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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา ED 12202 

ชื่อวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 3 (2-2-5)  
Learning Design and Management 

 

ค าอธิบายรายวิชา (Course Description)  
ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ทฤษฏี รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

และการใช้สื่อการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ รูปแบบ และเทคนิคการจัดแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
การใช้สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และเลือกใช้สื่อการ
เรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบการจัดชั้นเรียน และแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจ
ในการเรียนรู้ การพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การ
วัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป   
ผู้เรียนมีความสามารถ ดังนี้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้      
2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  
3. เข้าใจ และสามารถจัดรูปแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการใช้สื่อการเรียนรู้ ระบบการ

เรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง  
4. เกิดการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างถูกต้อง  
5. มีความเข้าใจในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
6. ออกแบบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ได้  
7. สามารถออกแบบการจัดชั้นเรียน และแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้      
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เนื้อหา 
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 3 ชั่วโมง 

ความหมายของการเรียนรู้ 
ลักษณะของการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ 
ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ 
ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
ความหมายของการสอน 

ลักษณะของการสอน 

องค์ประกอบของการสอน 

หลักพ้ืนฐานในการสอน 

ลักษณะการสอนที่ดี 
สรุป 

แบบฝึกหัดที่ 1  
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 2 ระบบการเรียนการสอน 6 ชั่วโมง 
ความเป็นมาของระบบการสอน   
ความหมายของระบบการสอน  
ความส าคัญของระบบการสอน      
องค์ประกอบของระบบการสอน  
รูปแบบระบบการสอนของนักการศึกษาต่างๆ  

ระบบการสอนของ คลอสเมียร์ และริปเปิล 

ระบบการสอนของ เคมพ์ 

ระบบการสอนของ บราวน์ และคณะ  
ระบบการสอนของ เกอร์ลัค และอีไล 

ระบบการสอนของ สงัด  อุทรานันท์  
การน าระบบการสอนไปใช้   
สรุป 

แบบฝึกหัดที่ 2  
เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 3 ชั่วโมง   
ความหมายของจุดประสงค์การสอน 

ความส าคัญของจุดประสงค์การสอน 

ประเภทของจุดประสงค์การสอน  
องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
หลักการเขียนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ข้อควรค านึงในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
หลักการพิจารณาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   
การน าจุดประสงค์การสอนไปปฏิบัติ  
การสอนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะด้าน  
การสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
หลักการสอนเพื่อให้เกิดความรู้  
ขัน้ตอนการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ 
หลักการสอนเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด  
ขั้นตอนการสอนให้เกิดความคิดรวบยอด 

การสอนเพ่ือให้เกิดเจตคติ  
วิธีการส่งเสริมให้เกิดเจตคติ  
ข้อแนะน าการสอนให้เกิดเจตคติ  
การสอนเพ่ือให้เกิดทักษะ  
ขั้นตอนการเกิดทักษะ 

ขั้นตอนการสอนให้เกิดทักษะ  
สรุป 

แบบฝึกหัดที่ 3  
เอกสารอ้างอิง       

บทที่ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 6 ชั่วโมง 
ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน  
ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน  
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

บทบาทของผู้สอน  
ลักษณะการจัดกิจกรรม  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
สรุป 

แบบฝึกหัดที่ 4  
เอกสารอ้างอิง 

บทที ่5 นวัตกรรมการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง 
ความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้  
ความส าคัญของนวัตกรรมการเรียนรู้  
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา  
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมท 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
การจัดการเรียนรู้โดยท าโครงงาน  
สรุป 

แบบฝึกหัดที่ 5  
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 6 วิธีสอน  6 ชั่วโมง 
ความหมายของวิธีสอน  
ประเภทของวิธีสอน    
ลักษณะของวิธีสอนแบบต่างๆ  
วิธีสอนแบบบรรยาย   
วิธีสอนแบบสาธิต  
วิธีสอนแบบอภิปราย  
วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  
วิธีสอนแบบแก้ปัญหาหรือแบบวิทยาศาสตร์ 
วิธีสอนแบบทดลอง  
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วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ  
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน  
เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้วิธีสอน  

สรุป 

แบบฝึกหัดที่ 6  
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 7 ทักษะการสอน 3 ชั่วโมง   
ความหมายของทักษะการสอน  
ความส าคัญของทักษะการสอน 

ลักษณะครูที่มีทักษะการสอน 

ทักษะการสอน 6 ทักษะ 

ทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทางเสริมบุคลิกภาพ และสื่อความหมาย  
ทักษะการใช้ค าถาม  
ทักษะการใช้สื่อการสอน  
สรุป 

แบบฝึกหัดที่ 7  
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 8 การวางแผนการสอน 3 ชั่วโมง  
ความหมายของการวางแผนการสอน 

ความส าคัญของการวางแผนการสอน 

ลักษณะการวางแผนการสอน 

ก าหนดการสอน 

แผนการสอน 

ลักษณะของแผนการสอนที่ดี 
การจัดท าแผนการสอน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการสอน  
สรุป  
แบบฝึกหัดที่ 8  
เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 9 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 3 ชั่วโมง                
ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

ความส าคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน 

ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน 

การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ 

การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา 
หลักการจัดชั้นเรียน 

ลักษณะของชั้นเรียนที่ดี   
รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
องค์ประกอบของการเรียนรู้ที่มีความสุข 

สรุป    
แบบฝึกหัดที่ 9  
เอกสารอ้างอิง 

บทที่ 10 การใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 
ความหมายของสื่อการสอน 

ความส าคัญของสื่อการสอน 

ประเภทของสื่อการสอน 

หลักพิจารณาในการใช้สื่อการสอน 

หลักในการใช้สื่อการสอนโดยทั่วไป 

หลักการใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ 

บทเรียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สรุป  
แบบฝึกหัดที่ 10  
เอกสารอ้างอิง  

บทที่ 11 การวัดผลและการประเมินผล 3 ชั่วโมง 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 

ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล 

จุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
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หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

สรุป 

แบบฝึกหัดที่ 11 

เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. อธิบายค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาการออกแบบ และการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งเกณฑ์ 
การให้คะแนน และการประเมินผล 

2. น าเข้าสู่บทเรียน โดยการบรรยายเนื้อหา และสื่อบนคอมพิวเตอร์ 
3. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน และเอกสารหลักในห้องสมุด 

4. ศึกษาจากแผนภูมิ แผนภาพ และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
5. ศึกษากรณีศึกษา เทคนิคการสอน และการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ 
6. มอบหมายงานบุคคลให้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสือ และอินเตอร์เน็ท 

7. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้โจทย์เพ่ือศึกษากรณีศึกษาการออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ ผู้เรียนสรุปผล และน าเสนอกับอาจารย์ และเพ่ือนๆ ในชั้นเรียน 

 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู้  
2. ชุกฝึกทักษะรายวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู้  
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์ 
4. วีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
5. แบบทดสอบย่อยพร้อมเฉลย 

 

การวัดผลประเมินผล  
1. คะแนนระหว่างภาค 60 คะแนน 

1.1 เวลาเรียน 10 คะแนน 

1.2 แบบทดสอบย่อย/ แบบฝึกหัดท้ายบท 10 คะแนน 

1.3 รายงานกลุ่ม 10 คะแนน 

1.4 คะแนนสอบกลางภาค 30 คะแนน 

2. คะแนนสอบปลายภาค 40 คะแนน  
รวม 100 คะแนน 



(22) 

การประเมินผล 

 

คะแนน 80 - 100 ได้เกรด A 

คะแนน 75 - 79 ได้เกรด B+ 

คะแนน 70 - 74 ได้เกรด B 

คะแนน 65 - 69 ได้เกรด C+ 

คะแนน 60 - 64 ได้เกรด C 

คะแนน 55 - 59 ได้เกรด D+ 

คะแนน 50 - 54 ได้เกรด D 

คะแนน   0 - 49 ได้เกรด F 

 



1 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  1   

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน   

 

หัวข้อเนื้อหา 
ความหมายของการเรียนรู้ 
ลักษณะของการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ 
ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ 
วิธีการเรียนการสอน 

ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
หลักพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู้ 
ความหมายของการสอน 

ลักษณะของการสอน 

องค์ประกอบของการสอน 

หลักพ้ืนฐานในการสอน 

ลักษณะการสอนที่ดี 
สรุป  

แบบฝึกหัดที่ 1    

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของการเรียนรู้ และความหมายของการสอน 

ลักษณะของการเรียนรู้ ลักษณะการสอนที่ดีได้   
2. นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ลักษณะของการเรียนรู้ ลักษณะการสอนที่ดีได้   
3. นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการเรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. นักศึกษาสามารถปฏิบัติลักษณะการสอนที่ดีได้ 
5. นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 

2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 เทคนิคการสอนเพื่อนช่วยเพื่อน 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ   
3.2 ผู้สอนเสนอภาพเกี่ยวกับเวลาด้วย Power point เช่น เนื้อหาเกี่ยวกระบวนการเกิด

การเรียนรู้ และลักษณะการสอนที่ดี 
3.3 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรู้ โดยสุ่มเรียกผู้เรียนให้อธิบาย 

ความหมายของการเรียนรู้   
ขั้นสอน 

3.4 ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มรับผิดชอบระบบการเรียนการสอนกลุ่มละ 1 ระบบ 
โดยให้อภิปรายท าความเข้าใจร่วมกันให้ชัดเจน และเตรียมน าเสนอ   

3.5 แต่ละกลุ่มเสนอผลงาน รูปแบบผังความเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน  
3.6 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายกระบวนการเรียนการสอนโดยวิเคราะห์หลักการ

ส าคัญขององค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอน   
ขั้นสรุป 

3.7 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และสรุปเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน 

3.8 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู้   
2. PowerPoint ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ  

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
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การวัดผลประเมินผล        
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 
มนุษย์เราเกิดมามีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เกิดได้ทั้งประสบการณ์ทางตรงและ

ประสบการณ์ทางอ้อม การเรียนรู้ที่ดี ผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการ มีความรู้ และมีทักษะ จะช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความหมายและมี
คุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้กระบวนการเรียนรู้มิได้จ ากัดว่าจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียน
เทา่นั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้หรือที่เรียกกันว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ที่ผู้สอนจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจและน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล 

 

ความหมายของการเรียนรู้ 
 

 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนา
ความคิดและความสามารถ โดยอาศัยประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( 2551 : 2)  จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน
ตลอดแนว ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็น
เอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วย
แก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ
จนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช้วิธีการบอกให้จดจ า 
และน าไปท่องจ าเพ่ือการสอบเท่านั้น แต่การจัดการเรียนรู้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้ง
กว่านั้น กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามที่ผู้สอนน ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เรียกได้ว่าเป็นการ
จัดการเรียนรู้ นักจิตวิทยาได้อธิบายความหมาย และให้ทัศนะเกี่ยวกับการเรียนรู้มากมาย ในที่นี้จะ
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มีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่ค่อนข้าง
ถาวร 

กล่าวถึงบางท่านเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ฮิลการ์ด (Hilgard, 

1975: 194) การเรียนรู้ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง บารอน (Baron, 1981: 136) การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ต่างๆ ที่คงทนถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นผสมมาจากประสบการณ์ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542: 7) ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรม อันเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ ซึ่งควรเป็น
การปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น  ชนาธิป  พรกุล (2544: 53) ให้ความหมายการเรียนรู้ ไว้ว่า การ
เรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ ใดสถานการณ์หนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกปฏิบัติหรือได้รับ
ประสบการณ์ อารี พันธ์มณี (2546: 176) ได้สรุปความหมายของการเรยีนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร และเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ หรือการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ 
พิษยาต่างๆ อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ 

จากความหมายของการเรียนรู้ที่ยกมากล่าว สรุปได้ว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่บุคคล
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวรอันเนื่องมาจากประสบการณ์ แสดงได้ดังภาพที่ 1.1
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงความหมายของการเรียนรู้ 
ที่มา: อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 14) 

 

การเรียนรู้ เช่น ผู้เรียนฝึกหัดขี่จักรยานต้องฝึกหัดขี่หลายๆ ครั้ง จนค่อยๆ เกิดการเรียนรู้ 
ตั้งแต่การทรงตัว การถีบ การจับแฮนด์รถการบังคับให้เลี้ยวไปในทิศทางต่างๆ แม้กระทั่งการล้ม 
ผู้เรียนก็จะเรียนรู้วิธีการท าอย่างไรไม่ให้ล้ม ล้มอย่างไรไม่ให้เจ็บมาก เป็นต้น เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
แล้วได้ฝึกหัดขี่บ่อยๆ อยู่เสมอก็จะเกิดความช านาญในที่สุดก็ขี่จักรยานได้โดยไม่ล้มและไม่ชนใคร 
สามารถบังคับรถไปในทิศทางที่ต้องการได้ การขี่จักรยานได้จะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างค่อนข้างถาวร 

เกิด 
การ

เรียนรู้ 

ผู้เรียนได้รับ 
ประสบการณ์ 
หรือการฝึกหัด 
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แม้เมื่อหยุดไปนานมาขี่ใหม่ก็ขี่ได้เช่นเดิม ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการฝึกหัด
หรือได้รับประสบการณ์และเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร  
 

ลักษณะของการเรียนรู้ 
 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 15) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะใดจึงจะเป็นพฤติกรรม
ที่เกิดจากการเรียนรู้ พิจารณาได้จากพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม หมายความว่า พฤติกรรม
ก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้จะแตกต่างกัน เช่น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากท าไม่เป็น ไม่เข้าใจ 
ไม่รู้ ท าไม่ดี กลายมาท าเป็น เข้าใจ รู้ ท าดีข้ึนเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลง 

- พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นต้องเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะค่อนข้างถาวร เช่น การว่าย
น้ าเป็น ถือเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ ว่ายน้ าไม่เป็นกลาย
มาว่ายน้ าเป็น และเมื่อว่ายน้ าเป็นแล้ว แต่ไม่มีโอกาสว่ายน้ าอีกในช่วงเวลาหลายเดือน ก็ยังคงว่ายน้ า
ได้เช่นเดิม พฤติกรรมที่ว่ายน้ าได้นี้เป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ แต่ถ้าเป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ถาวร เช่น ความเหนื่อยล้า ความเจ็บป่วย การถูกบังคับด้ วยฤทธิ์ยา 
สารเคมี แอลกอฮอล์ ซึ่งท าให้พฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนไปจากเดิมชั่วระยะหนึ่ง ไม่นับว่าเป็นพฤติกรรม
ที่เกิดจากการเรียนรู้ 

- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องเนื่องมาจากประสบการณ์ ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลง
เนื่องมาจากเหตุอ่ืน เช่น วุฒิภาวะ ความพิการ ความเคยชิน ซึ่งถึงแม้เป็นการเปลี่ยนอย่างถาวร เช่น 
การที่เด็กเปลี่ยนจากคลานมาเป็นยืน เดินได้ การเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมาจากความเคยชิน เช่น 
ตอนแรกทนเสียงทนกลิ่นบางอย่างไม่ได้ นานไปก็เคยชินจนไม่รู้สึกว่ามีเสียงหรือกลิ่นนั้นๆ หรือปฏิกิริยา
สะท้อนต่างๆ เช่น การไอ จาม กะพริบตา กระตุกสะดุ้งเมื่อถูกเข็มแทง ฯลฯ เหล่านี้ไม่นับเป็นพฤติกรรม
ที่เกิดจากการเรียนรู้  

สรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมอันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัด 
และเป็นพฤติกรรมที่เป็นไปอย่างค่อนข้างถาวร อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ 

 

กระบวนการเรียนรู้ (Learning process) 

 

สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า (2543 : 51) การเรียนรู้ เกิดข้ึนได้ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. การรับรู้ (Perceptin) หมายถึง การที่ผู้รับรับเอาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ จาก
แหล่งความรู้ที่หลากหลาย ร่วมทั้งครูผู้สอนโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าไดแก่ ตา หู จมูก ปาก และ
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ผิวหนัง ตา (จากการดู มองเห็น อ่าน) หู (จากการฟัง ได้ยิน) จมูก (จากการดม ได้กลิ่น) ปาก (จาก
การลิ้มรส) ผิวหนัง (จากการสัมผัส) 

การรับรู้ของบุคคลจากประสาทสัมผัสต่างๆ พบว่ามีประสิทธิผลในการเรียนรู้ต่างกันจากน้อย
ไปมาก ดังนั้น ) 
 จากการอ่าน  เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้..................................................10% 

 จากการได้ยิน  เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้................................................20% 

 จากการได้เห็น  เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้..............................................30% 

 จากการได้เห็นและได้ยิน  เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้..............................50% 

 จากการได้พูดและได้ยิน  เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้...............................70% 

 จากการได้พูดและได้ท า  เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้................................90% 

 จึงกล่าวได้ว่า การจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ควรจัดให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 2.  การเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง การที่ผู้รับสามารถแปลความหมายตีความหรือ
สรุปความส าคัญ ในสิ่งที่รับรู้ได้เกิดการเชื่อมโยงประสบการณ์หรือความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้สามารถ
โยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่ตนเองรับรู้ และสามารถอธิบายโดยให้เหตุผลประกอบได้ 
 3.  การปรับเปลี่ยน (Transformation) หมายถึง การที่บุคคลน าความเข้าใจที่เกิดจากการ
รับรู้มาสร้างแบบแผนพฤติกรรมของตนขึ้น เช่น เด็กรับรู้ว่าไฟร้อน เพราะไปถูกไฟลวก ก็จะเข้าใจ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นว่าเจ็บ อันตราย เด็กก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่กล้าถูกไฟอีก  ดังนั้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและต่อเนื่องไปยังการสร้างค่านิยมด้วยการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ตามล าดับตั้งแต่การรับรู้แล้วเกิดความเข้าใจต่อจากนั้นจึงน ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกระท า
หรือไม่กระท าสิ่งนั้นๆ ต่อไป 

บุคคลที่เกิดการเรียนรู้ได้ดีและมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการรับรู้ ซึ่งมีบทบาทมาก การรับรู้
สิ่งเร้าของบุคคลจากภายนอกจะขึ้นอยู่กับตัวสิ่งเร้า และประสาทสัมผัสของผู้รับรู้แล้ว ยิ่งขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผู้รับรู้ในการเรียนรู้สิ่งที่มีการวางจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ไว้
การที่จะรู้ว่าบุคคลเกิดการเรียนรู้ ตามที่ต้องการหรือไม่ พิจารณาได้จากปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้า
กล่าวคือ ถ้าผลที่ได้รับเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้แสดงว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว 

Cronbach, (1977: 68-70) อธิบายถึง กระบวนการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการที่ซึ่งประกอบด้วย
7 ส่วนพฤติกรรม ดังนี้  

1) จุดประสงค์ (Goal) ก่อนเรียนวิชาใดๆ ก็ตาม ควรได้ก าหนดจุดประสงค์ไว้ เช่น ตามที่
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดประสงค์ไว้ในแต่ละวิชา และให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ครู-อาจารย์ จึงได้ประเมินผลตามจุดประสงค์ดังกล่าว ถ้านักเรียน
ไม่ผ่านจุดประสงค์ใดก็ให้ผู้เรียนซ้ าจนกว่าจะผ่านจุดประสงค์นั้น  
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2) ความพร้อม (Readiness) ก่อนการเรียนวิชาใดๆ ก็ตาม ผู้เรียนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ทั้งร่างกาย จิตใจ อุปกรณ์การเรียน และสิ่งแวดล้อม การเตรียมตัวให้พร้อมย่อมจะช่วยให้การเรียนรู้
ด าเนินไปด้วยดี ดังค ากล่าวที่ว่า “การเตรียมตัวให้ดีเท่ากับการมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว” 

3. สถานการณ์ (Situation) ได้แก่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
เช่น ในห้องเรียน ได้แก่ ครู บทเรียน สื่อการสอน สภาพอากาศ และมลพิษต่างๆ (ถ้ามี) ส าหรับการเรียน
ในห้องสมุดหรือสถานที่นอกห้องเรียน บรรยากาศ ได้แก่ บทเรียน สภาพสื่อการสอน สภาพอากาศ 
มลพิษต่างๆ ทั้งทางเสียง แสง กลิ่น และภยันตรายต่างๆ ถ้าสถานการณ์เป็นลบจะเป็นอุปสรรคในการ
เรียนรู้ 

4. การแปลความหมาย (Interprection) เมื่อผู้เรียนได้พบสถานการณ์อาจจะในห้องเรียน
หรือนอกห้องเรียนก็ตาม ผู้เรียนจะต้องรับสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง ใช้ลิ้น และหรือมือสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง 
ใช้ลิ้น และหรือมือสัมผัส ในบรรดาสิ่งเร้า ค าสั่งหรือเนื้อหาสาระต่างๆ แล้วจะต้องแปลความหมายให้
ถูกต้องเป็นความในใจที่ตรงกันจะได้น าไปใช้ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้เรียน
แปลความหมายของตนให้ถูกต้องแล้วจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพได้ 

5. การตอบสนอง (Response) เมื่อผู้เรียนได้แปลความหมายของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าผู้เรียน
ได้เรียนรู้เรื่องการรบกวนแล้วต่อไปครูได้มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด ผู้เรียนก็จะลงมือท าและ
ท าได้ถกูต้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นได้ 

 

ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ 
 

อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550: 17) การเรียนรู้จะเกิดได้ดีต้องอาศัยปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1.  ตัวผู้เรียน   

1.1 วุฒิภาวะ คือ การเจริญเติบโตที่สูงสุดในระยะใดระยะหนึ่งที่พร้อมจะกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งได้เหมาะสมกับวัย เช่น เด็กที่สามารถเดินได้ในเวลาที่ควรจะเดิน ก็พูดได้ว่าเด็กมีวุฒิภาวะพร้อมที่จะ
เดิน และเมื่อสอนให้เดินท่าทางต่างๆ เด็กก็ท าได้ เรียกได้ว่าเด็กเกิดการเรียนรู้แล้ว ดังนั้น วุฒิภาวะจึง
เป็นองค์ประกอบในตัวผู้เรียนอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ 

1.2 ความพร้อม คือ สภาพของคนที่มีวุฒิภาวะ รวมทั้งความสนใจ และประสบการณ์
เดิมที่จะท าให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดี ดังนั้น ความพร้อมจึงท าให้การเรียนรู้ได้ผลดีและรวดเร็ว 

1.3  ประสบการณ์เดิม ผู้ที่มีประสบการณ์มากก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มาก 
เร็ว และดีกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย 
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1.4  อายุ นักจิตวิทยา พบว่า ยิ่งอายุมากขึ้นความสามารถในการเรียนรู้จะยิ่งลดลง นั่น
คือ ความสามารถในการเรียนรู้ถึงขีดสูงสุด เมื่ออายุ 20-35 ปี หลังอายุ 35 ปีไปแล้วความสามารถใน
การเรียนรู้จะลดลงเรื่อยๆ  

1.5  แรงจูงใจ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ดี บางคนอาจจะเรียนรู้ได้ดี 
แต่ไม่เต็มที่ตามความสามารถของเขา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขาดแรงจูงใจ ดังนั้น  การเรียนรู้จะได้ผลดี 
ถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียน 

1.6  ระดับสติปัญญา ผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงจะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ที่
มีระดับสติปัญญาต่ า 

1.7  อารมณ์ ผู้ที่มีอารมณ์ปกติจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มีอารมณ์ไม่มั่นคง
หรือมีความกระวนกระวายใจ วิตกกังวล 

1.8  สภาพร่างกาย ผู้ที่มีสภาพร่างกายปกติก็จะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย เช่น หูหนวก ตาบอด เป็นใบ้ มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ฯลฯ ถ้ายิ่งมีความ
บกพร่องมากเท่าใด ความสามารถในการเรียนรู้ก็จะมีน้อยลงเท่านั้น 

2.  บทเรียน  
2.1  ความยากง่ายของบทเรียน บทเรียนที่ง่ายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วกว่า

บทเรียนที่ยากๆ     
2.2  ความยาวของบทเรียน บทเรียนที่มีความยาวมากย่อมท าได้เกิดการเรียนรู้ได้ช้ากว่า

บทเรียนที่มีความสั้นกว่า 
2.3  การมีความหมายของบทเรียน บทเรียนที่มีความหมายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้

ดีกว่าบทเรียนที่ไม่มีความหมาย  
 

วิธีการเรียนการสอน   
 

 นราพร  เล็กสุขุม (2548:16-17) วิธีการเรียนการสอนมีดังต่อไปนี้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วถ้าผู้เรียน

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

2. การใช้เครื่องล่อใจ (incentive) เช่น การให้รางวัล การแข่งขัน ฯลฯ จะช่วยกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนและสนใจในการเรียนดีขึ้น 

3. การแนะแนวในการเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ดีขึ้น ถ้าได้รับการแนะแนวที่ถูกต้อง 
เหมาะสม กล่าวคือ ไม่มากเกินไปเพราะจะท าให้ผู้เรียนไม่เป็นตัวของตัวเอง และไม่น้อยเกินไปเพราะ
ท าให้ผู้เรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
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4. การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ เช่น การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ประสบการณ์เกิดกับประสบการณ์ใหม่ หรือการให้น าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนจะท าให้การเรียนรู้
คงทนถาวรยิ่งขึ้น 

5. ช่วงเวลาในการเรียน ถ้าจัดให้ผู้เรียนได้เรียนในช่วงก่อนพักกลางวันจะช่วยให้เรียนรู้
ได้ดีกว่าเรียนในตอนบ่าย 

6. การฝึกฝน เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วมีโอกาสฝึกฝนหรือกระท าซ้ าๆ อยู่เสมอจะท าให้
การเรียนรู้สิ่งนั้นมีความม่ันคงถาวรขึ้น 

สภาพแวดล้อมทางการเรียน   
1. สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา เช่น บรรยากาศในห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน

กับผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ฯลฯ ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี  

2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี แสงแสว่าง ความสะอาด 
อุณหภูมิ ความเป็นระเบียบในห้องเรียน ฯลฯ สภาพแวดล้อมที่ดีท าให้ผู้เรียนสบายใจ สบายกายใน
การเรียน การเรียนรู้จะดีข้ึนด้วย 

ปัจจัยที่กล่าวมานั้นมีประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน ถ้าครูได้ค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้ก็จะช่วยให้
การเรียนการจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลส าเร็จได้ 

 

ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 3) อาการจัดการเรียนรู้มีลักษณะที่เด่นชัดอยู่ 3 ลักษณะ คือ 

1. การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ซึ่งหมายความว่า
การจัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  และเป็นปฏิสัมพันธ์ที่
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามล าดับขั้นตอนเพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

2. การจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ด้านความรู้ ความคิดหรือด้านพุทธิพิสัย  

2.2 ด้านทักษะกระบวนการ หรือด้านทักษะพิสัย  
2.3 ด้านเจตคติ หรือด้านจิตพิสัย  

3. การจัดการเรียนรู้จะบรรลุจุดประสงค์ได้ดีจ าเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอน 

ซึ่งหมายความว่าการจัดการเรียนรู้จะบรรลุจุดประสงค์ได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
ของผู้สอนทั้งด้านวิชาการ (ศาสตร์) ทักษะ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ (ศิลป์) เป็นส าคัญ  
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จากที่กล่าวมานี้ สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จ
ได้ดี ผู้สอนต้องมีทั้งความรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
 

สุมน  อมรวิวัฒน์. (2543:56) ผู้สอนจ าเป็นจะต้องศึกษาจากข้อมูลหลายประการเพ่ือน ามาช่วย
เสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ของตนและการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ไม่ว่าระดับใดก็ตามขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 

1. ผู้เรียน ธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก เกี่ยวกับความ 
สามารถทางสมอง ความถนัด ความสนใจ พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์  และจิตใจ ความต้องการ
พ้ืนฐานเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องค านึงถึง และจะละเลยไม่ได้ 

2. บรรยากาศทางจิตวิทยา บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ผู้สอนเป็น
ส่วนที่ส าคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่จะก าหนดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นไปในรูปแบบที่ต้องการ ความเป็น
ประชาธิปไตย ความเคร่งเครียด ความชื่นบานของผู้เรียน สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนด 
แต่ถึงกระนั้นก็ตามบรรยากาศในชั้นเรียนยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกนอกเหนือไปจากตัวผู้สอน คือ ผู้เรียน
เข้าชั้นเรียนโดยไม่ได้รับประทานอาหารเช้า หรืออาหารกลางวัน ผู้เรียนเริ่มเรียนชั่วโมงแรกด้วยความ 
รู้สึกหิวหรือบางครั้งผู้เรียนได้รับสิ่งกระทบกระเทือนใจติดตามมาเนื่องจากความไม่ปรองดองในครอบครัว 
เป็นต้น ส่วนทางด้านตัวผู้สอนนั้นอาจจะมีความกดดันจากฝ่ายบริหารหรือจากครอบครัว เศรษฐกิจ  

อาหารเช้าก่อนมาสถานศึกษาของผู้สอนมีเพียงน้ าแก้วเดียวเท่านั้น สิ่งที่น ามาก่อนเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่
ผู้สอนและผู้เรียนจะมาพบกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ได้ว่าบรรยากาศทางจิตวิทยาชั้นเรียนที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้จะปรากฏออกมาในรูปแบบใด 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเงื่อนไขหรือสถานการณ์ว่าผู้เรียนจะประสบ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวต่อการเรียนรู้ ผู้สอนควรจะคิดถึงผู้เรียนในฐานะเป็นบุคคลหนึ่ง ผู้เรียน
มีสิทธิที่จะได้รับความต้องการพ้ืนฐาน และผู้สอนจะต้องหากลวิธีที่จะตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และผู้สอนควรจะฝึกให้มีความรู้สึกไวต่อความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้เรียนเพื่อความส าเร็จแห่งการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ต่อไป 
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หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ 
 

หลักการจัดการเรียนรู้เป็นความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้ที่จะเป็นผู้สอน แม้ว่าผู้สอนแต่ละคน
จะมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้เฉพาะของตน แต่ก็จะยึดหลักการพ้ืนฐานเดียวกัน ซึ่งหลักการพ้ืนฐานนี้
มีนักการศึกษาได้แสดงทรรศนะไว้หลายท่าน เช่น นักวิชาการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการพ้ืนฐาน
ในการจัดการเรียนรู้ไว้คล้ายๆ กัน สรุปได ้4 ประการ คือ 1) หลักการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน ได้แก่ 
การเตรียมตัวผู้สอนด้านความรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  และด้านการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
2) หลักการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การเตรียมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ 
เตรียมแบบทดสอบ และซ้อมสอน 3) หลักการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น หลักความแตกต่างระหว่าง
บุคคล หลักการเร้าความสนใจ หลักการเสริมแรง 4) หลักการประเมินผล และรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับ
การก าหนดจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ การสร้างและการใช้เครื่องมือการประเมิน การตีความหมาย
และการรายงานผลการประเมิน 

ทองคูณ  หงส์พันธ์ (2546 : 9) ได้ให้หลักการจัดการเรียนรู้โดยกล่าวไว้เป็นบัญญัติ  20 
ประการ ของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง 
2. วางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างดี 
3. มีกิจกรรม/ ท าอุปกรณ ์

4. สอนจากง่ายไปหายาก 

5. วิธีสอนหลายหลากมากชนิด 

6. สอนให้คิดมากกว่าจ า  
7. สอนให้ท ามากกว่าท่อง 
8. แคล่วคล่องเรื่องสื่อสาร 

9. ต้องช านาญการจูงใจ 

10. อย่าลืมใช้จิตวิทยา 
11. ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน 

12. ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์ 
13. เฝ้าตามติดพฤติกรรม 

14. อย่าท าตัวเป็นทรราช 

15. สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว 

16. ประพฤติตัวตามที่สอน 

17. อย่าตัดรอนก าลังใจ 
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18. ใช้เทคนิคการประเมิน 

19. ผู้เรียนเพลินมีความสุข 

20. ผู้สอนสนุกกับการเรียน 

จากหลักการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในทุกๆ ด้าน ซึ่งสามารถสรุปเป็นหลักการจัดการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้ ดังนี้ 

สอนจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวออกไป หาสิ่งที่อยู่ไกลตัว ตามปกติผู้เรียนมักจะสนใจและคุ้นเคย
กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว บทเรียนที่ผู้สอนจะน ามาสอนนั้นควรเลือกสิ่งที่อยู่รอบตัวหรือใกล้ตัวก่อน แล้วค่อย
สอนสิ่งที่อยู่ห่างจากตัวออกไปเรื่อยๆ  

สอนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก การจัดการเรียนรู้ถ้าจะให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ผู้สอนจะต้อง
พิจารณาเลือกหัวข้อเรื่องจากง่ายไปหายากอยู่แล้ว เพราะสิ่งง่ายๆ นั้น ผู้เรียนจะเข้าใจได้ดี และเป็น
พ้ืนฐานในการเรียนสิ่งยากต่อไป 

สอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์ ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใดๆ ก็ตาม ผู้สอนควรให้
ตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง หรืออาจจะให้ผู้เรียนช่วยหาตัวอย่างให้แล้วช่วยกันสรุปตั้งกฎเกณฑ์ข้ึนมา 

สอนจากสิ่งที่รู้ไปหาสิ่งที่ไม่รู้ ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าประสบการณ์ใหม่นั้น ย่อมต้องอาศัย
บทเรียนเก่าหรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน จึงจะเรียนบทเรียนใหม่ได้เข้าใจดี 

สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม ในการจัดการเรียนรู้บทเรียนใดๆ ก็ตาม ผู้สอนควร
พยายามใช้สื่อการเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น เพ่ือเป็น
วิธีการท าให้บทเรียนเป็นรูปธรรม ซึ่งจะง่ายแก่การเข้าใจของผู้เรียน  

สอนจากการทดลองไปหาการสรุปตั้งกฎเกณฑ์ บทเรียนใดที่สามารถให้ผู้เรียนทดลอง
ปฏิบัติจริงได้ ผู้สอนก็ควรให้ผู้เรียนทดลองปฏิบัติหรือลงมือกระท าด้วยตนเอง เมื่อทดลองเสร็จแล้ว 
ผู้สอนจึงซักถามและให้ผู้เรียนคิดสรุปเป็นกฎเกณฑ์ข้ึนมา 

สอนโดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ธรรมชาติของผู้เรียนในวัยต่างๆ นั้นจะมี
ความแตกต่างกันทั้งในด้านความสนใจ ความถนัดพิเศษ และความสามารถ ผู้สอนจะต้องเข้าใจในหลัก
พัฒนาการของผู้เรียนในวัยต่างๆ ด้วย เพ่ือที่จะได้จัดเตรียมบทเรียน และกิจกรรมไว้หลายๆ อย่างให้
ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความถนัด และความสนใจ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อการเรียนของผู้เรียนด้วย 

สอนโดยค านึงถึงหลักจิตวิทยา หลักจิตวิทยาที่ผู้สอนต้องน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
มากที่สุด คือ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา เป็นต้น 

สอนโดยยึดจุดหมายของการจัดการศึกษา จุดหมายของการจัดการศึกษาจะเป็นเป้าหมาย
หลักตามแนวนโยบายในการจัดด าเนินการศึกษาของชาติในระดับต่างๆ  
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สอนโดยยึดความมุ่งหมายของหลักสูตรและบทเรียนเป็นหลัก ในการจัดการเรียนรู้นั้น 
ผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดความมุ่งหมายหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่
ก าหนดไว้เป็นหลัก และอีกทั้งผู้สอนยังต้องก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะของแต่ละสาระหรือ
หน่วยการเรียนรู้ขึ้นด้วย และในขณะสอนผู้สอนต้องพยายามจัดสถานการณ์ สภาพการณ์และกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บรรลุตามความมุ่งหมายเฉพาะสาระหรือหน่วยการเรียนรู้นั้น เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเรียนที่ดี 
 

ความหมายของการสอน 
 

บุคคลโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า การสอน คือ การถ่ายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช้วิธีการ
บอกให้ท า ให้จ า ให้จด และน าไปท่องจ าเพ่ือสอบต่อไป แต่ในแวดวงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะ
เข้าใจว่า การสอนมิได้หมายถึง การบอกให้ท า ให้จ า ให้จด แต่เพียงอย่างเดียว การสอนมีความหมาย
ลึกซึ้งกว่านั้น กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามที่ครูน ามาใช้เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เรียกได้ว่าเป็นการสอน
ทั้งสิ้น นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการสอนไว้หลายทรรศนะ ดังนี้ 

สุมน  อมรวิวัฒน์ (2543: 3) อธิบายความหมายของการสอนไว้ว่า การสอน คือ สถานการณ์อย่าง
หนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่ 

1) มีความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน 
นักเรียนกับสิ่งแวดล้อม และครูกับนักเรียนและสิ่งแวดล้อม 

2) ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ 
3) ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้นไปใช้ได ้

สุพิน  บุญชูวงค์ (2543: 3-4) ให้ความหมายของการสอนไว้ว่า การสอน คือ การจัดประสบการณ์
ที่เหมาะสมให้นักเรียนได้ปะทะเพ่ือที่จะให้เกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
การสอนจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม การสอนจึงเป็นภารกิจที่ต้องใช้ทั้ง
ศาสตร์และศิลป์จึงจะสามารถก่อให้เกิดประสบการณ์ที่มีความหมายต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของนักเรียน 

ล าพอง  บุญช่วย (2540: 8-9) กล่าวถึงการสอนว่า เป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน
ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ อาศัยศาสตร์ก็ตรงที่ผู้สอนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการสอน และเป็นผู้ที่
มีศีลปะหรือมีกลวิธี มีเทคนิคในด้านต่างๆ อีกมากมาย 

Moore. (1992: 4) ให้ความหมายของการสอนไว้ว่า การสอน คือ พฤติกรรมของบุคคล
หนึ่งที่พยายามช่วยให้บุคคลอ่ืนได้เกิดการพัฒนาตนในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ” 
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ฮิลส์ (Hills, 1982: 266) ให้ค าจ ากัดความของการสอนไว้ว่า การสอน คือ กระบวนการให้
การศึกษาแก่นักเรียน ซึ่งต้องอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

จากความหมายของการสอนที่กล่าวมานี้ สรุปได้ว่า การสอนมีความหมายครอบคลุมทั้งด้าน
วิธีการ ด้านตัวบุคคล คือ ผู้สอนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ด้านเป้าหมายการสอนและด้าน
ความสามารถของผู้สอน ซึ่งจะช่วยให้การสอนประสบผลส าเร็จได้ดี  ดังนั้น จากความหมายข้างต้นจึง
สรุปความหมายของการสอนได้ว่า การสอน คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์
ของผู้สอน   

 

ลักษณะของการสอน 

 

 ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2546 ก : 111) จากความหมายของการสอนดังสรุปไว้ข้างต้น สามารถให้
ข้อสังเกตของลักษณะการสอนได้ 3 ประการ ได้แก่ 

1. การสอนเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

2. การสอนมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
3. การสอนจะบรรลุจุดประสงค์ได้ดีต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอนทั้ง 3 ข้อ สามารถ

อธิบายได้ดังนี้  
3.1 การสอนเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ข้อนี้ต้องการเน้น 

การสอนในลักษณะของกระบวนการปฏิสัมพันธ์ ซึ่งหมายความว่า การสอนจะเกิดขึ้นได้นั้นทั้งผู้สอน
และผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามล าดับขั้นตอน
เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน ถ้าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งนั่งนิ่ง คือ ไม่เกิดการเคลื่อนไหวทั้งกาย วาจา และทางปัญญา เช่น ครูอาจยืนบอกทั้งชั่วโมง
โดยนักเรียนได้ยินเสียงครู แต่มิได้รับรู้และเกิดประสบการณ์ใหม่นักเรียนอาจท าเลขหรือคัดไปทั้งชั่วโมง
ตามบุญตามกรรม โดยครูนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะครู อย่างนี้เรียกได้ว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน   
ก็ไม่จัดเป็นการสอน 

การสอนถ้าครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การร่วมมือกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กัน นักเรียนได้แสดงออกด้วยการพูด การเขียน การทดลอง การคิด การสร้างงานศิลปะ การตัดสินใจ 
การแก้ปัญหา ฯลฯ โดยที่ครูเป็นผู้จัดสถานการณ์และสิ่งเร้าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดจนได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ การจัดสถานการณ์และสิ่งเร้าเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นี้ต้องจัดอย่างมีล าดับ
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เช่น จัดสอนโดยมีขั้นน าเข้าสู่บทเรียน มีขั้นตอนการสอนตามลักษณะ
ของเทคนิควิธีการสอนที่น ามาใช้ มีขั้นการสรุปบทเรียน ทุกขั้นตอนเหล่านี้ต้องมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน
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จึงจะเรียกว่าเป็นกระบวนการ ดังนั้น การสอนจึงเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
ที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง 

3.2 การสอนมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ข้อนี้ต้องการเน้นที่เป้าหมายของการสอน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมทั้ง 
3 ด้าน ได้แก่ 

3.2.1 ด้านความรู้ ความคิด หรือด้านพุทธิพิสัย กล่าวคือ ผู้เรียนเกิดความเจริญ
งอกงามทางสติปัญญา เกิดการพัฒนาขึ้นจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ คิดไม่เป็นมาเป็นมีความรู้ความเข้าใจ 
มีความคิดและคิดเป็น เช่น จากการอ่านเขียนไม่ได้ไม่เป็น มาเป็นอ่านออกเขียนได้แสดงความคิดเห็นได้ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ประเมินค่าและวิจารณ์ได้ ฯลฯ  

3.2.2 ด้านเจตนาคติหรือด้านจิตพิสัย เกี่ยวกับความรู้สึกเห็นคุณค่า ความดี ความงาม 
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านนี้ เช่น รู้สึกซาบซึ้งในบทกลอนที่ได้ฟังได้อ่าน เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาไทย
ให้ถูกต้อง เกิดการยอมรับที่จะช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เห็นคุณค่าความส าคัญของการอนุรักษ์
ป่าไม้ เป็นต้น 

3.2.3 ด้านทักษะหรือด้านทักษะพิสัย หมายถึง ความสามารถกระท าได้ ปฏิบัติได้
ถูกต้องตามวัย เช่น สามารถว่ายน้ าได้ พิมพ์ดีดได้ ร้อยมาลัยได้ วาดภาพได้ โยนลูกบอลได้ ฟั ง พูด 
อ่าน เขียนได้ ฯลฯ ผู้เรียนจะเกิดทักษะถ้าได้ฝึกปฏิบัติบ่อยๆ  

ดังนั้น ในการสอนจึงต้องตั้งจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน มิใช่ด้านใด
ด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว จึงจะถือว่าเป็นการสอนที่สมบูรณ์ ตลอดจนมุ่งให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ 
ใหม่ไปใช้ได ้

3.3 การสอนจะบรรลุจุดประสงค์ได้ดีต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอน ข้อนี้
ต้องการเน้นที่สมรรถภาพของผู้สอน ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของการสอน การสอนจะบรรลุผลตาม
จุดประสงค์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของผู้สอนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพทักษะและ
เทคนิคการสอนเป็นส าคัญ กล่าวคือ ผู้สอนต้องมีความรู้ดี (ศาสตร์) และมีเทคนิคการสอนดี (ศิลป์) 
ดังที่ ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2546 ข 6: 112) กล่าวไว้ว่า “เป็นครูต้องรู้ศาสตร์อย่างมีศิลป์” หมายความ
ว่า  ผู้เป็นครูจะต้องรู้จักศาสตร์การสอน เช่น ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอน หลักการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ 
ฯลฯ และรู้จักใช้ศิลป์การสอนซึ่งเป็นเทคนิคการสอนเป็นอย่างดีถ้าครูมีความรู้ดีทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพครูแล้วสามารถประยุกต์ความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีศิลปะ ก็กล่าวได้ว่า ครูผู้นั้นมีทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ในการสอน การสอนนี้เป็นการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียนซึ่งเป็นคน เป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์ มีวิญญาณ ผู้สอน
จึงต้องอาศัยศิลปะที่จะเข้าถึงจิตใจผู้เรียน เช่น ศิลปะในการพูด การอธิบาย การจูงใจ การสนใจผู้เรียน
เป็นรายบุคคล การช่วยแก้ปัญหาให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน ศิลปะในการสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 
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ศิลปะในการสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน ศิลปะในการชัก
จูงผู้เรียนให้ตั้งใจเรียน ให้ท าการบ้าน ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเทคนิคเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นเรื่องของ
ศิลปะในการสอน ดังนั้น การสอนจึงต้องอาศัยทั้ งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือท าให้ผู้ เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การสอนจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ครูผู้สอนกับผู้เรียน มีเป้าหมายการจัดกิจกรรมการสอน และการสอนจะประสบผลส าเร็จได้ดี ถ้าครู  
ผู้สอนรู้จักใช้ศาสตร์อย่างมีศิลป์ เทคนิคการสอน 

 

องค์ประกอบของการสอน 
 

การสอนจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสอน 
และมีส่วนส่งเสริมให้การสอนประสบผลส าเร็จได้ จัดเป็นองค์ประกอบของการสอนทั้งสิ้น มีนักการศึกษา
หลายท่านได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับองค์ประกอบของการสอนไว้ดังนี้ 

สุพิน  บุญชูวงศ์ (2543: 4-5) กล่าวถึงองค์ประกอบของการสอนไว้ 3 ประการ ได้แก่ ครู 
นักเรียน และสิ่งที่จะสอน สรุปได้ดังนี้ 

1. ครู เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้ บุคลิกภาพ และความสามารถของผู้สอนมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรู้จักเลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 

2. นักเรียนหรือผู้เรียน เป็นองค์ประกอบส าคัญเท่ากับผู้สอน ความส าเร็จในการศึกษา
เป็นเป้าหมายส าคัญของผู้เรียน ผู้สอนจึงควรเป็นผู้แนะแนว แนะน า และจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด 

3. สิ่งที่จะสอน ได้แก่ เนื้อหาวิชาต่างๆ ครูจะต้องจัดเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์กัน น่าสนใจ 
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของการเรียนการสอน 

ล าพอง  บุญช่วย (2540 : 1) กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนการสอนไว้ 7 ประการ พร้อม
ทั้งแสดงแผนภูมิประกอบไว้ดังนี้ 

1. ครูผู้สอน 

2. ผู้เรียน 

3. หลักสูตร 

4. วิธีสอน 

5. วัตถุประสงค์ของการสอน 

6. สื่อการสอน 
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การประเมินผล 

วัตถุประสงค์ ครู 

7. การประเมินผล 

ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ดังแสดงในภาพที่ 1.2 

 

 

 

 

   
 

     
 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 1.2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการเรียนการสอน 

 

ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2546 ข: 106) กล่าวว่า การสอนเป็นกระบวนการสามเส้า อัน
ประกอบไปด้วย OLE ได้แก่ 

 O = Objective = จุดมุ่งหมาย 

 L = Learning Experience = การจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 

 E = Evaluation = การประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร 

วิธีสอน 

ผู้เรียน 

สื่อการสอน 
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รวมเรียกว่า “ไตรยางศ์การสอน” แสดงดังภาพที่ 1.3 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 ไตรยางค์การสอน 

 

จากองค์ประกอบของการสอนที่นักการศึกษาทั้ง 3 ท่านเสนอไว้ เมื่อน ามาพิจารณาแล้ว
สามารถวิเคราะห์แยกย่อยเป็นองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านองค์ประกอบรวม หมายถึง องค์ประกอบด้านโครงสร้างที่มาประกอบกันเป็นการสอน 
อันประกอบด้วย 

1.1 คร ูหรือผู้สอน หรือวิทยากร 

1.2 นักเรียน หรือผู้เรียน 

1.3 หลักสูตร หรือสิ่งที่จะสอน 

2. ด้านองค์ประกอบย่อย หมายถึง องค์ประกอบด้านรายละเอียดของการสอน ซึ่งจะต้อง
ประกอบด้วยกระบวนการเหล่านี้จึงจะท าให้เป็นการสอนที่สมบูรณ์ ได้แก่  

2.1 การตั้งจุดประสงค์การสอน 

2.2 การก าหนดเนื้อหา 
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.4 การใช้สื่อการสอน 

2.5 การวัดผลประเมินผล 

องค์ประกอบของการสอนทั้ง 2 ด้าน สามารถแสดงได้ ดังภาพที่ 1.4 

 

 

 

จุดมุ่งหมาย 

การจัด 
ประสบการณ์ การประเมินผล 
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ครู 

ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 แสดงองค์ประกอบของการสอน 

ที่มา: อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 8) 
 

หมายเหตุ             
1  คือ  ตั้งจุดประสงค์การสอน 

2  คือ  ก าหนดเนื้อหา 

3  คือ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4  คือ  ใช้สื่อการสอน 

5  คือ  วัดผลประเมินผล 

จากแผนภูมิ ถ้าเปรียบการสอนเป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมรูปนี้ประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่  1  หมายถึง  ครู 
ด้านที่  2  หมายถึง  นักเรียน 

ด้านที่  3  หมายถึง  หลักสูตร 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

องค์ประกอบรวม องค์ประกอบย่อย 

องค์ประกอบของการสอน 
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ทั้ง 3 ด้านมาประกอบกันเกิดเป็นสามเหลี่ยม จะขาดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ ถ้าขาดไปก็จะไม่
เป็นสามเหลี่ยม ดังนั้นองค์ประกอบทั้ง 3 นี้ จึงเป็นส่วนที่ท าให้เกิดการสอนขึ้น จัดเป็นองค์ประกอบรวม 

ส่วนภายในสามเหลี่ยมหรือในตัวการสอน จะต้องมีองค์ประกอบย่อยที่ท าให้การสอนเกิด
ความสมบูรณ์ไม่บกพร่อง ได้แก่ 

1. การตั้งจุดประสงค์การสอน 

2. การก าหนดเนื้อหา 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การใช้สื่อการสอน 

5. การวัดผลประเมินผล 

ทั้ง 5 องค์ประกอบย่อยนี้ ช่วยให้เป็นสามเหลี่ยมที่มีความหมาย หรือเป็นการสอนที่สมบูรณ์
ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

1. การตั้งจุดประสงค์การสอน เป็นองค์ประกอบส าคัญอันดับแรกของการสอน ท าให้
ผู้สอนทราบว่าจะสอนเพ่ืออะไร ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใดบ้าง มากน้อยเพียงใด เป็นการสอนที่มีเป้าหมาย 
ขณะเดียวกันการตั้งจุดประสงค์การสอนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในการเตรียมเนื้อหาการสอน การเลือก 
ใช้วิธีสอน เลือกใช้สื่อการสอน และการวัดผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน 

2. การก าหนดเนื้อหา องค์ประกอบข้อนี้ หมายรวมถึง การเลือกและการจัดล าดับเนื้อหา
ที่สอนด้วย การก าหนดเนื้อหาจะท าให้ผู้สอนได้ทราบว่าจะสอนอะไร ผู้เรียนควรได้รับประสบการณ์
ใดบ้าง ประสบการณ์ใดควรได้รับก่อน และในขอบเขตมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสม การก าหนด
เนื้อหาไว้ล่วงหน้าจะท าให้การสอนมีสาระคุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไปและมีคุณค่าแก่ผู้เรียน 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อนี้เป็นองค์ประกอบส าคัญเช่นกัน เพราะท าให้
ผู้สอนทราบว่าจะสอนอย่างไร ใช้วิธีการใดในการเสนอหรือสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะต้อง
ใช้วิธีการที่เหมาะสม อาจใช้วิธีเดียวหรือหลายวิธีในการสอนแต่ละครั้ง โดยจะต้องเป็นวิธีที่เหมาะสม
กับลักษณะของเนื้อหาวิชากับผู้เรียน กับสภาพห้องเรียน และสอดคล้องกับจุดประสงค์การสอนที่ก าหนดไว้ 

4. การใช้สื่อการสอน สื่อการสอนเป็นส่วนส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ชัดเจนและเร็วขึ้น ตลอดจนช่วยเร้าความสนใจได้ดี สื่อการสอนที่ดีจะช่วยให้การสอนด าเนินไปได้ราบรื่น
และสะดวกคล่องตัวแก่ผู้เรียน การเตรียมสื่อการสอนท าให้ผู้สอนทราบว่าจะใช้อะไรเป็นสื่อช่วยสร้าง
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

5. การวัดผลประเมินผล องค์ประกอบข้อนี้ช่วยให้ผู้สอนทราบว่า การสอนที่ผ่านมานั้น
บรรลุผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่มีตอนใด
หรือจุดประสงค์ข้อใดบ้างที่ยังไม่บรรลุ ท าให้ผู้สอนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุดการวัดผลประเมินผล
นี้มีประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอน ผู้สอนจึงต้องท าการวัดผลประเมินผลทุกครั้งที่สอน 
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กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของการสอนมีทั้งองค์ประกอบรวมและองค์ประกอบย่อย 
องค์ประกอบรวมเป็นส่วนสร้างให้เกิดการสอน ส่วนองค์ประกอบย่อยเป็นส่วนเสริมให้การสอนมี
ประสิทธิภาพและมีคุณค่าแก่ผู้เรียน 

 

หลักพื้นฐานในการสอน 

 

ในการสอนใดๆ ก็ตาม จ าเป็นต้องมีหลักการเป็นเครื่องยึดถือเพ่ือให้งานด าเนินไปสู่
เป้าหมาย ในการสอนก็เช่นเดียวกันจ าเป็นต้องมีหลักการสอนเพ่ือให้งานการสอนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตรงตามจุดหมายของหลักสูตร ดังนั้น หลักการสอนจึงเป็นความรู้พ้ืนฐานที่
ส าคัญส าหรับผู้เป็นครู แม้ว่าผู้สอนแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนเฉพาะของตน แต่ก็จะยึดหลักการ
พ้ืนฐานเดียวกัน ในเรื่องของหลักการพ้ืนฐานส าหรับการสอนนี้  มีนักการศึกษาได้แสดงทรรศนะไว้
หลายท่าน อาท ิ

ทองคูณ  หงส์พันธุ์ (2542: 9) ได้ให้หลักการสอนโดยกล่าวไว้เป็นบัญญัติ 20 ประการของ
การสอน ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรให้กระจ่าง 
2. วางแผนการสอนอย่างดี 
3. มีกิจกรรม/ ท าอุปกรณ ์

4. สอนจากง่ายไปหายาก 

5. วิธีสอนหลายหลากมากชนิด 

6. สอนให้คิดมากกว่าจ า 
7. สอนให้ท ามากกว่าท่อง 
8. แคล่วคล่องเรื่องสื่อสาร 

9. ต้องช านาญการจูงใจ 

10. อย่าลืมใช้จิตวิทยา 
11. ต้องพัฒนาอารมณ์ขัน 

12. ต้องผูกพันห่วงหาศิษย์ 
13. เฝ้าตามติดพฤติกรรม 

14. อย่าท าตัวเป็นทรราช 

15. สร้างบรรยากาศไม่น่ากลัว 

16. ประพฤติตัวตามที่สอน 

17. อย่าตัดรอนก าลังใจ 
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18. ใช้เทคนิคการประเมิน 

19. ผู้เรียนเพลินมีความสุข 

20. ครูสนุกกับนักเรียน 

ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545: 35–39) กล่าวถึงหลักการพื้นฐานในการสอนไว้ 4 ประการ คือ 

1) หลักการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน ได้แก่ การเตรียมตัวผู้สอนด้านความรู้ ด้านทักษะ
การสอน และด้านการแก้ปัญหาการสอน 

2) หลักการวางแผนและเตรียมการสอน ได้แก่ การเตรียมเขียนแผนการสอน ผลิตสื่อ
เตรียมแบบทดสอบ และซ้อมสอน 

3) หลักการใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักการเร้า
ความสนใจ หลักการเสริมแรง ฯลฯ 

4) หลักการประเมินผลและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดจุดประสงค์การสอน  
การสร้างและใช้เครื่องมือประเมิน การตีความหมายและรายงานผลการประเมิน 

จากหลักการสอนที่ยกมากล่าวข้างต้น พิจารณาได้ว่าเป็นหลักการที่ให้แนวทางแก่ผู้สอนทั้ง
ด้านการเตรียมตัวก่อนสอน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลหลังการสอน ซึ่งทั้งหมดนี้
สามารถน ามาประมวลสรุปเป็นหลักพ้ืนฐานในการสอนที่ผู้สอนต้องค านึงถึง ได้แก่ 

1. ก่อนการสอน ผู้สอนต้องเตรียมการสอนในหัวข้อต่อไปนี้ 
1.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู และเอกสารประกอบการสอนต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนการสอน 

1.2 ศึกษาผู้เรียนให้ทราบถึงความรู้พ้ืนฐาน ประสบการณ์เดิม ความสามารถ ความ
สนใจ ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการเตรียมสอน 

1.3 เขียนแผนการสอนให้มีครบทุกข้อ ได้แก่ 

ก. จุดประสงค์การสอน 

ข. เนื้อหาสาระส าคัญของบทเรียน 

ค. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ง. สื่อการเรียนการสอน 

จ. การวัดผลประเมินผล 

1.4 เตรียมสื่อการเรียนการสอน เอกสารหรือข้อทดสอบ ตลอดจนสิ่งเอ้ืออ านวย
ความสะดวกต่างๆ ไว้ให้พร้อมก่อนสอน 

2. ขณะสอน ผู้สอนด าเนินการสอน โดยค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
2.1 ให้เป็นไปตามล าดับ   
2.2 ใช้ทักษะการสอนที่เหมาะสม เช่น การอธิบาย การใช้วาจา กิริยาท่าทาง การเขียน

กระดานด า ฯลฯ 
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2.3 ใช้เทคนิควิธีการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีที่สุด โดยใช้วิธีสอนหลายรูปแบบ และด าเนินการสอนอย่างเป็นกระบวนการ 

2.4 เน้นการให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 

2.5 ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
2.6 ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ให้ถูกต้อง เช่น การเสริมก าลังใจ การจูงใจ การฝึกหัด 

การให้งานตามความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล การสอนจากง่ายไปหายาก ฯลฯ 

2.7 สร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ เช่น ห้องเรียนสะอาด 
สว่าง กว้างขวาง ครูผู้สอนใจดี ไม่เข้มงวดดุดัน ฯลฯ 

2.8 ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน 

3. หลังการสอน ผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 พิจารณาผลการเรียนการสอนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์ที่

ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ถ้ามีเพียงส่วนน้อยที่ไม่บรรลุ ควรได้จัดสอนซ่อนเสริมให้ แต่ถ้ามีผู้เรียน
จ านวนมากที่ไม่บรรลุ แสดงการสอนตลอดจนการวางแผนการสอนมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

3.2 ปรับปรุงแก้ไขโดยหาสาเหตุที่เกิดข้อบกพร่องแล้วแก้ไขท่ีจุดบกพร่องนั้น 

หลักพ้ืนฐานในการสอนทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้สอน ถ้าผู้สอนมีหลักการเหล่านี้
เป็นพ้ืนฐาน และได้ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติจริง ย่อมช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ
ได้ดังประสงค ์

 

ลักษณะการสอนที่ดี 
 

สุมน  อมรวิวัฒน์ (2543: 46) การสอนลักษณะใดก็ตามท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
จัดเป็นการสอนที่ดีทั้งสิ้น ถ้ากล่าวโดยละเอียดแยกย่อยแล้ว การสอนที่ดีจะมีลักษณะ ดังนี้ 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ความคิด 
ด้านเจตคติและด้านทักษะ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้แจ้ง คิดชอบ และปฏิบัติดี เกิดการเจริญเติบโตทุกด้าน
อย่างชื่นบานและแจ่มใส  

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ครบองค์ประกอบ
ของการสอน อันได้แก่ การตั้งจุดประสงค์การสอน การจัดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การใช้สื่อการสอน และการการวัดผลประเมินผล 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์กับเนื้อหาและกับผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม 
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- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท ากิจกรรมด้วยตนเองหรือได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียน 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร เช่น หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ผู้สอนก็ต้อง
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังที่หลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่ค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และตลอดไป เช่น การสอนโดยให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ ได้รู้จักวิธีแสวงความรู้ ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 
ย่อมดีกว่าวิธีสอนโดยบอกความรู้ให้หรือกระท าให้ดูแต่เพียงอย่างเดียว การให้ผู้เรียนได้น าประสบการณ์
ทั้งความรู้ ความคิด ไปใช้ในชีวิตประจ าวันปัจจุบันและอนาคตได้ ย่อมเป็นการสอนที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่เร้าความสนใจผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดจน
จบกระบวนการสอน เช่น ผู้สอนใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ ใช้ค าถามกระตุ้นให้คิด ใช้วิธีการสอนหลาย
รูปแบบที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า (Learning by doing) ได้ทดลอง ได้คิดค้นคว้า เป็นต้น 
ย่อมท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนใจ 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่มีความวัดผลประเมินทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
หลังการเรียน โดยอาจใช้วิธีต่างๆ เช่น การสังเกต การซักถาม การทดสอบ การให้ค้นคว้ารายงาน การท า
แบบฝึกหัด ฯลฯ การวัดผลประเมินผลจะช่วยวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และวัดผลส าเร็จของผู้สอน
ผู้สอนจะน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลย้อนกลับพิจารณาการสอนของตนเองมีข้อบกพร่องที่องค์ประกอบ
การสอนข้อใด ท าให้แก้ไขได้ตรงจุดเพื่อความสมบูรณ์ของการสอนครั้งต่อไป 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่ผู้สอนด้วยวิญญาณความเป็นครู สอนด้วยความ
กระตือรือร้นสอนด้วยความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมั่นใจ บุคลิกภาพท่าทีการแสดงออกของผู้สอน
จะสะท้อนให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้สึกของผู้สอนได้ดี ถ้าผู้สอนมีความรู้สึกที่ดีทั้งต่อผู้เรียนและต่ออาชีพ 
ผู้เรียนส่วนใหญ่จะเรียนด้วยความศรัทธา ด้วยความสุข ด้วยความตั้งใจ และด้วยความเต็มใจเช่นกัน 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งบรรยากาศด้านวัตถุ
และด้านจิตใจ บรรยากาศด้านวัตถุ หมายถึง การมีสภาพห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน และสิ่งแวดล้อม
ที่ดี เอ้ืออ านวยให้เกิดความสบายใจในการเรียน ส่วนด้านจิตใจ หมายถึง การที่ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน
ด้วยดี ให้ความเป็นกันเอง ให้ความเมตตา ความรัก ความอบอุ่นแก่นักเรียน ท าให้นักเรียนเรียนด้วย
ความสุข มีชีวิตชีวา และไม่ตึงเครียด 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่ผู้สอนรู้จักใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น 
การให้รางวัลและการลงโทษที่ดีพอดี การให้ค าชม การจูงใจ เร้าใจให้ผู้เรียนเกิดแรงกระตุ้นภายใน 
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การให้ผู้เรียนได้รับทราบผลงานของตนโดยทันที การให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในความส าเร็จของตน 
การค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การให้เรียนจากสิ่งที่ง่ายไปยาก ฯลฯ เหล่านี้เป็นปัจจัยช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น ให้ผู้เรียน
มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ผู้เรียนได้ฝึกการท างานกลุ่มร่วมกัน ได้ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตาม ฝึกการ
ท าตามข้อก าหนดของกลุ่ม และฝึกระเบียบวินัยในตนเอง สิ่งเหล่านี้จะเป็นการปูพื้นฐานการเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม และการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 

- ลักษณะการสอนที่ดี เป็นการสอนที่มีกระบวนการ หมายถึง มีล าดับขั้นตอนการสอนที่ไม่
สับสน ในการสอนจ าเป็นต้องมีการเตรียมการสอน เตรียมจัดล าดับการสอนให้สอดคล้องต่อเนื่องกัน
อย่างเหมาะสมตั้งแต่ขั้นน า ขั้นสอน และขั้นสรุป กระบวนการสอนจะมีขั้นตอนแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของวิธีสอนที่น ามาใช้ เช่น วิธีสอนแบบสาธิตย่อมมีข้ันตอนแตกต่างกันไปตามลักษณะของวิธี
สอนที่น ามาใช้ เช่น วิธีสอนแบบสาธิตย่อมมีขั้นตอนการสอนแตกต่างจากวิธีสอนแบบทดลอง ผู้สอน
ต้องวางแผนจัดล าดับขั้นตอนการสอนให้ถูกต้อง  
 

สรุป 

 

การสอนและการจัดการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องกัน การสอน คือ กระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ก าหนดไว้ 
การเรียนรู้ คือ กระบวนการที่ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์  
เป้าหมายของการสอนที่ตั้งไว้ คือ การมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ดังนั้นเพ่ือให้การที่จะสอนบรรลุผล
ตามเป้าหมาย ผู้สอนต้องออกแบบหลักการจัดกิจกรรมเรียนการสอนอย่างมีระบบ มีกระบวนการ 
และให้ครบองค์ประกอบของการสอน อันได้แก่ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการการเรียนรู้ ตัวชีวัด 
จุดประสงค์การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล  
นอกจากนี้ครูผู้สอนควรต้องค านึงถึงหลักพ้ืนฐานในการสอน ลักษณะการสอนที่ดี และปัจจัยเหล่านี้จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนครูผู้สอนรู้จักใช้เทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ลักษณะของการเรียนรู้  คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะใดจึงจะเป็นพฤติกรรมที่
เกิดจากการเรียนรู้ พิจารณาได้จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น 3 ลักษณะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นเป็น
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นต้องเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะค่อนข้าง
ถาวร  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องเนื่องมาจากประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
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จากเดิมอันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัด และเป็นพฤติกรรมที่เป็นไปอย่างค่อนข้างถาวร
อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ 
 กระบวนการเรียนรู้ หมายการรับรู้ เอาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ต่างๆ ท าให้เกิดเข้าใจใน
องค์ความรู้นั้น และที่ผู้รับสามารถแปลความหมายตีความได้ ในสิ่งที่รับรู้ได้ เกิดการเชื่อมโยง
ประสบการณ์หรือความรู้ใหม่กับความรู้เก่าได้ สามารถโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่ตนเองรับรู้และ
สามารถอธิบายโดยให้เหตุผลประกอบได้ มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและต่อเนื่องไปยังการสร้าง
ค่านิยมด้วยการเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นตามล าดับตั้งแต่การรับรู้แล้วเกิดความเข้าใจ
ต่อจากนั้นจึงน ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกระท าหรือไม่กระท าสิ่งนั้นๆ ต่อไป บุคคลที่เกิดการ
เรียนรู้ได้ดีและมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการรับรู้ การรับรู้สิ่งเร้าของบุคคลจากภายนอกจะขึ้นอยู่กับ
ตัวสิ่งเร้า และประสาทสัมผัสของผู้รับรู้  

ปัจจัยส่งเสริมการเรียนรู้ ประกอบตัวผู้เรียนและบทเรียน ตัวผู้เรียนต้องมีวุฒิภาวะ การ
เจริญเติบโตที่สูงสุด ความพร้อมของผู้เรียน รวมทั้งความสนใจ และประสบการณ์เดิมที่จะท าให้เรียนรู้
สิ่งต่างๆ ได้แรงจูงใจ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ดี และบทเรียน ความยากง่ายของ
บทเรียน บทเรียนที่ง่ายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วกว่าบทเรียนที่ยากๆ     
 วิธีการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีและ
รวดเร็วถ้าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม สภาพแวดล้อมทางการเรียน
บรรยากาศในห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
สภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี  
 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ความคิด หรือด้านพุทธิพิสัยด้านทักษะ
กระบวนการ หรือด้านทักษะพิสัย และด้านเจตคติ หรือด้านจิตพิสัย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะ
ประสบผลส าเร็จได้ดี ผู้สอนต้องมีทั้งความรู้ และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และครูต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม 

 องค์ประกอบการสอน การตั้งจุดประสงค์การสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญอันดับแรกของการ
สอน ท าให้ผู้สอนทราบว่าจะสอนเพ่ืออะไร ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใดบ้าง การก าหนดเนื้อหาองค์ประกอบ
ข้อนี้ หมายรวมถึง การเลือกและการจัดล าดับเนื้อหาที่สอนด้วย การก าหนดเนื้อหาจะท าให้ผู้สอนได้
ทราบว่าจะสอนอะไร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล องค์ประกอบข้อนี้
ช่วยให้ผู้สอนทราบว่า การสอนที่ผ่านมานั้นบรรลุผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด   

ลักษณะการสอนที่ดี ครูผู้สอนต้องมีการการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ครบองค์ประกอบ
ของการสอน อันได้แก่ การตั้งจุดประสงค์การสอน การจัดเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน



29 

การใช้สื่อการสอน และการการวัดผลประเมินผล ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ความคิด
ด้านเจตคติและด้านทักษะ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์ และปฏิบัติดี เกิดการเจริญเติบโต
ทุกๆ ด้าน 
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แบบฝึกหัดที่ 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 

1. จงอธิบายความหมายของการเรียนรู้ การสอน และองค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดการ
เรียนรู้ 

2. จงอธิบายปัจจัยที่ท าให้การจัดกิจกรรมเรียนการสอนประสบความส าเร็จ 

3. จงอธิบาย การสอนที่ดีในทัศนะของนักศึกษา 
4. จงอธิบายลักษณะครูที่ดี  
5. นักศึกษาคิดว่าลักษณะครูที่ดี กับลักษณะของการสอนที่ดี มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน

หรือไมอ่ย่างไร จงอธิบาย 

             6. ครจู าเป็นต้องมีหลักการหลักพ้ืนฐานในการสอนหรือไม่อย่างจงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

ระบบการเรียนการสอน 

 

หัวข้อเนื้อหา 
ความเป็นมาของระบบการสอน  
ความหมายของระบบการสอน  
ความส าคัญของระบบการสอน      
องค์ประกอบของระบบการสอน  
รูปแบบระบบการสอนของนักการศึกษาต่างๆ 

ระบบการสอนของ คลอสเมียร์ และริปเปิล   
ระบบการสอนของ เคมพ์   
ระบบการสอนของ บราวน์ และคณะ 

ระบบการสอนของ เกอร์ลัค และอีไล   
ระบบการสอนของ สงัด  อุทรานันท์   
การน าระบบการสอนไปใช้   
สรุป   
แบบฝึกหัดที่ 2    

เอกสารอ้างอิง   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และสมารถอธิบายความหมายของระบบการเรียนการสอนได้  
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะขององค์ประกอบของระบบการสอน รูปแบบระบบการ

สอของนักการศึกษาต่างๆ ได้   
3. ผู้เรียนเห็นความส าคัญของระบบการเรียนการสอน และสามารถน าความรู้จากการเรียนรู้

ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 

1.3 ผังความคิด  
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2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าคาม 

2.2 ผังความคิด 

 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ผู้สอนทบทวนความรู้เดิม  
3.2 ผู้สอนเสนอภาพเก่ียวกับเวลาด้วย Power point เช่น ระบบการเรียนการสอน  
3.3 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของความเป็นมาของระบบการสอน โดยสุ่ม

เรียกผู้เรียนรายบุคคลตอบค าถาม  
ขั้นสอน 

3.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ระบบเรียนการสอนของนักการศึกษาต่างๆ  

3.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนท าผังความคิดเก่ียวกับระบบการเรียนสอนของนักการศึกษาต่างๆ  
3.6 ผู้สอนสุ่มให้ผู้เรียนออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3.7 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายกัน โดยวิเคราะห์ความส าคัญของระบบการเรียน
การสอน และรูปแบบระบบการสอนของนักการศึกษาต่างๆ  

ขั้นสรุป 

3.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และสรุประบบการเรียนการสอน 

3.9 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท  
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ  

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลประเมินผล  
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 2 

ระบบการเรียนการสอน 
 

การจัดระบบการเรียนการสอน จัดเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือให้การเรียน
การสอนและการศึกษามีคุณภาพที่ดี บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดอย่างเป็นระบบ เรียกว่า การสอนเชิงระบบหรือระบบการสอน
นักการศึกษายอมรับกันว่าเป็นการสอนที่ดี ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เพราะมีขั้นตอน
และการด าเนินการสอนที่เป็นระบบระเบียบแบบแผน ดังนั้น ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการสอน และด้านความเป็นมา ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ รูปแบบระบบ
การสอนของนักการศึกษาต่างๆ และการน าระบบการสอนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

ความเป็นมาของระบบการสอน 

 

ระบบการสอน (Instructional System) หรือการสอนเชิงระบบ (Systematic Instruction)

เป็นการสอนที่น าเอาแนวคิดเรื่องการจัดระบบ ( System Approach ) ของการท างานเข้ามาใช้ปรับปรุง
คุณภาพทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

แนวความคิดเรื่องการจัดระบบนี้ เดิมทีเดียวเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาจากวงการวิศวกรรม
การทหารและการปกครองประเทศ ต่อมาจึงได้แพร่หลายเข้ามาในวงการศึกษา เล่ากันว่าแนวความคิดนี้
เกิดข้ึนระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเกิดมีการสร้างเครื่องบินประจัญบานขึ้นผู้ออกแบบและวิศวกร
ต่างก็ตระหนักว่า การสร้างเครื่องบินระบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการน าเครื่องบินระบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ของการน าเครื่องบินที่มีอยู่มาติดอาวุธระเบิด ถังเก็บน้ ามัน ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร และตรวจจับศัตรู
เพ่ิมขึ้นเพียงเท่านั้น เพราะการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าไปจะท าให้มีปัญหาในเรื่องสมรรถนะในการบิน
ความเร็ว การบังคับควบคุมเครื่อง และปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก จากการแก้ปัญหาดังกล่าวท าให้
เกิดวิธีการใหม่ในการวางแผนขึ้น โดยที่ผู้ออกแบบและวิศวกรต่างก็เรียนรู้ว่า ขั้นแรกเขาจะต้องสามารถ
ระบุจุดมุ่งหมายและความคาดหวังในผลของระบบก่อนที่เขาจะสามารถพัฒนาส่วนต่างๆ ที่จะมารวมกัน
เป็นระบบได้ เพราะสิ่งส าคัญนั้นไม่ใช่อยู่ที่ว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนจะท าหน้าที่อย่างไร แต่อยู่ที่ว่า
ส่วนประกอบเหล่านั้นควรจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรจึงจะช่วยให้เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายได้
แนวคิดนี้นับได้ว่าเป็นต้นก าเนิดของวิทยาการที่เรียกว่า “การจัดระบบ” (ทิศนา แขมมณี, 2555: 46) 
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ความหมายของระบบการสอน 

 
มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ “ระบบ” ไว้ดังนี้ 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545: 10) กล่าวถึงความหมายของ “ระบบ” ไว้ว่า ระบบ หมายถึง ผลรวม

ของหน่วยย่อยซึ่งท างานเป็นอิสระจากกัน แต่มีปฏิสัมพันธ์กันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
สงัด  อุทรานันท์ (2529: 5) ให้ความหมายไว้ว่า ระบบ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รวมกันและ

ต่างท าหน้าที่ของตนอย่างมีระเบียบเพื่อให้บรรลุจุดหมายทางท่ีก าหนดไว้ 
เซียเลส (Sesles, 1967 อ้างอิงใน ทิศนา แขมมณี, 2555: 197) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง 

การจัดสิ่งต่างๆ ให้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

บานาธี (Banathy, 1968: 7) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง การรวบรวมของส่วนประกอบซึ่งมี
ความสัมพันธ์และส่งเสริมต่อกันเพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่จะเป็นระบบจะต้องมีองค์ประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 
- มีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่ง 
- แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กัน 

- แต่ละองค์ประกอบมีขั้นตอนตามล าดับ มีระเบียบ 

- แต่ละองค์ประกอบมีหน้าที่ 
- แต่ละองค์ประกอบมีเป้าหมาย 

 

ความส าคัญของระบบการสอน 

 

สงัด  อุทรานันท์ (2529: 7) กล่าวว่า การท างานอย่างมีระบบจะดีกว่าการท างานอย่างไม่มี
ระบบด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

1) การท างานอย่างเป็นระบบนั้น สิ่งต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของระบบจะอยู่ด้วยกันอย่าง
มีระเบียบ ไม่มีความสับสน และไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น 

2) การท างานอย่างเป็นระบบจะเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดแรงงาน เวลา  
3) งานทุกอย่างจะส าเร็จตามเป้าหมายและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การน าวิธีการของระบบการท างานเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนย่อมท าให้
การเรียนการสอนบรรลุสู่เป้าหมายได้อย่างดีมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน 

ระบบการสอนจึงมีความส าคัญช่วยให้เป็นการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
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1. องค์ประกอบของการสอนที่ก าหนดไว้นั้นมีความสัมพันธ์และมีความส าคัญต่อกัน   
1.1 องค์ประกอบที่ 1 จะให้แนวทางแก่องค์ประกอบที่ 2 หรือเป็นหลักการให้ 
1.2 องค์ประกอบที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น จุดประสงค์การสอน (เป็นองค์ประกอบที่ 1) จะ

สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ (เป็นองค์ประกอบที่ 2) และการจัดเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนก็ต้องค านึงถึง
จุดประสงค์การสอนเป็นหลักหรือยึดจุดประสงค์การสอนเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียน  

1.3 องคป์ระกอบที่ 3 ก็ต้องจัดให้สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การสอนและเนื้อหา
สาระ ถ้าขาดจุดประสงค์การสอน การจัดเนื้อหาสาระ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นไป
อย่างเลื่อนลอยไม่มีจุดหมายปลายทาง การเรียนการสอนจะบรรลุผลส าเร็จได้องค์ประกอบของการสอน
จะอยู่รวมกันอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและมีความส าคัญต่อกันและกัน 

2. การเรียนการสอนมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ไม่สับสน กระบวนการเรียนการสอน
ที่เป็นระบบจะประกอบด้วยการวางแผนการสอนซึ่งจัดอยู่ในขั้นตอนการป้อนข้อมูล (Input) การด าเนิน 
การสอนและการวัดผลประเมินผลจัดอยู่ในขั้นด าเนินการ (process) ส่วนผลการสอน (output) จะน า 
มาพิจารณาผลย้อนกลับ (Feedback) ว่าการสอนได้ผลเพียงใดมีจุดใดบกพร่อง กระบวนการทั้งหมดนี้
ด าเนินไปตามล าดับขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ว่ามีจุดบกพร่องที่ใด ดังนั้นเมื่อการจัดการเรียน
การสอนมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดงาน การสอนย่อมบรรลุส าเร็จดังประสงค์ 
นั่นคือ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

3. การจัดระบบการสอนเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนของครู ท าให้ครูต้องวางแผน ต้องด าเนินการสอนตามแผนที่วางไว้และต้องวางผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนด เป็นการพัฒนาการสอนจากศิลป์ให้เป็นศาสตร์การจัดการเรียน
การสอนก็จะมีคุณค่าปัญหาด้านการสอนที่ไม่มีคุณภาพหมดไป 

 

องค์ประกอบของระบบการสอน 

 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550:23) ระบบการท างานใดก็ตามจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคัญ 4 ส่วน ที่ต่อเนื่องกันได้แก่  

1. ข้อมูลสู่ระบบ (In put) เป็นการก าหนดปัญหา ตั้งวัตถุประสงค์ ป้อนวัตถุดิบ หรือรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ก่อนที่จะด าเนินงาน  

2. กระบวนการ (Process) เป็นการจัดกระท ากับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเพ่ือให้
ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

3. ผลลัพธ์ (Out put) เป็นผลที่ได้ออกมาภายหลังการด าเนินงานในขั้นของกระบวนการ
สิ้นสุดลง  
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ข้อมูลปอ้นกลับ     
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

FEEDBACK 

กลไกควบคุม 

4. ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นการน าเอาผลลัพธ์ที่ประเมินนั้นมาพิจารณาว่ามีข้อบกพร่อง
อะไรบ้าง เพ่ือจะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนต่างๆ นั้น ให้สามารถใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (อาภรณ์  ใจเที่ยง, 2550: 24) องค์ประกอบของระบบแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงองค์ประกอบของระบบที่สมบูรณ์ 
 

องค์ประกอบของระบบที่น ามาเป็นแนวทางในการจัดองค์ประกอบระบบการสอนได้ 4 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 

1. ข้อมูลสู่การสอน (In put) ได้แก่ การวางแผนการสอนทั้งด้านจุดประสงค์การสอนเนื้อหา 
การจัดกิจกรรมการสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล แล้วเขียนเป็นแผนการสอน 

2. กระบวนการสอน (Process) เป็นขั้นด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่เขียนไว้นับตั้งแต่
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน และขั้นสรุป ในขั้นนี้หัวใจส าคัญอยู่ที่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ทักษะและเทคนิคการสอนของผู้สอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่อด าเนินการสอน
แล้วต้องมีการวัดผลการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 

3. ผลการสอน (Out put) เป็นขั้นการประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนว่าเกิดผลสัมฤทธิ์มากน้อย
เพียงใด หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้ว โดยน าผลการวัดมาประเมินถ้าผู้เรียนบรรลุผล
ตรงตามจุดประสงค์ก็แสดงว่าการจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 

ข้อมูลสู่ระบบ    
INPUT 

กระบวนการ 
PROCESS 

ผลลัพธ ์
OUTPUT 
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4. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นขั้นการวิเคราะห์ผลหรือย้อนกลับมาพิจารณาว่าในการ
จัดการเรียนการสอนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง มีปัญหาประการใด โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์ก็จ าเป็นต้องพิจารณาหาสาเหตุว่ามีข้อบกพร่อง
ในจุดใดแล้วปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปใช้ต่อไป 

องค์ประกอบของระบบการสอนทั้ง 4 นี้จะเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด การเปลี่ยนแปลง
ขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะมีผลต่อองค์ประกอบอื่น และข้อบกพร่องขององค์ประกอบหนึ่ง
ก็จะส่งผลให้องค์ประกอบอ่ืนบกพร่องด้วย ดังนั้นการเรียนการสอนจะบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับ
ทุกองค์ประกอบเกี่ยวข้องกัน แสดงได้ดังภาพที่ 2.2  

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบของระบบการสอนจะมีรายละเอียดและองค์ประกอบแตกต่างกันไป
ตามทรรศนะของนักการศึกษาแต่ละท่าน เช่น คลอสเมียร์ และริปเปิล (Klausmeier and Ripple) 

เคมพ์ (Kemp) บราวน์ และคณะ (James W. Brown and others) ฯลฯ ดังจะกล่าวไว้ในหัวข้อต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงองค์ประกอบของระบบการสอน 

 

ข้อมูลสู่การสอน 
1. วางแผนการสอน 

- จุดประสงค์ 
- เนื้อหา 
- วิธีสอน 
- สื่อการสอน 
- การวัดผล 

2. เขียนแผนการสอน 

กระบวนการสอน 
1. ด าเนินการสอน 

- ขั้นน า 
- ขั้นสอน 
- ขั้นสรุป 

2. วัดผล 

ผลการสอน 
ประเมินผลว่าเป็นไป
ตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้หรือไม ่

ข้อมูลย้อนกลับ 
วิเคราะหผ์ลการสอน         

ถ้าผู้เรยีนไม่บรรลุผลตาม      
จุดประสงค์ต้องวิเคราะห์

หาสาเหตุและแก้ไข
ปรับปรุง 
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รูปแบบระบบการสอนของนักการศึกษาต่างๆ  
 

รูปแบบระบบการสอนของนักการศึกษามีหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการ
จัดการเรียนการสอน มี 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1. ระบบการสอนของ คลอสเมียร์ และริปเปิล (Klausmeier and Ripple, 1971) 
2. ระบบการสอนของ เคมพ์ (Kemp, 1977) 
3. ระบบการสอนของ บราวน์ และคณะ (Brown and others, 1977) 
4. ระบบการสอนของ เกอร์ลัค และอีไล (Gerlach and Ely, 1980) 
5. ระบบการสอนของ สงัด  อุทรานันท์ (2529) 

ทั้ง 5 รูปแบบมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระบบการสอนของ คลอสเมียร์ และริปเปิล 

 

 คลอสเมียร์ และริปเปิล (Klausmeier and Ripple, 1971: 11) ได้ก าหนดองค์ประกอบของ
ระบบการเรียนการสอนไว้ 7 ส่วน คือ 

1. การก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 

2. การพิจารณาความพร้อมของผู้เรียน 

3. การจัดเนื้อหาวิชา วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ  
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. การด าเนินการสอน 

6. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

7. สัมฤทธิผลของนักเรียน 
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ระบบการเรียนการสอนของ คลอสเมียร์ และริปเปิล แสดงได้ดังภาพที่ 2.3  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 แสดงระบบการสอนของ คลอสเมียร์ และริปเปิล 

ที่มา : ทิศนา  แขมมณี (2555: 207) 

 

ระบบการสอนของเคมพ์  
 

เคมพ์ (Kemp, 1977: 9) ได้ก าหนดองค์ประกอบของการเรียนการสอนไว้ 9 ประการประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 

1. ก าหนดหัวข้อที่จะสอน และเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป 

2. ศึกษาคุณลักษณะของผู้เรียน 

3. ระบุจุดมุ่งหมายของการสอนในเชิงพฤติกรรม 

4. ก าหนดเนื้อหาวิชาที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ 

5. ทดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถก่อนที่จะท าการสอน 

6. เลือกกิจกรรม และแหล่งวิชาการส าหรับการเรียนการสอนเพ่ือจะน าเนื้อหาวิชาไปสู่
จุดหมายปลายทางท่ีวางไว้ 

7. ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเงิน บุคลากร อาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ และด าเนินการไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ 

8. ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด 

 

3. การจัดเนื้อหาวิชา  วัสดุ  และอุปกรณ ์
4. การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
5. การด าเนินการสอนให้เป็นไปตามวัน 
เวลา และสถานท่ีก าหนดไว ้

7. สัมฤทธิผลของนักเรยีน 

1. การก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะส าหรับ
การสอน 
2. การพิจารณาความพร้อมของผู้เรียน 

- ความสนใจ 
- สมรรถภาพของผู้เรยีน 

6. การวัดและประเมินผลการเรยีน
การสอน 

- การวัดสมรรถภาพทางสติปญัญา 
และลักษณะอื่นๆ ของนักเรียน 

- การวัดความพร้อมก่อนท่ีจะเรยีน
วิชาต่างๆ  

- การวดัและประเมนิความก้าวหน้า
ระหว่างเรยีน 

- การวัดและประเมินผลหลังจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ผ่านไป
แล้ว 

- การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาท้ังระบบ 
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กิจกรรมการ
เรียนรู ้แหล่ง

เรียนรู ้

ระบบการจัดการเรียนการสอนของ เคมพ์ แสดงได้ดังภาพที่ 2.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 แสดงระบบการสอนของ เคมพ์ 

ที่มา: ทิศนา  แขมมณี (2555: 208) 
 

ระบบการสอนของ บราวน์ และคณะ (Brown and others, 1977) 
 

ระบบการสอนของ บราวน์ และคณะ เป็นระบบการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน
การสอน โดยการพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือที่ผู้สอนจะได้จัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน บราวน์ และคณะ
ก าหนดองค์ประกอบไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ และเนื้อหา 
2) การจัดประสบการณ์การเรียน 

3) การจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

4) บุคลากร 

เป้าหมาย
จุดหมาย การ

ประเมินผล คุณสมบัติ
ผู้เรียน 

ทดสอบ
ก่อนเรียน 

เนื้อหา
สาระ 

บริการ 
สนับสนุน วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ 
ทบทวน 
ปรับปรุง 
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5) วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ 

6) สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 

7) การประเมินผล และการปรับปรุง 
ขั้นตอนทั้ง 7 นี้ แสดงได้ดังภาพที่ 2.5 

 

 

ก. จุดมุ่งหมาย 

1. วัตถุประสงค์และเนื้อหา 

 

 

 

ข.  สภาพการณ์ 

2. การจัดประสบการณ์การเรียน 

3. การจัดรูปแบบการเรียนการสอน 

 

 

        7. การประเมินผลและการปรับปรุง 
 

 

ง.  ผลลัพธ์   

 

4. บุคลากร 
5. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

6. สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

      ค.  ทรัพยากรหรือแหล่งวิชาการ 

 

 

ภาพที่ 2.5 แสดงระบบการสอนของ บราวน์ และคณะ 

 

1. จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างที่จะต้องการให้บรรลุผลส าเร็จ 
โดยผู้สอนต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเนื้อหาให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

2. สภาพการณ์ ผู้สอนควรจัดสภาพการณ์อย่างไร และควรมีอะไรบ้าง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนอย่างได้ผลดี เพ่ือบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในการนี้ต้องมีการเลือกประสบการณ์ที่เหมาะสม
แก่ผู้เรียน โดยเน้นถึงสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือการจัดรูปแบบหรือวิธีการเรียนที่เหมาะสม 

3. ทรัพยากรหรือแหล่งวิชาการ ผู้สอนควรจะต้องทราบว่ามีแหล่งทรัพยากรหรือแหล่ง
วิชาการใดบ้างที่จัดว่าจ าเป็นต่อการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน ซึ่งการจัดนี้มุ่งหมายถึงทางด้านบุคลากร 
การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมในการสอน ตลอดจนการจัดสถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวก ต่างๆ ในการเรียนการสอนด้วย 

4. ผลลัพธ์ เป็นการพิจารณาดูว่าผลลัพธ์ที่ได้มานั้นส าเร็จตามจุดมุ่งหมายมากน้อยเพียงใด 
มีสิ่งใดบ้างที่จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ่งทั้งนี้หมายถึงการประเมินผลและการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะ
ในการปรับปรุงระบบการสอนให้ดีขึ้น 

ผู้เรียน 
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องค์ประกอบทั้ง 4 ข้อ จัดแยกเป็นองค์ประกอบย่อย 7 ข้อ ได้ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ และเนื้อหา เป็นสิ่งแรกท่ีผู้สอนต้องก าหนดให้แน่นอนว่า เมื่อเรียนบทเรียน

นั้นแล้วผู้เรียนจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์อะไรบ้าง ซึ่งจะต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัด
หรือสังเกตได้ เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนแล้ว ต้องมีการเลือกเนื้อหาบทเรียนให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนแล้วสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือผลของการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ 

2. การจัดประสบการณ์การเรียน เป็นการจัดประสบการณ์ในรูปลักษณะกิจกรรมการเรียน
ต่างๆ เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ ในขั้นนี้ผู้สอนจึงต้องเลือกประสบการณ์การเรียนที่ดีที่สุดส าหรับนักเรียน
แต่ละคนหรือเพ่ือการเรียนรายบุคคล ซึ่งประสบการณ์ที่น าไปสู่การเรียนรู้นี้แบ่งออกได้เป็นหลาย
รูปแบบ เช่น การฝึกให้คิด การอภิปราย การเขียน การอ่าน การฟัง เป็นต้น 

3. การจัดรูปแบบการเรียนการสอน เป็นการจัดเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถได้รับประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ดีที่สุด การจัดนี้ต้องค านึงถึงกลุ่มของผู้เรียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และเนื้อหาบทเรียน
ด้วย การจัดรูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถจัดท าได้โดยการจัดห้องตามขนาดกลุ่มผู้เรียน โดยถ้า
เป็นผู้เรียนกลุ่มใหญ่ ผู้สอนมักใช้วิธีการบรรยายในห้องเรียนใหญ่ ถ้ากลุ่มผู้เรียนมีขนาดกลางหรือเล็ก
ก็ใช้การบรรยายโดยมีการซักถามโต้ตอบกัน และควรมีการใช้สื่อการสอนร่วมด้วย แต่ถ้ามีผู้เรียนเพียง
คนเดียวจะใช้การศึกษารายบุคคลในลักษณะของการใช้สื่อประสม 

4. บุคลากร ในกระบวนการของการจัดระบบการสอน บุคลากรมิได้หมายถึงผู้สอนหรือ
ผู้เรียนเท่านั้น แต่จะหมายรวมถึงบุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้สอน
จึงหมายถึงครูหรือวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เรียน ผู้สอนจะต้องมีบทบาทในการใช้สื่อการสอน 
เป็นผู้จัดสภาพแวดล้อมและจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน เป็นผู้น าการอภิปรายแนะน าสิ่งต่างๆ 
ตลอดจนแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียน และต้องมีความสัมพันธ์กับผู้สอนคนอ่ืนๆ เพ่ือปรึกษาหรือวางแผน 
การสอนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ส่วนบทบาท
ของผู้เรียนนั้นอาจเป็นผู้ช่วยในการตั้งจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน การเตรียมกิจกรรมต่างๆ การใช้สื่อ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนด้วย 

5. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เป็นสิ่งช่วยเกื้อกูลในการที่จะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือสามารถแยกได้
เป็นประเภทอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้ (equipment for learning)  เช่นเครื่องแถบบันทึกเสียง เครื่องฉาย
ภาพนิ่ง เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล่านี้เป็นต้น และประเภทสื่อการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ (educational media for learning) เช่น หนังสือแบบเรียน หนังสือพิมพ์ ฟิล์มภาพยนตร์ 
ของจ าลอง การ์ตูน รายการวิทยุ เหล่านี้เป็นต้น 
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6. สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง การจัดสภาพห้องเรียนตามขนาดของกลุ่ม
ผู้เรียนเพ่ือให้การจัดสภาพการณ์ในการเรียนรู้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมตลอดจน 
การจัดวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนเพ่ือความสะดวกในการใช้ด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่เรียน 
เหล่านี้ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสื่อการศึกษา ห้องปฏิบัติการ และห้องนันทนาการ เป็นต้น 

7. การประเมินผลและการปรับปรุง เป็นขั้นตอนสุดท้ายในระบบการสอนเพ่ือเป็นการประเมินผล
ว่าหลังจากการสอนแล้วผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อะไรบ้าง และสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การประเมินผลจะท าให้ผู้สอนสามารถทราบได้ว่าระบบ 
การสอนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง เช่น แผนการสอน จุดมุ่งหมาย สื่อการสอน เนื้อหา หรือแม้แต่
ความพร้อมของตัวผู้เรียนเอง ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เหล่านั้น  
ในการสอนครั้งต่อไป 

 

ระบบการสอนของ เกอร์ลัค และอีไล (Gerlach and Ely, 1980) 

 

ระบบการสอนของ เกอร์ลัค และอีไล เป็นระบบการสอนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปซึ่งมี 10 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การก าหนดวัตถุประสงค์  

2) การก าหนดเนื้อหา 
3) การประเมินผลพฤติกรรมเบื้องต้น  

4) การก าหนดกลยุทธ์ของวิธีการสอน 

5) การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน  

6) การก าหนดเวลาเรียน 

7) การจัดสถานที่เรียน  

8) การเลือกสรรทรัพยากร 

9) การประเมินผล  

10) การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ 
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การประเมินผล 
พฤติกรรม 
เบื้องต้น 

การก าหนด 
เนื้อหา 

ขั้นตอนทั้ง 10 แสดงได้ดังภาพที่ 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 แสดงระบบการสอนของ เกอร์ลัค และอีไล 

 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ ระบบการสอนนี้จะเริ่มต้นการสอนด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์
ของการเรียนขึ้นมาก่อน โดยควรเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ “วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม” ที่ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติและผู้สอนสามารถวัดหรือสังเกตได้ 

2. การก าหนดเนื้อหา เป็นการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมเพ่ือก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว้ 

3. การประเมินผลพฤติกรรมเบื้องต้น เป็นการประเมินผลก่อนการเรียนเพ่ือให้ทราบถึง
พฤติกรรมและภูมิหลังของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนเนื้อหานั้นๆ ว่า ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในเรื่องที่
จะสอนนั้นมากน้อยเพียงใดทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

4. การก าหนดกลยุทธ์ของวิธีการสอน การก าหนดยุทธ์เป็นวิธีการของผู้สอนในการใช้ความรู้
เรื่องราว เลือกทรัพยากร และก าหนดบทบาทของผู้เรียนในการเรียน ซึ่งเป็นแนวทางเฉพาะเพ่ือช่วยให้
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนนั้น วิธีการสอนตามกลยุทธ์นี้แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 

4.1 การสอนแบบเตรียมเนื้อหาความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยสมบูรณ์ทั้งหมด (expository 

approach) เป็นการสอนที่ผู้สอนป้อนความรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการใช้สื่อต่างๆ และจากประสบการณ์

ก าหนดกลยุทธ์ 
วิธีการสอน 

การจัด          
แบ่งกลุ่มผู้เรียน 

การก าหนด            
เวลาเรียน 

การจัด            

สถานที่เรียน 

การเลือกสรร       

ทรัพยากร 

การก าหนด 
วัตถุประสงค์ 

การ 
ประเมินผล 

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ย้อนกลับ 
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ของผู้สอน การสอนแบบนี้ ได้แก่ การสอนแบบบรรยายหรือแบบอภิปรายซึ่งผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องค้นคว้า
หาความรู้ใหม่ด้วยตนเองแต่อย่างใด 

4.2 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (discovery หรือ inquiry approach) เป็นการสอน
ที่ผู้สอนมีบทบาทเพียงเป็นผู้เตรียมสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเรียนเป็นการจัดสภาพการณ์
เพ่ือให้การเรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายโดยที่ผู้เรียนต้องค้นคว้าหาความรู้เอาเอง 

5. การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน เป็นการจัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมกับวิธีสอนและเพ่ือให้ได้เรียนรู้
ร่วมกันอย่างเหมาะสม การจัดกลุ่มจะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการสอนด้วย 

6. การก าหนดเวลาเรียน การก าหนดเวลาหรือการใช้เวลาในการเรียนการสอนจะขึ้นอยู่กับ
เนื้อหาที่จะเรียน วัตถุประสงค์ สถานที่ และความสนใจของผู้เรียน 

7. การจัดสถานที่เรียน การจัดสถานที่เรียนจะขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มผู้เรียน แต่ในบางครั้ง
สถานที่เรียนแต่ละแห่งอาจจะไม่เหมาะสมกับวิธีการสอนแต่ละอย่าง ดังนั้นจึงควรมีสถานที่เรียนหรือ
ห้องเรียนในลักษณะต่างกัน 3 ขนาด คือ 

7.1 ห้องเรียนขนาดใหญ่ สามารถสอนได้ครั้งละ 50–300 คน 

7.2 ห้องเรียนขนาดเล็ก เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย หรือการจัดกลุ่มสัมมนา
หรืออภิปราย 

7.3 ห้องเรียนแบบเสรีหรืออิสระ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนตามล าพัง ซึ่งอาจเป็นห้องศูนย์สื่อ
การสอนที่มีคูหาเรียนรายบุคคล 

8. การเลือกสรรทรัพยากร เป็นการที่ผู้สอนเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
เนื้อหา วิธีการสอน และขนาดของกลุ่มผู้เรียน เพ่ือให้การสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ประสงค์ที่ตั้งไว้ 

9. การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียนอันเกิดจากกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันเอง ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนกับสื่อการสอน 
การประเมินผลการเรียนเป็นสิ่งส าคัญมากในการเรียน และเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของระบบของ
การสอนที่ยึดเอาวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นหลักในการด าเนินงาน 

10. วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ เมื่อขั้นตอนของการประเมินผลเสร็จสิ้นลงแล้ว ก็จะท าให้ทราบ
ได้ว่า ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด ถ้าผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ก็ต้องท าการวิเคราะห์ผลหรือย้อนกลับมาพิจารณาว่าในการด าเนินงาน ตั้งแต่ต้นนั้นมี
ข้อบกพร่องอะไรบ้างในระบบหรือมีปัญหาประการใดบ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ระบบการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น (กิดานันท์  มลิทอง, 2543: 71-73) 
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ระบบการสอนของ สงัด อุทรานันท์  
 

สงัด  อุทรานันท์ (2529:32 )ได้ก าหนดองค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนไว้ 10 
ประการ ได้แก่ 

1) ลักษณะของผู้เรียน 

2) จุดประสงค์ของการสอน 

3) เนื้อหาสาระที่จะสอน 

4) การเตรียมความพร้อม 

5) การด าเนินการสอน 

6) กิจกรรมสร้างเสริมทักษะ 

7) กิจกรรมสนับสนุน 

8) การควบคุมและตรวจสอบ 

9) สัมฤทธิผลของการสอน 

10) การปรับปรุงแก้ไข 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

ของ 
ผู้เรียน 

เนื้อหาสาระ        
ที่จะสอน 

จุดประสงค์         
ของการสอน 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7 แสดงระบบการเรียนการสอนของ สงัด  อุทรานันท์ 
ที่มา: สงัด  อุทรานันท์ (2529: 32) 
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สงัด  อุทรานันท์ (2529 : 45-48) ได้กล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบไว้ ดังนี้ 
1. ลักษณะของผู้เรียน การรู้จักผู้เรียนจะให้ประโยชน์ต่อครูผู้สอน คือ ช่วยในการก าหนด

จุดประสงค์การสอน ช่วยในการก าหนดเนื้อหาสาระ ช่วยในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน และช่วยให้ผู้สอนรู้ว่า
ในระหว่างเรียนการสอนสมควรจะได้ช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มใด หรือคนใดเป็นพิเศษเพ่ือจะท าให้สามารถ
เรียนรู้ได้ทันผู้อ่ืน ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องรู้พื้นฐานของผู้เรียนในด้านต่อไปนี้ 

1.1 ความสามารถทางสติปัญญา ผู้เรียนแต่ละคนจะมีความสามารถทางสติปัญญาไม่
เหมือนกัน บางคนมีความสามารถในการคิดค านวณ บางคนมีความสามารถในด้านภาษา สังคม ศิลปะ 
ดนตรี ฯลฯ คนไหนมีความสามารถในวิชาใดก็ย่อมจะสามารถเรียนได้ดีในวิชานั้นๆ ผู้สอนจะทราบ
ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนได้จากการใช้แบบทดสอบความสามารถทางการเรียนและจาก
การศึกษาข้อมูลจากระเบียบสะสมหรือผลการเรียนที่ผ่านมาในปีก่อนๆ  

1.2 อัตราการเรียน หมายถึง ลักษณะส่วนบุคคลของผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจ
ในสิ่งเรียนได้มากน้อยและรวดเร็วเพียงใด วิธีการที่จะทราบอัตราการเรียนหรือทักษะในการเรียนของ
ผู้เรียน อาจท าได้โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะในการเรียน เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการท างานต่างๆ 
โดยจ ากัดเวลาการท า และใช้วิธีการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของผู้เรียนว่าแต่
ละคนมีอัตราการเรียนอย่างไร 

1.3 ลักษณะการเรียน ลักษณะการเรียนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสนใจ ความเอาใจใส่ 
ความมานะอดทน และความขยันขันแข็งในการเรียน ซึ่งอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น “ความพยายาม
ในการเรียน” ของผู้เรียนก็ได้ ผู้สอนจ าเป็นจะต้องรู้ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนว่าคนไหน
พอจะเรียนด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีการควบคุม และคนไหนจ าเป็นต้องช่วยเหลือเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
ถ้าหากผู้สอนทราบข้อมูลเหล่านี้ก็ย่อมจะสะดวกในการแบ่งกลุ่มผู้เรียนหรือช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่
สามารถเรียนด้วยตนเองได้ถูกต้อง การที่จะทราบว่าผู้เรียนคนไหนมีลักษณะการเรียนอย่างไร อาจจะ
ศึกษาและเก็บข้อมูลได้โดยการสังเกตพฤติกรรมในการเรียน หรือศึกษาจากระเบียนสะสม หรือสอบถาม
จากผู้ที่เคยสอนมาในปีก่อนๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

1.4 ประสบการณ์เดิม เป็นส่วนส าคัญที่จ าให้ผู้เรียนรู้ได้ดีและรวดเร็วขึ้นถ้าผู้เรียนมี
ความรู้พ้ืนฐานดีก็จะสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว และเกิดความเข้าใจได้แจ่มแจ้งเนื่องจากเห็นความสัมพันธ์
ของความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ การที่จะทราบว่าผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเดิมเป็นอย่างไร จะด าเนินการได้
โดยดูจากผลการเรียนในชั่วโมงก่อนๆ และจากการทดสอบความรู้ก่อนสอน 

2. จุดประสงค์ของการสอน การก าหนดจุดมุ่งหมายเป็นงานที่มีความส าคัญยิ่งในการจัด
การศึกษา จุดมุ่งหมายเปรียบเสมือนหลักชัยที่ผู้เรียนจะต้องเดินไปถึงจุดนั้น และขณะเดียวกันก็จะเป็น
เครื่องก าหนดทิศทางในการสอนของครูว่าจะสอนให้นักเรียนบรรลุผลในสิ่งใดบ้าง ดังนั้นในการสอนจึง
ต้องก าหนดจุดประสงค์ของการสอนให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ 
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ด้านทักษะ และด้านเจตคติและค่านิยมในการเขียนจุดประสงค์ควรได้เขียนออกมาในลักษณะของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เพราะท าให้ผู้สอนสังเกต และวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ละเอียด
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. เนื้อหาสาระที่จะน ามาสอน ในการเลือกเนื้อหาสาระที่จะน ามาสอนนั้นจ าเป็นต้องค านึง 
ถึงความยากง่ายให้เหมาะกับความสามารถของผู้เรียน และให้มีความต่อเนื่องกับความรู่พ้ืนฐานเดิม
ของผู้เรียน ถ้าหากเนื้อหาสาระที่น ามาสอนมีความง่ายเกินไป ผู้เรียนจะไม่เกิดการเรียนรู้แต่อย่างใด 
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากเนื้อหาที่น ามาสอนมีความยากเกินไป ก็ท าให้การเรียนรู้เกิดข้ึนด้วยความ
ยากล าบาก ดังนั้นผู้สอนต้องพิจารณาเนื้อหาสาระที่น ามาสอนให้มีความเหมาะสม และพิจารณาว่า
เป็นเนื้อหาประเภทใดในประเภทเหล่านี้ 1) ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดา 2) ความคิดรวบยอดและ
หลักการ 3) การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 4) ทักษะทางกาย 5) เจตคติและค่านิยมในการสอน
แต่ละครั้งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของประเภทความรู้ที่จะน ามาสอนว่าจะให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

4. การเตรียมการพร้อม เป็นกิจกรรมที่ช่วยชักน าให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่สอน 
ผู้สอนไม่ควรใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมนาน คือ อาจใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที และไม่ควรเกิน 10 
นาที กิจกรรมในส่วนของการเตรียมความพร้อมอาจประกอบด้วย 

4.1 การเตรียมความพร้อม เป็นกิจกรรมที่ช่วยชักน าให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่สอน 
ผู้สอนไม่ควรใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมนาน คือ อาจใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที และไม่ควรเกิน 
10 นาที กิจกรรมในส่วนของการเตรียมความพร้อมอาจประกอบด้วยความราบรื่น 

4.2 การเร้าความสนใจ เช่น การสนทนา ซักถาม เล่าเรื่อง ทายปัญหา ตลอดจนการใช้
อุปกรณ์การสอนเป็นสื่อ ใช้เพลงและเกมเพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน เป็นต้น การเร้าความสนใจ
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญก็เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้น มีความกระตือรือร้น อยากเรียนในสิ่งที่ครูจะ
น ามาสอน 

5. การด าเนินการสอน ถือเป็นกิจกรรมหลักที่มีความส าคัญยิ่ง ซึ่งจะใช้เวลามากกว่ากิจกรรม
อ่ืนๆ คือ ควรใช้ประมาณร้อยละ 65 ของเวลาทั้งหมด เช่น ถ้ามีเวลาสอนทั้งหมดชั่วโมง จะเป็นเวลา
การด าเนินการสอนประมาณ 40 นาที การจัดด าเนินการสอนนี้ผู้สอนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ 

5.1 การเลือกเทคนิควิธีการสอน ผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกเทคนิคและวิธีการสอนเหมาะสม
กับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาต่างๆ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนด้วย ดังนั้นผู้สอนควรจะได้ศึกษาถึง
เทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ ให้รู้ถึงข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนเหล่านั้น ให้รู้ว่าวิธีสอนเหล่านั้น
เหมาะสมกับเนื้อผู้เรียนในวัยใด 
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5.2 การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน 
ควรจะได้ค านึงถึงความประหยัดและสะดวกในการจัดหาเป็นประการส าคัญ สื่อการเรียนการสอนที่ดี
ไม่จ าเป็นจะต้องมีราคาแพง แต่ควรจะค านึงถึงคุณค่าที่จะให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5.3 การเลือกใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางครั้ง
อาจจ าเป็นจะต้องใช้แหล่งวิชาการจากภายนอกโรงเรียนด้วย อาจจะเป็นการเชิญบุคคลภายนอกมา
เป็นวิทยากรให้ความรู้ หรืออาจจะพาผู้เรียนออกไปทัศนศึกษายังสถานที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
ก็ได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นประการส าคัญ 

6. การสร้างเสริมทักษะ เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพ่ือสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น อาจเป็นการให้ท าแบบฝึกหัด หรือท างานอ่ืนๆ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะนี้อาจเป็น
กิจกรรมที่ทุกคนท าเหมือนกัน หรือเป็นกิจกรรมสร้างเสริมทักษะเป็นรายบุคคล โดยจัดให้แก่ผู้ที่เรียน
ช้าและผู้ที่เรียนเก่ง ซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

7. การจัดกิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมที่จะ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ช่วยให้จดจ าไว้นานยิ่งขึ้น หรือช่วยให้การเรียนการสอนที่จะ
ด าเนินการในครั้งต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ การสรุปทบทวน
และการสั่งงาน 

7.1 การสรุปทบทวน จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนมาและเป็นการย้ า
ให้ผู้เรียนเกิดความจ าได้ดียิ่งขึ้น การสรุปหรือการทบทวนควรเป็นการสรุปของผู้เรียนเอง หรือผู้สอน
อาจถามเพ่ือน าไปสู่การสรุปนั้นๆ  

7.2 การสั่งงาน การสั่งงานมี 2 ลักษณะ คือ การสั่งงานเพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า
เพ่ิมเติม หรือให้ท าแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน และการสั่งงานเพ่ือเป็นการเตรียมการเรียนการสอนล่วงหน้า 
เช่น การสั่งให้ผู้เรียนได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ หรือสั่งให้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการล่วงหน้า 
ซึ่งการสั่งงานนี้จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. การควบคุมและตรวจสอบ เป็นองค์ประกอบที่ด าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียน
การสอนตั้งแต่ต้นจนจบชั่วโมงสอน ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ช่วยท า 
ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มีความสนใจและเอาใจจดจ่อต่อการเรียนมากขึ้นและช่วยให้ผู้สอนได้
จัดการเรียนการสอนให้พอเหมาะกับสภาพความต้องการและความสามารถของผู้เรียน กิจกรรมการ
ควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนการสอนประกอบด้วย  

8.1 การวัดความรู้ก่อนสอน มีวัตถุที่ส าคัญเพ่ือตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียน
ว่ามีความรู้ความเข้าใจเพียงพอที่จะเรียนเนื้อหาใหม่ได้หรือไม่ ถ้าหากพบว่าผู้เรียนยังมีพ้ืนฐานไม่
เพียงพอ ผู้สอนจ าเป็นต้องทบทวนหรือสอนเพ่ิมเติมก่อนที่จะเรียนเนื้อหาใหม่ที่ก าหนดไว้ การรู้พ้ืนฐาน



52 

เรียนจะช่วยให้ผู้สอนได้เริ่มสอนให้ต่อเนื่องกับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว การปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้การเรียน
การสอนสัมฤทธิผลได้ง่ายการสัดความรู้ก่อนสอนควรด าเนินการอย่างง่ายๆ และใช้เวลาให้น้อยที่สุด  

8.2 การใช้ค าถาม การใช้ค าถามเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรม
การเรียนมีจุดประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ  

ก. เพ่ือเป็นการควบคุมความสนใจของผู้เรียน ทั้งนี้เพราะการซักถามจะท าให้ผู้เรียน
เอาใจจดจ่อต่อการเรียนการสอยอย่างสม่ าเสมอ  

ข. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการเรียนรู้ระหว่างการเรียนการสอนว่า ผู้เรียนมีความ
เข้าใจหรือไม่เพียงใดเนื่องจากค าถามมีหลายประเภท เช่น ค าถามประเภทความรู้ ความจ า ประเภท
ความเข้าใจ ประเภทความคิด ฯลฯ ผู้สอนควรใช้ค าถามประเภทให้ผู้เรียนได้คิด ควรเป็นค าถามที่สามารถ
ตอบได้หลายค าตอบ เพราะค าถามชนิดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหา และส่งเสริมให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี  

8.3 การเสริมก าลังใจ การเสริมก าลังใจมีทั้งทางบวกและทางลบการเสริมก าลังใจทางบวก เช่น 
การให้รางวัล การยกย่อมชมเชย การให้สิ่งของตอบแทน ส่วนการเสริมก าลังใจทางลบ เช่น การต าหนิ
ติเตียน ดุด่าว่ากล่าว หรือการท าโทษด้วยวิธีต่างๆ ผู้สอนควรเสริมก าลังใจให้ถูกต้องกับสภาพความ
ต้องการของผู้รับในแต่ละวัย ควรให้ด้วยความจริงใจและใช้หลายๆ วิธี  แตกต่างกันไป เช่น การให้ค า
ชมเชย การแสดงออกทางสีสันหน้าท่าทาง การสัมผัสทางกาย การให้เครื่องหมายหรือรางวัล เป็นต้น 

8.4 การวัดผลหลักการสอน หลักจากการเรียนการสอนได้ผ่านไปแล้วควรจะได้ท าการ
ตรวจสอบดูว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีเจตคติต่อสิ่งที่เรียนมาแล้วเป็นอย่างใด โดยอาจ 
ใช้วิธีการต่างๆ เช่น การตรวจสอบผลงานจากการท าแบบฝึกหัด การให้ท าข้อทดสอบสั้นๆ การให้
ผู้เรียนสรุปสาระส าคัญ การซักถามและสัมภาษณ์ เป็นต้น 

9. สัมฤทธิผลของการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน เป็นการตรวจสอบผลผลิต 
(output) ว่าผู้เรียนมีความรู้เกิดการเปลี่ยนแผลงไปตามจุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้เพียงใด โดยประเมินผล
จากการท ากิจกรรม จากการทดสอบความรู้หลักการสอน หรือจากการสรุปความเข้าใจของผู้เรียน 
ผู้สอนควรแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบถ้าผู้เรียนคนใดยังไม่บรรลุจุดประสงค์ก็ควรได้มีการสอน
ซ่อมเสริมให้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสอนจะเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุง
แก้ไขการเรียนการสอนในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้จะแสดงให้ทราบพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนส าหรับการเตรียมการเรียนการในครั้งต่อไปอีกด้วย 

10. การปรับปรุงแก้ไข จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ถ้าพบว่าผู้เรียน
ส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ก็ควรจะท าการวิเคราะห์ดูว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในครั้งนั้นบกพร่องที่ส่วนใด ซึ้งอาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น พ้ืนฐานของผู้เรียน
ไม่ดีพอส าหรับการเรียนการสอนในหน่วยนั้นจุดประสงค์ที่ตั้งไว้สูงเกินไป เนื้อหาสาระยากเกินไปส าหรับ
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ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ เครื่องมือการวัดและประเมินผลไม่เหมาะสม ฯลฯ ถ้าท า 
การตรวจสอบดูแล้วเห็นว่า การเรียนการสอนไม่ได้เป็นไปตามจุดประสงค์และมีจุดบกพร่องอยู่ก็สมควร
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามสาเหตุของข้อบกพร่องนั้น   

จากรูปแบบระบบการสอนตามทรรศนะของนักการศึกษา จะเห็นได้ว่ามีความละเอียดมากน้อย
แตกต่างกัน ผู้สอนควรได้วิเคราะห์พิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของตน
และผู้เรียน และให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม หรือผู้สอนอาจพัฒนาออกแบบระบบการสอนใหม่
เป็นของตนเอง โดยค านึงถึงจุกหมายของหลักสูตรเป็นประการส าคัญ  

 

การน าระบบการสอนไปใช้  
 

อาภรณ์  ใจเที่ยง. (2550:41) เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรได้น า
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบไปใช้ให้ได้ผลอย่างเต็มที่ โดยมีแนวทางการ
จัดการสอน ดังนี้  

1. ก่อนสอน ผู้สอนควรได้เตรียมการสอนทุกครั้ง โดยการเตรียมหัวข้อที่ก าหนดไว้ในระบบ
การสอน ได้แก่ 

1.1 ศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้เรียนว่ามีความสามารถทางสติปัญญา ความถนัด 
ความสนใจ ประสบการณ์เดิมเป็นอย่างไร โดยศึกษาจากระเบียนสะสม การสัมภาษณ์ การให้ท าข้อ
ทดสอบ ฯลฯ  

1.2 ก าหนดจุดประสงค์การสอน ควรเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้มีครบ
พฤติกรรมทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ โดยศึกษาหลักสูตรและคู่มือการสอน  

1.3 จัดเลือกเนื้อหาสาระท่ีจะสอน ค้นคว้าหารายละเอียดให้ครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
จัดเลือกและล าดับขั้นตอนของเนื้อหาให้สอดคล้องกับเวลา สภาพการณ์และผู้เรียน  

1.4 พิจารณาเลือกใช้วิธีการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเวลา
ผู้เรียน สภาพแวดล้อม และจุดประสงค์การสอน 

1.5 จัดเตรียมสู่การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม 

1.6 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางการเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ป้ายนิเทศ แหล่งวิทยาการ 
ห้องสมุด ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.7 ก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน 

1.8 เขียนขึ้นเป็นแผนการสอนเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินการสอน 

2. ระหว่างการสอน ควรด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนดไว้เป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
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2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เร้าความสนใจและเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียน โดยใช้เวลา 
ไม่มากนัก ไม่ควรเกิน 10% ของเวลาที่ใช้สอนทั้งหมด (สงัด  อุทรานันท์, 2529: 26)  

2.2 ขั้นด าเนินการสอน อาจด าเนินการสอนเป็นหมู่ทั้งชั้น เมื่อผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจดีแล้ว ควรได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถเป็นส่วนรวมและเป็นรายบุคคล 
จะด าเนินการสอนเป็นรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับวิธีสอนที่น ามาใช้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนใจ 
ความกระตือรือร้น และเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ในขั้นนี้ผู้สอนต้องมีทักษะเทคนิคการสอนเป็นอย่างดี 

2.3 ขั้นสรุปและวัดผล เป็นการย้ าความเข้าใจและสรุปทบทวนความรู้ความเข้าใจที่ได้
เรียนมาทั้งหมด ให้ข้อเสนอแนะแนวการน าหลักการที่ได้เรียนไปใช้ เมื่อสรุปแล้วต้องท าการวัดผล
หลักการเรียนการสอน โดยอาจถามค าถามให้ท าแบบทดสอบ ให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมและอาจมีการ
สั่งงานเพื่อประโยชน์ในการสอนครั้งต่อ 

3. หลักการสอน หลักจากที่ได้ด าเนินการสอนและวัดผลหลักการเรียนการสอนแล้วควรได้
ประเมินผลการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่เพียง มีสิ่งใดควรจะได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลต่างๆ ไปประกอบหรือปรับปรุงการเรียนการสอนจะมีขึ้นในครั้งต่อไป
ให้ดียิ่งขึ้น จากที่กล่าวมาท้ังหมดสรุปได้ดังภาพที่ 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 2.8 การน าระบบการสอนไปใช้ 
อาภรณ์  ใจเที่ยง. (2550:41) 

 

 

 

1. ก่อนสอน 
- ศึกษาผู้เรียน 
- ก าหนดจุดประสงค ์
- จัดเลือกเนื้อหา 
- เลือกใช้วิธีสอน 
- เตรียมสื่อการสอน 
- เตรียมสภาพแวดล้อม 
- ก าหนดวิธีการวัดผล ประเมินผล 
- เขียนแผนการสอน 

2. ระหว่างการสอน 
- ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- ขั้นด าเนินการสอน 
- ขั้นสรุป 
- วัดผล 

3. หลังการสอน 
- ประเมินผล 
- ปรับปรุงแก้ไข 
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สรุป 

 
ระบบการเรียนการสอนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ ที่ครูผู้สอน ควรจะได้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่

ส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน จะเป็นแนวทางในการการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
เรียนการสอนให้ดีขึ้น ระบบการสอนหรือการสอนเชิงระบบ เป็นการน าวิธีระบบมาพัฒนาการสอนท าให้
การเรียนการสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการสอนเป็นการสอนที่มีองค์ประกอบเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอย่างมีระบบ ระเบียบ นับตั้งแต่ข้อมูลการสอน กระบวนการสอน ผลการสอน และการ
วิเคราะห์ผลเพ่ือย้อนกลับมาพิจารณาข้อบกพร่องเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ระบบการ
สอนมีหลายรูปแบบตามทรรศนะของนักการศึกษาแต่ละท่าน ครูผู้สอนอาจเลือกใช้ให้เหมาะกับ
เนื้อหาวิชา ผู้เรียน และความถนัดของผู้เรียนหรือผู้สอนอาจวางรูปแบบระบบการสอนของตนเองขึ้น
ใช้ตามที่เห็นสมควร ครูผู้สอนควรได้น าความรู้หลักการของระบบการสอนไปใช้ในการเตรียมการสอน 
ระหว่างการจัดกิจกรรมสอนและหลังการสอน ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผล
ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รูปแบบระบบการสอนของนักการศึกษามีหลายรูปแบบซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นหลักในการ
จัดการเรียนการสอนมี 5 รูปแบบที่น ามาเสนอ ได้แก่ ระบบการสอนของ คลอสเมียร์ และริปเปิล 
ระบบการสอนของ เคมพ์ ระบบการสอนของ บราวน์ และคณะ ระบบการสอนของ เกอร์ลัค และอีไล 
ระบบการสอนของ สงัด อุทรานันท์  

การน าระบบการสอนไปใช้ ครูผู้สอนน าระบบการสอนไปใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของการเรียนและสาระการเรียนรู้ ซึ่งเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแนว
ทิศทางใดตลอดการสอนเพ่ือผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ ความมุ่งหมายส าคัญของ
การศึกษา การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ เกิดทักษะ และการสอนเพ่ือให้เกิดเจตคติและค่านิยมพึง
ประสงค ์ 
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แบบฝึกหัดที่ 2 

ระบบการเรียนการสอน 
 

1.  จงอธิบายความหมายของระบบการสอน.  
2.  จงอธิบายระบบการเรียนการสอนมีความส าคัญอย่างไร   
3.  จงอธิบายแนวทางการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางอย่างไร  
4.  นักศึกษาจะน าเอาองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอนมา

จัดระบบให้มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาการเรียนการสอน นักศึกษาจะมีแนวทางในการจัดระบบ
อย่างไร  

5.  จงยกตัวอย่างรูปแบบระบบการสอนของนักการศึกษามา 1 ตัวอย่าง 
6.  การสอนให้เกิดทักษะ เป็นจุดประสงค์ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนนักศึกษา

คิดว่ามีแนวทางจะสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะอย่างไรอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

เอกสารอ้างอิง 
 

กิดานันท์  มะลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.    
ชัยยงค์  พรหมวงศ์. (2545). “การวางแผนการสอนและเขียนแผนการสอน” ใน เอกสารการสอน ชุด 

วิชาวิทยาการการสอน หน่วยที่ 8-15. (พิมพ์ครั้งที่ 7). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ทิศนา  แขมมณี. (2555). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สงัด  อุทรานันท์. (2529). การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ภาควิชา

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อาภรณ์  ใจเที่ยง. (2550). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
Banathy, Bela H. (1968). Instructional System. California: Fearon/ Lear Siegler. 

Brown, J.M.  and others.(1977).Outcome-based education: a success story. Education 

Leadership. 

Gerlah,and Ely. (1980). Teaching and media. : A systems approach. Englewood Cliffs, 

N.j.: Prentice-Hall, Inc 

Klausmeier, H.J.and Ripple.R.L. (1971). Learning and human abilities: Educational 

psyehogy (3rd ed.). New York:Harper & Row  

Kemp, J.E. (1977). Instrucional design.:  A plan for unit and course development. 

California: Fearon-Pittman. 

Searles, John E. (1967). A System for Instruction. Scranton Pennsylvani: The Haddon 

Creftsman, Inc 

  



58 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

จุดประสงค์การสอน 

 
หัวข้อเนื้อหา  

ความหมายของจุดประสงค์การสอน 

ความส าคัญของจุดประสงค์การสอน 

ประเภทของจุดประสงค์การสอน  
องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
หลักการเขียนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ข้อควรค านึงในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
หลักการพิจารณาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
การน าจุดประสงค์การสอนไปปฏิบัติ  
การสอนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะด้าน  
การสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
หลักการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ 
ขั้นตอนการสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ 
หลักการสอนเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด  
ขั้นตอนการสอนให้เกิดความคิดรวบยอด 

การสอนเพ่ือให้เกิดเจตคติ  
วิธีการส่งเสริมให้เกิดเจตคติ  
ข้อแนะน าการสอนให้เกิดเจตคติ  
การสอนเพ่ือให้เกิดทักษะ  
ขั้นตอนการเกิดทักษะ..  
ขั้นตอนการสอนให้เกิดทักษะ  
สรุป   
แบบฝึกหัดที่ 3    

เอกสารอ้างอิง   
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของจุดประสงค์การสอนได้   
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จุดประสงค์การสอนได้   
3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ในการเขียนจดุประสงค์การสอนได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 

1.3 กลุ่มการเรียนรู้ 
2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 เทคนิคเพ่ือนช่วยเพื่อน 

2.3  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ทบทวนความรู้เดิม   
3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 

3.3 ผู้สอนเสนอภาพเกี่ยวกับเวลาด้วย Power point เช่น เนื้อหาเกี่ยวจุดประสงค์การสอน  
3.4 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของจุดประสงค์การสอน โดยสุ่มเรียกผู้เรียน

อธิบายความหมายของจุดประสงค์การสอน 

ขั้นสอน 

3.5 ผู้สอนอธิบายเรื่องจุดประสงค์การสอน ผู้สอนตั้งค าถามให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
3.6 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันภายใน

กลุ่ม โดยจะมีประธานกลุ่ม เลขากลุ่ม ผู้บันทึก และผู้ร่วมกิจกรรม 

3.7 ตัวแทนกลุ่มรับแถบข้อความ กลุ่มละ 1 ข้อความ จากผู้สอน แล้วน ากลับมาอภิปราย
และปรึกษาหารือกันในกลุ่ม จนเข้าใจตรงกันแล้วสรุปจุดประสงค์การสอนลงในสมุด 

3.8 ผู้เรียนสลายกลุ่มเดิม สร้างกลุ่มใหม่โดยรวมสมาชิกที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มเดิม จากนั้นให้
สมาชิกในแต่ละกลุ่มเล่าเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบให้เพ่ือนในกลุ่มใหม่ฟัง ซักถามข้อสงสัยจนได้ข้อสรุป
ร่วมกัน 

3.9 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องจุดประสงค์การสอน  
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ขั้นสรุป 

3.10 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับจุดประสงค์การสอน 

3.11 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท    
  

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ  

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลประเมินผล  
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 3 

จุดประสงค์การสอน 

 
การจัดการเรียนการสอน จ าเป็นต้องมีจุดประสงค์การสอนเป็นเครื่องก าหนดทิศทางในการ

สอนว่าจะสอนให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในสิ่งใดบ้าง จุดประสงค์การสอนจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญ
อันดับแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้แนวทางของการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   
ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภทของจุดประสงค์การสอน 
และเกิดทักษะในการเขียนจุดประสงค์การสอนได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดเจตคติ และเกิดทักษะตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

 

ความหมายของจุดประสงค์การสอน 

 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของจุดประสงค์การสอนไว้ดังนี้ 
อบรม  สินภิบาล และกุลชลี  องค์ศิริพร (2544: 24) ให้ความหมายไว้ว่า จุดประสงค์การสอน 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ครูมุ่งจะให้เกิดแก่ตัวนักเรียนว่านักเรียนจะท าอะไรบ้างในเมื่อ
เรียนวิชาใดวิชาหนึ่งหรือบทเรียนตอนใดตอนหนึ่งจบลง 

ปรีชา  คัมภีรปกรณ์ (2542: 14) กล่าวว่า วัตถุประสงค์การสอน หมายถึง แนวทางขอบข่าย 
จุดมุ่งหมายการสอนหรือพฤติกรรมที่ผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป 

สุพิน  บุญชูวงศ์ (2543: 22) ได้ให้ความหมายของจุดประสงค์การสอนไว้ว่า จุดประสงค์การ
เรียนการสอน คือ ข้อความท่ีระบุคุณลักษณะของการเรียนรู้ และความสามารถท่ีครูต้องการให้เกิดขึ้น 
กับนักเรียนหลังจากท่ีนักเรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในบทหนึ่งๆ แล้ว 

สรุปได้ว่า จุดประสงค์การสอน คือ ข้อความระบุพฤติกรรมของผู้เรียนตามที่ผู้สอนคาดหวัง
ให้เกิดข้ึนหลังจากท่ีผู้เรียนได้ผ่านการเรียนการสอนในบทหนึ่งๆ 

 

ความส าคัญของจุดประสงค์การสอน 
 

กาญจนา  คุณารักษ์ (2537: 22) กล่าวได้ว่า จุดประสงค์ในการสอนจะเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

1. ช่วยในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ เนื้อหาวิชา และกิจกรรมได้ถูกต้อง 
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2. ช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบพัฒนาการของตนเองในขณะที่เรียน และการทราบพัฒนาการของ
ตนเองนี้จะช่วยกระตุ้นหรือเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความพยายามมากขึ้นเพ่ือที่จะไปให้ถึงขีดความสามารถ
สูงสุดของตนเอง 

3. ช่วยในการประเมินผลโครงการหรือวิชาที่จะชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนที่เรียนจบบทเรียนแต่ละ
ครั้งหรือจบรายวิชาแล้วประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงไร มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างไรและมี
ข้อบกพร่องอะไรที่ควรแก้ไข 

จากความส าคัญของจุดประสงค์การสอนดังกล่าวข้างต้น สามารถจ าแนกได้เป็นความส าคัญ 
2 ด้าน คือ ความส าคัญที่มีต่อผู้สอน และความส าคัญท่ีมีต่อผู้เรียน 

1. ความส าคัญของจุดประสงค์การสอนต่อผู้สอน มีดังนี้ 
1.1 เป็นเครื่องก าหนดทิศทางในการสอน ว่าจะสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่อง

ใดบ้างหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านใดให้เป็นประโยชน์ เป็นการตอบค าถามว่าจะสอนเพ่ือ
อะไร 

1.2 เป็นแนวทางในการเลือกและจัดล าดับเนื้อหา จากจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ท าให้
ผู้สอนมองเห็นแนวทางว่า ผู้เรียนควรจะเรียนรู้เนื้อหาใดก่อนหลัง มากน้อยลึกซึ้งเพียงใดเพ่ือที่จะเกิด
พฤติกรรมตามที่ต้องการ 

1.3 เป็นแนวทางในการเลือกและจัดล าดับเนื้อหา จากจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ท าให้
ผู้สอนมองเห็นทราบว่า ควรใช้วิธีสอนแบบใด มีกระบวนการสอนอย่างไร ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมใดใน 
ช่วงใดของการสอน ผู้เรียนจึงจะเกิดพฤติกรรมตามที่จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

1.4 เป็นแนวทางในการเลือกสื่อการสอนให้สอดคล้องกับวิธีสอนที่ใช้  ท าให้ผู้สอนได้
เตรียมจัดหา จัดท าล่วงหน้าเพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

1.5 เป็นเครื่องก าหนดวิธีการวัดผล ท าให้ผู้สอนทราบว่าจะวัดผลโดยวิธีใด ให้ท าแบบฝึกหัด
อะไร หรือทดสอบอะไรบ้าง ซึ่งในการวัดผลประเมินผลผู้สอนต้องใช้จุดประสงค์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

2. ความส าคัญของจุดประสงค์การสอนต่อผู้เรียน มีดังนี้ 
2.1 ท าให้ผู้เรียนทราบเป้าหมายของการเรียน ชม ภูมิภาค (2536: 171) กล่าวว่า “ถ้า

นักเรียนรู้ก่อนว่าเขาจะต้องกระท าอะไร เพ่ืออะไรในการเรียนแต่ละตอนก็ย่อมจะท าให้เขาได้พยายาม
ที่จะไปให้ถึงสิ่งนั้น” ดังนั้น ในการสอนผู้สอนจึงควรได้แจ้งจุดประสงค์การสอนให้ผู้เรียนทราบเป็น
เบื้องต้นก่อน 

2.2 ท าให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบพ้ืนฐานความรู้ความสามารถของตนเอง เพ่ือจะได้พัฒนา
ตนเองให้เกิดความสามารถเรียนได้บรรลุผลตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพราะจุดประสงค์การสอน
เปรียบเสมือนหลักชัยที่นักเรียนของตนเองไว้ล่วงหน้า 
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2.3 ท าให้ผู้เรียนได้ปรับตัวและเตรียมตัวให้เกิดความพร้อมที่จะเรียน และเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการเรียนของตนเองไว้ล่วงหน้า 

2.4 ท าให้ผู้เรียนแต่ละคนมีแนวทางในการประเมินผลตนเองว่า เขาเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรรมตามจุดประสงค์แต่ละข้อหรือไม่ ความสามารถในการเรียนของเขาอยู่ในระดับใด ท าให้เขา
มีแนวทางในการตรวจสอบความรู้ ความสามารถของตนเองหลังจากการเรียนรู้แล้ว 

กล่าวโดยสรุปจุดประสงค์การสอน มีความส าคัญท้ังต่อผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้ 
1. ท าให้ผู้สอนทราบว่า 

1.1 จะสอนเพื่ออะไร 
1.2 จะสอนอะไร 
1.3 จะสอนอย่างไร 
1.4 จะใช้สื่ออะไรในการสอน 

1.5 จะวัดผลโดยวิธีใด 

2. ท าให้ผู้เรียนทราบว่า 

2.1 ตนจะต้องท าอะไรได้บ้างจากการเรียนวิชานี้ 
2.2 ตนมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานเพียงพอหรือไม่ 
2.3 ตนจะต้องเตรียมตัววางแผนการเรียนส าหรับวิชานี้อย่างไรบ้าง 
2.4 ตนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 

ล าพอง  บุญช่วย (2540: 23) กล่าวเปรียบเทียบความส าคัญของจุดประสงค์การสอนไว้ว่า 
จุดประสงค์การสอนเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่ก าหนดทิศทางในการแล่นเรือให้
มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ต้องการ การที่ไม่มีการก าหนดจุดประสงค์ของการสอนที่แน่นอนก็เหมือนกับเรือ
ที่แล่นไปโดยไม่มีหางเสือ เรือจะแล่นไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับทิศทางลมและแรงคลื่นที่พัดพาไปใน
การสอนแต่ละครั้ง ถ้าครูผู้สอนได้ก าหนดจุดประสงค์ของการสอนไว้อย่างชัดเจนจะท าให้การสอน
ด าเนินไปด้วยดี และได้ผลตามท่ีต้องการ 

 

ประเภทของจุดประสงค์การสอน 

 
จุดประสงค์การสอน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. จุดประสงค์ทั่วไป (General Objective)  

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) 
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จุดประสงค์ทั่วไป 

จุดประสงค์ทั่วไปนี้จะเขียนไว้ในหลักสูตรที่เป็นกลุ่มวิชาหรือรายวิชา ซึ่งเป็นการบ่งไว้อย่าง
กว้างๆ ผู้สอนจะใช้จุดประสงค์นี้เป็นหลักในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือสอนเนื้อหาย่อยใน
การสอนแต่ละครั้ง 

ตัวอย่างจุดประสงค์ทั่วไป (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ของกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2544: 10) 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตและครอบครัว การอาชีพ การออกแบบ 
และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพ่ือการท างานและอาชีพ 

2. มีทักษะในการท างาน การประกอบอาชีพ การจัดการ การแสวงหาความรู้ เลือกใช้
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน สามารถท างานอย่างมีกลยุทธ์ สร้างและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการใหม ่

3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักการท างาน ประหยัด อดออม ตรงต่อเวลา 
เอ้ือเฟ้ือ เสียสละ และมีวินัยในการท างาน เห็นคุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพสุจริต ตระหนัก
ถึงความส าคัญของสารสนเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

หลักการเขียนจุดประสงค์ท่ัวไป ควรจ าแนกพฤติกรรมผู้เรียนออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. พุทธพิสัย (Cognitive Domain) 

2. จิตพิสัย (Affective Domain) 

3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

1. พุทธิพิสัย เป็นจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับความสามารถทางด้านปัญญา คือ ความรู้ ความเข้าใจ 
การใช้ความคิด แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ 

1.1 ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการจ าเนื้อหาความรู้  และระลึกได้เมื่อต้องการ
น ามาใช้ สิ่งที่จ าได้   

1.2 ความเข้าใจ หมายถึง การเข้าใจความหมายของเนื้อหาสาระ ไม่ได้จ าเพียงอย่างเดียว 
สามารถแสดงพฤติกรรมความเข้าใจในรูปของการแปลความหมาย ตีความ หรือสรุปความส าคัญ 

1.3 การน าไปใช้ หมายถึง การน าเอาเนื้อหาสาระ หลักการ ความคิดรวบยอดและทฤษฏี
ต่างๆ ไปใช้ในรูปแบบใหม่ สถานการณ์ใหม่   

1.4 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกเนื้อหาให้เป็นส่วนย่อยเพ่ือค้นหา
องค์ประกอบ โครงสร้างหรือความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยนั้น ซึ่งนักเรียนสามารถแยกวิเคราะห์ได้ก็
ต่อเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาสาระที่เรียน 

1.5 การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถที่จะน าองค์ประกอบหรือส่วนย่อยๆ เข้ามา
รวมกันเพื่อให้เป็นภาพที่สมบูรณ์เกิดความกระจ่างในสิ่งเหล่านั้น   
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1.6 การประเมินค่า หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ 
โดยที่ผู้ตัดสินก าหนดเกณฑ์ข้ึนมาหรือเกณฑ์ท่ีผู้อื่นก าหนดขึ้น ตัวอย่างเช่น หลังจากอ่านบทความแล้ว 
นักเรียนสามารถวิจารณ์ความรู้สึกของผู้เขียนได้ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าการกระท าเช่นใดผิด
พระราชบัญญัติการคุ้มครองสัตว์ป่า (สุพิน  บุญชูวงศ์, 2543: 25–26)  

2. จิตพิสัย เป็นจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับด้านจิตใจ ความรู้สึก ซึ่งรวมถึงความสนใจ ความซาบซึ้ง 
เจตคติ และค่านิยม กระบวนการเกิดพฤติกรรมด้านนี้ มีล าดับขั้นตอน 5 ขั้น ได้แก ่

2.1 การรับรู้ คือ การที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมแล้วเกิดความเข้าใจ 
เก็บเรื่องราวต่างๆ ได้ถูกต้องเพียงพอ   

2.2 การตอบสนอง ในระดับนี้ผู้เรียนไม่เพียงแต่จะรับรู้เท่านั้น แต่จะเริ่มมีปฏิกิริยาตอบ 
สนองต่อประสบการณ์ท่ีรับมา   

2.3 การสร้างค่านิยม หลังจากท่ีเกิดการรับรู้และตอบสนองแล้วท าให้สร้างค่านิยมข้ึน   
2.4 การจัดรวบรวม หลังจากที่ผู้เรียนได้สร้างค่านิยมย่อยๆ ที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับ

สิ่งต่างๆ แล้ว พฤติกรรมต่อไปนี้ คือ การคิด พิจารณา และรวบรวมค่านิยมเหล่านั้น เป็นการหาความ 
สัมพันธ์ระหว่างค่านิยม แล้วจัดระบบด้วยการพิจารณาบทบาท 

2.5 การสร้างลักษณะนิสัยจากค่านิยม ในขั้นนี้ความรู้สึก ความคิด และค่านิยมที่เกิดขึ้นมา
ในระดับต้นๆ กลายมาเป็นความประพฤติ คุณสมบัติ ลักษณะนิสัยประจ าตัว   

3. ทักษะพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหวและการใช้อวัยวะต่างๆ 
ของร่างกาย มีล าดับการเกิดทักษะจากง่ายไปยาก ดังนี้ 

3.1 การเลียนแบบ เป็นการกระท าอันเกิดจากแรงผลักดันภายในและการท าซ้ าโดยเริ่ม
จากการกระท าท่ีต้องใช้ความพยายามก่อน จนกระท่ังถึงขั้นการเลียนแบบโดยคล่องแคล่ว 

3.2 การท าตามข้อก าหนด เช่น การท าตามใบสั่งงาน การเลือกท า และท าจนเป็นนิสัย   
3.3 การท าอย่างมีคุณภาพ เป็นการท าด้วยความละเอียด ประณีต เกิดความแม่นย า

และท างานได้มีคุณภาพ เช่น วาดภาพได้ละเอียด ประณีต สวยงาม เหมือนจริงมากขึ้น 

3.4 การผสมผสาน หมายถึง สามารถท าได้หลายรูปแบบ วาดภาพได้หลายประเภทใช้
ความรู้อย่างสัมพันธ์กันได้ดี 

3.5 การปรับตัว เป็นการกระท าโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติ และเป็นการกระท าที่เกิด
จากความพึงพอใจของตน เช่น เมื่อเกิดความพอใจที่จะวาดภาพก็สามารถน าเครื่องมือมาวาดภาพได้
ทันที เสร็จในเวลาอันเหมาะสม และเป็นภาพที่สวยงามถูกใจ  

จากพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น สามารถแสดงล าดับขั้นการเกิดพฤติกรรมได้ ดังภาพ
ที่ 3.1 
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โครงสร้างรวมของจุดประสงค์ 
 

 การประเมินค่า 
 

 

 

 การสังเคราะห์   การสร้างลักษณะนิยม   การปรับตัว 

 

 
  การวิเคราะห์   การจัดรวบรวม   การผสมผสาน 

 

 
 

   การน าไปใช้   การสร้างค่านิยม  การท าอย่างมีคุณค่า 

 

 
 

 ความเข้าใจ   การตอบสนอง   การท าตาม 

 

 
 

 ความรู้           การรับรู้   การเลียนแบบ 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงล าดับขั้นการเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ทางการศึกษา 

ที่มา: อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 47) 

 

 

พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย 
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จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective)  

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป็นจุดประสงค์ที่บ่งเฉพาะเจาะจงว่า หลังจากการเรียนการสอนแล้ว 
ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมที่สังเกตได้ วัดผลได้ออกมาอย่างไรบ้าง ค าที่ใช้จะเป็นค ากริยาที่บ่งให้เห็น
การกระท าที่ผู้สอนสังเกตได้ เช่น ตอบค าถามได้ บอกความหมายได้อธิบายได้ สรุปความส าคัญได้ ชี้บ่ง
ได้ แยกแยะความแตกต่างได้ เป็นต้น จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนี้ผู้สอนจะเขียนขึ้นเพ่ือใช้ในการสอน
เนื้อหาย่อยที่สอนแต่ละครั้ง เพราะจะช่วยให้ผู้สอนสามารถวัดผลได้ชัดเจนแน่นอนว่า ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม
ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ผู้ที่เกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ก็คือ เกิดการเรียนรู้ตามที่ผู้สอนคาดหวัง 
สามารถผ่านได้ แต่ผู้ที่ไม่เกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ นั่นคือ วัดผลแล้วไม่ผ่าน ก็ควรต้องมีการซ่อม
เสริม ดังนั้นผู้สอนจึงควรเขียนจุดประสงค์การสอนในลักษณะของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ลักษณะเด่น
ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ การใช้ค ากริยาที่บ่งให้เห็นพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถ
สังเกตได้และวัดผลได้ชัดเจน ดังนั้นค าบ่งพฤติกรรมในจุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
จึงแตกต่างกัน ซึ่งสามารถยกตัวอย่างเปรียบเทียบดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระหว่างจุดประสงค์ท่ัวไป และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 

จุดประสงค์ทั่วไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

รู้ ให้ความหมายได้ บอกชื่อได้ บอกเรื่องราวได้  
เข้าใจ แยกแยะได้ อธิบายได้ แปลความได้ ขยายความได้  
น ามาใช้ ปฏิบัติได้ แสดงได้ เตรียมการได้ ผลิตได้ สาธิตได้   
วิเคราะห์ จ าแนกได้ แบ่งกลุ่มได้ อ้างอิงได้ แยกแยะได้  
สังเคราะห์ อธิบายได้ จัดระเบียบใหม่ได้ 
ประเมินค่า บอกความแตกต่างได้ เปรียบเทียบได้  

 

สงัด  อุทรานันท์ (2543: 53–54) ได้แบ่งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมส าหรับสื่อความหมาย (Informal Objective) เป็นจุดประสงค์
ที่ใช้เป็นสื่อกลางให้ผู้อ่ืนเข้าใจ หลักสูตรต้องการอย่างไร หรือผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเป็นอย่างไร 
จุดประสงค์แบบนี้จะไม่ระบุเงื่อนไขและเกณฑ์การตัดสินใจแต่อย่าง 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมส าหรับการเตรียมการสอน (Planning Objective) เป็น
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่บอกสถานการณ์และเกณฑ์การตัดสินพฤติกรรมไว้ด้วย   

 

 



70 

องค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 
อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 52) กล่าวว่า จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สมบูรณ์ ซึ่งก่อให้เกิด

ความกระจ่างทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียนจะมีองค์ประกอบครบ 3 ส่วน ดังนี้ 
1. พฤติกรรมที่คาดหวัง (Expected Behavior) คือ พฤติกรรมขั้นสุดท้าย (Terminal 

Behavior) ที่ผู้เรียนจะแสดงออกหลังจากผ่านการเรียนการสอนแล้ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้สอนก าหนดไว้ 
และผู้สอนสามารถสังเกตได้ วัดผลได้ 

การก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวังนี้ ให้ใช้ค ากริยาที่ผู้เรียนจะแสดงออกให้สังเกตเห็นได้ เช่น 
เล่า อธิบาย จ าแนก ชี้บ่ง ระบุชื่อ เรียงล าดับ บรรยาย อธิบาย สรุป เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง เขียน 
คัด อ่าน ฯลฯ 

ค าท่ีไม่ควรใช้ ได้แก่ ค าที่ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน เช่น รู้ เข้าใจ รู้จัก ซาบซึ้ง รู้สึกชอบ 
เห็นคุณค่า ตระหนัก เกิดเจตคติ มีศรัทธา ฯลฯ 

ยกตัวอย่าง เช่น นักเรียนสามารถ 

- บอกลักษณะที่เด่นชัดของพืชใบเลี้ยงคู่ได้ 
- อธิบายความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้ 
- ยกตัวอย่างชื่อพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้ 

2. สถานการณ์ (Condition) คือ สภาพการณ์หรือเงื่อนไขในการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม
ออกมา เป็นการก าหนดขอบเขต หรือสิ่งแวดล้อมท่ีจะให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้น  

ตัวอย่างเช่น 

- เมื่อนักเรียนฟังนิทานจบแล้ว สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง 
- เมื่อก าหนดหินชนิดต่างๆ ให้ นักเรียนสามารถแยกประเภทของหินได้ถูกต้อง 
- นักเรียนสามารถบอกค าพังเพยและสุภาษิตได้ถูกต้องจากภาพที่ครูก าหนดให้ 

(ข้อความที่เป็นสถานการณ์) 
3. เกณฑ์ (Criteria) คือ การก าหนดปริมาณการแสดงพฤติกรรมว่า ผู้เรียนจะต้องท าได้มาก

น้อยเพียงใด จึงจะเป็นที่ยอมรับ การระบุเกณฑ์จะช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าผู้เรียนเกิดพฤติกรรมนั้นจริง   
การก าหนดเกณฑ์ของพฤติกรรมที่คาดหวัง สามารถท าได้ 2 แบบ คือ   

3.1 ก าหนดเกณฑ์เป็นปริมาณ คือ ก าหนดจ านวนที่ปฏิบัติได้ 
3.2 ก าหนดเกณฑ์เป็นความเร็ว คือ ก าหนดเกณฑ์เป็นระยะเวลาที่จะกระท ากิจกรรม

ใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น พับผ้าเช็ดหน้าเป็นรูปนกได้ภายใน 15 นาที วาดโครงร่างแผนที่ประเทศไทยได้
เสร็จภายใน 5 นาท ี
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การก าหนดเกณฑ์ การยอมรับนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ระบุไว้ตายตัว ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอน 
โดยควรก าหนดให้เหมาะสมกับข้อต่อไปนี้ 

1) ระดับความสามารถของผู้เรียน ผู้สอนจึงควรทราบพ้ืนฐานของผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญา 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ เพื่อการก าหนดเกณฑ์ได้ไม่สูงเกินไปหรือต่ าเกินไปกว่าระดับ
ความสามารถของผู้เรียน 

2) ระดับความยากง่ายของเนื้อหา ถ้าเป็นเนื้อหาง่าย ไม่ซับซ้อน อาจตั้งเกณฑ์ไว้สูง แต่ถ้า
เป็นเนื้อหายากและซับซ้อน อาจตั้งเกณฑ์ให้ต่ ากว่าปกติ 

3) ความส าคัญของเนื้อหา ถ้าเป็นเนื้อหามีความส าคัญหรือเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้
ต่อไป ควรจะก าหนดเกณฑ์ให้สูง 

ตัวอย่าง จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีองค์ประกอบครบ 3 ประการ 

1. นักเรียนสามารถเขียนชื่อสัตว์ลงในสมุดได้อย่างน้อย 5 ชื่อ เมื่อฟังเพลงเกี่ยวกับสัตว์แล้ว 

2. เมื่อนักเรียนได้ฟังนิทานเรื่องสิงโตเจ้าป่าแล้ว สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องทั้งหมด 

3. เมื่อนักเรียนเรียนบทที่ 4 จบแล้ว สามารถเขียนค าใหม่ได้ถูกต้องอย่างน้อย 20 ค า 
จาก 29 ค า 

4. นักเรียนสามารถชี้สัมผัสบังคับจากบทกลอนที่ครูน ามาเป็นตัวอย่างได้ถูกต้องทั้งหมด 

5. นักเรียนสามารถรวบรวมบทกลอนที่ตนชอบจากหนังสือได้ไม่ต่ ากว่า 5 บท 

6. หลังจากเรียนเรื่องการแต่งค าประพันธ์แล้ว นักเรียนสามารถแต่งกลอนสุภาพได้
ถูกต้องอย่างน้อย 1 บท 

เพ่ือให้เห็นส่วนประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอแยกให้เห็นดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ส่วนประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม   
สถานการณ ์ พฤติกรรมที่คาดหวัง เกณฑ์ 

1. เมื่อฟังเพลงเกี่ยวกับสัตว์แล้ว 

2. เมื่อฟังนิทานเรื่องสิงโตเจ้าป่าแล้ว 

 

3. เมื่อเรียนบทที่ 4 จบแล้ว 

 

4. จากบทกลอนที่ครูน ามาเป็นตัวอย่าง 
5. จากหนังสือและวารสารต่างๆ 

 

6. หลังจากเรียนเรื่องการแต่งค า
ประพันธ์แล้ว 

สามารถเขียนชื่อสัตว์ลงในสมุด 

สามารถสรุปใจความส าคัญของ
เรื่อง 
สามารถเขียนค าใหม่ 
 

สามารถชี้สัมผัสบังคับ 

สามารถรวบรวมบทกลอนที่ตน
ชอบ 

สามารถแต่งกลอนสุภาพ 

ได้อย่างน้อย 5 ชื่อ 

ได้ถูกต้องทั้งหมด 

 

ได้ถูกต้องอย่างน้อย 
20 ค า จาก 29 ค า 
ได้ถูกต้องทั้งหมด 

ได้ไม่ต่ ากว่า 5 บท 

 

ได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 
บท 
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ในการน าไปใช้จริง โดยทั่วไปจะพบว่ามักนิยมเขียนเฉพาะ 2 องค์ประกอบเท่านั้น ได้แก่ 
พฤติกรรมที่มุ่งหวังกับเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่น 

1. นักเรียนสามารถเขียนชื่อสัตว์ลงในสมุดได้อย่างน้อย 5 ชื่อ 

2. นักเรียนสามารถสรุปใจความส าคัญของนิทานได้ถูกต้องทั้งหมด 

3. นักเรียนสามารถเขียนค าได้ถูกต้องอย่างน้อย 20 ค า จาก 29 ค า 
4. นักเรียนสามารถชี้สัมผัสบังคับในบทกลอนได้ถูกต้องทั้งหมด 

5. นักเรียนสามารถรวบรวมบทกลอนที่ตนชอบได้ไม่ต่ ากว่า 5 บท 

6. นักเรียนสามารถแต่งกลอนสุภาพได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 บท 

นอกจากนี้ บางครั้งผู้สอนอาจเขียนเฉพาะพฤติกรรมที่คาดหวัง โดยละเกณฑ์และสถานการณ์
ไว้ในฐานที่เข้าใจ เช่น 

“นักเรียนสามารถแต่งกลอนสุภาพได้ถูกต้องอย่างน้อย 1 บท” เขียนเป็น “นักเรียน
สามารถแต่งกลอนสุภาพได้” 

ประโยคนี้ละข้อความว่า “อย่างน้อย 1 บท” ไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะผู้สอนได้มอบหมายงาน
ด้วยวาจาว่าให้แต่งอย่างน้อย 1 บท ผู้เรียนเข้าใจงานดี ดังนั้นจึงอาจไม่ต้องเขียนเกณฑ์ก าหนดไว้ได้ 
ในกรณีเป็นที่เข้าใจกันแล้ว 

สรุป การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องมีครบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
พฤติกรรมที่คาดหวัง สถานการณ์ และเกณฑ์ แต่ผู้สอนอาจจะเขียนเกณฑ์หรือสถานการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือละท้ัง 2 องค์ประกอบไว้ในฐานที่เข้าใจได้ ในกรณีที่ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจสับสน 

 

หลักการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 
การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มาร์แชล และเฮลล์ (Marshall and Hales อ้างอิงใน 

ล าพอง  บุญช่วย, 2540: 26–27) ได้ให้หลักการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมไว้ ดังนี้ 
1. ต้องใช้ความกะทัดรัดได้ใจความ มีความยาวเพียงประโยคหรือสองประโยคเท่านั้น 

2. จุดประสงค์ข้อหนึ่งๆ ให้เขียนก าหนดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเท่านั้น 

3. จุดประสงค์ข้อหนึ่งๆ ต้องบรรยายถึงพฤติกรรมที่คาดหวังไว้ คือ ต้องระบุพฤติกรรม
ขั้นสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดข้ึน ไม่ใช่ระบุกิจกรรมของครูหรือทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา 

4. จุดประสงค์ต้องเขียนในสิ่งที่เป็นจริง คือ ข้อหนึ่งๆ ต้องเน้นพฤติกรรมที่ให้มองเห็นได้ 
ไม่เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม 
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5. ในการเขียนจุดประสงค์ต้องใช้ค าที่บ่งเฉพาะเจาะจง เช่น ค าว่า เขียน นิยาม เรียงล าดับ 
และเปรียบเทียบ ค าเหล่านี้ล้วนมีความหมายเฉพาะเจาะจง ไม่กว้าง ซึ่งต่างจากค าว่า รู้ เข้าใจ  และ
น าไปใช้ ซึ่งมีความหมายกว้าง 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงควรได้ตรวจสอบจุดประสงค์ที่เขียนขึ้นว่า เป็นจุดประสงค์ที่มีลักษณะถูกต้อง
ตามหลักการหรือไม่ก่อนน าไปใช้ ดังตัวอย่างดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 การสอนพลศึกษา เรื่องการเล่นบาสเกตบอล 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม นักเรียนสมารถเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ขณะวิ่งไปรอบๆ สนาม 
ได้โดยลูกไม่หลุดมือ 

ตัวอย่างที่ 2 การสอนการงานพื้นฐานอาชีพ เรื่อง การกวาดบ้าน 

 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. เมื่อครูน าเครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาดบ้านมาให้ 3 ชนิด นักเรียน
สามารถบอกชื่อได้อย่างถูกต้องทุกชนิด  

 2. เมื่อครูน าเครื่องใช้ในการท าความสะอาดมาให้ 5 ชนิดนักเรียนสมารถบอกหน้าที่ของ
เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้องทุกชนิด 

 3. เมื่อก าหนดสถานที่พร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ในการกวาดให้นักเรียนสามารถเก็บกวาด
ให้สะอาดเรียบร้อยภายใน 3 นาที 

 4. หลังปฏิบัติงานเสร็จแล้ว นักเรียนสามารถท าความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องใช้ได้
ถูกวิธี 

ในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ในทางปฏิบัติจึงมักจะเขียนอย่างย่อโดยเฉพาะ
พฤติกรรมที่คาดหวังเท่านั้น เพราะส่วนนี้ค ากริยาแสดงพฤติกรรมและเนื้อหาให้ชัดเจน เพียงพอที่จะ
ให้ครูประเมินได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ข้อดีของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีดังนี้ 
 1. ผู้สอน และผู้เรียนรู้ว่า จะต้องสอนและเรียนเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมและเมื่อเรียนไปแล้ว
ผู้เรียนก็ทราบว่าตนเองประสบผลส าเร็จในการเรียนหรืแอไม่ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนย่อมทราบดี 
 2. การก าหนดจุดประสงค์แบบนี้ ช่วยให้ครูเตรียมสถานการณ์และวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
สอนได้อย่างตรงเป้าหมาย 

 3. ช่วยให้ครูผู้สอนมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอนของตนแต่ละครั้งว่าบรรลุถึง
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 4. ช่วยให้ผู้เรียนรู้ทิศทางของการเรียน ได้ดีว่าจากจุดหมายธรรมดาที่เรียนอย่างคลุมเครือ 
เมื่อรู้ทิศทางที่แน่ชัด ย่อมช่วยให้การเรียนประสบผลส าเร็จมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลช่วย ซึ่งจะเป็นผลช่วย
ให้มีก าลังใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น 
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ข้อควรค านึงในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 
อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 65)เพ่ือให้การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมีความสมบูรณ์

ถูกต้อง ผู้เขียนควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
1. พฤติกรรมที่ก าหนดต้องเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนจะแสดงออกหลังจากจบบทเรียนแล้ว 

2. พฤติกรรมที่ระบุจะต้องตรงกับสิ่งที่ผู้สอนมุ่งหมายให้เกิดกับผู้เรียนจริงๆ เช่น เรียนเรื่อง 
การแก้เครื่องยนต์ มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนแก้เครื่องยนต์ได้ ก็ควรเขียนว่า 

“ให้ผู้เรียนสามารถแก้เครื่องยนต์ได้.” มิใช่ว่า “ผู้เรียนสามารถบอกจุดประเสียของ
เครื่องยนต์ได”้ 

3. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทุกข้อต้องรัดกุมและชัดเจน เพ่ือ 

3.1 ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจตรงกันว่า ต้องแสดงพฤติกรรมอะไร อย่างไร ขั้นใด 

3.2 ช่วยในการวัดผลถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
4. เมื่อเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรียนหนึ่งๆ จบแล้ว ควรเรียงล าดับพฤติกรรม

ที่เกิดก่อนหลัง โดยยึดหลักว่าพฤติกรรมที่เกิดก่อนต้องเป็นพฤติกรรมพ้ืนฐานของพฤติกรรมที่เกิดภายหลัง 
สรุป จากหลักการและข้อค านึงถึงในการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมขั้นต้น จะต้องใช้

ข้อความกะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยระบุพฤติกรรมที่ต้องการไว้เพียงพฤติกรรมเดียวในแต่ละข้อ 
เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกให้สังเกตเห็นได้ และมีการเรียงล าดับพฤติกรรมที่เกิดก่อนหลังไว้
อย่างต่อเนื่องดี 

 

หลักการพิจารณาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 

เมื่อผู้สอนได้เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว ควรได้พิจารณาดูว่าจุดประสงค์ที่เขียนแล้วนั้น 
มีความชัดเจน ถูกต้อง หรือไม่เพียงใด ตามข้อต่อไปนี้ 

1. เป็นพฤติกรรมหลักส าคัญตรงกับที่ผู้สอนมุ่งหมายให้เกิดกับผู้เรียนจริงๆ หรือไม ่

2. เป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ วัดผลได้หรือไม่ 
3. ครอบคลุมเนื้อหาสาระท้ังหมดของบทเรียนหรือไม่ 
4. เป็นพฤติกรรมที่ได้เรียงล าดับจากง่ายไปยากหรือไม่ พฤติกรรมที่ง่ายควรเกิดก่อน

พฤติกรรมที่ยาก และพฤติกกรมท่ีเกิดก่อนควรเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่เกิดภายหลัง 
5. มีครบพฤติกรรมทั้ง 3 ด้านของการเรียนรู้หรือไม่ อันได้แก่ ด้านความรู้ ด้านเจตคติ 

และด้านทักษะ 

6. เป็นข้อความที่กะทัดรัด มีความชัดเจนแจ่มแจ้งก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันหรือไม่ 
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การพิจารณาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามรายการที่กล่าวมา จะช่วยให้จุดประสงค์ที่เขียนขึ้น
มีความถูกต้องสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น 

 

ประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 
สุมิตร  คุณานุกร (2538: 69–70) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมไว้ ดังนี้ 

1. ผู้สอนและผู้เรียนรู้ว่าจะต้องสอนและเรียน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมอะไร และเมื่อเรียน
ไปแล้วผู้เรียนก็ทราบว่าตนเองประสบผลส าเร็จในการเรียนหรือไม่ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนย่อมรู้ดี 

2. การก าหนดจุดประสงค์แบบนี้ช่วยให้ผู้สอนเตรียมสถานการณ์ และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการสอนได้อย่างตรงตามเป้าหมาย 

3. ช่วยให้ผู้สอนมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการสอนของตนแต่ละครั้ง ว่าบรรลุถึง
เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

4. ช่วยให้ผู้เรียนรู้ทิศทางของการเรียนได้ดีกว่าการเรียนจากจุดประสงค์ธรรมดาที่เขียน
อย่างคลุมเครือ เมื่อรู้ทิศทางที่แน่นอนแล้วย่อมช่วยให้การเรียนประสบผลส าเร็จมากขึ้นซึ่งจะเป็นผล
ช่วยให้มีก าลังใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

 

การน าจุดประสงค์การสอนไปปฏิบัติ 
 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 55) กล่าวว่า เมื่อผู้สอนมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนจุประสงค์แล้ว 
ควรน าไปใช้ในการเขียนแผนการสอน โดยมีล าดับขั้นตอนเฉพาะการเขียนจุดประสงค์ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเนื้อหาของบทเรียน และแบ่งเนื้อหาออกเป็นเนื้อหายย่อยๆ ผู้สอนควรได้
ศึกษาค้นคว้าหาเนื้อหาเพ่ิมเติม ถ้าในบทเรียนมีเนื้อหาไม่กระจ่างพอ 

ขั้นที่ 2 ก าหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการของเนื้อหาได้ชัดเจน และตรงประเด็น 

ขั้นที่ 3 เขียนจุดประสงค์ท่ัวไป โดยพิจารณาถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

ขั้นที่ 4 เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ทั่วไป โดยให้มีองค์ประกอบ 
ที่จ าเป็นอย่างน้อย 2 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมคาดหวังเกณฑ์ท่ีก าหนด หรือถ้าเขียนให้ครบองค์ประกอบ 
3 ส่วนจะดีที่สุด 

ขั้นที่ 5 ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขจุดประสงค์ที่เขียนขึ้นให้ชัดเจนและเหมาะสมก่อน
น าไปใช้ 
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ตัวอย่างการเขียนจุดประสงค์ท่ัวไปและการเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน 

เนื้อหา: การเขียนบทร้อยกรองง่ายๆ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

เรื่อง: การแต่งค าประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ 

จุดประสงค์ทั่วไป เพ่ือให้ผู้เรียน 

1. เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะแผนผังบังคับของกลอนสุภาพ 

2. เห็นคุณค่า ความไพเราะของกลอนสุภาพ 

3. เกิดทักษะในการแต่งกลอนสุภาพ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (ดูข้อย่อย) 
1. เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะแผนผังบังคับของกลอนสุภาพ  

นักเรียนสามารถ 

1.1 ชี้สัมผัสบังคับในบทกลอนที่ครูน ามาเป็นตัวอย่างได้ถูกต้องทั้งหมด 

1.2 อธิบายความแตกต่างของสัมผัสในและสัมผัสนอกได้ หลังจากที่ฟังครูยกตัวอย่างแล้ว 
1.3 เรียกชื่อวรรคทั้งสี่ในบทกลอนได้ถูกต้อง จากแผนภูมิที่ครูให้ศึกษา 
1.4 สรุปลักษณะแผนผังบังคับของกลอนสุภาพได้ถูกต้องทั้งหมด เมื่อได้ศึกษาจาก

แผนภูม ิ

1.5 เขียนแผนผังบังคับของกลอนสุภาพได้ถูกต้องในเวลาที่ก าหนด 

2. เห็นค่าความไพเราะของกลอนสุภาพ 

นักเรียนสามารถ 

2.1 บอกบทกลอนที่ชอบประกอบเหตุผลได้หลังจากท่ีได้อ่านหลายๆ บทแล้ว 

2.2 อธิบายถึงลักษณะสัมผัสที่ก่อให้เกิดความไพเราะจากบทกลอนที่ครูให้ศึกษา 

2.3 อธิบายความไพเราะของบทกลอนที่ครูน ามาให้ศึกษาได้ 
2.4 รวบรวมบทกลอนที่นักเรียนเห็นว่าไพเราะได้ไม่ต่ ากว่า 5 บท 

3. เกิดทักษะในการแต่งกลอนสุภาพ 

นักเรียนสามารถ 

3.1 เลือกค าที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างในบทกลอนที่ครูยกมาให้ศึกษาได้ถูกต้องทุกค า 
3.2 แต่งกลอนเป็นวรรคเติมลงในต าแหน่งที่เว้นไว้ในบทกลอนได้อย่างไพเราะสอดคล้อง

เหมาะสมกันด ี

3.3 ร่วมกับเพ่ือนช่วยกันแต่งกลอนสุภาพในหัวข้อที่ครูก าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง
ตามแผนผังบังคับอย่างน้อย 1 บท 
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การสอนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะด้าน 
 

การสอนมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ดังนั้นเพ่ือให้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้บรรลุตาม
เป้าหมาย ผู้สอนจึงควรได้ทราบถึงหลักการสอนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะด้าน ประกอบด้วย  

1. การสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

2. การสอนเพ่ือให้เกิดเจตคติ 
3. การสอนเพื่อให้เกิดทักษะ 

 

การสอนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 

 

การสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เป็นการสอนที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา
หรือพุทธิพิสัย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หลักการความคิดรวบยอดและ
เกิดความคิดในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า รวมทั้งเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดังนั้นการสอน
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ จึงหมายรวมถึงการสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ การสอนเพ่ือให้เกิดความคิด
รวบยอด การสอนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการและการสอนเพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

หลักการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ 
 

บลูม (Bloom อ้างอิงใน ชม  ภูมิภาค, 2536: 192) นักการศึกษาชาวอเมริกันได้กล่าวถึง
ความรู้ไว้ว่า ความรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ ระลึกถึงวิธี กระบวนการรูปแบบ โครงสร้าง 
วัตถุประสงค์ของความรู้นั้น เป็นกระบวนการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระบบใหม่ความรู้มีหลายประเภท 
ได้แก่ 

1. ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะ เป็นการจดจ าสิ่งต่างๆ อย่างโดดเดี่ยว เป็นการเชื่อมโยง
ของสัญลักษณ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นรากฐานของการสร้างความคิดท่ีเป็นนามธรรม 

2. ความรู้เกี่ยวกับความหมาย เป็นความรู้เกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ของศัพท์
ต่างๆ เป็นข้อความหรือศัพท์ทางเทคนิค 

3. ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง เป็นความรู้เกี่ยวกับสถานที่ เหตุการณ์ บุคคล 

4. ความรู้เกี่ยวกับวิถีทางในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะ เช่น การวิจารณ์ 
5. ความรู้ในระเบียบวิธีของศาสตร์สาขานั้นๆ เช่น ความรู้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
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6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ เป็นความรู้ในเรื่องเหตุการณ์ตามล าดับต่อเนื่อง 
7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดแยกประเภท เป็นความรู้ที่จัดเป็นหมวดหมู่ 
8. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ เป็นความรู้ในรูปแบบต่างๆ กัน 

9. ความรู้เกี่ยวกับหลักการและสรุป เป็นความรู้ที่ต้องสรุปประเด็น 

10. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏี เป็นความรู้ที่เป็นข้อความท่ีมีผู้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง 
สงัด  อุทรานันท์ (2543: 119) ได้ให้หลักการสอนความรู้และข้อเท็จจริงไว้ 8 ข้อ คือ  

1) ควรบอกให้ทราบว่า ผู้เรียนควรจะรู้อะไรบ้างจากการเรียนการสอนในครั้งนี้ 
2) ท าการตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนเสียก่อนว่า มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนใน

เรื่องนั้นเพียงใด 

3) พยายามหาทางช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่า องค์ประกอบของความรู้ที่น ามาสอนมีความ 
สัมพันธ์กันอย่างไร และเก่ียวข้องกับความรู้เดิมอย่างไร 

4) จัดวัสดุการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการสอนให้มีความต่อเนื่องกันอย่างเหมาะสม 

5) ให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดท ากิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่น ามาสอน
ให้มากยิ่งขึ้น 

6) ให้ผู้เรียนทราบความส าเร็จในการเรียนของตนเองหลังจากท่ีได้ท าแบบฝึกหัดไปแล้ว 

7) จัดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการจ าของผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนมาแล้ว 

8) ใช้กลวิธีการวัดผลการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระนั้นๆ  

 

ขั้นตอนการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ 
 

สงัด  อุทรานันท์ (2543: 112) ได้กล่าวถึงหลักการสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ สามารถน ามา
จัดเป็นขั้นตอนการสอนให้เกิดความรู้ได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. แจ้งจุดประสงค์การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ทราบ เพ่ือผู้เรียนได้รับรู้บทบาทของตน
และได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเรียน เช่น การสอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ ในระดับชั้นประถมศึกษา 
แจ้งจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ผู้เรียนควรได้อธิบายประเภทและคุณค่าของอาหารหลัก 5 หมู่ได้ 
ยกตัวอย่างรายการอาหารที่มีคุณค่าอาหารครบ 5 หมู่ได้ พิจารณาได้ว่าอาหารที่รับประทานแต่ละวัน
ให้คุณค่าครบ 5 หมู่หรือไม่ เป็นต้น 

2. ตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนก่อนสอน เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความรู้เพียงพอที่จะเรียน
เรื่องใหม่ วิธีการตรวจสอบอาจใช้วิธีซักถาม สัมภาษณ์ ให้ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ฯลฯ ตามที่ผู้สอน
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เห็นสมควร ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนเรียนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ เช่น ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิต 
อวัยวะที่ส าคัญของร่างกาย ปาก และฟัน เป็นต้น 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น ในการ
สอนเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ ผู้สอนอาจใช้วิธีแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม โดยให้ผู้เรียนได้แบ่งกลุ่มแล้วเข้ากลุ่ม
ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่ ได้อภิปรายกันในกลุ่ม เพ่ือตอบค าถามที่ผู้สอนมอบหมายให้ 
ต่อจากนั้นให้มีการรายงานกลุ่ม แล้วจึงสรุปประเด็นและสาระส าคัญที่ผู้เรียนจะน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ การเรียนการสอนอาจใช้วิธีการต่างๆ ที่นอกเหนือจากนี้ เช่น วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 
แบบแสดงบทบาทสมมุติ แบบอภิปราย หรือใช้กระบวนการ 9 ขั้น ฯลฯ (ศึกษาได้ในบทที่ 4, 5 และ 6) 

โดยควรเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหาจุดประสงค์ เวลา และสถานที่ 
4. ใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับบทเรียน เช่น ใช้ภาพอาหารหลัก 5 หมู่ ใช้อาหารจริงๆ 

ในบางชนิด ใช้ผลไม้จ าลอง ใช้แผนภูมิเพลงอาหารหลัก 5 หมู่ บัตรค า ฯลฯ ผู้สอนต้องจัดล าดับขั้นตอน
การใช้ให้เหมาะสมและใช้ให้คุ้มค่า สื่อบางชนิดเมื่อใช้ในขั้นน าเข้าบทเรียนแล้วอาจน ามาใช้ในในขั้นสรุป
ได้อีก การใช้สื่อการสอนต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการใช้สื่อ ซึ่งควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ด้วย 

5. จัดการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน เช่น ให้ผู้เรียนได้ตอบ
ค าถาม หรือให้ท าข้อทดสอบหลังจากการเรียน จะช่วยให้ผู้สอนได้ทราบว่าผู้เรียนเกิดเกิดการเรียนรู้
ขึ้นมากน้อยเพียงใด มีผู้เรียนคนใดที่ตามไม่ทัน จ าเป็นต้องได้รับการสอนซ่อมเสริม และผู้สอนได้ทราบ
ด้วยว่า ตนเองต้องปรับปรุงพัฒนาในด้านใดบ้างเพ่ือให้การสอนบรรลุจุดประสงค์ก าหนดไว้ 

6. จัดกิจกรรมเสริมความจ าของผู้เรียนในเนื้อหาที่ได้เรียนไป เช่น มอบหมายงานเป็น
การบ้าน ให้ผู้เรียนไปวาดภาพอาหารหลัก 5 หมู่ ให้ไปจัดรายการอาหารที่รับประทานในแต่ละวันหรือ
ให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม เป็นต้น 

จากขั้นตอนการสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ดังกล่าวข้างต้น มีข้อสังเกตที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
การให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และได้ลงมือปฏิบัติจริงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียน
ได้ดีและจ าไดน้าน 

 

หลักการสอนเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด 

 
ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหาที่เรียนก็หมายถึง เขาเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

น าความคิดรวบยอดท่ีได้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้สิ่งอื่นๆ ต่อไปได้ 
ความคิดรวบยอด (Concept หรือสังกัป หรือมโนมติ) หมายถึง การจัดลักษณะเหมือนๆ กัน

ของประสบการณ์ หรือสิ่งของเข้าด้วยกันอย่างมีระเบียบ ท าให้เกิดเป็นหน่วยของความคิดหรือประเภท
ของประสบการณ์ อาจกล่าวได้ว่า “ความคิดรวบยอดนั้นเป็นความคิดหรือความเข้าใจในขั้นสุดท้าย
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ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งและความคิดรวบยอดอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ เม่ือผู้เรียน
มีประสบการณ์มากขึ้นหรือมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้น” ปรีชา  คัมภีรปกรณ์, (2542: 33) 

เนื่องจากความคิดรวบยอดจะบอกให้เราทราบถึงคุณลักษณะของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ
เหตุการณ์ หรือกระบวนการ ซึ่งท าให้เราแยกสิ่งต่างๆ นั้นออกจากสิ่งอ่ืนๆ ได้ และในขณะเดียวกันก็
สามารถเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มสิ่งของประเภทเดียวกันได้ ดังนั้น การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด
จึงมุ่งให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นความเหมือนและจัดกลุ่มของสิ่งที่มีลักษณะร่วมกันไว้เป็นพวกเดียวกันได้ 
และสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งนั้นกับสิ่งอ่ืนๆ ได้ เช่น เรียนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสัตว์
บกก็คือ เรียนรู้ลักษณะที่แยกสัตว์บกออกจากสัตว์อ่ืนๆ ได้ 

 

ขั้นตอนการสอนให้เกิดความคิดรวบยอด 

 

พรรณี  ชูทัย (2522: 183–185) ได้เสนอแนะขั้นตอนการสอให้เกิดความคิดรวบยอดไว้ สรุป
ได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ผู้เรียนทราบ เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผล
และให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลการเรียนของตนเอง ซึ่งเป็นการเสริมแรง (Reinforcement) การเรียน
ของผู้เรียนอีกประการหนึ่งด้วย 

2. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นของผู้เรียน 

3. เสนอตัวอย่างความคิดรวบยอดทั้งที่ใช่และไม่ใช่คละปนกันไป โดยให้ผู้เรียนค้นหาเองว่า 
ความคิดรวบยอดมีลักษณะอย่างไร 

4. ผู้เรียนสังเกต พิจารณา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ลักษณะของตัวอย่างเพ่ือเลือกตัวอย่าง
ที่เป็นความคิดรวบยอดออกมา 

5. ผู้เรียนให้ความหมายหรือสรุปลักษณะของความคิดรวบยอดที่เรียนนั้น 

6. จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตอบสนอง ได้ซักถามและได้รับการเสริมแรงด้วยการชมเชย
และให้ก าลังใจ 

ขั้นตอนการสอนทั้ง 6 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และบอกให้ผู้เรียนทราบว่า เขาต้องแสดงพฤติกรรม

อะไรได้บ้างที่แสดงว่าเขาเกิดความคิดรวบยอดเรื่องที่เรียนนั้น เช่น เรียนเรื่องค านาม ผู้เรียนก็ต้องบอก
ความหมายของค านามได้ ยกตัวอย่างค านามได้ บอกได้ว่าค าใดเป็นค านามและไม่เป็นค านาม 

2. วิเคราะห์ลักษณะของความคิดรวบยอดที่เรียนนั้นแล้วแสดงเฉพาะลักษณะที่เด่นจริงๆ 
ตัดลักษณะที่ไม่จ าเป็นออก เช่น ลักษณะเด่นของค านามจะต้องเป็นค าที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ 
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เช่น ผู้ชาย ผู้หญิง วิไล หมู นก ไก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ถ้าเป็นค าที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ หรือในลักษณะอ่ืน
ไม่ใช่ค านาม ดังนี้ เป็นต้น 

3. ตรวจสอบความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นก่อนเรียน เช่น ผู้เรียนควรเรียนเรื่องลักษณะของ
ค าและพยางค์มาแล้ว รู้ว่าลักษณะของค าเป็นอย่างไร 

4. ยกตัวอย่างความคิดรวบยอดที่ถูกและตัวอย่างที่ผิด เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า น้า อา ดอกไม้ 
ปากกา ยางลบ กระดาษ ฯลฯ เป็นค านาม ส่วน เขา ฉัน เธอ กับ แก่ แต่ ต่อ บน ใต้ เป็นต้น ไม่ใช่
ค าถาม การยกตัวอย่างนี้ต้องยกตัวอย่างให้มากพอที่ผู้เรียนจะรู้ลักษณะส าคัญของความคิดรวบยอดนั้น 
เช่น ให้ตัวอย่าง ค านามชนิดต่างๆ ทั้งท่ีเป็นสามานยนาม วิสามานยนาม ลักษณะนาม ฯลฯ 

5. เสนอตัวอย่างใหม่ และให้ผู้เรียนบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ตามความคิดรวบยอดที่เรียน 
เช่น ให้ตัวอย่างทั้งค านามและไม่ใช่ค านามเพ่ิมเติมแล้วให้ผู้เรียนบอกว่าค าใดใช่ ค าใดไม่ใช่ 

6. ให้ผู้เรียนได้เลือกหรือแยกความคิดรวบยอดที่เรียนออกจากกลุ่มที่ปะปนกันอยู่ 
เช่น จัดค านามและค าชนิดอื่นๆ ไว้ด้วยกัน แล้วให้เลือกเฉพาะค าท่ีเป็นค านามออกมา 

7. ให้ผู้เรียนอธิบายสรุปลักษณะส าคัญและความหมายของความคิดรวบยอดที่เรียนนั้น 
นั่นคือ ให้ผู้เรียนสรุปลักษณะของค านามและความหมายของค านามจากความเข้าใจของตนเองผู้สอน
อาจช่วยเติมเสริมแต่งให้ได้ 

จากขั้นตอนการสอนทั้งหมดนี้ พิจารณาได้ว่า การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดนี้ 
ผู้เรียนและผู้สอนจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตลอดเวลา ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามโต้ตอบมากๆ 
และให้ก าลังใจเป็นการเสริมแรงทุกระยะ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากในการสอนให้เกิดความคิดรวบยอด  

 

การสอนเพื่อให้เกิดเจตคติ 
 

เจตคติ (Attitude) เป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งที่พอใจและไม่พอใจที่บุคคลมีต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว 
ซึ่งมีอิทธิพลท าให้แต่ละคนสนองตอบต่อสิ่งเร้าแตกต่างกันไป 

วารินทร์  สายโอบเอ้ือ (2532: 125) กล่าวว่า เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่าทีของคนเราที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกในทางชอบ ไม่ชอบ และมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะตอบสนอง
ต่อสิ่งนั้นตามความรู้สึกดังกล่าว 

เจตคติที่บุคคลแสดงออกจึงมีทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ 

1. เจตคติทางบวก (Positive Attitude) หมายถึง เจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งต่างๆ ลักษณะ
ที่ดีเป็นไปในทางบวก คือ การยอมรับโดยสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในทางพอใจ ถูกใจ และเห็นว่า
สิ่งนั้นดีมีประโยชน์ 
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2. เจตคติทางลบ (Negative Attitude) หมายถึง เจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งต่างๆ ใน
ลักษณะที่ไม่ดี เป็นไปในทางลบ คือ การไม่ยอมรับโดยสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในทางไม่ชอบ 
ไม่พอใจ ไม่ถูก ไม่มีประโยชน์ ไม่เห็นด้วย 

ดังนั้น ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดเจตคติทางบวกต่อตนเอง ต่อบุคคลอ่ืนๆ ต่อเพ่ือน
นักเรียน ต่อการเรียน การศึกษาหาความรู้ และต่อกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ขณะเดียวกันผู้สอน
ก็สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดเจตคติทางลบต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ เช่น การสูบบุหรี่ การทดลองยาเสพติด 
การเที่ยวกลางคืน การดื่มน้ าเมา และความไม่ซื่อสัตย์ เป็นต้น 

 

วิธีการส่งเสริมให้เกิดเจตคติ 
 

ครูผู้สอนจัดเป็นบุคคลส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
วิธีการส่งเสริมมีหลากหลายวิธี แต่จะขอกล่าวสรุปเจตคตินั่นคือ 

1. ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน โดยวิธีการอภิปรายหรือจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
น าไปพิจารณาไตร่ตรอง จนเกิดการยอมรับเจตคตินั้น 

2. ชักจูงให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับ โดยการให้ค าแนะน า บอกเล่า หรือให้ความรู้เพ่ิมเติม
จากท่ีผู้เรียนเคยรู้มา อาจให้ชมภาพยนตร์หรือฟังปาฐกถา เมื่อผู้เรียนเห็นประโยชน์และความส าคัญก็
จะยอมรับเจตคติดีนั้น 

3. จัดกิจกรรมที่เร้าให้เกิดการยอมรับ เช่น การให้ชมภาพยนตร์ ดูละคร หรือรูปภาพ
ผู้เรียนจะเปลี่ยนเจตคติได้ เช่น ไม่ต้องการให้ผู้เรียนรับประทานลูกกวาด ก็ให้ชมภาพยนตร์หรือดูรูปภาพ
เกี่ยวกับโทษของลูกกวาด ผู้เรียนไม่อยากฟันผุฟันเสียก็เปลี่ยนเจตคติได้ 

4. ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง ผู้เรียนได้พบ ได้สัมผัสด้วยตนเอง
ย่อมเปลี่ยนเจตคติหรือยอมรับเจตคติใหม่ได้ เช่น การจัดเข้าค่ายผู้เรียนจะได้ประสบการณ์ตรงหลายด้าน
มีผลต่อเจตคติที่มีอยู่ 

5. สร้างความประทับใจแก่ผู้เรียน เช่น นักเรียนที่เริ่มเข้าโรงเรียนเมื่อมาพบกับครูที่ใจดี 
โรงเรียนที่สะอาดสวยงามย่อมมีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน 

6. ส่งเสริมให้อ่านหนังสือ เพราะการอ่านหนังสือจะช่วยเปลี่ยนเจตคติได้บ้างเนื่องจาก
ผู้อ่านมักจะน าตนเองเข้าไปสวมบทบาทตัวเอกในเรื่อง ท าให้คล้อยตามแนวความคิดต่างๆ ถ้าผู้สอน
จัดหนังสือท่ีดีให้อ่านผู้เรียนย่อมได้เจตคติที่ต้องการ 

7. จัดสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ให้ใหม่ เช่น ให้เข้าชมรมสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ผู้เรียนก็
จะยอมรับหรือเปลี่ยนเจตคติไปดังที่ต้องการได้ 
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ข้อแนะน าการสอนให้เกิดเจตคติ 
 

สงัด  อุทรานันท์ (2543: 123) ได้แนะน าการสอนให้เกิดเจตคติไว้ ดังนี้ 
1. พยายามยกตัวอย่างที่โน้มน้าวจิตใจให้ผู้เรียนมีความเห็นคล้อยตาม เช่น นักวิทยาศาสตร์

ได้พบว่า...หรือแพทย์ได้ยืนยันว่า... 
2. พยายามให้ความเป็นกันเอง ความอบอุ่น และสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน

เรื่องนั้นอย่างรื่นรมย์ 
3. พยายามให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆ และจากวิทยากรหลายๆ คน 

4. พยายามใช้กระบวนการกลุ่มให้มาก เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การอภิปราย   
การแลกเปลี่ยนข้อมูล และโครงการตัดสินใจโดยกลุ่ม เป็นต้น 

5. พยายามให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดหรือปฏิบัติจริงตามความเหมาะสม เช่น การเก็บของผู้อ่ืน
ได้แล้วส่งคืนเจ้าของ การไม่พูดปด การช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน เป็นต้น 

6. พยายามกระตุ้นและส่งเสริมการกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีงาม 

กล่าวสรุปได้ว่า การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สอน ต่อวิชาที่เรียน และต่อโรงเรียนนั้น 
บุคลิกภาพและวิธีการสอนของผู้สอนเป็นส่วนส าคัญ กล่าวคือ ผู้สอนต้องมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับ
ความเป็นครู ท าให้ผู้เรียนเกิดความเคารพ ศรัทธา และยินดีเต็มใจที่จะปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้สอน 
ส่วนวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้อย่างกระจ่างแจ้งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  
ให้ได้คิด ได้ทดลอง ได้แสดงออก สิ่งเหล่านี้มีส่วนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีได้เช่นกัน 

 

การสอนเพื่อให้เกิดทักษะ 
 

ครอนบัค (Cronbach, 1977: 393) กล่าวว่า ทักษะเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู้ 
สามารถกระท าได้โดยแทบจะไม่ต้องใช้ความคิด 

แกร์ริสัน (Garrison: 1972:  640) กล่าวถึงความหมายของทักษะว่า ทักษะเป็นแบบของ
พฤติกรรมที่กระท าไปด้วยความราบเรียบ (Smoothly) ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย า ซึ่งเป็นผลมาจาก
การพัฒนาความสามารถของตน 

สรุปได้ว่า ทักษะ คือ ความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างถูกต้อง ช านาญ
และมีประสิทธิภาพ 

แกร์ริสัน (Garrison, 1972: 348–350) ได้อธิบายถึงลักษณะการกระท าที่แสดงถึงการมี
ทักษะไว้ว่า จะต้องประกอบด้วยทักษะ 2 ประการ ได้แก่ 
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1. ความแม่นย าและความรวดเร็วในการกระท า (Accuracy and Speed) เช่น 
พนักงานพิมพ์ดีดพิมพ์ได้เร็ว กดแป้นพิมพ์ไม่ผิดที่ พิมพ์ได้ถูกต้องคล่องแคล่วหรือ เช่น คนขับรถมอเตอร์ไซค์ 
เห็นอะไรขวางหน้ามือขวาจะบิดลดความเร็ว พร้อมทั้งดึงเบรกมือ ในขณะที่เท้าขวาก็เหยียบเบรกและ
พยายามเบนรถเลี่ยงหลบ ทั้งมือและเท้าท างานสอดคล้องสัมพันธ์กัน ตาก็ต้องจ้องดูว่ายังอยู่ใกล้ไกล
เพียงใด มีที่ว่างจะหลบไปทางไหนดี ถ้าเท้าเหยียบเบรกแต่มือไม่บิดคลายเพ่ือลดความเร็ว รถก็จะล้ม
ได้ง่าย พฤติกรรมใดกระท าไปได้ด้วยความรวดเร็วถูกต้องแม่นย าย่อมแสดงถึงการมีทักษะในการกระท านั้น 

2. ความสอดคล้องผสมผสาน (Co-ordination) อย่างเหมาะสมของกล้ามเนื้อต่างๆ 
ย่อมจะปรากฏในการกระท าที่มีทักษะการท างานประสานกันของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆ เช่น การเตะ
ตะกร้อ ตาต้องดู หูฟังเสียง เท้าวิ่ง ศีรษะโหม่งลูกหรือการเล่นดนตรี คนเป่าแตรอวัยวะต้องประสาน
สอดคล้องกัน ตาดูโน้ต หูฟังจังหวะ ปากเป่า มือขยับ จมูกหายใจได้จังหวะ 

จึงกล่าวได้ว่า ผู้ที่เกิดทักษะในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ย่อมกระท าสิ่งนั้นได้อย่างช านาญ ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
และแล้วเสร็จได้ด้วยดี 

 

ขั้นตอนการเกิดทักษะ 

 

ผู้เรียนจะเกิดทักษะได้ จะต้องมีการปฏิบัติใน 3 อย่าง ดังนี้ 
1. ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติไปกับผู้สอน โดยผู้สอนอธิบายประกอบ เช่น การที่

ผู้หัดขับจักรยาน หัดขับจกัรยานไปกับผู้สอนขับ 

2. ขั้นปฏิบัติเอง เป็นขั้นที่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเองเพ่ือให้เกิดความแม่นย า ต้องพยายาม
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด เช่น การที่ผู้หัดขับขี่จักรยานเริ่มขับรถด้วยตนเองเป็นครั้งแรก 

3. ขั้นหาความช านาญ เป็นขั้นที่ผู้เรียนลงมือฝึกบ่อยๆ ในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความเชี่ยวชาญ ช านาญยิ่งขึ้น เป็นการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ เช่น การที่ผู้หัดขับสามารถขับได้เอง
หลายๆ ครั้งอย่างเชี่ยวชาญ ช านาญ ไม่ผิดพลาด และแก้ปัญหาได้ 

ทั้ง 3 ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกัน ผู้สอนจึงควรได้น าหลักการนี้ไปใช้ในการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในสิ่งที่เรียน 

 

ขั้นตอนการสอนให้เกิดทักษะ 

 

ดีเชคโก  (DeCecco, 1974: 272–279) ได้เสนอขั้นตอนการสอนทักษะไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1. วิเคราะห์ทักษะที่จะสอน 

2. ประเมินความสามารถเบื้องต้นของผู้เรียน 
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3. จัดขั้นตอนการฝึกให้เป็นไปตามล าดับขั้นจากง่ายไปยาก 

4. สาธิตและอธิบายแนะน า 
5. จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 

ทั้ง 5 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ทักษะที่จะสอน เป็นขั้นแรกของการสอนทักษะ โดยที่ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์

งานที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติก่อนว่า งานนั้นประกอบด้วยทักษะย่อยอะไรบ้าง เช่น สอนการคัดลายมือจะ
ประกอบด้วยทักษะย่อย ได้แก่ ท่านั่ง การจับดินสอ การวางมือ การวางสมุด ทักษะย่อยเหล่านี้ต้อง
อาศัยกลไกส่วนใดในร่างกายและจะฝึกได้โดยวิธีใดเป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องวิเคราะห์ 

2. ประเมินความสามารถเบื้องต้นของผู้เรียน ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน
เพียงพอที่จะเรียนทักษะใหม่หรือไม่ ถ้ายังขาดความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการเรียนทักษะนั้นก็ต้อง
เรียนเสริมให้มีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอเสียก่อน เช่น การเรียนคัดลายมือ ผู้เรียนควรมีความรู้พ้ืนฐาน
เรื่องตัวอักษร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ สามารถอ่านค าได้ เขียนค าได้ สะกดค าได้ จึงจะเรียนคัดไทยได้
อย่างมีความหมาย 

3. จัดขั้นตอนการฝึกให้เป็นไปตามล าดับขั้นจากง่ายไปยาก จากทักษะพ้ืนฐานไปสู่ทักษะ
ที่มีความสลับซับซ้อน จัดให้มีการฝึกทักษะย่อยเสียก่อนแล้วฝึกรวมทั้งหมด เช่น ได้ฝึกคัดตัวอักษรที
ละตัว จากตัวอักษรที่คัดง่ายไปยาก แล้วจึงคัดเป็นค า และเป็นประโยคในท้ายที่สุด 

4. สาธิตและอธิบายแนะน า เป็นขั้นให้ผู้เรียนได้เห็นล าดับขั้นตอนการปฏิบัติจากตัวอย่าง
ที่ผู้สอนสาธิตให้ดูหรือจากภาพยนตร์ จากวีดิทัศน์ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเห็นรายละเอียด การปฏิบัติใน
ขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจน การใช้ภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์มีคุณค่าอย่างยิ่ง ขั้นแรกกับขั้นสุดท้ายของ
การเรียนเพราะในขั้นสุดท้ายอาจให้ผู้เรียนได้พิจารณารายละเอียดจากภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่ง 

5. จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยค านึงถึงหลักการต่อไปนี้ 
5.1 ความต่อเนื่อง จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะที่เรียนตามล าดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน 

5.2 การฝึกหัด ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ เน้นทักษะย่อยที่ส าคัญ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ในส่วนที่ผิด ในการฝึกนี้ต้องจัดแบ่งเวลาฝึก เวลาพักให้เหมาะสม 

5.3 การให้แรงเสริม โดยให้ผู้เรียนได้รู้ผลของการฝึกปฏิบัติ (Feedback) ซึ่งมี 2 ทาง 
คือ การรู้ผลจากภายนอก (Extrinsic Feedback) คือ จากค าบอกเล่าของครูว่าดีหรือบกพร่องอย่างไร 
ควรแก้ไขอย่างไร พอผู้เรียนเกิดความก้าวหน้าไปถึงขั้นที่จะเพ่ิมพูนความช านาญ เขาจะรู้ได้โดยการ
สังเกตด้วยตนเอง เป็นการรู้ผลจากภายในตนเอง (Intrinsic Feedback) 

ข้อควรค านึงในการสอนทักษะ ในการสอนทักษะจ าเป็นต้องค านึงข้อต่อไปนี้ 
1. สถานการณ์ในการฝึก ถ้าใช้สถานการณ์ที่เป็นจริงได้ก็ควรใช้สถานการณ์จริง เช่น

เรียนภาษาจากการฟังภาษานั้นจริงๆ หัดขับรถด้วยรถจริงๆ หัดพายเรือด้วยเรือในน้ าจริงๆ แต่ถ้า
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จ าเป็นต้องใช้สถานการณ์จ าลองในการฝึกทักษะบางอย่าง เช่น การขับเครื่องบิน ควรสร้าง
สถานการณ์ให้เหมือนสถานการณ์จริงอย่างท่ีสุด 

2. ผู้เรียนควรมีโอกาสได้ฝึกฝนในสถานการณ์หลายๆ แบบ เป็นการเพ่ิมพูนความแม่นย า 
คล่องแคล่วในการฝึกทักษะนั้น 

3. การสาธิตให้ดูก่อนหรือการให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติจากภาพยนตร์ เป็นการประหยัดเวลา 
และไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

4. ให้ผู้เรียนลงมือฝึกหัดทันทีหลังจากที่ได้ดูการสาธิตแล้ว การสาธิตจะเสียเวลาเปล่า 
ถ้าไม่มีโอกาสได้ฝึกหัดทดลองท า 

5. ผู้ฝึกทักษะต้องได้รับค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงพัฒนาทักษะนั้นๆ ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะ
สามารถสังเกตผลที่เกิดขึ้นด้วยตนเองก็ตาม การตักเตือนชี้แนะให้เห็นข้อบกพร่อง และแนวปฏิบัติที่ดี
ยังมีความจ าเป็นมาก เพราะผู้เรียนอาจประเมินผลการปฏิบัติของตนผิดพลาด เช่น การพิมพ์ดีด ผู้เรียน
มักประเมินผลจากจ านวนค าที่พิมพ์ได้ว่าผิดน้อยลง แต่แท้จริงลักษณะการนั่ง การวางนิ้ว การเคลื่อน
และก้าวนิ้วยังไม่ถูก ครูผู้สอนสามารถเตือนให้แก้ไขได้ 

6. การให้ค าแนะน าในขณะฝึกหัด ผู้สอนต้องใจเย็น ไม่วิจารณ์ไม่ดุด่า ไม่ท าให้ผู้เรียน
เกิดความตึงเครียด หวาดกลัว ควรยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความพยายามที่จะลองสร้างบรรยากาศให้เป็น
บรรยากาศที่สบายใจ 

7. ต้องค านึงถึงช่วงเวลาฝึก การเรียนทักษะต้องฝึกให้เหมาะกับเวลา ต้องมีการเว้น
ช่วงเวลา ถ้าฝึกหัดแบบต่อเนื่องอาจเมื่อยล้าหรือท าให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ 
 

สรุป 

 
 จุดประสงค์การเรียนการสอน คือ ข้อความที่ระบุลักษณะการเรียนรู้และความสามารถที่ครู
ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน หลังจากที่นักเรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่อง หรือบทหนึ่งๆ 
แล้ว ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องก าหนดจุดประสงค์การสอนทั้งจุดประสงค์ทั่วไป และจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยเขียนให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย  

การก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน เป็นสิ่งส าคัญที่เป็นการคาดหวังพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน ที่จะเกิดขึ้นเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้ไปแล้ว ดังนั้นในการก าหนดจุดประสงค์
การสอนจะต้องก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนสมารถที่จะวัดได้และสังเกตได้จุดประสงค์การสอนมี
ความส าคัญต่อการศึกษาทุกระดับ จุดประสงค์แต่ละระดับนั้นมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จุดประสงค์ระดับชาติจะเป็นทิศทางในการจัดการศึกระดับชาติ ส่วนจุดประสงค์ระดับหลักสูตรก็จะ
เป็นเป้าหมายทิศทางในการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรในแต่ละระดับ จุดประสงค์ระดับกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้หรือวิชาก็เป็นทิศทางในการก าหนดเป้าหมายของการเรียนการสอนแต่ละวิชา ส่วนจุดประสงค์
ระดับการเรียน เป็นจุดประสงค์ท่ีครูผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
  ประเภทของจุดประสงค์การสอน จุดประสงค์ทั่วไป (General Objective) จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม (Behavioral Objective หลักการเขียนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเมื่อผู้สอนได้เขียน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ควรได้พิจารณาดูว่าจุดประสงค์ที่เขียนแล้วนั้น มีความชัดเจน ถูกต้อง เป็น
พฤติกรรมหลักส าคัญตรงกับที่ผู้สอนมุ่งหมายให้เกิดกับผู้เรียนจริงๆ เป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ 
วัดผลได้หรือไม่ ครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมดของบทเรียน เรียงล าดับจากง่ายไปยาก ควรเกิดก่อน
พฤติกรรมที่ยาก และพฤติกกรมท่ีเกิดก่อนควรเป็นพื้นฐานของพฤติกรรม 

 การสอนเพ่ือให้เกิดเจตคติ ได้แก่ เจตคติทางบวก (Positive Attitude) เจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่ง
ต่างๆ ลักษณะที่ดีเป็นไปในทางบวก คือ การยอมรับโดยสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในทางพอใจ 
ถูกใจ และเห็นว่าสิ่งนั้นดีมีประโยชน์ เจตคติทางลบ (Negative Attitude เจตคติที่บุคคลมีต่อสิ่งต่างๆ 
ในลักษณะที่ไม่ดี เป็นไปในทางลบ คือ การไม่ยอมรับโดยสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในทางไม่
ชอบ ไม่พอใจ ไม่ถูก ไม่มีประโยชน์ ไม่เห็นด้วย 

การสอนเพ่ือให้เกิดทักษะ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ มีความพร้อมทุกด้าน ขั้นตอนการสอน
ทักษะดังนี้  วิเคราะห์ทักษะที่จะสอน  ประเมินความสามารถเบื้องต้นของผู้เรียนจัดขั้นตอน  การฝึก
ให้เป็นไปตามล าดับขั้นจากง่ายไปยาก สาธิตและอธิบายแนะน า จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
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แบบฝึกหัดที่ 3  
จุดประสงค์การสอน 

 

1. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของจุดประสงค์การสอน  
2. ให้นักศึกษาอธิบายถึงความส าคัญของการก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน ว่ามี

ความส าคัญอย่างไร 
3. ให้นักศึกษาอธิบายประเภทของจุดประสงค์การสอน  
4. ให้นักศึกษาอธิบายองค์ประกอบของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
5. ให้นักศึกษาอธิบายหลักการเขียนของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

6.  ท าไมจึงต้องก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนในแต่ละครั้งเป็นจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม จงอธิบายและยกตัวอย่าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

หัวข้อเนื้อหา 
ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน  
ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน  
จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน.  
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

บทบาทของผู้สอน  
ลักษณะการจัดกิจกรรม  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
สรุป   
แบบฝึกหัดที่ 4    

เอกสารอ้างอิง   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย กิจกรรมการเรียนการสอนได้   
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอนได้   
3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากการเรียนเรื่องกิจกรรมการเรียนการสอนไปปฏิบัติได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 

1.3 กลุ่มการเรียนรู้ 
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2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 กลุ่มการเรียนรู้ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ทบทวนความรู้เดิม   
3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 

3.3 ผู้สอนเสนอภาพเกี่ยวกับเวลาด้วย Power point เช่น เนื้อหาเกี่ยวกิจกรรมการเรียน
การสอน   

3.4 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสุ่มเรียก
ผู้เรียนอธิบาย ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน  

ขั้นสอน 

3.5 ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มรับผิดชอบเนื้อหาที่แบ่งให้กลุ่มละ 1 เรื่อง โดยให้อภิปราย
ท าความเข้าใจร่วมกันให้ชัดเจน และเตรียมน าเสนอ   

3.6 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเกี่ยวกับเรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.7 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย เรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นสรุป 

3.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง กิจกรรมการเรียนการสอน  
3.9 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท    

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ 

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลประเมินผล   
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 4 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ย่อมมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุ

ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ จะมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอน
เป็นประการส าคัญ กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบและวิธีการ ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจจึงจะจัดกิจกรรมได้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นในบทนี้
จึงจะกล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งในด้านความหมาย ความส าคัญจุดมุ่งหมาย 
หลักการจัด รูปแบบ ขั้นตอน และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ทิศทางของหลักสูตรฉบับปัจจุบัน 

 

ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรฉบับปัจจุบันกิจกรรมการเรียนรู้ต้องการเน้นที่ตัวผู้เรียน
เป็นส าคัญ หมายถึง เน้นที่บทบาทของผู้เรียน ถึงแม้ว่าจะเน้นที่บทบาทของผู้เรียน แต่ผู้สอนก็ยังคงมี
บทบาทร่วมด้วยเช่นกัน คือ เป็นผู้อ านวยความสะดวก ได้แก่ เป็นผู้ให้ค าปรึกษา เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิด มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 

ทัศนีย์  ศุภเมธี (2533: 189 – 190) ให้ความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ว่า กิจกรรม
การเรียนการสอน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่กระท าขึ้นเพ่ือให้การเรียนการสอนในครั้งนั้นๆ ได้ผลดี
หมายถึง การสอนของครูเป็นไปอย่างมีความหมาย นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

วไลพร คุโณทัย (2530: 19) ให้ความหมายไว้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง
สภาพการณ์ของการจัดประสบการณ์ และกระท าทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนเพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้   

กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 2) ให้ความหมายของกิจกรรมการเรียนว่ากิจกรรมการเรียน 
หมายถึง การด าเนินการต่างๆ ในโรงเรียน ทั้งโดยครูและนักเรียน เช่น การสอนให้นักเรียนค้นคว้า
อภิปราย การบรรยาย การอบรม การสาธิต การปฏิบัติงาน การจัดนิทรรศการและการศึกษานอก
สถานที่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา
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ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจน
ตลอดแนวซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรได้อย่างมั่นใจท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพ
ยิ่งขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และช่วยแก้ปัญหาการ
เทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึง
สถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว 
และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน
ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

สรุปความหมายได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนเพ่ือให้การสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุสู่จุดประสงค์
การสอนที่ก าหนดไว้. 

 

ความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอน วารี   ถิระจิตร  
(2526: 162–163) ได้กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีต่อการเรียนรู้ไว้ 15 อย่าง
ดังต่อนี้ 

1. กิจกรรมช่วยเร้าความสนใจของเด็ก 

2. กิจกรรมจะเปิดโอกาสให้นักเรียนประสบความส าเร็จ 

3. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย 

4. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังความรับผิดชอบ 

5. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังและส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
6. กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหว 

7. กิจกกรมจะช่วยให้นักเรียนได้รู้สึกสนุกสนาน 

8. กิจกรรมช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 

9. กิจกรรมช่วยขยายความรู้และประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวาง 
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10. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมความงอกงามและพัฒนาการของเด็ก 

11. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมทักษะ 

12. กิจกรรมจะช่วยปลูกฝังเจตคติท่ีดี 
13. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จักท างานเป็นหมู่ 
14. กิจกรรมจะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียน 

15. กิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องต่างๆ 

สรุป ผู้สอนจึงไม่ควรละเลยที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ให้สอดคล้องกับวัย
สติปัญญา ความสามารถของผู้เรียน และเนื้อหาของบทเรียนนั้น โดยต้องจัดอย่างมีจุดมุ่งหมาย ให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

การจัดกิจกกรมการเรียนการสอน มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมกัน 

2. เพ่ือสนองความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผู้เรียนทุกคน ซึ่งแต่ละคนจะมีแตกต่างกัน 

3. เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเรียนด้วยความเพลิดเพลิน ไม่เกิดความ 
รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน   

4. เพ่ือสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรให้ผู้เรียนได้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น เกิดทักษะ
กระบวนการให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และมีความเป็นไทย 

5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการเรียน 

 

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความส าคัญ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จึงควรค านึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร หลักสูตรฉบับปัจจุบันมีความ
มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย สามารถคิดค้นคว้า แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้สอนจึงต้องสอนวิธีการคิด วิธีการท า วิธีการแก้ปัญหาและ
สอนอย่างมีล าดับขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามที่หลักสูตรมุ่งหวัง ผู้สอนจึงต้องศึกษาหลักสูตรแล้วจัดกิจกรรมการ เรียน
การสอนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
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2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน  กล่าวคือ ผู้สอนต้องพิจารณาว่า
จุดประสงค์การสอนในครั้งนั้นมุ่งเน้นพฤติกรรมด้านใด เช่น สอนชั้น ป.5 เรื่อง การเย็บกระทงใบตอง 
4 มุม มีจุดประสงค์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเย็บกระทงได้สวยงามถูกต้องตามขั้นตอนและรูปแบบที่
ก าหนดให้ การสอนครั้งนี้มีจุดประสงค์เน้นพฤติกรรมด้านทักษะ ดังนั้นผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะ 

3. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน 
เช่น นักเรียนในระดับประถมศึกษาชอบเรียนปนเล่น ครูจึงควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาท 
ได้แข่งขัน ได้เล่นเกม ได้ร้องเพลง ได้เต้น ให้ได้แสดงออกตามวัย ผู้เรียนจะเรียนด้วยความเพลิดเพลิน 
ดีกว่าที่จะนั่งฟังครูพูดอธิบายแต่เพียงอย่างเดียว เช่น การสอนเกี่ยวกับประเพณีวันลอยกระทงในชั้น ป.5 
ผู้สอนอาจจัดให้ผู้เรียนเกิดความสนุกในการเรียนได้โดยให้นักเรียนส่วนหนึ่งออกมาร าวง อีกส่วนหนึ่ง
ร้องเพลงลอยกระทง ผู้เรียนจะเรียนด้วยความสนุกและด้วยความสนใจ 

4. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชามีหลายประเภท เช่น
ประเภทข้อเท็จจริง การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ทักษะ เจตคติ และค่านิยม เนื้อหาวิชาแต่ละ
ประเภทต้องอาศัยเทคนิควิธีสอนหรือการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นประเภททักษะก็ต้อง
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนอย่างมีขั้นตอนจึงจะเกิดทักษะได้ ยกตัวอย่างการสอนคัด
เขียนไทย นักเรียนจะคัดตัวอักษรไทยได้สวยงามต้องได้ฝึกการคัดบ่อยๆ ตามล าดับขั้นตอน และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องจนสามารถคัดได้อย่างสวยงามในเวลาที่ก าหนดหรือถ้าเป็นเนื้อหาวิชา
ประเภทการแก้ปัญหาก็ต้องให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหา และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ใน
การแก้ปัญหานั้น เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น 

5. จัดกิจกรรมให้มีล าดับขั้นตอน เพ่ือผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องไม่สับสน
และสามารถโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่เรียนได้ การจัดล าดับขั้นตอนควรเริ่มจากง่ายไปยาก รูปธรรม
ไปนามธรรม ใกล้ตัวไปไกลตัว และส่วนร่วมไปส่วนย่อย จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 

6. จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ โดยใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม สื่อการสอน สามารถแบ่งได้เป็น 
5 ประเภท ได้แก่ 

6.1 สื่อบุคคลและของจริง หมายถึง ผู้สอน ผู้ช่วยสอน วิทยากรพิเศษหรือของจริงต่างๆ 
เพ่ือช่วยในการประกอบการสอน เป็นต้น 

6.2 วัสดุและอุปกรณ์เครื่องฉาย เช่น ภาพยนตร์ แผ่นโปร่งใส สไลด์ ฟิล์ม สตริป  
6.3 วัสดุและอุปกรณ์เครื่องเสียง เช่น วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ 

6.4 สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร รูปภาพ ฯลฯ 

6.5 วัสดุที่ใช้แสดง เช่น แผนที่ ลูกโลก ของจ าลองต่างๆ ฯลฯ 
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กิดานันท์  มลิทอง (2543: 66) การใช้สื่อการสอนต้องค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
1. ความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

2. การใช้สื่อเพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. ความเหมาะสมของชนิดของสื่อกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. สื่อนั้นสามารถหาได้ในแหล่งวิชาหรือในท้องถิ่นนั้น 

5. ความสะดวกในการใช้    
ถ้าผู้สอนเลือกใช้สื่อการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียนจะช่วยให้กิจกรรมการเรียน

การสอนนั้นน่าสนใจดีขึ้น และผู้เรียนจะสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียนบทเรียนนั้นๆ 

7. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้สอน
เป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่วนตัวความรู้เป็นผลพลอยได้จากการกระท ากิจกกรม ทั้งนี้เพราะระหว่าง
ท ากิจกรรมผู้เรียนจะได้รับผล คือ เกิดการพัฒนาตนเองทางการคิด การปฏิบัติ การแก้ปัญหา การท างาน
ร่วมกัน การวางแผนจัดการ และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่เรียกว่า เรียนรู้วิธีการหาความรู้ (Learn how 

to learn) ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าตัวความรู้ (สงบ  ลักษณะ, 2534: 1) ดังนั้น ในการสอนจึงต้องให้ผู้เรียน
ได้ลงมือท ากิจกรรม เช่น จะสอนเรื่องการเจริญเติบโตของพืชในระดับประถมศึกษา ถ้าครูสอนโดยวิธี
อธิบายหรือบอกความรู้ให้ ผู้เรียนก็จะเกิดความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าผู้สอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาทดลองเพาะเมล็ดพืช ให้สังเกตด้วยตนเองถึงการเจริญเติบโตจดบันทึกวันที่เมล็ดงอกงามผลิใบอ่อน
แตกกิ่งก้าน ล าต้นโตสูงขึ้น จนถึงวันที่ก าหนดแล้วให้น าผลงานมาเสนอ อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนจะเกิด
การพัฒนาทั้งด้านความคิด ความรู้เกิดประสบการณ์ตรง และเกิดความจ าได้แม่นย า ซึ่งสามารถน า
ประสบการณ์ท่ีได้นี้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรเน้น
วิธีการหาความรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

8. จัดกิจกรรมโดยใช้วิธีการที่ท้าทายความคิดความสามารถของผู้เรียน  ฝึกฝนวิธีการ
แสวงหาความรู้ และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและได้รับประโยชน์
จากการเรียนอย่างแท้จริง เช่น จัดกิจกรรมให้ได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารจากการสัมภาษณ์ 
จากการศึกษานอกสถานที่ จากการเข้าร่วมฟังการอภิปราย การสัมมนา ฯลฯ หรือจัดแสดงนิทรรศการ 
แสดงละคร จัดโต้วาที จัดแข่งขันการแต่งกลอนสด จัดประกวดเรียงความ ให้จัดป้ายประกาศวันส าคัญ
ต่างๆ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นทั้งกิจกรรมในวิชาที่เรียนและกิจกรรมเสริมประกอบการเรียน
(กิจกรรมเสริมหลักสูตร) ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ ความถนัด และได้
พัฒนาศักยภาพส่วนตัวของผู้เรียนได้ดี 

9. จัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท าให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ในการสอนแต่ละเนื้อหาวิชา
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และแต่ละครั้ง ผู้สอนไม่ควรใช้วิธีเดียวกันตลอด ควรคิดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ เลือกใช้
เทคนิควิธีการสอนที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาวิชา เช่น สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้เรียนได้คิดค านวณ ได้แก้ปัญหา ได้ทดลอง ได้สืบเสาะหาความรู้ ดังนั้น ผู้สอน
อาจเลือกใช้วิธีสอนแบบทดลอง แบบวิทยาศาสตร์ แบบแก้ปัญหาหรือแบบสืบสวนสอบสวนตามความ
เหมาะสม เป็นการเปลี่ยนใช้เทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ผู้เรียนก็จะ
เรียนด้วยความกระตือรือร้นและเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

10. จัดกิจกรรมโดยให้มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ สนุกสนาน และเป็นกันเอง เพราะท าให้
ผู้เรียนด้วยความสุขใจ สบายใจ ไม่ตึงเครียด อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนบรรยากาศ
จะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของผู้สอนเป็นส าคัญ ถ้าผู้สอนเข้มงวด เคร่งขรึมและเคร่งเครียด 
บรรยากาศจะตึงเครียด ถ้าให้ผู้เรียนอึดอัด ไม่สบายใจในการเรียน แต่ถ้าผู้สอนเข้าใจผู้เรียนให้ความ
เมตตา มีบุคลิกภาพที่ร่าเริง แจ่มใส ไม่เข้มงวด ดุดัน ให้อิสระแก่ผู้เรียนในการซักถามปัญหาและปรึกษา 
หารือกันระหว่างท ากิจกรรม โดยไม่วุ่นวายสับสน มีวินัยในตนเองก็จะเป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมการท า
กิจกรรมได้ด ี

11. จัดกิจกรรมแล้วต้องมีการวัดผลการใช้กิจกรรมนั้นทุกครั้ง เพ่ือค้นหาข้อดีข้อบกพร่อง
แล้วน าผลไปปรับปรุงแก้ไขส าหรับใช้ในครั้งต่อไป ในการวัดผลควรมีทั้งการวัดผลระหว่างที่ผู้เรียนท า
กิจกรรม และภายหลังการท ากิจกรรม โดยครูอาจใช้วิธีสังเกต ซักถาม ตรวจสอบผลงานหรือทดสอบ 
แต่ถ้าผู้เรียนพบปัญหาขณะปฏิบัติกิจกรรม ผู้สอนควรได้วิเคราะห์หาสาเหตุ แล้วแก้ไขให้ตรงจุด 
กิจกรรมนั้นอาจยากเกินระดับความสามารถของเด็ก สถานการณ์สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยหรือ
ผู้เรียนยังขาดประสบการณ์พ้ืนฐานก็จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  

สรุป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์
แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยมุ่งพัฒนาความเจริญทุกด้านให้แก่ผู้เรียน เร้าให้ผู้เรียนได้แสดงออกได้มีส่วน
ร่วมฝึกฝนวิธีการแสวงหาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง และจัดโดยมีบรรยากาศที่รื่นรมย์สนุกสนาน 
ตลอดจนจัดให้เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผู้เรียน และสอดคล้องกับท้องถิ่น  
 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 77) การจัดกิจกรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปแบ่งได้  2 รูปแบบ
ได้แก่ 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่ครูเป็นศูนย์กลางของ
การปฏิบัติกิจกรรม ครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนการสอนมากกว่านักเรียน โดนเริ่มจากเป็นผู้วางแผน 
การเรียนการสอน เป็นผู้น าในขณะปฏิบัติกิจกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอนในชั้นเรียน
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จึงมีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียว นักเรียนเป็นผู้รับความรู้ กิจกรรมที่ครูใช้ เช่น การบรรยาย การสาธิต 
การถามตอบ อย่างไรก็ตามแม้ว่าครูจะเป็นแกนกลางของการจัดการกิจกรรม แต่นักเรียนนั้น ก็ยังมี
โอกาสร่วมกิจกรรมบ้างภายใต้การน าของครู 

2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่ครูเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง คือ เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองส่วนครูจะเป็น
ผู้ประสานงาน ให้ค าแนะน าเป็นผู้อ านวยความสะดวก ช่วยแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนต้องการ กระตุ้นให้
นักเรียนท ากิจกรรม และเป็นผู้สรุปประเด็นส าคัญ การเรียนการสอนด าเนินไปโดยการปฏิบัติกิจกรรม
ของนักเรียน เช่น การอภิปราย การท ากิจกรรมกลุ่ม การทดลอง การประดิษฐ์ การแสดงบทบาทสมมุติ 
เป็นต้น  

กิจกรรมการเรียนการสอนทีย่ึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แยกย่อยได้ 2 ประเภท คือ 

2.1 กิจกรรมที่ยึดกลุ่มนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
ให้ปฏิบัติงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น ฝึกให้รู้จักหน้าที่ บทบาทของตนเองใน
การท างานกลุ่ม ฝึกการวางแผนงาน จัดระบบการกลุ่ม และฝึกการมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อ่ืนกิจกรรมที่
ยึดกลุ่มนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัดแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

1) กิจกรรมกลุ่มใหญ่ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนในชั้นทั้งหมดมีส่วนร่วม โดยมีครูเป็น
ผู้แนะน า มอบหมายงาน จ านวนนักเรียนในกลุ่มใหญ่อาจมีประมาณ 15-20 คน ถ้ามีสมาชิกในกลุ่ม
มากเกินไปโอกาสที่สมาชิกจะร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงกันจะมีน้อยลง กิจกรรมที่อาจจัดได้เป็นกลุ่มใหญ่ 
เช่น การเล่นเกม การทายปัญหา การร้องเพลง การอภิปราย การแสดงละคร เป็นต้น  

2) กิจกรรมกลุ่มย่อย เป็นกิจกรรมที่ครูต้องการให้นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติโดยทั่วกัน
เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมี่ส่วนร่วม ได้รับผิดชอบ ได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง
ขนาดของกลุ่มอาจแบ่งเป็น 4-6 คน ตามปริมาณงานที่ก าหนด จากประสบการณ์การสอน พบว่ากลุ่ม
ขนาด 4 คน จะศึกษาค้นคว้าท ากิจกรรมได้ดี เพราะคนน้อยการประสานงานกันดี และการกระจายความ
รับผิดชอบได้ดี ถ้ามีจ านวนคนมากว่านี้ เช่น 8 คน การประสานงานในกลุ่มจะล่าช้า ความรู้สึก
รับผิดชอบในงานกลุ่มลดน้อยลง งานจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร กิจกรรมที่เหมาะหรับกลุ่มย่อย
เช่น การอภิปรายแบบระดมสมองการแก้ปัญหา การทดลอง การแสดงบทบาทสมมุติ การค้นคว้าท า
รายงานและเสนองานในชั้นเรียน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ การสอน
ลักษณะเนื้อหาวิชา เวลาที่ก าหนด ทักษะที่ต้องการฝึก และปริมาณวามยากง่ายของงานถ้ามีจุดประสงค์
ให้ทุกคนได้แสดงออก ได้ฝึกทักษะอย่างจริงจัง การแบ่งกลุ่มย่อยจะเหมาะสม ผู้สอนจะสังเกตได้ทั่วถึง
และชัดเจน แต่ถ้ามีจุดประสงค์ให้ข่าวสาร ข้อมูล แนวความคิดอย่างกว้างๆ และมีเวลาก าจัด การแบ่ง 
กลุ่มใหญ่ก็น ามาใช้ได ้
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2.2 กิจกรรมที่ยึดนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มุ่งให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานตามความความถนัด ความสนใจของแต่ละคน นักเรียนจะได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ตัวอย่างกิจกรรม เช่น การท าโครงงานการแต่งค าประพันธ์     
การทดลอง การประดิษฐ์ การเล่านิทาน การรายงาน เป็นต้น 

 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปตามเทคนิควิธีสอนที่
ผู้สอนใช้ โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีสอนแบบใดก็จะมีขั้นตอนหลักเหมือนกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ข้ันสอน) 
3. ขั้นสรุปและวัดผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แต่ละข้ันตอนมีหลักการจัด ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน และเร้าความสนใจให้

ผู้เรียนอยากรู้ อยากเห็น อยากคิด อยากท า เพ่ือเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 

หลักการน าเข้าสู่บทเรียน 

1.1 น่าสนใจ หมายถึง น าให้น่าสนใจ โดยใช้เทคนิควิธีการ 

1.2 ให้ตรงเรื่อง หมายถึง น าให้ตรงกับเรื่องที่สอน   
1.3 ไม่เปลืองเวลา หมายถึง ควรใช้เวลาไม่มากในการน าเข้าสู่บทเรียน   
วิธีการที่ใช้น าเข้าสู่บทเรียน 

การน าเข้าสู่บทเรียน ใช้วิธีการต่างๆ ได้ ดังนี้ 
1.1 ร้องเพลง เช่น สอนเรื่องประเพณีการลอยกระทง อาจน าด้วยการให้นักเรียน

ร้องเพลงลอยกระทง และอาจให้ออกมาร าวงด้วย 

1.2 เล่นเกม เช่น เกมแข่งขันสร้างค าจากตัวอักษรที่ให้ 
1.3 เล่านิทาน เช่น สอนเรื่องความโลภ ครูอาจเล่านิทานเรื่องสุนักกับเงาจากนิทาน

อีสป 

1.4 ยกสถานการณ์จริง เช่น สอนเรื่องการป้องกันและระวังอุบัติเหตุ ครูอาจยกตัวอย่าง
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจริงในโรงเรียนหรืออุบัติเหตุที่นักเรียนเคยพบเห็น 

1.5 สนทนาซักถาม เช่น สอนเรื่องโรคติดต่อ ครูอาจซักถามนักเรียนที่เคยเป็นไข้หวัด 
เป็นคางทูม เป็นอีสุกอีใส ฯลฯ 
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1.6 ทายปริศนาค าทาย เช่น สอนเรื่องการเกิดของฝน ครูอาจน าด้วยการทายปริศนา
ค าทายว่า อะไรเอ่ยมาจากสวรรค์ วิ่งหนีไม่ทัน พากันเป็นหวัดหรือเขียวชอุ่มพุ่มไสว ไม่มีใบ มีแต่เม็ด 

1.7 เล่าประสบการณ์ ให้นักเรียนออกมาเล่าประสบการณ์ เช่น สอนเรื่องวันส าคัญ
ทางศาสนา ครูอาจให้นักเรียนที่เคยไปวัดท าบุญตักบาตรกับผู้ปกครองในวันส าคัญทางศาสนาออกมา
เล่าประสบการณ์ให้เพ่ือนฟัง 

1.8 ให้แสดงท่าทาง เช่น สอนเรื่องการรักษาความสะอาดร่างกาย ครูอาจให้นักเรียน
ออกมาแสดงท่าทางการอาบน้ า การสระผม การแปรงฟัน เป็นต้น 

2. ขั้นปฏิบัติกิจกรรม (ขั้นสอน) เป็นขั้นตอนที่ต่อจากขั้นน าเข้าบทเรียน ถือว่าเป็นขั้น
ส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ กิจกรรมที่ผู้เรียนจะปฏิบัติในขั้นนี้มี
หลายอย่าง เช่น การค้นคว้า การอภิปรายกลุ่ม การรายงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การพูดแสดง
ความคิดเห็น การสาธิต การเล่าเรื่อง การสัมภาษณ์ ฯลฯ ผู้สอนต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกกรม ดังนี้ 

2.1 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
2.2 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ 
2.3 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัย วุฒิภาวะ และความพร้อมของผู้เรียน 

2.4 เป็นกิจกรรมที่สนองความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 

2.5 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

2.6 เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเวลาและสภาพแวดล้อม 

2.7 เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าหรือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง 
2.8 เป็นกิจกรรมที่มีขั้นตอนเป็นไปตามล าดับความง่ายยาก รูปธรรมไปนามธรรม

และความเรียบง่ายไปสู่ความสลับซับซ้อน 

2.9 เป็นกิจกรรมที่ใช้สื่อการสอนได้สอดคล้องเหมาะสม 

3. ขั้นสรุปและวัดผล เป็นขั้นการสรุปเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้วทั้งหมด สรุปทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด เจตคติ และทักษะที่ผู้เรียนได้รับ ตลอดจนการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันในการสรุปนี้
ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุปหรือผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันสรุปก็ได้ หลังจากนั้นผู้สอนควรได้วัดผลการ
เรียนรู้ว่าผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยอาจใช้วิธีให้ตอบค าถาม ให้ท าแบบทดสอบให้
ท าแบบฝึกหัดหรือท ารายงานตามท่ีผู้สอนวางแผนไว้  
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 3) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมาย
เพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 

4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ มี

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้ เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การสร้างอ งค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและ
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 

3. มีวินัย 

4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการท างาน 

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตาม
บริบทและจุดเน้นของตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว หลักสูตรจึงเน้นให้จัด
กิจกกรมการเรียนการสอน โดยยึดหลักการ 2 ประการ คือ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
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ทั้ง 2 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การสอนที่จัดเนื้อหาและ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิตที่เหมาะกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียนเป็นการสอน
ที่ให้ผู้เรียนได้คิดค้นคว้าหาความรู้และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึง
ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนจากการสอนที่เน้นความรู้ด้านเนื้อหาวิชาต่างๆ เพียงอย่างเดียว 
มาเป็นการสอนที่ผสมผสานให้ความรู้กับการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเน้นให้ผู้เรียนได้รู้วิธีการ
หาความรู้ (Learn how to learn) ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าการเรียนรู้ตัวความรู้ 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกรับวนการเรียนรู้ หมายถึง การที่ผู้สอนใช้
เทคนิคการสอนหลายๆ แบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดประสงค์การสอน และเน้นการเรียนรู้อย่าง
มีล าดับขั้นตอนเพื่อน าไปสู่จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายส าคัญ 2 ประเด็น คือ 

2.1 จัดกิจกรรมให้เป็นกระบวนการ หมายถึง การด าเนินการสอนอย่างมีขั้นตอน
เป็นไปตามล าดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้เรียนได้คิด ได้พูด ได้แก้ปัญหา 
ได้ปฏิบัติ ฯลฯ ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เกิดการพัฒนาตนเองหลังท ากิจกรรมนั้นแล้ว 

2.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสามารถเชิงกระบวนการ หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการปฏิบัติเป็นขั้นตอนติดตัวไปใช้ในชีวิตจริง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการเรียนรู้
อย่างเป็นกระบวนการ จนเกิดทักษะกระบวนการสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและชีวิตการท างาน
ของตนได้ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ไว้ดังนี้ 

พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2544: 7) ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Child-Centered Approach) คือ แนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ 
และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม 
(กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้ได้  โดยครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 19–20) กล่าวสรุปถึงลักษณะของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญท่ีสุดไว้ว่าเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 
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- มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

- ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

- ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ผู้เรียนสามารถน าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิจริงได้ 
- ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2545: 11) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต เหมาะสมกับ
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ทิศนา  แขมมณี (2548: 120 ) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการจัด 
การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่
ผู้เรียนควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ 
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะน าผู้เรียนไปสู่
การเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่แท้จริง  
 

บทบาทของผู้สอน 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนจะเปลี่ยน
บทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการ
แสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนเพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
สร้างสรรค์ความรู้ของตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 21) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้
อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนผู้อ านวยความสะดวกจะท าหน้าที่ดังนี้  

1. เป็นผู้จัดการ (Manager) เป็นผู้ก าหนดบทบาทให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่วมท า
กิจกกรมแบ่งกลุ่มหรือจับคู่เป็นผู้มอบหมายวานหน้าที่ความรับผิดชอบแก่นักเรียนทุกคนจัดการให้ทุก
คนท างานที่เหมาะสมกับความสามารถความสนใจของตน 

2. เป็นผู้ร่วมท ากิจกรรม (An active participant) เข้าร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มจริงๆ 
พร้อมทั้งให้ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของนักเรียนขณะท ากิจกรรม 
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3. เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยากร (Helper and resource) คอยให้ค าตอบเมื่อ
นักเรียนต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ ตัวอย่างเช่น ค าศัพท์ไวยากรณ์ การให้ข้อมูลหรือความรู้
ในขณะที่นักเรียนต้องการ ซึ่งจะช่วยท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

4. เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and encourager) ช่วยสนับสนุน
ด้านสื่ออุปกรณ์หรือให้ค าแนะน าที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง 

5. เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานที่นักเรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่
จะส่งต่อไปให้นักเรียนคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความถูกต้องของค าศัพท์ ไวยากรณ์ การแก้ค าผิด 
อาจจะท าได้ทั้งก่อนท ากิจกรรมหรือบางกิจกรรมอาจจะแก้ทีหลังได้ 
 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

 

อาภรณ์  ใจเที่ยง. (2550; 85-86) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีลักษณะสรุปได้เป็นค าว่า CHART PIG ดังนี้ 

1. C = Construct หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบสาระส าคัญหรือ
ความรู้ใหญ่ด้วยตนเอง อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง 
ท าให้ผู้เรียนรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ และเห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้ ซึ่งน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ที่พึงประสงค ์

2. H = Happiness หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ซ่ึงเป็น
ความสุขที่เกิดจาก ประการที่หนึ่ง ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจสาระการเรียนรู้ชวนให้สนใจใฝ่ศึกษา
ค้นคว้า ท้าทายให้แสดงความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ประการที่สอง ปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน 

3. A = Active Learning หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าหรือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลอง รายงาน ท าโครงงาน สัมภาษณ์ แก้ปัญหา ฯลฯ 
ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนท าหน้าที่เตรียมการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ จัดสิ่งเร้า เสริมแรง ให้ค าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 

4. R = Resources หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งรู้ต่างๆ ที่
หลากหลาย ทั้งบุคคลและเครื่องมือ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นมนุษย์ (เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่างๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการว่า 
“การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกสถานการณ์” 
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5. T = Thinking หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ฝึกวิธี
คิดในหลายลักษณะ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง 
คิดไกล คิดอย่างมีเหตุผล เป็นต้น การฝึกให้ผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอในลักษณะต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนเป็น
คนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีวิจารณญาณในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่จะเลือกรับและปฏิเสธข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน 

6. P = Participation หมายถึง การจัดการกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน
ก าหนดงาน วางเป้าหมายงานร่วมกัน และมีโอกาสเลือกท างานหรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตรงกับ
ความถนัด ความสามรถ ความสนใจของตนเอง ท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่า
ของสิ่งที่เรียน และสามารถประยุกต์ความรู้น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 

7. I = Individualization หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้สอนให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน
ในความเป็น อกัตตบุคคล ผู้สอนยอมรับในความสารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองให้เต็มตามศักยภาพ มากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกัน โดยมี
ความเชื่อมั่นว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้และมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกัน 

8. G = Good Habit & Group Process หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความมีน้ าใจ ความขยัน ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การยอมรับผู้อ่ืน การฝึก
เป็นผู้น าและผู้ตาม และการเห็นคุณค่าของงาน เป็นต้น 

สรุปให้ง่ายแก่การจ าเป็นค าว่า “CHART PIG” ซึ่งผู้สอนสามารถน าไปใช้เป็นหลักในการจัด
กิจกกรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร   
 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
 

วิธีการของการจัดกิจกกรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ เป็นการสอนที่ผู้สอน
หลีกเลี่ยงการเป็นผู้บอกความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง แต่จะจัดให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ อย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เหมาะสมกับธรรมชาติ และวัยของผู้เรียน เหมาะสม
กับเนื้อหาวิชา และเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชีวิตจริง (สงบ ลักษณะ, 2534:1)
กระบวนการ คือ แนวทางการด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีข้ันตอน ซึ่งวางไว้อย่างเป็นล าดับตั้งแต้
ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ (สงบ  ลักษณะ, 2534: 12) ดังนั้นความหมายของการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีกระบวนการ จึงหมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ล าดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ ผู้สอนควรได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์อันเป็นเป้าหมายของการใช้ทักษะกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ท างานโดยค านึงถึงความจ าเป็นหรือประโยชน์หรือคุณค่าของงานที่มีต่อส่วนรวม
ก่อนลงมือท า 

2. เป็นผู้ที่มีใจเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น และวิธีการที่หลากหลาย พร้อมจะรับพิจารณา
ข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืนเสมอ แม้ว่าตนเองจะยังไม่เห็นด้วย และไม่ยึดมั่นถือมั่นกับวิธีการเดิมหรือแนว 
ความคิดเดิมจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

3. เป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หลังจากได้รับฟังแนวความคิดต่างๆ 
โดยพิจารณาเลือกอย่างมีเหตุผล ไม่ล าเอียง 

4. เป็นผู้ก าหนดหรือวางแผนการท างานล่วงหน้าก่อนลงมือปฏิบัติจริงทุกครั้ง 
5. เป็นผู้ที่คอยติดตามตรวจสอบผลการท างานเป็นระยะๆ พร้อมทั้งปรับปรุงการท างาน

ของตนให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ 

6. เป็นผู้ที่มีความพอใจในการท างาน และปฏิบัติงานของตนทุกครั้ งด้วยความเอาใจใส่
อย่างสม่ าเสมอ  

กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 41) กระบวนการที่ผู้สอนจะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีหลายกระบวนการ เช่น กระบวนการ 9 ขั้น กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น มี 7 กระบวนการ ได้แก่ 

1. กระบวนการ 9 ประการ 

2. กระบวนการปฏิบัติ 
3. กระบวนการสอนภาษา 
4. กระบวนการสร้างค่านิยม 

5. กระบวนการแก้ปัญหา 
6. กระบวนการกลุ่ม 

7. กระบวนการทางปัญญา 
แต่ละกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้ 
1. กระบวนการ 9 ประการ 

กระบวนการ 9 ประการนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการร้อยรวมวิธีการสอนต่างๆ เข้าด้วยกัน
ผู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 9 ประการนี้ ไม่จ าเป็นต้องกังวลว่าได้ด าเนินการตามล าดับขั้น
หรือไม่ ครบทุกขั้นตอนหรือไม่ เพราะการสอนแต่ละครั้งมีจุดเน้นต่างกัน การสอนครั้งหนึ่งอาจเริ่มจาก
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ขั้นที่ 1 แล้วไปเน้นขั้นที่ 4, 5, 6 เป็นต้น ครูอาจเน้นทักษะบางขั้นมากและบางขั้นน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม 
ทักษะกระบวนการทั้ง 9 ประการนี้ เป็นสิ่งที่หวังจะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีนิสัยที่จะใช้
กระบวนการเหล่านี้ในการคิดค้นคว้าหาความรู้ต่อไป 

กระบวนการ 9 ประการ ดังนี้  
1. ตระหนักในปัญหาและความจ าเป็นจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงปัญหา

ความจ าเป็นเห็นความส าคัญของปัญหาที่จะเรียนหรืองานที่จะท านั้น 

2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้คิดแยกแยะหาสาเหตุน าปัญหามา
วิเคราะห์ พิจารณาองค์ประกอบของปัญหา และหาสาเหตุของปัญหานั้น 

3. สร้างทางเลือกหลากหลาย จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาหรือ
แนวทางด าเนินงานนั้นมาให้มากๆ โดยไม่ต้องกังวลว่าดีไม่ดีอย่างไร 

4. ประเมินและเลือกทางเลือกจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้เลือกวิธีการแนวทางที่คิดว่า
จะได้ผลหรือจะแก้ปัญหานั้นได้ จากทางเลือกที่สร้างไว้ในขั้นที่ 3 

5. ก าหนดระดับชั้นและขั้นตอนปฏิบัติ จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนได้วางแผนปฏิบัติหรือ
ก าหนดขั้นตอนการท างานตามทางเลือกในขั้นที่ 4 

6. ปฏิบัติด้วยความชื่นชม เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผนงานที่
ได้วางไว้ในข้อ 5  

7. ประเมินระหว่างปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนสังเกตการท างานของผู้เรียนหรือผู้สอน
และผู้เรียนร่วมกันประเมินผู้เรียนระหว่างปฏิบัติงานนั้น 

8. ปรับปรุง เป็นขั้นที่ผู้เรียนยอมรับปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบจากการปฏิบัติงาน ยอมรับ
ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุงงานนั้นให้ดีขึ้น 

9. ประเมินผลรวมด้วยความภาคภูมิใจ ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
หลังจากที่ได้ปรับปรุงงานนั้นแล้ว ผู้เรียนควรได้สรุปผลการท างานของตน และเกิดความภาคภูมิใจที่
ท างานนั้นส าเร็จลงได้ด้วยดีแต่ละข้ันตอนมีแนวทางการจัดกิจกรรม มีดังนี้ 

2. กระบวนการปฏิบัติ 
กระบวนการปฏิบัติเหมาะสมส าหรับใช้สอนวิชาที่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติ เช่น วิชาศิลปะ

ดนตรี นาฏศิลป์ คหกรรม เกษตร งานช่าง การงานอาชีพ เป็นต้น กระบวนการปฏิบัติ มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นที ่1 คิดความส าคัญ ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของสิ่งที่เรียนหรืองานที่ต้องปฏิบัติ

โดยให้ผู้เรียนได้เห็นงานส าเร็จรูป แล้วอภิปรายถึงประโยชน์ของงานนั้นหรือสิ่งของที่จะประดิษฐ์หรือ
ประโยชน์ของการปฏิบัติสิ่งนั้นได้ เช่น การร าไทยได้ การร้อยพวงมาลัยเป็น การประดิษฐ์ดอกไม้จาก
เศษวัสดุได้ เป็นต้น 



110 

ขั้นที ่2 ช่วยกันบอกอุปกรณ์ให้ผู้เรียนดูวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของ
นั้นๆ ให้ผู้เรียนได้รู้จักชื่อเรียก วิธีการใช้ ล าดับขั้นการใช้ และวิธีการเก็บรักษา 

ขั้นที ่3 สอนวิธีการปฏิบัติขั้นนี้ผู้สอนควรใช้วิธีสอนแบบสาธิต โดยผู้สอนเป็นผู้สาธิต
ขั้นตอนการประดิษฐ์งานนั้นๆ ด้วยตนเอง หรืออาจเชิญวิทยากรเป็นผู้สาธิตหรือน าผู้เรียนไปเรียนรู้
นอกห้องเรียน สังเกตวิทยากรภายนอกปฏิบัติจริง 

ขั้นที ่4 จัดให้ฝึกทดลองท าให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหลังจากได้สังเกตขั้นตอนการท างาน
แล้ว อาจให้ท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 

ขั้นที ่5 ให้น าเสนอผลงานเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
วัดผลประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ (ผู้สอนควรได้แจ้งเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนลง
มือปฏิบัติงาน) 

ขั้นที ่6 เชี่ยวชาญฝึกน าไปใช้ขั้นนี้ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติหลายๆ ครั้งจนช านาญ
เพ่ือให้เกิดทักษะและควรได้ให้ผู้เรียนเห็นแนวทางท่ีจะน าไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

3. กระบวนการสอนภาษา 

กระบวนการสอนภาษาเป็นกระบวนการที่ใช้สอนในเนื้อหาสาระด้านหลักเกณฑ์ทาง
ภาษาไทย เป็นการสอนจากตัวอย่างไปหาหลักเกณฑ์ กระบวนการสอนภาษามี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที ่1 ตัวอย่างให้ศึกษา ผู้สอนควรน าตัวอย่างค า พยางค์ วลี ประโยคหรือเนื้อหาหลัก
ภาษาไทยอ่ืนๆ ที่จะสอน มาให้นักเรียนได้เห็นเป็นตัวอย่างค า โดยควรใช้สื่อการสอนประกอบ เช่น
ของจริง ของจ าลอง ภาพ หรือใช้วิธีการเล่นเกม ร้องเพลงเพื่อให้ได้ค าเหล่านั้น 

ขั้นที ่2 ให้หาข้อสังเกตให้ผู้เรียนได้สังเกตลักษณะของค าท่ีได้ว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร
เช่น ใช้เสียงตัวสะกดตัวใดเหมือนกัน (สอนเรื่องตัวสะกดแม่กด) หรือค าใดอ่านออกเสียงเหมือนกันบ้าง
(สอนเรื่องค าพ้องเสียง) 

ขั้นที ่3 เหตุผลสรุปหลัก เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุปหลักเกณฑ์เองจากการสังเกต โดยให้
บอกความหมายและลักษณะของค าหรือเรื่องที่เรียนนั้นเอง หลังจากท่ีเกิดความเข้าใจจากการสังเกต 

ขั้นที ่4 ทักษะฝึกเพ่ิมพูน ให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่าน เขียน คิดค าเพ่ิมเติม นอกเหนือจากตัวอย่าง
ที่ให้และสอนการน าไปใช้โดยอาจให้น าค าที่คิดขึ้นไปแต่งประโยคให้แต่งความให้แต่งกลอนใช้จริงใน
วันแม่ เป็นต้น วิธีการฝึกทักษะควรใช้เกมเพลงเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

4. กระบวนการสร้างค่านิยม 

กระบวนการสร้างค่านิยมเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาด้านเจตคติ ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เช่น เป็นคนมีระเบียบวินัย มีมารยาท มีความขยัน
ซื่อสัตย์ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีน้ าใจ เป็นต้น ค่านิยาม หมายถึง ความพึงพอใจว่าสิ่งนั้นดี มีคุณค่า
ยอมรับไว้เป็นความเชื่อ แล้วเลือกและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ บุคคลที่มีค่านิยมที่ดีงามจะแสดงออก
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หรือมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ท าให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้สอนจึงต้องกล่อมเกลา
อบรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม กระบวนการสร้างค่านิยมมี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 ตระหนัก ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของค่านิยมนั้น โดยครูอาจใช้วิธีเล่านิทาน
เล่าข่าว เล่าประสบการณ์หรืออภิปรายสนทนาให้นักเรียนเห็นความจ าเป็นที่ต้องมีค่านิยมนั้น 

ขั้นที่ 2 คิดวิเคราะห์เป็นขั้นที่นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ แยกแยะ ผลดีของการมีค่านิยมนั้น
และผลเสียหรือโทษของการไม่มีค่านิยมนั้น โดยครูอาจจะให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาอย่างเรื่องสั้นๆ
สถานการณ์ เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับค่านิยมที่ต้องการสอนนั้น ครูควรจัดให้ท ากิจกรรมเป็นกลุ่มเพ่ือ
ฝึกการร่วมกันคิด ร่วมกันท างาน 

ขั้นที 3 ก าหนดค่านิยมเป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนได้น าผลงานจากขั้นที่ 2 มาน าเสนอในที่
ประชุมแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมาย ลักษณะ ผลดี ผลเสีย ของการมีและไม่มีค่านิยมนั้น 

ขั้นที่ 4 ก าหนดข้อควรปฏิบัติ ให้นักเรียนเป็นผู้ก าหนดข้อที่นักเรียนพึงปฏิบัติต่อผู้อื่นใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งแสดงถึงการมีค่านิยมนั้น 

ขั้นที่ 5 ปฏิบัติด้วยความชื่นชม ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามที่ก าหนดไว้ในขั้นที่ 4
อาจเป็นการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนหรือนอกเวลาเรียนหรือที่บ้าน แล้วให้เขียนรายงานบันทึกปฏิบัติ
ตนตามค่านิยมนั้น ครูควรให้ก าลังใจเพื่อที่นักเรียนจะได้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจ 

ขั้นที่ 6 ประเมินผลครูและนักเรียนร่วมกันประเมินผลและให้ค าชม 

5. กระบวนการแก้ปัญหา 

กระบวนการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้คิดค้น ทดลอง แสวงหา
ค าตอบเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ท าให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่เชื่อถือได้ สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาได้จริง กระบวนการแก้ปัญหามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที ่1 ศึกษาสภาพปัญหา ให้นักเรียนได้ศึกษาลักษณะ สภาพความเป็นจริงของปัญหา 
รับรู้ เข้าใจในปัญหาและเห็นความจ าเป็นที่ต้องแก้ปัญหานั้น 

ขั้นที ่2 วิเคราะห์ปัญหา ให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ สภาพปัญหาอาจแยกแยะ
เป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาย่อย หาสาเหตุของปัญหา ผลดีของการแก้ปัญหา และผลเสียถ้าไม่แก้ปัญหา 

ขั้นที่ 3 เลือกแนวทางแก้ไขปัญหา ให้นักเรียนร่วมกันคิดวิธีแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีกระบวนการ
กลุ่มเพ่ือให้ได้แนวทางแก้ไขปัญหาหลายๆ ทาง แล้วร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติได้ในข้อจ ากัดที่มี ต่อจากนั้นร่วมกันก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา เขียนเป็นแผนงานหรือ
โครงการ 

ขั้นที ่4 ด าเนินการแก้ไขปัญหา ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาตามแผนงานหรือ
โครงการที่ได้วางไว้ อาจใช้วิธีการทดลอง ค้นคว้า ตรวจสอบ เก็บข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหา บันทึกผลการ
ด าเนินงานแก้ไขปัญหาแต่ละข้ันตอนไว้เป็นระยะๆ   
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ขั้นที ่5 ประเมินผลและสรุป เมื่อครบก าหนดเวลา นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน
การแก้ไขปัญหาตามแผนงานหรือโครงการของตน ทุกคนร่วมกันประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา ถ้าไม่ประสบผลส าเร็จ ควรร่วมกันคิดวิเคราะห์ หาสาเหตุที่ไม่ประสบผลส าเร็จ แล้วหา
แนวทางแก้ปัญหานั้นเหมาะสม สามารถน าไปใช้ด้วยความภาคภูมิใจ 

6. กระบวนการกลุ่ม 

การฝึกให้ผู้ เรียนท างานเป็นกลุ่มมีความส าคัญเพราะเป็นการฝึกการท างานแบบ
ประชาธิปไตยฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม ฝึกการแสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ ฝึกความรับผิดชอบใน
การท างานความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความมีน้ าใจ ฝึกมารยาท การพูด การฟัง เป็นต้น 

ผู้สอนควรแบ่งจ านวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มย่อยให้เหมาะสมกับปริมาณงานและความยาก
ง่ายของงาน และควรฝึกให้ผู้เรียนมีข้ันตอนการมท างานกลุ่ม ซึ่งมีดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การเลือกผู้น ากลุ่ม สมาชิกทุกคนจะเลือกผู้น ากลุ่มก่อนโดยใช้วิธีลงคะแนนเสียง
ด้วยเหตุผลและควรหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น ากลุ่มในการท างานแต่ละครั้งเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการเป็นผู้น าโดยทั่วถึงกัน 

ขั้นที่ 2 การก าหนดเป้าหมายของงาน สมาชิกกลุ่มจะช่วยกันก าหนดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของงานและวิธีด าเนินงาน 

ขั้นที่ 3 การวางแผนการท างาน สมาชิกกลุ่มจะช่วยกันวางแผนการท างาน ล าดับขั้นตอน
การท างาน และแบ่งความรับผิดชอบการท างานตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน 

ขั้นที่ 4 การลงมือปฏิบัติ สมาชิกด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนงานที่
วางไว้ 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลและปรับปรุง หลังจากปฏิบัติงานแล้ว กลุ่มต้องประเมินผลการ
ท างานว่าบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่บรรลุผลวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วด าเนินการใหม่ปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ขั้นตอนการสอนโดยกระบวนการกลุ่ม มีดังนี้ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2541: 58) 

 1. ขั้นน า 

เป็นขั้นที่ครูเร้าความสนใจให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้โดยการแบ่งนักเรียน
เป็นกลุ่มย่อย แนะน าวิธีการเรียน กติกา หรือกฎเกณฑ์การท างาน แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้งด้าน
เนื้อหาและด้านการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม/ กลุ่มสัมพันธ์ 
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2. ขั้นกิจกรรม 

เป็นขั้นที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาใน
บทเรียน กิจกรรมที่จัดขึ้นอาจจะเป็นกิจกรรมแก้ปัญหา สร้างสรรค์ผลงาน บทบาทสมมุติ สถานการณ์
จ าลอง เกม การอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น 

 3. ขั้นวิเคราะห์ 

เป็นขั้นที่ครูให้นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานกลุ่มที่
ผ่านมาทั้งพฤติกรรมต่างๆ ความสัมพันธ์ในกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะท า
ให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน มองเห็นปัญหา และแนวทางท่ีดีในการท างาน 

 4. ขั้นสรุปและการน าไปใช้ 
เป็นขั้นที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวบรวมความคิดเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับแนวทางในการ

น าข้อสรุปจากเนื้อหาบทเรียน และประสบการณ์ในการท างานเป็นกลุ่มไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตนเองและ
ผู้อื่น ทั้งใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 

7. กระบวนการทางปัญญา  
กระบวนการทางปัญญามีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้านทั้งด้าน

ความรู้ ความคิด ด้านทักษะ และด้านเจตคติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ในมาตราที่ 6 ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม 

ในที่นี้ขอน าเสนอกระบวนการทางปัญญาของ ประเวศ  วะสี (2541: 45 ) มีทั้งหมด 10 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ฝึกสังเกต 

2. ฝึกบันทึก 

3. ฝึกการน าเสนอ 

4. ฝึกการฟัง 
5. ฝึกปุจฉา – วิสัชนา 
6. ฝึกตั้งสมมติฐานและค าถาม 

7. ฝึกการค้นหาค าตอบ 

8. การวิจัย 

9. เชื่อมโยงบูรณาการ 

10. ฝึกการเขียน 
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แต่ละข้ันตอนมีค าอธิบาย ดังนี้ 
1. ฝึกสังเกต สังเกตในสิ่งที่เราเห็นหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ไปดูนก ดูผีเสื้อ หรือในการท างาน

การฝึกสังเกตจะท าให้เกิดปัญญามาก โลกทัศน์ และวิธีคิด สติ-สมาธิ จะเข้าไปมีผลต่อการสังเกตและ
สิ่งที่สังเกต 

2. ฝึกบันทึก เมื่อสังเกตอะไรแล้วควรฝึกบันทึก โดยจะวาดรูปหรือบันทึกข้อความ ถ่ายภาพ 
ถ่ายวีดีโอ ละเอียดมากน้อยตามวัยและตามสถานการณ์ การบันทึกเป็นการพัฒนาปัญญา 

3. ฝึกการน าเสนอ ต่อที่ประชุมกลุ่มเมื่อมีการท างานกลุ่ม เราไปเรียนรู้อะไรมา บันทึก
อะไรมา จะน าเสนอให้เพ่ือนหรือครูรู้เรื่องได้อย่างไร ก็ต้องฝึกการน าเสนอได้ดีจึงเป็นการพัฒนาปัญญา
ทั้งของผู้น าเสนอและของกลุ่ม 

4. ฝึกการฟัง ถ้ารู้จักฟังคนอ่ืนก็จะท าให้ฉลาดขึ้น โบราณเรียนว่าพหุสูต บางคนไม่ได้
ยินคนอ่ืนพูดเพราะหมกมุ่นอยู่ในความคิดของตัวเองหรือมีความฝังใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเรื่องอ่ืน
เข้าไม่ได้ ฉันทะ สติ สมาธิจะช่วยฟังให้ได้ดีขึ้น 

5. ฝึกปุจฉา-วิสัชนา เมื่อมีการน าเสนอและการฟังแล้ว ฝึกปุจฉา-วิสัชนา หรือถาม-ตอบ
ซึ่งเป็นการฝึกใช้เหตุผลวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท าให้เกิดความแจ่มแจ้งในเรื่องนั้นๆ ถ้าเราฟังครูโดยไม่
ถาม-ตอบ ก็จะไม่แจ่มแจ้ง 

6. ฝึกตั้งสมมุติฐานและค าถาม เวลาเรียนรู้อะไรไปแล้ว เราต้องสามารถตั้งค าถามได้ว่า
สิ่งนี้คืออะไร สิ่งนั่นเกิดจากอะไร อะไรมีประโยชน์ ท าอย่างไรจะส าเร็จประโยชน์อันนั้น และมีการฝึก
การตั้งค าถาม ถ้ากลุ่มช่วยกันคิดค าถามที่มีคุณค่าและมีความส าคัญก็จะอยากได้ค าตอบ 

7. ฝึกการค้นหาค าตอบ เมื่อมีค าถามแล้วก็ควรไปค้นหาค าตอบจากหนังสือ จากต าราจาก
อินเตอร์เน็ตหรือไปคุยกับคนเฒ่าคนแก่ แล้วแต่ธรรมชาติของค าถาม การค้นหาค าตอบต่อค าถามที่ส าคัญ
จะสนุกและท าให้ได้ความรู้มาก ต่างจากการท่องหนังสือโดยไม่มีค าถาม บางค าถามเมื่อค้นหาค าตอบทุก
วิถีทางจนหมดแล้วก็ไม่พบ แต่ค าถามยังอยู่และมีความส าคัญ ต้องหาค าตอบต่อไปด้วยการวิจัย 

8. การวิจัย การวิจัยเพ่ือหาค าตอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับ การวิจัย
จะท าให้การค้นพบความรู้ใหม่ ซึ่งจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจ สนุก และมีประโยชน์มาก 

9. เชื่อมโยงบูรณาการ ให้เห็นเป็นทั้งหมดและเห็นตัวเอง ธรรมชาติของสรรพสิ่งล้วน
เชื่อมโยง เมื่อเรียนรู้อะไรมาอย่าให้ความรู้นั้นแยกเป็นส่วนๆ แต่ควรจะเชื่อมโยงเป็นบูรณาการให้เห็น
ความเป็นทั้งหมด ในความเป็นทั้งหมดจะมีความงามและมีมิติอ่ืนผุดบังเกิด (emerge) ออกมาเหนือ
ความเป็นส่วนๆ และในความเป็นทั้งหมดนั้นมองให้เห็นตัวเอง เกิดการรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่า
สัมพันธ์กับความเป็นทั้งหมดอย่างไร จริยธรรมอยู่ที่ตรงนี้คือ การเรียนรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่า
สัมพันธ์กับความเป็นทั้งหมดอย่างไร ดังนั้นไม่ว่าการเรียนรู้อะไรๆ ก็มีมิติทางจริยธรรมอยู่ในนั้นเสมอ



115 

มิติทางจริยธรรมอยู่ในความเป็นทั้งหมดนั่นเอง ต่างจากการเอาจริยธรรมไปเป็นวิชาๆ หนึ่งแบบแยกส่วน
แล้วก็ไม่ค่อยได้ผล 

ในการบูรณาการความรู้ที่เรียนรู้มาเป็นทั้งหมดและเห็นตัวเองนี้ จะน าไปสู่อิสรภาพและ
ความสุขอันล้นเหลือ เพราะหลุดพ้นจากความบีบคั้นของความไม่รู้ การไตร่ตรองนี้จะโยงกลับไปสู่
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ว่าเพ่ือลดตัวกู-ของกู และเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอันจะช่วยก ากับ
ให้การแสวงหาความรู้เป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว มิใช่เป็นไปเพ่ือความก าเริบแห่งอหังการ มมังการ
และเพ่ือรบกวนการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ 

10. ฝึกการเขียน เรียบเรียงทางวิชาการ ถึงกระบวนการเรียนรู้และความรู้ใหม่ที่ได้มา
การเรียบเรียงทางวิชาการเป็นการเรียบเรียงความคิดให้ประณีตขึ้น ท าให้การค้นคว้าหาหลักฐานที่มา
อ้างอิงของความรู้ให้ถี่ถ้วนแม่นย าขึ้น การเรียนเรียงทางวิชาการจึงเป็นการพัฒนาปัญญาของตนเอง
อย่างส าคัญ และเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นในวงกว้างออกไป 

จากกระบวนการสอนต่างๆ ดังกล่าวมา จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญ ได้คิด วิเคราะห์ ได้ลงมือปฏิบัติและได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ผู้สอนจึงควรได้น ามาใช้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการ โดยวิธีการดังนี้ 

 1. สอนให้ผู้เรียนท าตามแต่ละขั้นตอนได้ 
 2. ให้ผู้เรียนรับรู้ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสุดท้าย และเข้าใจความต่อเนื่องสัมพันธ์ของแต่

ละขั้นตอน 

 3. ให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือในชีวิตประจ าวันได้ 
จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิต

ในอนาคตของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง 
 

สรุป 

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นสิ่งส าคัญและเป็นหัวใจของการน าผู้เรียนไปสู่
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของผู้สอนเป็นส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะหลักสูตรฉบับปัจจุบัน มุ่งให้จัดโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ใช้วิธีสอนที่หลากหลายและ
ใช้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
กระบวนการสร้างค่านิยม ฯลฯ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ สามารถน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทักษะของเนื้อหาวิชา   
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ส าคัญ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็น
ศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่ครูเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรม ครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนการ
สอนมากกว่านักเรียน โดนเริ่มจากเป็นผู้วางแผนการเรียนการสอน เป็นผู้น าในขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่ครูเปิด
โอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง คือ เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองส่วน
ครูจะเป็นผู้ประสานงาน ให้ค าแนะน าเป็นผู้อ านวยความสะดวก ช่วยแก้ปัญหาเมื่อนักเรียนต้องการ
กระตุ้นให้นักเรียนท ากิจกรรม ให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ในสาระการเรียนรู้ 
 ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะมีข้ันตอนที่
แตกต่างกันไปตามเทคนิควิธีสอนที่ผู้สอนใช้ โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีสอนแบบใดก็จะมีข้ันตอนหลัก
เหมือนกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ขั้นสรุปและวัดผลแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ปัจจุบัน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน 
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แบบฝึกหัดที่ 4 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

1. จงอธิบายความหมายของกิจกรรมการเรียนการสอน  
2. จงอธิบายความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. จงอธิบายจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. จงอธิบายหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
5. จงอธิบายรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
6. จงอธิบายขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน พร้อมยกตัวอย่างมา 1 อย่าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

นวัตกรรมการเรียนรู ้
 

หัวข้อเนื้อหา 
ความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้ 
ความส าคัญของนวัตกรรมการเรียนรู้   
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ   
กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา   
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมท  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

การจัดการเรียนรู้โดยท าโครงงาน  
สรุป 

แบบฝึกหัดที่ 5  

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถอธิบายความหมาย ของนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ 
2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์นวัตกรรมการเรียนรู้ได้   
3. ผู้เรียนรู้คุณค่าจากการเรียนเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ และน าไปปรับใช้ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 

1.3 กลุ่มการเรียนรู้ 
2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 กลุ่มการเรียนรู้ 
2.3 เทคนิคเพ่ือนช่วยเพื่อน 
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3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ทบทวนความรู้เดิม   
3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 

3.3 ผู้สอนเสนอภาพเกี่ยวกับสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย Power point เช่น เนื้อหา
เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้  

3.4 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยสุ่มเรียกผู้เรียน
อธิบายความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้  

ขั้นสอน 

3.5 ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มรับผิดชอบเนื้อหาที่แบ่งให้กลุ่มละ 1 เรื่อง โดยให้อภิปราย
ท าความเข้าใจร่วมกันให้ชัดเจน และเตรียมน าเสนอ 

3.6 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเกี่ยวกับเรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ 
3.7 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นสรุป 

3.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับเรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้ 
3.9 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท    
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ 

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลประเมินผล 
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทที่ 5 

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 4 มาตราที่ 24 (2) และ
(3) ได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ไว้ว่า ให้จัดโดยให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจน
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องใช้นวัตกรรมการ
เรียนรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ มาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามแนวจัดการศึกษาที่
ก าหนดไว้ ในบทนี้จึงจะกล่าวถึงรูปแบบของนวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัด
การศึกษาตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 

ความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ( Innovation) และการเรียนรู้
(Learning) ไว้ดังนี้ 

สมบูรณ์  สงวนญาติ (2534: 14) ให้ความหมายว่า นวัตกรรม หมายถึง การกระท าหรือ
ความคิดใหม่ๆ ที่น าใช้แก้ปัญหาการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น นวัตกรรมทางการแพทย์ นวัตกรรมทางการ
เกษตร นวัตกรรมทางการสื่อสาร นวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น 

บุญเกื้อ  ควรเวหา (2542: 12) ให้ความหมายว่า นวัตกรรม หมายถึง การน าสิ่งใหม่ๆ เข้ามา
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมวิธีการที่ท าอยู่เดิมเพ่ือให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542: 7) ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรม อันเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ ซึ่งควรเป็น
การปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดี 

ชนาธิป  พลกุล (2544: 53) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง หรือการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ์ใด ซึ่งเป็นผลมาจาก
การฝึกปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์ 

สรุป นวัตกรรมการเรียนรู้ จึงหมายถึง การกระท าหรือแนวคิดใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่
น ามาใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนหรือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ทิศนา  แขมมณี (2545: 416–417) นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านใด จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่
ส าคัญ ดังนี้ 

1. เป็นสิ่งใหม่ ซึ่งมีความหมายหลายลักษณะด้วยกัน ได้แก่ 

1.1. เป็นสิ่งที่ก าหนดหรือใหม่เพียงบางส่วน       

1.2. เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีการน ามาใช้ในที่นั้น กล่าวคือ เป็นสิ่งใหม่ในบริบทหนึ่งแต่อาจ
เป็นของเก่าในอีกบริบทหนึ่ง ได้แก่ การน าสิ่งที่ใช้หรือปฏิบัติกันในสังคมหนึ่งมาปรับใช้ในอีกสังคมหนึ่ง 
นับเป็นนวัตกรรมในสังคมนั้น 

1.3 เป็นสิ่งใหม่ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่อาจเป็นของเก่าในอีกช่วงเวลาหนึ่ง เช่น อาจเป็นสิ่ง
ที่เคยปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่ได้ผล เนื่องจากขาดปัจจัยสนับสนุน ต่อมาเมื่อปัจจัยและสถานการณ์อ านวย
จึงน ามาเผยแพร่และทดลองใช้ใหม่ ถือเป็นนวัตกรรมได้ 

2. เป็นสิ่งใหม่ที่ก าลังอยู่ในกระบวนการพิสูจน์ ทดสอบว่าจะใช้ได้ผลมากน้อยเพียงใดใน
บริบทนั้น 

3. เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับน าไปใช้ แต่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปกติหากการ
ยอมรับน าไปใช้นั้นได้เป็นการใช้อย่างปกติในระบบงานของที่นั้นแล้ว ก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมอีกต่อไป 

4. เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับน าไปใช้บ้างแล้ว แต่ยังไม่แพร่หลาย คือยังไม่เป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวาง 

ดังนั้น สิ่งใหม่หรือรูปแบบการสอนใหม่ที่นักการศึกษาและครูผู้สอนได้มาใช้แก้ปัญหาการเรียน
การสอนอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จึงจัดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้งสิ้น เช่น รูปแบบการสอนแบบซิปปา
(CIPPA Model) แบบโพร์แมท (4 MAT) แบบสตอรี่ไลน์ (Storyline Method) การเรียนรู้แบบส่วนร่วม 
(Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) เป็นต้น 

 

ความส าคัญของนวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักการศึกษาได้คิดขึ้น ต่างมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาที่พบ
จากการเรียนรู้ อาจเป็นปัญหาด้านตัวผู้เรียน เช่น ผู้เรียนขาดความกล้าในการแสดงออกผู้เรียนคิดไม่เป็น
แก้ปัญหาไม่เป็น ผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ ผู้เรียนขาดทักษะทางสังคม เป็นต้น
หรืออาจเป็นปัญหาด้านตัวผู้สอน เช่น นักเรียนมีจ านวนมากแต่ผู้สอนมีจ ากัด จึงจ าเป็นต้องรวมห้องสอน
และให้นักเรียนเรียนด้วยตัวเอง ผู้เรียนมีวุฒิภาวะที่แตกต่างกันมาก ท าให้การสอนไม่บรรลุส าเร็จตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 

ดังนั้น นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ จึงมีความส าคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบจากการ
จัดการเรียนรู้ อันจะท าให้เกิดผลดีต่อผู้เรียน ผู้สอน และวงการศึกษา ดังนี้ 
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1. ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และจิตใจ และพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน หรืออาจกล่าวได้ว่า พัฒนาทั้งด้าน IQ (Intelligence 

Quotient), EQ (Emotional Quotient) และ MQ (Moral Quotient) 

2. ท าให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข อันส่งผลต่อการมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้
จนกระท่ังเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในอนาคต (Learning Man) 

3. ท าให้เวลาแห่งการเรียนรู้เป็นเวลาที่มีคุณค่า ทั้งแก่ผู้เรียนและผู้สอน ผลส าเร็จที่
เกิดข้ึนจากการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ไม่เสียเวลาเปล่า 

4. ท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น สามารถรับประกันคุณภาพการศึกษาได้
เพราะนวัตกรรมการเรียนรู้ที่คิดขึ้นต่างได้ผ่านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย  และค้นพบแล้วว่าได้
มาตรฐานมีคุณภาพ 

5. ท าให้เกิดการพัฒนาในวงการศึกษามากเพิ่มขึ้น เมื่อมีนวัตกรรมหนึ่งเกิดขึ้น มีผู้น า
ไปประยุกต์ใช้ท าให้ได้แนวคิดใหม่ พัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมขึ้น จึงเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้น 

สรุปได้ว่า นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีผู้สอนใช้อย่างแพร่หลายก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
กว้างขวางต่อวงกานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนการสอน 

ทิศนา  แขมมนี  (2545: 417) กล่าวถึงลักษณะของนวัตกรรมที่มักได้รับความสนใจและยอมรับ
น าไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยทั่วไปมีลักษณะ ดังนี้ 

  1. เป็นนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนและยากจนเกินไป ความยากง่ายของนวัตกรรมมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการยอมรับน าไปใช้ หากนวัตกรรมนั้นมีลักษณะที่ผู้ใช้เข้าใจง่าย ใช้ได้ง่าย ใช้ได้
สะดวก การยอมรับน าไปใช้ก็มักเกิดข้ึนได้ง่าย ไม่ต้องใช้เวลาในเวลาในการเผยแพร่มากนัก 

  2. เป็นนวัตกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแพงเกินไป นวัตกรรมที่จ าเป็นต้องใช้วัสดุ
อุปกรณ์และการบ ารุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูงย่อมได้รับการยอมรับและน าไปใช้น้อยกว่านวัตกรรมที่มี
ค่าใช้จ่ายถูกกว่า เนื่องจากผู้ใช้จ านวนมากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ แม้จะมีความต้องการใช้แต่ขาด
งบประมาณก็ไม่สามารถใช้ได้ 

  3. เป็นนวัตกรรมที่ส าเร็จรูป นวัตกรรมที่อ านวยความสะดวกในการใช้มักได้รับ
การยอมรับและน าไปใช้มากกว่านวัตกรรมที่ผู้ใช้จะต้องน าไปจัดท าเพ่ิมเติม ซึ่งผู้ใช้เวลาจัดเตรียม
เพ่ิมข้ึน 

  4. เป็นนวัตกรรมที่ไม่กระทบกระเทือนต่อบริบทเดิมมานนัก นวัตกรรมที่มี
ผลกระทบต่อบริบทมาก จ าเป็นต้องปรับหรือเปลี่ยนแปลงบริบทเดิมมาก การน าไปใช้ย่อมมากกว่า
นวัตกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อบริบทเดิมมากนัก 
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  5. เป็นนวัตกรรมที่มีคนเกี่ยวข้องไม่มากนัก นวัตกรรมใดที่ต้องอาศัยคนหลาย
กลุ่มเข้ามาช่วยเหลือเก่ียวข้องด้วย ท าให้ผู้ใช้ต้องประสานงานหลายฝ่าย การใช้ขึ้นอยู่กับคนหลายฝ่าย
ย่อมท าให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานจึงท าให้การยอมรับหรือการใช้นวัตกรรมนั้นยากข้ึน 

  6. เป็นนวัตกรรมที่ให้ผลชัดเจน นวัตกรรมที่ส่งผลเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดเจน
มักได้รับการยอมรับสูงกว่านวัตกรรมที่ให้ผลไม่ชัดเจน  

  ดังนั้น ผู้สอนจึงควรได้จัดท านวัตกรรมที่มีลักษณะดังกล่าวมาเพ่ือประโยชน์แก่ผู้
ใช้ได้สะดวกและเห็นผลได้ที่ชัดเจน 

 

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 
 

นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างมีความน่าสนใจ สมควรน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการ
เรียนรู้มีหลายรูปแบบ บางรูปแบบเป็นสิ่งใหม่ส าหรับประเทศไทย แต่ต่างประเทศได้ใช้กันมานานแล้ว
ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม บางรูปแบบเป็นวิธีที่เคยปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่ได้ผล เมื่อน ามาปรับปรุงทดลองใช้
ใหม่ปรากฏว่าใช้ได้ผลดี ก็จัดเป็นนวัตกรรมเช่นกัน เช่น การเรียนรู้แบบบูรณาการ แบบให้ท าโครงงาน
ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่างๆ จึงจัดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ทั้งสิ้น นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เสนอมี
5 รูปแบบ ได้แก่   

1. แบบซิปปา (CIPPA Model) 

2. แบบโฟร์แมท (4 MAT) 

3. แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

4. แบบบูรณาการ (Integration) 

5. แบบให้ท าโครงงาน (Project Work) 

การน าเสนอแต่ละรูปแบบ จะกล่าวถึงความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และตัวอย่างประกอบแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 

 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) 
 

การเรียนรู้แบบซิปปา หรือโมเดล หรือรูปแบบการประสาน 5 แนวคิด เป็นรูปแบบที่ ดร.ทิศนา
แขมมนี รองศาสตราจารย์ประจ าคณะครุศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้พัฒนาขึ้น รูปแบบนี้
เกิดจากการที่ผู้พัฒนาได้น าแนวคิด 5 แนวมาประสานกัน เกิดเป็นแบบแผนขึ้น แนวคิด 5 แนวคิด 
(ทิศนา  แขมมนี, 2545: 280) ได้แก่ 
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1. แนวคิดการสร้างความรู้ (Constructivism) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Group Process and 

Cooperative Learning) 

3. แนวคิดเก่ียวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 

4. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 

5. แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning)  

การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้น โดยใช้กระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เช่น กระบวนการคิด กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา ฯลฯ จนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองและ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 

วัตถุประสงค์ 
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 
การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ข้อต่อไปนี้ ซึ่งเป็นที่มาของค าว่า

CIPPA 

C มาจากค าว่า Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Constructivism

กิจกรรมที่จัดจึงควรเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ สรุปสาระความรู้
และสร้างความรู้ด้วยตนเองเพราะการสร้างความรู้ด้วยตนเองจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง กิจกรรมการสร้างความรู้จัดเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ทางสติปัญญา 

I มาจากค าว่า Interaction หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
กิจกรรมที่จัดจึงควรเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และแหล่ง
ความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสังคม 

P มาจากค าว่า Physical Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมทางกาย คือ ให้ผู้เรียน
อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมในการรับรู้และเรียนรู้ มีความตื่นตัว ไม่เฉื่อยชา ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี
กิจกรรมที่จัดจึงควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายจากการท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ 
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P มาจากค า Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา
เป็นต้น การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอีกทางหนึ่ง 

A มาจากค าว่า Application หมายถึง การน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งท าให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเชื่อมโยงทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ ท าให้การเรียนรู้มีความหมาย มีความลึกซึ้งและมี
ความคงทน 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม 

2. ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 
3. ขั้นท าความเข้าใจข้อมูล/ ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่ม 

5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
6. ขั้นปฏิบัติและ/ หรือแสดงผลงาน 

7. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมท (4 MAT) 

 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT อาจเรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT เป็นกิจกรรมที่
นักการศึกษาชื่อ แม็คคาร์ธี (McCarthy, 1980 อ้างอิงใน เธียร พานิช, 2544: 23) ได้พัฒนาขึ้นโดย
ประยุกต์แนวคิดของ คอล์บ (Kolb) เกี่ยวกับการเรียนรู้และการท างานของสมอง 2 ซีก มาใช้เป็นหลัก
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อว่า 4 MAT 

4 MAT เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งส่งเสริมความถนัด
ของผู้เรียนและส่งเสริมการใช้สมอง 2 ซีก อย่างสมดุลกัน อันจะส่งผลให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ
และผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้ 
1. เพ่ือส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนที่มีแตกต่างกัน 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้สมอง 2 ซีก อย่างสมดุลกัน 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข 
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Y 

กา
รร

ับร
ู ้

กระบวนการ X 

องค์ประกอบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับข้อต่อไปนี้ 
1. การเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้สมอง 2 ซีก อย่างสมดุลกัน 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุข 

1. การเรียนรู้ 
นักการศึกษาชื่อว่า เดวิด คอล์บ (Kolb, 1976: 87) เชื่อว่า การเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 มิติ 

คือ การรับรู้ (Perception) และกระบวนการ (Processing) การเรียนรู้เกิดจากการที่คนเรารับรู้แล้ว
น าข้อมูลข่าวสารไปจัดเป็นกระบวนการใหม่ตามความถนัดของตนเอง 

การรับรู้ เกิดจากประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรม และจากความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม 
ซึ่งจะแทนด้วยแกนตั้ง Y 

กระบวนการเรียนรู้ เกิดได้ 2 วิธี คือ จากการปฏิบัติจริงและจากการสังเกต ซึ่งจะแทน
ด้วยแกนนอน X เมื่อแกน Y มาตัดกับแกน X ท าให้เกิดพ้ืนที่ 4 ส่วน ดังภาพที่ 5.1 (เธียร  พานิช, 2544: 
22–23)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 แสดงพื้นท่ี 4 ส่วน ที่เกิดจากการตัดกันของแกน X และแกน Y 

 

2. ความถนัดของผู้เรียน 

ในปี ค.ศ. 1980 เบอร์นิส แมคคาร์ธี (McCarthy, 1980 : 123) ได้ประยุกต์แนวคิดของ 
เดวิด คอล์บ (Kold, 1976 : 95) ที่เกี่ยวกับการรับรู้และกระบวนการมาใช้โดยใช้พ้ืนที่ 4 ส่วน แทน
ผู้เรียน 4 แบบ ซึ่งมีความถนัดแตกต่างกัน ดังนี้ 

ความคิดรวบยอด 

ปฏิบัต ิ
สังเกต 

ประสบการณ์ตรง
ตรง 
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ผู้เรียนแบบท่ี 1 เป็นประเภทที่ถนัดการใช้จินตนาการ (Imaginative Learners) ผู้เรียนที่
ถนัดทางด้านนี้มักจะชอบสงสัยและถามหาเหตุผลว่า “ท าไม” (Why) เช่น ท าไมเราต้องเรียนเรื่องนี้ 

ผู้เรียนแบบท่ี 2 เป็นประเภทที่ถนัดทางการวิเคราะห์ (Analytic Learners) ผู้เรียนที่
ถนัดทางด้านนี้มักจะชอบวิเคราะห์และถามว่า “อะไร” (What) เช่น ข้อเท็จจริงคืออะไร จะเรียนอะไร 

ผู้เรียนแบบท่ี 3 เป็นประเภทที่ถนัดการใช้สามัญส านึก (Common sense Learners) 

ผู้เรียนที่ถนัดทางด้านนี้มักถามว่า “อย่างไร” (How) หรือจะท าได้อย่างไร 
ผู้เรียนแบบท่ี 4 เป็นประเภทที่ค านึงถึงการน าไปใช้ หลังจากได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบ

ความรู้แล้ว (Dynamic Learners) ผู้เรียนที่ถนัดด้านนี้มักถามว่า “ถ้า” (if) เช่น ถ้าจะน าไปใช้ต้องท า
อย่างไร ถา้จะให้ผู้อ่ืนรับรู้ต้องท าอย่างไร เป็นต้น ผู้เรียนทั้ง 4 แบบ แสดงได้ดังภาพที่ 5.2  

 

 

 

 

  

     

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 แสดงความถนัดของผู้เรียนแต่ละแบบ ทั้ง 4 แบบ 

แมคคาร์ธี (McCarthy, 1980: 123) 

 

 3. การใช้สมอง 2 ซีก อย่างสมดุลกัน 

นายแพทย์โรเจอร์ สเปอร์รี่ (Sperry, 1972 อ้างอิงใน เธียร  พานิช, 2544: 18) ศัลยแพทย์
ทางประสาทจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้รับรางวัลโนเบลจากการศึกษาทดลองเก่ียวกับ
การท างานของสมอง พบว่า สมอง 2 ซีก มีความถนัดในเรื่องท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ 

 

 

 

 

 

 

4. 
การน าไปใช้ 

(ถ้า...) 
If 

 

1. 
ใช้จินตนาการ 

(ท าไม) 
Why 

3. 
ใช้สามัญส านึก 

(อย่างไร) 
How 

2. 
ใช้การวิเคราะห ์

(อะไร) 
What 

ผู้เรียน 
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สมองซีกซ้าย จะมีศักยภาพเกี่ยวกับภาษา การฟัง ความจ า การวิเคราะห์ การจัดล าดับ 
การคิดค านวณสัญลักษณ์ เหตุผลเชิงตรรก และวิทยาศาสตร์ 

สมองซีกขวา จะมีศักยภาพเกี่ยวกับจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ อารมณ์ ความรู้สึก 
การรับรู้ภาพรวม การรับรู้ประสาทสัมผัส ศิลปะความงาม รูปทรง รูปแบบ สี ดนตรี มิติสัมพันธ์และ
การเคลื่อนไหว สมองทั้ง 2 ซีก แสดงได้ดังภาพที่ 5.3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 แสดงศักยภาพของสมอง 2 ซีก 

ที่มา:เธียร  พานิช. (2544:18). 
 

ผู้เรียนแต่ละคนจะมีความถนัดแตกต่างกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้สมองแต่ละซีก แม้ว่าผู้เรียน
จะมีความถนัดในการใช้สมองซีกที่แตกต่างกัน แต่การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพถ้าผู้เรียนได้ใช้สมอง 2 ซีก 
อย่างสมดุลกัน ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 4 MAT นี้ จึงมุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้สมองซีกซ้าย
และขวาสลับกันไป โดยเริ่มที่สมองซีกขวาก่อนเพราะเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เริ่มต้นด้วยการใช้
สมองซีกขวาหรือเกิดภาพรวมก่อนแล้วจึงเป็นหน้าที่ของสมองซีกซ้าย เมื่อกล่าวถึงรายละเอียดและจบ
ลงด้วยภาพรวมโดยใช้สมองซีกขวาอีกครั้ง การเรียนรู้โดยใช้สมองซีกขวาและซ้ายจึงแบ่งได้เป็น 8 ช่อง 
แสดงไดด้ังภาพที่ 5.4  

 

 

 
    

 

ซ้าย 
ภาษา  การฟัง 

ความจริง 

การค านวณ 

การวิเคราะห์ เหตุผล 

การจัดล าดับ 

รายละเอียด แยกแยะ 

ขวา 
จินตนาการ 

ความคิดสร้างสรรค ์

อารมณ์ ความรูส้ึก 

ศิลปะ ดนตร ี
การเคลื่อนไหว 

ภาพรวม 
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ภาพที่ 5.4 แสดงกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมอง 2 ซีก สลับกัน 

ที่มา:เธียร  พานิช. (2544:22). 
 

 ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

จากความหมายของ 4 MAT ดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถจัดขั้นตอนการสอนได้ 4 ขั้น 
(ตามลักษณะของผู้เรียนทั้ง 4 แบบ) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอประสบการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เรียน (Experience) ขั้นตอนนี้
เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรื่องเรียน ค้นพบเหตุผลของตนเองว่าท าไมต้องเรียนเรื่องนั้น 
(Why) 

ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอเนื้อหาสาระข้อมูลแก่ผู้เรียน (Presentation) ขั้นนี้เป็นการเชื่อมโยง
การเรียนรู้ขั้นที่ 1 มาสู่การสร้างความคิดรวบยอดเพ่ือตอบค าถามให้ได้สิ่งที่เรียนนั้นคืออะไร (What) 

ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาความคิดรวบยอด (Practice) เป็นการพัฒนา
ความคิดรวบยอดมาสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือหาค าตอบว่าจะท าอย่างไร (How)  

ขั้นที ่4 ขั้นน าความคิดรวบยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ (Application) เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือกระท าด้วยตัวเองเพ่ือชี้ให้เห็นว่าถ้าจะน าไปใช้ในชีวิตจริงแล้วจะเป็นอย่างไร 
(If) ทั้ง 4 ขั้นตอน แสดงได้ดังภาพที่ 5.5  

ซ้าย ซ้าย 

4 

3 

7 2 

อย่างไร ? อะไร ? 

ถ้า ? 

1 8 

ท าไม ? 

1 

ขวา ขวา 

ขวา ขวา 

2 

6 3 

5 

4 

ซ้าย ซ้าย 
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ภาพที่ 5.5 แสดงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 

   ที่มา:เธียร  พานิช. (2544:26). 
 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)     

 

วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2545: 177-195)การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือกันท างานกลุ่ม
ด้วยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนินไปสู่
เป้าหมายของงานได้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจจึงมีลักษณะ ดังนี้ 

1. มีการท างานกลุ่มร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 

2. สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่ควรเกิน 6 คน 

3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันเพ่ือช่วยเหลือกัน 

4. สมาชิกกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 

- เป็นผู้น ากลุ่ม (Leader) 

- เป็นผู้อธิบาย (Explainer) 

If? 
(4) น าความคิดรวบยอด

ไปสู ่
การประยุกต์ใช้ 

Why? 
(1) น าเสนอประสบการณ์ที่
มีความสมัพันธ์กับผู้เรียน

ผู้เรยีน 

How? 
(3) ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา 

ความคิดรวบยอด 

What? 
(2) เสนอเนื้อหาสาระ 

ข้อมูลแก่ผู้เรียน 
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- เป็นผู้จดบันทึก (Recorder) 

- เป็นผู้ตรวจสอบ (Checker) 

- เป็นผู้ให้ก าลังใจ (Encourager) 

5. สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกัน ยึดหลักว่า “ความส าเร็จของแต่ละคน คือ ความส าเร็จ
ของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน” 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มได้ฝึกบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการท างานกลุ่ม 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดค้นคว้า ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การตั้งค าถาม ตอบค าถาม การพูด การใช้ภาษา ฯลฯ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน การมีน้ าใจช่วยเหลือผู้อ่ืน 
การเสียสละ การยอมรับกันและกัน การไว้วางใจ การเป็นผู้น า ผู้ตาม ฯลฯ  

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ต้องค านึงถึงองค์ประกอบข้อต่อไปนี้ในการให้ผู้เรียนท างานกลุ่ม 

1. มีการพ่ึงพาอาศัยกัน (Positive Interdependence) หมายถึง สมาชิกในกลุ่มมีเป้าหมาย
ร่วมกัน มีส่วนรับความส าเร็จร่วมกัน ใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน มีบทบาทหน้าที่ทุกคนทั่วกัน ทุกคนมี
ความรู้สึกว่างานจะส าเร็จได้ต้องช่วยเหลือกันและกัน 

2. มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ (Face to Face Primitive Interaction) 

หมายถึง สมาชิกกลุ่มได้ท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด เช่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อธิบายความรู้แก่กัน 
ถามค าถาม ตอบค าถามกันและกัน ด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 

3. มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability) 

เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องตรวจสอบว่า สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่มากน้อย
เพียงใด เช่น การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม สังเกตและบันทึกการท างานกลุ่ม ให้ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ตน
เรียนรู้ให้เพื่อนฟัง ทดสอบรายบุคคล เป็นต้น 

4. มีการฝึกทักษะการช่วยเหลือกันท างานและทักษะการท างานกลุ่มย่อย (Interdependence 

and Small Groups Skills) ผู้เรียนควรได้ฝึกทักษะที่จะช่วยให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ เช่น ทักษะ
การสื่อสาร การยอมรับและช่วยเหลือกัน การวิจารณ์ความคิดเห็น โดยไม่วิจารณ์บุคคล การแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง การให้ความส าคัญ และการเอาใจใส่ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การท าความรู้จักและ
วางใจผู้อื่น เป็นต้น 

5. มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม (Group Process) สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการท างาน
ของกลุ่ม ต้องสามารถประเมินการท างานของกลุ่มได้ว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
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ต้องแก้ไขปัญหาที่ใด และอย่างไร เพ่ือให้การท างานกลุ่มมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม เป็นการฝึกกระบวนการ
กลุ่มอย่างเป็นกระบวนการ 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 ผู้สอนชี้แจ้งจุดประสงค์ของบทเรียน 

1.2 ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกที่มีความ 
สามารถแตกต่างกัน ผู้สอนแนะน าวิธีการท างานกลุ่มและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 

2. ขั้นสอน 

2.1 ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน บอกปัญหาหรืองานที่ต้องการให้กลุ่มแก้ไขหรือคิดวิเคราะห์
หาค าตอบ 

2.2 ผู้สอนแนะน าแหล่งข้อมูล ค้นคว้าหรือให้ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการคิดวิเคราะห์ 
2.3 ผู้สอนมอบหมายงานที่กลุ่มต้องการท าให้ชัดเจน 

3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม 

3.1 ผู้เรียนร่วมมือกันท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ ทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิดร่วม
แสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรมในขั้นนี้ครูควรใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจที่น่าสนใจ
และเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเล่าเรื่องรอบวง มุมสนทนา คู่ตรวจสอบ คู่คิด ฯลฯ 

3.2 ผู้สอนสังเกตการท างานของกลุ่ม คอยเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ความกระจ่างใน
กรณีท่ีผู้เรียนสงสัยให้ความช่วยเหลือ 

4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขั้นนี้ผู้เรียนจะรายงานการท างานกลุ่ม ผู้สอนและเพ่ือน
กลุ่มอ่ืนอาจซักถามเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดเจน เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลงานของกลุ่มและรายบุคคล 

5. ขั้นสรุปผลเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน ผู้สอนควรช่วยเสริมเพ่ิมเติมความรู้ ช่วยคิดให้ครบตามเป้าหมายการเรียนที่ก าหนดไว้และ
ช่วยกันประเมินผลการท างานกลุ่มทั้งส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข  

เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิคท่ีน ามาใช้ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีหลายวิธี วัฒนาพร  ระงับทุกข์ (2545: 177-

195) ได้แนะน าไว้ดังนี้ 
1. ปริศนาความคิด (Jigsaw) เป็นเทคนิคที่สมาชิกในกลุ่มแยกย้ายกันไปศึกษาความรู้ 

ในหัวข้อเนื้อหาที่แตกต่าง แล้วกลับเข้ากลุ่มมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาให้สมาชิกในกลุ่มฟัง วิธีนี้คล้าย
กับการต่อภาพจิ๊กซอว์ จึงเรียกวิธีนี้ว่า Jigsaw หรือปริศนาความคิด 

ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันเข้ากลุ่มร่วมกัน เรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home Group) 

สมาชิกในกลุ่มบ้านจะรับผิดชอบศึกษาหัวข้อที่แตกต่างกัน แล้วแยกย้ายไปเข้ากลุ่มใหม่ในหัวข้อเดียวกัน 
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กลุ่มใหม่นี้เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) เมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญท างานร่วมกันเสร็จก็จะย้าย
ไปกลุ่มเดิม คือ กลุ่มบ้านของตน น าความรู้ที่ได้จากอภิปรายจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาสรุปให้กลุ่มบ้านฟัง 
ผู้สอนทดสอบและให้คะแนน 

2. กลุ่มร่วมมือการแข่งขัน (Teams-Games-Tournament: TGT) 

เทคนิคกลุ่มร่วมมือการแข่งขัน เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มเรียนรู้เนื้อหาสาระจาก
ผู้สอนด้วยกัน แล้วแต่ละคนแยกย้ายไปแข่งขันทดสอบความรู้ คะแนนที่ได้ของแต่ละคนจะน ามารวมกัน
เป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดได้รับรางวัล 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

สมาชิกกลุ่มจะช่วยกันเตรียมตัวเข้าแข่งขัน โดยผลัดกันถามตอบให้เกิดความแม่นย า
ในความรู้ที่ผู้สอนจะทดสอบ เมื่อได้เวลาแข่งขัน แต่ละทีมจะเข้าประจ าโต๊ะแข่งขัน แล้วเริ่มเล่นเกม
พร้อมกันด้วยชุดค าถามที่เหมือนกัน เมื่อการแข่งขันจบลง ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะกลับไปเข้าทีมเดิมของตน
พร้อมคะแนนที่ได้รับ ทีมท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดถือว่าเป็นทีมชนะเลิศ 

3. กลุ่มร่วมมือช่วยเหลือ (Team Assisted Individualization: TAT)  

เทคนิคการเรียนรู้วิธีนี้ เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนได้แสดงความ 
สามารถเฉพาะตนก่อน แล้วจึงจับคู่ตรวจสอบกันและกัน ช่วยเหลือกันท าใบงานจนสามารถผ่านได้
ต่อจากนั้นจึงน าคะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มที่ ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นฝ่าย
ได้รับรางวัล กลุ่มจะมีสมาชิก 2-4 คน จับคู่กันท างานตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย แล้วแลกเปลี่ยน
กันตรวจผลงาน ถ้าผลงานยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ต้องแก้ไขจนกว่าจะผ่าน ต่อจากนั้นทุกคนจะท าข้อทดสอบ 
คะแนนของทุกคนจะมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล 

4. กลุ่มสืบค้น (Group Investigation: Gl) 

กลุ่มสืบค้น เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการศึกษาค้นคว้าแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหาความรู้มาน าเสนอประกอบเนื้อหา  
ที่เรียน อาจเป็นการท างานตามใบงานที่ก าหนด โดยที่ทุกคนในกลุ่มรับรู้และช่วยกันท างาน 

สมาชิกกลุ่มจะช่วยกันศึกษาหาค าตอบ หรือความรู้มาน าเสนอต่อชั้นเรียน โดยผู้สอน
แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อย แต่ละกลุ่มศึกษากลุ่มละ 1 หัวข้อ เมื่อพร้อมผู้เรียนจะน าเสนอผลงานทีละกลุ่ม 
แล้วร่วมกันประเมินผลงาน 

5. กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together: LT) 

กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ มีบทบาท 
หน้าที่ทุกคน เช่น เป็นผู้อ่าน เป็นผู้จดบันทึก เป็นผู้รายงานน าเสนอ เป็นต้น ทุกคนช่วยกันท างานจนได้ 
ผลงานส าเร็จส่งและน าเสนอผู้สอน กลุ่มผู้เรียนจะแบ่งหน้าที่กันท างาน เช่น เป็นผู้อ่านค าสั่งใบงาน 



135 

เป็นผู้จดบันทึกงาน เป็นผู้หาค าตอบ เป็นผู้ตรวจค าตอบ เป็นต้น กลุ่มจะได้ผลงานที่เกิดจากการท างาน
ของทุกคน 

6. กลุ่มร่วมกันคิด (Numbered Heads Together: NHT) 

กิจกรรมนี้เหมาะส าหรับการทบทวนหรือตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ สมาชิกกลุ่ม
จะประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน จะช่วยกันค้นคว้าเตรียมตัว
ตอบค าถามที่ผู้สอนจะทดสอบ ผู้สอนจะเรียกถามทีละคน กลุ่มที่สมาชิกสามารถตอบค าถามได้ มาก
แสดงว่าได้ช่วยเหลือกันดี 

สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน จะร่วมกันอภิปรายปัญหาที่ได้รับเพ่ือให้เกิด
ความพร้อมและความมั่นใจที่จะตอบค าถามผู้สอน ผู้สอนจะเรียกสมาชิกกลุ่มให้ตอบทีละคนแล้วน า
คะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม 

7. กลุ่มร่วมมือ (Co-op Co-op) 

กลุ่มร่วมมือเป็นเทคนิคการท างานกลุ่มวิธีหนึ่ง โดยสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถ
และความถนัดแตกต่างกันได้ แสดงบทบาทตามหน้าที่ที่ตนถนัดอย่างเต็มที่ ท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
วิธีนี้ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกความรับผิดชอบการท างานกลุ่มร่วมกัน และสนองต่อหลักการของการเรียน รู้ 
และร่วมมือที่ว่า “ความส าเร็จแต่ละคน คือ ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จ
ของทุกคน” 

สมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบไปศึกษาหัวข้อย่อย
ที่ได้รับมอบหมายแล้วน างานจากการศึกษาค้นคว้ามารวมกันเป็นงานกลุ่มปรับปรุงให้ต่อเนื่องเชื่อมโยง
มีความสละสลวย เสร็จแล้วจึงน าเสนอต่อชั้นเรียน ทุกกลุ่มจะช่วยกันประเมินผลงาน 

จากที่กล่าวมาท้ังหมดสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างแท้จริง ได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึกเป็นผู้น า ผู้ตาม กลุ่มฝึกการท างานให้
ประสบผลส าเร็จ และฝึกทักษะทางสังคม ผู้สอนควรเลือกให้เทคนิควิธีต่างๆ ดังกล่าวมาให้เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระ และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 24 (4) ได้ก าหนดให้จัดกระบวนการ

เรียนรู้โดย ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งาม และในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 หน้า 21 ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ว่า การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นควรใช้รูปแบบ/ วิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการ
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สอนตามสภาพจริง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและเรียนรู้แบบบูรณาการ...” ดังนั้น การจัด
กระบวนการเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการ 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงหัวข้อ 
หรือเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้แบบองค์รวม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับสาระความรู้แบบองค์รวมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันจากหลากหลาย

สาขาวิชา 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะ

การคิด การแก้ปัญหา การอภิปราย การสรุป เป็นต้น 

3. เพ่ือส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนที่มีแตกต่างกันในด้านต่างๆ ที่เรียกว่า พหุปัญญา 
(Multiple Intelligence) 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

รูปแบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถจัดได้หลายลักษณะ ดังนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 21-22) 

1. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริงหรือสาระที่ก าหนดขึ้นมา เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม 
เรื่องน้ า เป็นต้น ผู้สอนสามารถเชื่องโยงสาระและกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ เช่น การอ่าน 
การเขียน การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ต่างๆ ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหา 
ความรู้ความจริงจากหัวข้อเรื่องที่ก าหนด 

2. การบูรณาการแบบคู่ขนาน มีผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดการเรียนการสอน
โดยอาจยึดหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคู่ ขนาน เช่น ผู้สอนคนหนึ่ง
สอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง เงา ผู้สอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดระยะทางโดยการวัดเงา 
คิดค านวณในเรื่องเงาในช่วงเวลาต่างๆ จัดท ากราฟของเงาในระยะต่างๆ หรือคนหนึ่งอาจให้ผู้เรียนรู้
ศิลปะเรื่องเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา 

3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลักษณะนี้น าเนื้อหามาจากหลาย
กลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพ่ือจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา
หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่องผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อม 
ของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา ค าศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอน
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วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือท ากิจกรรม
ชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครูผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ท าเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูก
สุขลักษณะ เป็นต้น 

4. การบูรณาการแบบโครงการ ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็น
โครงการ โดยให้ผู้เรียนและครูผู้สอนร่วมกันสร้างสรรค์โครงการขึ้น โดยใช้เวลาการเรียนต่อเนื่องกันได้
หลายชั่วโมง ด้วยการน าเอาจ านวนชั่วโมงของวิชาต่างๆ ที่ครูผู้สอนเคยแยกกันนั้นมารวมเป็นเรื่อง
เดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ในลักษณะของการสอนเป็นทีม เรียนเป็นทีม ในกรณีที่ต้องการเน้นทักษะ
บางเรื่องเป็นพิเศษ ครูผู้สอนสามารถแยกสอนกันได้ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายดนตรี กิจกรรมเข้าค่ายภาษา 
อังกฤษ กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ เป็นต้น 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นิยมใช้มากจะใช้แบบสหวิทยาการ คือ น าเนื้อหาสาระ
จากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงกัน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อย่างสัมพันธ์สอดคล้องกันในแต่ละวิชา การจัด 
การเรียนรู้แบบบูรณาการมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ก าหนดหัวเรื่อง (Theme) ที่จะใช้แกนในการบูรณาการ โดยมีหลักการการเลือกหัวเรื่อง 
ดังนี้ 

1.1 เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจและมีโอกาสได้เลือกเรียน 

1.2 เป็นเรื่องที่สามารถโยงความสัมพันธ์ได้หลายวิชาหรือหลายกลุ่มประสบการณ์ 
1.3 เป็นเรื่องที่ผู้เรียนมีประสบการณ์เดิม สอดคล้องกับชีวิตจริง และมีความหมายต่อ

ผู้เรียน 

1.4 เป็นเรื่องที่มีแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาคิดค้นอย่างหลากหลายและเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นกับความรู้ที่เป็นสากล 

1.5 เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนา
ผู้เรียนรอบด้าน 

2. ตั้งชื่อเรื่อง โดยตั้งชื่อที่เรียนให้น่าสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียน เช่น บ้าน
แสนสุข โรคภัยใกล้ตัว ชาวไทยยุคไอเอ็มเอฟ กวีน้อยร้อยบทกลอน (กาพย์ยานี 11) เป็นต้น 

3. จัดท าแผนผังความคิด โดยใช้หัวเรื่องเป็นแกนแล้วเชื่อมโยงไปยังวิชาหรือกลุ่ม
ประสบการณ์อ่ืนเท่าที่จะเชื่อมโยงได้ (ไม่จ าเป็นต้องโยงไปทุกวิชาทุกครั้ง) ดังภาพที่ 5.6  
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ศิลปะ 
- วาดภาพบุคคลจากอาชีพ
ต่างๆ  
- เขียนภาพชุมชน 
- จัดท าหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับ
อาชีพและอาชีพที่ชอบ

ภาษาอังกฤษ 
- รวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกบัอาชพีต่าง ๆ 
- จัดท าสมุดค าศัพท์เล่มเล็ก 

คณิตศาสตร ์
- รวบรวมข้อมูลรายได้ของแต่ละ
อาชีพ 
- ท าสถิติแสดงจ านวนประชากร
ที่ประกอบอาชีพต่างๆ 

ภาษาไทย 
- เขียนค าเกีย่วกับอาชีพ 
- เขียนเรียงความเกีย่วกับ 
-  อาชีพที่นกัเรียนชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ภาพที่ 5.6 แสดงการบูรณาการหัวเรื่องกับวิชาต่างๆ 
 

4. วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มประสบการณ์อย่างเหมาะสมและ
สัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 5.7 กระทรวงศึกษาธิการ, (2551: 230-231) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.7 แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวิชาอย่างสัมพันธ์กัน 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ (2551) 

อาชีพที่ฉันรู้จัก 

ภาษาไทย 

การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ 

ศิลปะ คณิตศาสตร ์

เล่าเร่ือง 

แต่งความ อ่านเร่ือง 

ฟังเพื่อนเล่า 
เกษตรกร 

ช่าง 

แม่ค้า 

แม่ครัว 

อาชีพที่ฉัน
รู้จัก 

วาดภาพระบายส ี

ร้องเพลง คุณธรรม 

ค าศัพท์ 

ประโยค 

แต่งความ 

แผนภูม ิ

สถิติ จ านวน 
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จากตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการดังกล่าวข้าต้น จะเห็นได้ว่า
เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ท าแผนผังความคิดท าให้
นักเรียนได้รับความรู้แบบองค์รวมและเป็นความรู้ที่มีความหมายต่อชีวิตจริง จึงกล่าวได้ว่า การสอน
แบบบูรณาการเป็นการสอนให้ผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ที่แท้จรงิ 
 

การจัดการเรียนรู้โดยท าโครงงาน (Project Work) 

 
การเรียนรู้โดยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นการ

เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง น าเสนอผลงาน ตามความสามารถของแต่ละคนจัดเป็นกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

โครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษาส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น 
แนะน า และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด (สุชาติ  วงค์สุวรรณ, 2542: 6) 

วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้โดยโครงงาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. เพ่ือการเรียนได้ฝึกทักษะการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เพ่ือตอบค าถามในเรื่องที่สนใจ

ใฝ่รู้ด้วยตนเอง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและการท างานอย่างเป็นระบบ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความถนัด ความสามารถส่วนตนอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ประเภทของโครงงาน 

โครงงานที่ผู้เรียนจะปฏิบัติในแต่ละระดับ อาจจัดแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 4 ประเภท
ตามลักษณะของการปฏิบัติได้ดังนี้ 

1. โครงงานที่เป็นการส ารวจ รวบรวมข้อมูล เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแล้วข้อมูลที่ได้จากการส ารวจนั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ 
อย่างมีระบบ ผู้เรียนจะต้องไปศึกษารวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ ส ารวจ 
โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก เป็นต้น  

2. โครงงานที่เป็นการค้นคว้า เพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยการออกแบบ
โครงงานในรูปของการทดลองเพ่ือศึกษาว่าตัวแปรหนึ่งจะมีผลต่อการศึกษาอย่างไรบ้าง ด้วยการควบคุม
ตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้ การท าโครงงานประเภทนี้จะมีขั้นตอนในการ
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ด าเนินงานประกอบด้วย การก าหนดปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐาน การออกแบบทดลอง 
การรวบรวมข้อมูล การด าเนินการทดลอง การแปรผล  

3. โครงการที่เป็นการศึกษา ความรู้ ทฤษฏี หลักการ หรือแนวคิดใหม่เพ่ือเสนอความรู้ 
ทฤษฎีหลักการ แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน ดังนั้น ความรู้ ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิดใหม่ที่จะท าจ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล มีการพิสูจน์ ทดลอง และทดสอบ
อย่างมีระบบระเบียบเพ่ือความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ ผู้เรียนต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลมา
ประกอบอย่างลึกซึ้ง และมีการด าเนินงานที่เป็นระบบระเบียบเพื่อให้ได้ความรู้ทฤษฎี หลักการแนวคิด
ใหม่ๆ ที่ถูกต้อง 

4. โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพ่ือน าเอาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดมา
ประยุกต์ใช้ โดยการประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการเรียน การท างานหรือ
การใช้สอยอ่ืนๆ การประดิษฐ์คิดค้นตามโครงงานอาจเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ยังไม่มีใครท า
หรืออาจเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม 
โครงงานที่เป็นการประดิษฐ์คิดค้นนี้จะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม อาชีพ 
สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทสามารถแสดงจุดประสงค์ กิจกรรมที่ผู้เรียนควรปฏิบัติ และตัวอย่างโครงงาน 
โครงงานแต่ละประเภทดังกล่าวมาผู้สอนควรให้นักเรียนมีอิสระในการเลือกท าตามความสนใจและ
ความถนัดส่วนของตน โดยผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้ค าแนะน า เสนอแนะเพ่ือช่วยให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการท าโครงงาน และมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบของโครงงาน 

สุชาติ  วงค์สุวรรณ (2542: 15-16) โครงงานประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ และแต่ละ
หัวข้อมีรายละเอียดที่ต้องระบุ 

1. ชื่อโครงงาน 

2. ชื่อผู้ท าโครงงาน 

3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน 

5. หลักการและเหตุผล 

6. จุดมุ่งหมาย/ วัตถุประสงค์ 
7. สมมุติฐานของการศึกษา (ในกรณีท่ีเป็นโครงงานการทดลอง) 
9. วัน เวลา ปฏิบัติโครงงาน 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.  เอกสารอ้างอิง/ บรรณานุกรม 
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องค์ประกอบของโครงงานดังกล่าวมาอาจมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อได้ตามลักษณะโครงงาน 
ผู้สอนจึงควรก าหนดองค์ประกอบให้เหมาะสมกับผู้เรียน และลักษณะประเภทโครงงาน ดังตัวอย่าง
โครงงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่น ามาเสนอนี ้

 

ตัวอย่างโครงงาน (ลัดดา  ภู่เกียรติ, 2545: 87-88) 

ชื่อโครงงาน ต้นไม้ในโรงเรียนของเรา 
ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1-2 

ความเป็นมา โรงเรียนของเรามีต้นไม้มากมาย ยังมีเพ่ือนๆ อีกหลายคน รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่
ของพวกเราหลายคนยังไม่ทราบว่า โรงเรียนของเรามีต้นไม้อะไรบ้าง และอยู่ที่ใด พวกเราจึงต้องการ
ส ารวจดูว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้าง อย่างละก่ีต้น และอยู่ในบริเวณใดบ้างจึงได้จัดท าโครงงานนี้ขึ้น 

จุดประสงค์ เพ่ือศึกษาจ านวน ชนิด และบริเวณที่อยู่อาศัยของต้นไม้ภายในโรงเรียนสาธิต
จุฬาฯ ประถมศึกษา 

เนื้อหาวิชา จ านวนนับ (คณิตศาสตร์) ชนิดของต้นไม้ และท่ีอยู่อาศัย (วิทยาศาสตร์) 
การด าเนินงาน 

1. ท าการส ารวจจ านวนต้นไม้ภายในโรงเรียนทั้งหมด โดยการแบ่งส ารวจออกเป็น 5 
บริเวณ คือ 

1.1 สวนสาธิต 

1.2 สวนไม้ทนแล้ง 
1.3 สวนไม้ในวรรคดี 
1.4 สวนบริเวณทางเชื่อม 

1.5 สวนหลังห้องเรียนระดับอนุบาล 

2. แบ่งประเภทของต้นไม้ที่ท าการส ารวจได้ใน ข้อ 1 ออกเป็น 2 ประเภท คือ ไม้ยืนต้น 
และไม้ล้มลุก 

3. จัดแยกต้นไม้ที่ส ารวจได้ในข้อ 1 ตามท่ีอยู่อาศัย คือ บนบก ในน้ า และเกาะบนต้นไม้ 
4. น าข้อมูลที่ท าการส ารวจได้ท้ัง 3 ข้อมาบันทึกในตาราง 
โครงงานเป็นการสอนให้ผู้เรียนศึกษาอย่างลงลึกในหัวหัวเรื่องหนึ่ง โดยผูเรียนเป็น

รายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน เป็นวิธีสอนที่เหมาะส าหรับระดับทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับมหาวิทยาลัยการสอนแบบโครงงานเป็นวิธีที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน แต่ก็มีความยืดหยุ่น ครูที่ใช้
การสอนแบบนี้ได้อย่างเหมาะสม เด็กจะมีแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
ทั้งนี้ โครงสร้างของการสอนแบบโครงการมีดัง 
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         1. การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) ในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ ครู
สามารถแนะน าการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ช่วยให้เด็กได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนท ากับเพื่อน        

          2. การท างานภาคสนาม (Field Work) การท างานภาคสนามในที่นี้ครูควรคิดถึง
ประสบการณ์ตรงที่เด็กจะได้รับจากการไปศึกษานอกสถานที่         
 3. การน าเสนอประสบการณ์ (Representation) การน าเสนอประสบการณ์ช่วยให้เด็กได้
ทบทวนและจัดระบบประสบการณ์ของตน สิ่งที่น าเสนออาจมาจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจศึกษา การก าหนดค าถามที่จะน าไปสู่การสืบค้น  
        4. การสืบค้น (Investigation) การสืบค้นในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการสามารถใช้
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายตามเรื่องท่ีเด็กสนใจ เพ่ือค้นหาค าตอบของค าถามที่ตั้งไว้  
        5. การจัดแสดง (Display) ผลงานของเด็กท้ังที่เป็นงานรายบุคคล หรืองานกลุ่มซึ่งสามารถ
น ามาจัดแสดงไว้ตลอดทุกระยะของการด าเนินการตามโครงการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด
หรือความรู้ให้เด็กท้ังชั้นเรียนได้เรียนรู้  
 

สรุป 

 

นวัตกรรมทางการเรียนรู้ หมายถึงสิ่งประดิษฐ์หรือวิธีการใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเก่าให้
เหมาะสม โดยมีการทดลองหรือพัฒนาจนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าจะมีผลดีในทางปฏิบัติสามารถน าไปใช้
ในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น มีความสนใจเรียนมากขึ้นและได้
พัฒนาคุณลักษณะนิสัยในหลายๆ ด้านเพ่ิมขึ้น นวัตกรรมการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงาน แบบซิปปา แบบโฟร์แมท แบบร่วมมือ และแบบบูรณาการ เป็นต้น แต่ละแบบ
ต่างมีเป้าหมายที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือท าจริงปฏิบัติจริง ได้ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ ความจริงด้วย
ตนเอง ฝึกการท างานอย่างมีระบบระเบียบ ตลอดจนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลายด้วยบรรยากาศ
ที่พึงพอใจ จึงกล่าวสรุปได้ว่า นวัตกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ต่างมีลักษณะของการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ    
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แบบฝึกหัดที่ 5 

นวัตกรรมการเรียนรู้ 
 

1. จงอธิบายความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู้  
2. จงอธิบายความส าคัญของนวัตกรรมการเรียนรู้  
3. จงอธิบายนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มา 1อย่าง  
4. จงอธิบายนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
5. ท่านคิดว่านวัตกรรมการเรียนรู้ มีบทบาทต่อการศึกษาไทยหรือไม่อย่าง จงอธิบาย 

            6. จงอธิบายนวัตกรรมการเรียนรู้ประเภท ที่ผู้เรียนไดป้ฏิบัติจริง พร้อมยกตัวอย่าง 
ขั้นตอนการปฏิบัตินวัตกรรมการเรียนรู้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6   

วิธีสอน 

 

หัวข้อเนื้อหา 
ความหมายของวิธีสอน  
ประเภทของวิธีสอน   
ลักษณะของวิธีสอนแบบต่างๆ   
วิธีสอนแบบบรรยาย  
วิธีสอนแบบสาธิต  
วิธีสอนแบบอภิปราย  
วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  
วิธีสอนแบบแก้ปัญหาหรือแบบวิทยาศาสตร์ 
วิธีสอนแบบทดลอง  
วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ  
วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน   
เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้วิธีสอน  

สรุป   
แบบฝึกหัดที่ 6    
เอกสารอ้างอิง   

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. มีความรู้ความสามารถอธิบายความหมายของวิธีสอนแบบต่างๆ ได้  
2. มีความรู้ความสามารถอธิบายประเภทของวิธีสอน  

3. มีความรู้ความสามารถอธิบายเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้วิธีสอน 

4. สามารถวิเคราะห์วิธีสอนแบบต่างๆ ได้   
5. ผู้เรียนรู้คุณค่าจากการเรียน เรื่อง วิธีสอน และน าไปปรับใช้ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 
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2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 กลุ่มการเรียน 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ทบทวนความรู้เดิม   
3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 

3.3 ผู้สอนเสนอภาพเกี่ยวกับวิธีสอนด้วย Power point เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับวิธีสอน
แบบต่างๆ  

3.4 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของวิธีสอนแบบต่างๆ โดยสุ่มเรียกผู้เรียน
อธิบายความหมายของวิธีสอนแบบต่างๆ  

ขั้นสอน 

3.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ โดยให้อภิปรายท าความเข้าใจร่วมกันให้
ชัดเจน และเตรียมน าเสนอ 

3.6 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเกี่ยวกับ เรื่อง วิธีสอนแบบต่างๆ  

3.7 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย เรื่อง วิธีสอนแบบต่างๆ  
ขั้นสรุป 

3.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง วิธีสอนแบบต่างๆ 

3.9 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท    
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ  

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลประเมินผล   
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 6 

วิธีสอน 

 

หลักสูตรฉบับปัจจุบันเน้นให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิธีหาความรู้ ความสามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนแบบ
ต่างๆ และสามารถใช้วิธีสอนเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ในบทนี้
จะกล่าวถึงความหมาย ความมุ่งหมาย ขั้นตอนการสอน ข้อดี และข้อจ ากัดของวิธีสอนแบบต่างๆ 
ตลอดจนค านึงถึงการน าวิธีสอนแบบต่างๆ ไปใช้ให้ถูกต้องของขบวนการสอนและเทคนิคการสอน 

 

ความหมายของวิธีสอน 

 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของ “วิธีสอน” ไว้ดังนี้ 
วารี  ถิระจิตร (2530: 50) ให้ความหมายไว้ว่า วิธีการสอน คือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่

เหมาะสมให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาไปในทางที่พึงปรารถนาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

กาญจนา  เกียรติประวัติ (2534: 134) ให้ความหมายไว้ว่า วิธีสอน หมายถึง วิธีการที่ครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้เทคนิคการสอน เนื้อหาวิชา และสื่อการสอนเพ่ือให้บรรลุ
ถึงจุดประสงค์ของการสอน 

ทิศนา  แขมมนี (2545: 7) ให้ความหมายไว้ว่า วิธีสอน คือ ขั้นตอนในการด าเนินการสอน
ให้ส าเร็จด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญอันเป็นลักษณะเฉพาะ
หรือลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้ของวิธีนั้นๆ 

วิธีสอนเป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของวิธีสอนได้ว่า วิธีสอน 
หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่ผู้สอนใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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วิธีสอนที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายวิธี เช่น 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 

2. วิธีสอนแบบสาธิต 

3. วิธีสอนแบบอภิปราย 

4. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

5. วิธีสอนแบบแก้ปัญหาหรือแบบวิทยาศาสตร์ 
6. วิธีสอนแบบทดลอง 
7. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

8. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 

9. วิธีสอนแบบอุปนัย 

10. วิธีสอนแบบนิรนัย 

11. วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
12. วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง  
 

ประเภทของวิธีสอน 

 

วิธีสอนมีหลายวิธี แต่ละวิธีมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป แต่เมื่อได้พิจารณาด้านบทบาท
ของผู้สอน และผู้เรียนแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. วิธีสอนแบบครูศูนย์กลาง (Teacher-centered Method) 

เป็นวิธีการสอนที่ครูเป็นผู้จัดและด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
เป็นผู้วางแผน ด าเนินการ และปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ นักเรียนมีบทบาทน้อยในการร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงมีลักษณะเป็นสื่อสารทางเดียว โดยผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนตัวอย่างของ
วิธีสอนแบบนี้ เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย แบบสาธิต แบบใช้ค าถาม แบบใช้หนังสือเรียน เป็นต้น 

2. วิธีสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered Method) 

เป็นวิธีการสอนที่นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม ด าเนินการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีครูเป็นผู้ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้ก าลังใจ และช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา วิธีสอนแบบนี้
ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเป็นการเรียนจากกระท า (Learning by doing) 

และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียน ตัวอย่างเช่น วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบ
บทบาทสมมุติ แบบวิทยาศาสตร์ แบบทดลอง เป็นต้น 
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ลักษณะของวิธีสอนแบบต่างๆ  

 

ในการใช้วิธีสอนนั้นให้มีคูณภาพสูงสุด ลักษณะของวิธีสอนต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ที่ช่วยให้
ครูสามารถใช้วิธีสอนแต่ละวิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบ ท าให้เกิดผลดีอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของวิธีนั้นๆ 
วิธีใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงครูศึกษาองค์ประกอบ และด าเนินการตามขั้นตอนส าคัญให้ครบถ้วนก็นับว่า 
ครูได้ใช้วิธีสอนนั้นๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของวิธีสอนนั้นๆ และครูสามารถใช้เทคนิคและ
ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ของตนเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยให้การสอนด้วยวิธีนั้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

วิธีสอนแบบบรรยาย 

 

 ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2524: 57) วิธีสอนแบบบรรยาย หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนพูด อธิบาย 
เนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน โดยที่ผู้สอนเป็นฝ่ายเตรียมการศึกษาค้นคว้าเนื้อเรื่องมาแล้วเป็น
อย่างดีผู้เรียนเป็นฝ่ายมารับผลการศึกษาค้นคว้านั้น โดยทั่วไปมักจะเป็นการสื่อความหมายทางเดียว คือ 
จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนน้อย เพียงแต่ฟังจดบันทึกหรือ
ซักถามบางครั้ง วิธีสอนแบบนี้จะยึดบทบาทของผู้สอนเป็นหลักส าคัญ 

ความมุ่งหมาย 

1. เพ่ือให้ความรู้หรือประสงการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน เป็นความรู้ที่ค้นคว้าหาได้ยากหรือเป็น
ประสบการณ์เฉพาะของผู้สอนเอง 

2. เพ่ือช่วยน าทางในการอ่านหนังสือของผู้เรียน และช่วยสรุปประเด็นส าคัญในกรณีที่
ผู้สอนมอบหมายให้ไปอ่านมาล่วงหน้าแล้ว 

3. เพ่ือมุ่งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาอันจ ากัด 

ขั้นตอนการสอน 

ขั้นตอนการสอนแบบบรรยายมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการสอน ประกอบด้วย 

1.1 วินิจฉัยผู้เรียน โดยพิจารณาถึงพ้ืนความรู้ ประสบการณ์เดิม ความสามารถของ
ผู้เรียน อาจใช้วิธีพุดคุย ซักถาม สัมภาษณ์หรือใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือประโยชน์ในการเตรียมหา
และวิธีการสอน 

1.2 เตรียมเนื้อหา โดยพิจารณาถึงความละเอียด ลึกซึ้ง มากน้อย และล าดับของ
เนื้อหาที่เหมาะสมกับเวลา และทักษะของผู้เรียน 

1.3 เตรียมค าถาม เพื่อใช้ถามผู้เรียนระหว่างการบรรยายจะช่วยให้ผู้เรียนตื่นตัวและ
สนใจได้ดีขึ้น 
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1.4 เตรียมสื่อการเรียนการสอน โดยเตรียมสื่อให้พร้อมอยู่ในสภาพใช้การได้ดีอาจ
เป็นสไลด์ แผ่นใส ภาพ ของจ าลอง ของจริง ฯลฯ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น 

1.5 เตรียมการวัดผลประเมินผล อาจจัดท าเป็นแบบทดสอบหลังการเรียน เป็นแบบ 
ฝึกหัดหรือการถามค าถามเพ่ือวัดดูว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมาก 
น้อยเพียงใด 

2. ขั้นสอน ประกอบด้วย  
2.1 ขั้นน า อาจใช้วิธี 

2.1.1 ซักถามพูดคุยกับผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเรียน 

2.1.2 ทบทวนการบรรยายในครั้งก่อนเพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องใหม่ 
2.2 ขั้นอธิบาย เป็นขั้นส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 

ผู้สอนควรได้ด าเนินการ ดังนี้ 
2.2.1 บอกโครงเรื่อง ขอบข่ายของเนื้อหา และแจ้งจุดประสงค์ของบทเรียน 

2.2.2 อธิบายให้ชัดเจนตามล าดับเนื้อหาอย่างต่อเนื่องกัน 

2.2.3 สังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียนตลอดเวลาเพื่อย้ าซ้ าหรือหยุดทบทวนใหม่ 
2.2.4 ถามค าถามในบางตอนเพ่ือกระตุ้นความสนใจผู้เรียน และทดสอบ 

2.2.5 ยกตัวอย่างประกอบเพื่อเพ่ิมความแจ่มแจ้งในบทเรียน 

2.2.6 ใช้น้ าเสียง บุคลิกภาพท่าทาง ท่าที การพูดอธิบาย การใช้ภาษา  
2.3 ขั้นสรุป เป็นการปิดท้ายชั่วโมงการบรรยาย อาจใช้วิธี 

2.3.1 สรุปโยงเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 

2.3.2 ตั้งปัญหาให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์วิจารณ์ 
2.3.3 ฝากปัญหาให้ผู้เรียนไปคิดต่อ 

2.3.4 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามปัญหา 
2.3.5 มอบหมายงานให้ผู้เรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติม 

2.3.6 ควรได้บอกล่วงหน้าถึงเนื้อหาที่จะเรียนในครั้งต่อไป 

3. ขั้นติดตามผล ประกอบด้วย 

3.1 วัดผลประเมินผลผู้เรียน โดยอาจใช้วิธี 
3.1.1 ตรวจสมุดบันทึกที่ผู้เรียนจดค าบรรยาย 

3.1.2 ถามค าถามในเนื้อหาที่บรรยาย 

3.1.3 ให้ท าข้อทดสอบหรือแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม 

3.2 วัดผลประเมินผลผู้สอน โดยอาจใช้วิธี 
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3.2.1 จัดท าแบบสอบถามให้ผู้เรียนได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน การอธิบาย 
การใช้น้ าเสียง บุคลิกท่าทาง ฯลฯ 

3.2.2 ให้เพ่ือนครูได้เข้าสังเกตการณ์สอน แล้วให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์
แก่การสอน 

3.2.3 ใช้แถบบันทึกเสียงบันทึกการบรรยายของตน แล้วน าไปเปิดฟังเพ่ือใช้
พิจารณาประเมินผลตนเอง 

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีการสอนแบบบรรยาย 

ข้อดี 
1. สามารถสอนกับผู้เรียนจ านวนมากได้ เป็นการประหยัดพลังงาน และเวลาของผู้สอน 

2. สะดวกในการให้เนื้อหาทางทฤษฎีแก่ผู้เรียน 

3. ผู้สอนสามารถด าเนินการคนเดียวได้ 
4. โอกาสที่จะปรับปรุงเนื้อหาวิธีการให้เหมาะสมกับผู้ฟัง เวลา และองค์ประกอบอ่ืนๆ 

ได้ดีกว่าวิธีอ่ืน 

5. สามารถสรุปเนื้อหาจากท่ีต่างๆ เข้าเป็นกลุ่มก้อนได้ง่าย 

6. ผู้เรียนไม่ต้องท างานมาก และรับรู้เรื่องที่เรียนตรงกันและพร้อมกัน  
7. ให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้เนื้อหามาก กว้างขวาง และเที่ยงตรง 

ข้อจ ากัด 

1. การบรรยายไม่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเพราะผู้ต้องรับและรู้เรื่องเดียวกัน
เวลาเดียวกัน 

2. ผู้เรียนไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น (บางครั้งมีได้บ้างแต่น้อย) ท าให้ขาดโอกาสใน
การฝึกความคิดวิเคราะห์ 

3. การบรรยายที่ดีต้องอาศัยทักษะและเทคนิคการพูดที่เร้าความสนใจ ซึ่งไม่สามารถท า
ได้ทุกๆ คน 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนจด ท่องจ า มากกว่าการศึกษาด้วยตนเอง 
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนน้อย ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย หมดความสนใจได้ง่าย 

6. ใช้ได้เหมาะสมดีเฉพาะผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีส่วนความสนใจยาวในการฟังบรรยาย 

การน าวิธีสอนแบบรรยายไปใช้ 
พันทิพา  อุทัยสุข (2532: 63) การน าวิธีสอนแบบรรยายไปใช้ดังต่อไปนี้ 
1. ใช้การสอบแบบบรรยายร่วมวิธีการสอนอื่นได้ เช่น ใช้การบรรยายคู่กับการอภิปราย

การบรรยายกับการสาธิต  การบรรยายกับการทดลอง เป็นต้น 
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2. ใช้ทักษะการสอนหลายๆ ลักษณะเพ่ือเสริมการบรรยายให้มีคุณค่า และน่าสนใจ เช่น 
ใช้กิริยาท่าทาง การเล่าหรืออธิบายเรื่อง การใช้กระดานด า การใช้ค าถาม การเสริมก าลังใจ เป็นต้น 

3. ควรมีเอกสารสิ่งพิมพ์เติมเพ่ือขยายความรู้ให้กว้างขวางกว่าที่ครูบรรยายหรืออาจเป็น
หัวข้อประเด็นส าคัญ 

4. ควรให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการฟังเสียก่อน และควรใช้เทคนิคการจูงใจ เร้าความ 
สนใจให้เหมาะสม  

5. ควรใช้ในสภาพการณ์ต่อไปนี้ 
5.1 เมื่อต้องการเสนอข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปหรือข้อมูลที่ไม่ต้องการ

พิสูจน์อะไรมากนัก เช่น โลกเรานี้มีอยู่ 8 ทวีป คือ เอเชีย อเมริกาใต้  อเมริกาเหนือ แอฟริกา ยุโรป 
ออสเตรเลีย อาร์กติก และแอนตาร์กติกา เป็นต้น 

5.2 เมื่อต้องการดึงความสนใจของผู้เรียน เช่น เมื่อเริ่มบทเรียนใหม่จ าเป็นต้องให้
ผู้เรียนได้รับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลพื้นฐานบางประการ 

5.3 เมื่อต้องการให้ผู้เรียนได้รู้เนื้อหาสาระของบทเรียนตามข้ันตอนของหลักสูตรแต่มี
เวลาจ ากัด 

5.4 เมื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้หรือมโนมติเบื้องต้นก่อนที่จะแยกย้ายไปประกอบ
กิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ  

5.5 เมื่อต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้พื้นฐานที่ผู้เรียนยังไม่เคยได้เรียนหรือเคยรับรู้
มาก่อน 

5.6 เมื่อข้อมูลหรือความรู้นั้นๆ ยังมีข้อโต้แย้งหรือยังสับสนอยู่ก็ควรใช้วิธีการบรรยาย
มากกว่าการเรียนการสอนโดยวิธีอ่ืน  

5.7 เมื่อมีเวลาในการเรียนจ ากัด แต่ข้อมูลหรือความรู้ที่จะสอนนั้นมีมากและกระจัด
กระจาย 

5.8 เมื่อต้องการสรุปบทเรียนหรือสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้วซึ่งเป็นการให้มโนมติ
ขั้นสุดท้าย 

5.9 เมื่อต้องการจะทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้วให้แก่ผู้เรียน 

5.10 เมื่อต้องการอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากท่ีได้เรียนไปแล้ว  
 

วิธีสอนแบบสาธิต 

 

พันพิพา  อุทัยสุข (2532: 83–84) สอนแบบสาธิต หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง อาจเป็นวิทยากรที่ผู้สอนเชิญมา แสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย 
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เพ่ือให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงในเชิงรูปธรรม ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการ
ขั้นตอนการสาธิตนั้นๆ  

วิธีสอนแบบสาธิตจึงเป็นการสอนที่ยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลางเพราะผู้สอนเป็นผู้ ด าเนินการ
วางแผน และลงมือปฏิบัติ ผู้เรียนอาจจะมีส่วนร่วมบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อย วิธีสอนแบบนี้จึงเหมาะส าหรับ
จุดประสงค์การสอนที่ต้องการให้ผู้เรียนขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น พลศึกษา ศิลปศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ 
นาฏศิลป์ วิชาในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นต้น 

ขั้นตอนการสอนแบบสาธิต มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการสอน 

1.1 ก าหนดจุดประสงค์ในการสาธิตให้ชัดเจน 

1.2 จัดล าดับเนื้อหาตามข้ันตอนให้เหมาะสม 

1.3 เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งที่จะให้นักเรียนปฏิบัติตลอดจนค าถามที่
จะใช้ให้รอบคอบ 

1.4 เตรียมสื่อการเรียนการสอน และเอกสารประกอบให้พร้อม 

1.5 ก าหนดเวลาในการสาธิตให้พอเหมาะ 

1.6 ก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน 

1.7 เตรียมสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนมองเห็นการสาธิตได้ทั่วถึง 
1.8 ทดลองสาธิตเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่เกิดการติดขัด 

2. ขั้นการสาธิต 

2.1 บอกจุดประสงค์การสาธิตให้นักเรียนทราบ 

2.2 บอกกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติ เช่น นักเรียนจะต้องจดบันทึก สังเกต
กระบวนการ สรุปขั้นตอน ตอบค าถาม เป็นต้น 

2.3 ด าเนินการสาธิตตามล าดับขั้นตอนที่เตรียมไว้ ประกอบกับการอธิบายอย่างชัดเจน 

3. ขั้นสรุปประเมินผล 

3.1 ผู้สอนเป็นผู้สรุปความส าคัญ ขั้นตอนของสิ่งที่สาธิตนั้นด้วยตนเอง 
3.2 ให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุปเพ่ือประเมินว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ มากน้อย

เพียงใด 

3.3 ผู้สอนอาจใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือประเมินว่าผู้เรียนเข้าใจเนื้อเรื่อง ขั้นตอนการสาธิต
มากน้อยเพียงใด เช่น ให้ตอบค าถาม ให้เขียนรายงาน ให้แสดงการสาธิตให้ดู ฯลฯ 

3.4 ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นภายหลังการ
สาธิตแล้ว  
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ข้อดีและข้อก าจัดของวิธีสอนแบบสาธิต 

ข้อดี 
1. ประหยัดเวลาการลองผิดลองถูกของนักเรียน และประหยัดวัสดุในการสอนเมื่อสาธิต

ให้ดูเป็นหมู่หรือท้ังชั้น 

2. นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีปฏิบัติได้ดีเพราะเป็นประสบการณ์ตรง มีตัวอย่างให้ดู จับ
ต้องได้ และเห็นขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

3. เป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนเพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรม 

4. เป็นการฝึกนักเรียนให้ผู้เรียนสังเกต หาเหตุผล และสรุปหลักเกณฑ์ได้ 
ข้อจ ากัด 

1. ครูควรจะได้ศึกษาภูมิหลังของนักเรียน และเมื่อมีความจ าเป็นควรให้ความรู้พ้ืนฐาน
แก่นักเรียนก่อนด าเนินการสาธิต 

2. การสาธิตถ้าใช้กับนักเรียนกลุ่มใหญ่เกินไป ครูควรจะต้องให้แน่ใจว่านักเรียนเห็นการ
สาธิตทั่วถึง 

3. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมการสาธิตเท่าที่จะท าได้ เช่น การเตรียม
วัสดุหรือแม้แต่การช่วยในการแสดงการสาธิตในส่วนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

4. การสาธิตที่ติดขัด บกพร่องหรือมีอุบัติเหตุจะไม่เป็นผลดีหรืออาจเป็นผลเสียโดยตรง
ต่อการเรียนการสอน ฉะนั้น ครูควรจะได้เตรียม และฝึกทักษะในการแสดงเรื่องที่จะสาธิตให้พร้อม 

5. โดยปกติการสาธิตจะใช้ควบคู่กับการบรรยายหรืออภิปราย ฉะนั้น ครูควรจัดให้ค า
บรรยายพอเหมาะและเปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปรายหรือซักถามข้อข้องใจได้เต็มที่ 

การน าวิธีการสอนแบบสาธิตไปใช้ 
พันพิพา  อุทัยสุข (2532: 84) การสอนแบบสาธิตจะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ

วิธีการสอนอย่างถูกวิธี แนวทางการใช้วิธีสอนแบบสาธิตให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
1. ในระหว่างที่ท าการสาธิต ผู้สอนต้องเอาใจใส่ต่อผู้เรียนทุกคนโดยมั่นใจว่าผู้เรียนทุกคน

ได้เห็นและก าลังสนใจการสาธิตอยู่ 
2. ในกรณีที่ผู้สอนเป็นผู้แสดงการสาธิตเอง ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

บ้าง เช่น ถ้าเวลามากพออาจให้ผู้เรียนออกมาแสดงบ้างเพ่ือเป็นการประเมินผลว่าผู้เรียนเข้าใจบทเรียน
นั้นมากน้อยเพียงใด 

3. ระหว่างที่ท าการสาธิต ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามเพราะอาจมีบางจุดหรือ
บางตอนที่ผู้เรียนสงสัย การตอบปัญหาของผู้สอนเกี่ยวกับข้อสงสัยนั้นๆ จะท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
บทเรียนได้ด ี
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4. ผู้สอนควรมั่นใจว่าการสาธิตนั้นๆ มีประโยชน์ต่อผู้เรียน ความมั่นใจดังกล่าวอาจใช้
วิธีการสังเกตในโอกาสต่างๆ ไป เช่น เมื่อมีการสาธิตเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารแล้วผู้เรียน
น าไปใช้หรือเปล่า ผู้สอนอาจสังเกตได้จากการรับประทานอาหารกลางวันของผู้เรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปมากน้อยเพียงใด ถ้าพฤติกรรมยังคงเดิมหรือไม่ค่อยมีมารยาทในการรับประทานแล้ว 
ผู้สอนอาจใช้วิธีกระตุ้นหรือตักเตือนให้น าสิ่งที่ ได้เรียนรู้จากการสาธิตมาใช้ก็จะเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จริง 

5. ในระหว่างการเรียนการสอนด้วยวิธีการสาธิต ผู้สอนไม่ควรบรรยายหรืออธิบายมาก
จนเกินไปเพราะจะท าให้การสาธิตขาดความตื่นเต้นเร้าใจไป ผู้เรียนเท่ากับได้เรียนรู้บทเรียนนั้นไปแล้ว 
ถ้าไม่สาธิตก็คงเข้าใจ ดังนั้น ผู้สอนก็ควรพิจารณาว่าตอนใดควรเสริมด้วยการอธิบายตอนใดไม่ควร
อธิบาย เป็นต้น 

6. ผู้สอนไม่ควรเร่งการสาธิต กล่าวคือ สาธิตให้ผู้เรียนดูเป็นล าดับขั้นตอน ไม่ควรคิดว่า
บางอย่างผู้เรียนเข้าใจแล้วและข้ามผ่านไปหรือเร่งการสอนจนผู้เรียนไม่เข้าใจก็จะเป็นการท าให้การ
สาธิตนั้นๆ ขาดคุณค่าไป 

 

วิธีสอนแบบอภิปราย 

 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 146) วิธีสอนแบบอภิปราย หมายถึง วิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพิจารณาหัวข้อที่กลุ่มมีความสนใจร่วมกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหา
ค าตอบแนวทางหรือเพ่ือแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกัน วิธีสอนแบบอภิปรายจึงเป็นวิธีสอนแบบที่ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียน คือ ได้คิด ได้ท า ได้แก้ปัญหา และได้ฝึกการร่วมกันท างานแบบประชาธิปไตย
ผู้เรียนจึงเป็นศูนย์กลางของการเรียน มีลักษณะการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) เป็นการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะการเรียนรู้ เช่น ทักษะการคิด การพูด การรับฟัง 
การแสดงความคิดเห็น การท างานร่วมกับกลุ่ม เป็นต้น 

ความมุ่งหมาย 

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเป็นการพัฒนาทักษะการพูด
และการคิด  

2. เพ่ือฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า ผู้ตาม การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

3. เพ่ือฝึกการค้นคว้าหาความรู้มาเพ่ืออภิปรายให้ผู้อ่ืนรับทราบ 

ขั้นตอนการสอนแบบอภิปราย มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมการอภิปราย ผู้สอนต้องเตรียมในสิ่งต่อไปนี้ 
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1.1 หัวข้อและรูปแบบการอภิปรายเตรียมให้สอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ของ
บทเรียน เวลาเรียน จ านวนผู้เรียน สถานที่ ฯลฯ เช่น ถ้ามีเวลาจ ากัดควรใช้แบบซุบซิบปรึกษา (Phillips 

66 หรือ Buzz Group) ถ้าต้องการรวบรวมความคิดอาจใช้แบบระดมสมอง (Brain Storming) ถ้ามี
เวลาให้ผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหาสาระความรู้มาล่วงหน้าควรใช้แบบซิมโพเซียน (Symposium) 

1.2 ผู้เรียน ผู้สอนควรได้ให้ผู้เรียนเตรียมตัวการอภิปรายมาล่วงหน้าทั้งด้านเนื้อหาสาระ 
และประเด็นความคิดส าคัญ และวิธีการพูดจะท าให้ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนแบบอภิปราย
อย่างแท้จริง 

1.3 ห้องเรียน ผู้สอนควรจัดโต๊ะเก้าอ้ีให้เหมาะสมกับรูปแบบการอภิปราย เช่น 

1.3.1 จดัแบบวงกลมหรือครึ่งวงกลม เหมาะส าหรับการอภิปรายแบบระดมสมอง 
1.3.2 จัดแบบรูปตัวยูหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหมาะส าหรับการอภิปรายกลุ่มใหญ่ 
1.3.3 จัดแบบรูปตัวที (T) หรือแบบเรียงแถวหน้ากระดาน เหมาะส าหรับการ

อภิปรายหมู่แบบพาเนล (Panel) 

1.3.4 สื่อการเรียน อาจต้องใช้เอกสารไว้แจกประกอบการ อาจมีการใช้สไลด์
ภาพ แผนภูมิ แผ่นใส ฯลฯ เพ่ือสรุปผลการอภิปรายหรือประกอบการอภิปรายของแต่ละกลุ่มผู้สอน
ต้องเตรียมไว้ให้พร้อม 

2. ขั้นด าเนินการอภิปราย ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการควบคุมการอภิปรายให้ด าเนิน
ไปได้ด้วยดีจึงต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 บอกหัวข้อหรือปัญหาที่จะอภิปรายให้ชัดเจน 

2.2 ระบุจุดประสงค์การอภิปรายให้ชัดเจน 

2.3 บอกเงื่อนไขหลักเกณฑ์การอภิปราย เช่น ระยะเวลาที่ใช้ รูปแบบวิธีการอภิปราย 
บทบาทหน้าที่ของผู้อภิปราย การรายงานผล ตลอดจนมารยาทในการพูด การรับฟังผู้อ่ืนและการเคารพ
มติของส่วนรวม 

2.4 ให้ด าเนินการอภิปรายโดยผู้สอนควรช่วยเหลือให้การอภิปรายด าเนินไปได้ด้วยดี
ขณะที่ผู้เรียนเข้ากลุ่มอภิปราย ผู้สอนไม่ควรเข้าไปก ากับหรือแทรกแซงผู้เรียนตลอด ควรคอยดูแลอยู่
ห่างๆ คอยกระตุ้นให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าเม่ือผู้เรียนต้องการเท่านั้น 

3. ขั้นสรุป ประกอบด้วย 

3.1 สรุปผลการอภิปราย เป็นช่วงที่ผู้แทนกลุ่มสรุปผลการอภิปราย น าเสนอผลการ
อภิปรายต่อที่ประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามผู้อภิปรายตอบค าถาม 
ผู้สอนอาจถามค าถามผู้อภิปรายได้ในสาระส าคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ ขณะเดียวกันช่วยกลุ่มอธิบาย
ให้เกิดความกระจ่างในเนื้อหาบางตอนได้ 
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3.2 สรุปบทเรียน ผู้สอนเป็นผู้สรุปเนื้อหาสาระส าคัญที่ได้จากการอภิปราย ควรได้
เสริมข้อคิดแทรกความรู้ ย้ าประเด็นส าคัญและสรุปแนวคิดหลักให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนแนวทางการน า
ความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิต การสรุปนั้นควรสรุปเป็นหัวข้อบนกระดานด าเพ่ือผู้เรียนจะได้ชัดเจน
และบันทึกไว้ได้ง่าย 

3.3 ประเมินผลการเรียน ผู้สอนควรมีการประเมินผลการอภิปรายภายหลังที่สิ้นสุด
บทเรียนเพ่ือดูว่าการเรียนการสอนในคาบเรียนนั้นๆ ด้วยวิธีการอภิปรายมีคุณค่าหรือมีข้อบกพร่อง
อย่างไร โดยประเมินให้ครอบคลุมถึงเนื้อหา หัวข้อการอภิปราย จุดประสงค์ รูปแบบ พฤติกรรรมของ
ผู้เรียน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการอภิปราย ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียน
การสอนด้วยวิธีการอภิปรายครั้งต่อไป 

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนแบบอภิปราย 

ข้อดี 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และฝึก

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2. ฝึกนิสัยความรับผิดชอบ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้จากแหล่งต่างๆ  
3. ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าพูด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก 

4. ฝึกความเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ถือ
ความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ 

5. ผู้เรียนได้รับความรู้กว้างขวาง และได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียน 

6. ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนเพราะเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมตลอดการเรียน 

7. ช่วยให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลดีขึ้น ท าให้ผู้สอนรู้ว่าใครกล้าพูด ใครสนใจ 
ตั้งใจ ใครมคีวามรู้ ความคิดเฉียบแหลมมากน้อยเพียงใด 

ข้อจ ากัด 

1. ผู้เรียนบางส่วนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นจะไม่เกิดการเรียนรู้เท่าท่ีควร 

2. ต้องใช้ระยะเวลานานถ้าจะให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง 
3. ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีข้อมูลในเรื่องท่ีจะอภิปราย 

การน าวิธีสอนแบบอภิปรายไปใช้ 
การน าวิธีสอนแบบอภิปรายไปใช้ ผู้สอนควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
1. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นให้มาก และเป็นผู้กระตุ้นให้ค าแนะน า

มากกว่าที่จะเป็นผู้พูดเอง 
2. ผู้สอนควรเป็นผู้มีใจกว้าง มีน้ าใจเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความคิดเห็นที่ได้จาก

การอภิปราย 
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3. ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้มีความพร้อมก่อนการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนต้องเตรียมตัวค้นคว้า
ข้อมูลเพื่ออภิปรายมาล่วงหน้า  

4. ผู้สอนควรก าหนดหัวข้อหรือประเด็นการอภิปรายให้ชัดเจน ให้เข้าใจตรงกัน เป็นหัวข้อ
ที่ยั่วยุให้มีการคิด อภิปรายได้อย่างกว้างขวาง และเรื่องที่จะอภิปรายควรจะส่งเสริมวิชาที่เรียน จุดประสงค์
ที่สอน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน 

5. ขณะที่ผู้เรียนอภิปราย ผู้สอนควรได้เก็บความคิดและข้อคิดเห็นของสมาชิกผู้อภิปราย
ไว้ให้มากท่ีสุดเพ่ือไว้ใช้ในการสรุปบทเรียน โดยสรุปเป็นแนวคิดหลักก่อนแล้วขยายด้วยแนวคิดย่อยท้ัง
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งประเด็นส าหรับการคิดและอภิปรายในครั้งต่อไป 

 

วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 146) วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอน
มอบหมายให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าหรือท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ
เพ่ือช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพราะได้ล งมือ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง  

ความมุ่งหมาย 

1. เพ่ือฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ 

2. เพ่ือฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนจนเกิดทักษะกระบวนการกลุ่ม สามารถน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตได้ 

3. เพ่ือฝึกคุณลักษณะนิสัยผู้เรียน เช่น ความรับผิดชอบในการท างาน ความมีระเบียบวินัย 
ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความมีน้ าใจ ฯลฯ 

4. เพ่ือฝึกทักษะการพูด การคิด การเขียนรายงาน การวิเคราะห์ การสรุป ฯลฯ 

5. เพ่ือฝึกความกล้าในการแสดงออก 

ขั้นตอนการสอน 

ขั้นตอนการสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดเตรียมวางแผนการสอน โดยเตรียมหัวข้องานที่จะมอบหมาย

ให้ท าเป็นกลุ่ม ก าหนดจุดมุ่งหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจนเตรียมสื่อการสอนและเอกสารที่ต้องใช้ใน
การสอน 

2. ขั้นด าเนินการสอน ประกอบด้วย 

2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นจูงความสนใจของผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน ให้ผู้เรียน
เกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ อาจใช้วิธีทบทวนความรู้เดิม สนทนา ซักถาม การอภิปรายน าเรื่อง ฯลฯ 
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นอกจากนี้ ผู้สอนควรได้แจ้งจุดประสงค์การสอน แจ้งขั้นตอนการท ากิจกรรม ก าหนดเวลา และข้อตกลง
อ่ืนๆ ให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกันก่อนเข้ากลุ่มท ากิจกรรม 

2.2 ขั้นสอน มีล าดับขั้นดังนี้  
2.2.1 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามจ านวนที่เหมาะสม   
2.2.2 ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ 

2.2.3 แจกเอกสาร บัตรค าถามหรือสื่อการเรียนที่ใช้ในการท ากิจกรรม 

2.2.4 ให้กลุ่มท ากิจกรรมที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาก าหนด 

2.2.5 ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลของกลุ่มตามที่ผู้สอนก าหนด 

2.3 ขั้นสรุป 

2.3.1 ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อสรุปความส าคัญจากการรายงานของแต่ละ
กลุ่มและผู้สอนให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 

2.3.2 สนทนาและซักถามผู้เรียนถึงประเด็นปัญหาส าคัญเพ่ือเป็นการวัดผล 

3. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการท างานกลุ่มผู้เรียนว่า ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในบทเรียน เกิดเจตคติ และทักษะในการท างานกลุ่มมากน้อยเพียงใด บรรลุตามจุดประสงค์
หรือไม่ ผู้สอนควรได้ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านต่างๆ ด้วย เช่น ความกระตือรือร้นในการ
แบ่งกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ความร่วมมือ ความรับผิดชอบ 
ความสนใจ ความกล้าแสดงออก ลักษณะการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี เป็นต้น 

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

ข้อดี 
1. ผู้เรียนได้ฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกหน้าที่ ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามในกลุ่ม ฝึกการ

ช่วยเหลือกันในการท างาน ฝึกการท างานอย่างเป็นระบบ ฝึกความสามัคคี ฯลฯ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ พึง
ประสงค์ มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตประจ าวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ค้นคว้า หาข้อมูลความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วยตนเอง ฝึกการ
เขียนรายงาน และฝึกการพูดเสนอผลงานต่อที่ประชุม 

3. เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผู้เรียนแต่ละคน 

4. ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น (Active Learning) เพราะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตลอดเวลา 

5. วิธีนี้ผู้สอนสามารถใช้ประกอบการสอนได้ทุกวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
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6. ท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในเวลาอันจ ากัดเพราะผู้เรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกัน
ท า ได้พ่ึงพาอาศัยกันและกัน 

ข้อจ ากัด 

ถ้าผู้สอนไม่เตรียมขั้นตอนการสอน ไม่เตรียมสื่อการเรียนการสอน ไม่เตรียมงานมอบหมาย
มาอย่างกระจ่างชัดเจน ความส าเร็จของการสอนจะไม่บรรลุตามเป้าหมาย 

การน าวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมไปใช้ 
การน าวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมไปใช้ ผู้สอนควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
1. ผู้สอนต้องเตรียมการสอนและมอบหมายงานกลุ่มให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับวัย 

ความสามารถ เวลาเรียน 

2. งานที่มอบหมายควรอยู่ในขอบเขตของหลักสูตร และเสริมความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
อย่างแท้จริง 

3. ในกรณีที่มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน ผู้สอนต้องก าหนดปริมาณงาน
และความยากง่ายของงานให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 

4. ขณะที่ผู้เรียนท างานกลุ่ม ผู้สอนต้องดูแลให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบการท างานกลุ่ม
ทั่วทุกคน บางครั้งอาจต้องกระตุ้นผู้เรียนบางคนที่ไม่สนใจท างานกลุ่ม 

5. ผู้สอนต้องเอาใจใส่ ดูแลให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า ผู้เรียน และย้ าระเบียบวินัย
ในการท างานกลุ่มถ้าเกิดความวุ่นวายในกลุ่ม 

6. ผู้สอนควรได้สรุปความรู้ความคิด ประเด็นส าคัญของงานที่ผู้เรียนท า ให้ผู้เรียนได้รับ
ตรงกันหลังจากท่ีผู้เรียนเสนอผลงานกลุ่มแล้ว 

7. ผู้สอนควรเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มหลายๆ ลักษณะเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
โดยอาจแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเล่นเกม ท าการทดลอง แสดงบทบาท ฝึกทักษะ แข่งขันตอบปัญหา ศึกษาจาก
ชุดการสอน แก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่างหรือสถานการณ์จ าลอง เป็นต้น 

8. การจัดกลุ่ม จะมีสมาชิกมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมาย เวลา ลักษณะ เนื้อหา 
และกิจกรรมที่จะจัด จากประสบการณ์การสอนพบว่าขนาดของกลุ่มย่อยมีสมาชิกประมาณ 4 -5 คน 
จะเหมาะสมเพราะทุกคนในกลุ่มจะร่วมกันคิดแก้ปัญหาหรือท างานที่ได้รับมอบหมายโดยทั่วถึงกัน  
ทุกคนจะให้ความร่วมมือต่อกลุ่มเป็นอย่างดี 

 

วิธีสอนแบบแก้ปัญหาหรือแบบวิทยาศาสตร์ 
 

อาภรณ์  ใจเที่ยง. (2550:153). วิธีสอนแบบแก้ปัญหา เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีขั้นตอน มีเหตุผล มี



161 

การรวบรวมข้อมูล มีการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล ดังนั้น จึงอาจเรียกวิธีสอนแบบนี้ว่า 
“วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์”  

ความมุ่งหมาย 

1. มุ่งฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และสรุป 

2. มุ่งฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์อันเป็นวิธีที่มีเหตุผล ซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อการที่ผู้เรียนจะน าวิธีการไปใช้แก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวันได้  

3. มุ่งฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ พิจารณาหาเหตุผล และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4. มุ่งฝึกความเชื่อม่ันในตัวเอง มีความคิดอิสระ และการท างานร่วมกลุ่มกับเพ่ือน 

ขั้นตอนการสอน 

ขั้นตอนการสอนแบบแก้ปัญหา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียม 

1.1 ผู้สอนศึกษาแผนการสอน เนื้อหา และจุดประสงค์การสอนอย่างละเอียด 

1.2 ผู้สอนวางแผนก าหนดกิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนปฏิบัติเป็นขั้นตอนตามล าดับ 

2. ขั้นด าเนินการสอน 

2.1 ขั้นก าหนดขอบเขตของปัญหา เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนมองเห็นปัญหา และก าหนด
ขอบเขตของปัญหา ผู้สอนอาจใช้วิธีเล่าเรื่อง สร้างสถานการณ์จ าลอง อภิปราย ศึกษากรณีเฉพาะราย ฯลฯ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นปัญหานั้น ถ้ามีหลายปัญหาอาจแยกเป็นข้อๆ ได้ ดังนั้น บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 

2.1.1 น าทางให้ผู้เรียนเห็นปัญหา 
2.1.2 จัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนเข้าใจปัญหา 
2.1.3 ช่วยตั้งจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน 

2.2 ขั้นตั้งสมมุติฐาน เป็นขั้นวางแนวทางท่ีจะหาค าตอบของปัญหา โดยให้ผู้เรียนตั้ง
สมมุติฐานว่า ปัญหานั้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรหรือวิธีการแก้ปัญหานั้นน่าจะแก้ไขได้โดยวิธีใดบ้าง 
บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 

2.2.1 ช่วยให้ผู้เรียนวางแผนจะแก้ปัญหาได้โดยวิธีใดบ้าง 
2.2.2 แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มรับผิดชอบงานตามความสามารถและความสนใจ 

2.3 ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการแก้ปัญหา โดยอาจค้นคว้าจากต ารา เอกสารต่างๆ จากการสัมภาษณ์ ซักถามผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ 
แล้วจดบันทึกข้อมูลไว้ บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 

2.3.1 แนะน าแหล่งความรู้เพ่ือค้นคว้าข้อมูล 

2.3.2 ติดต่อบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วงหน้าเพื่อให้สัมภาษณ์แก่ผู้เรียน 
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2.4 ขั้นทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าข้อมูลมาพิจารณาโดยเริ่มจาก
การทดลองปฏิบัติดู และน าผลจากการทดลองมาวิเคราะห์ว่าวิธีใดใช้ได้ผล ในการแก้ปัญหาอาจใช้ได้
หลายวิธีแตกต่างกันไป บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้  คือ สังเกตการณ์ทดลองหรือวิธีการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน และให้ค าแนะน า เมื่อจ าเป็นอ านวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งจ าเป็นต่างๆ ที่ผู้เรียน
ต้องการใช้ในการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.5 ขั้นประเมินและสรุป เป็นขั้นสุดท้ายของล าดับขั้นสอน เมื่อผู้เรียนไดท าการทดลอง
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 2.4 แล้วผู้เรียนย่อมสามารถประเมินผลวิธีการแก้ปัญหาและสรุปได้ว่า 
วิธีการใดได้ผลดีที่สุดในการแก้ปัญหานั้น บทบาทของผู้สอนในขั้นนี้ คือ 

2.5.1 ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรายงานวิธีการแก้ปัญหาตั้งแต่ขั้นที่ 1 จนถึงขั้นที่ 5 

2.5.2 ผู้สอนอภิปรายซักถามผู้เรียน ช่วยเสริม และสรุปประเด็นส าคัญของการเรียน
การสอนครั้งนี้ 

3. ขั้นประเมินผล 

3.1 ผู้สอนประเมินผล 

3.2 การท างานของผู้เรียน  

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนแบบแก้ปัญหา 

ข้อดี 
1. ผู้เรียนได้ฝึกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจ 

2. ผู้เรียนได้ฝึกการค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ  
3. เป็นการฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และฝึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

4. ประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รับการฝึกแก้ปัญหาจะมีประโยชน์ในการน าไปใช้ในชีวิตจริง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ข้อจ ากัด 

1. ผู้เรียนต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ถ้าผิดไปจะท าให้ได้ผลสรุปที่คลาดเคลื่อน
หรือผิดความจริงไป 

2. ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลจึงจะสรุปผลได้ดี 
3. ถ้าผู้สอนไม่คุ้นเคยกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์อาจจ าไปผิดทางได้ 
4. การก าหนดปัญหา ถ้าเลือกปัญหาไม่ดีจะท าให้การเรียนการสอนไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

การน าวิธีสอนแบบแก้ปัญหาไปใช้ 
การน าวิธีสอนแบบแก้ปัญหาไปใช้ ผู้สอนควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
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1. ปัญหาที่น ามาให้ผู้เรียนศึกษาควรเป็นปัญหาที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย ประสบการณ์
ของผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เช่น ปัญหาความไม่สะอาดของห้องเรียน ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเรียน ปัญหาอุบัติเหตุ ฯลฯ 

2. ถ้าผู้เรียนยังไม่เห็นปัญหา ผู้สอนควรใช้เทคนิคชี้น าให้ผู้เรียนคิดและมองเห็นปัญหา เช่น 
เทคนิคการถามค าถาม การเล่าเรื่อง การยกตัวอย่าง ฯลฯ 

3. ในการสอนต้องให้เวลาและให้อิสระแก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์และ
การสรุปผลข้อมูล 

4. ผู้สอนควรควบคุมให้การแก้ปัญหาของกลุ่มหรือรายบุคคลด าเนินไปด้วยดี และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการแก้ปัญหา 
 

วิธีสอนแบบทดลอง 
 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549:165) วิธีสอนแบบทดลอง หมายถึง วิธีสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยการทดลองเพ่ือพิสูจน์หลักการ ทฤษฎี ที่ผู้อื่นได้ค้นพบไว้ วิธีสอนแบบนี้มักใช้
ในวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ทดลองการเกิดเงา ทดลองการเพาะพืชด้วยเมล็ด ทดลองการสะท้อนของ
แสง ทดลองว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรง เป็นต้น 

ความมุ่งหมาย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทดลอง ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองต่างๆ ให้สามารถใช้ได้

อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ต่อไป 

3. เพ่ือฝึกการปฏิบัติงานทดลองค้นคว้าหาข้อเท็จจริงอย่างมีระบบขั้นตอนและรอบคอบ 

4. เพ่ือฝึกการสังเกต คิดวิเคราะห์ สรุปผล และรายงานตามความเป็นจริงที่ค้นพบ 

ขั้นตอนการสอน 

ขั้นตอนการสอนโดยการทดลอง มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรีมการทดลอง 

1.1 ก าหนดจุดประสงค์ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือครูหรือแผนการสอนแล้วตั้ง
จุดประสงค์การสอนให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมแต่ละด้านอย่างไรบ้างจากการเรียน
ด้วยการลงมือทดลองปฏิบัติ 

1.2 วางแผนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้สอนต้องล าดับขั้นตอนการสอนและเตรียมก าหนด
กิจกรรมไว้ล่วงหน้าว่าจะน าเข้าสู่บทเรียนอย่างไร ให้ผู้เรียนได้ทดลองตามล าดับขั้นอย่างไรบ้างสรุปผล
การทดลองและเสนอผลตอนใด อย่างไรหรือโดยวิธีใด เป็นต้น 
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1.3 จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ ตลอดจนแบบบันทึกผลการทดลองและแบบประเมินผล 
ผู้สอนต้องเตรียมไว้ให้พร้อม ให้มีจ านวนมากพอเพียงกับจ านวนนักเรียน และอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ 

1.4 ตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของเครื่องมือ วัสดุที่ใช้ ผู้ สอนควรได้
ทดลองใช้เครื่องมือก่อนสอนเพ่ือให้เห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และเพ่ือประโยชน์ในการ
แนะน า ตักเตือนผู้เรียนในขณะทดลอง 

1.5 เตรียมแบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนต้องก าหนดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสม ไม่ควรเป็น
กลุ่มใหญ่มากเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีทดลองอย่างทั่วถึง การแบ่งกลุ่มผู้เรียนนี้ต้องสอดคล้อง
กับจ านวนวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

2. ขั้นทดลอง 
2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเร้าความสนใจ ผู้สอนควรได้แจ้งจุดประสงค์การทดลอง 

ขั้นตอน วิธีการทดลอง แนะน าการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เรียนได้ทราบบทบาทของตน และให้
ศึกษาคู่มือปฏิบัติการก่อนการลงมือทดลอง 

2.2 ขั้นทดลอง ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการทดลอง โดยมีผู้สอนคอยดูแล แนะน า ช่วยเหลือ 
ถ้าเป็นการทดลองท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ผู้สอนต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

3. ขั้นเสนอผลการทดลอง ผู้เรียนน าเสนอผลการทดลอง และรายละเอียดประกอบ เช่น 
โครงการทดลอง การเตรียมการ วิธีการทดลอง และผลที่ได้จากการทดลอง 

4. ขั้นอภิปรายสรุปผล ในขั้นนี้ผู้เรียนจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีตนได้รับ เช่น บางกลุ่ม
อาจได้ผลการทดลองที่คลาดเคลื่อนก็จะได้ช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุว่าผิดพลาดที่ขั้นตอนใดและมีแนวทาง
ในการแก้ปัญหาอย่างไร ในขั้นนี้ผู้สอนจะมีบทบาทในการให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมย้ าประเด็นส าคัญ 
และสรุปหลักการ ความคิดรวบยอดที่ได้จากการทดลอง 

5. ขั้นประเมินผล เมื่อการอภิปรายสรุปผลเสร็จสิ้นลง ผู้สอนควรได้ประเมินผลผู้เรียน
ในด้านต่างๆ และแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในการทดลองที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป เช่น 
ประเมินด้านการใช้เครื่องมือ ด้านความละเอียดรอบคอบในการทดลอง ด้านการจดบันทึก ผลการ
ทดลอง ด้านการรายงานผล ด้านการให้ความร่วมมือกับกลุ่ม เป็นต้น 

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนแบบทดลอง 
ข้อดี 

1. ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ขณะลงมือปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง 
2. ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล 

3. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  
4. ผู้เรียนได้ทักษะของการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสังเกต การฝึกปฏิบัติ 

การค้นคว้าหาข้อมูล เป็นต้น 
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5. ผู้เรียนสามารถน าผลจากการทดลองไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาขั้นต่อไปและ
ในชีวิตจริง 

6. ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการทดลอง ท าให้บทเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น 

ข้อจ ากัด 

1. ในการด าเนินการทดลอง ถ้ากระท าผิดขั้นตอนอาจเกิดอันตรายได้ 
2. อาจเสียเวลาในการเรียนการสอนมากเพ่ือรอผลการทดลอง 
3. การสอนแบบทดลองบางครั้งต้องใช้ทรัพยากรมากท าให้มีการลงทุนสูง ซึ่งอาจไม่ได้ผล

คุ้มค่ากับการที่ได้ลงทุนไป 

4. ในบางครั้งถ้าเป็นการทดลองโดยกลุ่มอาจมีผู้เรียนหรือสมาชิกของกลุ่มหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงาน ท าให้การเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร 

การน าวิธีสอนแบบทดลองไปใช้ 
การน าวิธีสอนแบบทดลองไปใช้ ผู้สอนควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
1. วิธีสอนแบบทดลองใช้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องเกี่ยวกับ

พลังงาน สารเคมี การเจริญเติบโตของพืช ฯลฯ 

2. ถ้าเป็นการทดลองที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ต้องใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายหรือการทดลอง
ที่มีปฏิกิริยาการระเบิดควรใช้การสาธิตแทนการทดลอง 

3. ผู้สอนต้องวางแผนการสอนให้ละเอียดชัดเจนให้แน่ใจว่าแต่ละขั้นตอนจะท าอะไรบ้าง 
ท าอะไรก่อนหลัง และผู้สอนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ไว้ให้พร้อมเป็นส าคัญ 

4. ผู้สอนต้องเตรียมค าชี้แจงและวิธีการไว้อย่างละเอียดให้ผู้เรียนเข้าใจสามารถปฏิบัติ
ได้อาจเขียนไว้บนกระดานด าหรือจัดท าเป็นเอกสารให้ผู้เรียนได้ศึกษาท าความเข้าใจก่อนลงมือทดลอง 

5. การพิจารณาเลือกใช้วิธีสอนแบบทดลองให้ค านึงถึงจุดประสงค์การสอน เนื้อหาวิชา
ที่จะสอน ความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ และเวลาที่มี 

 

วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2544 :36) วิธีการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอน
สร้างสถานการณ์และบทบาทสมมุติขึ้นจากความเป็นจริงมาให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามที่ผู้เรียนคิดว่า
ควรจะเป็น ผู้สอนจะใช้การแสดงออกทั้งทางด้านความรู้ความคิด และพฤติกรรมของผู้แสดงมาเป็น
พ้ืนฐานในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนอันจะท าให้ผู้เรี ยนเข้าใจเนื้อหาสาระของ
บทเรียนอย่างลึกซึ้ง และรู้จักปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรม และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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ความมุ่งหมาย 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในพฤติกรรมและความรู้สึกของผู้อื่น 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ความรู้ความคิดในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออก ได้เรียนด้วยความเพลิดเพลิน 

5. เพ่ือให้การเรียนการสอนมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากขึ้น 

ลักษณะของบทบาทสมมุติ 
บทบาทสมมุติท่ีผู้เรียนแสดงออกแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. การแสดงบทบาทสมมุติแบบละคร เป็นการแสดงบทบาทตามเรื่องราวที่มีอยู่แล้วผู้
แสดงจะได้รับทราบเรื่องราวทั้งหมด แต่จะไม่ได้รับบทที่ก าหนดให้แสดงตามอย่างละเอียด ผู้แสดงจะต้อง
แสดงออกเองตามความคิดของตน และด าเนินเรื่องไปตามท้องเรื่องท่ีก าหนดไว้แล้วซึ่งมีลักษณะเหมือน
ละคร 

2. การแสดงบทบาทสมมุติแบบแก้ปัญหา เป็นการแสดงบทบาทสมมุติที่ผู้เรียนได้รับ
ทราบสถานการณ์เรื่องราวแต่เพียงเล็กน้อยเท่าที่จ าเป็น ซึ่งมักเป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหรือมีความ 
ขัดแย้งแฝงอยู่ผู้แสดงบทบาทจะใช้ความคิดของตนในการแสดงออกและแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเสรี 

ขั้นตอนการสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
การสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ  มี  5 ขั้นตอน ในแต่ละขั้น ตอนมี วิธีการสอน ดั งนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2544:37-40) 
1. ขั้นเตรียมการสอน เป็นการเตรียมใน 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 

1.1 เตรียมจุดประสงค์ของการแสดงบทบาทสมมุติให้แน่ชัดและเฉพาะเจาะจงว่า
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรบ้างจากการแสดง 

1.2 เตรียมสถานการณ์สมมุติ เพ่ือเล่าให้ผู้เรียนฟังโดยให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ การเตรียมสถานการณ์และบทบาทสมมุตินี้อาจเตรียมเขียนไว้อย่างละเอียดเพ่ือมอบให้แก่
ผู้เรียนหรือเตรียมเฉพาะสถานการณ์เพ่ือเล่าให้ผู้เรียนฟัง ส่วนรายละเอียดผู้เรียนต้องคิดเอง 

การเตรียมสถานการณ์และบทบาทสมมุตินี้ ควรให้มีความชัดเจน มีความยากง่ายให้
เหมาะสมกับระดับผู้เรียน มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และควรให้มีความขัดแย้งหรือปัญหาที่
จะต้องแก้ไขเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกคิดและแก้ปัญหา 

2. ขั้นด าเนินการสอน จัดแบ่งย่อยได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 ขั้นน าเข้าสู่การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ

และกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้สอนอาจใช้วิธีโยงประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน เล่าเรื่องราว
หรือสถานการณ์สมมุติ ชี้แจงประโยชน์ของการแสดงบทบาทสมมุติ และการร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหา 
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2.2 เลือกผู้แสดง เมื่อผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วผู้สอน
จะจัดตัวผู้แสดงในบทบาทต่างๆ ในการเลือกตัวผู้แสดงนั้นอาจใช้วิธีดังนี้ 

1) เลือกอย่างเจาะจง เช่น เลือกผู้ที่มีปัญหาออกมาแสดง เขาได้รู้สึกในปัญหา
และเห็นวิธีแก้ปัญหา 

2) เลือกผู้ที่มีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติ มีความสามารถเหมาะสมกับบทบาทที่
ก าหนดไว้ 

3) เลือกผู้แสดงโดยให้อาสาสมัครเพ่ือให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนและการ
ตัดสินใจ 

2.3 การเตรียมความพร้อมของผู้แสดง เมื่อเลือกผู้แสดงได้แล้วผู้สอนควรให้เวลาผู้
แสดงได้เตรียมตัวและตกลงกันก่อนการแสดง ผู้สอนควรช่วยให้ก าลังใจ ช่วยขจัดความตื่นเต้นประหม่า 
และความวิตกกังวลต่างๆ เพ่ือผู้แสดงได้แสดงอย่างเป็นธรรมชาติ 

2.4 การจัดฉากการแสดง การจัดฉากการแสดงอาจจะจัดแบบง่ายๆ ค านึงถึงความ
ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากร เช่น อาจสมมุติโดยการเลื่อนโต๊ะเพียงตัวเดียวเพราะการจัดฉากนี้เป็น
เพียงส่วนประกอบย่อยของการแสดง 

2.5 การเตรียมผู้สังเกตการณ์ ในขณะที่ผู้แสดงเตรียมตัวผู้สอนควรได้ใช้เวลานั้น
เตรียมผู้ชมด้วย โดยควรท าความเข้าใจกับผู้ชมว่าควรสังเกตอะไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
และอภิปรายในภายหลัง ผู้สอนอาจเตรียมหัวข้อการสังเกตหรือจัดท าแบบสังเกตการณ์เตรียมไว้ให้
พร้อมแล้วเลือกผู้สังเกตการณ์ช่วยกันดู และบันทึกพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อยๆ  

2.6 การแสดง เมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้วจึงเริ่มแสดง การแสดงนี้ควรปล่อยให้เป็นไป
ตามธรรมชาติ ผู้สอนและผู้ชมไม่ควรเข้าขัดกลางคัน นอกจากในกรณีที่ผู้แสดงต้องการความช่วยเหลือ 
ในขณะที่แสดงผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมของผู้แสดงและผู้ชมอย่างใกล้ชิด 

2.7 การตัดบท ผู้สอนหรือผู้ก ากับควรตัดบทหรือหยุดการแสดงเมื่อการแสดงผ่านไป
เป็นเวลาพอสมควร ไม่ควรปล่อยให้การแสดงเยิ่นเย้อเกินไปจะท าให้เสียเวลาและผู้ชมเกิดความเบื่อหน่าย 
การตัดบทควรจะท าเม่ือ 

1) การแสดงได้ให้ข้อมูลแก่กลุ่มเพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์และอภิปรายได้ 
2) ผู้ชมและผู้แสดงพอจะเล่าได้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้ามีการแสดงต่อไป 

3) ผู้แสดงไม่สามารถแสดงต่อไปได้เพราะเกิดความเข้าใจผิดบางประการหรือ
เกิดอารมณ์สะเทือนใจมากเกินไป 

4) การแสดงยึดเยื้อไม่ยอมจบหรือจบไม่ลง และผู้ชมหมดความสนใจที่จะชม
การแสดงจนจบเรื่อง 
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3. ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดง (ขั้นประเมินผล) ขั้นนี้ถือเป็นขั้นที่ส าคัญยิ่ง
ในการสอนเพราะเป็นขั้นที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้สังเกตเห็นและน ามาวิเคราะห์
อภิปรายจนเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับตนเอง ในขั้นนี้ครูควรจะเตรียมค าถามต่างๆ ไว้เป็น
แนวทางส าหรับตนเองที่จะใช้กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และอภิปรายร่วมกัน โดยทั่วๆ ไปวิธีการที่
ใช้ในการด าเนินการในขั้นนี้ มีดังนี้ 

3.1 ชี้แจงให้ทั้งผู้แสดงและผู้ชมเข้าใจว่าการอภิปรายจะเน้นที่เหตุผลและพฤติกรรม
ที่ผู้แสดงได้แสดงออกมาไม่ใช่เน้นที่ใครแสดงดีไม่ดีอย่างไร 

3.2 สัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้แสดง 
3.3 สัมภาษณ์ความรู้สึกและความคิดของผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม 

3.4 ให้กลุ่มผู้แสดงและผู้ชมวิเคราะห์เหตุการณ์ เสนอความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน 
โดยครูอาจใช้ค าถามต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด 

ข้อส าคัญข้อหนึ่งที่ครูพึงระวังในการด าเนินการอภิปราย ก็คือ ครูควรแสดงความเป็น
ประชาธิปไตย ให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ในการคิด ตัดสินใจ ไม่ประเมินค่าตัดสินความคิดเห็น
ของผู้เรียนอันอาจท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกท่ีแท้จริง 

4. ขั้นแสดงเพิ่มเติม หลังจากการวิเคราะห์และอภิปรายผลการแสดงแล้ว กลุ่มอาจจะ
เสนอแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ ครูอาจจะให้มีการแสดงเพ่ิมเติมก็ได้แต่ถ้าการ
แสดงเพิ่มเติมนี้ไม่จ าเป็น ครูสามารถข้ามข้ันไปถึงขั้นท่ี 5 เลยก็ได้ 

5. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป หลังจากจบการอภิปรายเกี่ยวกับการแสดง
แล้วครูควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีส่วนสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ศึกษา
แก่กันและกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์นี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวความคิดกว้างขวางขึ้น และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเห็นว่าสิ่งที่เรียนนั้นเกี่ยวข้องกับความจริง จะท าให้ผู้เรียนสามารถที่จะหาข้อสรุปหรือได้แนว 
ความคิดรวบยอดที่ตนสามารถเข้าใจได้อย่างดี 

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ 
ข้อดี 

1. ส่งเสริมให้บทเรียนน่าสนใจ และผ่อนคลายความเครียด 

2. สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก อารมณ์ และเจตคติของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
3. สร้างเสริมความสามัคคี และช่วยให้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีขึ้น 

4. ช่วยฝึกฝนแก้ปัญหา และการตัดสินใจของผู้เรียน 

5. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ลึกซึ้งข้ึน 

6. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการปรับหรือเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม รวมทั้งปฏิบัติตนในสังคม
ได้เหมาะสม 
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ข้อจ ากัด 

1. วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติต้องใช้เวลามาก โดยเฉพาะในขั้นอภิปราย ผู้สอนจึงควร
วางแผนและเตรียมการให้รัดกุม 

2. วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติอาจพบปัญหาในเรื่องการควบคุมชั้น ห้องเรียนมักจะเกิด
ความวุ่นวายสับสนอันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการแสดง ผู้สอนต้องวางแผนได้รัดกุม และพยายาม
ฝึกระเบียบวินัยให้ผู้เรียนตั้งแต่ในระยะแรก 

การน าวิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติไปใช้ 
การน าวิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมุติไปใช้ ผู้สอนควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
1. จุดประสงค์การสอน เป็นการสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านเจตคติ เช่น การเห็นใจผู้อ่ืน 

การมีความเมตตากรุณา ฯลฯ บทเรียนที่เหมาะสมเป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับพัฒนาสังคม พฤติกรรมของ
มนุษย์ในสังคม ดังนั้น ผู้สอนจึงต้องวิเคราะห์จุดประสงค์และเนื้อหา ถ้าเข้าเกณฑ์นี้ การสอนโดยให้
แสดงบทบาทสมมุติจะมีความหมายต่อผู้เรียนมาก 

2. ผู้สอน ผู้สอนต้องท าความเข้าใจให้กระจ่างกับขั้นตอนการสอนเพ่ือให้การสอนมีคุณค่า
ต่อผู้เรียน เช่น การเลือกปัญหาหรือเหตุการณ์มาศึกษา การเตรียมสถานการณ์ การเขียนบทบาทสมมุติ 
และการวิเคราะห์อภิปราย ถ้าผู้สอนขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง การสอนจะไม่บรรลุผลดังประสงค์ 

3. เวลา การสอนแบบนี้ต้องใช้เวลามาก ผู้สอนต้องวางแผนโดยอาจให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหา
มาก่อนจากบ้านจะช่วยลดเวลาได้บ้าง 

4. วิชา วิชาที่เหมาะสมกับการสอนแบบนี้ ได้แก่ กลุ่มสร้างลักษณะนิสัยในระดับประถมศึกษา 
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาหรือวิชาที่ต้องพัฒนาเจตคติให้แก่ผู้เรียน โดยผู้สอนอาจเลือก
เพียงบางบทเรียนที่เหมาะสมกับการใช้วิธีการนี้ 

5. วิธีสอนแบบนี้ใช้ได้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 

 

วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 

 

กระทรวงศึกษาธิการ  (2551: 214-216) วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน เป็นวิธีการสอนที่เน้น
ความส าคัญของนักเรียนหรือยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อ
ประสม (Multi Media Approach) และกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือส่งเสริม
ให้การเรียนการสอนมีชีวิตชีวา ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาสติปัญญาจากการกระท ากิจกรรม
และการศึกษาด้วยตนเอง โดยแต่ละศูนย์มีชุดการสอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้หมุนเวียนเรียนจนครบ
ทุกศูนย์  
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ความมุ่งหมาย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. เพ่ือฝึกการท างานเป็นกลุ่ม รู้จักเคารพสิทธิ และความคิดเห็นของผู้อื่น 

3. เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ และการท ากิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ
ของตนเอง 

องค์ประกอบของศูนย์การเรียน 

ศูนย์การเรียนมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 

1. บทบาทของผู้สอน 

2. บทบาทของผู้เรียน 

3. ชุดการสอน 

4. การจัดห้องเรียน 

สาระส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี ้
1. บทบาทของผู้สอน การสอนแบบศูนย์การเรียนแม้ว่าผู้สอนได้ลดบทบาทในการสอน

ลงไปมากแล้วก็ตาม แต่การสอนแบบศูนย์การเรียนจะขาดประสิทธิภาพไปถ้าขาดผู้สอนบทบาทของ
ผู้สอนแบบศูนย์การเรียน มีดังนี้ 

1.1 เป็นผู้ก ากับการเรียนรู้ 
1.2 เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมการเรียน 

1.3 บันทึกการพัฒนาของผู้เรียนแต่ละคน 

1.4 เป็นผู้เตรียมกิจกรรม และสื่อการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพที่
เปลี่ยนแปลง 

2. บทบาทของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน ดังนั้น จึงมีความส าคัญ
มาก บทบาทที่ถูกต้องของผู้เรียนจะท าให้การสอนแบบศูนย์การเรียนมีประสิทธิภาพ และมีผลลัพธ์ที่
น่าพอใจ บทบาท และหน้าที่ของผู้เรียน มีดังนี้ 

2.1 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเรียนแบบศูนย์การเรียน 

2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามค าสั่งที่ได้รับจากศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์อย่างเคร่งครัด 

2.3 ศึกษาให้ครบทุกทุกศูนย์กิจกรรม 

2.4 ให้ความร่วมมือกับทุกกลุ่มในการประกอบกิจกรรม รวมทั้งการเป็นผู้น าหรือผู้
ตามท่ีดีด้วย 

3. ชุดการสอน ในการสอนแบบศูนย์การเรียน ชุดการสอนถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ชุดการสอนจะเสนอเนื้อหาสาระในรูปสื่อประสม ซึ่งประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ ชุดการสอน
แต่ละชุดจะประกอบด้วย 
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3.1 คู่มือคร ู
3.2 แบบฝึกปฏิบัติส าหรับผู้เรียน 

3.3 สื่อส าหรับศูนย์กิจกรรม 

3.4 แบบทดสอบส าหรับการประเมินผล 

4. การจัดห้องเรียน การจัดห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนจัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามกลุ่ม
กิจกรรมที่ระบุไว้ในชุดการสอน การจัดกลุ่มกิจกรรมอาจแยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

4.1 จัดเป็นกลุ่มส าหรับให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมตามปกติ โดยวิธีดังกล่าวก็อาจจัด
ง่ายๆ โดยการจัดโต๊ะเก้าอ้ี 4-6 ตัว มารวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า “ศูนย์กิจกรรม” โดยนิยมจัดไว้กลางห้อง 

4.2 จัดกลุ่มตามความสนใจ จัดตามกลุ่มวิชาโดยจัดโต๊ะและเก้าอ้ีเป็นกลุ่มๆ วางเข้า
ชิดผนัง 

นอกจากนั้น ผู้สอนอาจตกแต่งห้องเรียนเพ่ือเสริมบรรยากาศของการเรียนรู้ เช่น มีป้าย
นิเทศ มีรูปภาพที่ผนังห้อง เป็นต้น 

ขั้นตอนการสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน สรุปได้ดังนี้ 
1. เลือกเรื่องท่ีจะสอน แล้วแบ่งเป็นหัวเรื่องย่อยประมาณ 4-6 หัวเรื่อง 
2. ก าหนดมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดของแต่ละหัวเรื่อง 
3. ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

4. ก าหนดกิจกรรมการเรียนโดยให้สอดคล้องกับหัวเรื่องของชุดการสอน 

5. ก าหนดสื่อการสอน สื่อการสอนที่จะใช้ควรเป็นสื่อที่มีราคาถูก และสามารถผลิต
เองได้ เช่น บัตรค าสั่ง บัตรเนื้อหา บัตรค า บัตรค าถาม บัตรภาพ กระดาษค าตอบ เกมต่างๆ บทเรียน
แบบโปรแกรม เป็นต้น 

6. เตรียมข้อสอบที่จะใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ออกข้อสอบให้สามารถวัดได้
ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ ควรเป็นข้อสอบแบบปรนัย 

ขั้นตอนการสอน 

การสอนแบบศูนย์การเรียนมีข้ันตอนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นทดสอบก่อนเรียน การทดสอบก่อนเรียนเป็นการวัดพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียน

ว่ามีความเข้าใจในเรื่องที่จะเรียนอย่างไร การทดสอบก่อนเรียนนี้ใช้เวลาไม่มากนัก อาจเพียง 5-10 นาท ี
เท่านั้น เมื่อผู้เรียนท าแบบบททดสอบเสร็จแล้วผู้สอนจะตรวจและให้คะแนนไว้ 

2. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน การน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้เรียนที่จะมีต่อ
บทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนนั้นใช้เวลาไม่มากเช่นกัน อาจเพียง 10-15 นาท ี
เช่น การน าเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่านิทาน ถ้าเป็นกลุ่มผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็กเร้าความสนใจหรือเป็น
การเล่นเกม แสดงบทบาทสมมุติอาจใช้สื่อประกอบ เป็นต้นว่า รูปภาพ แผนภูมิ ภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ 
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เมื่อน าเข้าสู่บทเรียนแล้ว ผู้สอนจะอธิบายให้ผู้เรียนทราบถึงศูนย์กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจที่จะเรียนพร้อมทั้งชี้แจ้งลักษณะของกิจกรรมที่มีอยู่ในแต่ละศูนย์ 

3. ขั้นประกอบกิจกรรมในการเรียน  โดยเริ่มต้น  ดังนี้ 
3.1 การแบ่งกลุ่มผู้เรียน การให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนจะ

แบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 5-6 กลุ่ม โดยมีวิธีแบ่งได้หลายแบบ เป็นต้นว่า แบ่งตามความเหมาะสม คือ 
คละกันระหว่างเด็กเรียนเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กเรียนอ่อน หรือให้ผู้เรียนเลือกกลุ่มเองได้ 

3.2 เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วผู้เรียนจะอ่านบัตรค าสั่งและปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นแต่
ละกลุ่มจะใช้เวลา 15-20 นาที เมื่อประกอบกิจกรรมตามที่มอบหมายแล้วเตรียมเปลี่ยนกลุ่มปฏิบัติ
กิจกรรมต่อไป 

3.3 การเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรม ผู้สอนจะให้ผู้เรียนเปลี่ยนกลุ่มเพ่ือให้ทุกคนได้ประกอบ
กิจกรรมทุกอย่างครบถ้วน 

4. ขั้นสรุปบทเรียน เมื่อผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรมครบทุกศูนย์แล้ว ผู้สอนจะต้องสรุป
บทเรียนอีกครั้งเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจกระจ่างชัดยิ่งขึ้น 

5. ขั้นประเมินผลการเรียน ผู้สอนจะให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะดูว่าผู้เรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียนเพียงใด กล่าวคือ เรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมเท่าใด โดยน าไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนที่ได้จาการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ส าหรับกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ท าไปแล้วนั้น ผู้สอนควรประเมินผลและให้คะแนนด้วยเพ่ือดู
ว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพเพียงใด 

ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน 

ข้อดี 
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเองท า

ให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองตามอัตภาพ 

2. ส่งเสริมความเป็นผู้ใฝ่รู้ของผู้เรียน เปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองแทนการเรียน
จากผู้สอนเพียงอย่างเดียว 

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบในการเรียนของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

4. ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพราะผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ร่วม

ปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์เดียวกัน มีการช่วยเหลือร่วมมือด าเนินกิจกรรมการเรียนร่วมกัน เช่น เด็กเก่ง
ช่วยเหลือเด็กอ่อน เป็นต้น 

6. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนผู้สอนเพราะผู้สอนมีบทบาทในการสอนน้อยลงมาก 

7. สามารถใช้ได้กับกลุ่มผู้เรียนจ านวนมาก 



173 

ข้อจ ากัด 

1. ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดท าชุดการสอน 

2. การให้กลุ่มผู้เรียนหมุนเวียนกันเรียนในแต่ละศูนย์อาจไม่เป็นไปตามล าดับขั้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้วิธีการสอน 

 

จากวิธีสอนแบบต่างๆ ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า แต่ละวิธีมีลักษณะเฉพาะของ
ตัวเอง ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกวิธีสอนมาใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและ
จุดประสงค์ของบทเรียน   

สุวัฒน์  มุทธเมธา (2523: 219-221) ได้เสนอแนะเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้วิธีสอนไว้ 
ดังนี้ 

1. วิธีการสอนควรเหมาะสมกับความสามารถ ความรู้ในเนื้อหาวิชาและความสนใจของ
ผู้สอน วิธีการสอนที่เหมาะสมควรจะเป็นวิธีการสอนที่ผู้สอนมีความพอใจ และสนุกสนานในการสอน
จะท าให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความพอใจและศรัทธาในตัวผู้สอนยิ่งขึ้น 

2. วิธีการสอนควรเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน วิธีการสอนบางวิธีอาจจะ
เหมาะกับเด็กในบางวัยอาจจะไม่เหมาะสม ผู้สอนจึงควรพิจารณาเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัย
และความสามารถของผู้เรียน 

3. วิธีการสอนจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสอน ในการก าหนดวัตถุประสงค์
การสอนบางครั้งผู้สอนอาจก าหนดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะลงไป เช่น ให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมมือกัน
ท างาน วิธีการสอนก็ควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อนี้ด้วย 

4. วิธีการสอนจะต้องสอดคล้องกับเวลาและสถานที่ บางครั้งผู้สอนมีเวลาในการสอนน้อย
จึงต้องหาวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเวลาที่ตนมีอยู่หรือในบางครั้งที่ผู้สอนต้องการสอนโดยการใช้สื่อ
โสตบางอย่าง เช่น การใช้ภาพสไลด์แต่ห้องเรียนสว่างมากเกินไป การสอนก็จะไม่ได้ผล 

5. วิธีการสอนจะต้องเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ผู้สอนจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าเนื้อหาวิชา
แต่ละเรื่องแต่ละตอนนั้นย่อมมีวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปจึงจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 

6. วิธีการสอนจะต้องเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน วิธีการสอนบางอย่างเหมาะสมกับการสอน
นักเรียนที่มีจ านวนมาก เช่น การสอนโดยการบรรยาย บางอย่างจะสอนได้เฉพาะนักเรียนกลุ่มน้อยๆ 
เช่น การสอนโดยการทดลอง ดังนั้น ผู้สอนจะต้องเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสม 

7. วิธีการสอนจะต้องเหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
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8. วิธีการสอนจะต้องให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนต่อผู้เรียน และผู้เรียน
ต่อผู้เรียน กล่าวคือ วิธีการสอนบางอย่างจะใช้ได้ผลดีต่อเมื่อนักเรียนมีความคุ้นเคยกันอยู่ก่อน เช่น 
การท างานเป็นกลุ่ม การอภิปราย เป็นต้น 

9. วิธีการสอนจะต้องเหมาะสมกับอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม การสอนที่ดีและเหมาะสม
ในชั้นเรียนนั้นควรจะเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องและตรงตามเจตนาของ
การใช้ 

วารี  ถิระจิตร (2530: 84-85) ในการที่ผู้สอนจะเลือกวิธีสอนมาใช้ ถ้าได้พิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับแล้วควรจะได้ค านึงถึงข้อต่อไปนี้   

1. วิธีสอนควรเสนอแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจต่อบทเรียนได้เป็น
อย่างดี โดยไม่ต้องใช้เวลามาก สามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงๆ 

2. วิธีสอนควรก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องกับสภาพความต้องการของสังคมและเป็นที่
ยอมรับ การแสดงแบบอย่างของครูจะช่วยสนองตอบทัศนคตินั้นๆ ด้วย 

3. วิธีสอนควรก่อให้เกิดทักษะต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการแสดงออกทางสังคม การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี มีความรับผิดชอบ ทักษะใน
การเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มและของสังคม เป็นต้น 

4. วิธีสอนควรก่อให้เกิดแนวทางที่จะน าความรู้ เจตคติ และทักษะต่างๆ ที่ได้ฝึกฝนเป็น
อย่างดี เอาไปใช้และปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได ้

สรุป ผู้สอนไม่ควรยึดวิธีสอนที่ตนถนัดเพียงวิธีเดียว ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมตาม
เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นหรืออาจใช้วิธีผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกันในการสอนแต่ละครั้ง เช่น อาจน าเข้า
สู่บทเรียนด้วยการบรรยาย ต่อด้วยการสอนโดยวิธีให้แสดงบทบาทสมมุติ  แล้วสรุปด้วยวิธีอภิปราย
หรือน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการสาธิตต่อด้วยขั้นการสอนโดยวิธีแบ่งกลุ่มกิจกรรม แล้วสรุปโดยวิธีบรรยาย 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะใช้วิธีการสอนแบบใดควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดเป็นส าคัญ 

 

สรุป 

 

วิธีสอน คือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนเพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ วิธีสอนมีหลายวิธี เช่น แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบแก้ปัญหา แบบทดลอง 
แบบศูนย์การเรียน วิธีสอนแบบบรรยาย แบบสาธิต แบบอภิปราย เป็นต้น แต่ละวิธีมีลักษณะ ความ
มุ่งหมาย ขั้นตอนการสอน ข้อดี ข้อจ ากัด และวิธีน าไปใช้แตกต่างกัน ผู้สอนควรเลือกใช้ให้สอดคล้อง
กับประสงค์การสอน เนื้อหาของบทเรียน ความสามารถ ความสนใจตามวัยของผู้เรียน เวลาและสถานที่ 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของการเรียน ในการเลือกใช้อาจใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการกับสาขา 
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วิชาอ่ืนได้ เทคนิคการสอนแบต่างๆ เป็นเทคนิคการสอนที่แต่ละวิธีสอนมีข้อและข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการสอนนั้นๆ การที่ครูผู้สอนได้ทราบจุดเด่นหรือจุดด้อยของการ
สอนแต่ละแบบจะช่วยให้ครูเลือกใช้วิธีสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหา และธรรมชาติของ
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและท้องถิ่น 

วิธีสอนที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายวิธี ดังนี้ 
1. วิธีสอนแบบบรรยาย  
2. วิธีสอนแบบสาธิต  
3. วิธีสอนแบบอภิปราย  
4. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม  
5. วิธีสอนแบบแก้ปัญหา  
6. วิธีสอนแบบทดลอง  
7. วิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมุติ  
8. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน   

 ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสม กับผู้เรียนแต่ละระดับ จะช่วยให้การเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ที่จุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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แบบฝึกหัดที่ 6 

วิธีสอน 

 

1. จงอธิบายความหมายของวิธีสอน  
1. จงอธิบายประเภทของวิธีสอน    
2. จงอธิบายลักษณะของวิธีสอนแบบต่างๆ    
3. จงอธิบายเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้วิธีสอน  
4. การสอนที่ดีที่ผู้เรียนควรปฏิบัติ คิดค้นโดยครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง  นึกศึกษาเห็นด้วย

หรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย 

5. จงอธิบายวิธีสอนที่พัฒนาความคิด และส่งเสริมให้นักเรียนได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง            
มา 1 วิธี 

6. ลักษณะส าคัญวิธีสอนแบบแก้ปัญหา เป็นอย่างไร อธิบาย 

7. ครูผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนอย่างไร ที่จะท าให้ผู้เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนสอน 

8. ไม่มีวิธีการสอนใดเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด กับค าถามนักศึกษามีความคิดอย่างไร จงอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

เอกสารอ้างอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 .  
    กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  
             . (2544).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 .  
    กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
กาญจนา  เกียรติประวัติ. (2534). วิธีสอนทั่วไปและทักษะการสอน. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 

ทิศนา  แขมมณี . (2545). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

พันทิพา  อุทัยสุข. (2532). “การสอนโดยยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง” ใน เอกสารการสอน ชุด วิชาวิทยาการ
การสอน หน่วยที่ 8-15. (พิมพ์ครั้งที่ 7). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ไพฑูรย์  สินลารัตน์. (2524). หลักและวิธีสอนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วารี  ถิระจิตร. (2530). การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์  
           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. (2549). เอกสารประกอบการสอน วิชานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ : ภาควิชา    

หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สุวัฒน์  มุทธเมธา. (2523). การเรียนการสอนปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
อาภรณ์  ใจเที่ยง. (2550). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7  
ทักษะการสอน    

 

หัวข้อเนื้อหา 
ความหมายของทักษะการสอน  
ความส าคัญของทักษะการสอน 

ลักษณะครูที่มีทักษะการสอน 

ทักษะการสอน 6 ทักษะ 

ทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทางเสริมบุคลิกภาพ และสื่อความหมาย  
ทักษะการใช้ค าถาม  
ทักษะการใช้สื่อการสอน  
สรุป   
แบบฝึกหัดที่ 7    

เอกสารอ้างอิง   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. มีความรู้ความสามารถอธิบายความหมายของทักษะการสอนได้  
2. มีความรู้ความสามารถอธิบายลักษณะครูที่มีทักษะการสอนได้ 
3. มีความรู้ความสามารถอธิบายทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทางเสริมบุคลิกภาพ และสื่อ

ความหมายได้ 

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ทักษะการสอนได้   
5. ผู้เรียนรู้คุณค่าจากการเรียน เรื่อง ทักษะการสอน และน าไปปรับใช้ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบสาธิต 

2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 กลุ่มการเรียน 
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2.3 วิธีสอนแบบสาธิต 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ทบทวนความรู้เดิม   
3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 

3.3 ผู้สอนเสนอภาพเกี่ยวกับเวลาด้วย Power point เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการสอน  
3.4 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของทักษะการสอนโดยสุ่มเรียกผู้เรียนอธิบาย 

ความหมายของทักษะการสอน 

ขั้นสอน 

3.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ โดยให้อภิปรายท าความเข้าใจร่วมกันให้
ชัดเจน และเตรียมน าเสนอ  

3.6 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเกี่ยวกับ เรื่อง ทักษะการสอน 

3.7 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย เรื่อง ทักษะการสอน   
ขั้นสรุป 

3.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง ทักษะการสอน 

3.9 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท    
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ  

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลประเมินผล   
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 7 

ทักษะการสอน 

 
ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือ  ท าอย่างไรจึงจะท าให้

นักเรียนสนใจบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นครูหรือผู้สอนที่ดีต้องประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 
ได้แก่ การมีความรู้ดี มีทักษะ เทคนิคการสอนหลากหลายเป็นอย่างดี และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ศรัทธาในอาชีพครู จึงเห็นได้ว่า ทักษะการสอนเป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เป็นครู
ประสบผลส าเร็จในอาชีพ ทักษะจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ ผู้ที่จะเป็น
ครูจึงจ าเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะการสอนในด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง ในบทนี้จึงกล่าวถึงทักษะการ
สอนต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับผู้เป็นครู ได้แก่ ทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทาง การใช้ค าถาม การใช้สื่อ
การสอน การใช้กระดานด า การอธิบายและเล่าเรื่อง และการเร้าความสนใจ กลวิธีต่างๆ ที่มาใช้ในการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ ถ้าครูขาดทักษะในการสอนก็จะท าให้เกิดความไม่มั่นใจในตนเอง และการสอน
ก็จะออกมาอย่างไม่มีประสิทธิผลแก่ผู้เรียน และก็จะไม่บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 

ความหมายของทักษะการสอน 

 

ทักษะการสอนเป็นกลวิธีที่ช่วยให้วิธีสอนแต่ละวิธีเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น มีนักการศึกษา
หลายท่านที่ให้ความหมายค าว่าทักษะการสอนดังนี้ 
 ทิศนา แขมมณี (2555 : 386) ทักษะการสอน หมายถึง ความสามารถในปฏิบัติการสอนด้าน
ต่างๆ  อย่างช านาญซึ่งจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอน ได้แก่ ความ
เข้าใจในเรื่องทฤษฏี หลักการสอน ระบบการสอน รูปแบบการเรียนการสอน  วิธีสอน เทคนิคการสอน 
และลงมือปฏิบัติตามความรู้ความเข้าใจนั้นจนสามารถปฏิบัติได้ผลดีอย่างคล่องแคล่วช านาญ 

           อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550:176) ทักษะการสอน หมายถึง ผู้ที่มีความช านาญในการสอน 
สามารถด าเนินการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว ราบรื่น และเรียบร้อย ท าให้ผู้เรียนเกิดความกระจ่างใน
การบทเรียนได ้

           ชาติชาย ม่วงปฐม (2560:11) ทักษะการสอน เป็นข้อปฏิบัติย่อยๆ ที่น าไปใช้ในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ เมื่อผู้สอน
สมารถใช้เทคนิคการสอนต่างๆจนช านาญจะเป็นผู้ที่มีทักษะการสอน 
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ความส าคัญของทักษะการสอน 

 

การที่ครูมีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจตลอดเวลาจนมีทักษะการสอน จะพัฒนา
สมรรถภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยให้ครูเกิดความมั่นใจใน
การน าเทคนิคต่างๆ ไปใช้ ทักษะการสอนจึงมีความส าคัญต่อครูผู้สอนเป็นอย่างมาก อารี พันธ์มณี. 
(2546:123) ความส าคัญของทักษะการสอน ดังนี้ 

1. ส่งเสริมความช านาญ 

2. ช่วยให้เกิดความม่ันใจ 

3. ช่วยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสอน 

4. ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ 

5. ท าให้เกิดความชื่นชมในตนเองและผู้อื่น ผู้เรียนจะต้องเกิดการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ความรู้ 
ทักษะ เจตคติ 
 

ลักษณะครูที่มีทักษะการสอน  

 

ครูที่มีทักษะการสอน หมายถึง ครูที่มีความช านาญในการสอน สามารถด าเนินการสอนและ
มีประสิทธิภาพในการสอนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีทักษะ มีเจตคติ
ที่ดี ครูที่มีทักษะการสอนจึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. สอนด้วยความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีความคล่องตัวในการแสดงออกของ
พฤติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้อง เหมาะสม ราบรื่น ไม่ติดขัด เช่น การพูด การอธิบาย การถาม
ค าถาม การเขียนกระดานด า การใช้สื่อการสอน ทุกพฤติกรรมครูแสดงออกด้วยความมั่นใจ ไม่ขัดเขิน
หรือไม่แน่ใจ ท าให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและส าเร็จลงด้วยความเรียบร้อยแม้อาจจะพบอุปสรรค
บ้างอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้ด้วยความม่ันใจ ไม่ท าให้เกิด 
ผลเสียต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ประการใด 

2. สอนด้วยความถูกต้องแม่นย า หมายถึง มีความถูกต้องแม่นย าทั้งด้านเนื้อหาสาระ
และวิธีการ กล่าวคือ เนื้อหาหรือประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียนมีความถูกต้องตรงตามทฤษฏี
หลักการ ผู้สอนสามารถให้เนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ได้ครอบขอบข่ายของวิชา และมีความแม่นย าในการ
ให้เนื้อหา โดยไม่ต้องดูโน้ตประกอบการสอนตลอดเวลา ส่วนด้านวิชาการหมายความว่าผู้สอนมีทักษะ
ในการใช้วิธีการสอนหรือจัดกระบวนการเรียนการสอนได้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาวิชา 
วัย ระดับสติปัญญาของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
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เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การรู้จักใช้ทักษะการเร้าความสนใจ การเสริม
ก าลังใจ การใช้ค าถามต่างๆ ได้ดี เป็นต้น 

3. สอนแล้วบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม ผู้สอนที่มีทักษะ
การสอนจะท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการสอนได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ ผู้เรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและต่อผู้สอนเกิดทักษะในการคิด 
ค้นคว้า ในการปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมาย ผู้สอนเองก็จะเกิดความสุขและความภาคภูมิใจใน
การสอน ส่วนผู้เรียนก็เกิดความสุขในการเรียน และภูมิใจในความส าเร็จของตนเองเช่นเดียวกัน 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550 : 174) กล่าวา ครูที่มีทักษะการสอน จึงควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 
“4 กระ” ดังนี้ 

1. กระตือรือร้น พฤติกรรมข้อนี้หมายความว่า ครูที่มีทักษะการสอนดีจะมีความกระตือรือร้น
ในการสอน และเทคนิควิธีในการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจ
เรียนตลอดจนจบชั่วโมงสอน 

2. กระฉับกระเฉง พฤติกรรมข้อนี้หมายความว่า ครูที่มีทักษะการสอนดีจะมีการแสดงออก
ที่กระฉับกระเฉง แคล่วคล่อง ไม่เคอะเขิน ไม่อืดอาด ชักช้า ครูจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกด้วยความ
มั่นใจ ทั้งอากัปกิริยา และทั้งวิธีการสอน กล่าวคือ มีความคล่องแคล่วในบุคลิกท่าทาง และมีความ
คล่องตัวในการสอนอันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระฉับกระเฉงในการเรียนด้วย 

3. กระจ่าง ข้อนี้หมายความว่า ครูที่มีทักษะการสอนดีจะมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับอย่างกระจ่างแจ้ง สามารถสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ท าให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนถูกต้องสมบูรณ์ ผู้สอนจะให้ความกระจ่างในบทเรียนแก่ผู้เรียนได้นั้น ตัวผู้สอน
เองจะต้องมีความกระจ่างในเนื้อหาสาระนั้นเสียก่อน ดังนั้น “กระจ่าง” ในข้อนี้จึงหมายถึง ความสามารถ
ของผู้สอนในการใช้ภาษาได้อย่างกระจ่าง และตนเองมีความรู้อย่างกระจ่างแจ้ง ซึ่งเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
แท้จริง 

4. กระบวนการ ข้อนี้หมายความว่า ครูที่มีทักษะการสอนดีจะมีความสามารถในการ
ด าเนินการสอนอย่างมีขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน เป็นไปตามล าดับ ไม่สับสน และไม่ขัดแย้งกัน และสามารถ
ด าเนินการสอนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ บรรลุจุดประสงค์การสอนตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครูที่มีทักษะการสอนดีจึงเป็นเรื่องครูที่มีความสามารถในการสอนอย่างเป็นกระบวนการ มีล าดับขั้นตอน
ในการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีตลอดเวลาเรียนนั้น 

กล่าวได้ว่า ครูที่มีทักษะการสอนดีจะมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง สอนได้อย่างกระจ่าง 
และมีกระบวนการในการสอนเป็นอย่างดี 
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ทักษะการสอน 6 ทักษะ 

 

 ความสามารถในการสอน ซึ่งทักษะจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้เองต้องฝึกฝน ผู้ที่เป็นครูควรได้มี
การฝึกฝนเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการสอนต่อไป เป็นที่เชื่อกันว่าการที่ครูจะมีความสารถในการใช้ทักษะให้
ได้ผลนั้นทักษะ อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550:178) การสอนที่ส าคัญที่จะช่วยเสริมให้การสอนสัมฤทธิผล มี 
6 ทักษะ ได้แก่ 

1. ทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทางเสริมบุคลิกภาพ และสื่อความหมาย 

2. ทักษะการใช้ค าถาม 

3.  ทักษะการใช้สื่อการสอน 

4. ทักษะการใช้กระดานด า 
5. ทักษะการอธิบายและเล่าเรื่อง 
6. ทักษะการเร้าความสนใจ 

ทักษะการสอนทั้ง 6 ทักษะ มีความหมายโดยเฉพาะ ดังนี้ 
1. ทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทางเสริมบุคลิกภาพ และสื่อความหมาย หมายถึง ความ 

สามารถในวิธีการพูด น้ าเสียง จังหวะ ประกอบกับการใช้กิริยาท่าทางชวนให้สื่อความเข้าใจได้กระจ่าง
ชัดเจน แนบเนียน ไม่เคอะเขิน และเหมาะกับบุคลิกภาพของผู้เป็นครู 

2. ทักษะการใช้ค าถาม หมายถึง ความสามารถในการตั้งค าถามและในวิธีถามเพ่ือให้
นักเรียนตอบโดยใช้การสังเกต ความคิดเห็น เหตุผล และอ่ืนๆ ที่ใช้ความสามารถในระดับสูงกว่าความจ า 
ทั้งให้มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในระหว่างกันและกันอีกด้วย 

3. ทักษะการใช้สื่อการสอน หมายถึง ความสามารถในการเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสม
กับข้ันตอนของการสอน และสามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างถูกต้องตามลักษณะวิธีที่ดีของการใช้ 

4. ทักษะการใช้กระดานด า หมายถึง ความสามารถในการกระดานด าให้เป็นประโยชน์
ต่อการสอน ทั้งด้านการเขียน การวาดภาพ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ ฯลฯ 

5. ทักษะการอธิบายและเล่าเรื่อง หมายถึง ความสามารถในการอธิบายเปรียบเทียบ 
เล่านิทาน เล่าประวัติ หรือยกตัวอย่าง โดยล าดับเรื่องใช้ท่าทาง น้ าเสียงในการอธิบายหรือเล่าเรื่อง   
แต่ละตอนได้อย่างเหมาะสม ชวนให้ติดตามโดยตลอด 

6. ทักษะการเร้าความสนใจ หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นหรือพร้อมที่จะเรียนโดยการเปลี่ยนวิธีสอนหรือเปลี่ยนกิจกรรมไปในลักษณะต่างๆ เพ่ือเร้า
ความสนใจในแต่ละข้ันตอนของการสอน โดยแต่ละทักษะมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทางเสริมบุคลิกภาพ และสื่อความหมาย 

 

การใช้วาจา กิริยาท่าทางเป็นพฤติกรรมแสดงออกที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้มีอาชีพครู ครู คือ 
ผู้อบรม สั่ง และสอนผู้เรียน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้การพูด การอธิบาย การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางประกอบ 
การพูด ดังนั้น ครูที่มีทักษะในการใช้วาจากิริยาท่าทางก็จะมีความสามารถในวิธีการพูด การใช้น้ าเสียง 
ใช้จังหวะประกอบกับการใช้กิริยาท่าทาง ชวนให้สนใจ สื่อความเข้าใจได้กระจ่างชัดเจน เหมาะสม ไม่เคอะเขิน 
และเหมาะกับบุคลิกภาพของผู้เป็นครู ถ้าครูมีทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทาง จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนได้ดี 

ประโยชน์ของการใช้วาจา กิริยาท่าทางเสริมบุคลิกภาพ และสื่อความหมาย 

1. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเคารพศรัทธา และเกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สอน เกิดความกระตือรือร้น
ที่จะร่วมกิจกรรม ท าให้ปัญหาความไม่สนใจเรียนหมดไป 

2. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนอย่างกระจ่างแจ้ง เพราะผู้สอนมีความสามารถ
ในการอธิบายบทเรียนหรือมอบหมายงานต่างๆ ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดี อันเป็นผลให้ผู้เรียนสนใจและพอใจ
ในการเรียนวิชานั้น 

3. ช่วยให้การควบคุมชั้นมีประสิทธิภาพ เพราะผู้เรียนยอมรับผู้สอน เมื่อผู้สอนอบรม
อย่างไรย่อมเชื่อฟังและปฏิบัติตาม 

พฤติกรรมของทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทาง ทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทาง ประกอบด้วย
พฤติกรรม ดังนี้ 

1. การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนอิริยาบถ 

2. การใช้มือและแขน 

3. การแสดงออกทางสีหน้า สายตา 
4. การทรงตัว การวางท่าทาง 
5. การใช้น้ าเสียง 
6. การแต่งกาย 

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู (2530: 3-11) ได้เสนอพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่
ไม่ดีของการใช้วาจา กิริยาท่าทางในด้านต่างๆ ไว้ดังนี้ 

1. การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนอิริยาบถ 

1.1 เดินดูให้ทั่วขณะคุมชั้นเรียนหรือให้งานนักเรียนท า 

1.2 เดินเข้าใกล้นักเรียนเมื่อเห็นนักเรียนไม่สนใจบทเรียน 

1.3 เดินอย่างสง่า ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปจนลุกลนระหว่าการสอน 

1.4 เปลี่ยนที่ยืนขณะอธิบาย 
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พฤติกรรมที่ไม่ดีของการเคลื่อนไหว และเปลี่ยนอิริยาบถ มีดังนี้ 
1)  เดินวนเวียนหน้าชั้นเรียนเวียนศีรษะ 

2)  เดินช้า อ้อยอิ่ง 
3)  เดินเอามือล้วงกระเป๋าแบบนักเลงโต 

4)  เดินกระแอม กระไอ ตลอดเวลา 
5)  ยืนเกาะอยู่กับที่ตลอดเวลา 
6)  ยืนเขย่าขาไปมาตลอดเวลา 
7)  ยืน-เดิน แคะขี้ตาขณะสอน 

8)  ชอบสะบัดผม เสยผม ปัดผม เกาผม 

9)  จับจมูก ไชจมูก แคะขี้มูก 

10)  ปัดมือไปมาตลอดเวลาขณะยืนสอน 

11)  เคาะหรือหักชอล์กเล่นหรือโยนชอล์กไปที่กระดานเมื่อเขียนเสร็จ 

12)  ใช้ชอล์กเขียนบนโต๊ะครูหรือโต๊ะนักเรียนขณะสอน 

13)  บี้นิ้วมือไปมาตลอดเวลา 
14)  เล่นหรือบิดของต่างๆ ขณะสอน เช่น กระดาษ สมุด ฯลฯ 

15)  ขยับกางเกงหรือเสื้อผ้าขณะสอน 

16)  ท าท่าทางไม่สุภาพ เช่น หยิบของสูงหรือก้มเก็บของ โดยไม่ระมัดระวัง
ถึงเรื่องการแต่งกาย 

17)  ท่าทางเอียงอาย เช่น ไม่สบตาผู้เรียน ฯลฯ 

18)  มีกิริยาท่าทางรีบเร่งลุกลนในขณะสอน 

2. การใช้มือและแขน 

2.1 ใช้มือส่งสัญญาณ เช่น กวักมือเรียก โบกให้ถอย ปรบมือ แสดงความยินดี ชมเชย 

2.2 ครูใช้นิ้วแตะริมฝีปากเพ่ือให้นักเรียนเงียบ 

2.3 เคาะโต๊ะเบาๆ เมื่อนักเรียนใจลอย 

2.4 ใช้นิ้วแตะที่ขมับในเชิงใช้ความคิด 

2.5 แตะไหล่นักเรียนเบาๆ เมื่อนักเรียนเหม่อลอย 

2.6 เคาะโต๊ะเบาๆ เพ่ือเรียกความสนใจใจบางโอกาส 

2.7 กอดอกขณะรอให้นักเรียนคิดหาค าตอบ 

2.8 ใช้มือประกอบท่าทางตามเนื้อเรื่อง ตามระดับเสียง ตามจังหวะ ฯลฯ 

พฤติกรรมที่ไม่ดีของการใช้มือและแขนประกอบการสอน มีดังนี้ 
1)  ใช้นิ้วหรือมือลบกระดาน 
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2)  ตบหรือใช้ไม้ฟาดโต๊ะแรงๆ 

3)  ผลักนักเรียนให้ถอยห่าง 
4)  ใช้ศอกกระทุ้งนักเรียน 

5)  ตบศีรษะนักเรียนแรงๆ 

6)  เขย่าชอล์กตลอดเวลา 
7)  หักชอล์กโยนไปท่ีนักเรียน 

8)  โยนสิ่งของให้นักเรียนรับ 

9)  ขยับพนักเก้าอ้ีไปมาอยู่เสมอ 

10)  เท้าเอวเมื่อไม่พอใจ 

11)  แกะ เกา ส่วนต่างๆ ขณะก าลังสอน 

12)  ดึงกระโปรงหรือกางเกงเวลาสอน 

13)  ทุบศีรษะตนเองเมื่อไม่ถูกใจหรือคิดไม่ออก 

14)  หักนิ้วมือเล่นให้เกิดเสียงดัง 
15)  ชอบถูมือไปมาขณะอธิบาย 

16)  เอาหัวแม่มือใส่ที่ขอบกางเกง 
3. การแสดงออกทางสีหน้า สายตา 

3.1 ยิ้มพร้อมพยักหน้ารับเมื่อนักเรียนท าความเคารพหรือขอโทษหรือขอบคุณ 

3.2 เมื่อนักเรียนตอบค าถามหรือข้อคิดเห็นที่ขบขัน ครูควรมีอารมณ์ร่วมด้วย 

3.3 เมื่อนักเรียนตอบนอกลู่นอกทาง ควรแสดงสีหน้าเฉยหรือนิ่ง 
3.4 เมื่อนักเรียนตอบถูกต้องหรือแสดงความคิดเห็นที่ดี ครูควรพยักหน้าพร้อมกับยิ้ม 

3.5 เมื่อนักเรียนตอบผิด ครูควรส่ายหน้าพร้อมๆ กับยิ้มน้อยๆ เพื่อมิให้นักเรียนเสีย
ก าลังใจ  

3.6 ขณะสอนควรมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 

3.7 แสดงสีหน้าตั้งใจฟังขณะนักเรียนถาม ตอบหรือแสดงความคิดเห็น 

3.8 แสดงสีหน้าประกอบให้เหมาะสมกับบทเรียนนั้นๆ 

3.9 ใช้สายตากวาดไปให้ทั่วห้อง และประสานสายตากับผู้เรียน 

พฤติกรรมที่ไม่ดีของการแสดงออกทางสีหน้า ใบหน้า สายตา มีดังนี้ 
1)  สีหน้าบึ้งตึง เคร่งเครียด เย็นชา เมื่อเดินเข้าห้องสอน 

2)  เมื่อนักเรียนตอบผิด ครูแสดงสีหน้าไม่พอใจหรือยิ้มเยาะหยันหรือท าท่า
ล้อเลียน 

3)  มองนักเรียนด้วยหางตา มองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า 



188 

4)  แสดงสีหน้าร าคาญเม่ือนักเรียนถาม 

5)  ไม่เก็บความรู้สึก เช่น หน้างอ เม้มริมฝีปาก หน้าบึ้ง เมื่อโกรธนักเรียน
หรือแสดงความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย 

6)  แสดงสีหน้าเฉยเมย เมื่อนักเรียนมีไมตรีจิตด้วย เช่น ทักทายหรือท า
ความเคารพ 

7)  ท าตาหวานกรุ้มกริ่มกับนักเรียน 

8)  หาวอย่างเปิดเผย 

9)  แลบลิ้นออกเลียริมฝีปากเสมอ 

10)  พูดไปหัวเราะไปอย่างไม่มีเหตุผลหรืออย่างไม่สมควร 

11)  ชอบระบายความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทางสีหน้าเป็นประจ า ฯลฯ 

12)  ดูนาฬิกาบ่อยๆ จนเป็นที่สังเกตได้ 
4. การวางท่าทางและการทรงตัวในขณะที่สอน 

4.1 ไม่วางท่าตามสบายเกินไปหรือตึงเครียดมากเกินไป 

4.2 เท้าท้ังสองข้างอยู่ห่างกันพอสมควร 

4.3 มีความเป็นตัวของตัวเอง 
พฤติกรรมที่ไม่ดีของการวางท่าทางและการทรงตัว มีดังนี้ 

1)  ตัวงอ หลังโก่ง ท้องป่อง 
2)  ยืนเกร็ง ยืนไหล่เอียงไปข้างหนึ่งหรือไหล่ห่อ 

3)  ยืนพิงกระดานด าหรือกระดิกเท้า 
4)  ยืนมองเพดานหรือมองไปนอกห้องตลอดเวลา 

5)  ยืนที่โต๊ะครู ถอดรองเท้าเข้า–ออกตลอดเวลา 
6)  ยืนชิดโต๊ะนักเรียนมากเกินไปขณะอธิบาย 

7)  นั่งหลับเวลานักเรียนท าแบบฝึกหัด 

8)  นั่งบนโต๊ะนักเรียนหรือโต๊ะครู 
9)  นั่งเขย่าเท้า 
10)  จับเนกไทเล่นไปมาขณะก าลังอธิบาย 

11)  ท าท่าทางเหมือนไม่มีชีวิต จิตใจ อ่อนเพลีย 

12)  ท าท่าทางแสดงตนเหนือนักเรียน เช่น เท้าสะเอว เอามือชี้กราด ฯลฯ 

5. การใช้น้ าเสียง 
5.1 เสียงดังฟังชัดเจน 

5.2 ออกเสียง ร/ ล และค าควบกล้ าได้ถูกต้อง 
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5.3 น้ าเสียงมีเสียงสูง ต่ า ตามเนื้อหาที่สอน 

5.4 เน้นเสียงพอสมควร 

5.5 มีหางเสียงพอสมควร 

5.6 ใช้ค าสุภาพ นุ่มนวล ไพเราะ 

5.7 ใช้ภาษาพูดกับนักเรียนได้เหมาะสม 

5.8 ใช้น้ าเสียงแสดงอารมณ์ได้ดี  
5.9 ใช้ถ้อยค าถูกต้องตามความนิยม 

5.10 น้ าเสียงแจ่มใส นุ่มนวลชวนฟัง 
5.11 เสียงที่พูดนั้นเข้ากับกาลเทศะ 

พฤติกรรมที่ไม่ดีของน้ าเสียง มีดังนี้ 
1)  เสียงค่อยเกินไปจนเด็กไม่ได้ยินทั่วห้อง พูดอ้อมแอ้มไม่เต็มเสียง และ

ขาดความหนักแน่น 

2)  ส าเนียงไม่ชัดเจน เสียงเหน่อ 

3)  พูดเสียงกระแทกดุดัน กระโชกโฮกฮาก เสียงแข็งกระด้างหรือตวาด
นักเรียน 

4)  พูดเสียงระดับเดียวกันตลอด ไม่มีการเปลี่ยนระดับเสียง 
5)  พูดเร็วมากเกินไปจนนักเรียนฟังไม่ทัน 

6)  พูดจาหยาบคาย ไม่สุภาพ พูดเสียดสีประชดประชัน สบถให้นักเรียนฟัง
เมื่อไม่สบอารมณ์ 

7)  ออกเสียงควบกล้ าตัว ร/ล ไม่ชัด 

8)  เสียงดังจนเกินไป จนเกือบจะเป็นตะโกน 

9)  พูดติดๆ ขัดๆ เหมือนคนติดอ่าง เสียงสั่นเครือเพราะประหม่า ไม่มั่นใจ
ตนเอง 

10)  ใช้ภาษาเขียนมาพูดกับนักเรียนเหมือนท่องมาสอน 

11)  พูดไม่มีจังหวะหยุดหรือบางทีหยุดนานเกินไป 

12)  พูดเสียงสูงเกินไป และต่ าจนเกินไป 

6. การแต่งกาย 

ลักษณะการแต่งกายท่ีเหมาะสม 

1) เสื้อผ้าสุภาพเรียบร้อยตามสมัยนิยม 

2) เสื้อผ้าสะอาดไม่ยับยู่ยี่ 
3) เสื้อผ้าไม่รัดรูป ไม่คับ กระโปรงไม่สั้น 
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4) ไม่สวมเครื่องประดับแวววาวมากเกินไป 

5) แต่งหน้าและผมแต่พอควร 

ฯลฯ 

ลักษณะการแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม 

1) สวมเสื้อผ้าที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น 

2) สวมเสื้อผ้าที่ไม่รีดหรือรีดไม่เรียบ 

3) ปล่อยชายเสื้อให้หลุดลุ่ยจากกระโปรงหรือกางเกง 
4) สวมเสื้อผ้าคอกว้างมากเกินไป 

5) สวมเสื้อผ้าที่คับหรือหลวมมากเกินไป 

6) สวมเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมกับวัย 

7) ใส่เครื่องประดับแวววาวมากเกินไป 

8) สวมรองเท้าไม่สุภาพเข้าสอน เช่น รองเท้าแตะ รองเท้าสีฉูดฉาด รองเท้าสกปรก ฯลฯ 

9) กระเป๋าถือมีลวดลายและสีฉูดฉาด ไม่สุภาพ ฯลฯ 

10) ใช้เครื่องส าอางมากเกินไป 

วิธีการใช้วาจา กิริยาท่าทาง   
การฝึกใช้วาจา กิริยาท่าทางเพ่ือเสริมบุคลิกภาพ และสื่อความหมาย มีความส าคัญท าให้

ผู้ฝึกปฏิบัติได้รู้จักตนเอง ได้เห็นข้อควรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ตรงจุด 
การฝึกใช้วาจา กิริยาท่าทาง ควรฝึกการแสดงพฤติกรรมออกด้านต่างๆ เช่น 

- การเคลื่อนไหว การเดิน การยืน 

- การใช้มือและแขน 

- การแสดงออกทางสีหน้า สายตา 
- การทรงตัว การวางท่าทาง 
- การใช้น้ าเสียง 
- การแต่งกาย 

วิธีการฝึก สรุปได้ 3 วิธี ดังนี้ 
1. ฝึกด้วยตัวเอง โดยใช้กระจกเป็นครู กระจกที่ใช้ส่องควรเป็นกระจกบานใหญ่สามารถ

มองเห็นได้ทั้งตัวเพ่ือดูพฤติกรรมแสดงท่าที ท่าทาง การใช้มือ การแสดงสีหน้า สายตาประกอบการพูด 
การยืน การเดิน การแต่งกาย ฯลฯ ของตนเอง จะช่วยให้ผู้ฝึกได้ทราบว่าควรปรับปรุงพฤติกรรมด้าน
การแสดงออกใดบ้าง และอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
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2. ฝึกโดยมีเพื่อนเป็นครู ผู้ฝึกควรมีความกล้าที่จะแสดงออกอย่างสมจริงต่อหน้าเพ่ือน 
และกล้าที่จะรับฟังข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับผู้เป็นครู ผู้เป็น
เพ่ือนควรสามารถที่จะให้ค าติชมได้อย่างถูกต้อง จริงใจ เพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนอย่างแท้จริง 

3. ฝึกโดยใช้เทปบันทึกภาพเป็นครู ขณะที่ฝึกการแสดงออกทางด้านการพูด การเดิน 
การยืน การใช้สีหน้า ท่าทางต่างๆ ฯลฯ จะมีการบันทึกภาพไว้ หลังจากนั้นน าแถบบันทึกภาพมาเปิดดู 
ผู้ฝึกจะได้เห็นบุคลิกลักษณะท่าทีการแสดงออกของตน วิทยากรหรืออาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนผู้เรียน 
มีส่วนในการให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ท าให้ผู้ฝึกสามารถปรับปรุงบุคลิกของตนได้ 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า ทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทาง เป็นทักษะส าคัญยิ่งที่ผู้เป็น
ครูจ าเป็นต้องฝึกฝนให้สามารถแสดงออกได้อย่างคล่องแคล่ว และเหมาะสม เพ่ือความส าเร็จในอาชีพ
ครูประการหนึ่ง 
 

ทักษะการใช้ค าถาม  
 

ค าถามมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนเป็นการกระตุ้นความคิดของผู้เรียน   
ถ้าผู้สอนมีความสามารถในการถามค าถามที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ได้ดี โดยเฉพาะหลักสูตรฉบับปัจจุบัน มุ่งให้ผู้เรียนได้คิด ได้แก้ปัญหา ได้วิเคราะห์ ได้หา
แนวทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องมีทักษะในการถามค าถามที่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและคิดเป็นดังที่หลักสูตรมุ่งหมายไว้ 

ประโยชน์ของค าถาม 

เมื่อพิจารณาประโยชน์ของค าถามทุกๆ ด้าน พอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
1. เพ่ือส่งเสริมทักษะทางการคิดให้แก่ผู้เรียน 

2. เพ่ือกระตุ้นความสนใจในการเรียน ท าให้ผู้เรียนตื่นตัว สนใจเรียนดีขึ้น 

3. ช่วยขยายความคิดและแนวทางในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

4. ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
6. ปลูกฝังนิสัยรักการค้นคว้าเพื่อหาค าตอบจากค าถามที่ได้รับ 

7. ใช้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี 
ประเภทของค าถาม 

พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์ (2544: 91-93) ค าถามมีหลายประเภท สามารถจ าแนกได้โดยใช้
เกณฑ์ต่างๆ เช่น ค าถามระดับต้น ค าถามระดับสูง ค าถามแบบปิด ค าถามแบบเปิด แต่ถ้าใช้การแบ่ง
ประเภทของค าถามตามระดับขั้นของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ตามแนวความคิด
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ของ เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom) จะได้เป็น 6 ประเภท เรียงตามล าดับการคิดต่ าสุด ดังนี้  
1) ถามความจ า 2) ถามความเข้าใจ 3) ถามการน าไปใช้ 4) ถามการวิเคราะห์ 5) ถามการสังเคราะห์ 
6) ถามการประเมินค่า ทั้ง 6 ประเภท สามารถแสดงดังภาพที่ 7.1  
 

          ถามการประเมินค่า   
      ถามการสังเคราะห์   
     ถามการวิเคราะห์   
    ถามการน าไปใช้     
    ถามความเข้าใจ     
  ถามความรู้ 

 

ภาพที่ 7.1 แสดงล าดับขั้นของค าถามตามแนวคิดของ บลูม 
 

จากประเภทของค าถามดังกล่าวเห็นได้ว่า การถามค าถามระดับสูง ได้แก่ การถามการน า 
ไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีเหตุผล และคิดน าไปใช้ได้ดี ผู้สอนจึงควรใช้ค าถามประเภทนี้ให้มาก 

ค าถามแบบปิด และค าถามแบบเปิด 

ถ้าพิจารณาจากลักษณะของค าตอบ จะสามารถแบ่งประเภทของค าถามได้ 2 ประเภท คือ 
ค าถามแบบปิด และค าถามแบบเปิด ดังนี้ 

1. ค าถามแบบปิด เป็นค าถามที่มีค าตอบเพียงอย่างเดียวหรือให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เหมาะสมส าหรับข้อมูลเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ ลักษณะค าถามมักใช้ค าว่า อะไร (What) ที่ไหน (Where) 

เมื่อไร (When) ใคร (Who) ใช่หรือไม่ (Yes-No Question) เป็นต้น เช่น 

- ประเทศไทยมีประชากรก่ีล้านคน 

- สุนทรภู่เกิดเม่ือไร 

- ผลงานของสุนทรภู่มีอะไรบ้าง 
- ใครเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย เป็นต้น 

2. ค าถามแบบเปิด เป็นค าถามที่มีค าตอบหลายอย่าง ผู้ตอบต้องใช้ความรู้ผนวกความคิด 
ให้เหตุผลประกอบการอธิบาย ลักษณะของค าถามจะใช้ค าว่าท าไม เพราะเหตุใด (Why) อย่างไร (How) 

ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไร เป็นต้น 

- ท าไมทะเลจึงเค็ม 

- เพราะเหตุใดหนังสือเล่มนี้จึงได้รับรางวัล 

- นักเรียนคิดว่าตัวละครใดเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นต้น 
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จากประเภทของค าถาม ทั้ง 2 แบบ ข้างต้นนี้ ครูผู้สอนควรใช้ค าถามแบบเปิดให้มากกว่า
แบบเปิด ซ่ึงเป็นการพัฒนาความคิดของนักเรียนได้ดี 

เทคนิคการถามค าถาม 

การถามค าถามมีประโยชน์ต่อผู้เรียนดังกล่าวมาแล้ว ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการถามค าถามของผู้สอนเป็นส าคัญประการหนึ่ง ถ้าผู้สอนมีทักษะและเทคนิค
ในการถามค าถามจะท าให้การเรียนการสอนมีคุณค่า เทคนิคในการถามค าถามอาจสรุปได้ดังนี้ 

1. ในการถามไม่ควรเจาะจงผู้ตอบหรือถามผู้เรียนตามล าดับ เพราะการรู้ตัวก่อนว่าจะตอบ
เมื่อใดนั้นจะท าให้ผู้ตอบไม่สนใจค าถามอ่ืนๆ การเรียนรู้จึงไม่เกิดข้ึน 

2. ในการถามค าถามไม่ควรถามซ้ าผู้เรียนบ่อยครั้ง เพราะการปฏิบัติดังนี้ผู้เรียนคนอื่นๆ 
จะเกิดความน้อยใจที่ผู้สอนไม่เห็นความส าคัญของตน จึงท าให้ไม่สนใจบทเรียน 

3. ในการถามค าถามไม่ควรเร่งรัดค าตอบจากผู้เรียน เมื่อถามค าถามไปแล้วควรเปิดโอกาส
ให้เด็กหยุดคิดค้นหาค าตอบบ้าง 

4. การถามค าถามควรใช้น้ าเสียงเร้าใจผู้ตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากตอบมากขึ้น 

5. ขณะที่ผู้ตอบหยุดคิดหรือลังเลในการที่จะตอบออกไป ครูควรให้ก าลังใจส่งเสริม ไม่ควร
คาดค้ันต าตอบหรือแสดงความเบื่อหน่ายหรือเรียกผู้อ่ืนตอบแทน เพราะจะท าให้ผู้เรียนเสียก าลังใจ 

6. ในการตอบค าถามหนึ่งๆ ผู้สอนไม่ควรคิดว่าต้องให้เด็กคนเดียวตอบ ค าถามนั้นควรเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนหลายๆ คนได้ตอบ เพราะจะเป็นการกระจายความคิดและท าให้มีข้อสรุปที่ดี 

7. ในการตอบค าถามของผู้เรียนอาจได้ค าตอบที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ค่อยมีเหตุผล
มากนัก ผู้สอนควรหาวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถหาค าตอบที่ถูกต้องได้ ไม่ควรปล่อยให้
ผู้เรียนเข้าใจอย่างผิดๆ ต่อไป โดยอาจถามค าถามใหม่หรืออธิบายเพิ่มเติม 

8. คุณค่าของการสอนโดยใช้ค าถามจะหมดไป ถ้าครูเป็นผู้ถามเองตอบเองหรือถามค าถาม
ลักษณะที่ทบทวนความจ าผู้เรียนมากเกินไป 

9. สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเองในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมในการ
ตอบค าถาม 

10. ในการตอบค าถามหนึ่งๆ ควรให้ผู้เรียนช่วยกันหาค าตอบในหลายๆ แนว ไม่ควรจ ากัด
เฉพาะค าตอบเดียว 

11. ใช้ค าถามที่ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 

12. ควรวิเคราะห์ค าถามที่ถามไปแล้วเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้ในโอกาสอ่ืนๆ ต่อไป 
(พันทิพา  อุทัยสุข, 2532: 76) 

 

 



194 

ข้อควรค านึงถึงในการถามค าถาม 

ในการถามค าถามผู้สอนควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
1. เป็นการถามค าถามที่ตรงประเด็น ควรถามค าถามให้เฉพาะเจาะจง กระชับและชัดเจน 

2. ใช้ภาษาท่ีง่ายแก่การเข้าใจ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกับความต้องการของผู้สอน 

3. ถ้าผู้เรียนตอบถูกควรมีการเสริมก าลังใจ และถ้าตอบไม่ถูกควรเสริมแรงกระตุ้นเพ่ือให้
พยายามต่อไป 

4. ถ้าไม่มีค าตอบควรถามใหม่ ใช้ค าถามที่ง่ายขึ้นหรืออธิบายขยายความ ท าให้ผู้เรียนได้
แนวทางในการตอบ 

5. ใช้ค าถามให้สอดคล้องกับเนื้อหา วัย สติปัญญาของผู้เรียน 

6. ควรกระตุ้นผู้ที่ไม่สนใจตอบค าถามให้มีส่วนร่วมในการคิดตอบด้วย 

7. ใช้ค าถามให้กลมกลืนกันไปในขั้นตอนต่างๆ ของการสอน เป็นการถามที่ถูกจังหวะ
และโอกาส 

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ครูควรใช้ค าถามในหลายลักษณะโดยไม่ถามเฉพาะความรู้ความจ า 
ประเภทของค าถามที่ควรน ามาใช้ ได้แก่ ค าถามที่ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า 
และการน าไปใช้ ตลอดจนควรเป็นค าถามแบบเปิดที่นักเรียนต้องใช้ความคิดในการตอบอย่างมีเหตุผล 
ก็จะเป็นการพัฒนานักเรียนในด้านการคิดเป็นได้เป็นอย่างดี 
 

ทักษะการใช้สื่อการสอน 

 

สื่อการสอนเปรียบได้กับมือที่สามของครูเพราะครูสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องทุนแรง ช่วยเสริม
ให้การสอนน่าสนใจ และลดพลังงานการที่ครูต้องพูดอธิบายให้น้อยลงได้ เป็นการประหยัดการสอนลง 
สื่อการสอนจะช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ช่วยสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้น และช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ตลอดจนจ าได้นาน สื่อการสอนแบ่งได้เป็นสื่อประเภทวัสดุ เช่น ของจริง ของจ าลอง 
รูปภาพ บัตรค า แผนภูมิ แผนที่ หนังสือ ฯลฯ สื่อประเภทอุปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ วิทยุ 
โทรทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ และสื่อประเภทวิธีการ ได้แก่ กิจกรรมทุกอย่างที่ครูหรือนักเรียนจัดขึ้น
ทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การสาธิต การแสดงบทบาทสมมุติ การแสดงละคร การเชิดหุ่น การศึกษา
นอกสถานที่ ฯลฯ เนื่องจากสื่อมีหลายประเภท ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหา วิชา 
จุดประสงค์ของบทเรียน ลักษณะของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
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ประโยชน์ของสื่อการสอน 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550:191) สื่อการสอนให้ประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอน ดังนี้ 
สื่อกับผู้เรียน 

 1.เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะอันสั้นและสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอด
ในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

2. สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความสนุกและไม่
เบื่อหน่ายการเรียน 

3. การใช้สื่อจะท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น และเกิด
ประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรียนนั้น 

4. ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ท าให้เกิดมนุษย
สัมพันธ์อันดีในระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอนด้วย 

5. ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น 

6. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการเรียน
การสอนรายบุคคล 

สื่อกับผู้สอน  
กิดานันท์  มลิทอง (2543: 81-82) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของสื่อกับผู้สอน ดังนี้  
1. การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอนช่วยให้บรรยากาศในการเรียน

น่าสนใจยิ่งขึ้น ท าให้ผู้สอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้การบรรยายแต่เพียง
อย่างเดียว เป็นการสร้างความเชื่อม่ันในตัวเองให้เพ่ิมข้ึนด้วย 

2. สื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหา เพราะบางครั้งอาจให้
ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อได้เอง 

3. เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ เพ่ือใช้
เป็นสื่อการสอน ตลอดจนคิดค้น เทคนิค วิธีการต่างๆ เพ่ือให้การเรียนรู้น่าสนใจ 

 

สรุป   
  

ครูที่มีทักษะการสอน หมายถึง ครูที่มีความช านาญในการสอน สามารถด าเนินการสอน 
และมีประสิทธิภาพในการสอนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีทักษะ           
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มีเจตคติที่ดี ครูที่มีทักษะการสอนจึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ สอนด้วยความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง  
สอนด้วยความถูกต้องแม่นย า  สอนแล้วบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม  

ทักษะสอนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะท าอย่างไรจึงจะ
สามารถดึงดูด  ความสนใจของผู้เรียนในระหว่างท ากิจกรรมการเรียนการสอน  และครูจะใช้ทักษะ
การสอนใด จึงช่วยการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่ต้องการทักษะการสอนต่างๆ ที่ช่วยให้การ
เรียนการสอน ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ความส าคัญของทักษะการ
สอน ส่งเสริมความช านาญ ช่วยให้เกิดความมั่นใจ ช่วยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสอน ช่วยให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความชื่นชมในตนเองและผู้อ่ืน ผู้เรียนจะต้องเกิดการเรียนรู้ 3 ด้าน 
คือ ความรู้ ทักษะ เจตคติได้แก่ ทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทางเสริมบุคลิกภาพ และสื่อความหมาย 
ทักษะการใช้ค าถาม ทักษะการใช้สื่อการสอน  ทักษะการใช้กระดานด า ทักษะการอธิบายและเล่า
เรื่อง  ทักษะการเร้าความสนใจ  

สื่อการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผู้สอนได้น าไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้น
ก่อนที่จะน าสื่อแต่ละอย่างไปใช้ ผู้สอนจึงควรที่จะได้ศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน 
ข้อดีและข้อจ ากัดอันเกี่ยวเนื่องกับตัวสื่อและการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตลอดจนการผลิตและการใช้สื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนด้วย ทั้ งนี้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ประโยชน์ของสื่อกับผู้สอน ดังนี้ การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ประกอบการเรียนการสอนช่วยให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น สื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระของ
ผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหา และเป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอ  
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แบบฝึกหัดที่ 7 

ทักษะการสอน 

 

1. จงอธิบายความหมายของทักษะการสอน  
2. จงอธิบายความส าคัญของทักษะการสอน 

3. จงอธิบายลักษณะครูที่มีทักษะการสอน 

4. จงอธิบายทักษะการสอน 6 ทักษะ 

5. จงอธิบายทักษะการใช้วาจา กิริยาท่าทางเสริมบุคลิกภาพ และสื่อความหมาย   
6. จงอธิบายทักษะการใช้ค าถาม 

7 จงอธิบายทักษะการใช้สื่อการสอน  
8. ถ้านักศึกษาได้รับมอบหมายให้เตรียมการสอนทักษะใดทักษะหนึ่ง จงเขียนแผนการ

จัดการเรียนรู้ โดยเลือกเอาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับใดก็ได้ คนละ 1 ทักษะ 
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เอกสารอ้างอิง 
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ทิศนา  แขมมณี . (2555). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ มี

ประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 16).  กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พันทิพา  อุทัยสุข. (2532). “การสอนโดยยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลาง” ในเอกสารการสอน ชุด วิชาวิทยาการ

การสอน หน่วยที่ 8-15. (พิมพ์ครั้งที่ 7). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
พิมพันธ์  เดชะคุปต์. (2544). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: แนวคิด วิธี และเทคนิค

การสอน 2. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเมนท.์ 
 ศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
หน่วยศึกษานิเทศก์, กรมการฝึกหัดครู. (2530). กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พุทธศักราช 

2531. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา. 
อาภรณ์  ใจเที่ยง. (2550). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8   
การวางแผนการสอน   

 

หัวข้อเนื้อหา 
ความหมายของการวางแผนการสอน 

ความส าคัญของการวางแผนการสอน 

ลักษณะการวางแผนการสอน 

ก าหนดการสอน 

แผนการสอน 

ลักษณะของแผนการสอนที่ดี 
การจัดท าแผนการสอน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการสอน  
สรุป   
แบบฝึกหัดที่ 8    

เอกสารอ้างอิง   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. มีความรู้ความสามารถอธิบายความหมายของการวางแผนการสอนได้  
2. มีความรู้ความสามารถในการเขียนแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถวิเคราะห์ท าแผนการสอนได้   
4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญจากการเรียน เรื่อง การวางแผนการสอน และน าไป

ปรับใช้ได้ถูกต้อง 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบสาธิต 

2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 กลุ่มการเรียน 

2.3 วิธีสอนแบบสาธิต 
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3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ทบทวนความรู้เดิม   
3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 

3.3 ผู้สอนเสนอภาพด้วย Power point เช่น เนื้อหาเก่ียวกับแผนการสอน  
3.4 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของทักษะการสอนโดยสุ่มเรียกผู้เรียนอธิบาย 

ความหมายของแผนการสอน 

ขั้นสอน 

3.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ โดยให้อภิปรายท าความเข้าใจร่วมกันให้
ชัดเจน และเตรียมน าเสนอ  

3.6 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเกี่ยวกับ เรื่อง การวางแผนการสอน  
3.7 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย เรื่อง การวางแผนการสอน   
ขั้นสรุป 

3.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง การวางแผนกาสอน  
3.9 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท    

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ  

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลประเมินผล  
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทที่ 8 

การวางแผนการสอน 

 

การวางแผนการสอน หรือการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นภารกิจส าคัญของครูผู้สอน 
ท าให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพ่ือจุดประสงค์อะไร สอนอย่างไร ใช้สื่ออะไร และวัดผล
ประเมินผลโดยวิธีใด เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอน การที่ผู้สอนได้วางแผนการสอนที่ถูกต้อง
ตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความม่ันใจในการสอน ท าให้สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา สอนอย่างมีแนวทาง
และมีเป้าหมาย และเป็นการสอนที่ให้คุณค่าแก่ผู้เรียนต้องมีการวางแผนการสอนโดยการท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งครูต้องมีความรู้ในเรื่องการเขียนแผนการสอน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละครั้งของการสอน ดังนั้นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะ ขั้นตอนการจัดท า และหลักการวางแผนการสอน ตลอดจนลักษณะ
ของแผนการสอนที่ดี เพ่ือส่งผลให้การเรียนการสอนด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

ความหมายของการวางแผนการสอน 

 

การวางแผนการสอนหรือการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการบันทึกกิจกรรมประจ าวันที่
ครูผู้จัดการเรียนรู้จัดท าขึ้นจากสาระการเรียนรู้ นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการวาง
แผนการสอนหรือการวางแผนการการจัดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 

เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ (2552 :87) อธิบายว่า การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
หมายถึง วัสดุหลักสูตรที่ควรพัฒนามาจากหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนบรรลุเป้าสงค์ตามมาตรฐานการเรียนของหลักสูตร เป็นส่วนที่แสดงการจัดการเรียนการสอนตาม
บทเรียน และประสบการณ์การเรียนรู้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ 

ณัฐวุฒิ  กิจรุ่งเรื่อง และคณะ (2545:45) ให้แนวคิดว่าการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
หมายถึงการเตรียมการจักการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตร
ก าหนดและแผนการจัดการเรียนรู้มี 2 ระดับได้แก่ ระดับหน่วยการเรียน และระดับบทเรียน 

รุจิร์ ภู่สาระ (2545:92) อธิบายว่าการวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอน
หรือโครงการที่จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ในการปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างเป็น
ระบบ และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ 
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ชวลิต ชูก าแพง (2553 :65) ให้ความหมายการวางแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้หมายถึง เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรของครูผู้สอนที่เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละครั้งโดยใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง เนื้อหาเวลา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 

  ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545: 129) อธิบายไว้ว่า การวางแผนการสอนเป็นการเตรียมตัว
ล่วงหน้าก่อนสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ปัญหา การส ารวจทรัพยากร การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน การก าหนดมโนมติ วัตถุประสงค์ 
กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน และการประเมินผล แล้วเขียนแผนออกมาในรูปแบบการสอน 

ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2542: 157) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวางแผนการสอน คือ กิจกรรมในการ
คิดและการท าของครูก่อนที่จะเริ่มด าเนินการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย  การ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย การคัดเลือกเนื้อหา การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกต ารา เอกสาร 
อุปกรณ์ การประเมินผล และการพิมพ์ประมวลการสอนรายวิชา 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นพิจารณาได้ว่า เป็นความหมายที่อธิบายถึงกิจกรรมและข้อมูล
ที่จะต้องใช้ในการวางแผนการสอน จึงสรุปความหมายได้ว่า การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

การวางแผนการสอน คือ การเตรียมการสอนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ลวงหน้าเพ่ือเป็น
แนวทางการสอนส าหรับครู จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลที่ผู้สอนต้องเตรียมในการวางแผนการสอน ได้แก่ 

1. การก าหนดจุดประสงค์ 
2. การคัดเลือกเนื้อหา 
3. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การเลือกสื่อการเรียนการสอน 

5. การวัดผลประเมินผล 

ผู้สอนควรได้จัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้อย่างสอดคล้องต่อเนื่องกัน เพ่ือประโยชน์ในการน าไป
ปฏิบัติจริง 
 

ความส าคัญของการวางแผนการสอน 

 

การวางแผนการสอน หรือการวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นงานส าคัญของครูผู้สอน การสอน
จะประสบผลส าเร็จด้วยดีหรือไม่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผนการสอนเป็นส าคัญประการหนึ่ง 
ถ้าผู้สอนมีการวางแผนการสอนที่ดีก็เท่ากับบรรลุจุดมุ่งหมายปลายทางไปแล้วครึ่งหนึ่ง การวางแผน
การสอนจึงมีความส าคัญหลายประการ ในการวางแผนการสอน จึงเป็นการเตรียมการสอนส าหรับการ
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สอนล่วงหน้า ครอบคลุมภารกิจในชั้นเรียนที่ครูจะต้องด าเนินการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง และ
นอกจากนั้นแล้วยังรวมไปถึงการวางแผนกิจกรรมการเรียนตลอดภาคเรียน และตลอดปีการศึกษาด้วย 
การเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างนี้จะเป็นผลดีต่อผู้สอน สามารถจัดประสบการณ์ และกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอนสอดคล่องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิเคราะห์ล าดับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดการเตรียมสื่ออุปกรณ์ ตามที่ระบุไว้ในบทเรียนที่จะสอนในแต่ละ
ชั่วโมง ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามหลักสูตรการศึกษาท่ีตั้งไว้ การวางแผนการสอน
หรือการวางแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จะอ านวยประโยชน์ทั้งผู้สอนและผู้เรียน 

สุพิน  บุญชูวงศ์ (2543:121) การวางแผนการสอนหรือการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
1. ท าให้ผู้สอนสอนด้วยความมั่นใจ เมื่อเกิดความมั่นใจในการสอนย่อมจะสอนด้วยความ

แคล่วคล่อง เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เพราะเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว 
การสอนก็จะด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์ 

2. ท าให้เป็นการสอนที่มีคุณค่าคุ้มกับเวลาที่ผ่านไป เพราะผู้สอนสอนอย่างมีแบบแผน 
มีเป้าหมาย และมีทิศทางในการสอน มิใช่สอนอย่างเลื่อนลอย ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้ เกิดเจตคติ 
ความคิด เกิดทักษะ และเกิดประสบการณ์ใหม่ตามที่ผู้สอนวางแผนไว้ ท าให้เป็นการเรียนการสอนที่มี
คุณค่า 

3. ท าให้เป็นการสอนที่ตรงตามหลักสูตร ทั้งนี้เพราะการวางแผนการสอน ผู้ สอนต้อง
ศึกษาหลักสูตรทั้งด้านจุดประสงค์การสอน เนื้อกาสาระที่จะสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล แล้วจัดท าออกมาเป็นแผนการสอน เมื่อผู้สอนสอนตาม
แผนการสอนก็ย่อมท าให้เป็นการสอนที่ตรงตามจุดหมายและทิศทางของหลักสูตร 

4. ท าให้การสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าสอนไม่มีการวางแผน เนื่องจากใน
การวางแผนการสอนผู้สอนต้องวางแผนอย่างรอบคอบในทุกองค์ประกอบของการสอน (ดูเพ่ิมเติมใน
บทที่ 1) รวมทั้งการจัดเวลา สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้โดยสะดวกและง่ายดายขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการวางแผนการสอนที่รอบคอบและปฏิบัติตามแผน 
การสอนที่วางไว้ ผลของการสอนย่อมส าเร็จได้ดีกว่าการไม่ได้วางแผนการสอน 

5. ท าให้ผู้สอนมีเอกสารเตือนความจ า สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการสอนต่อไป
ท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นแนวทางในการทบทวนหรือการออกข้อทดสอบเพ่ือวัดผลประเมินผล
ผู้เรียนได้ นอกจากนี้ท าให้ผู้สอนมีเอกสารไว้ให้แนวทางแก่ผู้ที่เข้าสอนแทนในกรณีจ าเป็น เมื่อผู้สอน
ไม่สามารถเข้าสอนเองได้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกัน 

6. ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สอนและต่อวิชาที่เรียน ทั้งนี้เพราะผู้สอนสอนด้วย
ความพร้อม เป็นความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจ และความพร้อมทางด้านวัตถุ ความพร้อมทางด้านจิตใจ 
คือ มั่นใจในการสอน เพราะผู้สอนได้เตรียมการสอนมาอย่างรอบคอบ ส่วนความพร้อมทางด้านวัตถุ  
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คือ การที่ผู้สอนได้เตรียมเอกสารหรือสื่อการสอนไว้อย่างพร้อมเพรียง เมื่อผู้สอนเกิดความพร้อมใน
การสอนย่อมสอนด้วยความกระจ่างแจ้ง ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทเรียน อันส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อผู้สอนและต่อวิชาที่เรียน 

 

ลักษณะการวางแผนการสอน 

 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2553:205) การวางแผนการสอน หรือการวางแผนการจัดการเรียนรู้ท าให้
ครูผู้สอนได้ทราบว่าจะต้องสอนอะไร สอนอย่างไร สอนเมื่อใด ใช้เวลาเท่าใด ใช้อะไรประกอบการสอน
บ้าง และวัดผลประเมินผลอย่างไร ดังนั้น ในการวางแผนการสอนเพ่ือให้ทราบข้อมูลดังกล่าวจึงต้อง
จัดท าเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าเป็นก าหนดการสอน 

ขั้นตอนที่ 2 จัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 
ในขั้นแรกผู้สอนต้องจัดท าก าหนดการสอนก่อน โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากค าอธิบาย

รายวิชา เมื่อจัดท าก าหนดการสอนแล้วจึงน าก าหนดการสอนมาเป็นแนวทางการจัดท าแผนการสอน 
ดังนั้นผู้สอนจึงควรได้ทราบลักษณะของก าหนดการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

 

ก าหนดการสอน 

 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2553:206) ก าหนดการสอนเป็นเอกสารส าคัญที่ครูทุกคนจะต้องใช้เป็น
หลักในการวางแผนการสอน จัดเป็นการวางแผนการสอนระยะยาวตลอดภาคเรียน หรือตลอดปี
การศึกษา 

ความหมายของก าหนดการสอน 

ก าหนดการสอน คือ แผนงานการสอนหรือโครงการสอนที่จัดท าขึ้นจากหลักสูตรและคู่มือครู
หรือแนวการสอนของกรมวิชาการ โดยก าหนดเนื้อหาสาระส าคัญ จ านวนคาบ เวลา และสัปดาห์ที่สอน
ไว้ตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา ท าให้ผู้สอนได้ทราบว่าตลอดภาคเรียนนั้น ในแต่ละสัปดาห์
จะต้องสอนเนื้อหาใดบ้าง จัดกิจกรรมข้อใด และเวลากี่คาบ 

ความส าคัญของก าหนดการสอน 

ก าหนดการสอนเป็นการวางแผนระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท าให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียน
หรือปีการศึกษาใหม่ เพราะก าหนดการสอนมีความส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. เป็นแนวทางในการท าแผนการสอนของครู กล่าวคือ การจัดท าแผนการการจัดการ
เรียนรู้จ าเป็นต้องดูก าหนดการสอนเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะก าหนดการสอนจะบ่งให้ทราบว่าในแต่ละวัน
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ของสัปดาห์จะต้องสอนเนื้อหาใด กิจกรรมข้อใด ผู้สอนก็จะท าแผนการสอนของเนื้อหาที่จะสอนในแต่
ละวัน แต่ละวิชาได้ถูกต้องตรงกันกับก าหนดการสอน 

2. ท าให้ครูได้เห็นแผนงานการสอนระยะยาว ได้ทราบเนื้อหาที่จะต้องสอนตลอดภาคเรียน
นั้น เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวและการวางแผนท างานตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีการศึกษา 

3. เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารของโรงเรียนในการวางแผนงานบริหาร
ด้านวิชาการของโรงเรียน เช่น การวางแผนจัดท าตารางสอน จัดครูเข้าสอน จัดเตรียมเอกสาร จัดเตรียม
วันสอบกลางภาค สอบปลายภาค จัดเตรียมสื่อการสอน เตรียมห้องสมุด เตรียมห้องเรียน เตรียมการ
ใช้อาคารสถานที่ต่างๆ เป็นต้น 

รูปแบบของก าหนดการสอน 

โดยทั่วไป ก าหนดการสอนจะเขียนในรูปแบบของตาราง ประกอบด้วย สัปดาห์ที่สอน เนื้อหา
ในแต่ละสัปดาห์ และจ านวนคาบ เวลา นอกจากนี้อาจมีรูปแบบอ่ืนที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ ขึ้นอยู่
กับนโยบายของโรงเรียน อย่างไรก็ตามรูปแบบดังตัวอย่างที่น าเสนอเป็นรูปแบบที่นิยมใช้  
 

 ตารางท่ี 3  ตัวอย่างก าหนดการสอน 

ตัวอย่างก าหนดการสอน 

 

รายวิชาลีลาศ พ 33102    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้เบื้องตน
เกี่ยวกับลลีาศ 

 

 

 

 

 

 

1-4 “ลีลาศ” หมายถึง การเต้นเพื่อความ
สนุกสนานและได้พบกับบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม ในงานสังสรรค์หรืองานราตรี
สโมสร ลีลาศนีม้ีมานับเป็นพันๆ ปแีล้ว 
แต่เพิ่งมีหลักฐานแน่ชัดเมื่อประมาณ ปี 
ค.ศ. 1400 ซึ่งได้อธิบายถึงการก้าวเดิน 
และดนตรี บีกินเป็นจังหวะลีลาศประเภท
เบ็ดเตล็ด (POP AND SOCIAL)  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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ตารางท่ี 3  ตัวอย่างก าหนดการสอน (ต่อ) 
 

หน่วยการ
เรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการ

เรียนรู้ สาระส าคัญ/ ความคิดรวบยอด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
(คะแนน) 

2 การเต้นร าลลีาศ
จังหวะบีกิน 

 (DANCES) ที่ปัจจุบันนิยมเต้นกัน
เฉพาะงานสังคม ลีลาศทั่วๆ ไปใน
ประเทศไทยไม่นิยมเต้นกัน ในต่าง 
ประเทศไม่ปรากฏหลักฐานว่าคนไทย
เรานิยมเต้นร าจังหวะบีกินมาตั้งแต่
เมื่อไร เท่าที่พอจะทราบได้คือ ในช่วง
เวลาที่ครูอตัถ์  พึ่งประยูร บรมครสูอน
ลีลาศคนหนึ่งของไทย  

5 10 

3 การเต้นร าลลีาศ
จังหวะ ชะ ชะ ช่า 

7-8 จังหวะชะ ชะ ช่า (CHA-CHA-CHA)  

ลักษณะท่าทาง- การยืดล าตัว แขม่ว
หน้าท้อง ใช้แรงกดของเท้าแต่ละก้าว
อย่างฉับไว และท าต่อเนื่อง 

ระดับการเคลื่อนไหว- เป็นการ
เคลื่อนไหวร่างกายระดับปานกลางที่ใช้
การเดินค่อนข้างเร็วจากการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ดว้ยความเร็วประมาณ 150 ก้าว
ต่อนาที ตามความเร็วของดนตรี 30 บาร์
ต่อนาที 

5 10 

4 การจัดกิจกรรม
ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

9 การลลีาศเพื่อสุขภาพการลีลาศที่ใช้
เวลาฝึกตั้งแต่ 20 นาทีขึ้นไป ควรมี
ขั้นตอนในการฝึกเพื่อป้องกันการเกิด
การบาดเจ็บและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการฝึก มี 5 ขั้นตอน ขั้นอบอุ่น
ร่างกาย ข้ันยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ขั้น
การฝึกลีลาศ 

3 20 

สอบกลางภาค 1 20 

สอบปลายภาค 1 30 

รวม 20 100 
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แผนการสอน 

 

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อผู้สอนท าก าหนดการสอนเสร็จแล้วก็จะน ามา
เป็นก าหนดการเขียนแผนการสอน โดยเขียนรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละ
สัปดาห์ให้ชัดเจนขึ้นเพ่ือน าไปใช้จริง ผู้สอนจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบ
ของแผนการสอน  หรือแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความหมายของแผนการสอน 

นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของแผนการสอนไว้ดังนี้ 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545: 187) ให้ความหมายของแผนการสอนไว้ว่า แผนการสอนเป็น

แผนซึ่งก าหนดขั้นตอนการสอนที่ครูมุ่งหวังจะให้ผู้ เรียนได้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาและ
ประสบการณ์หน่วยใดหน่วยหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2545:13) ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ก็คือ แผนการสอนนั้นเองแต่เป็นที่เน้นให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนของตนด้วยกิจกรรม
หลากหลาย มีครูเป็นผู้แนะน าหรือจัดแนวการเรียนแก่นักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ควรจัดกิจกรรมให้
นักเรียนรู้จักคิด ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ข้อมูลและสังเคราะห์เป็นความรู้ของตนเองนักเรียนจะอ่าน
หนังสือ จนบันทึก และควรจะได้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เรียนรู้จากวิทยากรในท้องถิ่น จาก
สถานที่ต่างๆในชุมชน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซีดีคอม วีดิทัศน์ เป็นต้น 

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2553:154) ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียน การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้จัดท าขึ้นจากคู่มือครู หรือแนวการเรียนรู้ของกรมวิชาการ ท าให้ผู้จัดการเรียนรู้
ทราบว่าจะจัดการเรียนรู้เนื้อหาใด เพ่ือจุดประสงค์ใด จัดการเรียนรู้อย่างไร ใช้สื่ออย่างไร และวัดผล
ประเมินผลโดยวิธีใด 

จากความหมายของแผนการสอนที่ประมวลมาทั้งหมดนี้สังเกตได้ว่า เป็นความหมายที่
ครอบคลุมทั้งด้านลักษณะที่มา และสิ่งที่ควรก าหนดไว้ในแผนการสอน จึงสรุปความหมายของแผน การ
สอนได้ว่า แผนการสอน คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน  การวัดผล
ประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจะใช้ค าว่า “แผนการจัดการเรียนรู้” โดยวิเคราะห์จากค าอธิบายรายวิชารายปีหรือรายภาค และ
หน่วยการเรียนรู้ที่จัดท าก าหนดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 
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ความส าคัญของแผนการสอน 

 แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้เปรียบได้กับพิมพ์เขียวของวิศวกรหรือสถาปนิกท่ีใช้
เป็นหลักในการควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรหรือสถาปนิกจะขาดพิมพ์เขียวไม่ได้ฉันใด ผู้เป็นครูก็จะขาด
แผนการสอนไม่ได้ฉันนั้น ยิ่งผู้สอนได้จัดท าแผนการสอนด้วยตัวเองก็ยิ่งให้ประโยชน์แก่ตนเองมากเพียง
นั้น 

  สงบ  ลักษณะ (2534: 3- 4) ได้กล่าวถึงผลดีของการท าแผนการสอนหรือแผนการจัดการ
เรียนรู้ไว้ดังนี้ 
  1. ท าให้เกิดการวางแผนวิธีสอนวิธีเรียนที่มีความหมายยิ่งขึ้น เพราะเป็นการจัดท า
อย่างมีหลักการที่ถูกต้อง 
  2. ช่วยให้ครูมีคู่มือการสอนที่ท าด้วยตนเอง ท าให้เกิดความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน ท าให้สอนได้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตร และสอนได้ทันเวลา 

  3. เป็นผลงานวิชาการท่ีสามารถเผยแพร่เป็นตัวอย่างได้ 
           4. ช่วยให้ความสะดวกแก่ครูผู้สอนแทนในกรณีที่ผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนได้  

 ธวัช วันชูชาติ (2542:46) ได้ให้ความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ช่วยให้ครูมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของบทเรียนที่จะน ามาสอนและช่วยให้การ
เรียนการสอนเป็นไปตามเจตนารมณข์องหลักสูตร 

  2. ช่วยให้ครูได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ในการสอนของตนเองให้ดี  ขึ้น
เพราะมีแผนการสอนเป็นต้นแบบส าหรับการปรับปรุงแก้ไขอยู่แล้ว ครูจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
กิจกรรม หรือสื่อการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็วขึ้นกว่าการท่ีไม่มีแผนการสอนไว้ตรวจสอบ 

  3. ช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการสอน สอนได้ทันเวลา และครูอ่ืนก็สามารถสอนแทน
ได้เมื่อถึงคราวจ าเป็น 

  4. นักเรียนจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 

  5. นักเรียนจะเกิดเจตคติต่อการเรียน และมีความศรัทธาในตัวครู 
 วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542:85) ได้อธิบายความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
  1. ก่อให้เกิดการวางแผนและการเตรียมการสอนล่วงหน้าเป็นการน าเทคนิควิธีการ
สอน การเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี และจิตวิทยาการเรียนการสอนมาผสมกับผสานประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมต่างๆ 

  2. ส่งเสริมให้ครูค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  เทคนิคการเรียนการสอนการ
เลือกใช้สื่อ การวัดผลและประเมินผลตลอดจนประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็น 

  3. เป็นครูมือการสอนส าหรับครูผู้สอนและครูที่สอนแทนน าไปใช้ปฏิบัติการในการ
สอนได้อย่างมั่นใจ 
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  4. เป็นหลักฐานแสดงข้อมูลด้านการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนกาสรสอนต่อไป 

  5. เป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน ซึ่งสามารถน าไปเสนอเป็นผลงาน
แสดงทางวิชาการได้ 

องค์ประกอบของแผนการสอน 

แผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้  

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 

2. จุดเน้นที่ต้องพัฒนาผู้เรียนช่วงวัย 

3. ความคิดรวบยอด 

4. เนื้อหา/ สาระการเรียนรู้ 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
6. สมรรถนะส าคัญส าหรับผู้เรียน 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
8. ชิ้นงาน ภาระงานระหว่างการจัดกิจกรรม 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
10. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
11. การวัดประเมิน 

12. กิจกรรมเสนอแนะ 

13. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

14. บันทึกหลังการสอน  
15. ข้อเสนอแนะของผู้ที่ได้รับมอบหมายนิเทศ/ เสนอแนะ/ รับรอง  
16. ข้อเสนอแนะ/ รับรองของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    รหัสวิชา พ 33102          

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องตนเก่ียวกับลีลาศ        เวลาเรียน 3 ชั่วโมง   
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติลีลาศ     เวลาเรียน 3 ชั่วโมง   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      ภาคเรียนที่ 2/ 2558 

ชื่อครูผู้สอน  นาง....................................................................... ต าแหน่ง ครู คศ. 3 
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1. มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวช้ีวัด 

สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา  
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ า

อย่างสม่ าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ าใจนักกีฬา มีจิต
วิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ผลการเรียนรู้ข้อท่ี /ตัวชี้วัด 

ผลการเรียนรู้ข้อที่ 1, 2     

ตัวชี้วัดข้อที่ 1, 2, 3 

2. จุดเน้นที่ต้องพัฒนาผู้เรียนช่วงวัย  
 

สมรรถนะส าคัญฯและในประชาคม
อาเซียน 

ทักษะการคิด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และใน

ประชาคมอาเซียน 

1. ความสามารถในการสื่อสารเปน็
ความสามารถในการรับและส่งสาร          
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอด
ความคิด  

2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต              
เป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ า 

3. Problem Solving ความสามารถ
ในแก้ปัญหา 

4. Communication มีความสามารถ
ในการสื่อสาร 

5. Thinking ความสามารถในการคิด 

ความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์  
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการคิดเป็นระบบเพื่อ
น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

1. เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้อยา่งมีความสุข ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก    

2. มีวินัยต่อประชาคมอาเซียน 

3. ตระหนักความเป็นประชาคม
อาเซียน 

4. รักความเป็นไทยในประชาคม
อาเซียน 

 

3. ความคิดรวบยอด 

“ลีลาศ” หมายถึง การเต้นเพ่ือความสนุกสนานและได้พบกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมในงาน
สังสรรค์ หรืองานราตรีสโมสร ลีลาศนี้ มีมานับเป็นพันๆ ปีแล้ว แต่เพ่ิงมีหลักฐานแน่ชัด เมื่อประมาณปี 
ค.ศ.1400 ซึ่งได้อธิบายถึงการก้าวเดิน และดนตรีประเภทบอลรูม (Ballroom) มีลักษณะการเต้นเต็ม
ไปด้วยความอ่อนหวาน ล าตัวตั้งตรง ผึ่งผาย ไม่โยกหรือส่ายสะโพกมาก ประเภทลาตินอเมริกัน (Latin 

American) มีลักษณะการเต้นที่มีการเคลื่อนไหวล าตัวมาก โดยมากจะใช้สะโพก เอว เข่า และข้อเท้า
เป็นส าคัญ ประเภทเบ็ดเตล็ดต่างๆ ลักษณะการเต้นเป็นจังหวะที่ไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป เป็นที่นิยมเต้นกัน
ในประเทศไทยมาก  
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มารยาทในการลีลาศของสุภาพบุรุษ ไม่ควรยืนข้างฟลอร์เฉยๆ ไม่ตัดคู่ขอลีลาศกับสุภาพสตรี
ที่ก าลังลีลาศอยู่ เมื่อยังมีสตรีอ่ืนไม่ได้ออกลีลาศ ควรเดินน าหน้าเพ่ือขอทาง โดยยื่นมืออีกข้างให้สุภาพ 
สตรีจับถ้าฟลอร์แน่น เมื่อจบเพลงควรเดินตามไปส่งให้ถึงที่นั่งพร้อมกับกล่าวขอบคุณ 

ไม่ควรน าลีลาศในลวดลายที่ยาก มารยาทในการลีลาศของสุภาพสตรีพยายามเป็นผู้ตาม รับ
การขอลีลาศจากสุภาพบุรุษเสมอ กล่าวรับค าขอบคุณของสุภาพบุรุษอย่างสุภาพเมื่อปฏิเสธการลีลาศ
จากสุภาพบุรุษคนหนึ่งแล้ว ไม่ควรออกลีลาศกับสุภาพบุรุษอ่ืนในจังหวะนั้น 

ประโยชน์ของลีลาศ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ เพราะเป็นการออกก าลังกาย ซ่ึงเป็น
กิจกรรมที่ทั้งชายและหญิงเข้าร่วมพร้อมๆ กันได้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทางกาย ทั้งยัง
ช่วยสร้างเสริมทรวดทรง ท่าทาง และมารยาท ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ช่วยให้เข้าสังคม
ได้ดี ช่วยให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการ ช่วยให้ลดน้ าหนักได้ด้วยความ 
สามารถ 

4. เนื้อหา/ สาระการเรียนรู้ 
4.1 ประวัติลีลาศ 

4.2 มารยาทในการลีลาศ 

4.3 ประโยชน์ลีลาศ  
5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

5.1 ด้านความรู้ 
นักสามารอธิบายประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ประเภทลีลาศ ประโยชน์ลีลาศ 

ได้อย่างถูกต้อง 
5.2 ด้านกระบวนการ 

นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องลีลาศไปปฏิบัติได้ 
5.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นักเรียนสามารถตระหนักถึงคุณค่าเรื่องลีลาศ 

6. สมรรถนะส าคัญส าหรับผู้เรียน 

6.1 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถของนักเรียนในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห ์การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการคิดอย่างเป็นระบบ 

6.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

6.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของนักเรียนในการน ากระบวนการ
ต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ความสามารถในการใฝ่เรียนรู้/ ประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ประเภทลีลาศ ประโยชน์

ลีลาศ 

- ความสามรถในการมุ่งมั่นในการท างาน/ การเรียนรู้ เรื่อง ประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ 
ประเภทลีลาศ ประโยชน์ลีลาศ 

8. ชิ้นงาน ภาระงานระหว่างการจัดกิจกรรม 

นักเรียนท ารายงานเรื่อง  
- ประวัติลีลาศ 

- มารยาทในการลีลาศ 

- ประโยชน์ลีลาศ โดยค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) เรื่อง  
- ประวัติลีลาศ 

- มารยาทในการลีลาศ 

- ประโยชน์ลีลาศ โดยค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 

2. ครูอธิบายประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ 

3. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ประเภทลีลาศ ประโยชน์ลีลาศ   
ขั้นสอน 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 ศึกษาเรื่องประวัติลีลาศ   
กลุ่มท่ี 2 ศึกษาเรื่องมารยาทในการลีลาศ 

กลุ่มท่ี 3 ศึกษาเรื่องประโยชน์ลีลาศ  
กลุ่มท่ี 4 ศึกษาเรื่องประเภทลีลาศ 

2. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาอภิปรายเกี่ยวกับประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ประโยชน์
ลีลาศ หน้าชั้นเรียน 

3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ประโยชน์ลีลาศ   
4. ทดสอบหลังเรียน (post-test) 

ขั้นสรุป 

นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ประโยชน์ลีลาศ 
แล้วร่วมกันท าแผนผังความคิด แต่ละกลุ่มส่งรายงานเป็นรูปเล่ม 
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10. สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ 
1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือเรียนลีลาศ 

2. สถานที่ เช่น ห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียน 

3. บุคคล เช่น ผู้ปกครอง ครู ผู้รู้ มัณฑนาการ 

4. เว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ประโยชน์ลีลาศ   
11. การวัดประเมินผล 

รายการประเมินผล 
วิธีและการประเมิน หลักการ
เรียนรู้ (ภาระงาน/ ชิ้นงาน) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์วัดและประเมินผล 

1. ด้านความรู้ (k) - ทดสอบก่อนเรียน (pre-test) 
- ทดสอบหลังเรยีน (post-test) 
-สังเกตการณ์ตอบค าถาม 

- การอภิปราย 

แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

  5 คะแนน = ปรับปรุง 
10 คะแนน = พอใช้ 

15 คะแนน = ด ี

20 คะแนน = ดีมาก 

2. ด้านทักษะ/ 
กระบวนการ (P) 

- การตอบค าถาม 

- สังเกตพฤติกรรมการให้ความ
ร่วมมือกับกลุม่ 

แบบสังเกตพฤติกรรม
การให้ความร่วมมือกับ
กลุ่ม 

ปรับปรุง  = 1 

พอใช้      = 2 

ดี           = 3 

ดีมาก      = 4 

3. ด้านคุณลักษณะ 
(A) 

- เข้าเรียน 

- ตั้งใจเรียน 

- สังเกตการรบัผิดชอบในการ
ท างาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม ปรับปรุง = 1 

พอใช้     = 2 

ดี          = 3 

ดีมาก     = 4 

 

12. กิจกรรมเสนอแนะ 

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

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

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

13. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ไดรับมอบหมาย 

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

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

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

ลงชื่อ................................................................ 
 

(................................................................) 

ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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14. บันทึกหลังการสอน  
ผลการจัดการเรียนการสอน 

- ด้านความรู้ (k)  

นักเรียนสามารถน าความรู้จากการเรียนเรื่องประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ประโยชน์
ลีลาศ   

- ด้านทักษะ/ กระบวนการ (P)  

นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการเต้นลีลาศได้อย่างถูกต้อง       
- ด้านคุณลักษณะ (A) 

รู้คุณค่า ประวัติลีลาศ มารยาทในการลีลาศ ประโยชน์ลีลาศ   
 

ปัญหา/ และอุปสรรค 

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

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

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

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข 

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

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

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

ลงชื่อ................................................................ (ผู้สอน) 
 

(................................................................) 

ต าแหน่ง ครู คศ. 3 
 

 

15. ข้อเสนอแนะของผู้ที่ได้รับมอบหมายนิเทศ/ เสนอแนะ/ รับรอง 
............................................................................................................................. ................................... 

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

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

ลงชื่อ................................................................ 
 

(................................................................) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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16. ข้อเสนอแนะ/ รับรองของผู้บริหารสถานศึกษา 

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

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

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

ลงชื่อ................................................................ 
 

(................................................................) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

ลักษณะของแผนการสอนที่ดี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ควรมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติให้มากท่ีสุด โดยมีผู้สอนเป็นผู้  

ให้ค าแนะน า ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้กิจกรรมที่ผู้เรียนด าเนินการเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ 

2. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนค้นพบค าตอบหรือท าส าเร็จด้วยตนเอง โดยผู้สอน
ต้องลดบทบาทจากผู้บอกค าตอบมาเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยค าถามหรือปัญหา ให้ผู้เรียนคิดแก้ไขหรือหา
แนวทางไปสู่ความส าเร็จในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง 

3. เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนรับรู้และเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ และสามารถน า
กระบวนการไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

4. เป็นกิจกรรมที่ผู้สอนได้ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 

5. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

การจัดท าแผนการสอน 

 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ก าหนดไว้ในมาตรา 27 ที่ว่า 
“ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่จัดท าสาระของหลักสูตร.ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชน
และสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ” 
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ดังนั้น สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องจัดท ารายละเอียดสาระการเรียนรู้เฉพาะของตนขึ้นใช้เอง 
โดยมีล าดับการจัดท าตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. สาระการเรียนรู้ระดับชั้นเรียน 

2. สาระการเรียนรู้รายปี/ รายภาคเรียน  
3. ค าอธิบายรายวิชา 
4. หน่วยการเรียนรู้ตามค าอธิบายรายวิชา 

5. แผนการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ 
รายละเอียดดังภาพที่ 8.1 แสดงล าดับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1 แสดงล าดับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่มา: กระทวงศึกษาธิการ (2544: 5) 

 
 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ระดับชั้น 

สาระการเรียนรู้รายปี/ รายภาคเรียน 

ค าอธิบายรายวิชา 

(ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี/ รายภาค + 

สาระการเรียนรู้รายปี/ รายภาค) 

หน่วยการเรียนรู้ 
ตามค าอธิบายรายวิชา 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 

ส่วนกลางก าหนดให ้

สถานศึกษาก าหนดเอง 
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จากภาพดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ต้องใช้หน่วยการเรียนรู้ 
และค าอธิบายรายวิชาเป็นแนวทางการจัดท า ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
ผู้สอนจ าเป็นต้องเข้าใจถึงลักษณะค าอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ซึ่งมีดังนี้ 

ค าอธิบายรายวิชา เป็นข้อความที่อธิบายถึงสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน ดังนั้น ค าอธิบายรายวิชาจึงประกอบด้วย ชื่อรายวิชานั้น จ านวนเวลา ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง และสาระการเรียนรู้รายปี   

หน่วยการเรียนรู้ (หรือก าหนดการสอน) เป็นรายการสาระการเรียนรู้ที่แบ่งเป็นหน่วย
ย่อยๆ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา แล้วบูรณาการสาระการเรียนรู้ในค าอธิบายรายวิชา
เขียนเป็นหน่วยย่อยๆ (ตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใจ) พร้อมทั้งก าหนดจ านวนเวลาการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย
ย่อยนั้นๆ ดังนั้น หน่วยการเรียนรู้จึงประกอบด้วย ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้ และจ านวนเวลา ซึ่งควร
เขียนเป็นตารางเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ   
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการสอน 

 

การจัดท าแผนการสอน หรือการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา รายปี หรือรายภาค และหน่วยการเรียนรู้ที่สถานศึกษา

จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเขียนรายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้

ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ/ กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม 

3. วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือก และขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน
ชุมชน และท้องถิ่น 

4. วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

5. วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ 

6. วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา 

 

รายวิชาลีลาศ พ 33102    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    เวลา 20 ชั่วโมง จ านวน 0.5 หน่วยกิต 

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

ศึกษากระบวนการสร้างเสริม และด ารงประสิทธิภาพการท างานของระบบประสาท ลักษณะ
และผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ แนวทางในการป้องกัน ค่านิยม
ทางเพศที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต วัยรุ่นกับการคบเพ่ือนต่างเพศ มีรูปแบบของการคบเพ่ือนต่าง
เพศในวัยรุ่น แนวทางในการคบเพ่ือนต่างเพศที่เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทยโดยน าลีลาศเป็น
สื่อกลางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ และได้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกา การแข่งขัน มารยาทในการ
เป็นผู้เล่นและผู้ดู การสร้างทัศนคติและคุณธรรมที่ดี เทคนิคการสอนลีลาศ ประกอบด้วยการเตรียม
ร่างกายผู้เรียนส าหรับกิจกรรมลีลาศ ท่าเต้นร าพ้ืนฐาน จังหวะการเต้นร าต่างๆ ที่เหมาะสมกับเพศ
และวัย การจัดเครื่องแต่งกาย การสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือน าทฤษฎีและหลักการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
การจัดทรวดทรง ชนิดของกิจกรรมที่ใช้ประกอบจังหวะ และการเต้นร าพื้นเมืองทั้งของไทยและประเทศ
ต่างๆ เทคนิคการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะให้เหมาะสมกับเพศ และวัยของผู้เรียน การเตรียมสภาพร่างกาย
ผู้เรียนส าหรับการเรียนกิจกรรมเข้าจังหวะ มารยาทในการเข้าร่วมกิจกรรม การสร้างทัศนคติและคุณธรรม
ที่ดีให้รู้หลัก และวิธีการออกก าลังกายได้อย่างถูกต้อง มีทักษะ มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบ
วินัย เห็นคุณค่า และไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด พ 2.1.4, พ 3.1.1, พ 3.1.2, พ 3.1.3, พ 3.1.4, พ 3.1.5พ 
3.2.1, พ 3.2.2, พ 3.2.3, พ 3.2.4, พ 4.1.7, พ 5.1.1, พ 5.1.3  

จากตัวอย่างแผนการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้สอนสามารถเขียนได้ด้วยตนเอง โดยยึดหลักการเขียน
แผนการสอนในส่วนตัวของบทนี้ หลักส าคัญ คือ เขียนให้ครบทุกหัวข้อ และให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน 
โดยเฉพาะหัวข้อการจัดการเรียนรู้ เป็นหัวข้อส าคัญที่ผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามหลักการของการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาจใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่กล่าวไว้
ในบทที่ 4 และนวัตกรรมการเรียนรู้ในบทที่ 5 เมื่อผู้สอนได้ด าเนินการสอนตามแผนการเรียนรู้แล้ว 
ควรได้มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ไว้ท้ายแผน เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป ซึ่งจะท าให้การ
จัดการเรียนรู้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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สรุป 

 

การวางแผนการสอน หรือการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการสอนล่วงหน้า 
ท าให้ผู้สอนมีแนวทางในการสอนได้ทราบว่าจะสอนเพ่ืออะไร สอนอย่างไร จัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างไร สอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้อะไร และสอนแล้วบรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ การวัดผลประเมินผลอย่างไร การวางแผนการจัดการเรียนรู้ท าได้เป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก 
คือ การท าก าหนดการสอน ขั้นตอนที่สอง คือ การท าแผนการจัดการเรียนรู้ การท าก าหนดการสอน
จะท าได้โดยวิเคราะห์สาระจากค าอธิบายรายวิชา เมื่อได้ก าหนดการสอนแล้ว ผู้สอนจะน ามาเป็นแนว
ทางการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนให้ครบทุกองค์ประกอบและให้ถูกต้องตามหลักการเขียน
แผนการสอน ตามหลักสูตรฉบับปัจจุบัน (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) จะใช้ค าว่า 
“หน่วยการเรียนรู้” ในความหมายเดียวกับก าหนดการสอน และใช้ค าว่า “แผนการจัดการเรียนรู้”  
ในความหมายเดียวกับแผนการสอน ดังนั้น การจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้จึงใช้
หลักการเดียวกับจัดท าก าหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ประการส าคัญผู้สอนควรได้น าไป 
ใช้จริง และด าเนินการตามกระบวนการตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือประโยชน์
แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง 

การจัดท าแผนการสอน หรือการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา รายปี หรือรายภาค และหน่วยการเรียนรู้ที่สถานศึกษา  วิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือน ามาเขียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ เจตคติ และค่านิยม วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือก และขยายสาระที่เรียนรู้
ให้สอดคล้องกับผู้เรียนชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการ
เรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ .ให้
ครบทุกขั้นตอนเหล่านี้ จึงจะมีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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แบบฝึกหัดที่ 8 

การวางแผนการสอน 

 

1. จงอธิบายความหมายของการวางแผนการสอน  

2. จงอธิบายความส าคัญของการวางแผนการสอน  
3. จงอธิบายลักษณะการวางแผนการสอน  
4. ให้นักศึกษาเขียนแผนการสอนคนละ 2 แผน 

5. จงอธิบายลักษณะของแผนการสอนที่ด ี

6. จงอธิบายขั้นตอนการจัดท าแผนการสอน  
7.  แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 4 คน อภิปรายและสรุปขั้นตอนของการน าหลักสูตรไปใช้

จนถึงการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอน 

8. ให้นักศึกษาเลือกเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่ง เขียนแผนการสอนหรือแผนจัดการเรียนรู้มาส่ง
คนละ 1 แผน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9  
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน    

 

หัวข้อเนื้อหา 
ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

ความส าคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน 

ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน 

การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ 

การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา 
หลักการจัดชั้นเรียน 

ลักษณะของชั้นเรียนที่ดี  
รูปแบบการจัดชั้นเรียน  
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข  

องค์ประกอบของการเรียนรู้ที่มีความสุข  
สรุป    
แบบฝึกหัดที่ 9  
เอกสารอ้างอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. มีความรู้ความสามารถอธิบายความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้ 
2. มีความรู้ความสามารถการจัดชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง 
3. สามารถวิเคราะห์การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้   
4. เห็นคุณค่าและความส าคัญจากการเรียน เรื่อง การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบสาธิต 
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2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 กลุ่มการเรียน 

2.3 วิธีสอนแบบบูรณาการ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ทบทวนความรู้เดิม   
3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 

3.3 ผู้สอนเสนอภาพเกี่ยวกับเวลาด้วย Power point เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน  

3.4 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนโดยสุ่ม
เรียกผู้เรียนอธิบาย ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน  

ขั้นสอน 

3.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ โดยให้อภิปรายท าความเข้าใจร่วมกันให้
ชัดเจน และเตรียมน าเสนอ  

3.6 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย เรื่อง การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

3.7 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

ขั้นสรุป 

3.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

3.9 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท    
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ 

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

การวัดผลประเมินผล   
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 9 

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

 
บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียน

ที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน 
ย่อมเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและช่วยปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้การที่ห้องเรียนมีบรรยากาศที่
แจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวางพอเหมาะ มีโต๊ะเก้าอ้ีที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริม
ความรู้ มีการตกแต่งห้องให้สดใส ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลท าให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียนเข้าห้องเรียน
และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้เป็นครูจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ ประเภทของบรรยากาศ หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัด 
การเรียนรู้อย่างมีความสุขเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ 
 

ความหมายของการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 

 

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนการสอนเพ่ือช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 

 

ความส าคัญของการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 

 

จากการส ารวจเอกสารงานวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน, 2531: ค) ได้ค้นพบ
ว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น การสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นที่ครูให้ความเอ้ืออาทรต่อนักเรียน นักเรียนกับ
นักเรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกันและมีระเบียบ มีความสะอาดเหล่านี้ เป็นบรรยากาศท่ีนักเรียน
ต้องการ ท าให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียนและในการเรียนร่วมกับเพ่ือนๆ ถ้าครูผู้สอนสามารถ
สร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ ก็นับว่าครูได้ท าหน้าที่ในการพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติ
ให้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยแท้จริง ดังนั้น การสร้าง
บรรยากาศในชั้นเรียนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งประมวลได้ดังนี้ 
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1. ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น เช่น ห้องเรียนที่ไม่คับแคบ
จนเกินไป ท าให้นักเรียนเกิดความคล่องตัวในการท ากิจกรรม 

2. ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน เช่น ห้องเรียน
ที่สะอาด จัดโต๊ะเก้าอ้ีไว้อย่างเป็นระเบียบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน นักเรียนจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไว้
โดยไม่รู้ตัว 

3. ช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น มีแสงสว่างเหมาะสม มีที่นั่งไม่ใกล้กระดาน
ด าจนเกินไป มีขนาดโต๊ะเก้าอ้ีที่เหมาะสมกับวัย รูปร่างของนักเรียน ฯลฯ 

4. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสนใจในบทเรียนเพ่ิมมากขึ้น เช่น การจัดมุม
วิชาการต่างๆ การจัดป้ายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน 

5. ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น การฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
การฝึกให้มีอัธยาศัยไมตรีในการอยู่ร่วมกัน ฯลฯ 

6. ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียนมีครูที่เข้าใจ
นักเรียน ให้ความเมตตาเอ้ืออารีต่อนักเรียน และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนใน
ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี ท าให้นักเรียนเรียนด้วยความสุข รักการเรียน 
และเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในที่สุด 

 

บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน 

 
การจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต่างปรารถนาให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปอย่าง

ราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมให้ความปรารถนานี้เป็นจริง พรรณี  ชูทัย (2542: 261-263) กล่าวถึงบรรยากาศ
ในชั้นเรียนที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการสอน จัดแบ่งได้ 6 ลักษณะ ดังนี้ 

1. บรรยากาศท่ีท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศท่ีครูกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียนเพ่ือ 
ให้ประสบผลส าเร็จในการท างาน นักเรียนจะเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและพยายามท างานให้ส าเร็จ 

2. บรรยากาศท่ีมีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศที่นักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะท าผิดพลาดด้วย โดยปราศจากความกลัวและ
วิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึก
ตึงเครียด 
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3. บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศท่ีครูรู้สึกว่านักเรียนเป็น
บุคคลส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดการ
ยอมรับนับถือตนเอง 

4. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจ ซึ่งมีผลต่อความ 
ส าเร็จในการเรียน การที่ครูมีความเข้าใจนักเรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะท าให้นักเรียน
เกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 

5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี้ หมายถึง การฝึกให้นักเรียน
มีระเบียบวินัย มิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูต้องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้นักเรียน
รู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนอย่างมีขอบเขต 

6. บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จในงานที่ท า ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จให้มากกว่าการพูดถึงความล้มเหลว เพราะการที่คนเราค านึงถึงแต่ความล้มเหลวจะมีผล
ท าให้ความคาดหวังต่ า ซึ่งไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ดีขึ้น 

บรรยากาศ ทั้ง 6 ลักษณะนี้ มีผลต่อความส าเร็จของผู้สอนและความส าเร็จของผู้เรียน ผู้สอน
ควรสร้างให้เกิดข้ึนในชั้นเรียน 

 

ประเภทของบรรยากาศในช้ันเรียน 

 

สุมน  อมรวิวัฒน์ (2530: 13) ได้สรุปผลการวิจัย เรื่อง สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านการเรียน
การสอนของครูประถมศึกษา สรุปได้ว่า บรรยากาศในชั้นเรียนต้องมีลักษณะทางกายภาพที่อ านวย
ความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สร้างความสนใจใฝ่รู้และศรัทธาต่อการเรียน นอกจากนี้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักเรียนและระหว่างครูกับนักเรียน ความรักและศรัทธาที่ครูและนักเรียนมีต่อกัน 
การเรียนที่รื่นรมย์ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียน
ได้ดี ดังนั้น จึงสามารถแบ่งประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียนได้ 2 ประเภท คือ 

1. บรรยากาศทางกายภาพ 

2. บรรยากาศทางจิตวิทยา 
บรรยากาศ ทั้ง 2 ประเภทนี้ มีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสิ้น 

บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere) 

บรรยากาศทางกายภาพ หรือบรรยากาศทางด้านวัตถุ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ภายในห้องเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด มีเครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้น เช่น ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเข้า
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ถูกทาง และมีแสงสว่างเพียงพอ กระดานด ามีขนาดพอเหมาะ โต๊ะเก้าอ้ีมีขนาดเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน เป็นต้น 

 

บรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Atmosphere) 

บรรยากาศทางจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางด้านจิตใจที่นักเรียนรู้สึกสบายใจ มีความ 
อบอุ่น มีความเป็นกันเอง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความรักศรัทธาต่อครูผู้สอน ตลอดจนมีอิสระ
ในการกล้าแสดงออกอย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน 

 

การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ 
 

การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ เป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ทีเ่กี่ยวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งต่างๆ ที่เสริมความรู้ เช่น ป้ายนิเทศ มุมวิชาการ ชั้นวาง
หนังสือเรียน โต๊ะวางสื่อการสอน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ดูรกรุงรัง ท าให้เกิดความสบายตา 
สบายใจแก่ผู้ได้พบเห็น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้วการจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ ได้แก่ การจัด
สิ่งต่อไปนี้ 

1. การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน 

1.1 ให้มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างและวัยของนักเรียน 

1.2 ให้มีช่องว่างระหว่างแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งได้สะดวก และท ากิจกรรมได้คล่องตัว 

1.3 ให้ความสะดวกต่อการท าความสะอาดและการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งเรียน 

1.4 ให้มีรูปแบบที่ไม่จ าเจ เช่น อาจเปลี่ยนเป็นรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือเข้ากลุ่ม
เป็นวงกลม ได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.5 ให้นักเรียนที่นั่งทุกจุดอ่านกระดานด าได้ชัดเจน 

1.6 แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานด าพอสมควร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
ไม่ควรจัดโต๊ะจนติดกระดานด าจนเกินไป ท าให้นักเรียนต้องแหงนมองกระดานด า และหายใจเอาฝุ่น
ชอล์กเข้าไปมาก ท าให้เสียสุขภาพ 

2. การจัดโต๊ะครู 
2.1 ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างหอง หรือหลังห้องก็ได้ จากงานวิจัย

บางเรื่องเสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้องเพ่ือให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การจัด
โต๊ะครูนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนด้วย 
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2.2 ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชักโต๊ะ เพ่ือสะดวกต่อการนั่ง
ท างานของครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยแก่นักเรียน 

3. การจัดป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศจะติดไว้ที่ฝาผนังของห้องเรียน ส่วนใหญ่จะติดไว้ที่ข้าง 
กระดานด าทั้ง 2 ข้าง ครูควรใช้ป้ายนิเทศนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดย 

 

3.1 จัดตกแต่ง ออกแบบให้สวยงาม น่าดู สร้างความสนใจแก่นักเรียน 

3.2 จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรียน อาจใช้ติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน 
หรือเสริมความรู้แก่นักเรียน 

3.3 จัดให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับเหตุการณ์ส าคัญ หรือวันส าคัญต่างๆ ที่นักเรียนเรียน
และควรรู้ 

3.4 จัดติดผลงานนักเรียนและแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนจะ
เป็นการให้แรงจูงใจที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง 

4. แนวการจัดป้ายนิเทศ เพ่ือให้การจัดป้ายนิเทศได้ประโยชน์คุ้มค่าครูควรค านึงถึงแนวการ
จัดป้ายนิเทศในข้อต่อไปนี้ 

4.1 ก าหนดเนื้อหาที่จะจัด ศึกษาเนื้อหาที่จะจัดโดยละเอียดเพ่ือให้ได้แนวความคิดหลัก
หรือสาระส าคัญ เขียนสรุป หรือจ าแนกไว้เป็นข้อๆ  

4.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดโดยค านึงถึงแนวความคิดหลัก สาระส าคัญของเรื่อง
และค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายว่าต้องการให้เขารู้อะไร แค่ไหน อย่างไร 

4.3 ก าหนดชื่อเรื่อง นับว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ดู ชื่อเรื่องที่ดี
จะต้องเป็นข้อความสั้นๆ กินใจความให้ความหมายชัดเจน ท้าทาย อาจมีลักษณะเป็นค าถามและชี้ให้ 
เห็นวัตถุประสงค์ในการจัดแผ่นป้าย 

4.4 วางแผนการจัดคร่าวๆ ไว้ในใจ ว่าจะใช้วัสดุอะไรบ้าง แล้วจึงช่วยกันกัดหาสิ่งเหล่านั้น 
อาจเป็นรูปภาพ แผนภาพ ภาพสเก็ตซ์ ของจริง ของจ าลอง การ์ตูน เท่าที่จะพอหาได้ 

4.5 ออกแบบการจัดที่แน่นอน โดยค านึงถึงสิ่งที่มีอยู่ โดยสเก็ตรูปแบบการจัดลงบน
กระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายแผ่นป้ายว่าจะวางหัวเรื่อง รูปภาพ และสิ่งต่างๆ ในต าแหน่งใด ค าบรรยาย
อยู่ตรงไหน ใช้เส้นโยงอย่างไรจึงจะน่าสนใจ ควรออกแบบสัก 2-3 รูปแบบ แล้วเลือกเอารูปแบบที่ดี
ที่สุด 

4.6 ลงมือจัดเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ให้มีขนาดและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขึ้นแสดงบน
แผ่นป้ายได้อย่างเหมาะสม หัวเรื่องจะใช้วิธีใด ภาพต้องผนึกไหม ค าบรรยายจะท าอย่างไร เตรียมให้พร้อม 
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4.7 ลงมือจัดจริงบนแผ่นป้ายตามรูปแบบที่วางแผนไว้ อาจทดลองวางบนพ้ืนราบใน
พ้ืนที่เท่าแผ่นป้ายก่อนเพื่อกะระยะที่เหมาะสมก่อนน าไปจัดจริง 

5. การจัดสภาพห้องเรียน ต้องให้ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ 

5.1 มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างพอเพียง และมีประตูเข้าออกได้สะดวก 

5.2 มีแสงสว่างพอเหมาะ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ชัดเจน เป็นการถนอมสายตา 
ควรใช้ไฟฟ้าช่วยถ้ามีแสงสว่างน้อยเกินไป 

5.3 มีความสะอาด โดยฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบช่วยกันเก็บกวาด เช็ดถู เป็นการปลูกฝัง
นิสัยรักความสะอาด และฝึกการท างานร่วมกัน 

6. การจัดมุมต่างๆ ในห้องเรียน ได้แก่ 

6.1 มุมหนังสือ ควรมีไว้เพ่ือฝึกนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่องส่งเสริม
การค้นคว้าหาความรู้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครูควรหาหนังสือหลายๆ ประเภท ที่มีความ
ยากง่ายเหมาะสมกับวัยของนักเรียนมาให้อ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปลี่ยนบ่อยๆ การจัดมุม
หนังสือควรจัดให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการหยิบอ่าน 

6.2 มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ควรจัดไว้ให้น่าสนใจ ช่วยเสริมความรู้ ทบทวน
ความรู้ เช่น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มุมความรู้ ข่าว เหตุการณ์ ฯลฯ 

6.3 มุมแสดงผลงานของนักเรียน ครูควรติดบนป้ายนิเทศ แขวนหรือจัดวางไว้บนโต๊ะ 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ และมีก าลังใจในการเรียนต่อไป อีกทั้งยังสามารถ
แก้ไขพัฒนาผลงานของนักเรียนให้ดีขึ้นโดยล าดับได้อีกด้วย 

6.4 ตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน เช่น บัตรค า แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สีกาว ฯลฯ 
ควรจัดไว้ให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการหยิบใช้ อุปกรณ์ชิ้นใดที่เก่าเกินไปหรือไม่ใช้แล้ว
ไม่ควรเก็บไว้ให้ดูรกรุงรัง 

6.5 มุมเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ตลอดจนชั้นวางเครื่องมือใช้ของนักเรียน เช่น ยาสีฟัน 
แปรงสีฟัน แก้วน้ า แก้วน้ า กล่องอาหาร ปิ่นโต ฯลฯ ควรจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ และหมั่นเช็ดถูให้
สะอาดอยู่เสมอ 

6.6 การประดับตกแต่งห้องเรียน ครูส่วนใหญ่มักนิยมประดับตกแต่งห้องเรียนด้วยสิ่งต่างๆ 
เช่น ม่าน มู่ลี่ ภาพ ดอกไม้ ค าขวัญ สุภาษิต ควรตกแต่งพอเหมาะไม่ให้ดูรกรุงรัง สีสันที่ใช้ไม่ควรฉูดฉาด 
หรือใช้สีสะท้อนแสงอาจท าให้นักเรียนเสียสายตาได้ การประดับตกแต่งห้องเรียนควรค านึงถึงหลัก
ความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยัด มุ่งประโยชน์ และการจัดห้องเรียนซึ่งเป็นการจัดบรรยากาศ
ทางกายภาพที่กล่าวมาท้ังหมด แสดงดังภาพที่ 9.1  

 

 
 



231 

 

 

ภาพที่ 9.1 แสดงแผนผังการจัดห้องเรียน 

ที่มา: วารี  ถิระจิตร (2526: 32) 
 

การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา 
 

การจัดบรรยายทางจิตวิทยา หรือทางด้านจิตใจ จะช่วยสร้างความรู้สึกให้นักเรียนเกิดความ
สบายใจในการเรียน ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล มีบรรยากาศของการสร้างสรรค์เร้าความสนใจ 
ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความสุข นักเรียนจะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ได้ขึ้นอยู่กับ “ครู” 
เป็นส าคัญ ในข้อเหล่านี้ 

1. บุคลิกภาพของคร ู
2. พฤติกรรมการสอนของคร ู
3. เทคนิคการปกครองชั้นเรียนของครู  
4. ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 

1. บุคลิกภาพของครู 
สภาพบรรยากาศของห้องเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับบุคลิกของครู ครูที่มีบุคลิกภาพดี เช่น 

การแต่งกาย การยืน การเดิน ท่าทาง น้ าเสียง การใช้ค าพูด การแสดงออกทางสีหน้า แววตา ฯลฯ 
เหมาะสมกับการเป็นครูจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดี บุคลิกภาพของครูมีผลต่อความรู้
ของนักเรียน ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2531: 8, 11, 13) 
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ครูประเภทท่ี 1 

ถ้าครูแสดงความเป็นมิตร นักเรียนจะอบอุ่นใจ 

ถ้าครูยิ้มแย้ม นักเรียนจะแจ่มใส 

ถ้าครูมีอารมณ์ขัน นักเรียนจะเรียนสนุก 

ถ้าครูกระตือรือร้น นักเรียนจะกระปรี้กระเปร่า 

ถ้าครูมีน้ าเสียงนุ่มนวล นักเรียนจะสุภาพอ่อนน้อม 

ถ้าครูแต่งตัวเรียบร้อย นักเรียนจะเคารพ 

ถ้าครูให้ความเมตตาปรานี นักเรียนจะมีจิตใจอ่อนโยน 

ถ้าครูให้ความยุติธรรม นักเรียนจะศรัทธา 

 

ครูประเภทท่ี 2 

ถ้าครูเข้มงวด นักเรียนจะหงุดหงิด 

ถ้าครูหน้านิ่วคิ้วขมวด นักเรียนจะรู้สึกเครียด 

ถ้าครูฉุนเฉียว นักเรียนจะอึดอัด 

ถ้าครูปั้นปึ่ง นักเรียนจะกลัว 

ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะขาดความเคารพ 

ถ้าครูใช้น้ าเสียงดุดัน นักเรียนจะหวาดกลัว 

 

ครูประเภทท่ี 3 

ถ้าครูท้อถอย นักเรียนจะท้อแท้ 
ถ้าครูเฉยเมย นักเรียนจะเฉื่อยชา 

ถ้าครูเชื่องช้า นักเรียนจะหงอยเหงา 

ถ้าครูใช้น้ าเสียงราบเรียบ นักเรียนจะไม่สนใจฟัง 
ถ้าครูปล่อยปละละเลย  นักเรียนจะขาดระเบียบวินัย 

ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะขาดความเคารพ 

 

จากบุคลิกภาพของครู ทั้ง 3 ประเภท ที่กล่าวมาสรุปได้ว่า 
ครูประเภทท่ี 1 จะสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย นักเรียนและครูจะยอมรับ

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ได้รู้จักท างานร่วมกัน รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีเหตุมีผล นักเรียนจะรู้สึกมีความสุขในการเรียน
และสบายใจในการเรียน เป็นบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
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ครูประเภทท่ี 2 จะสร้างบรรยากาศแบบเผด็จการ นักเรียนไม่ได้แสดงความคิดเห็น 
ครูจะเข้มงวด ไม่อิสระ ครูเป็นผู้บอก หรือท ากิจกรรมทุกอย่าง นักเรียนไม่มีโอกาสคิด หรือท ากิจกรรม
ที่ต้องการ นักเรียนจะรู้สึกเครียด อึดอัด นักเรียนจะขาดลักษณะการเป็นผู้น า ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เป็นบรรยากาศท่ีไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 

ครูประเภทที่ 3 สร้างบรรยากาศแบบตามสบาย เป็นบรรยากาศน่าเบื่อหน่าย ย่อท้อ 
นักเรียน สับสน วุ่นวาย ขาดระเบียบวินัย ไม่มีความคงเส้นคงวาแน่นอน ครูไม่สามารถควบคุมชั้นเรียน
ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ เป็นบรรยากาศท่ีไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 

จากครู ทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า ครูประเภทที่ 1 มีลักษณะความเป็นผู้น า
แบบประชาธิปไตย ก็จะสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย ท าให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะเรียนและ
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากกว่าประเภทอ่ืนๆ บุคลิกภาพของครูจึงมีส่วนสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างมาก 

2. พฤติกรรมการสอนของครู 
พฤติกรรมการสอนของครูมีบทบาทในการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่นักเรียน เช่นเดียวกับ

บุคลิกภาพของครู ในการสอนครูต้องใช้เทคนิคและทักษะการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียน
และบทเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ เจตคติ และทักษะตามที่หลักสูตรก าหนดพฤติกรรมการสอน
ของคร ูควรเป็นดังนี้ 

2.1 ตอบสนองพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เช่น ใช้วาจา 
ใช้ท่าทาง ให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่างๆ ตลอดจนให้ท ากิจกรรมที่นักเรียนชอบ ครูควรเสริมแรงให้
ทั่วถึงและเหมาะสม 

2.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน 
แสดงให้นักเรียนเห็นว่าความคิดของเขามีประโยชน์ พยายามน าความคิดเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการเรียนรู้ 

2.3 ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การให้ท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ใช้ความรู้ความคิดความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ฝึกการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและได้ผล
งานน ามาสู่ความภาคภูมิใจในกลุ่มและตนเอง ในการมอบหมายงานให้กลุ่มท านั้นครูควรค านึงถึงความ
ยากง่ายของงาน ความรู้และความสามารถของนักเรียนในกลุ่มเพ่ือให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ  
เป็นการสร้างความรู้สึกในทางบวกแก่นักเรียน งานใดที่ครูเห็นว่ายากครูควรเข้าไปดูแลกระตุ้นให้นักเรียน
ช่วยกันคิดแก้ปัญหาในกลุ่มของตน ครูจะต้องมีความอดทนที่จะไม่รีบชี้แนะ หรือบอกวิธีการแก้ปัญหา
ตรงๆ ต้องฝึกฝนให้นักเรียนได้ใช้วิธีการต่างๆ หลายๆ แบบจนสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 

2.4 ใช้เทคนิควิธีสอนที่ไม่ท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียน ครูควรคิดค้นคว้าและ
แสวงหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ มาใช้จัดการเรียนการสอน วิธีการสอนควรเป็นวิธีที่ยึดนักเรียนเป็น
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ศูนย์กลาง หรือนักเรียนเป็นผู้กระท ากิจกรรม เช่น วิธีการสอนแบบทดลอง แบบแก้ปัญหา แบบแสดง
บทบาทสมมุติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แบบอภิปราย แบบศูนย์การเรียน 
ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจ การจะใช้วิธีสอนแบบใดนั้นครูต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบทเรียน 
ระยะเวลา สติปัญญา และวัยของนักเรียน 

3. เทคนิคการปกครองช้ันเรียนของครู 
เทคนิค หรือวิธีการที่ครูใช้ปกครองชั้นเรียนมีส่วนส่งเสริมการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา 

กล่าวคือ ถ้าครูปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย ใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคน
ยอมรับ ยินดีปฏิบัติ นักเรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุข เกิดความรู้สึกอบอุ่นพอใจและสบายใจ 
ในทางตรงกันข้าม ถ้าครูโลเล ไม่ยุติธรรม เลือกที่รักมักที่ชัง ปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จการ นักเรียน
จะเกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาครู ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบกฎเกณฑ์และส่งผลให้ไม่สนใจเรียน ไม่อยาก
มาโรงเรียนในที่สุด ดังนั้น เทคนิควิธีการปกครองชั้นเรียนของครูจึงมีความส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศ
ทางจิตวิทยาด้วย ในการปกครองชั้นเรียนครูควรยึดหลักต่อไปนี้ 

3.1 หลักประชาธิปไตย ครูควรให้ความส าคัญแก่นักเรียนเท่าเทียมกัน ให้ความเสมอภาค 
ให้อิสระ ให้โอกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันครูต้องใจกว้างยินดีรับฟังความคิดเห็น
ของทุกคน และควรฝึกให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ให้รู้จักการอยู่
ร่วมกันอย่างประชาธิปไตย 

3.2 หลักความยุติธรรม ครูควรปกครองโดยให้ความยุติธรรมแก่นักเรียนทุกคนโดยทั่วถึง 
นักเรียนจะเคารพศรัทธาครู และยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน ยินดีปฏิบัติตามค าอบรมสั่งสอน
ของครู ตลอดจนไม่สร้างปัญหาให้แก่ชั้นเรียน 

3.3 หลักพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เมตตา หมายถึง ความรัก
และเอ็นดู ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 
มุทิตา หมายถึง ความยินดีด้วยเมื่อผู้อ่ืนได้ลาภยศ สุข สรรเสริญ อุเบกขา หมายถึง ความเที่ยงธรรม 
การวางตัวเป็นกลาง การวางใจเฉย ถ้าครูทุกคนยึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการปกครองนักเรียน นอกจาก
จะท าให้นักเรียนเคารพรักศรัทธาครู และมีความสุขในการเรียนแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่นักเรียนได้อีกส่วนหนึ่ง 

3.4 หลักความใกล้ชิด การที่ครูแสดงความเอาใจใส่ ความสนใจ ให้ความใกล้ชิดกับนักเรียน 
เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา วิธีการแสดงความสนใจนักเรียนท าได้หลายวิธี 
จิตรา  วสุวานิช (2531: 135) ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ 

1) ครูจะต้องรู้จักนักเรียนในชั้นทุกคน รู้จักชื่อจริง ชื่อเล่น ความสนใจของเด็กแต่
ละคน เป็นต้นว่า งานอดิเรก มีพ่ีน้องกี่คน จุดดี จุดด้อย ของเด็กนักเรียนแต่ละคน 
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2) ครูจะต้องแสดงความสนใจในสารทุกข์สุขดิบของเด็กแต่ละคน เช่น หมั่นถาม
ความเป็นไปของพ่ีน้อง ความคืบหน้าของการสะสมแสตมป์ คือ ไม่เพียงแต่รู้จักว่าเด็กเป็นอะไรในข้อ 1 
แต่รู้ข่าวคราวเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นด้วย 

3) ครูจะมอบเวลาของตนเพ่ือเด็ก เวลาที่นอกเหนือจากงานสอน ได้แก่ เวลาเย็น
หลังเลิกเรียน ช่วงพักระหว่างการเรียน เพ่ือช่วยเด็กที่ต้องการให้ครูช่วยเหลือเป็นพิเศษ เป็นต้นว่า ต้องการ
ขอค าปรึกษา ต้องการขอค าแนะน าในการหารายได้พิเศษ ครูจะต้องพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเด็ก
ได้ตลอดเวลา 

4) ครูจะต้องใกล้ชิด สัมผัสเด็กท้ังร่างกายและจิตใจ ค าสั่งสอนและการกระท าของ
ครูจะต้องสอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ถ้าครูจะอบรมสั่งสอนเด็กเรื่องความซื่อสัตย์ ครูจะต้องปฏิบัติตน
เป็นคนซื่อสัตย์ด้วยเช่นกัน กายสัมผัสก็เป็นสิ่งจ าเป็น การจับต้องตัวบ้างจะเป็นสื่อน าให้เด็กรู้สึกถึง
ความใกล้ชิดสนิทสนม 

4. ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน 

ปฏิสัมพันธ์ (interaction) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล 2 คน หรือ
บุคคล 2 ฝ่าย โดยต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ประดินันท์  อุปรมัย (2523: 133) ปฏิสัมพันธ์
ในห้องเรียนมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

4.1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ถ้าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี 
หมายถึง ทั้งครูและนักเรียนต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม ครูให้
ความเป็นกันเองกับนักเรียน ให้นักเรียนมีอิสระ และมีความสบายใจในการท ากิจกรรมบรรยากาศภายใน
ห้องเรียนก็จะไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศที่รื่นรมย์ น่าเรียน น่าสอน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 

4.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน บรรยากาศในห้องเรียนจะเต็มไปด้วยความ
อบอุ่น สร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่นักเรียนได้ถ้านักมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คือ มีความสมัครสมานสามัคคีกัน 
รักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ฯลฯ นักเรียนจะมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นั้นขึ้นอยู่กับครูเป็นส าคัญ กล่าวคือ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน ปกครองดูแล
นักเรียนได้ทั่วถึง สั่งสอนอบรมบ่มนิสัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนได้ถูกต้อง นักเรียน
ก็จะค่อยๆ ซึมซาบและซับเอาสิ่งที่ดีงามไว้ปฏิบัติจนเป็นคุณลักษณะเฉพาะตนที่พึงประสงค์ เมื่อนักเรียน
ทุกคนต่างเป็นคนดีเพราะมีครูดี ทุกคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันเป็นส่วนสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศ
ที่พึงปรารถนาขึ้นในห้องเรียน 

4.3 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจา หมายถึง การพูดจาร่วมกันในชั้นเรียนระหว่างครูกับนักเรียน 
อาจเป็นการบรรยาย การอธิบาย การถามค าถาม การมอบหมายงาน การพูดของนักเรียน เป็นต้น ทั้งหมดนี้
มีอิทธิพลต่อการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเช่นกัน 
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พรเพ็ญ  สุวรรณเดชา (2532: 14) ได้กล่าวถึง ผลดีของการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาที่ดีต่อ
กันไว้ สรุปได้ดังนี้ 

1) การแสดงออกทางวาจาด้วยดีระหว่างครูกับนักเรียนจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดี
ต่อกัน 

2) ช่วยให้การเรียนได้ผลดี เพราะมีการสื่อความหมายที่ถูกต้อง เข้าใจกัน 

3) ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจในการที่จะรับวิชาการ หรือท าความเข้าใจบทเรียน
และกล้าแสดงความคิดเห็น โดยไม่หวาดกลัวครู 

4) ช่วยให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจในตัวครู มีเหตุผล 

5) ช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นได้ 
6) ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยให้เกิดเจตคติ ความสนใจ ค่านิยม และผลการ

เรียนรู้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวาจานั้นควรให้เกิดเจตคติ ความสนใจ ค่านิยม และผลการเรียนรู้

เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางวาจานั้นควรใช้อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Influence) หมายถึง 

พฤติกรรมทางวาจาที่ครูกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เช่น ครูยอมรับความรู้สึกของนักเรียน 
ครูชมเชยสนับสนุนให้ก าลังใจ ครูยอมรับหรือน าความคิดเห็นของนักเรียนมาใช้ ครูถามเพ่ือให้นักเรียน
ตอบ ฯลฯ โดยครูหลีกเลี่ยงการใช้อิทธิพลทางตรง (Direct Influence) หมายถึง พฤติกรรมที่ครูแสดง
ฝ่ายเดียว เช่น ครูบรรยาย ครูสั่งการ ครูวิจารณ์ฝ่ายเดียว ฯลฯ 

กล่าวโดยสรุป การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ
การเรียนการสอนและเกิดความศรัทธาในครูผู้สอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของ
การสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยา โดยปรับบุคลิกภาพความเป็นครูให้เหมาะสมปรับพฤติกรรมการสอน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียน และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน 

 

หลักการจัดชั้นเรียน 
 

เนื่องจากชั้นเรียนมีความส าคัญเปรียบเสมือนบ้านที่สองของนักเรียน นักเรียนจะใช้เวลาอยู่
ในชั้นเรียนวันละประมาณ 5-6 ชั่วโมง อิทธิพลของชั้นเรียนจึงมีมากพอท่ีจะปลูกฝังลักษณะของเด็กให้
เป็นแบบที่ต้องการได้ เช่น ให้เป็นตัวของตัวเอง ให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี ให้ชอบแสวงหา
ความรู้อยู่เสมอ ให้มีความรับผิดชอบ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย
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ดังประสงค์ และมีความรู้สึกอบอุ่นสบายใจในการอยู่ในชั้นเรียน ครูจึงควรค านึงถึงหลักการจัดชั้นเรียน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดชั้นเรียนควรให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ชั้นเรียนควรเป็นห้องใหญ่หรือ
กว้างเพ่ือสะดวกในการโยกย้ายโต๊ะเก้าอ้ี จัดเป็นรูปต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอนถ้าเป็น
ห้องเล็กๆ หลายๆ ห้องติดกัน ควรท าฝาเลื่อนเพ่ือเหมาะแก่การท าให้ห้องกว้างขึ้น 

2. ควรจัดชั้นเรียนเพ่ือสร้างเสริมความรู้ทุกด้าน โดยจัดอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมหรือ
หนังสืออ่านประกอบที่น่าสนใจไว้ตามมุมห้องเพ่ือนักเรียนจะได้ค้นคว้าท ากิจกรรมควรติดอุปกรณ์
รูปภาพและผลงานไว้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

3. ควรจัดชั้นเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกาย สติปัญญา อารมณ ์
และสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียนเป็นอันมาก ครูมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้ดีได้ เช่น ให้นักเรียนจัดหรือติดอุปกรณ์ให้มีสีสวยงาม จัดกระถางต้นไม้ประดับชั้นเรียน 
จัดที่ว่างของชั้นเรียนให้นักเรียนท ากิจกรรม คอยให้ค าแนะน าในการอ่านหนังสือ ค้นคว้าแก้ปัญหา และครู
ควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนไม่ให้เครียด เป็นกันเองกับนักเรียน ให้นักเรียนรู้สึกมีความปลอดภัย 
สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน 

4. ควรจัดชั้นเรียนเพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม ชั้นเรียนจะน่าอยู่ก็ตรงที่นักเรียน
รู้จักรักษาความสะอาด ตั้งแต่พ้ืนชั้นเรียน โต๊ะ ม้านั่ง ขอบประตูหน้าต่าง ขอบกระดาน ชอล์ก แปรงลบ
กระดาน ฝาผนัง เพดาน ซอกมุมของห้อง ถังขยะต้องล้างทุกวันเพ่ือไม่ให้มีกลิ่นเหม็น และบริเวณที่ตั้ง
ขยะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะเป็นแหล่งบ่อเกิดของเชื้อโรค 

5. ควรจัดชั้นเรียนเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ ทุกอย่างจัดให้เป็นระเบียบทั้งอุปกรณ์
ของใช้ต่างๆ เช่น การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ และหนังสือ แม้แต่การใช้สิ่งของก็ให้นักเรียนได้รู้จักหยิบใช้ 
เก็บในที่เดมิ จะช่วยให้นักเรียนเคยชินต่อความเป็นระเบียบ (สุพิน  บุญชูวงศ,์ 2532: 162-163) 

6. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย โดยครูอาจจัด ดังนี้ 
6.1 จัดให้นักเรียนเข้ากลุ่มท างาน โดยให้มีการหมุนเวียนกลุ่มกันไป เพื่อให้ได้ฝึกการ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

6.2 จัดที่นั่งของนักเรียนให้สลับที่กันเสมอ เพ่ือให้ทุกคนได้มีสิทธิที่จะนั่งในจุดต่างๆ 
ของห้องเรียน 

6.3 จัดโอกาสให้นักเรียนได้หมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม เพ่ือฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
ที่ด ี

7. ควรจัดชั้นเรียนให้เอ้ือต่อหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับปัจจุบันเน้น
การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ใช้กระบวนการสอนต่างๆ ดังนั้น ครูจึงควร
จัดสภาพห้องเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ เช่น จัดที่นั่งเป็นรูปแบบต่างๆ อาจเป็นรู้ตัวยู ตัวที รูปครึ่ง
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วงกลม หรือจัดเป็นแถวตอนลึกให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศทางด้าน
จิตวิทยาให้ผู้เรียนรู้สึกกล้าถามกล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น เกิดความใคร่รู้ ใคร่เรียน ฯลฯ ซึ่งจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตน พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม และเป็นคนเก่ง ดี มีความสุขได้ในที่สุด 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า หลักการจัดชั้นเรียน คือ การจัดบรรยากาศทางด้ายกายภาพ 
และการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ และเพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

 

ลักษณะของชั้นเรียนที่ดี 
 

เพ่ือให้การจัดชั้นเรียนถูกต้องตามหลักการ ผู้สอนควรได้ทราบถึงลักษณะของชั้นเรียนที่ดี 
สุมน  อมรวิวัฒน์ และ สมพงษ์  จิตระดับ (2530: 184-186) ได้กล่าวถึงลักษณะของชั้นเรียนที่ดี สรุป
ได้ดังนี้ 

1. ชั้นเรียนควรมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ 

2. จัดโต๊ะ เก้าอ้ี สิ่งที่อยู่ในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการสอน และกิจกรรมประเภทต่างๆ  
3. ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง 
4. ใช้ประโยชน์ชั้นเรียนให้คุ้มค่า ครูอาจดัดแปลงเป็นห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์

และอ่ืนๆ  
5. จัดเตรียมชั้นเรียนให้พร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การท างานกลุ่ม การสาธิต 

การแสดงบทบาทสมมุต ิ

6. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น ให้ความเป็นกันเองแก่ผู้เรียน 

 

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

 

การจัดชั้นเรียนจัดได้หลายรูปแบบ โดยจัดให้เหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน 
จ านวนนักเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ขนาดของห้องเรียน เป็นต้น ครูควรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี มุมวิชาการ และมุมต่างๆ ในห้องเรียนเพ่ือสร้างบรรยากาศของห้องเรียนให้น่าสนใจ
ไม่ซ้ าซากจ าเจ ไม่น่าเบื่อหน่าย นักเรียนจะเกิดความกระตือรือร้น และกระฉับกระเฉงในการเรียนดีขึ้น 
การจัดชั้นเรียนถ้าแบ่งตามวิธีการสอนจะแบ่งได้ 2 แบบ คือ 

1. ชั้นเรียนแบบธรรมดา 
2. ชั้นเรียนแบบวัตกรรม 
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แต่ละแบบมีลักษณะ ดังนี้ 
1. ชั้นเรียนแบบธรรมดา   

ชั้นเรียนแบบธรรมดาเป็นชั้นเรียนที่มีครูเป็นศูนย์กลางเป็นผู้น าการเรียนรู้ โดยมีนักเรียน
เป็นผู้รับความรู้จากครู การจัดชั้นเรียนแบบนี้จะมีโต๊ะครูอยู่หน้าชั้นเรียน และมีโต๊ะเรียนวางเรียงกัน
เป็นแถว โดยหันหน้าเข้าหาครู แสดงดังภาพที่ 9.2  
 

 

 

ภาพที่ 9.2 แสดงการจัดชั้นเรียนแบบธรรมดา 

ที่มา: อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550 : 241) 
 

1.1 ลักษณะการจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบบธรรมดานี้ โต๊ะเรียนของนักเรียนอาจ
เป็นโต๊ะเดี่ยวหรือโต๊ะคู่ก็ได้ ผนังห้องเรียนอาจจะมีกระดานป้ายนิเทศ หรือสื่อการสอน เช่น แผนภูมิ 
รูปภาพ แผนที่ติดไว้ ซึ่งสื่อการสอนเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนบ่อยนัก การตกแต่งผนังห้องเรียนจะแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่สถานที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองอาจจะมีการตกแต่งมากกว่าโรงเรียนที่
อยู่ห่างไกลออกไปตามชนบทเพราะหาสื่อการอสอนได้ยากกว่า บางห้องเรียนอาจจะมีมุมความสนใจ 
แต่ก็ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน 

1.2 บทบาทของครูและนักเรียน บทบาทของครูและนักเรียนในชั้นเรียนแบบธรรมดานี้ 
ครูจะเป็นผู้รอบรู้ในด้านต่างๆ ใช้วิธีการสอนแบบป้อนความรู้ให้แก่นักเรียนโดยการบรรยาย และอธิบาย
ให้นักเรียนฟังอยู่ตลอดเวลา ครูจะเป็นผู้แสดงกิจกรรมต่างๆ เอง แม้กระทั่งการทดลองอย่างง่ายๆ ไม่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้หยิบจับ หรือแตะต้องสื่อการสอนที่ครูน ามาแสดง นักเรียนจึงต้องฟังครู ไม่มีโอกาส
ได้พูด หรือท างานเป็นกลุ่มเพ่ือค้นหาค าตอบใดๆ สื่อการสอนที่ใช้ส่วนมาก ได้แก่ ชอล์ก กระดานด า 
และแบบเรียน 
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การจัดชั้นเรียนแบบนี้ไม่เอ้ือต่อการสอนตามหลักสูตรใหม่ นักการศึกษาจึงไม่แนะน าให้
ใช้มากนัก อาจใช้ได้บ้างเป็นบางครั้งเท่านั้นถ้าจ าเป็นต่อวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่ไม่ควรยึดถือเป็น
แบบอย่างตลอดไป 

2. ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม 

ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม เป็นชั้นเรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิควิธีสอนใหม่ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบโฟร์แมท แบบสตอรี่ไลน์ แบโครงงาน เป็นต้น 
ซึ่งนักเรียนจะมีอิสระในการเรียน อาจเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล โดยมีครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
การจัดชั้นเรียนจึงมีรูปแบบการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีในลักษณะต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องเรียงแถวหันหน้าเข้าหาครู 
เช่น จัดเป็นรูปตัวที ตัวยู วงกลม หรือจัดเป็นกลุ่ม แสดงดังภาพที่ 9.3  

 

 
 

ภาพที่ 9.3 แสดงลักษณะการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรม 

ที่มา: อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550: 242) 
 

2.1 ลักษณะการจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนี้ โต๊ะครูไม่จ าเป็นต้องอยู่
หน้าชั้น อาจเคลื่อนย้ายไปตามมุมต่างๆ การจัดโต๊ะนักเรียนจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ส่วนใหญ่นิยมจัดโต๊ะเป็นกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน 
มีการจัดศูนย์สนใจ มีสื่อการสอนในรูปของชุดการสอน หรือเครื่องช่วยสอนต่างๆ ไว้ ให้นักเรียนศึกษา
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ด้วยตนเอง หรือศึกษาร่วมกับเพ่ือน มีการตกแต่งผนังห้องและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับเรื่องที่นักเรียนก าลังเรียน 

2.2 บทบาทของครูและนักเรียน การจัดชั้นเรียนแบบนี้ครูจะเป็นผู้ก ากับและแนะแนว
นักเรียนเป็นผู้แสดงบทบาท ครูจะพูดน้อยลง ให้นักเรียนได้คิด ได้ถาม ได้แก้ปัญหา และได้ท ากิจกรรม
ด้วยตนเองเป็นส าคัญ นักเรียนอาจจะเรียนด้วยตนเองจากสื่อประสม เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม   
ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ฯลฯ ครูจะเป็นผู้ใหญ่ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น ดังนั้น 
การจัดชั้นเรียนแบบนี้จึงเป็นการจัดชั้นเรียนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียน
ได้คิด ค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

กล่าวโดยสรุป ในการจัดชั้นเรียน ผู้สอนสามารถจัดได้ 2 แบบ ทั้งแบบธรรมดา และแบบ
นวัตกรรม แต่เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรการจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมจะเป็นแบบ
ที่เหมาะสมเพราะสะดวกแก่การที่ผู้เรียนจะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สะดวกแก่การท างานกลุ่มกับ
เพ่ือน สะดวกแก่การทดลองหรือการท ากิจกรรมต่างๆ ผู้สอนจึงควรจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมเพ่ือให้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็น
ก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551: 3) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  

3. มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกก าลังกาย 
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4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะ มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

ความหมายของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

บรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข คือ การจัดสภาพการเรียนการสอนให้มีบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย นักเรียนรู้สึกเป็นอิสระ ได้เรียนรู้โดยวิธีการต่างๆ อย่างหลากหลาย ครูยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ความส าคัญของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ดังนี้ 

1. ท าให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข สดชื่น เบิกบาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเป็นผู้ใหญ่
ที่มีสุขภาพดีต่อไปในอนาคต 

2. ท าให้ผู้เรียนเกิดก าลังใจ ใฝ่เรียนรู้ ไม่ท้อแท้ หรือท้อถอย เป็นการส่งเสริมนิสัย ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียน และรักการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดชีวิต 

3. ท าให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ดีงาม เพราะเด็กท่ีเจริญเติบโตขึ้นในบรรยากาศแห่งความรักก็จะ
รู้จักรักผู้อ่ืน เผื่อแผ่ความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีกว้างออกไป และพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนต่อไป 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2541: 39) 

4. ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตัวเอง และมีก าลังใจที่จะท าแต่สิ่งดีงามตลอดไป 

5. ท าให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน เป็นการฝึกการยอมรับ การเข้าใจ เห็นใจผู้อ่ืน 
ไม่มุ่งมั่นเอาชนะ มีเหตุผล ฝึกความอดทน อดกลั้น รู้จักผ่อนปรน รู้จักให้อภัย เป็นต้น 

ประเภทของการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), (2541: 38) ได้จัดแบบของการเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ 2 
แบบ คือ 

1. ความสุขที่อาศัยปัจจัยภายนอก เป็นความสุขที่เกิดจากสภาพแวดล้อม คือ มีกัลยาณมิตร 
เช่น ครู อาจารย์ เป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งความรัก ความเมตตา และช่วยให้สนุก ซึ่งต้องระวังเพราะ
ถ้าควบคุมไม่ดี ความสุขแบบนี้จะท าให้นักเรียนอ่อนแอลง ยิ่งถ้ากลายเป็นการเอาใจหรือตามใจจะยิ่ง
อ่อนแอลงไปท าให้เกิดลักษณะพ่ึงพา 

2. ความสุขที่เกิดจากปัจจัยภายใน เป็นความสุขท่ีเกิดจากภายในตัวผู้เรียนเอง ซึ่งเป็น
อิสระ ไม่ต้องพ่ึงผู้อ่ืน กล่าวคือ ผู้เรียนเกิดนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์ และมีความสุข จากการสนอง
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ความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์นั้น ความสุขแบบนี้ท าให้คนเข้มแข็ง เขาจะมีความสุขเมื่อได้เรียนรู้ เมื่อยิ่งท าก็ยิ่ง
มีความสุข และยิ่งมีความเข้มแข็ง 

ดังนั้น การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจึงควรมุ่งสร้างความสุขจากปัจจัย
ภายใน โดยมีปัจจัยภายนอกเป็นองค์ประกอบน าทาง ก็จะช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้รักการเรียนรู้
อย่างแท้จริง 

แนวคิดของการสร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข 

ด้วยการสร้างความสุขที่อาศัยปัจจัยภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวอาจท าให้เกิดโทษได้ เช่น ท า
ให้นักเรียนเรียกร้องเอาแต่ใจตัวเอง เกิดนิสัยชอบพ่ึงพาผู้อ่ืน และมีความสุขแบบพึ่งพา ดังนั้น ครูผู้น า
ทางแห่งการเรียนรู้จึงต้องเข้าใจหลักการและมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ดังที่ ท่านพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
ได้ให้แนวคิดไว้ สรุปได้ดังนี้ 

1. การสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้เด็กมีความสุขนั้นไม่ใช่จุดหมาย แต่เป็นการสร้าง
ปัจจัยเอื้อต่อการก้าวสู่เป้าหมาย คือ เพ่ือหนุนการเรียนรู้และการท าอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์ 

2. ให้เด็กอยู่ในบรรยากาศแห่งความรัก หรือได้รับความรักในลักษณะที่ไม่รวมศูนย์เข้า
หาตัว แต่ให้ขยายความรักออกไปรักครู รักเพ่ือน และอยากช่วยเหลือผู้อื่น 

3. ครูควรสร้างนิสัยการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน และการร่วมกันคิดร่วมกันท าให้มากกว่า
การพ่ึงพาผู้อ่ืน เป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน อันเป็นลักษณะของสังคมที่พึง
ปรารถนา 

4. ครูควรใช้ปัจจัยภายนอกช่วยท าให้สถานการณ์นั้นเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาปัจจัยภายใน 
คือ ความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์ในตัวเด็ก 

5. สถานการณ์การเรียนที่สนุก ต้องไม่ท าให้เด็กติดในความสนุก หรือเห็นแก่ความสนุก 
ต้องด าเนินไปในลักษณะที่ความสนุกนั้นเป็นปัจจัยน าไปสู่การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิต 

สรุปได้ว่า การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้นครูผู้น าทางการเรียนรู้ จ าเป็นต้อง
มีเป้าหมายของการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ถูกต้อง กล่าวคือ เพ่ือมุ่งสร้างนิสัยของการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิใช่เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดความสุขสนุกในการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว ควรมุ่ง
สร้างคุณลักษณะของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน และการเป็นคนมีความคิด
ใฝ่สร้างสรรค์ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต การพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งช่วย 
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถใน
การรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึกและ
ทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
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ตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือ 
ไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ 
เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสมความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
ตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
การท างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองผู้ อ่ืน 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ที่มีความสุข 

 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน และเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ในการสร้าง
บรรยากาศของการเรียนรู้ที่มีความสุขจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ครูจึงควรได้ทราบถึงองค์ประกอบที่ช่วยให้การ
เรียนด าเนินไปอย่างมีความสุข ซึ่งมี 6 ประการ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2540: 
34-39) 

1. เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจและสมอง เด็กควรได้มีโอกาส
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ มีโอกาสเลือกอนาคตของเขาเอง และมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติ
จากผู้ใหญ่อย่างมนุษย์คนหนึ่ง 

2. ครูมีความเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มีความเข้าใจในทฤษฎี
แห่งพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคน ครูควรให้ความเอาใจใส่ต่อเด็กทุกคนเท่าเทียมกันมีการ
เตรียมตัวเพ่ือการสอนให้มีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเด็กให้รู้จักตัวเอง รู้จักแก้ปัญหาและเรียนรู้
วิธีที่จะน าตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีสติ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
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3. เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกที่ทุกเวลา รู้จักตัวเอง เห็นคุณค่า
ของชีวิต และความเป็นมนุษย์ของตน ยอมรับทั้งจุดดีและจุดด้อยของตน รู้จักเกรงใจและให้เกียรติผู้อ่ืน 
มีเหตุผลและใจกว้างพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในบทบาทของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ 

4. เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ได้ค้นพบความสามารถ
ของตน ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างไกล (learn to know) เรียนให้เข้าใจและท าให้รู้เคล็ดลับของ
การท าสิ่งต่างๆ ให้ประสบส าเร็จ (learn to do) และเรียนจนรู้สึกเข้าใจวิธีคิด วิธีปฏิบัติของคนใน
อาชีพนั้น เสมือนเป็นคนที่อยู่ในอาชีพนั้นจริงๆ (learn to be) ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือความสุขของตนเองและผู้อ่ืน 

5. เด็กได้รู้จักคิดและพัฒนาความคิดจากความรู้ที่ได้รับขยายวงไปสู่ความรู้ใหม่เกิด
ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง อยากศึกษาให้ลึกซึ้งเพ่ิมเติม รักการเรียน มีระบบในการเรียน
และเห็นประโยชน์ของการเรียนซึ่งไม่ได้ขีดวงจ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่อาจสัมพันธ์กับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเป็นไปในชีวิตและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น 

6. การเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในบทเรียน แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในสภาพ
ความเป็นจริง เกิดประโยชน์และมีความหมายต่อตัวเขา รู้จักสืบเสาะหาค าตอบ ข้อสงสัยต่างๆ จาก
แหล่งวิทยาการ รู้จักวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสภาพต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล มีความคิดเป็นของตนเอง 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร รู้วิธีด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและสามารถให้ความ
ช่วยเหลือและแนะน าผู้อ่ืนได้เมื่อเขาเติบโตขึ้น ครูจึงต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นครูอย่างแท้จริง ทั้งด้าน
คุณลักษณะนิสัย จิตใจ และด้านความรู้ความสามารถท่ีจะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา (IQ) ด้านอารมณ์ (EQ) และด้านจิตใจ (MQ) เพ่ือการเป็นสมาชิกที่มีคุณค่า
ของสังคมต่อไป 

ข้อความค านึงถึงในการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียน ผู้สอนควรได้จัดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงข้อต่อไปนี้  

(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540: 86) 
1. บทเรียนเริ่มจากง่ายไปยาก โดยค านึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการรับรู้ของ

เด็กแต่ละวัย มีความต่อเนื่องในเนื้อหาวิชาและขยายวงไปสู่ความรู้แขนงอ่ืนๆ เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจต่อชีวิตและโลกรอบตัว 

2. วิธีการเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ และตอบสนองความสนใจใคร่รู้ของนักเรียน การน าเสนอ
เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ยัดเยียดหรือกดดันเนื้อหาที่เรียนไม่มากเกินไปจนเด็กเกิดความล้าและไม่มาก
เกินไปจนเด็กหมดความสนใจ 
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3. ทุกข้ันตอนของการเรียนรู้มุ่งพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการคิดในแนวต่างๆ ของเด็ก 
รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ จากการประมวลข้อมูลและเหตุผลต่างๆ และคิดแก้ปัญหา
อย่างมีระบบ 

4. แนวการเรียนรู้ควรสัมพันธ์และสอดคล้องกับธรรมชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัส
ความงามและความเป็นไปของสรรพสิ่งรอบตัว บทเรียนไม่จ ากัดสถานที่ หรือเวลา และทุกคนมีสิทธิ์
เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน 

5. มีกิจกรรมหลากหลาย สนุก ชวนให้นักเรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียนนั้นๆ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ใช้ภาษาท่ีนุ่มนวล ให้ก าลังใจและเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ 

6. สื่อที่ใช้ประกอบการเรียน เร้าใจให้เกิดการเรียนรู้ บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งก าหนดไว้
อย่างชัดเจน คือ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนจนรู้ชัด (learn to know) เรียนจนท าได้ (learn to do) 

และเรียนเพื่อจะเป็น (learn to be) 

7. การประเมินผล มุ่งเน้นพัฒนาการของนักเรียนในภาพรวมมากกว่าจะพิจารณาจาก
ผลการทดสอบทางวิชาการ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินผลตนเองด้วย 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ครูเป็นบุคคลส าคัญที่สุดในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน ครูจึงจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านบุคลิกภาพ 

1.1 มีกิริยา วาจาเหมาะสม 

1.2 อารมณ์ดี มีเมตตา 
1.3 ใช้ภาษาแจ่มชัด 

1.4 ขจัดความล าเอียง 
1.5 หลีกเลี่ยงการต าหนิ 
1.6 หมั่นคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.7 อารมณ์ขันแทรกสร้าง 
1.8 สร้างสัมพันธ์ฉันมิตร 

1.9 ติดตามทันโลกเสมอ 

1.10 ค้นให้เจอความสามารถเด็ก 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 เกม เพลง น ามาใช้ 
2.2 ให้เล่านิทานสนุก 

2.3 ปลุกใจให้หมั่นคิด 
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2.4 ไม่เกาะติดในห้องเรียน 

2.5 ผลัดเปลี่ยนเวียนรายงาน 

2.6 บูรณาการทุกวิชา 
2.7 สรรหาสื่อหลากหลาย 

2.8 เลิกบรรยายให้ปฏิบัติ 
2.9 จัดตามหลัก Child-Centered 

 

สรุป 
 

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ครูเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่
มีความสุขให้เกิดแก่ผู้เรียน ครูจึงต้องมีทั้งศาสตร์ คือ ความรู้พ้ืนฐานในด้านต่างๆ มากพอ มีศิลป์ คือ 
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีใจ (จิตส านึก) รักในวิชาชีพ รักในความเป็นครู รักในสิ่งที่สอน 
และรักผู้เรียน บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  เป็นสิ่งส าคัญในการช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ในอนาคต  

การจัดบรรยากาศมีทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านจิตวิทยา ทางด้านกายภาพ เป็นการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน ทั้งการจัดตกแต่งห้องเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริมความรู้ต่างๆ ให้สะดวกต่อ
การเรียนการสอน ทางด้านจิตวิทยา เป็นการสร้างความอบอุ่น ความสุขสบายใจให้แก่ผู้เรียน ผู้สอน
ควรจัดบรรยากาศทั้ง 2 ด้านนี้ให้เหมาะสม นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดความสุข
แก่ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะสร้างให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ความสามารถ
ในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา ถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม บนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้
ด้วยตนเอง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 
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แบบฝึกหัดที่ 9 

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 

1. จงอธิบายความหมายและความมุ่งหมายของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน 

2. จงอธิบายความส าคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

3. จงอธิบายบรรยากาศท่ีพึงปรารถนาในชั้นเรียน 

4. จงอธิบายประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน 

5. จงอธิบายการจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ 

6. จงอธิบายการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา 
7. จงอธิบายหลักการจัดชั้นเรียน และลักษณะของห้องเรียนที่ดีควรเป็นอย่างไร 

8. ให้นักศึกษาเขียนแผนผังการจัดบรรยากาศห้องเรียน มา1 ลักษณะ และวิเคราะห์เหตุผล
ท าไมจึงจัดแบบนี้  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 10  
สื่อการสอน 

 

หัวข้อเนื้อหา 
ความหมายของสื่อการสอน 

ความส าคัญของสื่อการสอน 

ประเภทของสื่อการสอน 

หลักพิจารณาในการใช้สื่อการสอน 

หลักในการใช้สื่อการสอนโดยทั่วไป 

หลักการใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ 

บทเรียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

สรุป    
แบบฝึกหัดที่ 10  
เอกสารอ้างอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. มีความรู้ความสามารถอธิบายความหมายของสื่อการสอนได้ 
  2. มีความรู้ความสามารถอธิบายความส าคัญของสื่อการสอนได้อย่างถูกต้อง 
 3. สามารถออกแบบการท าสื่อการสอนได้  
 4. เห็นคุณค่าและความส าคัญจากการเรียน เรื่อง สื่อการสอน 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบสาธิต 

1.3  แบบทดลอง 
2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 กลุ่มการเรียน 
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2.3 วิธีสอนแบบสาธิต 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ทบทวนความรู้เดิม   
3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 

3.3 ผู้สอนเสนอภาพเกี่ยวกับเวลาด้วย Power point เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน  

3.4 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายของสื่อการสอน 

ขั้นสอน 

3.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ โดยให้อภิปรายท าความเข้าใจร่วมกันให้
ชัดเจน และเตรียมน าเสนอ  

3.6 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย เรื่อง สื่อการสอน 

3.7 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเกี่ยวกับ เรื่อง สื่อการสอน 

ขั้นสรุป 

3.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง สื่อการสอน 

3.9 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท    
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ 

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลประเมินผล   
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 10 

สื่อการสอน 

 

 การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน สื่อการสอนมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการเรียน 
การสอน และประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนจึงมิใช่การสอนแต่แต่เพียงเนื้อหาและกระดาน
ด า ชอล์ค บัตรค า เพราะปัจจุบันผู้สอนสามารถเลือกออกแบบ และพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ ที่
ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนได้ ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่างๆ ก็คือการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ปัญหา
ดังกล่าวมีผลท าให้คุณภาพของการจัดการศึกษาไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะจัดกิจกรรม
ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางกิจกรรม จ าเป็นต้องมีสื่อการเรียนการสอนประกอบ จึงจะท าให้นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการสอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และได้รับประสบการณ์ตรง อันจะช่วยให้นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน และใน
ขณะเดียวกันก็จะท าให้บทเรียนที่ยาก และมีลักษณะเป็นนามธรรม ให้เป็นรูปธรรมและนักเรียนเข้าใจ
ง่ายยิ่งขึ้น จึงเป็นความจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจรู้จักคุณค่าและสื่อการสอนเพ่ือจะน ามาเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับบทเรียนเหมาะสมกับเด็กเรียน อันจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรี ยนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในที่สุดได้ 
 

ความหมายของสื่อการสอน 

 

 เนื่องจากสื่อการสอนมีบทบาทส าคัญมากเกี่ยวกับการให้นักศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อเป็นอย่างนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอน
จะต้องมีความสนใจ เกี่ยวกับสื่อการสอน ตลอดจนคุณค่าหลักการใช้ เพ่ือที่จะได้น าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างได้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นความจริงแล้ว สื่อ
การสอนกับการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกหากเราลองตั้งค าถามกับครูผู้สอนในระดับต่างๆ ว่า
ท่านเคยใช้สื่อการสอนหรือไม่ อาจจะได้รับค าตอบต่างกัน เช่น เคยใช้ประจ าหรือนานๆใช้ที หรือไม่ค่อยได้
ใช้ อยากใช้แต่ไม่มี หากเราตั้งค าถามต่อไปว่าสื่อการสอนคืออะไร อาจจะได้ค าตอบที่แตกต่างกันทั้งครู
ประจ าการหรือครูศึกษาฝึกสอนก็เช่นเดียวกัน ไม่มีความมั่นใจในการใช้สื่อการสอนทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่
เข้าใจถึงความหมายของสื่อการสอน นักเทคโนโลยีการศึกษาหลายท่านได้นิยามความหมายของค าว่าสื่อ
การเรียนการสอนดั่งนี้ 
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 กิดานันท์ มลิทอง (2549 : 100) ได้ให้ความหมายค าว่า สื่อ (medium, pl.media) เป็นค า
มาจากภาษาลาตินว่า “ระหว่าง” (between) สิ่งใดข้อตามที่บรรจุข้อมูลสารสนเทศหรือเป็นตัวกลาง
ข้อมูลส่งผ่านจากผู้ส่ง หรือแหล่งส่งไปยังผู้รับเพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้ตรงตาม 
วัตถุประสงค์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2552:86)  สื่อการสอนหมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่
ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นตัวกลางในการน าส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
จากผู้สอนหรือแหล่งเรียนรู้ไปยังผู้เรียนช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้ 
 มนัส บุญประกอบ (2538 : 8) ได้ให้ความหมายของสื่อการสอนไว้ว่าสื่อการสอนเป็นตัวกลาง
ที่ครูสามารถใช้ในการสื่อความหมายแก่ผู้เรียนเพ่ือหวังให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2529: 112) ให้ ความหมายของสื่อการสอนว่า คือวัสดุ (สิ้นเปลือง) 
อุปกรณ์ ( เครื่องมือที่ใช้ไม่ผุพังง่าย) วิธีการ (กิจกรรม เกม การทดลอง ฯลฯ) ที่ใช้สื่อกลางให้ผู้สอน
สามารถส่ง หรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ (อารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ และค่านิยม) และ
ทักษะไปยังผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สื่อการสอนหมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชาเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ความส าคัญของสื่อการสอน 

 

 สื่อการเรียนการสอนมีความส าคัญในฐานะเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนมีประโยชน์และความส าคัญ  
 วัชรพล วิบูลยศริน (2557:16) สื่อการสอนมีความส าคัญดังนี้ 
    1. เร้าความสนใจ โดยแสดงรูปภาพบนหน้าจอ ค าถามบนกระดาน หรือการเล่นเพลงเมื่อ
ผู้เรียนเข้ามาในชั้นเรียนหรือเข้าสู่บทเรียนจะช่วยเพิ่มความสนใจกับผู้เรียนได้ 
    2. ทบทวนความรู้เดิมด้วยการใช้สื่อการเรียนการสอนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่
เรียนมาก่อนและเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ 
    3. น าเสนอวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนในแต่ละวันแก่ผู้เรียน 
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   4. น าเสนอเนื้อหาใหม่ ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมการจดจ าเนื้อหาให้มากขึ้น สื่อการเรียนการ
สอนนอกจากจะท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าเนื้อหาใหม่ได้มากขึ้นแล้วยังช่วยส่งเสริมไปยังผู้เรียนได้อีก
ด้วย 

   5. สนับสนุนผู้เรียนผ่านการขยายประสบการณ์ โดยจ าลองโลกภายนอกเข้ามาในชั้นเรียน
เมื่อสามารถพาผู้ เรียนออกสู่ โลกภายนอก เช่น การใช้สื่อการเรียนการสอนจะช่วยเชื่อมโยง
ประสบการณ์ต่างๆ ด้วยการน าตัวอย่างหลากหลายรูปแบบ ท าให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ใหม่ได้แม้อาจ
ไม่ได้พบสิ่งนั้นตรง 
    6. กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของผู้เรียนผ่านการน าเสนอข้อมูลและการถามค าถามของ
ผู้เรียน จะท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์จากการตอบค าถามนั้น 

    7. ให้ผลป้อนกลับที่สัมพันธ์กับแบบทอดสอบหรือแบบฝึกหัดในชั้นเรียนได ้

    8. สร้างความคงทนในการจ าและการถ่ายโยงการเรียนรู้ โดยใช้รูปภาพเพ่ือช่วยให้เกิด
ความคงทนในการจ า จะท าให้ผู้เรียนมองเนื้อหาบทเรียนเป็นภาพและถ่ายโยงการเรียนรู้ความคิดที่
เป็นนามธรรมสู่รูปธรรม ซึ่งจดจ าได้ง่ายกว่า 
    9. ประเมินความสามารถ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือในการเสนอค าถามเพ่ือ
ประเมินผู้เรียนในชั้นเรียน หรือผู้เรียนสามารถส่งการน าเสนอโครงการต่างๆ โดยใช้สื่อการเรียนการ
สอนได ้

 เปรื่อง กุมุท (2541 : 54) ได้จ้าสรุปเกี่ยวกับคุณค่าของสื่อการเรียนการสอนซึ่งได้จาก
ผลการวิจัยสื่อการเรียนการสอนชนิดต่างๆ โดยมิได้จ ากัดเฉพาะชนิดใดชนิดหนึ่งนั่นคือโดยทั่วไป สื่อ
การสอนประเภทเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Hardware) ประเภทวัสดุ (software) และประเภทเทคนิค
หรือวิธีการ (Technique or Method) มีคุณค่าต่อการเรียนการสอนดังนี้ 

1. ช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้นเพราะมีความจริงจังและมีความหมายชัดเจนต่อ
ผู้เรียน 

2. ช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้ในปริมาณมากข้ึนในเวลาที่ก าหนดไว้จ านวนหนึ่ง 
3. ช่วยให้ผู้เรียนสนใจและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการพยามตามสอน 

4. ช่วยให้ผู้เรียนจ าและประทับความรู้สึกท าอะไรเป็นเร็วและดียิ่งขึ้น 

5. ช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในกระบวนการเรียนของนักเรียน 

6. ช่วยให้สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนได้ล าบากโดยการช่วยแก้ปัญหาหรือข้อจ ากัดต่างๆ
ได้ดังนี้ 
6.1 ท าสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น 

6.2 ท าสิ่งทีเ่ป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม 

6.3 ท าสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วให้ดูช้าลง 
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6.4 ท าสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วหรือเปลี่ยนแปลงช้าให้ดูเร็วขึ้น 

6.5 ท าจริงที่ใหญ่มากให้ย่อขนาดลง 
6.6 ท าสิ่งที่เล็กมากให้ขยายขนาดขึ้น 

6.7 น าอดีตมาให้ศึกษาได้ 
6.8 น าสิ่งที่อยู่ใกล้หรือลี้ลับมาศึกษาได้ 

7. ช่วยให้นักเรียนเรียนส าเร็จง่ายขึ้นและสอนได้มากขึ้น 

 

ประเภทของสื่อการสอน 

 

 ปัจจุบันมีการน าสื่อต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้มีนักการศึกษาได้แบ่งประเภทสื่อการสอนไว้หลายประเภท
แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ หรือประโยชน์ของสื่อการสอนซึ่งในการแบ่งประเภทสื่อการสอน
ออกเป็นประเภทต่างๆพอจะประมวลได้ดังนี้ 
 เฉลิมลาภ ทองอาจ และคณะ (2554:20) น าสื่อการเรียนการสอนต่างๆ มาจัดกลุ่ม โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะของสื่อ ด้งนี้ 
 1. สื่อวัสดุ (Materiais)        

  1.1 กระดานด าหรือกระดานชอล์ก 

   1.2 กระดานนิเทศ 

  1.3 กระดานผ้าส าลี 
  1.4 ของจริง 
  1.5 บันทึกเสียง 
  1.6 ของตัวอย่าง 
  1.7 ของจ าลอง 
  1.8 ของเลียนแบบ 

  1.9 ประจักษทัศน์ 
  1.10 แผนที่ 
  1.11 แผนภูมิ 
  1.13 แผนสถิติ 
  1.14 ฟิล์มภาพยนตร์ 
  1.15 สไลด์ 
  1.16 แผ่นโปร่งใส 
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  1.17 แผ่นเสียง 
  1.18 เทป 

  1.19 ลูกโลก 

  1.20 ภาพเขียน 

  1.21 ภาพถ่าย 

  1.22 ภาพฝาผนัง 
  1.23 ภาพสามมิติ 
  1.24 สมุดภาพ 

  1.25 ชีดี/ดีวีดี 
 2. สื่ออุปกรณ์ (Equipments) 
  2.1 เครื่องฉายแผ่นโปร่งใสข้ามศีรษะ 

  2.2 เครื่องฉายภาพสามมิติ 
  2.3 เครื่องฉายภาพยนตร์ 
  2.4 โทรทัศน์ 
  2.5 จอฉาย 

  2.6 เครื่องบันทึกวิดีโอ 

  2.7 เครื่องบันทึกเสียง 
  2.8 เครื่องเล่นแผ่นวีซีดี/ดีวีดี 
  2.9 เครื่องขยายเสียง 
  2.10 กล้องจุลทรรศน์ 
 3. สื่อกิจกรรม (Activities) 
  3.1 การสาธิต 

  3.2 การทดลอง 
  3.3 เกม 

  3.4 การแสดงบทบาทสมมติ 
  3.5 สถานการณ์จ าลอง 
  3.6 การฝึกปฏิบัติ 
  3.7 การศึกษานอกสถานที่ 
  3.8 กิจกรรมอิสระ 

  3.9 โครงการ 

  3.10 นิทรรศการ 
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 คณะกรรมการแผนก นิทรรศการ กระทรวงศึกษาที่การ ได้จ าแนกโสดทัศนูปกรณ์ประชากร
ออกเป็น6ประเภทดังนี้คือ เกื้อกูล คุปรัตน์ (2540:26)  

 1. วัสดุลายเส้น แบ่งเป็น 9 ชนิดได้แก่ กระดานด า แผนที่ และลูกโลก การ์ตูน โปสเตอร์ 
แผนภาพ แผนสถิติแผนภูมิ ป้ายส าลี และป้ายนิเทศ 

 2. วัตถุมีทรง แบ่งออกเป็น 6 ชนิดได้แก่ ไดออรามา พิพิธพันธ์โรงเรียน ของเลียนแบบ ของ
จ าลอง ของตัวอย่าง และของจริง 
 3. โสตวัสดุ แบ่งออกเป็น 4 ชนิดได้แก่ ระบบเสียง แผ่น เสียงเทป เสียง และวิทยุ 
 4. ภาพนิ่ง แบ่งออกเป็น 10 ชนิดได้แก่ ภาพผนัง สมุดภาพ ภาพสามมิติ ภาพเขียน รูปภาพ 
ภาพถ่าย ฟิล์มสตริป สไลด์ ภาพโปร่งใส และรูปตัดมาจากหนังสือ 

 5. กิจกรรมรวม แบ่งเป็น 8 ชนิดได้แก่ งานที่เป็นโครงการ การแสดงละคร การแสดงบทบาท
สมมติ การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ นิทรรศการการ ทดลองกระบะทราย 

 6. ภาพยนตร์และโทรทัศน์ รวมภาพพยนต์สารคดีความรู้ และรายการโทรทัศน์เพ่ือการสอน
และการศึกษา 
 ลัดดา ศุขปรีดี. (2540:67) ได้จ าแนกประเภทของสื่อการสอนออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้คือ 

 1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่อเลขที่ท าหน้าที่เก็บความรู้ในลักษณะ ของภาพเสียงและอักษรใน
รูปแบบต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งหาประสบการณ์ หรือการศึกษาได้อย่างแท้จริง และพ่วง
ครูวางแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

  ก. วัสดุที่เสนอความรู้ ได้จากตัวมันเอง ได้แก่ หนังสือหรือต ารา ของจริง หุ่นจ าลอง รูปแบบ
แผนภูมิ แผนที่ป้ายนิเทศ 

  ข. วัสดุที่ต้องการในสี่ประเภทสื่อกลไกเป็นตัวน าเสนอความรู้ ได้แก่ ฟิล์มภาพยนตร์ แผ่น
สไลด์ ฟิล์มสตริป เทปบันทึกเสียง รายการวิทยุรายการโทรทัศน์ 
 2. สื่อประเภทเครื่องมือหรือโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ สิ่งใดที่เป็นตัวกลางหรือทางผ่านความรู้ที่
จะถ่ายทอดไปยังครู และนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย 

 3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการต่างๆ ซึ่งได้แก่ประสบการณ์ต่างๆ เช่น การสาธิต การแสดง
บทบาท การแสดงละคร และหุ่น การศึกษานอกสถานที่ การแสดงนิทรรศการ ตลอดจนเทคนิคในการ
เสนอบทเรียนด้วย 

 การแบ่งประเภทสื่อการสอนตามประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเอดการ์ เดล ศาสตรา
จารแห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ได้แบ่งสื่อการสอนโดยค านึงถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากการใช้สี่
การประสบการณ์ตรงหรือรูปธรรม (concrete) ไปสู่ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม (abstract) โดย
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แบ่งออกเป็น 10 ประเภทเรียกว่ากรวยประสบการณ์ (the cone of experience) ตามล าดับจาก
ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมไปหานามธรรม ดังนี้ 
 1. ประสบการณ์ตรงที่มีความหมาย เป็นประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้รับจากประสบการณ์จริง
ด้วยตัวของเค้าเองโดยตรง เช่น ของจริง ปรากฏการณ์ที่เป็นจริงที่ผู้เรียนสามารถรับรู้และเรียนรู้ได้
โดยตนเองด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ประสบการณ์ตรงที่มีความหมาย จึงเป็นสี่ที่มีความจ าเป็นต่อการ
เรียนการสอนในระดับต่างๆ เป็นอย่างดี 
 2. ประสบการณ์จ าลอง เป็นประสบการณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงของจริงหรือสถานการณ์จริง
มากที่สุด ในการเรียนการสอนผู้สอนไม่สามารถจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียนเสมอไป จึงต้อง
จ าลองหรือเลียนแบบให้มีลักษณะค่าใกล้เคียงหรือเหมือนจริง  
 3. ประสบการณ์นาฏการ เป็นการจ าลองสถานการณ์อย่างหนึ่ง แต่ไม่ค านึงถึงความเหมือน
หรือใกล้เคียงกับประสบการณ์จริงเท่ากับประสบการณ์จ าลอง 
 4 .การสาธิต เป็นการกระท าหรือแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง ประกอบการหรืออธิบายบรรยาย
กระบวนการของการกระท านั้นๆ อย่างมีข้ันตอนต่อเนื่องกันเป็นไปตามล าดับ 

 5. การศึกษานอกสถานที่ เป็นการพานักเรียนไปศึกษาจากแหล่งความรู้นอกห้องเรียน เป็น
ประสบการณ์ที่ได้รับจากสี่การเรียนการสอนที่เป็นวัตถุ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์จริง เป็นการ
พานักเรียนไปอย่างแรงของสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้หลายด้าน 

 6. นิทรรศการ สื่อที่ให้ประสบการณ์ในลักษณะนิทรรศการนี้อาจจะเป็นทั้งของจริง และสิ่ง
จ าลองต่างๆ หรือเสนอความรู้ในเรื่องราวต่างๆ หรือแสดงกระบวนการท างาน โดยใช้สื่อและเทคนิค
วิธีการหลายรูปแบบ ซึ่งจะสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้สอน 

 7. โทรทัศน์และภาพยนตร์ เป็นประสบการณ์ที่ให้ทั้งภาพเคลื่อนไหว และมีเสียงประกอบ 
เป็นประสบการณ์ที่ท าให้ผู้เรียน ได้เรียนด้วยการเห็นและได้ยินเสียงเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ท าให้
เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นสามารถน าประสบการณ์ท่ีเป็นอดีตหรือ อยู่ห่างไกลมาเรียนได้ 
  8.ภาพนิ่ง วิทยุบันทึกเสียง เป็นประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสได้เพียง ด้านเดียว เช่น ภาพนิ่ง 
สัมผัสได้ด้วยการเห็นหรือการมองดูเท่านั้น 

 9. ทัศนสัญลักษณ์ เป็นประสบการณ์ที่มีความเป็นนามธรรมมากข้ึนเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถ
รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นหรือสัมผัสได้ด้วยตา อาจจะเป็นลักษณะทางภาพโครงร่างต่างๆ ตลอดจนถึง
ภาพเครื่องหมายต่างๆ ได้แก่ แผนภูมิแผนที่แผนสถิติ 
 10. จนสัญลักษณ์ เป็นประสบการณ์ขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นนามธรรมที่สุดเป็นลักษณะทางภาษา 
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ได้แก่ สูตรสัญลักษณ์ต าราต่างๆซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมที่ 
 ประเภทของสื่อการสอนแบ่งตามลักษณะโครงสร้างสื่อได้แก่การแบ่งประเภทตามเนื้อหาวัตถุ
และลักษณะขององค์ประกอบของสื่อนั้นซึ่งแบ่งได้สามประเภทดังนี้ 
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 1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ วัสดุสิ้นเปลือง บุบสลาย ผุพังได้ง่าย สิ่งเหล่านี้ได้แก่ สารเคมีต่างๆ 
แม่เหล็กไฟฟ้า สิ่งมีชีวิต แผ่นภาพ แผ่นโปร่งใส 

 2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ สื่อการเรียนการสอนที่มีความคงทนถาวรน ามาใช้ได้หลายครั้ง
โดยอาจใช้เฉพาะ หรือใช้ร่วมกับสื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุเครื่องฉายเครื่องเสียงเครื่อง
บันทึกเสียง 
 3. สื่อประเภทวิธีการ ได้แก่ การจัดการระบบ เกม หรือกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งให้ผู้เรียน
กระท าเพ่ือถ่ายทอดความรู้ หรือกระบวนการ ด้วยอาจใช้ สื่ออ่ืนประกอบสี่การเรียนวิทยาศาสตร์
ประเภทวิธีการที่ใช้มาก ได้แก่ การสาธิต การทดลอง เกม การแสดงบทบาทสมมติ การศึกษานอก
สถานที่ เป็นต้น 

 

หลักพิจารณาในการใช้สื่อการสอน 

 

 เปรื่อง กุมุท (2541 : 17-20) ได้ให้ข้อพิจารณาในการใช้สื่อการสอน ไว้ดังนี้ 
    1. สื่อการสอนช่วยครูหรือช่วยนักเรียน ครูส่วนมากน าเอาสื่อมาช่วยตนเองแต่หลายครั้ง
เมื่อน ามาประกอบการสอนแล้ว บางทีครูกลับช่วยสื่อเสียเอง แทนที่จะใช้สื่อช่วย 

    2. สื่อการเรียนเหมาะสมหรือไม่ เช่น เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของบทเรียนเนื้อหาที่จะ
เรียนและพ้ืนฐานของผู้เรียน 

    3. จะใช้สื่อการเรียนอย่างเดียวหรือหลายอย่างดี ผลการวิจัยตอบข้อนี้ว่าการใช้สื่อการ
เรียนหลายอย่างร่วมกัน ย่อมให้ผลการเรียนดีกว่าใช้เสียงอย่างเดียว 

    4. การใช้สื่อการสอนราคาถูก และวัสดุในท้องถิ่นของเราได้ 
   4.1 สื่อการสอนราคาถูก หรือประหยัด สื่อการสอนประเภทนี้หมายถึงสื่อการสอนที่
ได้มาจากการได้เปล่า หรือการบริจาค และรวมถึงสื่อการสอนที่ท าขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ  

   4.2 สื่อการสอนที่ได้มาจากวัตถุในท้องถิ่นภาคต่างๆ เช่น ไม้ไผ่ท าป้ายประกาศ 
เมล็ดพืช พืชชนิดต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ครูจะต้องเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้สี่พร้อมเมื่อมี
การใช้สื่อการสอน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสะดวกแก่ครูและยังเป็นการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการใช้สื่อ
การสอนของครูอีกด้วย 

 แหล่งวัสดุที่พอจะเป็นแนวทาง ให้ครูผู้สอนใช้เป็นแหล่งจัดหาสื่อการเรียนได้ แบ่งออกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 
 1. แหล่งวัสดุที่มีอยู่แล้วภายในโรงเรียน ตามปรกติการด าเนินการสอนในโรงเรียนผู้สอนจะให้
ความช่วยเหลือและการแนะน าสิ่งกันและกันอยู่บ้าง ก็อาจพบแหล่งวัสดุที่จะน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดีเช่นเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆหนังสือพิมพ์เป็นต้น 
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 2. แหล่งวัสดุที่ได้จากการจัดระบบงานของโรงเรียน บางโรงเรียนอาจมีผลผลิต วัสดุส าหรับ
อ านวยความสะดวกให้ครูและเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือครูในการจัดหาวัสดุไว้ในการสอนในชั้นเรียน
ได้เสมอ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ครูมีความคิดริเริ่ม 

 3. แหล่งวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน หรือท้องถิ่นนั้นๆ สื่อการเรียนการสอนจะหาได้ในท้องถิ่น เช่น 
ก้อนหิน ใบไม้ เมล็ดพืชต่างๆ วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น เช่น กล่องกระดาษ กระป๋อง ขวดน้ ามันพืช 

 4. แหล่งวัสดุที่จะหาได้จากนอกชุมชน หรือท้องถิ่นอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ แผ่นภาพหนังสือ เป็นต้น 

 

หลักในการใช้สื่อการสอนโดยทั่วไป 

 

 ในการใช้สื่อการสอนมีหลักการในการใช้สื่อการสอนดังนี้ 
   1. ไม่มีวิธีสอนหรือวัสดุประกอบการสอนชนิดใดที่สามารถจะใช้ได้กับนักเรียนและบทเรียน
ทั่วไป วิธีสอนและวัสดุประกอบ การสอนแต่ละอย่างย่อมมีจุดหมายเฉพาะตนเอง 
 2. ในบทเรียนหนึ่งๆ ไม่ควรใช้สื่อการสอนมากเกินไป ควรใช้เพียงแต่จ าเป็นเท่านั้น 

 3. สื่อที่ใช้ ในการเรียนการสอน ควรตรงบทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 4. สื่อการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมและการใช้ 
 5. ครูควรทดลองใช้สื่อการสอนก่อน จนแน่ใจว่าถูกต้องและได้ผลดี 
 

หลักการใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ 

 

  สื่อการสอนในปัจจุบันมีมากมายและมีแนวโน้มจะใช้สื่อหลายประเภทมากกว่าที่จะใช้สื่อ
อย่างเดียว ทั้งนี้ จะท าให้บทเรียนน่าสนใจมากขึ้น และนักเรียนได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนั่นเอง ดังนั้น
จ าเป็นที่ครูควรจะได้เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการใช้สื่อประเภทต่างๆ เสียก่อน จะได้ง่ายและ
สะดวก เพ่ือพิจารณาน าไปใช้ประกอบการเรียน การสอนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนต่างๆ ได้ง่าย
และเหมาะสมยิ่งขึ้นนั่นเอง หลักการใช้สื่อต่างๆ ที่ยากและเสนอแนะ มีดังนี้ 
 กระดานชอล์ก เป็นแผ่นป้ายที่มีอยู่คู่ห้องเรียนเดิมทีเดียวในสมัยก่อนจะเป็นกระดานด า 
(Blackboard) ต่อมาจะใช้สีเขียวเพราะท าให้เย็นตา จึงไม่พูดเห็นกระดานด าในโรงเรียน แต่จะเห็น
กระดานเขียวในห้องเรียนโดยทั่วๆ ไป อย่างไรก็ตามบางคนจะเรียกกระดานด าอยู่ก็ตามใจ อุปกรณ์
ชนิดนี้จัดเป็นอุปกรณ์ราคาเยาที่จ าเป็นต้องมี 
 ลักษณะส าคัญทางกายภาพของกระดานชอล์ก ประกอบด้วยแผ่นวัสดุผิวเรียบ แข็ง เช่น แผ่น
ไม้หรือไม้อัด กระดาษอัด แผ่นกระเบื้องผิวเรียบ หรือแผ่นโลหะ ทาสีน้ ามันด้าน อาจเป็นสีด าหรือสี
เขียว ส่วนมากมีขนาดประมาณ 4 × 8 ฟุต ใช้เขียนด้วยชอล์ก 
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 การใช้กระดานชอล์กให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพมีแนวทางน่าสนใจดังนี้ 
  1. มีการวางแผนการใช้ล่วงหน้าว่าจะเขียนด้วยข้อความอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร จะเน้นให้
เด่นด้วยวิธีใด ข้อความที่จะเขียนควรเป็นสาระส าคัญของเรื่อง 
  2. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนให้พร้อม เช่น ชอล์ก แปรง วงเวียน ไม้ฉาก เป็นต้น 

  3. ลบกระดานให้สะอาดก่อนใช้ ปกติแล้วควรลบเมื่อสอนจบ 

  4. ควรเขียนให้อ่านง่าย ชัดเจน เป็นระเบียบ 

  5 .บางเรื่องอาจเขียนข้อความหรือภาพไว้ล่วงหน้าแล้วใช้แถบกระดาษปิดไว้ เมื่อสอนถึงตอน
นั้นจึงเปิดให้นักเรียนดู 
  6. ควรฝึกการเขียนภาพลายเส้นแบบง่ายๆ ประกอบการใช้กระดานด าจะท าให้น่าสนใจ 

  7. เวลาอธิบายสิ่งที่เขียนบนกระดาน ผู้สอนจะต้องไม่ยืนบังกระดานควรยืนอยู่ด้านข้าง
ทางด้านใดด้านหนึ่ง 
 แผ่นป้ายแม่เหล็ก 

 เป็นสื่อการสอนอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นป้ายคล้ายกระดานชอล์ก ต่างกันตรงที่มักจะ
ท าด้วยแผ่นเหล็กอ่อนหรืออาจใช้สังกะสีแทนก็ได้ ใช้กับแถบแม่เหล็กที่ตัดภาพด้วยอักษรหรืออ่ืนๆ 

  1. ใช้เขียนแทนกระดานชอล์ก หากทาสีเขียวก็ใช้แทนกระดานได้และสามารถน าตัวอักษร
หรือรูปภาพที่ตัดแถบแม่เหล็กติดแผ่นป้ายแม่เหล็กได้ 
  2. ใช้แสดงรูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ แผนสถิติ แผนที่ประกอบการสอนใช้แม่เหล็กถาวรทับ
รูป แผนภาพได้ 
 แผ่นป้ายแม่เหล็กเหมาะส าหรับเขียน และแสดงประเภทวัสดุกราฟิคประกอบการสอน อาจ
ใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียน หรือแสดงประกอบอธิบาย หรือสรุปบทเรียนก็ได้ 
 แผ่นป้ายผ้าส าลี 
 เป็นแผ่นป้ายที่บุผิวหนาด้วยผ้าหรือวัสดุที่มีคนปุกปุย ตัวแผ่นป้ายอาจใช้ ไม้อัด กระดาษอัด 
กระดาษแข็ง แผ่นโฟม หรือกระดานชานอ้อยก็ได้ แผ่นป้ายผ้าส าลีดีมีประโยชน์มาก เหมาะส าหรับ
แสดงข้อมูลในลักษณะที่ต้องการชี้ให้เห็น  กระบวนการเปลี่ยนแปลง   การพัฒนา การวิวัฒนาการ   
วัฏจักรของสิ่งต่างๆ 

 การใช้แผ่นป้ายผ้าส าลีท าได้ง่ายง่ายโดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. เตรียมตัวแสดงให้พร้อมเป็นระเบียบหยิบง่าย 

 2. วางแผนการใช้ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร มีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนมีส่วนร่วม
บ้าง 
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 3. เตรียมแผ่นป้ายให้พร้อม ถ้าเป็นแผ่นป้ายที่แสดงถาวรหน้าห้องเรียนควรใช้แปลงรูป
ผิวหน้าให้คนฟูเป็นการท าความสะอาดแผ่นป้ายในตัว ถ้าเป็นแผ่นป้ายชนิดเคลื่อนที่ได้ครูวันว่างให้
มั่นคง และยังเล็กน้อยจะท าให้เกาะตัวแสดงได้ง่ายขึ้น 

 4. ลงมือตามแผน อาจจะเล่าไปแปะไปหรือบรรยายพร้อมกับติดตัวแสดงให้ได้จังหวะ และ
ระเบียบ ถ้าผู้แสดงมีความช านาญจะน่าสนใจมาก 

 กระเป๋าหนัง 
 กระเป๋าหนังเป็นแผ่นป้ายราคายาวอีกชนิดหนึ่ง ที่มีผิวหน้ามีหลืบเป็นแนวส าหรับเสียบบัตร
ค า บัตรภาพ ภาพผนึก หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เขียนลงบนกระดานค่อนข้างแข็ง ตัวแผ่นป้ายอาจใช้ 
ไม้อัด กระดานอัด หรือกระดานแข็ง ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 26 × 30 นิ้ว เป็นตัวรองรับวัสดุที่ใช้ท าห
ลืบ อาจเป็นแถบกระดาษแข็งแถบพลาสติก หรือกระดาษท าแผนภูมิอย่างบ้านพักเป็นหลืบก็ได้ 
  1. แบบพับได้ เหมาะส าหรับน าเอาไปใช้ในสถานที่ต่างๆ นอกห้องเรียนเช่นบริเวณใต้ ร่มไม้
หรือห้องบรรยาย ซึ่งจัดเป็นครั้งคราว เช่น ห้องประชุม โรงอาหารเป็นต้น 

  2. แบบแผ่น เหมาะส า หรับใช้ประจ าห้องเรียน ซึ่งอาจติดประจ าไว้หน้าห้องเรียน หรือ
น าเอาข้ึนแขวนเมื่อต้องการใช้ 
 แผ่นป้ายไฟฟ้า 

 แผ่นป้ายไฟฟ้าเป็นแผ่นป้ายอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งจัดข้อมูลไว้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาหรือแสวงหา
ค าตอบด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกระท า ง่ายๆ เช่น กดปุ่มหรือเสียบ
สาย แล้วแผ่นป้ายจะตอบสนองด้วยสัญญาณไฟหรือเสียงสัญญาณ จะท าให้ผู้เรียนทราบข้อมูลว่าท า
ผิดหรือถูก 

 หลักในการตอบสนอง ใช้วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ซึ่งประกอบด้วยแหล่งก าเนิดไฟฟ้าโวลท์ไม่เกิน 
12 โวลท์ หลอดไฟ ออด หรือกระดิ่งไฟฟ้า ที่มีแรงเคลื่อนที่เท่ากับแหล่งก าเนิดตอบเป็นวงจร เมื่อ
ผู้เรียนท าให้วงจรครบด้วยการกดปุ่มหรือเสียบสายหลอดไฟจะสว่างออดหรือกระดิ่งจะดัง 
 ประโยชน์ของแผ่นป้ายไฟฟ้า เป็นแผ่นป้ายที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ทุกวิชา ทุกระดับ 
โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพราะสัญญาณแรงและเสียงจะเป็นตัวกระตุ้น ท้าทายให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉง ส่วนมากน าไปใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
  1. ใช้ประเมินผลภายหลังการสอนในแต่ละคาบหรือแต่ละเรื่องโดยครูคอยสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนในขณะที่มีส่วนร่วมในการใช้แผ่นป้าย 

 2. ใช้ให้ข้อมูลหรือความรู้ในด้านต่างๆนอกเวลาเรียนโดยให้ผู้เรียนไปศึกษาจากแผ่นป้ายด้วย
ตนเอง 
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 แผ่นป้ายนิเทศ 

 ป้ายนิเทศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับแสดงเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งอาจใช้ รูปภาพ แผนภูมิ  หรือ
วัสดุสามมิติ ในการเสนอเรื่องราวนั้น มีข้อความหรือค าบรรยายประกอบ เพ่ือให้เรื่องราวนั้นสมบูรณ์
ขึ้น ป้ายนิเทศอาจท าจากแผ่นวัสดุที่มีเนื้ออ่อนสามารถใช้เป๊กกดได้ง่าย ป้ายนิเทศควรมีขนาดใหญ่
พอที่จะแสดงเรื่องราวได ้

 ความมุ่งหมายในการใช้ป้ายนิเทศ 

  1. แสดงความรู้หรือสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ ซึ่งห้องเรียนทุกห้องอาจจะต้องมีป้ายนิเทศไว้เพ่ือ
จุดมุ่งหมายประการนี้ ครูเป็นผู้ดูแลสอดส่องและค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆมาแสดงอยู่เสมอ 

  2. ให้แสดงวัสดุต่างๆ ที่ต้องการเน้นหรือยั่วยุให้เกิดความสนใจ และเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาส
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้น 

  3. เพ่ือแจ้งข่าวสาร กฎเกณฑ์หรือแสดงผลงานเด่นๆ ของนักเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ขั้นตอนในการจัดป้ายนิเทศ ในการจัดป้ายนิเทศควรได้เตรียมการดังต่อไปนี้ 
  1. ควรตั้งจุดมุ่งหมายในการจัดป้ายนิเทศไว้ให้ชัดเจนว่าจะแสดงเรื่องอะไร และต้องการให้ผู้
ดูได้รู้ว่าอะไรมากน้อยเพียงใด 

  2. ตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา หรือสิ่งที่ต้องการแสดงในป้ายนิเทศ 

  3. รวบรวมวัสดุที่จะใช้ในการแสดงไว้ให้พร้อมทุกอย่าง รวมถึงสิ่งที่จะน ามาใช้ติดวัสดุกับ
แผ่นป้ายนิเทศ เช่น เป๊ก เข็มหมุด กรรไกร หรือสิ่งอื่นๆที่จ าเป็น 

  4. วางแผนจัดการโดยอาศัยหลักการทางศิลปะ และควรเขียนโครงร่าง ( lay out) บน
กระดาษก่อนหลายๆ แบบ แล้วเลือกแบบที่ดีที่สุด 

  5. ลงมือจัดป้ายนิเทศตามโครงร่างที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้วัสดุทั้งหลายที่เตรียมพร้อมทุก
อย่างหลังจากแสดงป้ายนิเทศแล้วควรได้มีการวัดผลและประเมินผล 

 บัตรค า 

 บัตรค าเป็นบัตรที่บรรจุตัวอักษรเป็นค าหรือเป็นภาพเป็นง่ายๆ ซึ่งอาจเป็นตัวพิมพ์ หรือเขียน
ก็ได้ โดยทั่วไปบัตรค าใช้ในห้องเรียนเพ่ือฝึกทักษะ อธิบายหรือทบทวนเนื้อหาวิชา บัตรค าใช้ได้ดีใน
การฝึกทักษะ เช่น ภาษาอังกฤษภาษาไทยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 การจัดท าบัตรค า ในการจัดท าบัตรค านั้นท าจากกระดาษแข็งหน้าขาวหลังเทา ตัดให้ได้ขนาด
เท่าๆ กันตามต้องการ ถ้าใช้เพื่อตัดแผ่นป้ายผ้าส าลี เพ่ือกระเป๋าผนัง ก็ควรตัดขนาดพ้ืนที่บนแผ่นป้าย
ผ้าส าลี และกระเป๋าผนังว่าควรให้บัตรค ามี ขนาดกว้างยาวเท่าไหร่จึงจะพอเหมาะ ส่วนบัตรค าที่ยก
แสดงหน้าห้องเรียนนั้นควรมีขนาดที่นักเรียนเห็นภาพหรือตัวอักษร ตัวเลขบนบัตรค าได้ชัดเจน การ
เขียนลงบัตรค า ควรเว้นช่องไฟและพ้ืนที่ส่วนบนและส่วนล่างของตัวเลข ตัวอักษรให้พอเหมาะ อาจ
จ าเป็นต้องขีดเส้นบรรทัดด้วยดินสอ และร่างด้วยดินสอก่อนก็ได้ เมื่อลงมือหรือสีแล้วจึงค่อยๆ ลบรอย
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ดินสอออก ให้หมดบัตรค าที่มีขนาดใหญ่และต้องการเก็บไว้ใช้เป็นเวลานาน ควรจัดท าขอบของบัตรให้
เรียบร้อย โดยใช้กระดาษเทปกาวย่นติดขอบทั้งด้านหน้าและหลัง 
 ในการใช้บัตรค านั้น มีหลักในการใช้ดังนี้ 
 1. เรียงบัตรค าเป็นล าดับก่อนหลัง โดยเขียนเลขล าดับไว้ตามมุมด้วยดินสอรางๆ หรือไว้
ด้านหลัง เพื่อจะหยิบใช่ได้ถูกต้องต าล าดับเนื้อหา 
 2. ถ้าใช้ยกขึ้นแสดงควรยกให้สูง และนานพอสมควรที่ทุกคนในห้องเรียนเห็นได้ทั่วถึง 

 3. เมื่อใช้บัตรค าแผ่นใดแล้ว ควรวางให้พ้นสายตาผู้เรียน โดยอาจว่างบนโต๊ะ ให้คว่ าหน้าโรง
ก่อนหยิบบัตรค าแผ่นใหม่ขึ้นมาแสดง 
 4. อาจใช้บัตรค าทั้งหมดที่แสดงแล้วปิดบนแผ่นป้ายป้ายส าลี หรือกระเป๋า ผนังไว้ตรงมุมห้อง 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนภายหลัง 
 ใบงานกิจกรรม 

 ใบงานหรือใบกิจกรรมเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ชนิดหนึ่ง เหมาะส าหรับน ามาช่วยสอนวิชา
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ลงทุนน้อย นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้อ่าน -ท า และเขียนสรุปผล ได้ใช้
ความคิด ความสามารถ การแก้ปัญหาให้ได้มาซึ่งนานการทดลองที่ต้องสรุป ครูเพียงเป็นผู้ชี้น า
เล็กน้อย ตอนต้นชั่วโมง จากนั้นก็ค่อยดูแล ช่วยเหลือ บางกรณีนักเรียนจะอ่านจากใบงาน และน าเนิน
การตามด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ผลงานตามค าสั่งและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ใบงานที่ดีควรประกอบด้วย 

  1. การออกแบบที่ดี 
  2. วัตถุประสงค์ 
  3. วัสดุ-อุปกรณ ์

  4. ขั้นตอนการท างาน 

  5. สรุปผลการท างาน /ทดลอง 
 การเขียนรายงานอย่างง่ายเริ่มจากการท าต้นแบบ (Artwork) ให้เรียบร้อย เท่าของจริง เช่น 
ท าต้นแบบใน A4 ควรเป็นกระดาษท่ีมีเนื้อดี พวกกระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 
เนื้อละเอียดหรือกระดาษอาร์ทเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการขีดเขียนตัดต่อ แปะติด และภาพการ์ตูน 
จากนั้นก็ร่างขอบข่ายด้วยดินสอ จัดวางต าแหน่งเนื้อหา ภาพ เรียงล าดับ ไม่ให้วกวน และที่ส าคัญคือ
ออกแบบใบงานให้ดูง่าย สบายตา ไม่ขวัญมีตัวอักษรแน่นไปหมด ท าให้น่าเบื่อ 

 หุ่นจ าลอง 
 หุ่นจ าลอง คือส่อการสอนประเภท 3 มิติ ใช้แทนของจริง ซึ่งไม่สามารถน ามาใช้การเรียนการ
สอน ได้ทั้งนี้เพราะมีสาเหตุ ดังนี้ 

1. ของจริงมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่สะดวกต่อการใช้ในการเรียนการสอน 
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2. ของจริงมีระบบท างานที่อยู่ยากซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ 
3. ของจริงบางอย่างหาอยากและราคาแพงเกินที่จะน ามาใช้ได้ 
4. ของจริงบางอย่างไม่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น ระบบต่างๆ ภายในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น 

การใช้หุ่นจ าลองในการเรียนการสอนมีหลักการดังนี้ 
1. เลือกหุ่นจ าลองที่ตรงตามจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนมากท่ีสุด 

2. จะต้องแน่ใจว่านักเรียนทุกคนมองเห็นได้ทั่งถึง 
3. ใช้หุ่นจ าลองร่วมกับวัสดุอื่นๆ เพ่ือช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 

4. ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องขนาดของหุ่นจ าลองที่น ามาใช้ด้วยว่าย่อขนาดหรือขยายมา
จากวัตถุของจริงเพ่ือให้นักเรียนมีมโนภาพที่ถูกต้อง 

 ของจริง ของจริง คือสื่อการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเอง โดย
วิธีการต่างๆ เช่น การมองเห็น ได้ยินเสียง ได้สัมผัส ได้ลิ้มรสและได้ตามกลิ่น เป็นต้นการน าของจริงมา
ใช้ในการเรียนการสอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นครูและนักเรียนควรช่วยกันเก็บรวบรวมวัสดุของ
จริง แยกประเภทเป็นหมวดหมู่  เพ่ือน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ซึ่งจะท าไห้นักเนียน
ได้รับประสบการณ์ที่เป็นรากฐานของประสบการณ์ทั้งปวงลักษณะของของจริงที่ควรจะน ามาใช้ในการ
เรียนการสอน 

1. เมื่อน าเข้ามาแล้วจะต้องมีสภาพไม่ผิดไปจากสภาพที่เป็นจริง 
2. มีขนาดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป 

3. ไม่มีความยุ่งยาก หรืซับซ้อนเกินกว่าจะศึกษาได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

4. การน าของจริงมาใช้ จะต้องน ามาท้ังหน่วย ไม่ใช้น ามาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง เพราะอาจ
ท าให้ขาดความสมบูรณ์ได้ 
 

บทเรียนโปรแกรม (Programmed Instruction)  
 
 บทเรียนโปรแกรมเป็นวัตกรรมทางการศึกษาที่ใช้ในความหมายของการเสนอสิ่งพิมพ์ในการ
เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนแบบเอกัตบุคคล โดยมีการน าเอาทฤษฎีการเสริมแรงมาใช้ โดยให้การ
เสริมแรงเป็นค าตอบถูกต้องหลังค าถาม บทเรียนโปรแกรมถูกพัฒนามาในรูปของหนังสือ โดยแบ่ง
เนื้อหาเรื่อง ต่อมาก็จัดท าโดยให้กรอบเรื่องและค าตอบอยู่หน้าเดียวกัน แต่ค าตอบที่ถูกต้องจะอยู่ด้าน
ซ้ายมือของกรอบเรื่องถัดไปในการศึกษาด้วยตนเอง จึงต้องมีแผ่นกระดาษปิดเรื่องถัดไป และค าตอบ
ที่ถูกต้องไว้ก่อน และค่อยๆ เลื่อนกระดาษปิดไปเรื่อยๆ โดยอ่านเรื่อง และลองตอบค าถามดูแล้วจึง
ค่อยเลื่อนกระดาษดูค าตอบ  
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 วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ . (2545  : 139-140) ได้กล่ าวถึ งชนิดของบทเรียนโปรแกรม             
หรือบทเรียนส าเร็จรูปไว้  ดังนี้ 
  1.  บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง (Linear Program) เนื้อหาจะถูกจัดเรียงเป็น
กรอบ (Frames) ตามล าดับจากง่ายไปหายาก ผู้เรียนจะต้องเริ่มเรียนจากกรอบเรียน และเรียง
จนกระทั่งกรอบสุดท้ายของบทเรียนจะข้ามกรอบใดกรอบหนึ่งไม่ได้ สิ่งที่จะเรียนในกรอบแรกจะเป็น
พ้ืนฐานของกรอบถัดๆ ไป ดังภาพที่ 10.1  
 

  

         กรอบ                        กรอบ                         กรอบ                            กรอบ 

           1                                 2                                   3                                 4      

   
ภาพที่ 10.1 บทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรง 
ที่มา: วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. (2545: 139) 

 

 โดยสรุปบทเรียนส าเร็จรูปแบบเส้นตรงเหมาะส าหรับสอนวิชาที่เน้นเนื้อหาสาระหรือเน้น
ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ แต่ไม่เหมาะที่จะสอนเนื้อหาที่เป็นความคิดเห็น เนื่องจากค าตอบที่
ถูกต้องอาจมีหลายค าตอบ 

  2.  บทเรียนส าเร็จรูปออกแบบแยกกิ่งหรือสาขา (Branching Program) ลักษณะ
บทเรียนชนิดนี้จะไม่ด าเนินการตามล าดับ แต่จะจัดให้มีการเรียงล าดับเนื้อหาย่อย โดยอาศัยค าตอบ
ของผู้เรียนเป็นเกณฑ์ ถ้าผู้เรียนตอบค าถามของข้อความย่อยๆ ที่เป็นหลักของบทเรียนได้ถูกต้อง
บทเรียนอาจจะมีค าแนะน าให้ผู้ปฎิบัติต่อไปโดยข้ามกรอบ (Frame) แต่ถ้าผู้เรียนตอบค าถามไม่ถูกต้องอาจมี
ข้อความย่อยๆ เพ่ิมเติมให้ศึกษาก่อน เพ่ือเข้าใจ และก้าวต่อไป การเรียนจะไม่ด าเนินการไปตามล าดับขั้นจาก
รอบแรกไปถึงกรอบสุดท้ายแต่อาจจะย้อนไปย้อนมาในกรอบต่างๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียน 
ดังภาพที่ 10.2  
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       กรอบเร่ิมตน้                         1                               2                                3                           สาขา 

                                                                                                                             
 

 

 

 

ภาพที่ 10.2 บทเรียนส าเร็จรูปแบบกิ่งหรือสาขา 

ที่มา: วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. (2545: 140) 
   

 โดยสรุปบทเรียนส าเร็จรูปแบบแตกกิ่งหรือสาขา ให้ความส าคัญของความแตกต่างทาง
สติปัญญาของผู้เรียนแต่ละคน 

  3.  บทเรียนส าเร็จรูปแบบผสมผสาน (Combination Program) เป็นบทเรียน
ส าเร็จรูปที่ให้โอกาสการตอบสนองของผู้เรียน โดยมีทั้งแบบเส้นตรง และแบบแตกกิ่ง ในเนื้อหาเดียว  
ดังภาพที่ 10.3 
 

                                         สาขา                        สาขา                      สาขา                              
 

 

       กรอบเริ่มต้น                กรอบ                      กรอบ                   กรอบ                   กรอบจบ 

                                   1                       2                               3                             
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                          กรอบ                  กรอบ                     กรอบ 

         1                           2                                  3                                                                                                                                                                                                                                            
ภาพที่ 10.3 บทเรียนส าเร็จรูปแบบผสมผสาน 

ที่มา: วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์. (2545: 140) 
 

 สาขา สาขา สาขา 

สาขา สาขา สาขา 
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 บทเรียนส าเร็จรูปแบบแบบผสมผสาน เป็นบทเรียนที่เสนอเนื้อหาทีละน้อยตามล าดับขั้น                 
มีค าถามและมีเฉลย หรือแนวในการตอบค าถามไว้ให้ตรวจสอบทันที แต่ไม่เสนอเนื้อหาในลักษณะ
ของกรอบ แต่เสนอเนื้อหาเป็นล าดับขั้นต่อเนื่องกัน เช่นเดียวกับการเขียนบทความ หรือต าราแตกต่าง
กันเพียงว่า บทเรียนประเภทนี้จะต้องมีค าตอบหรือแนวค าตอบไว้ให้ผู้เรียนเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนว่า ค าตอบของตนถูกหรือผิด ซึ่งเป็นการให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนตอบถูกนั่นเอง  
หลักเกณฑ์ส าหรับบทเรียนโปรแกรม มีดังนี้ 

1. จัดเน้อหาของสิ่งเร้าให้เป็นล าดับ 

2. ให้ผู้เรียนตอบสนองในแนวทางที่เจาะจงไว้ 
3. การตอบสนองของผู้เรียนนั้นให้มีการเสริมแรงโดยทันทีทันใด 

4. ให้ผู้เรียนได้เรียนเพิ่มข้ึนทีละน้อยเป็นขั้นๆ 

5. การให้ผู้เรียนเป็นขั้นน้อยๆ จะท าให้ความผิดพลาดมีน้อย 

6. จกสิ่งที่ผู้เรียนตอบสนองได้ถูกต้อง จะท าให้ผู้เรียนตอบสนองได้ถูกต้องมากข้ัน เป็น 

การน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย       

 การใช้บทเรียนโปรแกรมนั้น เป็นการออกแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น จึงมุ่งไปที่กิจกรรม
ของผู้เรียนมากกว่าผู้สอน ผู้ออกแบบบทเรียนโปรแกรมและผู้สอนจึงต้องจัดสภาพการเรียนให้ผู้เรียนได้
บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่วางไว้ ในการเริ่มต้นบทเรียนโปรแกรมครั้งแรก ผู้สอนควรอธิบายให้ผู้เรียนเข้าถึง
วิธีการใช้บทเรียนโปรแกรมอธิบายให้ผู้เรียนทราบว่า ค าถามในบทเรียนโปรแกรมนั้นไม่ใช่ข้อทดสอบ ดังนั้น
อย่างใด ถ้าผู้เรียนตอบผิด บทเรียนโปรแกรมก็จะช่วยให้ค าตอบที่ถูกต้อง บทเรียนโปรแกรมนั้นมีไว้เพ่ือการ
เรียนไม่ใช่เพ่ือการสอบอีกประการหนึ่ง ควรมีการย้ าให้ผู้เรียนตระหนักถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเองโดยไม่แอบ
ดูค าตอบก่อน ควรได้คิดและตอบค าถามด้วยตนเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะดูค าตอบ การแอบดูค าตอบก่อน
นั้นจะท าให้ผู้เรียนไม่ได้อะไรจากการใช้บทเรียนโปรแกรมเพราะผู้เรียนจะเสียโอกาสของการเรียน 

 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction)  
 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวัตกรมาทางการศึกษา ปัจจุบันถูกน ามาใช้เป็นเครื่องช่วยสอนอย่าง
แพร่หลาย และนับวันจะมีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากมีคุณลักษณะพิเศษที่เหมาะสมเอต่อการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่นักเรียนป้อนเข้าไปได้ทันทีทันใด 
ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนรายบุคคลโดยใช้
โปรแกรมที่ด าเนินการสอน ภายใต้การควบคุมของคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าตาม
ศักยภาพของตนเอง เป็นการสอนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนิยมใช้ตัวอย่างเป็น CAI  
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 กิดานันท์ มลิทอง (2549 : 56) ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขั้นขนาด
เล็กลง และราคาถูกท าให้สามารถเลือกซื้อไว้ที่บ้านได้และแนวโน้มคอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาต่อไป 
มนุษย์เราจะเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการสอนมากข้ึน 

 ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

    1 การท างานกับคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนได้ 
    2 ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ก้าวหน้าไปตามอัตราการเรียนรู้ของตน ไม่ต้องวิตกกังวลต่อ
ความรู้สึกของคนอ่ืนๆ จึงมีความสบายใจในการเรียน 

    3 ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องก าหนดเวลาในการเรียนตายตัว นั่นคือ ผู้เรียนสามารถเลือกเวลา
เรียนได้ตามท่ีต้องการ 
    4 ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนที่มีความเหมาะสมกับความต้องการ และสอดคล้องกับ
ระดับความสามรถของตนเมื่อมีการให้ข้อมูลค าตอบคอมพิวเตอร์จะจดจ าค าตอบได้เป็นอย่างดี พร้อม
ทั้งให้คะแนนค าตอบ อันจะช่วยเสริมแรงให้อยากเรียนมากข้ึน 

    5 สี ดนตรี และภาพลายเส้น เช่น กราฟ ที่มีการเคลื่อนไหว และมีชีวิตชีวา สามารถดึงดูด
ความสนใจ และเรียกร้องให้นักเรียนอยากท าแบบฝึกหัด ท ากิจกรรมในการทดลอง การเล่นเกมและ
อ่ืนๆ  
    6 ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลุ่มลึก โดยบทเรียนที่สามารถกระท ากิจกรรมที่
ซ้ าซ้อน ฝึกให้ผู้เรียนแก้ปัญหาค านวณได้อย่างแม่นย าและฝึกท าการทดลองกับข้อมูลหลายชนิด 

    7 คอมพิวเตอร์สามารถเสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ์ ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่
แสดงอาการเบื่อหน่าย 

 ข้อมูลจ ากัดในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

    1. ถ้าน าคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยสอนและยังใช้ในงานอื่นๆ อีก อาจมีปัญหาในการดูแลรักษา 

    2. ถ้าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน นับเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่ง 
เพราะคอมพิวเตอร์เป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ต่อโปรแกรมของมันค าตอบของนักเรียนในทางสร้างสรรค์  หรือ
ที่ไม่อยู่ในโปรแกรมจะถูกปฏิเสธ หรืออาจถูกต่อว่าจากคอมพิวเตอร์ ถ้าผู้เรียนโปรแกรมไม่ได้คาดคิ ด
ไว้ก่อน 

 3. คอมพิวเตอร์อาจก็ให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับ
การจริยธรรมจะไม่ได้ผล 

เพระฉะนั้น ครูควรระลึกเสมอว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นเป็นเพียงวิธีการหนึ่งของการสอน 
ซึ่งไม่ได้มุงน ามาใช้แทนครูทั้งหมด 
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การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้เป็นประโยชน์ต่อการสอน โอกาสที่จะใช้อาจกล่าวได้ใน
หลายๆ ลักษณะ ตามแต่ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ได้เกิดผลดี อันได้แก่ 
    1  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนเสริม จะลักษณะคล้ายกับการเรียนจากบทเรียนแบบ
โปรแกรม เนื้อหาจะถูกจัดไว้เป็นหน่วยย่อยๆ หลายๆ หน่วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะให้ค าตอบหรือชี้แจง
อธิบายที่เหมาะสม ถ้ายิ่งมีโปรแกรมให้ผู้เรียนเลือกมากเท่าใด ก็ยิ่งตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียนได้มากเท่านั้น 

    2  การใช้คอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความช านาญ ในกรณีนี้ผู้ใช้จะต้องมีมโนภาพ
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเรื่องนั้นๆ แล้วโปรแกรมที่จัดเตรียมไว้จะช่วยให้
ผู้เรียนได้ศึกษาตัวอย่าง และท าแบบฝึกหัดได้มากข้ึน 

    3  การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาค้นคว้า ซึ่งจัดเป็นวิธีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยอาศัย
วิธีการอุปมาน มีการตั้งค าถามให้นักเรียนลองท าแบบลองผิดลองถูก วิธีนี้จัดเป็นการเรียนรู้              
ที่ใกล้เคียงกับการเรียนรู้ จากห้องทดลองหรือจากประสบการณ์ภายนอกห้องเรียน 

    4  การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานการณ์จ าลอง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะนี้จะ
ช่วยสร้างความเป็นจริงให้ผู้เรียนอย่างมากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนโดยไม่ต้องเสี่ยงภัย 

5 การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการเล่นเกม กิจกรรมการเล่นเกม อาจไม่ถือว่าเป็นการเรียนการสอนทุกรณี
ไป ขึ้นอยู่กับทักษะที่ได้จากการเล่นเกมนั้นว่าถือเป็นวิชาการมากน้อยเพียงใด ในบางครั้งอาจ
เสนอแนะให้ใช้เกมคอมพิวเตอร์เป็นรางวัลให้แก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนท างานที่มอบหมายเสร็จ 
หรืออาจใช้เกมจูงใจผู้เรียนได้ 
 การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจัดเป็นนวัตกรรม หรือสื่อการสอนเช่นเดียวกับสื่อการสอนอ่ืนๆ ครูผู้
น ามาใช้ควรจะมีการวิเคราะห์เลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยการประเมินผลโปรแกรมที่มี
อยู่  การพิจารณาเลือกสื่อและเทคโนโลยีที่สร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ที่เหมาะสมจะมีส่วนร้างเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

 จากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่ามีประเด็นที่ควรพิจารณาหลายประการเช่น การใช้สื่อ
อย่างกระฉับกระเฉง มีการเสริมแรงอย่างสม่ าเสมอ มีการทดสอบภาคสนาม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเพ่ิม
โปรแกรมพิเศษมากมาย ให้ครูได้วิเคราะห์และสามารถเลือกซื้อ มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะและเกิดประสิทธิภาพสูงต่อไป 
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บทสรุป 

 

  สื่อการสอนมีบทบาทส าคัญมากในการส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเป็น
องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในปัจจุบันสือ่การสอนมีความหมายครอบคลุมไปถึง วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการที่จะเลือกน ามาใช้ในการเรียนการสอน และจะท าให้การสอนบรรลุจุดประสงค์ที่
ต้องการได้ครูจะต้องรู้จักเลือกและใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน กล่าวคือจะต้องเหมาะกับระดับชั้น
หรือวัยของผู้เรียน เช่น ผู้เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาจะเรียนรู้แตกต่างกัน 
ความสนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อก็แตกต่างกันด้วยจึงเป็นสิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาให้ดีในการเลือกและใช้สื่อ
การสอน สื่อประเภทต่างๆ สื่อเหล่านี้มีบทบาทและเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอยู่มาก ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
ครูผู้สอนแต่ละคนต้องเข้าใจ หาทางน าสื่อเหล่านี้มาใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือสอดคล้องกับธรรมชาติ
ของวิชาต่างๆ สื่อที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มีบทบาทที่จะท าให้การเรียนการสอน
ของครูพัฒนา และท าให้แนวการเรียนของเด็กได้พัฒนายิ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบโปรแกรม หรือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร บทบาทของเทคโนโลยีจะมีบทบาทมาก
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนไม่ว่าจะเป็น วีดีทัศน์คอมพิวเตอร์ หรืออ่ืนๆ จึงเป็นหน้าที่ของ
ครูจะต้องติดตามความก้าวหน้าดังกล่าว จึงจะเป็นผู้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และความ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 
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แบบฝึกหัดที่ 10 

สื่อการสอน 

 

 1.  สื่อการสอน มีความหมายว่าอย่างไรและสื่อการสอนมีบทบาทต่อการเรียนการสอน 

อย่างไร อธิบาย 

 2.  .จงอธิบายประเภทของสื่อการสอน  
 3.  นักศึกษาคิดว่า  ท่านมีหลักในการใช้สื่อการสอนอย่างไร 

 4.  หากนักศึกษาจะสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ขอให้ท่านโปรดระบุตัวอย่างสื่อการสอนที่คิดว่าจะ
ใช้ประกอบการเรียนการสอนมาตามที่ท่านเข้าใจ 

5.  ให้นักศึกษาลองส ารวจความคิดเห็นหรือปัญหาเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนของครูใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยให้ช่วยกันออกแบบส ารวจความคิดเห็นตลอดจนวางแผนเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 11 

การวัดผลและประเมินผล 
 

หัวข้อเนื้อหา 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวัดผลและประเมินผล 

ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล 

จุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

สรุป    
แบบฝึกหัดที่ 11  
เอกสารอ้างอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. มีความรู้ความสามารถอธิบายความหมายการวัดผลและประเมินผลได้ 
 2. มีความรู้ความสามารถการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล 

 3. สามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนได้   
 4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญจากการเรียน เรื่อง การวัดผลและประเมินผลการเรียน 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. วิธีสอน 

1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 

1.2 วิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. เทคนิคการสอน 

2.1 การใช้ค าถาม 

2.2 กลุ่มการเรียน 

2.3 วิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

3.1 ทบทวนความรู้เดิม   
3.2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบ 
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3.3 ผู้สอนเสนอภาพเกี่ยวกับเวลาด้วย Power point เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน  

3.4 ผู้สอนซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับความหมายการวัดผลและประเมินผล 

 ขั้นสอน 

3.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ โดยให้อภิปรายท าความเข้าใจร่วมกันให้
ชัดเจน และเตรียมน าเสนอ  

3.6 ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปราย เรื่อง การวัดผลและประเมินผล 

3.7 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานเกี่ยวกับ เรื่อง การวัดผลและประเมินผล 

ขั้นสรุป 

3.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับ เรื่อง การวัดผลและประเมินผล 

3.9 ทบทวนโดยการท าแบบฝึกหัดท้ายบท    
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
2. Power Point ที่จัดท าในหัวข้อต่างๆ 

3. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดผลประเมินผล   
1. การสังเกตความตั้งใจในการเรียน 

2. การปฏิบัติงานในการศึกษาค้นคว้า 
3. การน าเสนองาน 

4. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

5. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 11 

การวัดผลและประเมินผล 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผล 

 
 การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนที่ด าเนินกิจกรรมในการสอนนั้นจะต้องมีการ
วัดผลและประเมินผลไปด้วยตลอดเวลา เพ่ือการสะท้อนให้เห็นถึงผลตั้งแต่เริ่มสอน หลังจากสอนไปแล้วระยะ
หนึ่ง และหลังการสอนจบหน่อยการเรียนการสอนแต่ละหน่อย ท าให้ทราบถึงผลการสอนของครูผู้สอนและ
การเรียนของนักเรียนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด และมีข้อบกพร่องที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่
อย่างไร อันจะน าไปสู่การสอนต่อไปตามแผนการสอนที่ได้วางไว้หรือมี่การปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดก่อนที่จะ
ด าเนินการสอนต่อ ดังนั้นการวัดผลประเมินผลจึงมีความจ าเป็นมากในการจัดการเรียนรู้ที่จะขาดเสียไม่ได้
ส าหรับองค์ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและการประเมินผลซึ่งเป็นบทสุดท้ายในเรื่องการจัดการเรียนรู้นั้น
ประกอบไปด้วย ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล จุดมุ่งหมายของการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียน เครื่องมือที่ใช่ในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน และการสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ ดังรายละเอียดแต่ละเรื่องในล าดับต่อไปนี้ 
 

ความหมายของการวัดผลการทดสอบ และการประเมินผล 

 
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลไว้ 
ซึ่งไม่แตกต่างกันในรายละเอียดจึงสรุปได้ดังนี้      

 สมนึก ภัททิยธนี (2553:3) ได้ให้ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผล
ไว้ดังนี้           

 1. การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริมาณหรือจ านวนของสิ่งต่างๆ 
โดยใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง ผลจากการวัดจะออกมาเป็นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ เช่น นายรักษ์
ชาติ สูง 187 ซม. (ใช้เครื่องมือวัดคือที่วัดคือที่วัดส่วนสูง) ถังแก๊ส หนัก 3.5 ก.ก (เครื่องมือวัดคือ
เครื่องชั่งน้ าหนัก) เป็นต้น         

 2. การทดสอบ (Testing) หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึ่งที่กระท าอย่างมีระบบเพ่ือใช้
ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคคลโดยใช้ข้อสอบหรือค าถามไปกระตุ้นให้สมองแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา เช่น เด็กชายสมาธิได้คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ 95 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม100 คะแนน (ใช้แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ)    
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 3. การประเมินผล (Evaluation ) หมายถึง การตัดสินหรือวินิจฉัยสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการวัดผล หรือ
จากการทดสอบ เช่น ผลจากการวัดความสูงของนายรักษ์ชาติได้ 187 ซม. ก็อาจประเมินว่าเป็นคนที่สูงมาก 
ผลจากการการท าแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษก็อาจจะประเมินว่าเก่ง เป็นต้น 

 บลูม (1971: 46) ได้แบ่งพฤติกรรมที่จะวัดออกเป็น 3 ลักษณะ คือ วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย 
ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับความรู้ความคิด (วัดด้านสมอง) วัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับ
ความรู้สึกนึกคิด (วัดด้านจิตใจ) วัดพฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การวัดเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อและ
ประสาทสัมผัสส่วนต่างๆ ของร่างกาย (วัดด้านการปฎิบัติ) การจัดการเรียนรู้จะมีการวัดผลด้วยการทดสอบ
และมีการประเมินผลด้วยการวัดผลและการทดสอบ จึงเห็นได้ว่ามีการใช้ทั้งการวัดผลและการประเมินผล
ควบคู่กันไปไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจน เพราะตลอดเวลาที่จัดการเรียนการสอนต้องใช้ทั้งการวัดและ
ประเมินผลเพ่ือให้เก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งความสามารถด้านต่างๆ ที่เกิดจาก
การเรียนรู้แต่ละครั้ง ดังนั้นผู้เขียนจึงใช้ค าว่าการวัดผลและประเมินผลตลอกบทนี้ 
 

จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียน 

 

 การวัดผลและประเมินผลมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพิจารณาและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน แล้ว
ท าการวินิจฉัยเพ่ือจัดอันดับความสามารถ มีการเปรียบเทียบเพ่ือทราบพัฒนาการของนักเรียน น าผล
ที่ได้ไปคาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์ในอนาคต และสรุปคุณภาพของการจัดการศึกษาว่ามี
ประสิทธิภาพสูงหรือต่ า และควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร นักการศึกษาได้ให้แนวคิดจุดมุ่งหมายของการ
วัดผลและประเมินผลการเรียน 

ประสาท เนืองเฉลิม. (2549:62) ให้แนวคิดจุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนดังนี้          

  1. วัดและประเมินผลเพ่ือพิจารณาและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึงการ
วัดผลเพ่ือดูว่านักเรียนบกพร่องหรือไม่เข้าใจในเรื่องใดอย่างไร แล้วจึงประเมินว่าผ่านตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ โดยครูพยายามอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความเจริญงอกงามตามศักยภาพ
ของนักเรียน          

  2. วัดและประเมินผลเพ่ือวินิจฉัย หมายถึงการวัดผลเพ่ือค้นหาจุดบกพร่องของ
นักเรียนที่มีปัญหาว่ายังไม่เกิดการเรียนรู้ตรงจุดใดและประเมินว่าต้องด าเนินการเพ่ือหาแนวทางใน
การช่วยเหลือต่อไป         

  3. วัดและประเมินผลเพ่ือจัดอันดับหรือจัดต าแหน่ง หมายถึงการวัดผลเพ่ือจัดอันดับ
ความสามารถของนักเรียนในกลุ่มเดียวกันและประเมินว่าใครเก่งกว่าใคร และใครควรได้อันดับที่ 1 2 

3 ฯลฯ           
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  4. วัดและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบหรือเพ่ือทราบพัฒนาการของนักเรียน 
หมายถึง การวัดผลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเองแล้วประเมินว่าสูงขึ้นหรือไม่ใน
ระดับใด เช่น การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วน าผลมาเปรียบเทียบกัน 

  5. วัดและประเมินผลเพ่ือพยากรณ์ หมายถึง การวัดเพ่ือน าผลที่ได้ไปประเมินใน
ลักษณะการคาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์ในอนาคต     

  6. วัดผลเพ่ือประเมินผล หมายถึง การวัดเพ่ือน าผลที่ได้มาตัดสินหรือสรุปคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพสูงหรือต่ า และควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

 

หลักการวัดผลและประเมนิผลการเรียน 
 

 หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนประกอบด้วย การวัดให้ต้องกับจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน มีการเลือกใช่เครื่องมือวัดที่ดีและสมเหมาะ มีความระมัดระวังความคลาดเคลื่อนหรือ
ความผิดพลาดของการวัด มีการประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง และมีการใช้ผลการวัดให้คุ้มค่านัก
การศึกษาได้ให้แนวคิดเก่ียวกับหลักการวัดผลและประเมินผลการเรียน ดังนี้    
 บุญชม ศรีสะอาด. (2546:8) ได้ให้หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนประกอบด้วย 

  1. ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือการวัดผลจะเป็นสิ่ง
ตรวจสอบผลจากการสอนของครูว่า นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายการสอนมาก
น้อยเพียงใด          

  2. เลือกใช้เครื่องมือที่ดีและเหมาะสม การวัดผลครูต้องพยายามเลือกใช้เครื่องมือวัด
ที่มีคุณภาพ ใช้เครื่องมือวัดหลายๆ อย่างเพ่ือช่วยให้การวัดถูกต้องสมบูรณ์   

  3. ระวังความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดของการวัด เมื่อจะใช้เครื่องมือชนิดใด
ต้องระวังความบกพร่องของเครื่องมือหรือวิธีการวัดของครู     

  4. ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง เช่น คะแนนที่เกิดจากการสอนครูต้องแปลผลให้
ถูกต้องสมผลและมีความยุติธรรม        

  5. ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า จุดประสงค์ส าคัญของการวัดก็คือเพ่ือค้นและพัฒนา
สมรรถภาพของนักเรียน จึงต้องพยายามคุ้มหาผู้เรียนแต่ละคนว่ามีจุดเด่น-จุดด้อยในเรื่องใด และ
หาทางปรับปรุงแต่ละคนให้ดีขึ้น  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
 

 บุญชม ศรีสะอาด . (2546 : 32) การวัดและประเมินผลการเรียนด าเนินการด้วยการใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและความ
ต้องการของการวัดผลและประเมินผลแต่ละครั้งในการจัดการเรียนรู้ ส าหรับเครื่องมือและวิธีการ
วัดผลและประเมินผลจ าแนกได้ดังต่อไปนี้       

 1. แบบสังเกต (Observation) เป็นเครื่องมือที่ใช้วิธีการสังเกต คือการพิจารณาเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือค้นหาความจริงบางประการ โดยอาศัยประสาทสัมผัสของผู้สังเกต
โดยตรง โดยมีรูปแบบของการสังเกตดังนี้ 
  1.1 การสังเกตโดยผู้สังเกตเข้าไปร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรม หมายถึงการสังเกต
ที่ผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมหรือคลุกคลีในหมู่ผู้สังเกต และอาจมีการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน 

  1.2 การสังเกตโดยผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปร่วมในเหตุการณ์ หมายถึง การสังเกตที่ผู้ถูก
สังเกตอยู่ภายนอกวงของผู้ถูกสังเกต คือสังเกตในฐานะบุคคลภายนอก การสังเกตแบบนี้เกิดขึ้นใน
ขณะที่ผู้ถูกสังเกตไม่รู้ตัวว่ามีผู้สังเกตก าลังท าการสังเกตอยู่ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดได้แก่  

   1.2.1 การสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง หมายถึง การสังเกตที่ผู้ไม่ได้ก าหนด
หัวเรื่องเฉพาะเอาไว้ หรือไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนแต่เกิดขึ้นโดยบังเอิญผ่าหรือพบผู้ถูกสังเกตซึ่ง
ไม่รู้ตัวว่าถูกสังเกต         

   1.2.2 การสังเกตแบบมีโครงสร้าง หมายถึง การสังเกตที่ผู้สังเกตก าหนด
เรื่องท่ีจะสังเกตเฉพาะเอาไว้ มีการเตรียมการล่วงหน้าและตั้งใจสังเกตโดยตรง   

 2. การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์ คือการสนทนาหรือการพูดโต้ตอบกันอย่างมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหาความรู้ ความจริง ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยมีรูปแบบของการ
สัมภาษณ์ดังนี้          

  2.1 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง หมายถึง การสัมภาษณ์ที่ไม่ใช่แบบสัมภาษณ์ 
คือ ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าถามท่ีเหมือนกันหมดกับผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคน    

  2.2 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หมายถึง การสัมภาษณ์ที่ผู้สัมภาษณ์จะใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไว้แล้ว แล้วท าการสอบถามตามกรอบหรือแบบที่เตรียมไว้ทุกประการ 

  3. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก 
โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพราะเป็นวิธีการที่สะดวกและสามารถใช้วัดได้อย่าง
กว้างขวาง โดยมีรูปแบบของแบบสอบถามดังต่อไปนี้      

  3.1 แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Form) แบบสอบถามชนิดนี้ไม่ได้
ก าหนดค าตอบไว้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่างอิสระด้วยความคิดของตนเองแบบสอบถาม
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ชนิดนี้ตอบยากและเสียเวลาในการตอบมาก เพราะผู้ตอบจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง ซึ่ง
บางครั้งอาจไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการและต้องเก็บข้อมูลใหม่ 
   3.2 แบบสอบถามปลายปิ ด  (Closed-ended Form) แบบสอบถามชนิ ดนี้
ประกอบด้วยข้อค าถามและตัวเลือก (ค าตอบ) ซึ่งตัวเลือกนี้สร้างขึ้นโดยคาดว่าผู้ตอบสามารถ
เลือกตอบได้ตามความคิดและต้องการ แบบสอบถามชนิดปลายปิดแบ่งเป็น 4 แบบ ดังนี้ 

   3.2.1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นการสร้างรายการของข้อ
ค าถามที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคุณลักษณะของพฤติกรรมแต่ละราย การจะถูกประเมินหรือชี้ให้
ตอบในแง่ใดแน่หนึ่ง เช่น มี-ไม่มี จริง-ไม่จริง 

   3.2.2 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็น เครื่องมือที่ ใช้ ใน
ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ทักษะต่างๆ  มีระดับความเข้มให้พิจารณาตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไปแต่ที่นิยม
ใช้ได้แก่ 3และ 5 ระดับ ตัวอย่าง 3 ระดับ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และตัวอย่าง 5 

ระดับ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   3.2.3 แบบจัดอันดับ (Rank Order) มักจะให้ผู้ตอบจัดอันดับความส าคัญ

หรือคุณภาพ โดยให้ผู้ตอบเรียงล าดับตามความเข้มจากมากไปหาน้อย 

ตัวอย่าง ท่านเลือกเรียนสาขาวิชาทางการศึกษาเพราะเหตุใด โปรดเรียงอันดับตามความส าคัญของ
เหตุผลจากมากไปหาน้อย 

 เหตุผลที่มีความส าคัญมากที่สุดเรียงเป็นอันดับแรกและอันดับรองลงไป 

   1 มีใจรัก................................................................................... 
   2 หางานง่าย............................................................................. 
   3 ค่าใช้จ่ายถูก…………………………………………………………………. 
   4 ได้รับทุนอุดหนุน.................................................................... 

   3.2.4 แบบเติมค าสั้นสั้นในช่องว่างแบบสอบถามลักษณะนี้จะต้องก าหนด
ขอบเขตจ าเพาะเจาะจงลงไปเช่นปัจจุบันท่านอายุ........ ปี......... เดือนมีประสบการณ์การสอน..........ปี 
 4. การจัดอันดัน (Rank Order) เป็นเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ให้นักเรียนหรือผู้ได้รับ
แบบสอบถามเป็นผู้ตอบโดยการจัดอันดับความส าคัญ หรือจัดอันดับคุณภาพและใช้จัดอันดับของ
ข้อมูลหรือผลงานต่างๆ ของนักเรียนแล้วจึงให้คะแนนภาพหลังเพ่ือการประเมิน 

 5. การประเมินผลจากสภาพจริง (Authentic Assessment) การประเมินผลจากสภาพ
จริงเป็นเครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลที่ก าลังนิยมใช้กันมากในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพราะสามารถวัดและประเมินได้ตามวัตถุประสงค์อันเกิดจากการมีส่วนรวมของ
ครูผู้สอนในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ของผู้เรียนระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้เรื่องการประเมินผลจากสภาพจริงความคลุมความหมายและความส าคัญ



282 

ของการประเมินผลจากสภาพจริง ตลอดจนวิธีการประเมินผลจากสะภาพจริง จากเอกสารส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 (2550: 23) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  5.1 ความหมายของการประเมินผลจากสภาพจริง การประเมินผลจากสภาพจริงการ
ประเมินผลจากสภาพจริงหมายถึง กระบวนการสังเกต การบันทึก และรวบรวมข้อมูลจากงานและ
วิธีการที่นักเรียนท าการประเมินผลจากสภาพจริงจะเน้นให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหา เป็นผู้ค้นพบ
และผลิตความรู้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

  5.2 ความส าคัญของการประเมินผลจากสภาพจริงได้แก่ การเขียนการสอนและการ
วัดประเมินผลจากภาพจริงจะเหลือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
เป็นการเอ้ือเฟ้ือต่อการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเน้นให้นักเรียนได้สร้างงาน
เป็นการผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล เป็นการลดภาระงานซ่อมเสริมของครู
นอกจากนี้การประเมินผลตามสภาพจริงยังให้ความส าคัญต่อการแสดงออกที่แท้จริงของนักเรียนขณะ
ด าเนินกิจกรรมการท างาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดให้นักเรียนท าตามแนวทางไปสู่ความส าเร็จ
ของงาน และมีวิธีการหาค าตอบได้หลายแนวทางค าตอบที่ได้อาจมิใช่แนวทางที่ก าหนดไว้เสมอไป จึง
ท าให้การตรวจให้คะแนนไม่ชัดเจนเหมือนการให้ข้อสอบแบบเลือกตอบ ดังนั้นการประเมินจากสภาพ
จริงจึงต้องมีการก าหนดแนวทางการให้คะแนนอย่างชัดเจน แนวทางการประเมินนั้นจะต้องมีมาตรวัด
ว่านักเรียนท าอะไรได้ส าเร็จ และความส าเร็จอยู่ในระดับใด โดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
(Scoring rubrics) ซึ่งครูนักเรียนว่าจากก าหนดเกณฑ์การประเมินร่วมกัน และควรจะจัดท าให้เสร็จ
ก่อนที่นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานเพราะเกณฑ์การประเมินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสอน อัน
เปรียบเสมือนเป้าหมายในการเรียนที่นักเรียนจะต้องรับทราบว่าครูต้องการอะไรและนักเรียนจะต้อง
ท าอะไรเพ่ือจะได้คะแนนมา การก าหนดเกณฑ์การประเมิน (Scoring rubrics) จะช่วยให้สิ่งคาดหวัง
และมาตรฐานของงานชัดเจนขึ้น        

  5.3 แนวทางการประเมินผลจากสภาพจริงส าหรับการประเมินผลสภาพจริงนั้นมี
แนวทางประเมินด้วยมาตรที่เรียกว่า รูบริค (Rubric) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

    5.3.1 ค าว่า “รูบริค” (Rubric) มาจากภาษาลาตินคือค าว่า”RUBRICTERRA” 
ซึ่งเป็นค าโบราณที่ใช้ในสร้างศาสนา หมายถึง การท าเครื่องหมายสีแดงไว้บนสิ่งส าคัญเพ่ือใช้น าทาง ส่วน
ทางการศึกษานั้นรูบิค หมายถึง สมรรถภาพหรือรายการของคุณลักษณะที่บรรยายถึงความสามารถในการ
แสดงออกของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการให้คะแนน นักวิชาการ
สมัยใหม่อธิบายว่ า ค าว่ า “Rubric” หมายถึง “กฎ” หรือ “กติกา” (Rule) ส่วนค าว่ า “Rubric 
Assessment” นั้นหมายถึงแนวทางการให้คะแนน (Scoring guide) ซึ่งสามารถที่จะแยกแยะระดับต่างๆ
ของความส าคัญในการเรียนหรือการปฏิบัติของนักเรียนได้อย่างชัดเจนจากระดับดีมากไปจนถึงระดับต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 
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   5.3.2 ประโยชน์ของรูบิค รูบริก มีประโยชน์อย่างมากต่อการประเมิน
ดังต่อไปนี้ 
    1. ช่วยให้การคาดหวังของครูที่มีต่อผลงานของนักเรียนบรรลุผล
ส าเร็จได้โดยนักเรียนจะเกิดความเข้าใจ และสามารถใช้รูบริกต่อการประเมินและพัฒนาชิ้นงานของตน 

    2. ช่วยให้ครูเกิดความกระจ่างชัดยิ่งขึ้นว่า ต้องการให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้หรือพัฒนาการอะไรบ้าง 
    3. ช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุคุณลักษณะจากงานที่เป็นตัวอย่าง
ได้โดยรูบริกตรวจสอบ 

    4. ช่วยให้นักเรียนสามารถควบคุมตนเองในการปฏิบัติงานเพ่ือไปสู่
ความส าเร็จ 

    5. เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

    6. ช่วยให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ผู้สนับสนุน ศึกษานิเทศ
ได้เกิดความเข้าใจเกณฑ์ในการตัดสินผลงานนักเรียนที่ผู้ใช้ 
    7. ช่วยในการให้เหตุผลประกอบการให้ระดับผลการเรียนของ
นักเรียนได ้

    8. ช่วยเพิ่มคุณภาพผลงานของนักเรียน 

    5.3.3 จุดประสงค์ของการสร้างรูบริค การสร้างรูบริก สามารถท าขึ้นได้เพ่ือ
ตอบจุดประสงค์ดังนี้ 
       1. เพ่ือการประเมินกระบวนการ (Process) เช่น ประเมินการ
เรียนรู้เป็นทีมกลยุทธ์การสัมภาษณ์ เป็นต้น 

      2. เพ่ือประเมินผลผลิต (product) เช่น ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
รายงานการวิจัยนิทรรศการ ผลงานศิลปะ เป็นต้น 

    3. เพ่ือประเมินการปฏิบัติ (performance) เช่น ประเมินการ
น าเสนอปากเปล่าการอภิปราย การสาธิต เป็นต้น 

   5.3.4 องค์ประกอบของรูบริก ในการก าหนดเกณฑ์การประเมินนั้นจะ
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 

    1. เกณฑ์หรือประเด็นที่จะประเมิน (criteria) เป็นการพิจารณาว่า
ภาระงานหรือชิ้นงานนั้นๆ ประกอบด้วยคุณภาพก่ีด้าน อะไรบ้าง 
    2. ระดับความสามารถหรือระดับคุณภาพ (Performance level) 

เป็นการก าหนดจ านวนระดับของเกณฑ์ ส่วนมากประกอบด้วย 3-6 ระดับ 
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    3. การบรรยายคุณภาพของแต่ละระดับความสามารถ (Quality 

Description) เป็นการเขียนค าอธิบายความสามารถให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนในแต่ละระดับ ซึ่ง
จะท าให้ง่ายต่อการตรวจให้คะแนน 

 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินการด าเนินการทดลองและสรุปผลการทดลอง 
 1. การทดลองและการใช้อุปกรณ์ 
 ให้ระดับ 4 เมื่อด าเนินการทดลองตามแผนทุกขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ครบตามระบุถูกวิธี 
 ให้ระดับ 3 เมื่อด าเนินการทดลองตามแผนทุกขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ครบแต่ผิดวิธีบ้าง
เล็กน้อย 

 ให้ระดับ 2 เมื่อมีการปรับแผนการทดลองบ้าง และใช้อุปกรณ์ครบแต่ไม่ถูกวิธีเป็นส่วนใหญ่ 
 ให้ระดับ 1 เมื่อด าเนินการทดลองโดยไม่สอดคล้องกับแผน หรือใช้อุปกรณ์ไม่ครบและไม่ถูก
วิธีเป็นส่วนใหญ่ 
 2. การเก็บรักษาอุปกรณ ์

 ให้ระดับ 4 เมื่อท าความสะอาดอุปกรณ์และเช็ดให้แห้ง เก็บรักสาเป็นระเบียบ อุปกรณ์อยู่ใน
สภาพดี 
 ให้ระดับ 3 เมื่อท าความสะอาดอุปกรณ์และเช็ดไม่แห้ง เก็บรักสาไม่เป็นแบบเปียก อุปกรณ์
อยู่ในสภาพดี 
 ให้ระดับ 2 เมื่อเก็บรักษาโดยไม่ได้ดูความเรียบร้อยของอุปกรณ์ 
 ให้ระดับ 1 เมื่อต้องเตือนให้เก็บรักษาอุปกรณ์หรือท าอุปกรณ์ช ารุจโดยประมาท 

 3. ความถูกต้องของข้อมูล 

  ให้ระดับ 4 เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วน และถูกต้อง 
  ให้ระดับ 3 เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วน มีผิดพลาดเล็กน้อย 

  ให้ระดับ 2 เมื่อบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน และมีผลพลาด 

  ให้ระดับ 1 เมื่อบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนและมีผลพลาดมากต้องคอยบอกให้แก้ไข 

 4. เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

  ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

  17  -  0   ดีมาก 

  13  -  16  ดี 

    9  -  12  พอใช้ 
    5  -  8    ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การผ่าน ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 

  สรุป          ผ่าน          ไม่ผ่าน   

  5.3.5 ชนิดของรูบริค รูบริก มี 2 ชนิด คือ แบบภาพรวม (Holistic) และแบบแยกส่วน 
(Analytic) จากข้อองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องรูบริค คนพบว่าการสร้างรูบริคนั้นนับว่าเป็นงานที่ยาก แต่การ
ใช้รูบริคเป็นสิ่งที่ท าได้ง่าย เมื่อครูสร้างรูบริคขึ้นแล้วควรมอบรูบริคไว้ให้นักเรียนเพ่ือใช้ประเมินงานของ
ตนเอง ผลการประเมินที่นักเรียนประเมินตนเองไม่ควรน ามาใช้เป็นคะแนนเพ่ือตัดเกรด แต่คะแนนหรือผล
การประเมินนั้นจะน ามาใช้เพ่ือช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และพัฒนาชิ้นงานของตนเองในครั้ง
สุดท้ายให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการให้นักเรียนประเมินผลงานของตนเองแล้วน าผลมาตัดเกรดจึงเป็น
สิ่งไม่จ าเป็น นอกจากนี้การไม่น าผลร่านประเมินงานของตนเองมาตัดเกรดยังช่วยให้นักเรียนเกิดความ
ซื่อสัตย์ต่อการประเมินงานของตนเองได้อีกด้วย 

 5. การวัดผลและประเมินผลภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) การวัดผลและ
ประเมินผลภาคปฏิบัติ เป็นการวัดและประเมินผลงานที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ซึ่งสามารถวัดและ
ประเมินได้ทั้งกระบวนการและผลงานในสถานการณ์จริงหรือในสถานการณ์จ าลอง สิ่งที่ควรค านึงใน
การสอบวัดภาคปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ขั้นเตรียมงาน 

  5.2 ขั้นปฏิบัติงาน 

  5.3 เวลาที่ใช้ในการท างาน 

  5.4 ผลงาน 

 6. การประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (portfolios) เป็นแนวทางการประเมินผลโดย
การรวบรวมข้อมูลที่ครูและผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันโดยกระท าอย่างต่อเนื่องตลอดภาคเรียน 
ดังนั้นการวัดผลและประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานส่วนหนึ่งจะเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกอยู่ใน
ภาพการเรียนประจ าวัน โดยกิจกรรมที่สอดแทรกเรานี้จะวัดและประเมินเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ชีวิตประจ าวัน 

 7. แบบทดสอบ (Test) แบบทดสอบสามารถแบ่งประเภทออกได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับ
เกณฑ์ท่ีจะใช้ ดั่งนี้          

      7.1 แบ่งตามสมรรถภาพที่จะวัด แบ่งเป็น 3 ประเภท 

      7.1.1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) หมายถึงแบบทดสอบ
ที่วัดสมรรถภาพสมองด้านต่างๆ ที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้ผ่านมาแล้วว่ามีอยู่เท่าใดแบบทดสอบแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
    1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผล
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน 
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    2. แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพต่างๆ ของนักเรียนที่ต่างกลุ่มกัน เช่น แบบทดสอบมาตรฐานระดับชาติ 
      7.1.2. แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) หมายถึง แบบทดสอบ
ที่มุ่งวัดสมรรถภาพสมองของผู้เรียน จ าแนกเป็น 2 ชนิดได้แก ่

              1. แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบ
ที่มุ่งวัดความถนัดทางด้านวิชาการต่างๆ เช่น ด้านภาษา 

     2. แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะ หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่ง
วัดความถนัดเฉพาะที่เก่ียวกับงานอาชีพต่างๆ หรือความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถทางดนตรี 
      7.1.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพทางสังคม หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัด
บุคลิกภาพและการปรับตัวให้เข้ากับสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่วัดได้ยาก ผลที่ได้ไม่คงที่แน่นอน 

    1. แบบทดสอบวัดเจตคติที่มีต่อบุคคล สิ่งของ เรื่องราว 

    2. แบบทดสอบวัดความสนใจที่มีต่ออาชีพ การศึกษา 
    3. แบบทดสอบวัดการปรับตัว เช่น การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ 

  7.2 แบ่งตามลักษณะการตอบ 

   7.2.1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ หมายถึงแบบทดสอบที่ให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง เช่น การปรุงอาหาร 

   7.2.1 แบบทดสอบข้อเขียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้การเขียนตอบ 

   7.2.3 แบบทดสอบปากเปล่า หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้การพูดโต้ตอบแทน
การเขียน 

      7.3 แบ่งตามเวลาที่ก าหนดให้ตอบ 

   7.3.1 แบบทดสอบที่จ ากัดเวลาในการตอบ หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้เวลา
น้อย 

   7.3.2 แบบทดสอบที่ไม่จ ากัดเวลาในการตอบ หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้
เวลาตอบมาก 

     7.4 แบ่งตามจ านวนผู้เข้าสอบ 

   7.4.1 แบบทดสอบเป็นรายบุคคล หมายถึง การสอบทีละคน มักเป็นการ
สอบภาคปฏิบัติ 
   7.4.2 แบบทดสอบเป็นฉันหรือเป็นหมู หมายถึง การสอบทีละหลายๆ คน 

     7.5 แบ่งตามสิ่งเร้าของการถาม 

   7.5.1 แบบทดสอบทางภาษา หมายถึง แบบทดสอบที่ต้องอาศัยภาษาของ
สังคมนั้นๆ เป็นหลักใช้กับผู้ที่อ่านออกเขียนได้      
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   7.5.2 แบบทดสอบที่ไม่ใช้ภาษา หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้รูปภาพสัญลักษณ์
หรือตัวเลข 

     7.6 แบ่งตามลักษณะของการใช้ประโยชน์ 
   7.6.1 แบบทดสอบย่อย หมายถึง แบบสดสอบประจ าบท หรือหน่วยการ
เรียน 

   7.6.2 แบบทดสอบรวมหมายถึง แบบทดสอบสรุปเนื้อหาที่เรียนผ่านมา
ตลอดภาคเรียน 

     7.7 แบ่งตามเนื้อหาของข้อสอบในฉบับ 

   7.7.1 แบบทดสอบอัตนัยหมายถึง แบบทดสอบที่มีเฉพาะค าถามนักเรียน
ต้องคิดหาค าตอบเอง 
   7.7.2 แบบทดสอบปรนัย หมายถึง แบบทดสอบที่มีทั้งค าถามและค าตอบ
เฉพาะคงท่ีแน่นอน 

การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆ 

 แบบทดสอบเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนตลอดมานับตั้งแต่มี
การจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่แรกในต่างประเทศ และได้น ามาใช้ในประเทศจนเป็นที่รู้จักกันดี
ในวงการศึกษา เนื่องจากเป็นเครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลได้ตรงตามความต้องการที่จะวัด 
และวัดเมื่อใดก็จะได้ผลเหมือนเดิมหรือใกล้เคียง ที่ สามารถ เชื่อถือได้ ส าหรับเครื่องมือแบบทดสอบมีหลัก
ในการสร้างตามชนิดของแบบทดสอบ แต่ละ ชนิด ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมมาจากเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
สมนึก ภัททิยธนี (2548:89 ) 

 1. แบบทดสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essay Test) โดยมีลักษณะทั่วไป
เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะค าถามแล้วให้เขียนค าตอบอย่างเสรี 
 หลักในการสร้าง 
  1. เขียนค าชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการตอบให้ชัดเจน 

  2. ควรเขียนค าถามให้ชัดเจน และควรใช้ค าถามให้ใช้ความคิด เช่น จงอธิบายจง
วิเคราะห์ 
  3. ก าหนดเวลาให้ตอบนานพอสมควร 

  4. เลือกถามเฉพาะจุดที่ส าคัญของเรื่อง 
  5. ค าถามแต่ละข้อมีความยากง่ายไม่เท่ากัน     

 2. แบบทดสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false Test) ลักษณะทั่วไปของข้อสอบนี้คือให้
เลือกตอบจาก 2 ตัวเลือก เช่น ถูก-ผิด หรือ ใช่-ไม่ใช่ 
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 หลักในการสร้าง 
  1. เขียนค าถามให้รัดกุมสั้นๆ 

  2. ควรเขียนค าถามด้วยภาษาง่ายๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมา 
  3. ควรออกข้อสอบให้มีข้อถูกกับข้อผิดจ านวนใกล้เคียงกัน 

  4. หลักการให้คะแนนไม่ควรใช้วิธีหลักคะแนนหรือติดลบในข้อที่ตอบผิด 

 3. แบบทดสอบแบบเติมค า (Completion Test) ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบที่ประกอบด้วย
ประโยคหรือข้อความที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วให้ผู้ตอบเติมค า หรือประโยค 

 หลักในการสร้าง 
  1. ไม่ควรใช้ข้อความหรือประโยคจากหนังสือแล้วตัดท าบางค า หรือบางข้อความ
ออกมาใช้เป็นค าถาม 

  2. ค าตอบที่ต้องการให้เติมหรือที่ถูกจะต้องเป็นค าตอบที่เจาะจงไม่ดีความได้หลายนัย 

  3. แต่ละข้อความให้เติมแห่งเดียวตอนท้ายของประโยคหรือข้อความ แต่ถ้าจ าเป็น
อาจเว้นให้เติมส่วนอื่น 

  4. ต าแหน่งที่เติมต้องเป็นจุดส าคัญจริงๆ 

 4. แบบทดสอบแบบตอบสั้นๆ (Short Answer Test) 

 หลักในการสร้าง 
  1. ค าตอบที่ต้องการมักจะสั้นเป็นค าเดียว วลีเดียว หรือประโยคสั้นๆ 

  2. ค าตอบที่ได้ต้องเป็นประเภทตายตัวแน่นอน 

  3. มักจะเป็นค าถามที่ถามเก่ียวกับศัพท์ กฎ นิยาม ทฤษฎี หลักการ 

 5. แบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching Test) ลักษณะทั่วไปเป็นข้อสอบเลือกตอบชนิดหนึ่ง 
โดยมีค าหรือข้อความแยกออกจากกันเป็น 2 ชุด แล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างใด
อย่างหนึ่ง 
 หลักในการสร้าง 
  1. ตัวเลือกต้องมีจ านวนมากกว่าตัวยืน 2-4 ข้อ 

  2. ตัวยืนควรจะมี จ านวน 5-15 ข้อ ถ้าตัวยืนมีจ านวนน้อยเกินไปจะจับคู่หาค าตอบ
ได้ง่ายมาก 

  3. ข้อความในแต่ละชุดต้องเป็นเอกพันธ์ 
  4. ตัวยืนในแต่ละข้อมีโอกาสจับคู่กับตัวเลือกทุกข้อ 

  5. ข้อสอบในชุดตัวยืนและตัวเลือกทุกข้อต้องอยู่ในหน้าเดียวกัน 

  6. ต้องระบุความสัมพันธ์ของข้อความทั้งสองชุดให้ชัดเจน โดยเขียนค าชี้แจงว่าจะให้
จับคู่โดยยึดความสัมพันธ์แบบใด 
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  7. รูปแบบของข้อสอบจับคู่ ส่วนใหญ่จะให้ผู้ตอบน าอักษรหน้าข้อความทางขวามือ
ไปใส่ในวงเล็บหน้าข้อความทางด้านซ้ายมือที่คิดว่าสัมพันธ์กัน 

 6. แบบทดสอบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลักษณะทั่วไปคือ ค าถามแบบ
เลือกตอบจะประกอบด้วยตัวเลือกที่เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกที่เป็นตัวรวง และค าถามแบบ
เลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกันดูเผินๆ เห็นว่าทุกตัวเลือกถูกหมด 

 หลักในการสร้าง 
  1. เขียนตอนน าให้เป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ อาจใส่เครื่องหมายปรัศนี (?) 
  2. เน้นเรื่องจะถามให้ชัดเจนและตรงจุด ไม่คลุมเครือ 

  3. ควรถามในเรื่องที่มีคุณค่าต่อการวัด 

  4. หลีกเลี่ยงค าถามปฏิเสธ 

  5. อย่าใช้ค าฟุ่มเฟือย 

  6. เขียนตัวเลือกให้เป็นเอกพันธ์ 
  7. ควรเรียงล ารับตัวเลขในตัวเลือกต่างๆ 

  8. เขียนตัวเลือกให้อิสระขาดจากกัน 

  9. ควรมีตัวเลือก 4-5 ตัว 

  10. อย่าแนะค าตอบ 

  6.1 รูปแบบของแบบทดสอบเลือกตอบ 

   6.1.1 รูปแบบค าถามเดี่ยว (Single Question) 

   แบบค าถามถูก 

   1 ชนิดค าตอบถูกต้อง คือเป็นค าถามที่มีค าตอบถูกต้องแน่นอนตามหลัก
วิชานั้นๆ และมีค าตอบถูกต้องเพียงประการเดียวทุกข้อ 

    1.2 ชนิดค าตอบที่ดีที่สุด 

    1.3 ชนิดค าตอบใกล้เคียง เป็นค าถามท่ีต้องการให้หาค าตอบที่มีค่า
ใกล้เคียงที่สุด 

   2. แบบเติมค า 
    2.1 ชนิดเติมแห่งเดียว 

    2.2 ชนิดเติม 2 แห่ง 
   3. แบบเปลี่ยนแทน 

    3.1 ชนิดเปลี่ยนแปลง เป็นค าถามที่ต้องการวัดความสามารถใน
การแก้ไขสิ่งที่บกพร่อง 
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    3.2  ชนิดปรับปรุง เป็นค าถามที่ต้องการให้ปรับปรุงถ้อยค าส านวน
ที่มีคุณภาพ 

   4. แบบค าตอบไม่จ ากัดเป็นค าถามที่มีตัวเลือกเป็นค าตอบถูกแต่ละข้อไม่
จ ากัดตายตัวว่ามี 1 ตัวเลือก เหมือนแบบทดสอบเลือกตอบทั่วๆ ไป 

   5. แบบค าตอบรวม 

    5.1 ชนิดค าตอบผสม 

    5.2  ชนิดค าตอบคู่ 
   6. แบบค าตอบไม่สมบูรณ์ 
    6.1  ชนิดค าตอบย่อ 

    6.2  ชนิดค าตอบไม่ส าเร็จ 

   7. แบบนิเสธ 

    7.1 ชนิดต าแหน่งผิด 

    7.2 ชนิดประเภทของความผิด 

    7.3 ชนิดตรงข้าม 

    7.4 ชนิดค าตอบผิด 

   8. แบบเรียงล าดับ 

    8.1 ชนิดล าดับเรื่องราว 

    8.2 ชนิดล าดับเวลา 
    8.3 ชนิดล าดับคุณลักษณะ 

    8.4 ชนิดล าดับวิธีการ 

    8.5 ชนิดล าดับเหตุผล 

   9. แบบอนุกรม 

    9.1 ชนิดต่ออนุกรม 

    9.2 ชนิดอนุกรมสัมพันธ์ 
   10.  แบบขาดเกิน 

    10.1  ชนิดขาด 

    10.2 ชนิดเกิน 

    10.3  ชนิดเพียงพอ 

   11. แบบสัมพันธ์ 
    11.1 ชนิดสาเหตุและผล 
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    11.2 ชนิดอุปมาอุปไมย 

    11.3 ชนิดเชื่อมโยง 
   6.1.2 รูปแบบตัวเลือกคงที่ (Constant Choice) 

   ชนิดที่ 1 : แบบจ าแนกประเภท รูปแบบค าถามชนิดนี้มีจุดมุ่งหมายให้
จ าแนกหรือจัดประเภทเรื่องราวต่างๆ ซึ่งแทรกอยู่แล้วโดยทั่วไปในทุกวิชา แต่สามารถพัฒนาให้เป็น
ค าถามท่ียากข้ึนโดยให้จ าแนกในแง่ของการแปลความและตีความหมาย 

   ชนิดที 2 : แบบหลายค าตอบ 

   1.ต้องเป็นเนื้อเรื่องใหญ่ที่มีหัวข้อย่อยๆมาก หรือมีสมาชิกมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ
เรื่องราวนั้นๆ 

   2.ปัญหาที่ถามแต่ละข้อเหล่านั้น อาจมีค าตอบถูกอยู่หลายประการหรือ
เกี่ยวข้องกับหลายสาเหตุหรือมีหลายเงื่อนไข 

   3.เป็นเจตนาที่จะวัดผลสัมฤทธิ์เบ็ดเสร็จของเรื่องนั้นให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่
แยกเป็นชนิดๆ ท่อนๆ เหมือนค าถามเดี่ยว 

   ชนิดที 3 : แบบหลายเงื่อนไข โครงสร้างทั่วไปของค าถามแบบนี้แบ่งเป็น 
3 ตอน ตอนแรกเป็นการก าหนดเรื่องหรือทฤษฎีกฎเกณฑ์ต่างๆ จากนั้นยกเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริง มาให้พิจารณาเป็นข้อๆ ถึงขั้นตอนว่าข้อความแต่ละข้อนั้นๆ กล่าวถูกต้อง หรือขัดแย้ง 
หรือสนับสนุน รวมเป็น 3 ตอน แบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานจะเรียงสลับกันเป็นงานไทย ตัวเลือก ตัว
ค าถาม 

   6.1.3 รูปแบบสถานการณ์ (Situational Test) เป็นข้อสอบที่ใช้วิธีการ
ก าหนดข้อความ ภาพ ตาราง ให้อ่านหรือพิจารณาดูก่อน แล้วตั้งค าถามเกี่ยวกับข้อความหรือภาพ
หรือตารางที่ก าหนดให้ สถานการณ์ท่ีก าหนดขึ้นอาจจะใช้ข้อความ ค าพูด ท าสนทนาบทประพันธ์หรือ
รูปภาพหรือเป็นตารางตัวเลขและการถามควรถามแง่มุมที่ต้องคิดและพิจารณาไม่ควรถามตรงตาม
สถานการณ์ท่ีก าหนดหรือถามนอกสถานการณ์จนเป็นเรื่องทั่วไป 

 7. การเขียนแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย บลูม (Bloom) ได้อธิบายพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัยว่าสามารถแบ่งย่อยๆ เป็น 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  7.1 ความรู้ความจ า (Knowledge) ความรู้ความจ า หมายถึง ความสามารถของ
สมองที่เก็บสะสมเรื่องราวต่างๆ หรือประสบการณ์ท้ังปวงที่ตนได้รับรู้มา จ าแนกได้ดังนี้ 
   7.1.1 ความรู้ในเนื้อเรื่อง หมายถึง การถามเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเนื้อหา
สาระตามท้องเรื่องนั้น 

   7.1.2 ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม หมายถึง การถามเกี่ยวกับค าศัพท์
นิยาม ค าแปล ความหมาย ชื่อ อักษรย่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และรูปภาพ 
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   7.1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริง หมายถึง การถามเกี่ยวกับกฎ สูตร 
ความจริงตามท้องเรื่อง ขนาด ทิศทาง ปริมาณ เวลา คุณสมบัติ ระยะทาง เปรียบเทียบ และสาเหตุ 
   7.1.4 ความรู้ในวิธีด าเนินการ หมายถึงการถามเกี่ยวกับขั้นตอนของ
กิจกรรมวิธีด าเนินเรื่องราว และวิธีประพฤติปฏิบัติ 
   7.1.5 ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน หมายถึงการถามเกี่ยวกับ
แบบฟอร์ม ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรม ประเพณี การใช้ค าสุภาพ และค าราชาศัพท์ 
   7.1.6 ความรู้เกี่ยวกับล าดับขั้นและแนวโน้ม หมายถึง การถามเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนก่อน-หลัง ข้อค าถามแนวโน้มส่วนใหญ่ใช้ค าว่า มักจะ เพราะเป็นการคดคะเนเหตุการณ์ 
   7.1.7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภท หมายถึงการถามให้จ าแนก แจกแจง
จัดประเภท หรือถามในรูปปฏิเสธ เช่น ไม่เข้าพวก ไม่เข้ากลุ่ม 

   7.1.9 ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ หมายถึง การถามวิธีปฏิบัติ การกระท า
กิจกรรม ขั้นตอนการท างาน เช่น ปฏิบัติอย่างไร วันท าโดยวิธีใดจึงจะมีประสิทธิภาพ 

   7.1.10 ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง หมายถึง ความสามารถในการค้นหา
หลักการหรือหัวใจของเรื่อง 
   7.1.11 ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาและการขยาย หมายถึง หัวใจของเรื่องราว
ที่เกิดจากหลายๆ ความคิดรวบยอดมารวมกัน การขยายเป็นการขยายความต่อออกไปจากสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่รู้มา หรือสรุปออกจากนอกเรื่องนั้นๆ 

   7.1.12 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง หมายถึง ถามเกี่ยวกับคติและ
หลักการของหลายเนื้อหาที่ไม่สัมพันธ์กัน 

  7.2 ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้
ความจ าไปดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือให้สามารถจับใจความ หรือเปรียบเทียบ ยนย่อเรื่องราวความคิด 
ข้อเทจ็จริงต่างๆ จ าแนกได้ดังนี้ 
   7.2.1 การแปลความ หมายถึง ความสามารถแปลงสิ่งซึ่งอยู่ในระดับหนึ่งไป
ยังอีกระดับหนึ่ง ได้แก่ สุภาษิต ส านวน โวหาร 

   7.2.2 การตีความหมาย หมายถึง การจับใจความส าคัญของเรื่องหรือการ
เอาเรื่องราวเดิมมาคิดในแง่ใหม่ 
   7.2.3 การขยายความ หมายถึง การคาดคะเนหรือคาดหวังว่าจะมีสิ่งนั้น
เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนในอดีต หรืออนาคต โดยอาศัยแนวโน้มที่ทราบว่ามาเป็นหลัก 

     7.3 การน าไปใช้ (Application) หมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องราวใดๆ ไปใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน หรือในสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน 
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  7.4 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึงการแยกแยะพิจารณาดูรายละเอียดของสิ่ง
ต่างๆ หรือเรื่องราวต่างๆ ว่ามีชิ้นส่วนใดส าคัญที่สุด เป็นการใช้วิจารณญาณเพ่ือไตร่ตรองจ าแนกได้
หลายชนิด ได้แก่ 

   7.4.1 การวิเคราะห์ความส าคัญ หมายถึง การพิจารณาหรือจ าแนกว่าชิ้น 
ส่วนใด เรื่องใด ตอนใด ส าคัญที่สุด หรือหาจุดเด่น หรือจุดประสงค์ส าคัญ 

   7.4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การค้นหาความเกี่ยวข้อง 
ระหว่างคุณลักษณะส าคัญของเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ว่าสองชิ้นส่วนใดสัมพันธ์กัน 

   7.4.3 การวิเคราะห์หลักการ หมายถึง การให้พิจารณาดูชิ้นส่วน หรือส่วน
ปีกย่อยต่างๆ ว่า ท างานหรือเกาะยึดกันได้ หรือคงสภาพเช่นนั้นได้เพราะใช้หลักการใดเป็นแกนกลาง 
  7.5 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานเรื่องราว
หรือสิ่งต่างๆ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นเรื่องราวใหม่ 
   7.5.1 การสังเคราะห์ข้อความ หมายถึง การน าเอาความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ มาผสมหรือปรับปรุงแต่งขึ้นใหม่ เกิดเป็นข้อความหรือเรื่องราวใหม่ๆ เช่น การเขียนเรียงความ 

   7.5.2 การสังเคราะห์แผนงาน หมายถึง เป็นการวัดความสามารถในการ
เขียนโครงการ แผนปฏิบัติงาน 

   7.5.3 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ หมายถึง การเอาความส าคัญและ
หลักการต่างๆ มาผสมให้เป็นเรื่องเดียวกัน ท าให้เกิดเป็นสิ่งส าเร็จหน่วยใหม่ที่มีความสัมพันธ์แปลกไป
จากเดิม 

  7.6 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง การวินิจฉัย หรือตีราคาเรื่องราว
ความคิด เหตุการณ์ต่างๆ โดยสรุปคุณค่าว่า ดี-เลว จ าแนกได้ดังนี้ 
   7.6.1 การประเมินค่าโดยอาศัยข้อเท็จจริงภายใน หมายถึง การประเมินค่า
โดยใช้ข้อเท็จจริงต่างๆ ตามท้องเรื่อง หรือตามสถานการณ์นั้นๆ 

   7.6.2 การประเมินค่าโดยอาศัยเกณฑ์ภายนอก หมายถึง การประเมินค่า
โดยใช้เกณฑ์จากสิ่งภายนอกเรื่องราวนั้นๆ เป็นหลักการพิจารณาตัดสิน   

 การวัดผลและประเมินผลจากการจัดเรียนรู้ด าเนินการโดยใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ให้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง เครื่องมือที่สร้างขึ้นต้องด าเนินการตาม
หลักการสร้างแล้วน าไปหาคุณภาพโดยการน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
ทดลอง เพ่ือหาค่าความยากง่ายของแต่ละข้อ ค่าอ านาจจ าแนก ของแต่ละข้อและค่าความเชื่อมั่นทั้ง
สรบับตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังนั้นในการสร้างแต่ละครั้งจึงต้องเผื่อจ านวนข้อไว้ประมาณ 25% เพราะ
เมื่อข้อใดไม่ถึงเกณฑ์จะถูกตัดออกที่เหลือจ านวนทั้งหมดก็ต้องครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ต้ องการวัด
และประเมินจึงสามารถน าไปใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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สรุป  
 

 การวัดผลและประเมินผลมีความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ครูผู้สอนต้อง
สร้างเครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในการวัดผลทางการศึกษาจะวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ เรียน
ผู้ใช้เครื่องมือต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมที่ต้องการวัด เครื่องมือแต่ละชนิดมิได้ใช้วัดทุก
ลักษณะพฤติกรรม บ่อยครั้งต้องใช้เครื่องมือหลายชนิดประกอบกัน เพื่อจะวัดพฤติกรรมเพียงลักษณะ
หนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตามการมีเครื่องมือหลายชนิดเช่นนี้จะช่วยให้สามารถวัดตัวนักเรียนได้ทั้ง 3 ด้าน  
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย       

 จุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียนวัดและประเมินผลเพ่ือพิจารณาและ
พัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน ดูและประเมินผลเพ่ือวินิจฉัย  วัดและประเมินผลเพ่ือจัดอันดับหรือจัด
ต าแหน่ง  ดูและประเมินผลเพ่ือเปรียบเทียบหรือเพ่ือทราบพัฒนาการของนักเรียน วัดและประเมินผล
เพ่ือพยากรณ ์และวัดผลเพ่ือประเมินผล       

 หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนประกอบด้วย ต้องวัดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการ
เรียนการสอน เลือกใช้เครื่องมือที่ดีและเหมาะสม การวัดผลครูต้องพยายามเลือกใช้เครื่องมือวัดที่มี
คุณภาพ ใช้เครื่องมือวัดหลายๆ อย่างเพ่ือช่วยให้การวัดถูกต้องสมบูรณ์ระวังความคลาดเคลื่อนหรือ
ความผิดพลาดของการวัด ประเมินผลการวัดให้ถูกต้อง. ใช้ผลการวัดให้คุ้มค่า จุดประสงค์ส าคัญของ
การวัดก็คือเพ่ือค้นและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน จึงต้องพยายามคุ้มหาผู้เรียนแต่ละคนว่ามี
จุดเด่น-จุดด้อยในเรื่องใด และหาทางปรับปรุงแต่ละคนให้ดีขึ้น   

 เครื่องมือที่ ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน การวัดและประเมินผลการเรียน
ด าเนินการด้วยการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ ได้แก่ 

  แบบสังเกต (Observation) เป็นเครื่องมือที่ใช้วิธีการสังเกตการสังเกตโดยผู้สังเกตเข้าไป
ร่วมในเหตุการณ์หรือกิจกรรม การสังเกตโดยผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปร่วมในเหตุการณ์  

 การสัมภาษณ์ (Interview) การสัมภาษณ์ คือการสนทนาหรือการพูดโต้ตอบกันอย่างมี
จุดมุ่งหมาย เช่นสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   

  แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ งที่นิ ยมใช้กันมาก 
โดยเฉพาะการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์  เช่น แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Form) 

แบบสอบถามชนิดนี้ไม่ได้ก าหนดค าตอบไว้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่างอิสระ แบบสอบถาม
ปลายปิด (Closed-ended Form) แบบสอบถามชนิดนี้ประกอบด้วยข้อค าถามและตัวเลือก ซึ่งตัวเลือกนี้
สร้างข้ึนโดยคาดว่าผู้ตอบสามารถเลือกตอบได ้
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แบบฝึกหัดที่ 11 

การวัดผลและประเมินผล 

 

1. จงอธิบายความหมายของค าว่าการวัดผลประเมินผล  
2. จงอธิบายความส าคัญการวัดผลประเมินผล   
3.จงอธิบายจุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

4. จงอธิบายหลักการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผลการเรียน 

5. นักศึกษาคิดว่าการวัดผลและประเมินผลการเรียนมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนสอนหรือไม่อย่าง จงอธิบาย 

            6. จงออกแบบเครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผล มาคนละ 1 ตัวอย่าง  
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