได้ฝึกกำรคิดและกำรตัดสินใจ  

2. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล (Individualization) กำรตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคลเป็นลักษณะส ำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพรำะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ด้วยตนเอง ดังนั้น เรำจะต้องออกแบบให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำมำรถ
สนองควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลให้มำกที่สุด โดยจะต้องให้ผู้เรียนมีอิสระในกำรเรียน สำมำรถ
ควบคุมกำรเรียนของตนเองได้ เช่น สำมำรถที่จะเลือกในส่วนใด ข้ำมส่วนใด หรือออกจำกบทเรียน
เมื่อใดก็ได้ สำมำรถเลือกข้อมูลที่ต้องกำรเรียนตำมควำมสนใจได้ สำมำรถก ำหนดเวลำในกำรเรียนแต่
ละหน้ำจอได้ สำมำรถที่จะเลือกท ำแบบทดสอบหรือไม่ท ำก็ได้  

3. กำรโต้ตอบ (Interaction) เป็นกำรโต้ตอบในกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ เรียนกับ
คอมพิวเตอร์ เป็นลักษณะที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดี
จะต้องมีกำรออกแบบให้มีกำรโต้ตอบระหว่ำงผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์อย่ำงต่อเนื่องและตลอดทั้ง
บทเรียน กำรให้ผู้เรียนคลิกเมำส์เพ่ือเปลี่ยนหน้ำจอไปเรื่อยๆ ไม่เพียงพอส ำหรับกำรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพกำร กำรโต้ตอบอำจจะอยู่ในรูปแบบของกำรให้ผู้เรียนพิมพ์ค ำตอบ เลือกตอบ จับคู่ หรือ
กำถูก-ผิดก็ได้ มีซีดี-รอม  เป็นจ ำนวนมำกในท้องตลำดที่โฆษณำตัวเองว่ำเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
แต่ถ้ำดูกันจริงๆแล้วไม่น่ำจะเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพรำะบทเรียนที่ออกแบบมำนั้นไม่มีกำร
โต้ตอบระหว่ำงผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีเพียงให้ผู้เรียนคลิกเมำส์เพื่อเปลี่ยนหน้ำจอเท่ำนั้น 

4. กำรให้ข้อมูลย้อนกลับทันที (Immediate Feedback) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์
จะต้องมีแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบให้ผู้เรียนท ำเพ่ือประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรียนว่ำผู้เรียน
สำมำรถบรรลุตำมจุดมุ่งหมำยที่ผู้สร้ำงได้ตั้งไว้หรือไม่ เมื่อผู้เรียนได้ท ำแบบฝึกหัดแล้วจะต้องให้ข้อมูล
ย้อนกลับทันที เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนของตนเองได้ และเป็นกำรเสริมแรงเพ่ือให้
ก ำลังใจแก่ผู้เรียนที่จะเรียนต่อไป ลักษณะของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเป็นสิ่งที่ท ำให้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแตกต่ำงไปจำกมัลติมีเดีย ซีดี-รอม ที่วำงขำยในท้องตลำดโดยทั่วไป เพรำะมัลติมีเดีย ซีดีรอม 
ส่วนใหญ่มักจะน ำเสนอเนื้อหำเรื่องรำวต่ำงๆเพียงอย่ำงเดียว จะไม่มีกำรให้ผู้เรียนท ำแบบฝึกหัด 
ดังนั้นจึงไม่มีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ประโยชน์ต่อผู้เรียน  
 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น เกิดควำมสนใจขึ้น และเพ่ิม

แรงจูงใจในกำรเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนมีอิสระในกำรที่จะเลือกเรียนตำมควำมสะดวกท้ังเวลำและสถำนที่  
3. ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ไปตำมล ำดับจำกง่ำยไปหำยำก และไม่สำมำรถแอบดู

ค ำตอบก่อนได้  
4. ผู้เรียนสำมำรถรู้ถึงควำมก้ำวหน้ำของกำรเรียนจำกกำรประเมินผลในบทเรียน  
5. กำรใช้สี ภำพเคลื่อนไหว และเสียง จะเป็นกำรเพ่ิมควำมเหมือนจริงและดึงดูด

ให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู้ 
6. ผู้เรียนสำมำรถเรียนไปตำมควำมสำมำรถของตนเอง 

ประโยชน์ต่อครู-อำจำรย์  
1. กำรเรียนกำรสอนจะเป็นมำตรฐำนดียิ่งขึ้น เพรำะผู้เรียนเรียนได้เหมือนกันและ

เท่ำเทียมกัน  
2. สำมำรถน ำข้อมูลที่บันทึกควำมก้ำวหน้ำของผู้เรียนมำท ำกำรปรับปรุงบทเรียนได้  
3. ช่วยแก้ปัญหำขำดแคลนครู-อำจำรย์  
4. ใช้ในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือลดอัตรำกำรเสี่ยงสูง 
ข้อจ ำกัดของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
1. รำคำค่อนข้ำงสูง ถึงแม้ว่ำขณะนี้คอมพิวเตอร์จะมีรำคำลดลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงค่อนข้ำง

สูงในกำรน ำมำใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน และยังมีปัญหำในเรื่องของกำรบ ำรุงรักษำ และแก้ไขเมื่อเครื่อง
ขัดข้อง  

2. กำรออกแบบและผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังล้ำสมัย เมื่อเทียบกับโปรแกรม
ที่ออกแบบมำเพ่ือใช้ในด้ำนอ่ืนๆ  

3. กำรออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต้องใช้เวลำมำก และผู้ออกแบบต้องมี
ทักษะและเข้ำใจรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอย่ำงดีด้วย  

4. ผู้เรียนบำงคนโดยเฉพำะผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ อำจจะไม่ชอบเรียนตำมข้ันตอนท ำให้
อำจจะเป็นอุปสรรคในกำรเรียนรู้ได้ 

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท Tutorial มีส่วนประกอบของบทเรียนที่ส ำคัญ ดังนี้  
1. บทน ำ (Introduction) เป็นส่วนแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบนี้ ซึ่ง

จะประกอบด้วยส่วนส ำคัญ ดังนี้  
1.1 ชื่อเรื่อง จะแสดงให้ผู้เรียนทรำบว่ำบทเรียนนั้นเป็นชื่ออะไร วิชำอะไร 

ชั้นไหน บำงครั้งอำจจะใส่ชื่อผู้ออกแบบโปรแกรมด้วย  ซึ่งในส่วนนี้จะต้องออกแบบให้น่ำสนใจ 

ส่วนมำกมักใช้ภำพเคลื่อนไหว  
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1.2  ค ำแนะน ำ จะเป็นค ำแนะน ำทั่วๆ ไปในกำรเรียน ซึ่งอำจจะบอก
ขั้นตอนในกำรเรียนว่ำจะต้องท ำอย่ำงไรบ้ำง หรืออำจจะบอกว่ำต้องกำรปุ่มใดในกำรเปิดหรือต่อไป 

หรือกดปุ่มใดในกำรเปิดถอยหลัง  
1.3 วัตถุประสงค์ โดยทั่วๆ ไปมักจะเป็นวัตถุประสงค ์

เชิงพฤติกรรมเพรำะสำมำรถวัดและสังเกตได้ง่ำย แต่ไม่ได้เป็นข้อก ำหนด
ตำยตัวว่ำจะต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเท่ำนั้น อำจจะเป็นวัตถุประสงค์กว้ำงๆ ก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเจตนำของผู้เขียนบทเรียนและเนื้อหำของบทเรียน  

1.4 แบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดควำมรู้ พ้ืนฐำนของผู้ เรียน ในบำง
บทเรียนอำจไม่มีแบบทดสอบก่อนเรียนก็ได้ โดยปกติแล้วมักจะใส่แบบทดสอบก่อนเรียนไว้ในบทเรียน 
แต่แยกไว้ต่ำงหำก 

2.  เมนู (Manu) เป็นส่วนที่จะให้ผู้เรียนสำมำรถควบคุมกฎเรียนได้ ผู้เรียนสำมำรถที่จะเลือก
เนื้อหำใดก็ได้ตำมควำมต้องกำร สำมำรถที่จะเลือกท ำแบบฝึกหัดหรือข้อทดสอบเมื่อใดก็ได้ ซึ่งในกำร
สร้ำงเมนูมีข้อควรพิจำรณำ คือ 

 2.1 ให้ชื่อของเมนูเป็นหัวเรื่อง ไม่ใช้ค ำว่ำ Manu  
2.2 ให้เลือกเมนูได้ง่ำยและมีจ ำนวนน้อย  
2.3 เนื้อหำที่ซับซ้อน ควรใช้รูปภำพและแผนห้ำมในกำรเลือกเมนู  
2.4 เมนูจะต้องรวมเอำทำงเลือกเช่นออกจำกโปรแกรมใดค ำแนะน ำไว้ด้วย 

3.  เนื้อหำ (Content)  ควรประกอบด้วย  
3.1 เนื้อหำควำมรู้ เป็นกำรน ำเสนอเนื้อหำควำมรู้ใหม่ให้กับผู้เรียนซึ่งอำจจะน ำเสนอเป็น

ข้อควำม รูปภำพ กรำฟิก ภำพเคลื่อนไหว หรือหลำยๆ อย่ำงรวมกันอำจจะมีเสียงประกอบด้วยก็ได้ 
 3.2 แบบฝึกหัดหรือค ำถำม จะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนตรวจสอบว่ำผู้เรียน

บรรลุตำมวัตถุประสงค์กำรเรียนหรือไม่  
 3.3 กำรให้ผลป้อนกลับ จะเป็นสิ่งที่ท ำให้ผู้เรียนทรำบว่ำผู้เรียนท ำถูกหรือท ำผิด ผล

ป้อนกลับที่ดีควรมีลักษณะทำงบวก ควรมีหลำกหลำย น่ำสนใจ และใช้เวลำไม่นำนจนเกินไป 

 3.4 แบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือตรวจสอบดูว่ำผู้เรียนสำมำรถบรรลุตำมจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

4. กำรจบบทเรียน จะเป็นกำรสรุปเนื้อหำสำระที่จ ำเป็นของบทเรียนในส่วนนี้ควรจะมีค ำถำม
เพ่ือยืนยันในกำรออกจำกบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดจำกกำรกดปุ่ม
ผิด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อกำรเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงมี
ควำมหมำย เพรำะมีทั้งภำพที่เคลื่อนไหวได้ มีสีสันสวยงำม มีเสียงประกอบ และสำมำรถที่จะเรียนได้
ด้วยตนเอง เรียนเวลำใดก็ได้ กี่ครั้งก็ได้ และสะดวกต่อกำรทบทวนเนื้อหำ 
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บทสรุป           

 เทคโนโลยีเป็นสิ่งส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีกำรศึกษำท ำให้กำรเรียนกำรสอนมี
ควำมหมำยมำกขึ้น ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้กว้ำงขวำง เรียนได้เร็วขึ้น ผู้ สอนมีเวลำให้ผู้เรียนมำกขึ้น
สำมำรถตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมสำมำรถของผู้เรียน กำร
เรียนกำรสอนจะเป็นกำรตอบสนองควำมสนใจและควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลได้ดีท ำให้กำรจัด
กำรศึกษำ ตั้งบนรำกฐำนของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรจัดกำรศึกษำเป็นระบบและเป็นขั้นตอนกำร
น ำเทคโนโลยีด้ำนสื่อเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งที่จะท ำให้กำรศึกษำมีพลังผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำง
กว้ำงขวำง และได้พบกับสภำพควำมจริงในชีวิตมำกที่สุด เทคโนโลยีกำรค้นคว้ำควำมรู้ทำอินเตอร์เน็ต
และอินทรำเน็ตเนื่องมำจำกอินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนำดใหญ่ ที่มีข้อมูลทุกประเภทเก็บ
อยู่อย่ำงมำกมำย มีกำรสร้ำงเว็บไซต์ไว้บนอินเตอร์เน็ตจ ำนวนมำก อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูล
ข่ำวสำรที่มีเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรค้นคว้ำหำข้อมูลที่เรำต้องกำรได้กำรเรียนรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมกำรเรียนรู้จำกสื่อทุกชนิด ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยพื้นฐำนส ำคัญในกำร
บันทึก กำรจัดระบบ กำรเผยแพร่เพ่ือกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
 



 

บทที่ 6 
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 

บทน า 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ(Integrated Management)  กระบวนการจัดเรียนรู้ตามความ

สนใจ ความสามารถ โดยเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิธีสอนหลายวิธี จัดกิจกรรมต่างๆในการสอนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
หลักสูตรจะเชื่อมโยงให้ครูในสาขาวิชาต่างๆ หันหน้าเข้าหากันเพ่ือร่วมกันพัฒนาแผนการสอน เพ่ือให้
หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย แทนที่จะต่างคนต่างสอนเหมือนเดิม วิธีการเช่นนี้จะส่งเสริมให้ครูท างานกันอย่าง
ใกล้ชิดมากขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันจากรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้น
คือ การที่ครูกับนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมๆ ครูจะรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล และสามารถส่งเสริมศักยภาพของเด็กแต่ละคนที่มีแตกต่างหลากหลาย นอกจากนั้นแล้ว การ
เรียนรู้แบบบูรณาการยังกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในเรื่องของการวิเคราะห์ การ
ถ่ายทอดความคิดของตนเอง และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

 

ความหมายของค าบูรณาการ 
 ส าหรับความหมายของค าบูรณาการนั้น อาจพิจารณาได้เป็นสองนัย คือ ความหมายโดยทั่วไปของ
ค าว่าบูรณาการประการหนึ่ง และความหมายเฉพาะในทางศึกษาศาสตร์ของค าว่าบูรณาการอีกประการหนึ่ง 
โดยนัยแรก บูรณาการ หมายถึง การท าให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะขยายความเพ่ิมเติมได้อีกว่าหมายถึง การท าให้
หน่วยย่อยๆ สัมพันธ์อิงอาศัยกันอยู่ เข้ามาร่วมท าหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง ส่วนความหมายอีกนัยหนึ่งซึ่งกล่าวเฉพาะเจาะจงลงไปถึงองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์บูรณาการย่อมหมายถึง การน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่พัฒนาหรือด าเนินการด้วยวิธีบูรณาการแล้ว เราเรียกว่าหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated 
Curriculum) คือ หลักสูตรที่น าเอาเนื้อหาของวิชาต่างๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ท าให้เอกลักษณ์ของแต่ละ
รายวิชาหมดไป เกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของหลักสูตรโดยรวม เช่นเดียวกับการเรียนการสอนที่ด าเนินการด้วย
วิธีบูรณาการเราก็เรียกว่าการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) คือ เน้นที่องค์รวมของ
เนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญยิ่งกว่าการบอก
เนื้อหาของครู 
 
ความเป็นมาของการสอนแบบบูรณาการ 

อรทัย มูลค า และคณะ (2543 :9-10) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการสอนแบบบูรณาการไว้ว่า 
ความคิดเรื่องการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ แฮบาทร์ 
(Herbart.1890) นักปรัชญาการศึกษาชาวเยอรมันเป็นผู้ริเริ่มคิดขึ้นก่อนเมื่อประมาณศตวรรษที่ผ่านมาแล้ว 
ดิวอ้ี (Dewer. 1933) นักการศึกษาชาวอเมริกันเป็นผู้น าแนวคิดนั้นมาเสนอให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นภายใต้
ภายใต้ปรัชญาความเชื่อที่ว่า การศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ในลักษณะเบ็ดเสร็จทั้งตัว มิใช่พัฒนาแต่เพียง
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อย่าท้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น การด าเนินการในการน าเสนอแนวคิดของหลักสูตรและ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการซึ่งดิวอ้ีเป็นผู้ริเริ่มนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงหลาย
คนในระยะเวลาอาทิ บรูเนอร์ (Bruner. 1986) วีพกอทสกี้ (Vygotsky. 1978) และโรกอฟฟ์ (Rogpff. 1990) 
เป็นต้น นักการศึกษาของไทยหลายคนอาทิ สุมิตร คุณานุกร (2518) สงัด อุทรานันท์ (2527) และธ ารง บัวศรี 
(2532) เป็นต้น ก็ได้น าหลักการในเรื่องนี้มาเผยแพร่และทดลองใช้มาโดยล าดับเช่นกัน แม้ในหลักสูตร
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทยเราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ได้กล่าวถึงเรื่องบูรณาการไว้อย่างชัดเจนใน
แนวทางการด าเนินงานส าหรับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และถ้าจะนึกย้อนทบทวนกันอย่างจริงๆ จังๆ 
แล้วก็จะพบว่าการจัดการศึกษาของไทยแท้แต่โบราณก็ถึงเอาผู้เรียนเป็นใหญ่ เป็นศูนย์กลางมาแต่เดิม ครูจะ
จัดการการศึกษาให้ศิษย์ก็ต้องค านึงถึงพ้ืนฐานทางพฤติกรรมและอุปนิสัยของศิษย์แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน
เป็นที่ตั้ง รวมทั้งเนื้อหาของวิชาที่สอนก็จะอนุโลมให้ด าเนินไปตามวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ ด้วย
เหตุนี้การบูรณาการจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ส าหรับวงการศึกษาไทยและครูไทยแต่อย่างใด เพียงแต่ว่าเราจะ
ให้ความส าคัญและความเอาใจใส่แก่กรณีนี้เป็นพิเศษเพียงใดหรือไม่เท่านั้นเอง 

เหตุผลที่ต้องสอนแบบบูรณาการ  
1. ศาสตร์ทุกศาสตร์ไม่อาจแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด เช่นเดียวกับวิถีชีวิตคนที่ต้องด ารง

อยู่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม การจัดให้เด็กได้ฝึกทักษาและเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ อย่างเชื่อมโยง
สัมพันธ์กัน จะท าให้การเรียนรู้มีความหมายสอดคล้องกับชีวิตจริง  

2. การจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการจะช่วยลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาวิชาลดเวลาการเรียนรู้
ของผู้เรียน เป็นการแบ่งภาระให้การสอนของครู  

3. การสอนแบบบูรณาการท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิด ประสบการณ์ความสามารถ และ
ทักษะต่างๆ อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการและเนื้อหาสาระไปพร้อมๆ กัน  
 
ประเภทของการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

จากคุณลักษณะข้างต้น เราสามารถบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนได้เป็นสองแบบ คือ 
(UNESCO-UNEP. 1994 : 51)  

1. แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)ได้แก ่การสร้างหัวเรื่อง (Theme) ขึ้นมา แล้วน าความรู้จาก
วิชาต่างๆ องค์ส าคัญกับหัวเรื่องนั้น ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะเรียกวิธีบูรณาการแบบนี้ได้ว่า สหวิทยาการแบบมี
หัวข้อ(Themetic Interdisciplinary Studies) หรือการบูรณาการที่เน้นการน าไปใช้เป็นหลัก (Application-
First Approach) 

2.  แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)ได้แก่ การน าเรื่องที่ต้องการจะจัดให้เกิดบูรณาการไป
สอดแทรก (Infusion) ไว้ในวิชาต่างๆ ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะเรียกวิชาบูรณาการแบบนี้ว่า การบูรณาการที่เน้น
เนื้อหารายวิชาเป็นหลัก (Discipline-First Approach) 

ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการหลักสูตรแบบใดก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนต้องค านึงถึงหลักการที่
ส าคัญ 5 ประการสอบด้วยเสมอ ได้แก่  

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น  
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2. การส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมท างานกลุ่มได้ด้วยตนเอง โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่
หลากหลายในการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้ลงมือท าด้วยตนเอง 
   3. จัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
เข้าใจง่าย ตรงกับความเป็นจริง สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างได้ผลและส่งเสริมให้มีโอกาสได้  
   4. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกล้าคิด กล้าท า ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดของตนต่อสาธารณชนหรือเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้เกิดกับผู้เรียน  
   5. เน้นการปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม และจริยธรรมให้ถูกต้องดีงาม ให้ผู้เรียนสามารถ
จ าแนกแยกแยะความถูกต้องดีงาม และความเหมาะสมได้ สามารถขจัดความขัดแย้งได้ด้วยเหตุผล มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม แก้ปัญหาด้วยปัญญาและสามัคคี สรุปหลักการส าคัญได้ ดังภาพประกอบ 16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 16 หลักการสอนแบบบูรณาการ 

โดย วิมลรัตน ์สุนทรโรจน์. (2544:226) 

 
ลักษณะของการสอนแบบบูรณาการ (Intergration) 

1. เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบันการเรียนการสอนด้วย
วิธีเดิม เช่น การบอกเล่า การบรรยาย และการท่องจ า อาจไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพได้ ผู้เรียนควรเป็นผู้ส ารวจความสนใจของตนเองว่าในองค์ความรู้หลากหลายนั้น อะไร
คือสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง ตนควรจะแสวงหาความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องสนใจเหล่านั้นได้
อย่างไร เพียงใด และด้วยกระบวนการเช่นไร ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนลักษณะนี้ย่อมขึ้นอยู่กับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. เป็นการบูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู้และพัฒนาการทางจิตใจ คือการให้
ความส าคัญแก่จิตพิสัย คือ เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพ แก่ผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้ด้วย ไม่ใช่เน้นแต่เพียงองค์ความรู้หรือพุทธิพิสัยแต่เพียงอย่างเดียว  

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

เน้นการปลูกฝังจิตส านึก 
ค่านิยม และจริยธรรมที่
ถูกต้อง 

การจัดการเรียน
การสอนแบบ
บูรณาการ 

จัดประสบการณ์ตรง
ให้กับผู้เรียน 

จัดบรรยากาศท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
กล้าคิด กล้าท า ให้ผู้ เรียนได้

ร่วมท ำงำนกลุม่ 
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3. เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และการกระท า เป็นความสัมพันธ์ของบูรณาการระหว่าง
ความรู้และการกระท า  

4. เป็นการบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียน  กับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของ
ผู้เรียน คือ การตระหนักถึงความส าคัญแห่งคุณภาพชีวิตของผู้เรียนว่าเมื่อได้ผ่านกระบวนการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแล้ว สิ่งที่เรียนที่สอนในห้องเรียนจะต้องมีความหมาย และมีคุณค่าต่อชีวิตของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง  

5. เป็นการบูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เจตคติ และการกระท าที่
เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง  ตอบสนองต่อคุณค่าในการ
ด ารงชีวิตของผู้เรียนแต่ละคน การบูรณาการความรู้ของวิชาการต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือเพ่ือการตอบปัญหาที่ผู้เรียนสนใจ จึงเป็นขั้นตอนส าคัญที่ควรจะกระท าในขั้นตอนของ
การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง  

6. นักเรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรม ครูเป็นเพียงผู้คอยให้ความช่วยเหลือ  
7. การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์เนื้อหาต่างๆ ดังกล่าวแล้วเป็นองค์

ความรู้ รวมทั้งการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยการเรียนรู้ร่วมกัน  
8. เป็นการเรียนจากเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ และหรือเรื่องที่มีความส าคัญต่อชีวิต  
9. เป็นการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก 

ท าอย่างไรครูจึงจะสอนแบบบูรณาการได้  
1. ครูมีความม่ันใจและเข้าใจการสอนแบบบูรณาการเป็นอย่างดี  
2. ครูได้คิดวางแผนการเรียนรู้ และประเมินผลร่วมกัน  
3. ครูได้ให้โอกาสผู้เรียนร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ และร่วมประเมินผล  
4. ครูต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
5. ครูเน้นการเรียนรู้จากการเชื่อมโยง ไม่ใช่การเรียนรู้ที่เกิดจากเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง 

  บทบาทของครูในการสอนแบบบูรณาการ  
1. ศึกษาหลักสูตร เอกสารหลักสูตรให้เข้าใจ  
2. วิเคราะห์หลักสูตร บูรณาการหลักสูตร  
3. ศึกษาข้อมูลเด็ก วิเคราะห์ผู้เรียน  
4. วางแผนการสอน ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. ท าการก าหนดการสอน เขียนแผนการสอน  
6. รวบรวมเอกสารต ารา หนังสือ และแหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น

และทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
7. จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  
8. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรหรือหน่วยงานในท้องถิ่น ในกรณีที่เชิญมาเป็น

วิทยากร และหรือการศึกษาภาคสนาม  
9. ในระหว่างจัดกิจกรรมครูให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็น มีบทบาทการเรียนเต็มตามศักยภาพ  
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10. ครูคอยติดตามผลการท างาน เสริมต่อการเรียนรู้ และสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน  

11. รวบรวมผลงานของนักเรียน บันทึก สังเกต และรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ของ
เด็ก ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค  

12. การวัดและประเมินผลการเรียน  
13. วิเคราะห์ผลการเรียน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาการสอนแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 

ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการสอนแบบบูรณาการ  
1. การจัดบรรยากาศห้องเรียน ประกอบด้วยจัดห้องเรียนให้เหมาะสม มีโต๊ะอุปกรณ์ที่จ าเป็น

และเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ มีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
2. การจัดบรรยากาศในการเรียน นักเรียนไม่อยู่นิ่ง จะร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น 

ครูคอยให้ความช่วยเหลือ ครูจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งครูและนักเรียนสร้างพัฒนาบทบาทของ
ตนเอง ครูแสวงหาวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการเชื่อมโยงและส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกัน (Cooperative Learning) ส่วนนักเรียนแสวงหาการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยง การปฏิสัมพันธ์ 
การปฏิบัติจริง การสังเกต ทดลอง การศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ร่วมกัน  

3. การเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning) การสอนแบบบูรณาการจะจัดกิจกรรมให้
เด็กได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ การท างานร่วมกัน การอภิปราย การพูดคุย การแลกเปลี่ยนความรู้ ความ
คิดเห็น ทบทวน ตลอดจนการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจและการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างวันอ่ืนๆ  

4. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์ เดิมครูเป็นผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไป
ตามกรอบที่ครูก าหนดเท่านั้น การสอนไม่เปิดกว้างเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา ความยืดหยุ่นมีน้อย 
นักเรียนเป็นฝ่ายรับและขาดโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกระบวนการแสวงหาความรู้การสอนแบบบูรณาการ
ครูจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ โอกาสแสดงความคิดเห็น การให้ความร่วมมือซึ่งกัน
และกัน ครูและนักเรียนจะต้องรับฟัง โต้ตอบ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นใหม่ที่ถูกต้อง มีการ
ยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ 

การเรียนรู้จะเกิดการอภิปรายร่วมกัน การโต้แย้ง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้เรียนได้ท าหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
กลุ่มผู้เรียนเอง จะช่วยให้เกิดความอยากรู้อยากเรียนร่วมกันมากกว่าครูเป็นผู้ควบคุม 

5. ความยืดหยุ่นและความสมดุล การสอนแบบบูรณาการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงออกอย่างเต็มที่ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนสามารถร่วมกัน
สรุปหรือปรับเปลี่ยนแนวคิดเดียวกัน ความยืดหยุ่นจะท าให้เกิดความรู้สึกเสรีที่จะเชื่อมโยงความคิด
เข้ากับวิชาอ่ืนๆ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องความสมดุลของสิ่งที่เรียนรู้ เช่น กังวลว่าควรจะอยู่ใน
ประสบการณ์ใด จะใช้เวลาที่เหมาะสมอย่างไร จะใช้กิจกรรมอะไร เป็นต้น  

6. ความชัดเจนในเรื่องของความคิดรวบยอดหัวทักษะต่างๆ ครูต้องมีความเข้าใจและมีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับความคิดรวบยอดและทักษะต่างๆ ที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นในผู้เรียน เพราะจะเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนครั้งต่อไป ดังนั้นครูต้องเป็นผู้รอบรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
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ความคิดรวบยอดของเด็ก ได้แก่ สิ่งที่หลักสูตรคาดหวังให้เกิดแก่ผู้เรียนแต่ระดับชั้น มีข้อมูลเด็ก
เกี่ยวกับการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด นอกจากนั้นครูยังต้องจัดหาเอกสาร
ประกอบในการศึกษาค้นคว้าที่มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

7. ผู้สอนในฐานะนักวิจัย บทบาทที่ส าคัญคือ การศึกษาหาวิธีการสอนใหม่ๆ อยู่เสมอ จะต้อง
ไม่มองตนว่าเป็นแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ส าหรับนักเรียนติดต่อไป  แต่จะเป็นฝ่ายรับข้อมูลและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ครูจะต้องมีความคิดที่ถูกต้องว่า “ไม่มีวิธีการเรียนรู้หรือวิธีการคิดแบบใดๆ 
แบบเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องและเหมาะสมดีที่สุด” ดังนั้นครูจึงต้องแสวงหาการเรียนรู้อ่ืนๆอยู่ตลอดเวลา 
 
ขั้นตอนการสอนแบบบูรณาการ  

1. ขั้นก าหนดหัวเรื่อง (Theme)  
2. ขั้นวิเคราะห์ผังความคิด (Web)  
3. ขั้นออกแบบการเรียนรู้  
4. ขั้นปฏิบัติการเรียนการสอน  
5. ขั้นผู้เรียนสรุปความรู้ด้วยตนเอง  
6. ขั้นผู้เรียนน าเสนอความรู้  
7. ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 
 
1. ขั้นก าหนดหัวเรื่อง (Theme)  
หัวเรื่องท่ีจะใช้เป็นแกนในการบูรณาการมีหลักการในการก าหนด ดังนี้  

1.1 ก าหนดหัวเรื่องจากเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ อาจใช้วิธีการถามเด็กทั้งชั้นก็ได้  
   1.2 ก าหนดหัวเรื่องจากเรื่องที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด เป็นการก าหนดหัว
เรื่องให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อเอาหัวเรื่องที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้มากท่ีสุด  

  1.3 ครูเป็นผู้ก าหนดหัวเรื่อง โดยพิจารณาจากสิ่งที่ครูได้จัดประสบการณ์แก่เด็กไป
แล้ว และที่วางแผนไว้ว่ามีสิ่งใดที่ควรให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

2. ขั้นวิเคราะห์ผังความคิด (Web)  
ในการวิเคราะห์ผังความคิดโดยใช้หัวเรื่องที่ได้จากขั้นที่ 1 ก าหนดหัวเรื่อง  และด าเนินการ

โดยอาจใช้แบบวิเคราะห์ใยแมงมุม โดยครูเขียนหัวเรื่องลงกลางแผนภูมิ แล้วถามความสนใจ ความ
ต้องการของนักเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันคิด และครูเป็นผู้ก าหนดเพ่ิมเติมการวิเคราะห์ผังความคิด
เพ่ือให้ได้รายละเอียดที่เกิดประโยชน์ต่อการสอนแบบบูรณาการมากที่สุด มีกิจกรรมย่อย 2 ขั้นตอน 
คือ  
   2.1 ขั้นวิเคราะห์ผังความรู้ ขั้นนี้ครูเขียนหัวเรื่องท่ีเด็กสนใจแล้วแตกเป็นหัวข้อส าคัญ
ที่เด็กสนใจ หรือหัวข้อที่เด็กน่าศึกษาเรียนรู้มีอะไรบ้าง แต่ละเรื่องควรประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ
ระหว่าง 5-7 หัวข้อ หรือขึ้นอยู่กับวัยและความเหมาะสมของผู้เรียน 
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   2.2 ขั้นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
ด าเนินการหลังจากขั้นตอนการวิเคราะห์แผนผังความรู้ เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้เกิด
การบูรณาการ ซึ่งสามารถปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่าง คือ  

2.2.1 ความเชื่อมโยงภายในวิชา กลุ่มวิชา 
 2.2.2 การเชื่อมโยงระหว่างวิชา 

3. ขั้นออกแบบการเรียนรู้ 
เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนว่าจะสอนรูปแบบใดที่มีความสอดคล้องเหมาะสม

กับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน อาจเป็นกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมรายบุคคล โดยยึดหลักตามแนวปฏิรูปการ
เรียนรู้ ได้แก่ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ใช้กิจกรรมหลากหลายแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้จากกลุ่ม เรียนรู้โดยไม่ยึดเนื้อหา แต่มุ่งการเชื่อมโยงเนื้อหาสื่อการเรียนรู้ ดังนั้น การ
ออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นความส าเร็จของการบูรณาการ 

4. ขั้นปฏิบัติการเรียนการสอน 
  เป็นทางการลงมือปฏิบัติหลังจากได้ออกแบบการเรียนรู้ไว้แล้ว ขั้นนี้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติศึกษา
ภาคสนาม เรียนรู้ร่วมกันจะกลัวความรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนแต่ละคนกรุงอาจใช้เวลาในการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน  ครูคอยติดตามให้การสนับสนุนส่งเสริม นักเรียนจะต้องร่วมกิจกรรมตลอดอย่างต่อเนื่อง  

5. ข้ันผู้เรียนสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะได้น าเอาสาระท่ีหลากหลายจากการปฏิบัติในขั้นที่ 4 มา

สรุปความรู้ด้วยตนเอง หลังจากท่ีได้รวบรวมข้อมูลและบันทึกต่างๆ ในระหว่างเรียน  
6. ข้ันผู้เรียนน าเสนอความรู้ 
เป็นขั้นตอนที่ครูควรจะทราบผลส าเร็จของผู้เรียนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล จึง

ควรให้นักเรียนได้น าเสนอผล รูปแบบการน าเสนอมีหลายรูปแบบ เช่น  
6.1 การรายงานหรือน าเสนอ  
6.2 การจัดนิทรรศการ 
6.3 เชิญไปปรากฏตัวและสนทนาซักถาม 

7. ขั้นประเมินผลการเรียนรู้        
 การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สามารถประเมินผลได้หลาย
วิธี โดยน าเอาวิธีวัดและประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้ 
       ส่วนดี ส่วนด้อยของการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

อรทัย มูลค า และคณะ (2543 :14-15) ได้กล่าวถึงส่วนดีและส่วนด้อยของการบูร
ณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนไว้ ดังนี้  

ส่วนดี          
   1. เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวิชาที่เรียนกับวิชา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เป็นผู้ที่มีทัศนะกว้างไกล จิตใจไม่คับแคบ  

  2. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ได้กว้างขวาง หลากหลายรูปแบบ  
  3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องตรงความสนใจ

และความเป็นจริง  
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4. ส่งเสริมให้เกิดทักษะและความสามารถในการแก้ปัญหาทั้งผู้เรียนและผู้สอน 
รวมทั้งส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยด้วย 

ส่วนด้อย  
1. เป็นวิธีการที่ท าได้ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้ช านาญใน

วิทยาการต่างๆหลายฝ่าย จะต้องเป็นความร่วมมืออย่างจริงจังและจริงใจด้วย  
2. เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนจะต้องทุ่มเททั้งความรู้ประสบการณ์และ

ความสามารถอย่างเป็นที่ ลางโอกาสต้องร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย จึง
อาจท าให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารการเรียนการสอน  

3. ความกว้างขวางของการบูรณาการหลักสูตรเข้าด้วยกัน อาจท าให้ผู้เรียนขาด
ความลึกซึ้งในการเรียนรู้ได้ครบทั้งสามด้านของการเรียนรู้ (พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย)   

4. สภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมักจะก าหนดเวลาที่ตายตัวแน่นอน 
อาจไม่สอดคล้องกับการจัดการสอนตามวิธีนี้ 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Storyline Method 
ความเป็นมา 
อรชัย มูลค า และคณะ (2543 : 33-70) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Storyline 

Method ไว้ดังนี้ Storyline Method เป็นนวัตกรรมการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศของทวีปยุโรป ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมนี้คือ Dr.Steve Bell แห่ง
มหาวิทยาลัย Strathclyde วิทยาเขต Jordanhill ประเทศสกอตแลนด์ Dr.Steve Bell เคยได้รับเชิญให้มา
สาธิตและเผยแพร่นวัตกรรมนี้ในประเทศไทย โดยการสนับสนุนของ Brithish Council และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และได้รับความสนใจจากนักการศึกษาไทยจ านวนมาก อย่างไรก็ดีเนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีการ
บัญญัติศัพท์ Storyline Method ไว้เป็นการเฉพาะในภาษาไทย จึงขอเลขชื่อนวัตกรรมนี้ทับศัพท์ไปก่อน 

ความเป็นมาของ Storyline Method อาจพิจารณาได้จากสถานการณ์การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่
ในสหราชอาณาจักร ปลายทศวรรษ 1980 (Sallis. 1996 : 10)  เมื่อนักการศึกษาพบว่า ดัชนีผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในประเทศต่างๆ ของประเทศในซีกโลกตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนา
ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นคู่แข่งทางการค้าที่ยากจะเอาชนะได้ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลต่างๆ โดยเฉพาะ
รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรจึงได้ก าหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษาขึ้น เพ่ือปรับปรุงระบบการศึกษาของชาติ
ในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเร็ว มีการน าระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในวงการศึกษา
อย่างจริงจัง ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ด้วยความกระตือรือร้นทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนและการมุ่งมั่นเพ่ือแก้ไขปัญหาเช่นนี้ สิบปีต่อมาคุณภาพทางการศึกษาของชาติ  ได้รับการ
พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การควบคุมคุณภาพ การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น การค้นคว้าวิจัยตลอดจนระบบการบริหารจัดการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
และถือเป็นต้นแบบที่ดีกับประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปเผชิญปัญหาในวิกฤตการณ์เดียวกัน Storyline 
Method เกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าว โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของครูผู้สอน ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ประมาณต่อมาได้เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ต าราและเอกสารในเรื่องนี้
ได้รับการตีพิมพ์หลายภาษา และมีการจัดสัมมนาในกลุ่มประเทศทางยุโรปเฉพาะเรื่องนี้หลายครั้ง 
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(Bell. 1988) นับว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงวิธีหนึ่ง นอกจากนี้ยัง
ได้มีการทดลองวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ความเชื่อตั้ง 
Storyline Method ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่า โลกในทศวรรษหน้าต้องการคนที่มี

ความสามารถในการผสมศาสตร์หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน และสามารถน าสัตว์เหล่านั้นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการท างาน เช่นเชื่อว่านักการเมืองที่ดีควรมีความสามารถทั้งทางด้านความเป็นผู้น า 
นักรัฐศาสตร์ นักนิติศาสตร์ และนักเศรษฐศาสตร์ นักอนุรักษ์ธรรมชาติ และนักวิทยาศาสตร์ ที่
สามารถจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดผลกระทบกับระบบ
อ่ืนๆ เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้ยังมีความเชื่อเก่ียวกับการเรียนรู้อีกด้วยว่า  

1. ความรู้ควรมีลักษณะเป็นองค์รวม และสามารถสั่งสมเพ่ิมพูนได้  
2. ผลของการเรียนรู้จักคงทนและถาวรหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ได้มาซึ่งความรู้นั้น และ

ประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 3. ผู้เรียนจะรู้คุณค่าและสรรสร้างผลงานที่ดีมีความหมายได้ โดยผ่านการเรียนรู้จากการ

กระท าของตนเองด้วยประสบการณ์ตรง 
 ด้วยความเชื่อเช่นนี้ Storyline Method ได้น าทฤษฎีการเรียนรู้หลายทฤษฎีมาใช้ร่วมกัน 

เช่น การบูรณาการ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเรียนรู้
จากสิ่งใกล้ตัวนักเรียนเชื่อมโยงออกไปสู่วิถีชีวิตจริง การค้นคว้าหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นต้น เพ่ือประโยชน์แห่งการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเวลาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ตามความเหมาะสม การด าเนินการเช่นนี้ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปโดยธรรมชาติ 
มีชีวิตชีวา สอดคล้องกับความต้องการสร้างความสนุกสนาน และท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการ
เรียนรู้ ผลงานแต่ละชิ้นที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ขึ้น ในกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไปพร้อมๆ กัน การเรียนรู้เหล่านั้นย่อมมีสิ่ง
น่าจดจ ามากกว่าต าราเรียน ตาของผู้เรียนจะจับจ้องไปที่ภาพที่ติดฝาผนัง หรือผลงานที่ตนเองมีส่วน
ร่วมสร้างขึ้นและน าเสนอไว้ในห้องที่มุมห้องซึ่งเคยว่างเปล่า หรือในกระบะทรายขนาดใหญ่ตามมุม
อาคารที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ พัฒนาการของความรับผิดชอบในการท างานร่วมกันจะช่วยส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาการและศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นเป็นล าดับ 
  เหมือนกันหรือต่างกันจากกระบวนการเรียนรู้แบบเดิม 

โดยส่วนใหญ่กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ Storyline Method จะแตกต่างจากกระบวนการ
เรียนรู้แบบเดิม โดยพิจารณาได้จากสาระส าคัญ ต่อไปนี้  

 1. บรรยากาศทางกายภาพ แต่เดิมสภาพห้องเรียนมักมีโต๊ะเก้าอ้ีวางค่อนข้างจะตายตัว 
ผู้เรียนเคยนั่งใกล้ชิดเพ่ือนคนใดก็มักจะนั่งอยู่ที่นั้นตลอดภาคเรียน หรืออาจตลอดปีการศึกษา โต๊ะ
เก้าอ้ีของครูจะต้องอยู่ไม่ด้านหน้าก็ด้านหลังของห้องเป็นประจ าแต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดย Storyline Method จะท าให้การจัดห้องเรียนแตกต่างออกไปจากเดิม เพราะการจัดห้องเรียนจะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเรียนรู้ โดยอาจจัดเป็นกลุ่มอาจปล่อยที่ว่างไว้ตรงกลางให้ผู้เรียนได้นั่งนอน
บนพ้ืนห้องที่สะอาด อาจจัดบนพ้ืนทรายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ หรือห้องว่างในอาคารเรียนอ่านก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความประสงค์ในการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ สภาพของโรงเรียนและภูมิประเทศเป็นหลัก 
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สื่อและภาพต่างๆ จากผลงานของผู้เรียนที่ติดตั้ง วาง หรือแขวนไว้ ในสถานที่เรียน จะท าให้ห้องเรียน
มีชีวิตชีวาตัวละครในสื่อหรือภาพเหล่านั้นดูมีชีวิตชีวาสามารถท าให้เคลื่อนที่ได้ จะท าให้ผู้เรียนทุกคน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และถือเสมือนตัวละครเหล่านั้นทุกตัวคือตัวแทนของเขาเหล่านั้นทุกคน 
  2. บรรยากาศของการเรียนรู้ ผู้สอนเป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียน มีความรักมีความเอ้ืออาทร 
พร้อมที่จะช่วยเหลือในการท างานและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น กระบวนการที่ต้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมในการสร้างสรรค์ผลงาน ท าให้เกิดบรรยากาศท้า
ทายผู้เรียนให้กระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่มของเขา  เสียงหัวเราะ เสียง
กระเซ้าเย้าแหย่กัน การเคลื่อนไหวของเด็กในชั้นอย่างอิสระสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบรรยากาศแห่ง
ความสุขในการเรียนการสอนทั้งสิ้น  
  3. แต่เดิมวิธีการเรียนรู้และเริ่มจากการเป็นผู้เรียนออกไปเรียนรู้จากสถานที่จริงก่อน แล้วจึง
น าเรื่องราวเหล่านั้นมาสร้างรูปแบบหรือภาพหรือเล่าเรื่องที่ไปพบเห็นมา ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถตอบ
ค าถามของผู้สอนได้อย่างถูกต้อง แต่ไม่สามารถตั้งค าถามจากความคิดของตนได้ เพราะภาพที่ไปพบ
เห็นพบมาไปสกัดกั้นความคิดและจินตนาการที่บริสุทธิ์ของเขา ตัวอย่างเช่น การสร้างรูปแบบของ
ร้านค้าประเภทมินิมาร์ท เมื่อกลุ่มพยายามสร้างผลงานจากความคิดที่ได้อภิปรายกันแล้วก็ไม่สามารถ
สร้างแบบของร้านค้าให้แตกต่างไปจากมินิมาร์ทที่เคยเห็นได้ แต่ด้วยวิธีการของ Storyline Method  
ผู้เรียนสามารถสร้างร้านค้าประเภทมินิมาร์ทจากการศึกษาเอกสาร จากความคิดและจินตนาการได้
อย่างอิสระ หลังจากนั้นผู้เรียนจึงจะออกไปเยี่ยมชมกิจการร้านค้าต่างๆ และร่วมกันน าเสนอร้านค้า
ประเภทหนึ่งที่เขาเห็นว่าเหมาะสมและมีความจ าเป็นส าหรับสังคมของเขาข้ึนมาเอง 
  4. การเปลี่ยนแปลงวิธีการออกค าสั่ง โดยการให้ผู้เรียนไปค้นคว้าในห้องสมุดเพ่ือหาค าตอบที่
ถูกต้อง มาเป็นการสร้างค าถามน า และครูอาจสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ใน วีดิ
ทัศน์ ซีดีรอม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาหาค าตอบจากห้องสมุดมาเตรียมไว้ใน
ห้องเรียนแทน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการค้นหาเรื่องราวต่างๆได้ตามที่เขาและกลุ่ม
ต้องการ มิใช่ด้วยค าสั่งหรือความต้องการของผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
  ประโยชน์จากการใช้ Storyline Method  
  ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้วิธีการ Storyline Method มิได้เกิดขึ้นแก่ผู้สอนหรือผู้เรียนฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

ประโยชน์ที่เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน 
  1. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงทักษะที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ เพราะการท างานกับหัวข้อหรือ
ประเด็นที่ผู้เรียนได้รับมอบหมายตามความสนใจ เป็นการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ได้หลากหลายโดย
ผู้เรียนไม่รู้สึกเบื่อ ในขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบความสามารถในการน าไปใช้โดยการสาธิตหรือ
การแสดงผลงานของผู้เรียนได้อีกด้วย 
  2. สอนวิธีการนี้เป็นวิธีการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพราะความรู้ที่อยู่ในสมอง
ของผู้เรียนเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งหลายเรื่องที่พูดอย่างสร้างสรรค์งานออกจากความนึกคิดและ
ประสบการณ์ของตนเอง เป็นเรื่องที่ล้ าค่ามหัศจรรย์ในห้องเรียนนั้น 
  3. วิธีการนี้ท าให้เกิดรูปแบบของการแก้ปัญหาที่ยากหรือซับซ้อนนอกเหนือจากที่มีใน
หลักสูตร เพราะผู้เรียนจะมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมต่างๆ จากจินตนาการของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
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หลายครั้งที่ผู้เรียนสามารถก าหนดคุณลักษณะต่างๆ ให้แก่ตัวละครของเขาได้เอง และเมื่อเกิดค าถาม
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การกดขี่ข่มเหง ความเห็นแก่ตัว ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินชีวิตที่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยท าให้ผู้เรียนต้องคิดปรับปรุงบุคลิกลักษณะของตัวละครที่
เขาสร้างข้ึนให้ได้สิ่งที่ลงตัวที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองคือการเรียนรู้ 
  4. วิธีการนี้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถพบทวนไปมาได้จากมวลประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน การทบทวนฝึกหัดบ่อยๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวรมากขึ้นดังนั้น การที่ผู้เรียนสามารถ
สร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้มากที่สุด  รวมไปถึงการสร้างเค้าโครงเรื่องที่ดีซึ่งท าให้ผู้เรียน
สนใจการฝึกทักษะแปลกใหม่ ย่อมเป็นการท้าทายความสามารถของผู้สอนเช่นกัน 
  5. วิธีการนี้ง่ายต่อการน าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของผู้เรียนมาเป็นประเด็นในการศึกษาตัวอย่างเช่น 
ในกรณีของผู้เรียนตัวเล็กๆ ที่เริ่มศึกษาเป็นครั้งแรก ประเด็นที่จะศึกษาก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ละตัวของฉัน 
ครอบครัวของฉัน เป็นต้น ครั้นเมื่อเติบโตขึ้นประเด็นของการศึกษาก็จะเริ่มขยายวงตามออกไปด้วย 
เช่น ชุมชนของฉัน ประเทศของฉัน หรือแม้กระทั่งการออกไปผจญภัยในดินแดนต่างๆ หรือย้อนไปสู่
อดีต ไปสู่ประวัติศาสตร์ต่างๆ เป็นต้น 

6. วิธีการนี้เป็นวิธีการที่มีชีวิตชีวา เนื้อหาที่ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสร้างขึ้นเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนใช้สามัญส านึก ใช้ทักษะในการส ารวจสิ่งแวดล้อม และใช้ทักษะในการอธิบายความคิดได้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น ผู้เรียนจะกระตือรือร้นเป็นอย่างมากท่ีจะสร้างผลงานของเขาอย่างเต็มความสามารถ 
  7. วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถเชื่อมต่อระดับความยากง่ายของความรู้ให้แก่ผู้เรียนแต่ละ
คนในห้องได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนจะเพลิดเพลินกับการสร้างสรรค์งานของเขาและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ ของเขาเอง เช่น พัฒนาการทางภาษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะได้รับประโยชน์จาก
การเปิดกว้างของค าถามในแต่ละกรอบ ซึ่งจะท าให้เขาได้สร้างสรรค์งานเต็ม    ความสามารถของเขาเอง 

ประโยชน์ที่เกิดข้ึนแก่ผู้สอน 
  1. วิธีการนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้สอนหลายคนที่เห็นว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ไม่จ าเป็นและ
เปล่าประโยชน์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน เพราะแท้ที่จริงแล้วเทคโนโลยีเปรียบเสมือนขุมทรัพย์
ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างเรื่องราวและจั ดการกับ
ปัญหาต่างๆ ได้ ผู้สอนจะเกิดความประทับใจในความสามารถของการเรียนรู้ และการเลียนแบบของ
เด็กท่ีมีต่อเทคโนโลยีต่างๆ อีกด้วย 
  2. วิธีการนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจได้ในระดับสูงและสม่ าเสมอ  ผู้เรียนจะรู้สึกมั่นใจและมี
เสรีภาพในการเรียนรู้ผ่านโครงเรื่องที่เขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นผู้สอนจะสนุกสนานไปกับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในบรรยากาศท่ีเป็นมิตรและอบอุ่นด้วยเวลาที่ผ่านไปโดยไม่รู้ตัว 

3. เป็นวิธีการที่ผู้สอนไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกับการสอนปกติที่จะต้องบรรยายทั้งวัน เพียงแต่
ผู้สอนต้องเตรียมการสอนเพ่ิมมากขึ้น ด้วยการใช้ความคิดในการออกแบบกิจกรรม จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับให้ผู้เรียน จัดท าสื่อเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือน าไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และให้ความเอาใจ
ใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากข้ึน 
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ประโยชน์ที่เกิดข้ึนร่วมกันทั้งผู้เรียนและผู้สอน  
 1. ในวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน  ซึ่งการที่จะให้ได้

ประโยชน์สูงสุดนั้นผู้สอนจะต้องค านึงถึงจ านวนผู้เรียนกับงานในแต่ละชิ้นเสมอ โดยค านึงว่างานชิ้นใด
มีลักษณะที่จะให้ผู้เรียนร่วมมือกันท าเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ หรือทั้งห้องท าด้วยกัน แต่ทุกคนต้องมี
โอกาสท าหน้าที่ของตนเต็มที่  

2. เป็นวิธีการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในช่วงท้ายสุดได้ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพราะ
เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้เพ่ิมขึ้นของทั้งสองฝ่าย จากประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 
ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกในการได้รับการยอมรับ ส่วนผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมในโครงเรื่ องโดยอาศัย
พ้ืนฐานจากเรื่องทีพู่ดสิเรียมคิดข้ึนมา 

3. เป็นวิธีการส่งเสริมให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนใน
ฐานะเพ่ือนร่วมงานมิใช่เจ้านายกับลูกน้อง หน้าที่ของผู้สอนคือผู้แนะน า วางแผนป้องกว้างๆ ให้ผู้เรียน
ไปพัฒนาต่อเอง บรรยากาศแห่งความเป็นกันเองจะท าให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ 
ผู้เรียนให้ขี้อายเก็บตัวจะสามารถแสดงออกได้ดีจนเพ่ือนประหลาดใจมีความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ 
และตัวเขาเองก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากเพ่ือนและผู้สอน โรงเรียนจะกลายเป็น
สถานที่ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยที่จะมาพบปะกันเพ่ือช่วยกันสร้างและชื่นชมผลงานซึ่งกันและกัน 

 
การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยใช้ Storyline Method 

 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรของประเทศต่างๆ ในโลกแบ่งออกได้เป็นหลายทฤษฎี บาง
ประเทศถือว่ารัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรแต่เพียงหลักสูตรเดียวเพ่ือให้ท้องถิ่นต่างๆ ใช้หลักสูตรนั้น
ร่วมกัน บางประเทศก าหนดหลักสูตรกลางไว้ส่วนหนึ่ง และเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีเสรีในการก าหนด
หลักสูตรท้องถิ่นได้บ้างบางส่วนแล้วใช้หลักสูตรนั้นร่วมกับหลักสูตรกลางของประเทศ บางประเทศก็เปิด
โอกาสเต็มที่ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรเองทั้งหมด การที่ประเทศใดจะใช้ทฤษฎีการก าหนดหลักสูตร
แบบใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับประวัติศาสตร์  ข้อจ ากัด ความเหมาะสม และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษาสูง
ของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ 

หลายประเทศในยุโรป ก าหนดหลักสูตรไว้แต่ เพียงขอบข่ายของกลุ่มวิชา (Experiences of 
Disciplines Area) และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Outcomes) เท่านั้น ซึ่งหลักสูตรของประเทศไทย
ก็มีหลักการเดียวกันนี้ ขอบข่ายของกลุ่มวิชาที่ก าหนดการในแต่ละหลักสูตรได้แก่ 1) ภาษา ประมาณร้อยละ
สิบห้า 2)  คณิตศาสตร์ ประมาณร้อยละสิบห้า 3) สิ่งแวดล้อมศึกษา ประมาณร้อยละยี่สิบห้า ซึ่งอาจจะ
ประกอบด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และพลานามัย เป็นต้น 4) ศิลปศึกษาและซาบซึ้งในศิลปะ 
ประมาณร้อยละสิบห้า 5)  ศาสนาและจริยธรรม ประมาณร้อยละสิบ  และ 6) ความรู้ซึ่งท้องถิ่นเห็นสมควร
บรรจุไว้ในหลักสูตร ประมาณร้อยละยี่สิบห้า  ในแต่ละกลุ่มวิชาก็จะก าหนดผลการเรียนของผู้เรียนไว้ด้วยว่า 
เมื่อศึกษากลุ่มวิชานี้เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนควรจะได้รับผลการเรียนรู้เหล่านั้นอย่างไรบ้างทั้งนี้โดยวิธีการ
ประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง (Authentic Assessment) เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุผลการ
เรียนรู้หรือไม ่เพียงใด 
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ส าหรับท้องถิ่นต่างๆ เมื่อประสงค์จะจัดท าหลักสูตรส าหรับสถานศึกษาคณะกรรมการการศึกษา
ท้องถิ่นก็จะต้องน าขอบข่ายของกลุ่มวิชา และผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมาตั้งเป็นโจทก์และด าเนินการจัดท า
หลักสูตรส าหรับผู้เรียนของตนตามขอบข่ายของกลุ่มวิชาและผลการเรียนรู้นั้น  โดยนัยนี้ โครงสร้าง
ของหลักสูตรทั้งประเทศจะคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันออกไปก็เพียงรายละเอียดของเนื้อหาในแต่
ละกลุ่มวิชาเท่านั้น เพราะท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็ย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดา ส าหรับในด้าน
การประเมินผลการเรียนรู้ไม่ว่าเนื้อหาของหลักสูตรท้องถิ่นแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปเพียงใดก็ตาม  
ระบบการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงย่อมสามารถประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้แต่ละคนได้  
เพราะระบบดังกล่าวจะเน้นที่ผลการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเป็นหลัก 

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นนี้มีเค้าของการบูรณาการแต่ต้นเพราะกลุ่ม
วิชาย่อมต้องประกอบด้วยวิชาหลายวิชาการ  ตัดสินใจเลือกจะก าหนดสัดส่วนของรายวิชาต่างๆ ให้
สอดคล้องประสมกลมกลืนกันจึงเป็นศิลปะของการบูรณาการโดยแท้ และการบูรณาการตั้งแต่ระดับ
การเลือกเนื้อหารายวิชาเช่นนี้เองที่จัดเป็น การบูรณาการหลักสูตรซึ่งเมื่อจัดกระท าเรียบร้อยแล้ว
ท้องถิ่นก็จะได้หลักสูตรแบบบูรณาการไว้ใช้ โอกาสของการกระท าเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็แต่เฉพาะใน
ประเทศที่รัฐบาลกลางไม่ก าหนดหลักสูตรของประเทศไว้ตายตัวเป็นหนึ่งเดียว รวมทั้งท้องถิ่นจะต้อง
เข้มแข็งและมีความสามารถพอที่จะรับผิดชอบต่อพันธกิจนี้ได้ 

เมื่อท้องถิ่นก าหนดหลักสูตรท้องถิ่นได้แล้ว การน าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดเป็นมรรคเป็นผล 
ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้สอนในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษาแล้วแต่กรณีเป็นผู้รับไปด าเนินการ ใน
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ ถ้าผู้สอนจากหลายกลุ่มวิชาหรือรายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกัน สามารถร่วมกันก าหนดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้องค์ความรู้ต่างๆ สอด
ประสานเป็นหนึ่งเดียวได้ การบูรณาการเรียนการสอนย่อมเกิดขึ้นและกิจกรรมที่ผู้สอนน าไป
ด าเนินการกับผู้เรียนนั้นเราเรียกได้อย่างมั่นใจว่า คือ การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยแท้ ส าหรับ
โอกาสของการบูรณาการการเรียนการสอนนี้ไม่ถูกจ ากัดเหมือนกับการบูรณาการหลักสูตร เพราะ
อาจจะกระท าได้ต่อรายวิชาในกลุ่มวิชาตลอดจนจนกลุ่มประสบการณ์ของทุกหลักสูตรและทุกประเทศ 
ไม่ว่าจะก าหนดหลักสูตรด้วยวิธีการใดก็ตาม 

หลักสูตรปัจจุบันของประเทศไทยได้ก าหนดเนื้อหาบางส่วนไว้ในลักษณะของการบูรณาการ 
และสนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถก าหนดหลักสูตรขึ้นใช้เองได้ด้วย แต่การพัฒนาและการใช้หลักสูตร
ท้องถิ่นก็มีอุปสรรคในการด าเนินการอยู่บ้าง การน า Storyline Method มาใช้ในประเทศไทยจึง
สามารถด าเนินการโดยสะดวกในแง่ของการบูรณาการการเรียนการสอน ส่วนการบูรณาการหลักสูตร
อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ เพราะหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรแกนที่รัฐก าหนดไว้แล้ว การบูรณา
การหลักสูตรโดย Storyline Method จึงน่าจะสะดวกอยู่ที่ระดับหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรของ
รัฐที่รายวิชาเลือกเท่านั้น 
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ขั้นตอนของการสอนแบบ Storyline Method  

การน านวัตกรรม Storyline Method มาใช้ในการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน 
สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. การสังเคราะห์และวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชา กลุ่มวิชา หรือกลุ่มประสบการณ์แล้วแต่กรณี 
ด้วยการร่วมมือกันในหมู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้สอน เพ่ือพิจารณาอย่าง
ละเอียดว่าองค์ความรู้ที่ประสงค์จะจัดให้แก่ผู้เรียนนั้นได้แก่อะไรบ้าง มีความโดดเด่น สอดคล้อง หรือซ้ าซ้อน
อยู่ในรายวิชา กลุ่มวิชา หรือกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ อย่างไร แล้วก าหนดองค์รวมแห่งองค์ความรู้ที่พึง
ประสงค์ให้ชัดเจนในรูปของหลักสูตร (ถ้าเป็นการบูรณาการหลักสูตร) หรือในรูปของหัวเรื่อง (ถ้าเป็นการบูร
ณาการการเรียนการสอน) 

2. การเขียนหลักสูตรหรือแผนการสอน เมื่อคณะผู้ก าหนดหลักสูตรสังเคราะห์องค์รวมแห่งองค์
ความรู้ที่จะประสงค์จะให้ปรากฏอยู่ในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ก็จะเขียนหลักสูตรขึ้นโดยใช้เส้นทางการ
เดินเรื่อง (Topic Line) ของ Storyline Method  เป็นกรอบในการเขียน เช่นเดียวกันถ้าประสงค์จะบูรณาการ
การเรียนการสอนก็จะใช้เส้นทางการเดินเรื่อง (Topic Line) ของ Storyline Method เป็นกรอบในการเขียน
ด้วย โดยมีหัวเรื่องเป็นเครื่องก าหนดเนื้อหา ความแตกต่างของการบูรณาการหลักสูตร และการบูรณาการการ
เรียนการสอนอยู่ที่ค าถามน าที่ใช้ในแต่ละองค์ กล่าวคือ การบูรณาการหลักสูตรจะเน้นค าถามที่มีความ
เกี่ยวพันกันของรายวิชา กลุ่มวิชา หรือกลุ่มประสบการณ์ แต่การบูรณาการการเรียนการสอนเน้นค าถามน าที่
เนื้อหา ขั้นตอนการเขียนหลักสูตรหรือการเขียนแผนการสอนนี้เกิดขึ้นก่อนน าหลักสูตรหรือแผนการสอนไปใช้ 
และเป็นขั้นตอนที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทอย่างไรในการเรียนการสอน รวมทั้งสื่อ
และกิจกรรมต่างๆ จะถูกน าเข้ามาสู่แผนการสอนในลักษณะใด 

3. ก าหนดเส้นทางการเดินเรื่อง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรหรือหัวเรื่องเส้นทางการเดินเรื่อง (Topic 
Line) ก็ดี องค์ก็ดี หรือค าถามน าก็ตาม ที่กล่าวไว้ในข้อที่ 2 เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้ใน Storyline Method ซึ่ง
ต่อไปนี้จะได้กล่าวบรรยายให้เห็นชัดเจนว่าขั้นตอนการก าหนดเส้นทางการเดินเรื่องคืออะไร มีวิธีปฏิบัติเช่น
ไร 

เส้นทางการเดินเรื่องที่ใช้เป็นกรอบส าหรับการด าเนินการโดยวิธี Storyline Method ประกอบด้วย
ขั้นตอนส าคัญ 4 องค์ด้วยกัน คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต และเหตุการณ์ซึ่งแต่ละองค์ประกอบด้วยประเด็น
หลักบางประเด็นที่ยกข้ึนมาพิจารณาเป็นพิเศษ โดยการตั้งค าถามน าแล้วไปให้ผู้เรียนค้นคว้าหาค าตอบ 
ค าถามเหล่านี้จะโยงไปยังค าตอบที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ประสงค์จะบูรณาการเข้าด้วยกัน นอกจากนี้
เส้นทางการเดินเรื่องยังอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลเชิงตรรกและการบรรยายไปตามล าดับเนื้อหาของแต่ละองค์
อีกด้วย (Logical and Narrative Sequence) วิธีการเช่นนี้ท าให้ เส้นทางการเดินเรื่องของ Storyline 
Method แตกต่างจากการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยวิธี ใยแมงมุม (Topic Web) เพราะวิธี
ใยแมงมุมเป็นการบูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยองค์เนื้อหาวิชาต่างๆ เข้ามายัง
หัวเรื่อง (Theme) แล้วเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปตามวิชาที่สัมพันธ์กับหัวเรื่องนั้นๆ ตามความ
สนใจของผู้เรียน (Jacobs. 1989) มิได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปตามเส้นทางการเดินเรื่อง (Topic Line) 
สืบเนื่องต่อไปทีละองค์อย่างวิธีของ Storyline Method  
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ในกรณีที่ใช้นวัตกรรมนี้เพ่ือบูรณาการหลักสูตร เส้นทางการเดินเรื่อง (Topic Line) ของ 
Storyline Method  จะต้องสอดคล้องกับรายวิชา กลุ่มวิชา หรือกลุ่มประสบการณ์และในท านอง
เดียวกัน ถ้าใช้นวัตกรรมนี้เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนเส้นทางการเดินเรื่องก็จะต้องสอดคล้องกับ
ของหัวเรื่องที่ก าหนดไว้ ลักษณะของเส้นทางการเดินเรื่องตามวิถีของ Storyline Method นี้ บาร์ (Barr. 
1988) ได้เสนอตัวอย่างการบูรณาการการเรียนการสอนไว้ภายใต้หัวเรื่อง การลักพาตัวในอวกาศ (Space 
Abduction) ตามแผนภูมิในภาพประกอบ 35 

จากแผนภูมิภาพประกอบ 35 ข้างต้นจะเห็นว่า เส้นทางการเดินเรื่อง (Topic Line) ประกอบด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญสืบเนื่องรวม 4 องค์ คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิต และเหตุการณ์ ในแต่ละวงจะมีประเด็นหลัก 
และค าถามน า จากรายวิชาต่างๆ ที่ผู้สอนเห็นว่าควรจะน ามาบูรณาการในการเรียนการสอนภายใต้หัวเรื่องนี้ 
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้ทราบว่าองค์ท่ี 1 คือ ฉาก ประเด็นหลักคือ ดาวดวงอ่ืน ค าถามน าคือ ค าถามเกี่ยวกับ
ดาวดวงอ่ืนโดยผู้สอนจะต้องถามน าเพ่ือให้ผู้เรียนหาค าตอบ ความพยายามในการหาค าตอบของผู้เรียนนี้เอง
จะน าไปสู่เนื้อหาวิชาหรือค าตอบที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้ทราบ หรือมีพฤติกรรมนี้สามารถแสดงออก 
ตลอดจนมีทักษะในการน าเสนอได้รวม 9 เรื่อง คือ ภาษาศาสตร์ หนังสือพิมพ์ บทความ วิทยาศาสตร์ การ
เดินทางในอวกาศ ดวงดาว ระบบสุริยะ ภูมิศาสตร์ และแผนที่ ในองค์ที่ 2  ซึ่งมีประเด็นหลัก คือตัวละคร ก็
เช่นกัน ล าดับของการด าเนินการจะเลื่อนไหลไปเช่นเดียวกับองค์ที่ 1 ซึ่งได้กล่าวไว้แล้ว เมื่อผู้สอนด าเนินการ
ต่อเนื่องกันไปได้จนครบ 4 องค์นั่นหมายความว่าองค์ความรู้ทั้งหมดที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
ส าเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วภายใต้หัวเรื่องเดียวกันโดยสมบูรณ์ แต่ผู้เรียนอาจจะยังมีความสนใจต่อไปได้ ในกรณี
เช่นนี้  บาร์ (Barr.1988) จึงได้ก าหนดลูกศรต่อจากองค์ 4 ไว้ด้วย หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าต่อไปนั่นเอง 

4. การประเมินผล คือ ขั้นตอนสุดท้ายที่ใช้ส าหรับ Storyline Method การประเมินผลที่นิยมใช้
ควบคู่กับนวัตกรรมนี้คือ การประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง ซึ่งจะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป 

ลักษณะองค์ของ (Episode) ของ Storyline Method  
องค์ทั้ง 4 ของเส้นทางการเดินเรื่องมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อ Storyline Method ลักษณะของ

องค์ต่างๆ เหล่านี้สามารถอธิบายให้เห็นชัดเจนได้ ดังนี้  
1. ฉาก (Setting) ได้แก่ สถานที่หรือภาพกว้างๆ ที่เป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของตัว

ละครในเรื่องนั้น ๆ  และจะมีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวก ากับด้วย เช่น เวลาปัจจุบัน เวลาในยุคประวัติศาสตร์ 
เป็นต้น ส่วนสถานที่เป็นการก าหนดตามเนื้อเรื่องที่สร้างขึ้น เช่น ยานอวกาศ บ้านเรือน ชุมชนที่ตั้งอยู่ริม
แม่น้ าหรือชายทะเล สนามบิน ป่าไม้ บริษัทที่ประกอบธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งผู้สอนจะต้องตั้งค าถามน าขึ้นเพ่ือให้
ผู้เรียนตอบค าถามแล้วสร้างฉากนั้นขึ้นเองตามค าตอบหรือจินตนาการของตน  

2. ตัวละคร (Character) ได้แก ่คนหรือสัตว์ที่มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในเนื้อเรื่องโดยต้องค านึงอยู่เสมอว่า
จะต้องให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ในเรื่องที่จะเรียนด้วย โดยผู้เรียนจะมีฐานะเป็นตัวละครตัวหนึ่งของเรื่อง 
โดยจะสร้างเป็นสัญลักษณ์ตุ๊กตาหรือหุ่นแทนก็ได้ตัวละครนั้นจะมีบทบาทในการเดินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่ง
จะท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีความรู้สึกว่าตัวละครเหล่านั้นเป็นตัวแทนของเขาจริงๆ จึงเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของตัวละครหรือหุ่นที่สร้างขึ้นจะต้องมีความกลมกลืนและมีความสัมพันธ์กับชายที่สร้างขึ้น 
เช่น ฉากเป็นยานอวกาศ ตัวละครก็คือลูกเรือหรือกัปตันยานอวกาศ จะเป็นต้นไม้ในป่า ตัวละครก็คือสัตว์ที่
อาศัยอยู่ในป่า และถ้าฉากเป็นทะเล ตัวละครก็คือสัตว์น้ าเค็ม ดังนี้เป็นต้น  
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3. วิถีชีวิตหรือการด าเนินชีวิต (A Way of Life) ได้แก่ เรื่องราวที่เป็นการด าเนินชีวิตโดยปกติของ
ตัวละครในสถานที่และเวลาตามฉากที่ก าหนด เช่น กิจวัตรประจ าวันของคนในแต่ละครอบครัวที่อาศัยอยู่ริม
แม่น้ า การกินอาหารและการด ารงชีวิตของสัตว์ป่า การท างานในบริษัท และการจัดงานรื่นเริง เป็นต้น  

4. เหตุการณ์ (Events) ได้แก่ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่ตัวละครต้องเผชิญ เช่น 
การผจญภัย การท่องเที่ยว อุปสรรคในการท างาน ภัยธรรมชาติต่างๆ การเยี่ยมเยียน เป็นต้น 

 ค าถามน าที่ผู้สอนใช้กับผู้เรียนในแต่ละองค์ จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ได้
อย่างไม่จ ากัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจของประเด็นหลัก ความสามารถในการใช้ค าถามน าของ
ผู้สอน ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคนที่จะแลกเปลี่ยน
ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน แน่นอนที่สุดว่าผู้เรียนแต่ละคนจะได้พัฒนาความสามารถให้เต็มตามศักยภาพ
ของตน แม้จะไม่เท่าเทียมกันก็ตาม 

การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย Storyline Method  
การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนวัตกรรมนี้ ผู้สอนควรพิจารณาให้ความเอาใจใส่ต่อ

กรณีต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
1. ผู้สอนควรพิจารณาสร้างหัวเรื่องขึ้นเองจากโครงสร้างของหลักสูตรและควรก าหนดวิชาใด

วิชาหนึ่งเป็นหลักไว้ก่อน เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นต้น ส่วนวิชาทางด้านภาษาและ
คณิตศาสตร์เป็นเพียงการน าความรู้ที่เรียนมาไปใช้สืบค้นหรือผสมผสานกับสถานการณ์เท่านั้น หัว
เรื่องที่สร้างขึ้นต้องใหญ่พอที่จะสัมพันธ์กับเรื่องอ่ืนได้อย่างกว้างขวางรวมทั้งควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในสิ่งที่เขาสนใจและต้องการจะเรียนรู้ด้วย  

2. แผนการสอนในแต่ละหัวเรื่องควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ภาคเรียนการ เปลี่ยนหัวเนื่องใหม่จะ
ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายและสนุกกับการค้นหาเรื่องใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้สอน
ควรสอนให้จบในแต่ละหัวเรื่องเสียก่อนแล้วจึงค่อยเริ่มต้นหัวเรื่องใหม่ ไม่ควรสอนพร้อมๆ กันหลาย
หัวเรื่อง ผู้เรียนจะเกิดความสับสน  

3. ความร่วมมือเป็นสิ่งส าคัญที่สุด โดยเฉพาะชั้นเรียนที่มีผู้สอนหลายคนทุกคนต้องวาง
แผนการสอนร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและสับสนให้ผู้เรียน  

4. การสร้างกิจกรรมทุกกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมที่มีความหมาย ผู้เรียนสนใจเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริง ใกล้ตัวเด็ก โดยอาจเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและเป็นข่าวดังข อง
สื่อสารมวลชน เช่น ข่าวเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาวะการเมืองท้องถิ่น 
โรคระบาด มลภาวะต่างๆ เป็นต้น 

5. ผู้สอนควรโยงทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับการเดินเรื่องให้ต่อเนื่องกัน ดังนั้นการตั้งต้น ณ 
สถานที่ตั้งฉากตามหัวเรื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญในการเริ่มกิจกรรมใหม่ เพ่ือให้เกิดความผูกพันกับเนื้อเรื่อง
ที่ค้างไว้แต่เดิมให้สานต่อกันได้ตลอดไป 

6. ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา รวมทั้งให้โอกาสผู้ปกครองหรือ
ผู้สนใจในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการสอน วิธีประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่ผู้เรียนต้องการสร้างขึ้น เช่น 
ประดิษฐ์ชิงช้าสวรรค์จ าลองจากมอเตอร์พัดลมเก่าๆ ในหัวเรื่องสวนสนุก เป็นต้น  

7. ควรให้ผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอดทุกครั้งในแต่ละกิจกรรม และควรให้โอกาสได้ชื่นชม
ผลงานร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจและเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
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8. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะต้องพิจารณาถึงความสะดวกของผู้สอน
และผู้เรียน ความคุ้มค่าในการใช้อาคารสถานที่ ความสอดคล้องของสถานที่กับกิจกรรมตามหัวเรื่อง 
ความปลอดภัย และความคงทนของวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้ เรียนจัดท าขึ้นในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น ใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีสัดส่วนผู้เรียนต่อห้องไม่มากนัก สถานที่อาจใช้ด้านหลังของห้องที่เหลือโดย
จัดเป็นสัดส่วนแยกไว้ต่างหาก หรือใช้ห้องที่มีพ้ืนที่ว่างอาคารอเนกประสงค์ อาคารเก่าที่อยู่ในสภาพดี 
บ้านพักครูที่ว่าง หรือบริเวณโรงเรียนที่ร่มรื่น เป็นต้น ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่มีสัดส่วนผู้เรียนต่อห้อง
มาก พ้ืนที่คับแคบ อาจใช้เฉพาะฝาผนังห้องด้านหลังหรือด้านข้างของห้องเรียน หรือห้องเรียนพิเศษ 
หรืออาคารอเนกประสงค์ เป็นต้น  

9. ในการสร้างฉากแต่ละครั้ง ผู้เรียนทุกคนควรจะเป็นผู้ลงมือสร้างด้วยตนเองรวมทั้งสภาพ
ภูมิทัศน์ (Landscape) ของแต่ละสหการสภาพที่เป็นจริง การสร้างฉากในการก าหนดเวลาสถานที่
ตามหัวเนื่องนั้น อาจจะท าได้หลายวิธีตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ของโรงเรียน เช่น 

9.1 ภาพ 2 มิติเป็นการน าผลงานจากการจัดกิจกรรมปะติดบนพื้นกระดาษ
ที่ต่อกันขนาดใหญ่ ซึ่งติดไว้ที่ผนังห้อง กระดานด า กระดานไวท์บอร์ด เหมาะส าหรับห้องเรียนที่คับ
แคบ หรือไม่มีห้องเรียนว่าง  

9.2 ภาพ 3 มิติเป็นการน าเสนอผลงานการจัดกิจกรรมจ าลองบนพื้นกระบะ
ทรายบนพื้นกระดาษแข็งขนาดใหญ่ บนพื้นห้อง หรือบนพ้ืนดิน ขนาดของผลงานแต่ละชิ้นก าหนดตาม
สภาพของพ้ืนที่เป็นส าคัญ บางแห่งอาจใช้ห้องเรียนทั้งห้องแปลงสภาพเป็นยานอวกาศ เป็นสถานีวิทยุ 
สถานีโทรทัศน์ บริษัท ธนาคาร ฯลฯ บางแห่งอาจใช้พ้ืนที่ว่างข้างโรงเรียนที่มีล าน้ าสายเล็กๆ ผ่าน 
จ าลองเป็นหมู่บ้าน ตั้งอยู่ระหว่างต้นไม้ขนาดใหญ่พร้อมกับปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงไปในหมู่บ้านและ
ชุมชนจ าลองของเขา  

9.3 ภาพตัดขวางหรือภาพ X-RAY เป็นการน าผลงานจากการจัดกิจกรรมที่
เป็นภาพวาดแล้วมองได้เป็น 3 มิติ หรือภาพตัดขวาง ปะติดบนพ้ืนขนาดที่ต่อกันขนาดใหญ่ซึ่งติดไว้ที่
ผนังห้องหรือกระดานด า เหมาะส าหรับห้องเรียนที่คับแคบหรือไม่มีห้องเรียนว่าง 

10. การสร้างตัวละครหรือคนในลักษณะต่างๆ ประกอบการด าเนินการในองค์ที่ 2 ต้อง
ก าหนดขนาดของโครงสร้างให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของฉาก และทุกคนควรมีภาพของตัวละครหรือหุ่น
เหล่านั้น โดยอาจเป็นการสร้างโดยงานกลุ่มหรืองานเดี่ยว เพ่ือให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของใน
แต่ละฉากนั้นๆ 

11. ควรใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น ราคาถูก เศษวัสดุที่เหลือใช้หรือใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ โดยท า
ความสะอาดให้เรียบร้อย เช่น กระดาษหน้าเดียว กระดาษสี กระดาษห่อของขวัญ กล่องกระดาษ 
กล่องนม ถุงขนม หรือถุงอาหารที่สะอาดประเภทบะหมี่ส าเร็จรูป ขนมกรอบ ลูกอม เศษผ้าจากร้าน
ตัดเสื้อ เศษไหมพรม ขวดน้ าพลาสติก หลอดกาแฟ แกนกระดาษทิชชู กระดาษแฟกซ์ กระดาษกาว 
เป็นต้น ผู้สอนสามารถสร้างเสริมนิสัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นแก่
ผู้เรียนได้ ด้วยการสนับสนุนให้ผู้เรียนเก็บเศษวัสดุดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน 
และในวิถีชีวิตประจ าวันโดยช่วยกันเก็บสะสมไว้ในกล่องกระดาษหลังเรียนทุกห้องเพ่ือสะดวกในการ
ใช้งานได้ทันที  
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12. สื่อประเภทเอกสาร หนังสือ วารสาร วีดิทัศน์ ซีดีรอม ฯลฯ ควรเตรียมหาจัดไว้ในหัวข้อ
เรื่องท่ีผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าและสร้างผลงานของเขา โดยเฉพาะหนังสือประเภทสารานุกรมต่างๆ 
ในห้องสมุดจะมีภาพ และเรื่องราวที่เก่ียวข้องอยู่มาก ผู้สอนอาจจะยิ้มออกจากห้องสมุด และจัดวางไว้
มุมของห้อง ส่วนวีดีทัศน์หรือซีดีรอมในกรณีที่เกี่ยวข้องอาจตั้งเครื่องไว้ให้กลุ่มที่รับผิดชอบงานนั้น
ค้นคว้าหรือพิมพ์รูปที่ต้องการประกอบการเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น  

13. แหล่งความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญส าหรับการจัดการเรียนการสอนโดย  Storyline 
Method อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งความรู้เป็นบุคคล และแหล่งความรู้ที่เป็นสถานที่ ซึ่ง
แหล่งความรู้แต่ละประเภทก็จะมีอยู่ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ดังนั้น  แหล่งความรู้จึงมี
ความจ าเป็นส าหรับขั้นตอนส าคัญในการสรุปความรู้ คือ การพาผู้เรียนออกไปยังสถานที่ที่ผู้เรียนสร้าง
ขึ้นตามหัวเรื่องจากจินตนาการ และความรู้จากหนังสือ หรือสื่ออ่ืนๆ เช่น บริษัท ป่า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
ไร่นาสวนผสม โบราณสถาน โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน ฯลฯ แต่ถ้าไม่สะดวกหรืออยู่ห่างไกล ควร
ใช้วิธีเชิญผู้รู้หรือผู้ช านาญในเรื่องเหล่านั้นมาให้ความรู้ เช่น เจ้าของบริษัท เจ้าของฟาร์ม ป่าไม้ ชาวไร่ 
นักบิน ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่เกิดขึ้นจริง วิถีชีวิตจริง และได้มี
โอกาสซักถามข้อข้องใจในสิ่งที่เขาเหล่านั้นอยากรู้ว่า ใช่หรือไม่ในสิ่งที่เขาคิดและสร้างขึ้นเพ่ือน ามา
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุด 
 
บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Storyline Method  

บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากและการน านวัตกรรมนี้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพก็คือ ผู้สอน 
ผู้เรียน และผู้บริหาร ซึ่งอาจจ าแนกบทบาทของบุคคลทั้งสามฝ่ายได้ ดังนี้  

บทบาทของผู้สอน  
1. ศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจและปรับเนื้อหา กระบวนการและทฤษฎีการสอนต่างๆ ให้เข้ากับ

สภาพที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครูรายวิชา/กลุ่มวิชา

อ่ืนๆ ที่สอนในชั้นเดียวกัน ครูวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน เป็นต้น เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ และ
เกิดการประสานความร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

3. ก าหนดกิจกรรมและวางแผนการสอนไว้ล่วงหน้า และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อต่างๆ เช่น 
เอกสาร หนังสือ วีดิทัศน์ ซีดีรอม เป็นต้น ตลอดจนแหล่งความรู้ทั้งที่เป็นบุคคลและสถานที่  

4. จัดกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติอย่างหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
และปัจจัยพ้ืนฐานของโรงเรียน เช่น สภาพห้องเรียน บริเวณโรงเรียน สภาพท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เป็นต้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัว สามารถสัมผัสได้ และผู้เรียนสนใจ
มากที่สุด  

5. บทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ก ากับโดยผู้จัดการเพ่ือสนับสนุนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและแสวงหาความรู้โดยการใช้ค าถามน า  

6. วัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามสภาพจริง โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หลายๆ วิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน แฟ้มสะสมผลงาน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
จะเป็นข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคล และเป็นข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการวางแผนการสอนในครั้งต่อไป 
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บทบาทของผู้เรียน  
1. ฝึกวางแผนการท างานต่างๆ ร่วมกับผู้อ่ืน  
2. ค้นคว้าหาความรู้ที่คนและกลุ่มสนใจ เพ่ือน าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้น  
3. ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกลุ่ม โดยก าหนดเป้าหมายการท างาน

ร่วมกัน ก าหนดงานและล าดับขั้นตอนการท างาน แบ่งงานตามความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม ลง
มือปฏิบัติตามหน้าที่อย่างรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง รับฟังการชี้น าและ
วิจารณ์จากผู้อ่ืนเพื่อการปรับปรุงงาน ชื่นชมในผลงานร่วมกัน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงานของตนเอง
จนเป็นที่พอใจ และสามารถสรุปความรู้ที่ค้นพบได้ด้วยตนเอง 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  
1. ศึกษาและท าความเข้าใจหลักการของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะ Storyline Method  
2. ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีการ

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน การเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางตามที่ครูต้องต้องการ สนใจ และร้องขอมาให้ความรู้ตามควรแก่โอกาส  

4. ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ใช้ 
ให้มีปริมาณเพียงพอ  

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าของผู้เรียน และการปฏิบัติงาน
ของผู้สอน ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนรายงานผลไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง  

6. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบนี้ ตลอดจนจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นสิ่งที่ผู้สอนทุกคนท าอยู่แล้ว
โดยเฉพาะการบูรณาการภายในวิชา ซึ่งสามารถจัดกระท าได้ทั้งการบูรณาการเนื้อหาสาระและ
กิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมบูรณาการแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ได้เต็มที่และสมบูรณ์
ตามธรรมชาติ 

การจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้  

1. ความหมายของบูรณาการ  
2. ความเป็นมาของการสอนแบบบูรณาการ  
3. ประเภทของการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนสื่อ  
4. ลักษณะการสอนแบบบูรณาการ  
5. ขั้นตอนการสอนแบบบูรณาการ  
6. การจัดการเรียนการสอนแบบ Storyline Method 
7. การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยใช้ Storyline Method  
8. ขั้นตอนการสอนแบบ Storyline Method  
9. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Storyline Method 
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เนื้อหาสาระการเรียนรู้  
1. ความเป็นมาของการสอนแบบบูรณาการ  
2. ความหมายของการสอนแบบบูรณา  
3. ประเภทของบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน  
4. มีลักษณะการสอนแบบบูรณาการ  
5. ขั้นตอนการสอนแบบบูรณาการ  
6. การจัดการเรียนการสอนแบบ Storyline Method  
7. การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยใช้ Storyline Method  
8. ขั้นตอนการสอนแบบ Storyline Method  
9. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Storyline Method 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา 0506703 บทที่ 7   
2. แผ่นใสและ Powerpoint ประกอบการบรรยาย 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. การบรรยายของผู้สอน  
2. การร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Storyline Method 
3. ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ และ/หรือแบบ 

Storyline Method 
การประเมินผล 

1. สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
2. สังเกตการณ์ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
3. ตรวจผลงานการจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ และ/หรือแบบ Storyline 

Method 
4. ตรวจการท าแบบฝึกหัด 
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บทสรุป  
การสอนแบบบูรณาการ เป็นการสอนที่น าศาสตร์หรือความรู้วิชาต่างๆ ที่สัมพันธ์กันน ามาเข้า

ด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพ่ือน ามาจัดเป็นการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อเดียวกัน 
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละ
รายวิชา และเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียนที่มากกว่า การให้เนื้อหาโดยครูเป็นผู้ก าหนด 



บทที่ 7 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
บทน า 

 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการถ่ายทอดจากรูปแบบจากความคิดออกมาเป็น
ผลงานที่ผู้อ่ืนสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ การออกแบบต้องใช้ศาสตร์แห่งความคิดและศิลป์
ร่วมกัน เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสิ่งเดิมให้ดีขึ้น การออกแบบการเรียนการสอน จึง
เป็นกระบวนการวางแผนการเรียนการสอนอย่างมีระบบ โดยมีการวิเคราะห์องค์ประกอบการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนการสอน สื่อกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงการประเมินผลเพ่ือให้ผู้สอนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบการเรียนการเรียนรู้
และช่วยให้ผู้สอนวางแผนการสอนอย่างมีระบบ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและ
ประสบความส าเร็จผู้สอนต้องพิจารณาหลักการในการออกแบบการเรียนการเรียนรู้ คือ การออกแบบ
และพัฒนาการเรียนการสอนนี้เพ่ือใคร ใครเป็นผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมาย ผู้ออกแบบควรมีความเข้าใจ
และรู้จักลักษณะของกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเป้าหมายในการเรียนอีเลิร์นนิงต้องการให้ผู้เรียนเรี ยนอะไร    
มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีความสามารถอะไร ผู้สอนจึงต้องก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
ให้ชัดเจนผู้เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาวิชานั้นๆ ได้ดีที่สุดอย่างไร ควรใช้วิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้อะไร
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ และมีสิ่งใดที่ต้องค านึงถึงบ้าง เมื่อผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนจะทราบ
ได้อย่างไรว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้เกิดขึ้น และประสบผลส าเร็จ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ผู้สอนจะต้องพิจารณาถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ (วัฒนาพร ระงับ
ทุกข.์ 2542 : 96-123) 

ข้อมูลส าคัญของการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ข้อมูลส าคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้  
  1. ผู้เรียน ผู้สอนจะต้องค านึงถึงความสามารถความสนใจและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ด้านความสามารถทางสติปัญญา ประสบการณ์เดิม และวิธีการเรียนของแต่ละคน  

 2. จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา ผู้สอนจะต้องค านึงถึงพฤติกรรมและทักษะที่
มุ่งเน้นให้เกิด และเลือกใช้เทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม  

3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนการสอน  ผู้สอนจะต้องค านึงถึง เวลา 
สถานที่ สภาพแวดล้อม บรรยากาศของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



136 
 

การเลือกเทคนิควิธีสอนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
สิ่งที่ผู้สอนต้องน ามาพิจารณาเพ่ือใช้ประกอบการเลือกเทคนิควิธีสอน  ในการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย 

1. จุดประสงค์การเรียนรู้   
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ดีจะบอกสิ่งที่คาดหวังจะให้ผู้เรียนได้รับ แต่หากผู้สอนไม่เชื่อมโยง

จุดประสงค์ทรัพย์เทคนิควิธีการสอนที่ เหมาะสม ผู้สอนจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดประสงค์ได้ ผู้สอนที่ใช้วิธีสอนเพียงวิธีเดียวจะประสบความส าเร็จกับผู้เรียนประเภทเดียวและกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ระดับเดียว ในห้องเรียนแต่ละห้องจะมีผู้ เรียนที่มีวิธีการเรียนแตกต่าง
หลากหลาย และต้องการให้รับการพัฒนาทักษะตามจุดประสงค์ในระดับที่แตกต่างกันหากผู้สอนใช้
วิธีการสอนแบบบรรยายวิธีเดียว ผู้สอนได้ผลเฉพาะผู้เรียนที่เรียนได้ดีจากวิธีการจัดการเรียนการสอน
ทางตรง และจะได้เพียงพฤติกรรมด้านความรู้เท่านั้น ผลก็คือ ผู้เรียนหลายคนไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากวิธีการเรียนของพวกเขาไม่สอดคล้องกับวิธีสอนของผู้ สอน จุดประสงค์การเรียนรู้ ควรเป็น
ข้อมูลที่สามารถแนะครูให้สามารถเลือกเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสมที่สุด จุดประสงค์ควรบอกผู้สอนได้
ว่า จะน าเทคนิคในมาใช้จึงจะเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการอภิปราย การเรียนแบบร่วมมือ การเรียน
รายบุคคล หรือเทคนิควิธีอ่ืนๆ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องพัฒนาเทคนิควิธีการสอนหลายๆ 
รูปแบบอย่างหลากหลาย เพ่ือใช้ในห้องเรียน      
 2. ผู้เรียน        
 ข้อมูลส าคัญที่ผู้สอนต้องศึกษาท าความเข้าใจ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
น าไปสู่การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเหมาะสม 

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน ซึ่งจะมีผลต่อการเรียนรู้และผู้สอนควรจะน ามาพิจารณาประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย  

  1. ความสามารถทางสติปัญญา (Learning Abilities) ในการเลือกกิจกรรม ผู้สอน
ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของกลุ่มผู้เรียนที่จะสอน โดยอาจศึกษาจากระเบียนสะสมหรือ
ผลการเรียนที่ผ่านมา หรืออาจดูจากคะแนนทดสอบเฉลี่ยรายบุคคลหรือคะแนนมาตรฐานกลางของ
กลุ่ม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในอดีตและชีวัดถึงอนาคตของผู้เรียนได้ ความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียน และสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวังจะเรียนรู้ในอนาคตคือข้อมูลส าคัญที่ผู้สอนต้องศึกษาเพ่ือการก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล  

  2. วิธีการเรียน (Style of Learning) ผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการในการเรียนที่
แตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีวิธีการเรียนในลักษณะที่ต่างกันไป เช่นเดียวกับผู้สอนก็มีก็มีวิธีการ
สอนที่แตกต่างกัน จากผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนบางคนมีลักษณะชอบแข่งขันมากกว่าผู้อ่ืน บางคน
ตอบสนองได้ดีต่อสิ่งที่เสนอข้อมูลตามล าดับขั้นตอน บางคนเรียนได้ดีด้วยวิธีการแก้ปัญหา บางคน
ชอบฟัง บางคนชอบอ่านหรือดูภาพยนตร์ บางคนชอบเรียนคนเดียวขณะที่บางคนเรียนได้ดี บางกลุ่ม
ในบางคนเรียนได้ผลเมื่อได้เรียนอย่างอิสระ บางคนต้องการเรียนเพ่ือรู้และเข้าใจ ขณะที่หลายคน
ต้องการที่จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยประสบการณ์ของผู้สอนซึ่งจะรู้ว่าผู้เรียนบางคนเรียนได้ดี
ด้วยวิธีการสอนทางตรง (Direct Teaching Methods) เช่น การบรรยาย การท่องจ า บางคนเรียนได้
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ดีในสิ่งแวดล้อมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ข้อความรู้เกี่ยวกับผู้เรียนเหล่านี้จะ
ช่วยให้ผู้สอนสามารถเลือกเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมได ้

  เมื่อผู้เรียนชอบเรียนด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน เขาก็ต้องการเทคนิควิธีการสอนที่
แตกต่างกันด้วย ยิ่งครูเข้าใจวิธีการเรียนของผู้เรียนมากเท่าใด ก็ยิ่งสามารถวางแผนการจัดการเรียน
การสอนที่ใช้วิธีการหลากหลายสนองความต้องการของผู้เรียนในห้องเรียนได้มากขึ้นเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่
ผู้สร้างความค านึงอยู่เสมอคือ มีวิธีการเรียนที่หลากหลายในห้องเรียนหากผู้สอนไม่สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับความแตกต่างเหล่านั้นแล้วจะมีผู้เรียนหลาย
คนที่อาจถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการเรียนการสอน  

  3. ประสบการณ์ เดิม (Background of Experience) เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วขึ้น หากผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานดีก็จะเรียนได้เข้าใจรวดเร็ว เนื่องจากเห็น
ความสัมพันธ์ของความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

  ประสบการณ์และความรู้พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียน จึงเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู้สอนที่
จะใช้ประกอบการคัดเลือกประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน ตามธรรมชาติของการเรียนรู้ประสบการณ์
หรือความรู้ใหม่ที่จัดให้ผู้เรียนถือว่าเป็น “อุปสรรค” ที่จะท าให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ หากประสบการณ์ใหม่มีความเหมือนหรือซ้ ากับประสบการณ์เดิม ผู้เรียนจะรับทราบได้โดยไม่
ต้องใช้ความพยายามหรือใช้ความสามารถแต่อย่างใด ซึ่งกรณีนี้ถือว่าการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นเพราะผู้เรียน
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือไม่ได้เกิดความรู้ใหม่แต่อย่างใด แต่หากผู้สอนน าความรู้หรือ
ประสบการณ์ใหม่ที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับประสบการณ์เดิมมาเสนอ การเรียนรู้ก็ย่อมเกิดขึ้น
ด้วยความยากล าบาก เกิดความสับสนเพราะผู้เรียนไม่เห็นความสัมพันธ์ของความรู้ต่างๆ เหล่านั้น 

  ข้อมูลความรู้พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียนได้จากผลการเรียนในชั่วโมงก่อนๆ หรือจากการ
ท าการทดสอบก่อนสอน  

3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเทคนิควิธีการสอน 

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศนี้หมายรวมถึงทั้งในห้องเรียน ในโรงเรียน และในชุมชนผู้สอนต้องมี
ข้อมูลว่ามีแหล่งวิทยาการใดบ้างที่ผู้สอนจะใช้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ 

4. การใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ครูมืออาชีพ จะใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

สนองความต้องการและวิธีการเรียนของผู้เรียน ในการสอนแต่ละครั้ง ผู้สอนอาจจะใช้เทคนิควิธีสอน
ในหลายๆ วิธีประกอบกกัน เช่น อาจใช้ทั้งการน าเสนอภาพเหตุการณ์ การบรรยาย การใช้ค าถาม 
การสาธิต และการท างานกลุ่ม แผนการสอนหนึ่งแผนที่รวมวิธีสอนหลายๆ วิธี เช่น การสืบค้น การ
อภิปราย การถาม-ตอบ การฝึกปฏิบัติโดยมีผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและการให้ท างานอย่างเป็นอิสระ
จะสนองความต้องการของผู้เรียน  และมีประสิทธิผลมากกว่าแผนการสอนที่เน้นวิธีการสอนวิธีเดียว 

การยกย่องชมเชยถือเป็นเทคนิคการสอนอย่างหนึ่ง ผู้สอนควรจะมีวิธีการยกย่องชมเชยหรือ
ให้รางวัลในหลายๆ รูปแบบ ไม่ใช่ใช้ค าพูดยกย่องซ้ าๆ เหมือนกันทุกครั้งแต่อาจเป็นท่าทาง การยิ้ม 
การตบไหล่เบาๆ หรือการพยักหน้าก็ถือว่าเป็นการเสริมก าลังใจให้แก่ผู้เรียนในการยกย่องผู้เรียนว่า 
“ท างานได้ดี” ได้เช่นกัน 
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การยกตัวอย่าง โดยใช้ความคิดหรือค าตอบที่ถูกต้องของผู้เรียนขณะที่ผู้สอนอธิบายก็ถือเป็น
เทคนิคการสอนอีกลักษณะหนึ่งที่น ามาใช้ได้ ผู้เรียนจะรู้สึกภาคภูมิใจ หากรู้ว่าผู้สอนน าค าตอบหรือ
ความคิดของเขาไปใช้เป็นตัวอย่างผลงานที่ดี ในการใช้เทคนิคลักษณะนี้ผู้สอนอาจเริ่มต้นการสอนด้วย
การตั้งค าถาม ถามความคิดเห็นหรือความคิด ของผู้เรียนการระดมพลังสมองเป็นอีกเทคนิคที่สามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างค าตอบได้หลากหลายกุญแจส าคัญของการระดมพลังสมอง คือ การยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้เรียนทุกคน โดยเขียนทุกค าตอบลงบนกระดานและไม่มีการตัดสินคุณค่าค าตอบ
เหล่านั้น การไม่ตัดสินคุณค่าจะก่อให้เกิดค าตอบที่หลากหลาย และเสริมก าลังใจผู้เรียนที่ไม่ค่อยเต็มใจ
เรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมเม่ือใดที่ผู้สอนได้ค าตอบหมดแล้วค่อยอภิปรายและประเมิน 

เทคนิคการสอนอีกประการหนึ่ง ซึ่งสามารถน ามาใช้เพ่ือเสริมความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
คือ การใช้ค าถามและการสืบค้นโดยผู้สอนสามารถใช้พฤติกรรมด้านพุทธพิสัยระดับต่างๆ มาช่วย
ก าหนดข้อค าถามให้ผู้เรียนสืบค้นค าตอบ 

5.  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของครู 
ผู้สอนแต่ละคนมีจุดเด่น จุดด้อย ประสบการณ์ ความสามารถ และความสนใจแตกต่างกัน ซึ่ง

จะท าให้การสอนของครูแต่ละคนแตกต่างกัน ผู้สอนมีแนวโน้มที่จะใช้เทคนิควิธีการสอนที่ตนเคยใช้
ได้ผลในอดีต หรือวิธีการสอนที่รู้สึกสะดวกที่จะใช้มากที่สุดแต่วิธีการที่ใช้ซ้ าแล้วซ้ าเล่าจะท าให้ผู้สอน
ไม่มีโอกาสพัฒนาความเชี่ยวชาญ และท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายได้ ผู้สอนจึงต้องระลึกเสมอ ว่า
ผู้เรียนในห้องเรียนมีวิธีการเรียนที่หลากหลายผลก็คือ ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความสามารถในการน า
เทคนิควิธีการสอนหลายๆ วิธี มาใช้เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน 

 
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคนิควิธีการสอน 

หากจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ จุดหมายปลายทางของการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง
แล้ว กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนเลือก คือ วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายไปทางนั้น 

เทคนิควิธีสอนแต่ละอย่างมีประสิทธิผลในการสร้างทักษะ ข้อความรู้ ประสบการณ์และการมี
โอกาสแสดงบทบาทในการเรียนของผู้เรียนแตกต่างกันไป ดังนั้นในการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอน ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใดในระดับ
ใด ก่อนที่จะเลือกเทคนิควิธีการที่มีจุดเด่นคือมีคุณค่าในการสร้างเสริมทักษะ ข้อความรู้ และ
พฤติกรรม ที่ก าหนดน้ ามันใช้ใน กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุ
จุดหมายปลายทางท่ีต้องการ 

การพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการสอนนั้นจะต้องค านึงถึงจุดหมาย กระบวนการเรียนการสอน
และผลที่จะเกิดข้ึนกับผู้เรียน เทคนิควิธีการสอนต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีผลการวิจัยใดที่บ่งชี้ว่า
วิธีใดดีที่สุด เพราะวิธีสอนแต่ละวิธีต่างก็มีลักษณะเด่นและข้อจ ากัดในตัวเองซึ่งครูจะต้องพิจารณา
เลือกและน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหา รวมทั้งความสามารถ ความสนใจ และวิธี
เลี้ยงของผู้เรียนด้วย  

ตารางต่อไปนี้จะแสดงจุดเด่นหรือคุณค่าของเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้การเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตาราง 10 จุดเด่นหรือคุณค่าของเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ 
เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น บทบาทผู้เรียน 
กระบวนการสืบค้น 
(Inquiry Process) 

- การศึกษาค้นคว้า 
- การเรียนรู้กระบวนการ 
- การตัดสินใจ 
- ความคิดสร้างสรรค์ 

ศึกษา ค้นคว้า เพื่อสืบค้น
ความรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนกาค้นพบ 
(Discovery Learning) 

- การสังเกต การสืบค้น 
- การให้เหตุผล การอ้างอิง 
- การสร้างสมมุติฐาน 

ศึกษาค้นคว้าข้อความรู้
และข้ันตอนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

การเรียนแบบแก้ปัญหา 
(Problem-solving) 

- การศึกษาค้นคว้า 
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่าข้อมูล 
- การลงข้อสรุป 
- การแก้ปัญหา 

ศึกษาแก้ปัญหาอย่างเป็น
กระบวนการและฝึกทักษะ
การเรียนรู้ที่ส าคัญด้วย
ตนเอง 

การเรียนแบบสร้าง
แผนผังความคิด
(Concept Mapping) 
 

- การคิด 
- การตัดกระบวนการ 

จัดระบบความคิดของตน
ให้ชัดเจน เห็น
ความสัมพันธ์ 

การตั้งค าถาม
(Questioning) 

- กระบวนความคิด 
- การตีความ 
- การไตร่ตรอง 
- การถ่ายทอดความคิด 
 ความเข้าใจ 

เรียนรู้จากความคิดเพ่ือ
สร้างข้อค าถามและ
ค าตอบด้วยตนเอง 

การศึกษาเป็นรายบุคคล 
(Individualization) 

-การศึกษาข้อความรู้ 
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- ความรับผิดชอบ 

เรียนรู้อย่างเป็นอิสระด้วย
ตนเอง 

การจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้เทคโนโลยี 
(Technology Related 
Instruction)  
ประกอบด้วย 
- ศูนย์การเรียน 
- ชุดการสอน 
- บทเรียนส าเร็จรูป 
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

- การตอบค าถาม 
- การแก้ปัญหา 
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- การเรียนรู้ที่ต้องการ 
 ผลการเรียนรู้ทันที 
- การเรียนรู้ตามล าดับขั้น 
 

เรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ระดับความรู้ความสามารถ
ของตน มีการแก้ไขฝึกซ้ า
เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความเชี่ยวชาญ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น บทบาทผู้เรียน 

การเรียนแบบสร้างแผนผัง
ความคิด(Concept Mapping) 
 

- การคิด 
- การตัดกระบวนการ 

จัดระบบความคิดของตนให้
ชัดเจน เห็นความสัมพันธ์ 

การตั้งค าถาม(Questioning) - กระบวนความคิด 
- การตีความ 
- การไตร่ตรอง 
- การถ่ายทอดความคิด 
 ความเข้าใจ 
 

เรียนรู้จากความคิดเพ่ือ
สร้างข้อค าถามและค าตอบ
ด้วยตนเอง 

การศึกษาเป็นรายบุคคล 
(Individualization) 

-การศึกษาข้อความรู้ 
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- ความรับผิดชอบ 
 

เรียนรู้อย่างเป็นอิสระด้วย
ตนเอง 

การจัดการเรียนการสอนที่ใช้
เทคโนโลยี (Technology 
Related Instruction)  
ประกอบด้วย 
- ศูนย์การเรียน 
- ชุดการสอน 
- บทเรียนส าเร็จรูป 
- คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

- การตอบค าถาม 
- การแก้ปัญหา 
- การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- การเรียนรู้ที่ต้องการ 
 ผลการเรียนรู้ทันที 
- การเรียนรู้ตามล าดับขั้น 
 

เรียนรู้ด้วยตนเองตามระดับ
ความรู้ความสามารถของ
ตน มีการแก้ไขฝึกซ้ าเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจ
และความเชี่ยวชาญ 

การอภิปรายกลุ่มใหญ่ 
(Whole-Class Discussion) 

- การแสดงความคิดเห็น 
- การวิเคราะห์ 
- การตีความ 
- การสื่อความหมาย 
- การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- การสรุปความ 
 

มีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น มีบทบาท มีส่วน
ร่วมในการสร้างข้อความรู้ 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น บทบาทผู้เรียน 

การอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Small-Group Discussion) 

- กระบวนการกลุ่ม 
- การวางแผน 
- การแก้ปัญหา 
- การตัดสินใจ 
- การคิดระดับสูง 
- การคิดสร้างสรรค์ 
- การแก้ไขข้อขัดแย้ง 
- การสื่อสาร 
- การประเมินผล 
- การสร้างสรรค์บรรยากาศ 
 การเรียนรู้ 
 

รับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ของตนเองในฐานะ
ผู้น ากลุ่มหรือสมาชิกกลุ่ม
ทั้งในบทบาทการท างาน
และบทบาทเก่ียวกับการ
รวมกลุ่ม ในการสร้าง
ข้อความรู้หรือผลงานกลุ่ม 

เทคนิคคู่คิด 
(Think-Pair-Share) 

- การค้นคว้าหาค าตอบ 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 
 

รับผิดชอบการเรียน
ร่วมกับเพื่อน 
 

เทคนิคการระดมพลังสมอง 
(Brainstorming) 

- การมีส่วนร่วม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความคิดสร้างสรรค์ 
- การแก้ปัญหา 
 

แสดงความคิดเห็นอย่าง
หลากหลายในเวลา
อันรวดเร็ว 

เทคนิคกระซิบ (Buzzing) - การค้นคว้าหาค าตอบด้วย
เวลาจ ากัด 
 

แสดงความคิดเห็นเพื่อหา
ข้อสรุปในเวลาอันจ ากัด 

การอภิปรายกลุ่มแบบต่างๆ 
(Panel,Forum,Symposium) 

- การสื่อสาร 
- ก ารแลก เป ลี่ ยนความ
คิดเห็น 
- การสรุปข้อความรู้ 
 

รับฟังข้อมูลความรู้เพ่ือ
น ามาสรุปหรืออภิปราย
แสดงความคิดเห็นต่อ
ข้อมูลเหล่านั้น 

กลุ่มติว (Tutor) - การฝึกซ้ า 
- การสื่อสาร 
 

ทบทวนจากกลุ่มหรือ
เพ่ือนหรือเรียนเพ่ิมเติม 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น บทบาทผู้เรียน 

การฝึกปฏิบัติการ 
(Operation) 
 
 

- การค้นคว้าหาข้อมูล 
- การรวบรวมข้อมูล 
- การแก้ปัญหา 
 

ศึกษาค้นคว้าข้อความรู้ใน
ลักษณะกลุ่มปฏิบัติการ 

เกม (Games) - การคิดวิเคราะห์ 
- การตัดสินใจ 
- การแก้ปัญหา 

ได้เล่นเกมด้วยตนเองภายใต้
กฎหรือกติกาท่ีก าหนดได้คิด 
วิเคราะห์พฤติกรรมและเกิด
ความสนุกสนานในการเรียน 
 

กรณีศึกษา (Case Studies) - การค้นคว้ากาความรู้ 
- การอภิปราย 
- การวิเคราะห์ 
- การแก้ปัญหา 
 

ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ อภิปราย
เพ่ือสร้างความเข้าใจตัดสินใจ
เลือกแนวทางแก้ปัญหา 

สถานการณ์การจ าลอง 
(Simulation) 

- การแสดงความคิดเห็น 
- ความรู้สึก 
- การวิเคราะห์ 
 

ได้ทดลองแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ในสถานการณ์ที่จ าลอง
ใกล้เคียงสถานการณ์จริง 

ละคร (Dramatization) - ความรับผิดชอบใน บทบาท 
- การท างานร่วมกัน 
- การวิเคราะห์ 

ได้ทดลองแสดงบทบาทตามที่
ก าหนด เกิดประสบการณ์
เข้าใจความรู้สึกเหตุผลและ
พฤติกรรมผู้อื่น 
 

บทบาทสมมุติ (Role Play) - มนุษยสัมพันธ์ 
- การแก้ปัญหา 
- การวิเคราะห์ 

ได้ทดลองบทบาทต่างๆ และ
ศึกษาวิเคราะห์ความรู้สึกและ
พฤติกรรมตน 
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ตาราง 10 (ต่อ) 
เทคนิค/วิธีการสอน ทักษะ/พฤติกรรมที่มุ่งเน้น บทบาทผู้เรียน 

การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 
ประกอบด้วยเทคนิค 
JIGSAW I, JIGSAW II, TGT, 
STAD, LT, GI, NHT, CO-
OP CO-OP  
 

- กระบวนการกลุ่ม 
- การสื่อสาร 
- ความรับผิดชอบร่วมกัน 
- ทักษะสังคม 
- การแก้ปัญหา 
- การคิดแบบหลากหลาย 
- การสร้างบรรยากาศการ
ท างาน 
 

ได้เรียนรู้บทบาทสมาชิก
กลุ่มมีบทบาทหน้าที่ รู้จัก
การไว้วางใจให้เกียรติ
และรับฟังความคิดเห็น
ของเพ่ือนสมาชิกกลุ่ม 
และรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของตนและเพ่ือนๆ 
ในกลุ่ม 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Learning) 

- การน าเสนอความคิด
ประสบการณ์ 
- การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ 
- กระบวนการกลุ่ม 
 

มีส่วนร่วมในการ
อภิปรายแสดงความ
คิดเห็นหรือปฏิบัติจนได้
ข้อสรุป 

การเรียนการสอนแบบ 
Storyline Method 

- การค้นคว้าหาความรู้ 
- การสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 
- ทักษะทางสังคม 
- กระบวนการกลุ่ม 
- การสื่อสาร 
- การแก้ปัญหา 

มีส่วนร่วมในการเรียนทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจและ
การคิด ด าเนินการเรียน
ด้วยตนเองท้ังใน
ห้องเรียนและ
สถานการณ์จริง ศึกษา
ปฏิบัติด้วยตนเองทุกเรื่อง
ร่วมแรงร่วมใจด้วยความ
เต็มใจ 
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แนวทางการเลือกเทคนิควิธีสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผู้สอนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกเทคนิควิธีการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียน              

การสอน สามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการสอนได้ ดังนี้ 
ขั้นที่  1 การวิ เคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้  โดยต้องการให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรม                     

ใดในระดับใด  
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ผู้เรียน โดยต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถ ความสนใจและวิธีเ รียน

อย่างไรบ้าง 
ขั้นที่ 3 เลือกเทคนิควิธีการสอน ผู้สอนจะต้องค านึงถึงความหลากหลายให้สนองตอบต่อ

ความต้องการของผู้เรียนโดยพิจารณาจาก 
- จุดเด่นในการสร้างเสริมทักษะข้อความรู้ และพฤติกรรม 
- ประสิทธิผลในการสร้างภาษาข้อความรู้ ประสบการณ์ 
- โอกาสในการแสดงบทบาทการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ขั้นที่ 4 ปรับและเรียบเรียงเทคนิคให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนการสอน 

และผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 
ตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วเิคราะห์จุดประสงคแ์ละเน้ือหาเพื่อก าหนดเทคนิควธีิสอน 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ เนื้อหา พฤติกรรม/ทักษะที่

มุ่งเน้น 
เทคนิควิธีสอนที่

สอดคล้อง 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
ความส าคัญของ
ครอบครัว 

- ครอบครัว 
- สมาชิกของ
ครอบครัว 
- วิถีชีวิตของแต่ละ
ครอบครัว 
- เหตุการณ์ที่มีผล
ต่อวิถีชีวิตของ
ครอบครัว 

- ทักษะการเขียน 
- ทักษะการพูด 
- ทักษะการสื่อ
ความหมาย 
- กระบวนการกลุ่ม 
- ทักษะการค้นคว้า 
- ทักษะการสร้าง
ความรู้ 

- วิธีสอนแบบ 
Storyline Method 
- เทคนิคการตั้งค าถาม 
- เทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือ 
- บทบาทสมมุติ 
- สถานการณ์จ าลอง 
- การอภิปราย 
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2. ก าหนดแนวการจดักิจกรรมดว้ยวธีิสอนแบบ Storyline Method 

เส้นทาง
เดินเรื่อง เนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 
ผลการเรียนรู้ การวัดแล

ประเมินผล 
สื่อการ
เรียน 

 1. ครอบครัว - ครอบครัว
คืออะไร 
- จงอธิบาย
ความหมาย
ของครอบครัว 

1. แบ่งกลุ่มๆ ละ 
4 คน ให้ระดม
พลังสมองหา
ความหมาย วาด
ภาพประกอบ 
และส่งตัวแทน
น าเสนอ 
 

- ความหมาย
และภาพ 
ประกอบ 

- สังเกต
กระบวนการ
กลุ่ม 
- ตรวจผลงาน 

กระดาษ/
สี 

 2. สมาชิกของ     
ครอบครัว 

- สมาชิกของ
ครอบครัว
ประกอบด้วย
ใครบ้าง 
- แต่ละคนมี
ลักษณะและ
บุคลิกภาพ
อย่างไร 

1. ทุกคนในกลุ่ม
เขียนบรรยาย
เกี่ยวกับบุคคลใน
ครอบครัวของตน 
แล้วเล่าให้กลุ่มฟัง
จนครบทุกคน 
2. แต่ละกลุ่ม
บูรณาการข้อมูล
ของทุกคนเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับ
สมาชิกของ
ครอบครัวในด้าน
ลักษณะและ
บุคลิกภาพ พร้อม
จัดท าโครงสร้าง
ความ 
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เส้นทาง
เดินเรื่อง เนื้อหา 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผลการ
เรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

สื่อการ
เรียน 

  สัมพันธ์ เขียน
บรรยายสรุปสั้นๆ 
พร้อมภาพ 
ประกอบ 
3. แต่ละกลุ่ม
รายงานผลงาน 
และติดภาพแสดง 
 
 
 

   

3. วิถีชีวิต - จงอธิบาย
บทบาทหน้าที่
กิจวัตร
ประจ าวันของ
สมาชิกใน
ครอบครัวแต่
ละคน 

1. แต่ละกลุ่ม
อภิปรายตาม
ประเด็นที่ก าหนด 
แล้วเขียนตาราง
แสดงบทบาท
หน้าที่และกิจวัตร
ประจ าวันของ
สมาชิกใน
ครอบครัว น าไป
ติดใต้ภาพที่จัด
แสดง 
 

- ตารางวิถี
ชีวิตของ
บุคคลใน
ครอบครัว 
- การมีส่วน
ร่วม 

- ใช้แบบ
ประเมินการมี
ส่วนร่วมและ
ผลงานแบบ
รูบริค 4 ระดับ 
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เส้นทาง
เดินเรื่อง เนื้อหา กิจกรรมการ

เรียนการสอน 
ผลการเรียนรู้ การวัดและ

ประเมินผล 
สื่อการ
เรียน 

4. เหตุการณ์ - มีวันพิเศษ 
งานฉลอง
เหตุการณ์
ส าคัญ หรือ
สถานการณ์
ฉุกเฉินใดบ้าง
ที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตของ
ครอบครัวหรือ
บุคคลใน
ครอบครัว 

1. ผู้เรียนทุกคน
ร่วมกันระดม
พลังสมองคิดถึง
สิ่งที่น่าจะเกิดข้ึน
ได้ในสถานการณ์
จริง เช่น งานวัน
เกิด งานลอย
กระทง น้ าท่วม 
ฯลฯ 
2. ครูเสนอแนะ
ประเด็นที่ส าคัญ
เพ่ิมเติมปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชุมชนและ
ส่งผลต่อวิถีชีวิต
คนในครอบครัว 
เช่น ปัญหาขยะ 
น้ าเน่าเสีย ฯลฯ 

3. แบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนกลุ่มละ 5-
6 คน ให้แต่ละ
กลุ่มเลือกปัญหา
ที่สนใจ แล้ว
ร่วมกันศึกษาวิธี
แก้ปัญหา 
น าเสนอหน้าชั้น 
ท ารายงานส่ง 
และจัดป้ายนิเทศ 
 

- รายการ
เหตุการณ์ 
- การมีส่วน
ร่วมสร้าง
ความรู้และ
ผลงาน 
- บทบาท
สมมุติ 
- รายงานการ
แก้ปัญหา 
- การน าเสนอ
ผลงาน 
- การจัดป้าย
นิเทศ 
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เส้นทาง
เดินเรื่อง เนื้อหา 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผลการ
เรียนรู้ 

การวัดและ
ประเมินผล 

สื่อการ
สอน 

5. ผู้เชี่ยวชาญ - การ
แก้ปัญหาที่แต่
ละกลุ่มเสนอมี
ประสิทธิผล
หรือไม่ เพราะ
เหตุใด ควร
แก้ปัญหา
อย่างไร 

1. เชิญผู้มี
ความรู้ใน
ประเด็นที่
เกี่ยวข้องมา
พิจารณา
ผลงานของ
ผู้เรียน แสดง
ความคิดเห็น
และตอบข้อ
ซักถามของ
ผู้เรียน 
 

- การมี
ส่วนร่วม
ซักถาม
แสดงความ
คิดเห็น 
- การ
จัดการ 
 
 

- ใช้แบบ
ประเมินการมี
ส่วนร่วมและการ
จัดการแบบบ
รูบริค 4 ระดับ 

 

 
สื่อการเรียนการสอน 

หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะหรือสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติให้
บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนการสอนและตามจุดหมายของหลักสูตร ได้ดียิ่งขึ้นหรือรวดเร็วยิ่งขึ้น 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า สื่อประเภทต่างๆ มีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ต่างๆ ในระดับที่
แตกต่างกัน ดังตาราง 11 

 ตาราง 11 ประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากพฤติกรรมการเรียนรู้จากสื่อประเภท
ต่างๆ 

พฤติกรรมการเรียนรู้จากสื่อของผู้เรียน ประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ได้อ่าน 
ได้ยิน 
ได้เห็น 
           ได้เห็นและได้ยิน 
ได้พูด 
             ได้พูดและได้ท า 

 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ 20 
ร้อยละ 30 
ร้อยละ 50 
ร้อยละ70 
ร้อยละ 90 
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ดังนั้น ในการเลือกใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากการพิจารณาความ
เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน ความสนใจและวิธีเรียนของผู้เรียนแล้วสิ่งส าคัญที่
ครูควรต้องค านึงในการเลือกสื่อ คือ ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

สื่อการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  
1. ประเภทวัสดุ ได้แก่ ชอล์ก สี แผนภาพ แผนภูมิ ภาพถ่าย สไลด์ แถบบันทึกเสียง 

แถบบันทึกภาพและเสียง ฯลฯ 
2. ประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องฉายภาพยนตร์ กล้อง

ถ่ายรูป วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
3. ประเภทสิ่งพิมพ์ ได้แก่ เอกสารต าราเรียน แบบเรียน แบบฝึกหัด ใบความรู้ ชุด

การเรียน วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 
4. ประเภทเทคนิควิธี ได้แก่ วิธีการสอนแบบต่างๆ 

ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนที่ดีมี 
หลักในการพิจารณา ดังนี้  
1. ตอบสนองจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหา 
2. เหมาะสมกับวัยพ้ืนฐานและประสบการณ์ และจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจ  
4. หาได้ง่าย  
5. เหมาะสมทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและการปฏิบัติ 

 หลักในการใช้สื่อการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนจะบรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ ไม่ได้เกิด
จากการเลือกสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมตามเกณฑ์เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับวิธีการที่น ามาใช้ด้วย 
สื่อสามารถใช้ได้ในหลายโอกาส หลายสถานการณ์ ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กันเช่น เพ่ือน าเข้าสู่
บทเรียน เพ่ือเสนอเนื้อหา เพ่ือขยายความรู้ให้กว้างขวางขึ้น และเพ่ือการน าความรู้ไปใช้ ในกรณี
ดังกล่าวประสิทธิผลของสื่อย่อมแตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้  การใช้สื่อจึงต้องอาศัยทักษะและ
ความสามารถของผู้สอนที่จะพิจารณาว่า ควรใช้สื่อใด และในโอกาสอย่างไร หลักในการใช้สื่อที่พึงยึด
ถึงมีดังต่อไปนี้  

1. ตรวจสอบนักศึกษาอย่างละเอียดว่า สื่อนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างมีคุณสมบัติ
อย่างไร มีวิธีใช้อย่างไร มีสิ่งใดที่ควรระมัดระวัง หรือต้องเตรียมการก่อนน ามาใช้  

2. เตรียมสื่อที่จะใช้ให้พร้อม รวมทั้งสถานที่และอุปกรณ์ประกอบการใช้  
3. อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนว่า เหตุใดจึงต้องใช้สื่อดังกล่าว โดยเฉพาะให้ผู้เรียน

มองเห็นว่าสื่อนั้นจะช่วยให้เข้าใจเรื่องอะไรหรือตอบปัญหาใด และมีสิ่งนี้ใดบ้างที่ผู้เรียนจะต้องให้
ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้สื่อนั้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องกระท าก็คือ จะต้อง
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในคุณค่าของสื่อเสียก่อน และรู้วิธีและข้ันตอนการใช้สื่อ  

4. การใช้สื่อต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเวลา และต้องใช้อย่างคล่องแคล่ว  
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5. หลังจากใช้สื่อจะต้องมีการทบทวนและส ารวจดูว่า ผู้เรียนได้รับข้อมูลความรู้และ
เกิดความคิดใหม่ๆ ตามที่คาดไว้หรือไม่ ถ้าปรากฏว่ามีอะไรที่ยังไม่เป็นที่กระจ่างควรมีการทบทวนใหม่ 
หรือน าสื่อใหม่เข้ามาใช้แทน 

ประโยชน์ของการใช้สื่อการเรียนการสอน  
1. ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีความอยากรู้อยากเห็น  
2. ผู้เรียนเรียนได้ง่ายข้ึนมาให้จ าบทเรียนได้ดี  
3. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์  
4. ย่อขนาดของสิ่งที่ไม่สามารถน าเข้ามาในห้องเรียนได้  
5. ย่นเวลาและระยะทางกับสถานที่ได้ 
สื่อแต่ละประเภท จะมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ไม่เท่ากัน 

ดังนั้น ในการก าหนดสื่อการเรียนการสอนหลังจากวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาก าหนด
พฤติกรรมหรือทักษะที่มุ่งเน้นแล้ว ครูจะพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการสอนพร้อม ๆ ไปกับการก าหนด
สื่อการเรียนการสอนซึ่งต้องสอดคล้องกันว่า เทคนิควิธีนั้นส่งเสริมการฝึกพฤติกรรมหรือทักษะที่
ต้องการในขณะที่สื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา ความคิดหลัก หรือเอ้ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น 
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การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อก าหนดเทคนิควิธีสอนและสื่อ 
 ผู้สอนสามารถด าเนินการได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ตัวอย่างที่ 1 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้/เนื้อหา 

พฤติกรรม/ทักษะที่
มุงเน้น 

เทคนิค/วิธีสอน 
สื่อการเรียนการ

สอน 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
เขียนบรรยายภาพ
ตามความคิดของตน
ได้ 
เนื้อหา 
1. การคิดค้นและ
เลือกสรรค ามาใช้ใน
การเขียนบรรยาย 
2. การเรียบ
เรียงความคิดและ
ถ้อยค าส านวน 
3. การฝึกปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาทักษะการ
เขียนบรรยาย 

- การคิด 
- การอภิปราย
แสดงความคิดเห็น 
- กระบวนการกลุ่ม 
- การสื่อ
ความหมาย 
- การน าเสนอ 

1. ใช้เทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือ (TGT) 
แข่งขนัคิดและเขียน
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
ค าศัพท์ที่ก าหนดให้ 
2. ผู้เรียนกลุ่มละ 4 
คนช่วยกันเลือกสรร
ค าท่ีคิดกันไว้บรรยาย
ภาพที่ก าหนดให้ 
อภิปรายและสรุป
เกี่ยวกับเกณฑ์การ
เลือกสรรค าที่จะ
บรรยายภาพ พร้อม
เหตุผล 
3. แต่ละกลุ่มเขียน
บรรยายภาพแล้วแลก
กันตรวจผลงาน 
4. ผู้เรียนเลือกเขียน
บรรยายภาพตาม
ขั้นตอนที่ฝึก แล้วแลก
กันประเมิน 
 

1. บัตรค า 
2. ภาพที่มี
ความหมายหรือ
ความคิดแตกต่างกัน 
6 ภาพ 
3. กระดาษฟลิป
ชาร์ด 
4. ปากกา 
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ตัวอย่างที่  2 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้/เนื้อหา 

พฤติกรรม/ทักษะที่
มุ่งเน้น 

เทคนิค/วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีความรู้ความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมทาง
สังคม วัฒนธรรม ประ
วิติศาสตร์และ
ประชากรของทวีป
อเมริกาเหนือ 
ตลอดจนบทบาทใน
สังคมโลกและประเทศ
ไทย 
เนื้อหา 
ทวีปอเมริกาเหนือ 
1. สภาพทางสังคม
และวัฒนธรรม 
2. การเมืองการ
ปกครอง 
3. ประวัติศาสตร์และ
ประชากร 
4. บทบาทในสังคม
โลกและประเทศไทย 

- การค้นคว้า 
- การสร้างความรู้ 
- การอภิปรายการ
แสดงความคิดเห็น 
- กระบวนการกลุ่ม 
- การน าเสนอ
ผลงาน 

1. ใช้เทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือ (Jigsaw) 
แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่ม
ละ 4 คน ให้แต่ละคน
ศึกษาเนื้อหาคนละ 1 
หัวข้อ 
2. หลังผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มเล่าสิ่งที่ตนศึกษา
แล้วกลุ่มช่วยกันสรุป
ข้อความรู้และท าใบ
งาน 
3. ส่งตัวแทนเสนอ
ค าตอบ ทุกกลุ่ม
ร่วมกันตรวจสอบ
ความรู้และเพ่ิมเติม
จนชัดเจน 
4. ร่วมกันจัดป้าย
นิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข่าวจากหน้า
หนังสือพิมพ์ 
2. แผนที่แสดง
ลักษณะทางกายภาพ
ของทวีปอเมริกา
เหนือ 
3. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง
การเมืองการปกครอง
ของทวีปอเมริกา
เหนือ 

4. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง
ประวัติศาสตร์ของ
ทวีปอเมริกาเหนือ 
 5. ใบความรู้ที่ 3 
เรื่องสังคมและ
วัฒนธรรมของทวีป
อเมริกาเหนือ 
6. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง
บทบาทในสังคมโลก
และประเทศไทย  
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ตัวอย่างที่ 3  
จุดประสงค์การ
เรียนรู้/เนื้อหา 

พฤติกรรม/ทักษะที่
มุ่งเน้น 

เทคนิค/วิธีสอน สื่อการเรียนการสอน 

จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
นักเรียนสามารถ
แยกประเภทเอกสาร
ในบ้านและจัดเก็บ
เอกสารได้อย่างมี
ระเบียบ 
เนื้อหา 
1. ความส าคัญและ
ประโยชน์ของการ
จัดเก็บเอกสารใน
บ้าน 
2. ประเภทของ
เอกสารในบ้าน 
เอกสารส่วนตัว 
เอกสารครอบครัว 
เอกสารที่จัดเก็บไว้
เพียงระยะหนึ่ง 
3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดเก็บ
เอกสาร 
4. วิธีการจัดเก็บ
เอกสาร 

- การค้นคว้า 
- การสร้างความรู้ 
- การอภิปรายการ
แสดงความคิดเห็น 
- กระบวนการกลุ่ม 
- การน าเสนอ
ผลงาน 

1. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม 
ๆ ละ 3 คน ให้แต่ละ
คนในกลุ่มไปส ารวจ
เอกสารและการจัดเก็บ
เอกสารในบ้านตน
รายงานต่อกลุ่ม 
2. ทุกกลุ่มอภิปราย
เกี่ยวกับความส าคัญ
และประโยชน์ของการ
จัดเก็บเอกสารในบ้าน 
แล้วส่งตัวแทนรายงาน
ต่อชั้น 
3. สมาชิกแต่ละคนใน
กลุ่มแบ่งกันศึกษา
ค้นคว้าในหัวข้อต่อไปนี้
คนละ 1 หัวข้อ จากสื่อ
ต่าง ๆ  
- ประเภทของเอกสาร 
- วิธีการจัดเก็บ 
- ตัวอย่างการจัดเก็บ 
4. แต่ละกลุ่มพิจารณา
เอกสารที่สมาชิกแต่ละ
คนน ามาจากบ้านและ
เอกสารที่ครูเพ่ิมเติมให้ 
แล้วช่วยกันแยก
ประเภทเอกสารและ
จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
5. ทุกกลุ่มจัดท า
รายงานการจัดเก็บ
เอกสาร แล้วน าไปจัด
แสดง 

1. เอกสารตัวจริง
และส าเนาหลาย ๆ 
ประเภท 
2. แฟ้มเก็บเอกสาร 
3. ภาพการจัดเก็บ
เอกสาร 
4. ใบความรู้เกี่ยวกับ
การจัดเก็บเอกสาร 
5. ตัวอย่างการ
จัดเก็บเอกสารใน
ห้องสมุด 
6. ใบงาน  
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ตัวอย่างที่ 4 
จุดประสงค์การ
เรียนรู้/เนื้อหา 

พฤติกรรม/ทักษะ
ที่มุ่งเน้น 

เทคนิค/วิธีสอน 
สื่อการเรียนการ

สอน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
มีความรู้ความข้าใจ
เกี่ยวกับมลพิษใน
อากาศในด้านสาเหตุ
ผลกระทบและแนว
ทางการป้องกันแก้ไข 
เนื้อหา 
มลพิษในอากาศ 
- สาเหตุที่ท าให้เกิด
มลพิษในอากาศ 
- ผลกระทบของ
มลพิษในอากาศ 
- แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
มลพิษในอากาศ 

- การศึกษาค้นคว้า 
- กระบวนการคิด
วิเคราะห์ 
สังเคราะห์  
- กระบวนการ
แก้ปัญหา 
- การอภิปรายการ
แสดงความคิดเห็น 
- การสร้างความรู้ 
- กระบวนการกลุ่ม 
- การน าเสนอ
ผลงาน 

1. นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับภาพ/
วีดิทัศน์ เหตุการณ์ไฟ
ไหม้ป่า 
2. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 
ๆ ละ 6 คน แต่ละกลุ่ม
แบ่งสมาชิกเป็น 3 คู่ แต่
ละคู่รับผิดชอบศึกษา
และตอบค าถามตาม
ประเด็นของคนต่อกลุ่ม 
3. แต่ละคู่รายงานผล
การศึกษาและตอบ
ค าถามตามประเด็นของ
ตนต่อกลุ่ม 

4. แต่ละกลุ่มอภิปราย
ตรวจสอบค าตอบและ
สรุปค าตอบตามประเด็น
อีกครั้ง 
5. ตัวแทนกลุ่มแต่ละ
กลุ่มออกไปสรุปค าตอบ
ของกลุ่มตนหน้าชั้น
เรียน 
6. เมื่อน าเสนอครบทุก
กลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่ม
กลับไปพิจารณาประเด็น
ค าตอบอีกครั้งในกลุ่ม 
7. นักเรียนและครู
ร่วมกันสรุปประเด็นและ
สรุปเกี่ยวกับ
กระบวนการคิด
ไตร่ตรอง 

1. ภาพ/วีดิทัศน์ไฟ
ไหม้ป่าภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลก 
2. เอกสารเกี่ยวกับ
มลพิษในอากาศ 
3. ใบงานซึ่งมี
ค าถามที่ต้องใช้
กระบวนการคิดใน
การตอบประเด็น
ต่อไปนี้ 
- การระบุประเด็น
ปัญหา 
- การพิจารณาแยก
ข้อเท็จจริงจาก
ความคิดเห็น 
- การพิจารณา
ทางเลือกโดยการคิด
ไตร่ตรองลงข้อสรุป 
4. กระดาษฟลิป
ชาร์ดหรือแผ่นใน 
5. แผ่นภาพมลพิษ
ในอากาศ 
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บทสรุป 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ครูจะต้องศึกษาหลักสูตร เนื้อหาสาระจุดประสงค์ และความ

สนใจของผู้เรียน แล้วจึงน านวัตกรรมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้ส่งผลให้การจัดกิจกรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบการเรียนการสอน ควรมีการวางแผนเพ่ือพิจารณาว่าผู้เรียนเป็นใคร 
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานอย่างไร ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอนครั้งนั้นอย่างไร จะใช้วิธีการเรียนการสอนและ
กิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการเรียนอะไรบ้าง จึงจะสามารถท าให้การสอนนั้นบรรลุเป้าหมาย 
คือ ภายหลังเรียนแล้วรู้ เข้าใจ จดจ า น าไปใช้ ท าได้ สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทท่ี 8 

การจัดท าแผนการสอน 
 

บทน า 

 การท าแผนการสอน เป็นภารกิจส าคัญของครูผู้สอน ท าให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะสอน
อะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้ส่ืออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใดเป็นการเตรียมตัวให้
พร้อมก่อนสอน การท่ีผู้สอนได้วางแผนการสอนอย่างถูกต้องตามหลักการอยู่ร่วมช่วยให้เกิดความ
มั่นใจในการสอน ท าให้สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา สอนอย่างมีแนวทางและมีเป้าหมาย และเป็นค าสอน
ท่ีให้คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ 
ลักษณะ ขั้นตอนการจัดท าและหลักการวางแผนการสอน ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนท่ีดี เพื่อ
ส่งผลให้การเรียนการสอนด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ความหมายของแผนการวางแผนการสอน 

นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการวางแผนการสอนไว้ในแนวเดียวกัน ดังนี้ 
ฟื้น เหมทานนท์( 2528 : 309) ให้ความหมายของการวางแผนการสอนไว้ว่าการวางแผนการสอน 

เป็นการจัดวางโปรแกรมการสอนท้ังหมดในวิชาใดวิชาหนึ่งไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ครูผู้สอนได้จัดด าเนิน
กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรท่ีวางไว้ ดังนั้น ในแผนการสอนจะต้อง
ประกอบไปด้วยรายละเอียดตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ เช่น มีจุดประสงค์ ความคิดรวบยอด/หลักการ เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวัดผล/ประเมินผล และจ านวนคาบเวลาท่ีใช้สอน ทุกส่ิง
ทุกอย่างจะต้องจัดรวมไว้อย่างมีระบบระเบียบในแผนการสอน 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2525:129) อธิบายไว้ว่า การวางแผนการสอนเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อน
สอน เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจปัญหา การส ารวจ
ทรัพยากร การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน การก าหนดมโนมติ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียน ส่ือ
การสอน และการประเมินผลแล้วเขียนแผนออกมาในรูปของ จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพิจารณาไว้ว่า 
เป็นความหมายท่ีอธิบายถึงกิจกรรมและข้อมูลท่ีจะต้องใช้ในการวางแผนการสอน จึงสรุปความหมายได้ว่า 
การวางแผนการสอนคือ การเตรียมการสอนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางการสอน
ส าหรับครูอันจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลท่ีผู้สอน
ต้องเตรียมในการวางแผนการสอน ได้แก่  
  1. การก าหนดจุดประสงค์ 

  2. การคัดเลือกเนื้อหา 
  3. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  4. การเลือกส่ือการเรียนการสอน 

  5. การวัดผลประเมินผล 
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ความส าคัญของการวางแผนการสอน 

การวางแผนการสอนเป็นงานส าคัญของครูผู้สอน การสอนจะประสบผลส าเร็จด้วยดีหรือไม่มากหรือ
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผนการสอนเป็นส าคัญประการหนึ่ง ถ้าผู้สอนในการวางแผนการสอนท่ีดีก็
เท่ากับบรรลุจุดหมายปลายทางไปแล้วครึ่งหนึ่ง การวางแผนการสอนจึงมีความส าคัญหลายประการ ดังนี้ 

1. ท าให้ผู้สอนสอนด้วยความมั่นใจ เมื่อเกิดความมั่นใจในการสอน มักจะสอนด้วยความ
คล่องแคล่ว เป็นไปตามล าดับข้ันตอนอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เพราะได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว 
การสอนก็จะด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์ 

2. ท าให้เป็นการสอนท่ีมีคุณค่าคุ้มกับเวลาท่ีผ่านไป เพราะผู้สอนสอนอย่างมีแผนมีเป้าหมาย 
และมีทิศทางในการสอนมิใช่สอนอย่างเล่ือนลอย ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้ ความคิด เกิดเจตคติ เกิด
ทักษะ และเกิดประสบการณ์ใหม่ตามท่ีผู้สอนวางแผนไว้ ท าให้ในการเรียนการสอนมีท่ีมีคุณค่า  

3. ท าให้เป็นการสอนท่ีตรงตามหลักสูตร ท้ังนี้ถ้ามีการวางแผนการสอนผู้สอนต้องศึกษา
หลักสูตรท้ังด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อหาสาระท่ีจะสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้
ส่ือการสอน และการวัดผลประเมินผล แล้วจัดท าออกมาเป็นแผนการสอน เมื่อผู้สอนสอนตาม
แผนการสอนก็ย่อมท าให้เป็นการสอนท่ีตรงตามจุดหมายและทิศทางของหลักสูตร  

4. ท าให้การสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าการสอนท่ีไม่มีการวางแผนเนื่องจากใน
การวางแผนการสอน ผู้สอนต้องวางแผนอย่างรอบคอบในทุกองค์ประกอบของการสอน รวมท้ังการ
จัดเวลา สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะเอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก
และง่ายดายขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการวางแผนการสอนท่ีรอบคอบและ ปฏิบัติตามแผนการสอนท่ีวางไว้ผล
ของการสอนย่อมส าเร็จได้ดีกว่าการไม่ได้วางแผนการสอน  

5. ท าให้ผู้สอนมีเอกสารเพิ่มความจ า สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสอนต่อไป ท าให้ไม่
เกิดความซ้ าซ้อน และเป็นแนวทางในการบทวนหรือการออกข้อทดสอบเพื่อวัดผลประเมินผลผู้เรียน
ได้ นอกจากนี้ท าให้ผู้สอนมีเอกสารไว้ให้แนวทางหาผู้ท่ีเข้าสอนแทนในกรณีจ าเป็น เมื่อผู้สอนไม่
สามารถเข้าสอนเองได้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีต่อเนื่องกัน  

6. ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อผู้สอนและต่อวิชาท่ีเรียน ท้ังนี้เพราะผู้สอนสอนด้วยความ
พร้อม เป็นความพร้อมทางด้านจิตใจ และความพร้อมทางด้านวัตถุ ความพร้อมทางด้านจิตใจ คือ 
ความมั่นใจในการสอน เพราะผู้สอนได้เตรียมการสอนไว้อย่างพร้อมเพียง เมื่อผู้สอนเกิดความพร้อม
ในการสอนย่อมสอนด้วยความกระจ่างแจ้ง ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทเรียน อัน
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อผู้สอนและต่อวิชาท่ีเรียน 
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ลักษณะการวางแผนการสอน 

ลักษณะการวางแผนการสอนท าให้ผู้สอนได้ทราบว่าจะต้องสอนอะไร สอนอย่างไร ความ
เมื่อใด ใช้เวลาเท่าใด ใช้อะไรประกอบการสอนบ้าง และวัดผลประเมินผลอย่างไร ดังนั้น ในการวาง
แผนการสอนเพื่อให้ได้ทราบข้อมูลดังกล่าว จึงต้องท าเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

1. จัดท าเป็นก าหนดการสอน  
2. จัดท าเป็นแผนการสอน 

แต่ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้ 
ก าหนดการสอน 

ก าหนดการสอนเป็นเอกสารส าคัญท่ีครูทุกคนจะต้องใช้เป็นหลักในการวางแผนการสอน
จัดเป็นการวางแผนการสอนระยะยาวตลอดภาคเรียน หรือตลอดปีการศึกษาโดยไม่มีรายละเอียด 
มากนัก 

ก าหนดการสอน คือ แผนงานการสอนหรือโครงการสอนท่ีจัดท าขึ้นจากหลักสูตรและคู่มือครู 
หรือแนวการสอนของกรมวิชาการ โดยก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญ จ านวนข้ามคาบเวลา และสัปดาห์ท่ี
สอนไว้ตลอดภาคเรียน หรือตลอดปีการศึกษา ท าให้ผู้สอนในทราบว่าตลอดภาคเรียนนั้น ในแต่ละ
สัปดาห์จะต้องสอนเนื้อหาใดบ้าง จัดกิจกรรมข้อใดและในเวลากี่คาบก าหนดการสอนเป็นการวางแผน
ระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท าให้เสร็จก่อนเริ่มเปิดภาคเรียนหรือปีการศึกษาใหม่ เพราะก าหนดการ
สอนมีความส าคัญดังต่อไปนี้  

1. เป็นแนวทางในการท าแผนการสอนของครู กล่าวคือ การจัดท าแผนการสอน
จ าเป็นต้องดูก าหนดการสอนเป็นหลัก ท้ังนี้เพราะก าหนดการสอนจะบ่งให้ทราบว่าในแต่ละวันของ
สัปดาห์จะต้องสอนเนื้อหาใด กิจกรรมข้อใด ผู้สอนก็จะท าแผนการสอนของเนื้อหาท่ีจะสอนในแต่ละ
วันแต่ละวิชาได้ถูกต้องตรงกันกับก าหนดการสอน  

2. ท าให้ครูได้เขียนแผนงานการสอนระยะยาว ได้ทราบเนื้อหาท่ีจะต้องสอนตลอด
ภาคเรียนนั้นเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัว และการวางแผนท างานตลอดภาคเรียนหรือตลอดปี
การศึกษา  

3. เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารของโรงเรียน ในการวางแผนงาน
บริหารด้านวิชาการของโรงเรียน เช่น การวางแผนจัดท าตารางสอน หรือครูเข้าสอนจัดเตรียมเอกสาร 
จัดเตรียมวันสอบกลางภาค สอบปลายภาค จัดเตรียมส่ือการสอน เตรียมห้องสมุด เตรียมห้องเรียน 
เตรียมการใช้อาคารสถานท่ีต่างๆ เป็นต้น   

4. เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการเตรียมการสอนอย่างกว้างๆในกรณีท่ีก าหนดการ
สอนมีรายละเอียดมากพอก็สามารถใช้ก าหนดการสอนแทนแผนการสอนได้ท าให้ครูผู้สอนสามารถ
เรียนส่ือการสอน เตรียมอย่างวิทยาการ เตรียมวิทยากร เตรียมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเอกสาร
ต ารา โดยดูจากก าหนดการสอนได้ การจัดท าก าหนดการสอน โดยท่ัวไปจะท า ใน 2 ประเภท ได้แก่  

1. ก าหนดการสอนรายวัน ก าหนดการสอนประเภทนี้จะบ่งให้ผู้สอนทราบว่าในแต่
ละวันตลอดปีการศึกษา (ประมาณ 200 วัน) จะสอนเนื้อหาใด กิจกรรมข้อใด ในหน้าใด ของคู่มือครู 
หรือแนวการสอนของกรมวิชาการของแต่ละวิชา ตามคาบเวลาท่ีก าหนดไว้ในตารางสอน  
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2 .ก าหนดการสอนรายสัปดาห์ ก าหนดการสอนประเภทนี้จะบ่งให้ผู้สอนทราบว่าใน
แต่ละสัปดาห์ (ประมาณ 40 สัปดาห์หรือตลอดปีการศึกษา) จะต้องสอนบทใด เนื้อหาหน่วยใด 
กิจกรรมข้อใด ในหน้าในของคู่มือครู หรือแผนการสอนของกรมวิชาการ และแต่ละวิชาในสัปดาห์นั้น
จะสอนในเวลากี่คาบ 

ผู้จัดท าก าหนดการสอนโดยหน้าท่ีทางตรงแล้ว ผู้จัดท าก าหนดการสอนก็คือครูผู้สอนนั่นเอง 
แต่ในทางปฏิบัติจริง ผู้สอนมักจะใช้ก าหนดการสอนท่ีโรงเรียนมีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องเป็นผู้จัดท าอย่าง
เองอย่างไรก็ตามบุคคลท่ีมีส่วนในการจัดท าก าหนดการสอน(อาภรณ์ ใจเท่ียง.2540 : 196-199)ได้แก่  

1. คณะครูในโรงเรียน ซึ่งฝ่ายวิชาการแต่งต้ังให้เป็นผู้จัดท าร่วมกัน โดยแยกเป็นแต่ละ
ช้ันเรียน 

2. คณะครูในกลุ่มโรงเรียนขอความร่วมมือให้ทางโรงงานส่งตัวแทนไปร่วมการจัดท า
เพื่อเป็นก าหนดการสอนไว้ใช้ประจ าของกลุ่มโรงเรียนนั้นๆ  

3. ศึกษานิเทศก์ประจ าส านักงานการประถมศึกษาของจังหวัดในระดับประถมศึกษา 
หรือศึกษานิเทศก์ประจ าเขตการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เป็นผู้ร่วมกันจัดท าก าหนดการสอน เพื่อ
ส่งให้แต่ละโรงเรียนในเขตท่ีรับผิดชอบได้ใช้ ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน และแก่
โรงเรียน 

 

รูปแบบของการก าหนดการสอน 

ในการเขียนก าหนดการสอน จะเขียนเนื้อหาอย่างกว้างๆ แต่พอสังเขป ไม่มีรายละเอียดมาก
เหมือนแผนการสอนประจ าวัน รูปแบบของก าหนดการสอนมีแตกต่างกันไปตามข้อตกลงของผู้บริหาร
แต่ละโรงเรียน ในท่ีนี้ขอเสนอ 3 รูปแบบท่ีนิยมใช้ดังนี้ 
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รูปแบบท่ี 1 ประกอบด้วยสัปดาห์ เนื้อหา จ านวนคาบเวลาดังตัวอย่าง (กรมวิชาการ. 2522 : 22-24) 

ตัวอย่างก าหนดการสอนรูปแบบท่ี 1  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

สัปดาห์ท่ี รายการสอน 
จ านวน
คาบ 

หมายเหตุ 

 

 

 

1.ทักษะ 

 1.1 ภาษาไทย 

เนื้อหา  แผนเตรียมความพร้อมท่ี  1  12 คาบ 

เนื้อหา  แผนเตรียมความพร้อมท่ี  2  6  คาบ 

เนื้อหา  แผนเตรียมความพร้อมท่ี  3   6  คาบ 

เนื้อหา  แผนเตรียมความพร้อมท่ี  4   6  คาบ 

เนื้อหา  แผนเตรียมความพร้อมท่ี  5   6  คาบ 

2. สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

 2.1 ตัวเรา (24 คาบ) 
 เนื้อหา การท าความสะอาดร่างกาย 

   2.1.1  การท าความสะอาดปากและฟัน (7 คาบ) 
   2.1.1  การแปรงฟันท่ีถูกวิธี (6 คาบ) 
   2.1.3  การรักษาความสะอาดมือ เท้า ผิวหนัง  
ผม  เล็บ  (11 คาบ) 
 2.2  ข่าว เหตุการณ์ วันส าคัญ ตรวจสุขภาพ     
(5 คาบ) 
3. สร้างเสริมลักษณะนิสัย 

  3.1 พลศึกษา 

  เนื้อหา  การเคล่ือนไหวขั้นพื้นฐาน 

- เคล่ือนไหวจากท่ายืนกระโดด 

- เคล่ือนไหวจากท่านอนและนั่ง 
  3.2  ดนตรี – นาฏศิลป์ 
  เนื้อหา  จังหวะการเคล่ือนไหวการเดิน  วิ่ง  
กระโดด  ของคน 

4  จริยธรรม 

  เนื้อหา  ความเมตตากรุณา 

37 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

ช้ัน. ป.1 สัปดาห์แรก
ไม่สอนคณิตศาสตร์
น าคาบเวลามาสอน
ภาษาไทยท้ังหมด 

 

กลุ่มนี้เป็นเรื่องของ
ประสบการณ์ท่ีอยู่
ใกล้ตัวนักเรียนซึ่ง
เป็นการเริ่มต้นการ
ปลูกฝังนิสัยจึงขยาย
คาบเวลาไว้ส าหรับ
ฝึกภาคปฏิบัติมากขึ้น
เพราะในสัปดาห์แรก
นี้นักเรียนยงัไม่มี
ความพร้อม 

 

 

 

 รวม 75  
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รูปแบบท่ี 2 มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นจากรูปแบบท่ี 1 คือ เพิ่มกิจกรรมและส่ือการเรียน 

ตลอดจนบอกจุดประสงค์ท่ีผู้สอนจะต้องด าเนินการวัดผลไว้ท าให้สะดวกแก่ผู้อ่านมากขึ้น ดังตัวอย่าง 
สุพิน บุญชูวงศ์( 2532 :  135–136)ได้น าเสนอไว้ ดังนี้ 
ตัวอย่างก าหนดการสอนรูปแบบท่ี 2 

กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

สัปดาห์ เนื้อหา - กิจกรรม คาบ ส่ือการเรียน หมายเหตุ 

1 กลุ่มการงานอาชีพและพื้นฐาน
อาชีพการท าความสะอาดบ้าน 

-  การจัดบ้าน 

-  บริการภายในบ้าน  
- การท าความสะอา 
- การกวาดหยากไย่  
-  การเช็ดฝุ่น   
- กวาดพื้น   
- ถูพื้น 

- การท าความสะอาดและการ
เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การท าความสะอาด  
 

 

 

  5 เลือกใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ีระบุไว้
ในส่ือการเรียนให้
เหมาะสมกับ
กิจกรรม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

รูปแบบท่ี 3 เป็นก าหนดการสอนท่ีอาจใช้แทนแผนการสอนประจ าวันได้ เพราะบอก
รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้น ท้ังด้านเนื้อหา/กิจกรรม จุดประสงค์การสอน และส่ือการสอนตลอดจนมีช่อง
ส าหรับบันทึกผลการสอนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สอนด้วย ดังตัวอย่างท่ี 3 ซึ่งดัดแปลงจากก าหนดการ
สอนรายวัน ของ จงกล จันทมงคล และคณะ (2522 : 3) 

ตัวอย่างก าหนดการสอนรูปแบบท่ี 3 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

 

 

 

 

 

วันท่ี
สอน 

จ านวน
คาบ 

เนื้อหา – กิจกรรม 
แผนการสอน/

คู่มือครู 

บันทึกก่อนการสอน 
(จุดประสงค์ ส่ือการ

เรียน) 

บันทึกการ
สอน 

 4 -นิทานเด็กขายขนม  
(ภาคผนวก) 
กิจกรรม 

1. ฟังนิทาน 

2. แสดงบทบาท
สมมุติตามนิทาน 

3. ร่วมอภิปรายแสดง
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระดานด า 
4. เขียนข้อสรุปบน
กระดานด า 
5. เขียนข้อสรุปตัว
บรรจงเต็มบรรทัด 

 

ภาษาไทย  
คู่มือฯ เล่ม 1  
แผนท่ี  11 

หน้า 113-114 

จุดประสงค์ เมื่อ
นักเรียนฟงันิทานจบ
แล้ว สามารถ 

1. แสดงบทบาทสมมุติ
จากเรื่องได้ 

2. อภิปรายและแสดง
ข้อคิดเห็นจากเนื้อ
เรื่องได้ถูกต้อง 
3. อ่านข้อสรุปท่ีครู
เขียนไว้บนกระดายได้
ถูกต้อง 
4. เขียนข้อสรุปตัว
บรรจงเต็มบรรทัดได้
ถูกต้อง 
ส่ือการเรียน 

1. ภาพวาดประกอบ
นิทาน 

2. หน้ากากรูปสัตว์
ประกอบการแสดง
บทบาทสมมุติ 
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แผนการสอน 

แผนการสอนท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ เป็นแผนการสอนประจ าวันซึ่งจะเรียกส้ันๆ ว่าแผนการสอน 
แผนการสอนในท่ีนี้หมายถึงบันทึกการสอนประจ าวันแต่เดิม ซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้จัดท าขึ้นจากคู่มือครู
หรือแนวการสอนของกรมวิชาการ 

ความหมายของแผนการสอน 

 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแผนการสอนไว้ ดังนี้ 
สงบ ลักษณะ (2533 : 1) ให้ความหมายของแผนการสอนไว้ว่า แผนการสอน คือ การน าวิชาหรือ

กลุ่มประสบการณ์ท่ีจะต้องท าแผนการสอนตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การใช้ส่ือ อุปกรณ์การสอน และการวัดผลประเมินผล โดยจัดเนื้อหาสาระและจุดประสงค์การเรียนย่อยๆ ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือจุดเน้นของหลักสูตร สภาพของผู้เรียน ความพร้อมของโรงเรียนในด้านวัสดุ
อุปกรณ์และตรงกับชีวิตจริงในห้องเรียน ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532 : 187) ให้ความหมายของแผนการสอนไว้
ว่าแผนการสอนเป็นแผนซึ่งก าหนดขั้นตอนการสอนครูมุ่งหวังจะให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหา
และประสบการณ์หน่วยใดหน่วยหนึ่งตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ สุกัญญา  ธาธีวรรณ (2521:209) อธิบาย
ความหมายของแผนการสอนไว้ว่าเป็นแผนการสอนส่วนขยายของหลักสูตร ซึ่งก าหนดแนวทางการสอน และ
การจัดกิจกรรมเสนอแนะแก่ครู โดยยึดถือจุดประสงค์ของการเรียนรู้และความคิดรวบยอดในหลักสูตรไว้เป็น
หลักจากความหมายของแผนการสอนท่ีประมวลมาท้ังหมดนี้สังเกตได้ว่า เป็นความหมายท่ีครอบคลุมท้ังด้าน
ลักษณะ ท่ีมา และส่ิงท่ีควรก าหนดไว้ในแผนการสอน จึงสรุปความหมายของแผนการสอนได้ว่า แผนการสอน 
คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า แผนการสอนเป็นแผนท่ีผู้สอนจัดท าขึ้น
จากคู่มือครูหรือแนวการสอนของกรมวิชาการ ท าให้ผู้สอนทราบว่าจะสอนเนื้อหาใด เพื่อจุดประสงค์ใด สอน
อย่างไร ใช้ส่ืออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด 

 

ความส าคัญของแผนการสอน 

แผนการสอนเปรียบได้กับได้พิมพ์เขียวของวิศวกรหรือสถาปนิกท่ีใช้เป็นหลักในการควบคุม
งานก่อสร้าง วิศวกรหรือสถาปนิกจะขาดพิมพ์เขียวไม่ได้ฉันใด ผู้เป็นครูก็ขาดแผนการสอนไม่ได้ฉันนั้น 
ยิ่งผู้สอนได้ท าแผนการสอนด้วยตัวเอง ก็จะยิ่งให้ประโยชน์ใส่ตนเองมากเพียงนั้น สงบ ลักษณะ  
(2533 : 3-4) ได้กล่าวถึงผลดีของการท าแผนการสอนไว้ สรุปได้ดังนี้  

1. ท าให้เกิดความวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนท่ีมีความหมายยิ่งขึ้น เพราะเป็นการจัดท าอย่างมี
หลักการท่ีถูกต้อง  

2. ช่วยให้ครูมีส่ือการสอนท่ีท าด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
ท าให้สอนได้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร และสอนได้ทันเวลา 

3. เป็นผลของวิชาการท่ีสามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้  
4. ช่วยให้ความสะดวกแก่ครูผู้สอนแทนในกรณีท่ีผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้ 
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องค์ประกอบของแผนการสอน 

องค์ประกอบของแผนการสอน เกิดขึ้นจากความพยายามตอบค าถามดังต่อไปนี้  
1. สอนอะไร (หน่วย หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระส าคัญ)  
2. เพื่อจุดประสงค์อะไร (จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม)  
3. ตัวสาระอะไร (โครงร่างเนื้อหา) 
4.ใช้วิธีการใด (กิจกรรมการเรียนการสอน) 

5.ใช้เครื่องมืออะไร (ส่ือการเรียนการสอน)  
6. ทราบได้อย่างไรว่าประสบความส าเร็จหรือไม่ (วัดผลประเมินผล) 

เพื่อตอบค าถามดังกล่าว จึงก าหนดให้แผนการสอนมีองค์ประกอบ ดังนี้  
1. วิชา หน่วยที่สอน และสาระส าคัญ (ความคิดรวบยอด) ของเรื่อง 
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
3. เนื้อหา  
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

5. ส่ือการเรียนการสอน  
6. วัดผลประเมินผล 

 

หลักการเขียนแผนการสอน 

การเขียนแผนการสอนเป็นงานท่ีไม่ยาก แต่ผู้ท่ีจะไม่คุ้นเคยจะรู้สึกว่าเป็นภาระหนักอย่างไรก็
ตาม ถ้าได้ฝึกเขียนอย่างสม่ าเสมอ ผลท่ีได้จะคุ้มค่ากับเวลาอย่างแท้จริง ผู้เป็นครูและนักศึกษาครู
จ าเป็นต้องฝึกเขียนให้ถูกต้องตามหลักการส่ิงท่ีควรเขียนให้ชัดเจนในแผนการสอนได้แก่  

1. ช่ือเรื่อง หรือช่ือหัวข้อเรื่องย่อย  
2. จ านวนคาบ  
3. สาระส าคัญ  
4. จุดประสงค์การเรียน  
5. เนื้อหา  
6. ส่ือการเรียนการสอน  
7. กิจกรรมการเรียนการสอน  
8. การวัดผลประเมินผล 
 

ตัวอย่างแผนการสอนวิชาสังคมศึกษา ส. 101 (สงบ ลักษณะ. 2533 : 23-26) 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เวลา 3 คาบ 

เร่ืองการ อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม     

สาระส าคัญ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมาจากการตระหนักในปัญหาความจ าเป็นและ 

ร่วมมือการหาทางแก้ปัญหา 
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1. ระบุปัญหาของส่ิงแวดล้อมท่ีสมควรปรับปรุงแก้ไขได้  
 2. บอกผลท่ีตามมาให้ได้ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข  
 3. ระบุส่วนประกอบส าคัญๆ ท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไขท่ีสาเหตุนั้น
ได้ 

 4. ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และผู้สมควรมีส่วนร่วมปฏิบัติได้  
 5. สรุปคุณค่าของการปฏิบัติและแนวทางการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พัฒนา
ส่ิงแวดล้อมได้ 

สื่อการเรียนการสอน  
 1. ภาพเปรียบเทียบส่ิงแวดล้อมท่ีไม่พึงปรารถนาและภาพท่ีพึงปรารถนา  
 2. ป้ายนิเทศแสดงข่าวสังคมท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม  
 3. เอกสารอ้างอิงประกอบการค้นคว้าของนักเรียน เช่น หนังสือเรียนสังคมศึกษา หนังสือ
ค้นคว้าในห้องสมุด (ควรระบุช่ือหนังสือด้วยถ้าท าได้) 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ครูยกเหตุการณ์ในสังคมหรือเสนอจากหนังสือพิมพ์ หรือเสนอภาพท่ีแสดงถึงสภาพความ
ไม่น่าพึงพอใจในเรื่องส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมสัก 5 กรณี เช่น 
ภาพป่าสมบูรณ์ ภาพป่าต้นไม้ถูกตัดมีแต่ตอ ฯลฯ แล้วให้นักเรียนแบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม วิเคราะห์ระบุ 
  - ส่ิงท่ีเป็นปัญหา 
  - ผลท่ีตามมาถ้าปัญหายังมีอยู่ 
  - สาเหตุของปัญหา 
 แล้วให้ผู้แทนกลุ่มสรุปผลให้ทุกคนทราบ 

 2. ครูต้ังค าถามให้นักเรียนอภิปรายถึงหัวข้อส าคัญท่ีควรศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้ค าตอบ
เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ต้องการของการอนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม แล้วช่วยกันจัดเป็นประเด็นใหญ่ๆ เช่น 

  - การรักษาแม่น้ า 
  - การเพิ่มสีเขียวให้พื้นท่ีชุมชนของเรา 
  - การยึดมั่นในประเพณีไทย 

   ฯลฯ 

 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนให้วางแผนศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ (รวมท้ังหนังสือเรียน) เพื่อ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายในผลท่ีต้องการ ระบุผู้ท่ีควรมีส่วนร่วม และบทบาทหน้าท่ี
ของบุคคลต่างๆ โดยมีใบงานใบความรู้จากครูแจกให้นักเรียนใช้ประกอบการค้นคว้า 

 4. ผู้แทนกลุ่มน าเสนอต่อช้ันเรียนและนักเรียน อภิปรายเปรียบเทียบผลดี ข้อจ ากัดของแต่ละ
แนวทาง และข้อเสนอแนะ  
 5. นักเรียนสรุปเป็นเจตนารมณ์และกิจกรรมสืบเนื่องท่ีควรยึดถือปฏิบัติตลอดไปเพื่อการ
อนุรักษ์พัฒนาส่ิงแวดล้อม 
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การวัดผลและประเมินผล  
 1. วัดความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลท่ีตามมาถ้าปัญหาไม่ได้รับการ
แก้ไข โดยการพิจารณาจากกิจกรรม อภิปราย รายงาน ตอบค าถามของนักเรียน  
 2. วัดความสามารถในการวางแผนก าหนดแนวปฏิบัติ และคุณภาพของการปฏิบัติจาก
รายงานผลการค้นคว้า  
 3. วัดเจตคติจากการสังเกตพฤติกรรมการกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม และคุณภาพของ
ผลงาน 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2551 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1     เวลา 1  ช่ัวโมง     
เรื่อง ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล     ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
รายวิชาดนตรี ศ23101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ผู้สอน นาย................................    ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ 

โรงเรียน...................................    อ า เภ อ .. .. . . . . . จั ง ห วั ด .. .. . . . . . . . . . . .                                   
ใช้สอนวันท่ี 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

1. สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด 

 การ ก าเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นต้ังแต่สมัยโบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่าย  ๆจาก
ธรรมชาติรอบข้างคือ เริ่มจากการปรบมือผิวปาก เคาะหิน หรือน ากิ่งไม้มาตีกันซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเครื่อง
ดนตรีท่ีมีรูป ทรงลักษณะต่างๆ ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติ โดยมีการแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมและ
ลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลท่ีเป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวันตกท่ีน ามา
เล่นกัน แพร่หลายในปัจจุบัน ส าหรับการก าเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีก
โบราณท่ี สร้างเครื่องดนตรีขึ้นมา 3 ชนิดคือ ไลรา คีธารา และออโรสจนต่อมามีการพัฒนาสร้างเครื่องดนตรี
ประเภทต่างๆ ท้ังประเภทเครื่องสายเครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะ เช่น
ไวโอลิน ฟลุต ทรัมเป็ต กลองชุด กีตาร์ ฯลฯโดยพบเครื่องดนตรีสากลได้ในวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ ต้ังแต่
สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันประวัติดนตรีตะวันตกเริ่มจากยุคกลางหรือท่ีเรียกว่า ยุคเมดิอิวัล ต่อเนื่องด้วย ยุค
รีเนซองส์ ยุคบาโรค ยุคคลาสสิค ยุคโรแมนติก ยุคอิมเพรสช่ันนิสติก และยุค ศริสต์ศตวรรษท่ี 20 โดยในแต่
ละยุคมีการพัฒนาทางด้านดนตรีท่ีแตกต่างกันไปตามจินตนาการของคีตกวี  นอกจากนี้ปัจจัยทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นส่วนหนึ่ง ท่ีท าให้ดนตรีมีการปรับเปล่ียน
ไปตามช่วงเวลาต่าง  ๆจนท าให้รูปแบบของดนตรีในแต่ละยุคมีเอกลักษณ์ เป็นของตน 

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

   2.1  มาตรฐาน ศ 2.2   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล 

  2.2  ตัวช้ีวัด ข้อท่ี 1 บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีแต่ละยุคสมัย     
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3.  จุดประสงค์การเรียนรู้       

 3.1  บอกประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีสากลได้ 

4. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 

  4.1 ด้านความรู้  ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีสากล                                                    

   4.2  ด้านทักษะกระบวนการ การคิด การเขียน  การสนทนาซักถาม การให้เหตุผล 
การสรุปความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ 

4.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ   

5  สมรรถนะส าคัญส าหรับผู้เรียน 

  5. 1  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์การ
คิดสังเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการคิดอย่างเป็นระบบ 

  5. 2  ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหา
และอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

   5.3  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของนักเรียนในการน า
กระบวนการต่างๆไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันการท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   6.1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ เป็นอยู่พอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คาบนี้ จะเน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
    6.1.1 การมีวินัย นักเรียนมาเรียนทันเวลา แต่งกายเรียบร้อย พูดจาไพเราะ 
ท างานส่งทันตามก าหนด 

    6.1.2 ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนต้องต้ังใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน
ของ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต 

              6.1.3 มุ่งมั่นในการท างาน นักเรียนต้ังใจเรียนหนังสือและท างานส่งครูได้
อย่างมีคุณภาพ      

7.  ชิ้นงานภาระงาน ระหว่างการจัดกิจกรรม 

7.1  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล   
  7.2  ท าใบกิจกรรม เรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล   
   7.3 ท าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล   

8. กิจกรรมการเรียนการสอน 

  8.1 กิจกรรมท่ี 1 วิธีสอนโดย การใช้ชุดการสอนวิชาปฏิบัติดนตรีสากล เล่มท่ี 1   
จ านวน 1 ช่ัวโมง 
    8.1.1 (ขั้นน า)ครูน าวีดีทัศน์การแสดงดนตรีสากลประเภทต่างๆ ให้นักเรียน
ได้รับชม หลังจากนั้นครูถามนักเรียนว่า ดนตรีท่ีนักเรียนได้รับชมนั้น คือดนตรีอะไร หลังจากท่ี
นักเรียนตอบค าถามแล้วครูจึงท าการเฉลย หลังจากนั้นครูจึงบอกนักเรียนว่า ในวันนี้ เราจะมา
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ท าการศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล หลังจากนั้นครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ และ
ผลการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับทราบ 

    8.1.2 (ขั้นสอน)ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ประวัติความ
เป็นมา ของดนตรีสากล   
    8.1.3 ครูแจกชุดการสอน เล่มท่ี 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของดนตรี
สากลให้นักเรียนทุกคน 

   8.1.4 นักเรียนอ่านค าส่ังในชุดการสอนเล่มท่ี 1 เรื่อง ประวัติความเป็นมา
ของดนตรีสากล 

   8.1.5 นักเรียนศึกษาเรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล โดยให้
นักเรียนร่วมกันสนทนา อภิปรายกันเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยครูคอยเป็นท่ี
ปรึกษาและคอยตั้งค าถามกระตุ้นนักเรียนเป็นระยะๆ 

   8.1.6 นักเรียนท าใบกิจกรรม เรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล   
   8.1.7 นักเรียนตอบค าถามแบบเรียงล าดับ ลงในใบกิจกรรม 

   8.1.8 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบกิจกรรม 

   8.1.9 ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 นาที หลังจากนั้นครูท า
การตรวจแบบทดสอบ พร้อมแจ้งผลคะแนนให้นักเรียนได้รับทราบ 

   8.1.9 (ขั้นสรุป)ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องประวัติความเป็นมาของ
ดนตรีสากลและเรื่องเครื่องดนตรีสากลร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง 

9. กิจกรรมหลังเรียน/ผลงาน 

 ครูมอบหมายให้นักเรียนไปค้นคว้าประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีสากล
เพิ่มเติมโดยให้นักเรียนไปค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ห้องเรียนดนตรี 
ฯลฯ แล้วให้น ามาส่งครูในสัปดาห์ถัดไป 

10. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
       10.1 ส่ือการเรียนรู้ ชุดการสอน เครื่องดนตรี วีดีทัศน์ รูปเครื่องดนตรี ซีดีเพลง รูป
ปั้น หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ใบงาน   

  10.2  แหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนดนตรี ห้องสมุด ห้องไอซีที  
11. การวัดผลประเมินผล 

  11.1 ผู้วัดผล 

  ครู  นักเรียน   
  11.2 ส่ิงท่ีจะวัดผล 

  ส่ิงท่ีจะวัดผลจะท าการวัดด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยมีวิธีการวัดผลรูปแบบต่างๆเช่น  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การสอบถาม การประเมิน
ช้ินงาน การทดสอบ  
   11.2.1 ด้านความรู้  

การวัดผลด้านความรู้ จะวัดในเนื้อหาเรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรี
สากล  
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    11.2.2 ด้านทักษะกระบวนการ 

   สังเกตจากการตอบค าถาม  กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สังเกต
จากการท างานเป็นกลุ่ม  
        11.2.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     11.2.3.1 มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    11.2.3.2 ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตามระเบียบการสอนไม่ลอก
การบ้าน มีวินัย เข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

    11.2.3.3 ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการจด
บันทึกอย่างเป็นระบบ 

    11.2.3.4 เป็นอยู่พอเพียง ใช้อุปกรณ์อย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
    11.2.3.5 มุ่งมั่นในการท างาน มีความต้ังใจในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย อดทนไม่ท้อแท้ต่ออุป/สรรค์เพื่อให้งานส าเร็จ 

    11.2.3.6 รักความเป็นไทย เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

    11.2.3.7  มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อผู้อื่น มีน้ าใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 

11.3  ประเด็นท่ีวัด 

   11.3.1  ด้านความรู้ การวัดผลด้านความรู้จะวัดในเรื่องประวัติความเป็นมา
ของดนตรีสากลและวิวัฒนาการของดนตรีสากล   
    11.3.2  ด้านทักษะกระบวนการ วัดด้านทักษะการคิด การท างานเป็นกลุ่ม    
    11.3.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    11.3.3.1  มีความรักชาติศาสน์กษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นชาติ ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    11.3.3.2  ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตามระเบียบการสอนไม่ลอกการบ้าน 

    11.3.3.3  มีวินัย เข้าเรียนตรงเวลา แต่งกายเรียบร้อย ปฏิบั ติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 

    11.3.3.4  ใฝ่เรียนรู้  แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ มีการจด
บันทึกอย่างเป็นระบบ 

    11.3.3.5  เป็นอยู่พอเพียง ใช้อุปกรณ์อย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
    11.3.3.6  มุ่ งมั่นในการท างาน มีความต้ังใจในการท างานท่ีได้รับ
มอบหมาย อดทนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ 

    11.3.3.8 รักความเป็นไทยเห็นคุณค่าและมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

    11.3.3.9 มีจิตสาธารณะ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อผู้อื่นมีน้ าใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 



171 
 

  11.4  เครื่องมือท่ีใช้วัด 

11.4.1 ด้านความรู้   
       แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ 

     11.4.2 ด้านทักษะกระบวนการ 

   แบบบันทึกการสังเกต แบบประเมินชิ้นงาน แบบสอบถาม  
      11.4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   แบบประเมินทัศนคติต่อรายวิชา แบบสังเกตพฤติกรรม  

  11.5  เกณฑ์การประเมินผล   

   11.5.1  กิจกรรมประกอบการเรียนรู้  การประเมินผลจะวัดจากการท่ี
นักเรียนเขียนค าตอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ( 5 คะแนน ) 
   อธิบายประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล   
   ต้ังแต่ 9-10 ประเด็น  ได้  5  คะแนน 

   ต้ังแต่ 7 - 8 ประเด็น ได้  4  คะแนน     

   ต้ังแต่ 5 - 6 ประเด็น  ได้  3  คะแนน                                                                 

   ต้ังแต่ 3 - 4 ประเด็น  ได้  2  คะแนน     

                            อธิบายประวัติความเป็นมาของดนตรีสากลมีองค์ประกอบต้ังแต่ 1 - 2 

ประเด็น  ได้  1  คะแนน 

หมายเหตุ  ถ้านักเรียนไม่มีประเด็นค าตอบจะไม่ได้คะแนน 

11.5.2    ข้อ 2 ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 3 คะแนน 

ข้อสอบมี 3 ข้อๆ ละ 1 คะแนน รวม 3 คะแนน 

   11.5.3  ข้อ 3 ข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ 2 คะแนน 

  12. บันทึกหลังสอน 

12.1  ผลการเรียนรู้ 
   12.1.1  นักเรียนท่ีผ่านตัวช้ีวัดและผลการเรียนรู้  จ านวน  20  คน คิดเป็น
ร้อยละ  
   12.2.2  นักเรียนท่ีไม่ผ่านตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้   จ านวน   -   คน   
   12.3.3  แนวทางแก้ไขปรับปรุง ไม่มี  

   12. 2  ปัญหา/อุปสรรค 

   12.2.1 ด้านผู้เรียน 

   นักเรียนบางคนมีพื้นฐานความรู้เดิมแตกต่างกัน จึงมีผลท าให้การเรียนอาจล่าช้า
บ้าง แต่ข้าพเจ้าได้พูดให้ก าลังใจและได้ให้การดูแลนักเรียนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ ซึ่งจากการสังเกต นักเรียนมี
ก าลังใจเรียนมากขึ้น มีความสุข และมีผลการทดสอบหลังเรียนมากกว่าผลการทดสอบก่อนเรียนทุกคน  
   12.2.2 ด้านผู้สอน   ไม่มี 
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13. ข้อเสนอแนะ 

 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีจะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ครูควรใช้วิธีการสอนวิธีอื่นบ้าง
ท้ังนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อย่างหลากหลาย  ท้ังนี้เพราะ การสอนนักเรียนก็เสมือนกับการ
วางแผนแสดงละครของผู้ก ากับการแสดง  ละครจะน่าสนใจหรือต้ืนเต้นหรือไม่อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับการ
วางแผนท่ีดี  โดยตัวครูคือเสมือนผู้ก ากับการแสดงนั่นเอง   ดังนั้นถ้าครูใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลาย หรือ
น าวิธีการสอนต่างๆมาผสมผสานกัน  จะท าให้ผู้เรียนสนุก ต่ืนเต้นและจะได้รับความรู้อย่างดีท่ีสุด และขอให้
ครูตระหนักว่า  ไม่มีวิธีการสอนใดดีท่ีสุด  แต่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือ การท่ีครูรู้ จักเลือกใช้วิธีการสอนได้อย่าง
เหมาะสมกับนักเรียนและบริบทของโรงเรียน  
 

 

 

   (ลงช่ือ)......................................................... 
     ( นาย.................................) 
     

14.  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

 .............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

   (ลงช่ือ)........................................................... 

          (  นาย........................................) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียน..................  
 

 จากตัวอย่างแผนการสอนท่ีน ามาเสนอข้างต้นสังเกตได้ว่า เป็นแผนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของหลักสูตรกล่าวคือ  
 1. มีการก าหนดจุดประสงค์ท่ีมุ่งให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ พิจารณาหาสาเหตุและเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ให้สรุปคุณค่าของส่ิงท่ีได้เรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ี
หลักสูตรปลูกฝังให้เกิดแก่ผู้เรียนในด้านการพัฒนาตน  
 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นกระบวนการ และใช้กระบวนการต่างๆ ได้แก่ 
กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการ 9 ประการ (เฉพาะข้อเด่น)  
โดยให้นักเรียนได้ตระหนักในปัญหาส่ิงแวดล้อม ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ได้ลงมือปฏิบัติ ได้อภิปราย 
รายงาน และสรุปผล เพื่อน าไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน  
 3. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้วิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ ท าให้นักเรียน
ได้วิธีการหาความรู้ติดตัวไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากตัวความรู้ท่ีได้แล้ว 
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 ดังนั้น ในการเขียนแผนการสอนจึงควรได้ก าหนดจุดประสงค์และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของหลักสูตรเป็นส าคัญข้อควรค านึงในการเขียนแผนการสอนการเขียนแผนการสอนควร
ค านึงถึงข้อต่อไปนี้  
 1. เขียนให้ชัดเจนแจ่มแจ้งในทุกข้อ เพื่อให้ความกระจ่างแก่ผู้อ่านมีรายละเอียดพอสมควร ไม่
ย่นย่อและไม่ละเอียดมากเกินไป  
 2. ใช้ภาษาเขียนท่ีส่ือความหมายได้เข้าใจตรงกัน เป็นประโยคท่ีได้ใจความไม่ใช่ความค้าง ไม่
หยุดยาวเยิ่นเย้อ และไม่เป็นภาษาพูด  
 3. เขียนทุกหัวข้อหรือทุกช่องให้สอดคล้องกัน เช่น  
  - สาระส าคัญจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหา 
  - จุดประสงค์จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และการวัดผล 

  - ส่ือการเรียนจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมและการวัดผล  
 4. เขียนให้เป็นล าดับข้ันตอนการสอนก่อน-หลัง ในทุกหัวข้อ  
 5. เขียนทุกหัวข้อให้ถูกต้อง เช่น จุดประสงค์ต้องเขียนให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 6. จากเนื้อหา กิจกรรม ให้เหมาะสมกับเวลาท่ีก าหนดไว้  
 7. คิดจัดกิจกรรมให้น่าสนใจเสมอ ไม่ควรใช้วิธีเดียวกันทุกครั้งท่ีสอน   
 8. เขียนให้เป็นระเบียบ ง่ายแก่การอ่าน และสะอาดชวนอ่าน  
 9. เขียนในส่ิงท่ีสามารถปฏิบัติได้จริง และสอนตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 

ลักษณะของแผนการสอนที่ดี 

 แผนการสอนท่ีดีจะต้องช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จได้ดี ดังนั้นผู้สอนจึงควร
ทราบถึงลักษณะของแผนการสอนท่ีดี ซึ่งมีดังนี้       

 1. สอดคล้องกับหลักสูตร และแนวการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  
 2. น าไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ       

 3. เขียนอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เหมาะสมกับผู้เรียนและเวลาท่ีก าหนด  
 4. มีความกระจ่างชัดเจน ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและเข้าใจได้ตรงกัน  

 5. มีรายละเอียดมากพอท่ีท าให้ผู้อ่านสามารถน าไปใช้สอนได้ 

นอกจากนี้ วัลลภ กันทรัพย์(2534 : 44 – 45)ได้เสนอแนะว่า แผนการสอนท่ีดีควรมีกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีมีลักษณะ 3 ประการต่อไปนี้  

1. เป็นแผนการสอนท่ีมีกิจกรรมท่ีผู้เรียนเป็นผู้ได้ลงมือปฏิบัติให้มากท่ีสุดโดยครูเป็นเพียง
ผู้คอยช้ีน า ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้กิจกรรมท่ีผู้เรียนด าเนินการเป็นไปตามความมุ่งหมาย  

2. เป็นแผนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบค าตอบหรือท าส าเร็จด้วยตนเอง 

โดยครูพยายามลดบทบาทจากผู้บอกค าตอบมาเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยค าถามหรือปัญหา ให้ผู้เรียนคิด
แก้เนื้อหาแนวทางไปสู่ความส าเร็จในการท ากิจกรรมเอง  

3. เป็นแผนการสอนท่ีเน้นทักษะกระบวนการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถหักจัดหาได้ใน
ท้องถิ่น หลีกเล่ียงการใช้วัสดุอุปกรณ์ส าเร็จรูปราคาสูง 
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บทสรุป  
 แผนการสอนท่ีดีเป็นแผนการสอนท่ีให้แนวทางการสอนแก่ผู้สอนอย่างชัดเจนท้ังด้านจุดประสงค์การ
สอน เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือการสอน และการวัดผล ประเมินผล โดยเฉพาะ
แนวทางการจัดกิจกรรม ควรเป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ได้คิด ได้ท า ได้แก้ปัญหา และได้เกิด
ทักษะกระบวนการสามารถน าไปใช้ในชีวิตได้การวางแผนการสอน เป็นการเตรียมการสอนล่วงหน้า ท าให้ครูมี
แนวทางในการสอนได้ทราบว่าจะสอนเนื้อหาใด ในเวลาเท่าใด เพื่อจุดประสงค์ใด สอนโดยวิธีใด ใช้ส่ืออะไร
ประกอบการสอน และการวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด การวางแผนการสอนจะท าได้ 2 ลักษณะ คือ จัดท าเป็น
ก าหนดการสอน และจัดท าเป็นแผนการสอน ในการจัดท าต้องศึกษาหลักสูตรศึกษาแนวการสอนของกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก จะช่วยให้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักการ จุดหมาย
หลักสูตร เพื่อให้การสอนบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ผู้สอนควรได้เขียนแผนการสอนด้วยตนเองอย่าง
รอบคอบ กระจ่าง ชัดเจน และให้ความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เมื่อน าแผนการสอนไปใช้ควรได้ด าเนินการสอน
ตามแผนท่ีวางไว้ทุกขั้นตอนก็จะเป็นการวางแผนการสอนท่ีให้คุณค่าอย่างแท้จริง 
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