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 ต ำรำทฤษฎีกำรเรียนกำรสอนนี้ ผู้เขียนได้ใช้ประสบกำรณ์จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
นักศึกษำสำขำวิชำกำรทำงกำรศึกษำ ทั้งระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก มำเป็น
ระยะเวลำกว่ำ 15 ปี และจำกประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนในสถำนศึกษำ ที่พบว่ำผู้เรียนและ
ผู้สอนยังมีมโนทัศน์ที่คลำดเคลื่อนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน ไม่สำมำรถแบ่งมโนทัศน์ทำงกำรศึกษำได้
ชัดเจน จึงเกิดแรงจูงใจในกำรน ำไปสู่กำรเขียนต ำรำเล่มนี้เพ่ือพยำยำมน ำเสนอให้เห็นควำมเชื่อมโยง
ควำมรู้ที่ เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอน และกำรแบ่งมโนทัศน์ของควำมรู้ต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ       

กำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้อ่ำนมีควำมเข้ำใจชัดเจน ไมเ่กิดควำมสับสน 

 ต ำรำเล่มนี้มีทั้งหมด 8 บทโดยเนื้อหำประกอบด้วย บทน ำ ปรัชญำกำรศึกษำและจิตวิทยำ
กำรศึกษำ หลักกำร แนวคิด/ทฤษฎีทำงกำรเรียนกำรสอน รูปแบบกำรเรียนกำรสอน วิธีสอนทั่วไป  
วิธีสอนเชิงกระบวนกำร วิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม และเทคนิค/ทักษะกำรสอน  
 ผู้เขียนหวังว่ำต ำรำเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้อ่ำน ในกำรใช้เป็นคู่มือส ำหรับกำรศึกษำ
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน  กำรน ำไปเป็นแนวคิดในกำรวำงแผนและกำรวิจัยด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
มโนทัศน์เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน 

 

 

 มโนทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานส าคัญในการน าไปสู่การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งในสภาพความเป็นจริงพบว่านักศึกษาและครูผู้สอนยังมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน และไม่สามารถแบ่งแยกเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ชัดเจน เช่น บางคนยังมีความคิดว่า 
การเรียนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) หรือการบูรณาการ (Integration) เป็นวิธีสอน 
(Method) ทั้งๆ ที่การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการบูรณาการเป็นแนวคิด (Approach) 

หนังสือเล่มนี้จึงพยายามเขียนขึ้นเพ่ือให้เห็นความแตกต่างของมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน     
การสอน และน าเสนอรายละเอียดของมโนทัศน์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางส าคัญของผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

 มโนทัศน์เบื้องต้นที่เป็นแนวทางส าคัญของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนที่ควรท า
ความเข้าใจร่วมกันคือค าว่า การเรียน (Learning)  และการสอน (Teaching) และการเรียนการสอน 
(Instruction) ทั้ง 3 ค าสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ ดังภาพประกอบที่ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียน การสอน และการเรียนการสอน 

 

 แนวคิดทั่วไปมักเข้าใจว่าการสอน (Teaching) จะเน้นที่ครูหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอดความรู้ ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่เน้นครูหรือผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง ส่วนค าว่าการเรียนหรือการเรียนรู้ (Learning) จะหมายถึงกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนเป็น

การสอน 

Teaching 

การเรยีน 

Learning 

 

การเรยีน 

การสอน 

Instruction 
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บทที่ 1 บทน า: มโนทัศน์เก่ียวกับการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

ศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทมากที่สุดเพ่ือให้ได้ความรู้ ซึ่งมาจากแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง แต่การใช้ค าว่า การเรียน หรือการเรียนรู้ (Learning) บางครั้งก็ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ของผู้สอนว่ากระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมที่สุดคือ ต้องให้ผู้เรียนเรียนเอง ผู้สอนไม่ควรบอกความรู้
ให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง และอาจท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงได้  
ในบางกรณีผู้เรียนไม่สามารถศึกษาค้นคว้าแล้วเข้าใจเองทั้งหมด ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้สอน  
ค าที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนและการสอน คือ การเรียนการสอน (Instruction) ซึ่งเป็นค าที่
แสดงถึงกระบวนการที่ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ในการน าเสนอของหนังสือเล่มนี้จะมุ่งเน้น
ความหมายของการเรียนการสอนเป็นหลัก โดยความเชื่อเบื้องต้นว่าความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียน 
ควรต้องให้บทบาททั้งผู้เรียน และผู้สอน ในขณะเดียวกันก็มีมุมมองความคิดที่ต้องท าความเข้าใจ
ร่วมกันของค าที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ เช่น ค าว่าวิธีสอน ไม่ได้หมายความว่าเป็นวิธีการ หรือกระบวนการที่
ผู้สอนเป็นผู้แสดง ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง แต่หมายถึงขั้นตอนที่ผู้สอนเป็นผู้วางแผนในการน าเสนอ
กิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งในวิธีสอนที่ผู้สอนน าเสนอ อาจเป็นวิธีสอนที่
เน้นผู้สอนแสดงบทบาท เช่น วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย หรือวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนแสดงบทบาทมาก เช่น    
การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ การทดลอง การอภิปรายกลุ่มย่อย การเรียนแบบร่วมมือ 
เป็นต้น 

 มโนทัศน์ส าคัญที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ผู้สอนควรท าความเข้าใจ ให้ชัดเจน ได้แก่
ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการสอนหรือ
หลักการเรียนการสอน แนวคิด/ทฤษฎีทางการสอนหรือการเรียนการสอน รูปแบบการสอนหรือ
รูปแบบการเรียนการสอน วิธีสอน และเทคนิค/ทักษะการสอน แนวคิดเกี่ยวกับมโนทัศน์เกี่ยวกับ  
การเรียนการสอนเหล่านี้สามารถจ าแนกให้เห็นชัดเจน ดังภาพประกอบที่ 1.2 
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ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1.2 การจ าแนกมโนทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 

รูปแบบกำรสอน 

 กลุ่มพัฒนาสติปัญญา 
 กลุ่มพัฒนาบุคคล 

 กลุ่มพัฒนาสังคม 

 กลุ่มพัฒนาพฤตกิรรม 

หลักกำรสอน 

-เรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อม 

-การฝึกบอ่ยๆท าให้เกิดทักษะ 

-ผลการกระท าที่พอใจท าให้
ต้องการเรียนรู้ต่อไป 

              ฯลฯ 

จิตวิทยำกำรศึกษำ 
จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู ้

 พฤติกรรมนิยม 

 ปัญญานิยม 

 มนุษยนิยม 

ปรัชญำกำรศึกษำ 
 สารัตถนิยม 

 นิรันตรนิยม 

 พิพัฒนนิยม 

 ปฏิรูปนิยม 

 อัตถิภาวะนยิม 

ขั้นตอนกำรสอนปกต ิ

 ขั้นน า 
 ขั้นสอน 

 ขั้นสรุป 

วิธีสอนทั่วไป 

 บรรยาย   กรณีตัวอยา่ง 
 สาธิต    บทบาทสมมต ิ

 ทดลอง   แสดงละคร 
 แก้ปัญหา   สถานการณ์จ าลอง 
 เกม    บทเรียนโปรแกรม 

 ศูนย์การเรียนรู้      ทัศนศึกษา 

กำรเรียนกำรสอนเชิงกระบวนกำร 

เทคนิคกำรสอนทั่วไป 

 น าเข้าสู่บทเรียน 

 การใช้ค าถาม 

 การใช้สื่ออุปกรณ์ 

 การอธบิายเล่าเร่ือง 
 การใช้ท่าทางกริยาวาจา 
 การใช้กระดาน 

 การเร้าความสนใจ 

 การเสริมแรง 
 การสรุปบทเรียน 

วิธีสอนนวัตกรรม 

 Cooperative Learning 

(STAD, JIGSAW, TGT, GI , TGT) 

 4 MAT 

 6 Hats 

 Project Method 

 ตามแนวคิดConstructivism 

 ตามแนวคิดCIPPA             
ฯลฯ 

แนวนิค/ทฤษฎ ี

 Child Center 

 Constructivism 

 Information 

Processing Theory 

 Brain- base Learning 

 Integration 

 CIPPA 

ฯลฯ 

เทคนิคกำรสอนเฉพำะ 

 การเรียนแบบรว่มมือ 

     แบบไม่เป็นทางการ 
 ผังกราฟิก 

 การระดมสมอง 
 บันทึกการเรียนรู ้
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 จากภาพประกอบที่ 1.2 มโนทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอน จากค าที่กว้างไปสู่ค าท่ีแคบลง 
เริ่มจากวงนอกสุดจะกล่าวถึงปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา ทั้งนี้เพราะทั้งปรัชญาการศึกษา 
และจิตวิทยาการศึกษาเป็นสิ่งตั้งต้นที่น าไปสู่หลักการ หรือแนวคิดทางการสอนหรือการเรียนการสอน 
วิธีสอน และเทคนิค/ทักษะการสอน เช่น แนวคิดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มาจากแนวคิด
เชิงปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม ปฏิรูปนิยม และอัตถิภาวะนิยม หรือหลักการสอนที่ว่าผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อม มาจากกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ของธอร์นไดค์ 
(Thorndike) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยม  ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีสมาธิ ความสนใจ
ของผู้เรียนอยู่กับบทเรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีสนามของเลวิน (Lawin) ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา
กลุ่มปัญญานิยม ผู้เรียนเรียนรู้ได้แตกต่างกันขึ้นกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัด จะสอดคล้อง
กับแนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยม และจิตวิทยามนุษยนิยม 

 วงถัดเข้าไปจากปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษา เป็นหลักการ และแนวคิดทาง    
การสอนหรือการเรียนการสอน  เป็นสิ่งที่น าไปสู่ รูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอนวิธี 
สอน เทคนิค/ทักษะการสอน เช่น หลักการสอนจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนต่างๆ
ของวิธีสอน และเทคนิคการสอน เช่น หลักการสอนที่ว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อม น าไปสู่
ขั้นตอนการน าเข้าสู่บทเรียนของวิธีสอนปกต ิและเทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน  หรือแนวคิดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางน าไปสู่วิธีสอนต่างๆมากมายที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่
ปฏิบัติด้วยตนเอง กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม  แนวคิดบูรณาการน าไปสู่วิธีสอนแบบ
โครงงาน (Project Method) และการเรียนแบบร่วมมือ มาจากแนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้จาก
กระบวนการทางสังคม (Social Constructivism) การเรียนการสอนแบบ 4 MAT มาจากแนวคิด    
การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) เป็นต้น ซึ่งแม้วิธีสอนหนึ่งอาจมาจากหลาย
แนวคิด แต่ก็พอวิเคราะห์แนวคิดที่เด่นๆ ซึ่งเป็นหลักของวิธีสอนนั้นๆ ได้ 
 วงถัดมาจากหลักการ แนวคิด คือรูปแบบการสอน หรือรูปแบบการเรียนการสอนและวิธีสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนกับวิธีสอนอยู่ในวงเดียวกันเนื่องจากทั้งสองอย่างมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญคือ มีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเหมือนกัน ซึ่งเป็นกระบวนการที่จัดขึ้นแล้วท าให้ผู้เรียน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ รูปแบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ถูกรวบรวม วิจัย และน าเสนอองค์ประกอบ
ต่างๆมากกว่าวิธีสอน รูปแบบการเรียนการสอนอาจน าเสนอหลักการและเหตุผล ทฤษฎีที่น ามาสร้าง
รูปแบบ จุดมุ่งหมาย ขั้นตอน ระบบสังคมในการเรียนการสอน และผลที่ได้รับ ส่วนวิธีสอนเน้น
จุดมุ่งหมาย และข้ันตอนเป็นส าคัญ  
 วงในสุดของภาพประกอบคือเทคนิค/ทักษะการสอน เป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยให้การจัด       
การเรียนการสอนของผู้สอนประสบผลส าเร็จ ในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแต่ละขั้นผู้สอน
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จ าเป็นต้องน าเทคนิคต่างๆ ไปประกอบทั้งการสร้างแรงจูงใจในการเรียน การท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด เช่น การใช้ค าถาม  
 มโนทัศน์เกี่ยวกับการเรียนการสอนดังกล่าวพอสรุปขอบข่าย ได้ดังนี้  
 

ปรัชญำกำรศึกษำ 

 ปรัชญาการศึกษาเป็นแก่นของแนวคิดที่เป็นตัวก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษา 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยปรัชญาการศึกษาท่ีเป็นสากลมี 5 ปรัชญาการศึกษา ได้แก่ 

 1. ปรัชญำสำรัตถนิยม (Essentialism)  

  ปรัชญาสารัตถนิยมเป็นปรัชญาที่ เน้นการถ่ายทอดเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์  
จากผู้สอนสู่ผู้เรียน การเรียนการสอนเน้นการบรรยาย การอธิบายเพ่ือให้ผู้เรียน เรียนรู้เนื้อหา  
เป็นการส่งถ่ายความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนรุ่นหนึ่ง 
 2. ปรัชญำนิรันตรนิยม (Parennalism)  

  ปรัชญานิรันตรนิยมเป็นปรัชญาที่เน้นเนื้อหาสาระ และการถ่ายทอดมรดกทางความรู้
และวัฒนธรรม เหมือนปรัชญาสารัตถะนิยม แต่ปรัชญานี้อิงความเชื่อทางศาสนาที่การเรียนรู้ของคน
คงทนไม่เปลี่ยนแปลงต้องอนุรักษ์และถ่ายทอด เช่น การมีเหตุผล จ าเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ และ
ปฏิบัติ เน้นความรู้ไปสู่การเกิดปัญญา ปรัชญานี้ยังเน้นการเรียนการสอนแบบบรรยาย อภิปราย 
ถกเถียงโดยใช้เหตุผลโดยผู้สอนเป็นผู้น าในการเรียนการสอน 

 3. ปรัชญำพิพัฒนนิยม (Progressivism)  

  ปรัชญาพิพัฒนนิยมเป็นปรัชญาที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ได้เนื้อหาการเรียนรู้ 
มิใช่การเรียนรู้เนื้อหาสาระที่ได้มาจากการถ่ายทอดของผู้สอน กระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญ
เท่าๆกับเนื้อหาความรู้ การเรียนรู้มาจากการลงมือกระท า (Learning by Doing) 

 4. ปรัชญำปฏิรูปนิยม (Reconstructionism)  

  ปรัชญาปฏิรูปนิยมเป็นปรัชญาที่เน้นกระบวนการการเรียนรู้  แต่มิได้เน้นเฉพาะเนื้อหา
ความรู้วิชาการ แต่ เน้นกระบวนการเรียนรู้  และความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับวิถีของชีวิต การ พัฒนา 
การเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหา และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 5. ปรัชญำอัตถิภำวะนิยม (Existentialism)  

  ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเป็นปรัชญาที่มองความเป็นมนุษย์ การเรียนรู้เป็นเรื่องของ
บุคคล คนเรามีความแตกต่างกันทั้งความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ทุกคนควรมีโอกาสเรียนรู้
ตามท่ีตนเองสนใจ ควรเรียนตามศักยภาพ และเต็มศักยภาพของตนเอง 
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จิตวิทยำกำรศึกษำ 

 จิตวิทยาการศึกษาเปรียบเสมือนความรู้ที่น าพาการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาการศึกษา
ต่างๆไปสู่ความส าเร็จ เป็นเครื่องมือน าพาการเรียนรู้ของบุคคลไปยังจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้      
ข้อค้นพบเกี่ยวกับการเรียนรู้ของจิตวิทยาการศึกษา เป็นข้อความรู้เชิงประจักษ์ที่ผ่านกระบวนการ
ทดสอบทดลอง จิตวิทยาการศึกษาที่ส าคัญในการน ามาใช้เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้มี 2 สาขาหลัก 
ดังนี้ 
 1. จิตวิทยำพัฒนำกำร 

  เป็นจิตวิทยาที่ค้นพบและเสนอว่าการเรียนรู้ของคนเราเป็นไปตามวัย คนเรียนรู้ความรู้
ต่างๆที่ยากง่ายต่างกันขึ้นกับวัยของผู้เรียน ผู้เรียนในวัยเด็กจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆทีเ่ป็นรูปธรรม และเมื่อ
วัยมากขึ้นจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น จิตวิทยาพัฒนาการที่น ามาใช้ในการจัดการเรียน 

ที่ส าคัญ คือ 

  1.1 จิตวิทยาพัฒนาการของเพียเจต์ 
  1.2 จิตวิทยาพัฒนาการของบรูเนอร์ 
 2. จิตวิทยำกำรเรียนรู้ 
  เป็นจิตวิทยาที่อธิบายการเรียนรู้ของคนเรามีกระบวนการ และแนวคิดอย่างไร 
จิตวิทยาการเรียนรู้มีบทบาทส าคัญมากในการอธิบายการเรียนรู้ของคน และจิตวิทยาการเรียนรู้
เหล่านี้จะน าไปสู่ หลักการสอน หรือหลักการเรียนการสอนต่างๆ จิตวิทยาการเรียนรู้มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  2.1 กลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory) 

   เป็นจิตวิทยาที่เน้นการเรียนรู้ที่อินทรีย์(ร่างกาย)ตอบสนองสิ่งเร้า การเรียนรู้ของ
คนเราพิจารณาจากพฤติกรรมที่สังเกตได้ การเรียนรู้เป็นการเชื่อมโยงสิ่งเร้าและการตอบสนอง บางที
เรียกว่า S-R Theory (Stimulus-Response Theory) จิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มนี้มีทฤษฎีเกี่ยวกับ 

การเรียนรู้ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   2.1.1 ทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบคลาสิกของพาฟลอฟ 

   2.1.2 ทฤษฎีความเชื่อมโยงของสิ่งเร้าและการตอบสนองของธอร์นไดค์ 

   2.1.3 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัทธรี 
   2.1.4 ทฤษฎีการสริมแรงของฮัลล์ 
   2.1.5 ทฤษฎีวางเงื่อนไขแบบปฏิบัติการของสกินเนอร์ 
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  2.2 กลุ่มทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive Theory) 

   เป็นจิตวิทยาที่เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมภายนอกที่สามารถมองเห็น
ในการตอบสนองสิ่งเร้า แต่เป็นกระบวนการทางสมองที่รับรู้สิ่งเร้า และการเกิดการหยั่งรู้ โดยไม่ต้อง
ใช้อินทรีย์ตอบสนองสิ่งเร้า จิตวิทยากลุ่มนี้มีทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ส าคัญ ดังนี้ 
   2.2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของเกสตัลต์ 
   2.2.2 ทฤษฎีสนามของเลวิน 

   2.2.3 ทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมน 

   2.2.4 ทฤษฎีปัญญาของเพียเจต์ 
   2.2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล 

  2.3 กลุ่มมนุษยนิยม (Humanist Theory) 

   เป็นจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เน้นความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกัน ทั้งความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัด ความมีสิทธิและเสรีภาพ จิตวิทยากลุ่มนี้มีทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
   2.3.1 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 
   2.3.2 ทฤษฎีของคาร์ลโรเจอร์ 
   2.3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของโคมส์ 
   2.3.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของโนลส์ 
   2.3.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฟร์ 
   2.3.6 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของนีล 

 

หลักกำรสอนหรือหลักกำรเรียนกำรสอน 

 หลักการสอนหรือหลักการเรียนการสอนเป็นข้อความที่อธิบาย ท านายปรากฏการณ์
ทางการเรียนการสอน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการทดสอบ ทดลอง หลักการสอนโดยทั่วไปมาจากหลักการ
เรียนรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ หลักการสอนสามารถวิเคราะห์จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ 

ทั้งพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม 

 

แนวคิดทำงกำรสอนหรือแนวคิดทำงกำรเรียนกำรสอน 

 แนวคิดทางการสอน หรือแนวคิดทางการเรียนการสอนเป็นข้อความที่อธิบาย ท านาย
ปรากฏการณ์ทางการเรียนการสอน ซึ่งมักได้มาจากแนวคิดเชิงปรัชญา จิตวิทยา และทฤษฎีต่างๆ 
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ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

โดยทั่วไปเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่เชื่อถือแม้ไม่ผ่านกระบวนการทดลอง ทดสอบ 
พิสูจน์มาก่อน แนวคิดท่ีส าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่น าเสนอในเอกสารเล่มนี้ ได้แก่ 

 1. แนวคิดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-centered Approach) 

 2. แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) 

  2.1 การสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Constructivism) 
ของเพียเจต์ (Piaget’) 
  2.2 การสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางสังคม (Social Constructivism)  
ของวายก็อตสกี้ (Vygotsky) 

  2.3 การสรรสร้างความรู้โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน (Constructionism)  
ของเพเพิร์ต (Papert) 

 3. แนวคิดทฤษฎีประมวลสารสนเทศและเมตาคอกนิชั่น ( Information Processing 

Theory and Meta-cognition) 

 4. แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) 

 5. แนวคิดบูรณาการ (Integative Approach) 

 6. แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 

 7. แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) 

 8. แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) 

 9. แนวคิดการเรียนเพื่อความรอบรู้ (Mastery Learning) 

           10. แนวคิดการเรียนการสอนตามแนวโมเดลซิปปา (CIPPA Model) 

 

รูปแบบกำรสอนหรือรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 

 รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการเรียนการสอนเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอน  

ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎี แนวคิดต่างๆและมีองค์ประกอบที่มากกว่าวิธีสอน มีการรวบรวม ทดลอง 
วิจัยเพ่ือตรวจสอบผลการใช้รูปแบบ แต่สิ่งที่ส าคัญของรูปแบบที่ขาดไม่ได้ คือขั้นตอนที่แสดง
กระบวนการ กิจกรรมการเรียนการสอน เหมือนกับวิธีสอน รูปแบบการเรียนการสอนที่น าเสนอนั้น
เน้นตามแนวคิดของจอยส์และวีล ซึ่งแบ่งรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 4 ตระกูลโดยการแบ่งกลุ่ม
เน้นแบ่งตามการพัฒนาด้านต่างๆ คือด้านปัญญา ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และทักษะ 

ทางกาย ได้แก่ 
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 1. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญา (Information Processing Family) 

  รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้ มี 7 รูปแบบ ได้แก่ 

  1.1 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย 

  1.2 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ 
  1.3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
  1.4 รูปแบบการเรียนการสอนแบบการฝึกสืบเสาะหาความรู้ 
  1.5 รูปแบบการเรียนการสอนเทคนิคการจ า 

  1.6 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
  1.7 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 

 2. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคคล (Personal Family) 

  รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

  2.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่น าทาง 
  2.2 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความตระหนักในตนเอง 
 3. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสังคม (Social Family) 

  รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 

  3.1 รูปแบบการเรียนการสอนการสืบสอบและแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม 

  3.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ 
  3.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน 

 4. รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม (Behavioral Family) 

  รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้มี 2 รูปแบบ ได้แก่  
  4.1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบทางตรง 
  4.2 รูปแบบการเรียนการสอนจากสถานการณ์จ าลอง 
 

วิธีสอน 

 วิธีสอนเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ ลักษณะส าคัญของวิธีสอนจะมีขั้นตอนที่ชัดเจน ทั้งนี้วิธีสอนต่างๆ พัฒนามาจากปรัชญา 
ทฤษฎีและแนวคิดทางการเรียนการสอน 

 วิธีสอนที่น าเสนอในเอกสารนี้แบ่งวิธีสอนออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  
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ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

 1. แนวคิดพื้นฐำนในกำรเรียนกำรสอนปกติ 
  การเรียนการสอนปกติ เป็นการจัดกระบวนการ หรือขั้นตอนที่มีการผสมผสาน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดมีกระบวนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน
ได้แก่ 

  1.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
  1.2 ขั้นการเรียนการสอน  
  1.3 ขั้นสรุป 

 2. วิธีสอนทั่วไป 

  วิธีสอนทั่วไปเป็นวิธีสอนที่ใช้กันมานานจนเป็นที่รู้จักและใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
  2.1 วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย 

  2.2 วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย 

  2.3 วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย 

  2.4 วิธีสอนโดยใช้การสาธิต 

  2.5 วิธีสอนโดยใช้การทดลอง 
  2.6 วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา 
  2.7 วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย 

  2.8 วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร 

  2.9 วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ 
  2.10 วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
  2.11 วิธีสอนโดยใช้เกม 

  2.12 วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
  2.13 วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน 

  2.14 วิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม 

 3. วิธีสอนเชิงกระบวนกำร 
  วิธีสอนเชิงกระบวนเป็นวิธีสอนที่มุ่งพัฒนากระบวนการต่างๆ ส าหรับผู้เรียน ได้แก่ 

  3.1 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวน 

  3.2 วิธีสอนโดยใช้การแก้ปัญหา 
  3.3 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  3.4 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  3.5 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
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  3.6 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางภาษา 
  3.7 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก 

  3.8 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างเจตคติ 
  3.9 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม 

  3.10 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ 
 4. วิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม 

  วิธีสอนที่นวัตกรรม เป็นวิธีสอนที่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้สอนทั่วไป ซึ่งวิธีสอนที่เป็น
นวัตกรรม มีดังนี้ 
  4.1 การเรียนแบบร่วมมือที่เป็นทางการ เป็นวิธีสอนที่แบ่งได้เป็นหลายเทคนิควิธี 
ได้แก่  
   4.1.1 การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (Student Team 

Achievement Division; STAD)  

   4.1.2 การเรียนแบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม (Team Game Tournament; 

TGT)  

   4.1.3 การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคล (Team Assisted 

Individualization; TAI)  

   4.1.4 การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (Cooperative 

Integrated Reading and Composition; CIRC)  

   4.1.5 การเรียนแบบร่วมมือแบบ JIGSAW II 

   4.1.6 การเรียนแบบร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together; LT)  

   4.1.7 การเรียนแบบร่วมมือแบบสืบเสาะหาความรู ้เป ็นกลุ ่ม (Group 

Investigation; GI) 

  4.2 การเรียนการสอนแบบ 4MAT 

  4.3 การเรียนการสอนแบบหมวก 6 ใบ 

  4.4 การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 

  4.5 การเรียนการสอนแบบโครงงาน 

  4.6 การเรียนการสอนตามแนวคิด CIPPA Model 

  4.7 วงจรการเรียนแบบ 5E 

  4.8 วงจรการเรียนรู้แบบ 7E 

  4.9 การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) 
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  4.10 การเรียนการสอนแบบ SQ4R 

  4.11 การเรียนการสอนอ่านแบบ KWL(Plus) 

  4.12 การเรียนการสอนอ่านแบบ DR-TA 

  4.13 การเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 

เทคนิค/ทักษะกำรสอน 

 เทคนิคการสอน เป็นข้อปฏิบัติย่อยๆที่น าไปใช้ในการเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ เมื่อผู้สอนสามารถใช้เทคนิคการสอนต่างๆ 
จนช านาญจะเป็นผู้ที่มีทักษะการสอน ในเอกสารเล่มนี้น าเสนอเทคนิคการสอน ดังนี้ 
 1. เทคนิคการสอนทั่วไปมี 9 เทคนิค ได้แก่  
  1.1 เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน  
  1.2 เทคนิคการใช้ท่าทาง กริยาวาจา 
  1.3 เทคนิคการอธิบายเล่าเรื่อง  
  1.4 เทคนิคการเร้าความสนใจ  
  1.5 เทคนิคการใช้ค าถาม 

  1.6 เทคนิคการใช้สื่อ อุปกรณ์  
  1.7 เทคนิคการใช้กระดาน  
  1.8 เทคนิคการเสริมก าลังใจ  
  1.9 เทคนิคการสรุปบทเรียน 

 2. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (แบบไม่เป็นทางการ) 
 3. เทคนิคการใช้ผังกราฟิก 

 4. เทคนิคการระดมสมอง 
 5. บันทึกการเรียนรู้ 
 รายละเอียดของเนื้อหาดังที่กล่าวมาจะน าเสนอในบทต่อไป โดยการน าเสนอในแต่ละ
เนื้อหาจะแสดงรายละเอียดส าคัญที่ เป็นแก่นสาระที่มีประโยชน์ ในการน าไปใช้ในการจัดการเรียน  
การสอน และพยายามเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแต่ละเนื้อหา  
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บทที่ 1 บทน า: มโนทัศน์เก่ียวกับการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

บทสรุป 

 การมองเห็นความแตกต่างของมโนทัศน์ทางการเรียนการสอนจะท าให้ผู้สอนเข้าใจ และ
สามารถแยกแยะความรู้ แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่ใช้อยู่ และแนวคิดของนวัตกรรม
ทางการเรียนการสอนต่างๆที่จะเกิดขึ้น ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ความเข้าใจที่สับสนอันน าไปสู่
ความคิด และความสามารถในการปฏิบัติจัดการเรียนการสอน การเข้าใจถึงหลัก และแก่นของ      
มโนทัศน์ของการเรียนการสอนที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันจึงจ าเป็นอย่าง มโนทัศน์จ าเป็นพ้ืนฐานที่ควรท า
ความเข้าใจที่พยายามจัดเป็นกลุ่มตามระดับกว้างไปหาแคบ คือ กลุ่มแรกปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษา กลุ่มที่สองหลักการเรียนการสอน และแนวคิดทางการเรียนการสอน กลุ่มที่สามคือรูปแบบ
การเรียนการสอน วิธีสอน และกลุ่มท่ีสี่คือเทคนิค/ทักษะการสอน 

 ปรัชญาการศึกษาเป็นแนวทางหลักในการก าหนดทิศทางของการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
จัดการเรียนการสอน ปรัชญาแต่ละปรัชญาจะมีแนวคิดต่างกัน และมีบางอย่างคล้ายกัน ซึ่งท าให้
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันไป ปรัชญาการศึกษาที่เป็นสากล ได้แก่ ปรัชญาสารัตนิยม 
นิรันตรนิยม พิพัฒนนิยม ปฏิรูปนิยม และอัตถิภาวะนิยม 

 จิตวิทยาการศึกษาที่จ าเป็นส าคัญการจัดการเรียนการสอนคือ จิตวิทยาพัฒนาการ ซึ่งเน้น
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีต้องจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน 
และจิตวิทยาการเรียนรู้ซึ่งจะอธิบายการเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียนเกิดขึ้นได้อย่างไร จิตวิทยาการเรียนรู้ 
แบ่งเป็น กลุ่มพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม 

 หลักการเรียนการสอน โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่ได้มาจากหลักการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตวิทยาการ
เรียนรู้  หลักการเหล่านี้จึงผ่านการพิสูจน์และทดสอบ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางการเรียนการสอน 

 แนวคิดทางการเรียนการสอนเป็นแนวคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ทางการเรียนการสอนที่
เป็นระบบคิดที่เป็นที่ยอมรับมาจากกลุ่มของคิด อาจไม่ผ่านการทดสอบ พิสูจน์แต่ยอมรับว่าเป็น
แนวทางส าคัญท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 รูปแบบการเรียนการสอน เป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาจากแนวคิดทฤษฎี 
ได้รับการค้นคว้าวิจัย ทดลองจนเป็นที่ยอมรับ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสติปัญญา พัฒนา
บุคคล พัฒนาสังคม และพัฒนาพฤติกรรม 

 วิธีสอน เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ โดยวิธีสอนสามารถแบ่งได้วิธีสอนปกติ วิธีสอนทั่วไป วิธีสอนเชิงกระบวนการ และวิธีสอนที่
เป็นนวัตกรรม 
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บทที่ 1 บทน า: มโนทัศน์เก่ียวกับการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

 เทคนิค/ทักษะการสอนเป็นข้อปฏิบัติเฉพาะที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสอนที่น าเสนอประกอบด้วย เทคนิคการสอนทั่วไป 
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ(แบบไม่เป็นทางการ) เทคนิคการใช้ผังกราฟิก เทคนิคการระดมสมอง 
และเทคนิคการบันทึกการเรียนรู้ 
    



บทท่ี 2 

ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา  
 

 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งถือเป็นสองเสาหลักส าคัญ
อย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน เป็นสิ่งท าให้การจัดการเรียนการสอนมีความเป็นศาสตร์ มีทิศทาง 
และความเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น รายละเอียดของปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา มีดังนี้ 
 

ปรัชญาการศึกษา 

 การจัดการศึกษาโดยทั่วไปนั้น มีหลักส าคัญว่า การศึกษาจะก่อให้เกิดผลอย่างไรใน 

ตัวผู้เรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละสังคม บางสังคมอาจต้องการให้ผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ 
ในสรรพวิทยาต่างๆ หรือเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด บางสังคมต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ 

ที่จะหาเลี้ยงชีพ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมได้ หรือบางสังคมต้องการให้ผู้เรียน    
มีความรู้ สามารถที่จะช่วยเหลือท าประโยชน์ให้แก่สังคมได้ ความต้องการเหล่านี้จะไม่เหมือนกันในแต่ละ
สังคม เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และการเมือง  ตลอดจนค่านิยมของ
สังคมแต่ละสังคมและแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการศึกษา 
ให้บรรลุผลในตัวผู้เรียนอย่างเดียวกัน แนวคิดและแนวทางดังกล่าวนี้เรียกได้อีกอย่างหนึ่ง คือ ปรัชญา
การศึกษา 
 

ความหมายและขอบข่ายของปรัชญาการศึกษา 

1. ความหมายของปรัชญาการศึกษา 

      ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541: 4) นิยามปรัชญาการศึกษาว่า เป็นแนวความคิดพ้ืนฐานและ
ความคาดหวังที่เป็นหลักส าคัญของการจัดการศึกษา โดยอธิบายในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษา  
ที่ครอบคลุมถึงลักษณะของสังคม ลักษณะของคน และการศึกษาท่ีพึงประสงค์  
  ธ ารง บัวศรี (2542: 44) ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาว่าเป็นระบบหรือแนวคิด
อันเป็นผลเนื่องมาจากการศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองโดยอาศัยหลักปรัชญาเป็นพื้นฐานเพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส าคัญของการศึกษา ได้แก่ ความมุ่งหมาย นโยบาย เนื้อหาสาระ ยุทธศาสตร์
การเรียนการสอน การบริหารการศึกษา เป็นต้น  
  สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546: 57) ได้ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาว่าหมายถึงอุดมคติ 
อุดมการณ์อันสูงสุดซึ่งยึดเป็นหลักในการจัดการศึกษา มีบทบาทในการเป็นแม่บท เป็นต้นก าเนิด
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ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา 

ความคิดในการก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษาและเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตลอดจน
กระบวนการการเรียนการสอน 

  วิโรจน์ วัฒนานิมิตกุล (2548: 66) ให้ความหมายของปรัชญาการศึกษาว่าเป็นแนวคิด 
ระบบความเชื่อที่แสดงออกมาในลักษณะของอุดมการณ์หรืออุดมคติที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

เพ่ือผลิตคนออกมาให้ได้ตามลักษณะที่มุ่งหมายไว้ 
  ส่วน  ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2552: 28) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าปรัชญาการศึกษา
เป็นความพยายามที่จะวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และพิจารณาดูการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งทุกแง่
ทุกมุม ให้เข้าใจถึงแนวคิดหลัก ความส าคัญ ความสัมพันธ์ และเหตุผลต่างๆ อย่างชัดเจน มีความ
ต่อเนื่อง และมีความหมายต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ปรัชญาการศึกษาคือแนวคิดหลักที่ได้
จากการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ พิจารณาเกี่ยวกับการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งถึงความส าคัญ 
ความสัมพันธ์และเหตุผลต่างๆอย่างชัดเจน ส าหรับเป็นทิศทาง แนวทาง แบบแผนในการจัดการศึกษา
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด ท าให้บุคคลอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

2. ขอบข่ายของปรัชญาการศึกษา 

ปรัชญาการศึกษาที่เป็นปรัชญาสากลที่น ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และการเรียน
การสอนที่ผู้สอนต้องศึกษาและท าความเข้าใจมี 5 ปรัชญาหลัก ได้แก่ 

2.1 ปรัชญาสารัตถนิยม 

2.2 ปรัชญานิรันตรนิยม 

2.3 ปรัชญาพิพัฒนนิยม 

2.4 ปรัชญาปฏิรูปนิยม 

2.5 ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม 

ปรัชญาการศึกษาเหล่านี้มีขอบข่ายและแนวคิดแสดงตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
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ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา 

ตารางที่ 2.1 ขอบข่ายและแนวคิดของปรัชญาการศึกษา 

 

ขอบข่าย
ของปรัชญา 

ปรัชญาพื้นฐาน ปรัชญาการศึกษา แนวคิดส าคญั แนวคิด 

การเรยีนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรัชญา 
ญาณวิทยา 
คุณวิทยา 

จิตนิยม(Idealism) 

วัตถุนิยม(Realism) 

สารัตถนยิม
(Essentialism) 

เน้นแก่นเนื้อหาสาระ 
ที่ถ่ายทอด                
ไปยังคนรุ่นต่อไป 

 

 

 

เน้นครูหรือผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง 

(Teacher Center) 

นิรันตรนิยม
(Perennialism) 

เน้นแก่นสาระ 

อันเป็นนิรันดร 
ไม่เปลี่ยนแปลง        
ที่ถ่ายทอด 

ไปยังคนรุ่นต่อไป 

ปฏิบัตินิยม
(Pragmatism) 

พิพัฒนนิยม
(Progressivism) 

เน้นกระบวนการ   
การลงมือปฏิบตัิ    
เพื่อให้ได้แก่นเนื้อหา
สาระ 

 

 

 

 

 

เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

(Learner Center) 

ปฏิรูปนิยม
(Reconstructionism) 

เน้นกระบวนการ   
การลงมือปฏิบตัิ    
เพื่อการเตรียมพร้อม
ส าหรับสังคม 

อัตถิภาวะนิยม
(Existentialism) 

อัตถิภาวะนิยม
(Existentialism) 

เน้นความเป็นมนุษย์  
มนุษย์มีเกียรติและ 
ศักดิ์ศรี มเีสรภีาพ และ
มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

 

 จากตารางสรุปขอบข่ายปรัชญา ปรัชญาพ้ืนฐาน และปรัชญาการศึกษา ดังนี้ 
 ขอบข่ายปรัชญา 
 ขอบข่ายของปรัชญามี 3 ประการ ดังนี้ 
 1. อภิปรัชญา (Metaphysics) หรือภววิทยา (Ontology)   

  อภิปรัชญาเป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาธรรมชาติของความจริง (Reality) ความจริงแท้คืออะไร 
มุ่งหาความหมายของความจริงที่แท้ของธรรมชาติที่เรียกว่าอัตติมะ (Ultimate Reality) และปรากฏการณ์
ทั้งปวงที่มนุษย์ถือว่าเป็นจริง 
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 2. ญาณวิทยา (Epistemology) 

  ญาณวิทยาเป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและทฤษฎีของความรู้  (Knowledge) 
เป็นความพยายามที่จะตอบค าถามและหาความหมายเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆ เช่นความรู้ที่ได้มา     
มีธรรมชาติอย่างไร เป็นความรู้ที่แท้จริงหรือไม ่จะใช้เครื่องมืออะไรบ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ โดยทั่วไป
การได้มาของความรู้สามารถอธิบายได้ 2 ทัศนะ ทัศนะแรกเชื่อว่าความรู้ได้มาจากวิธีประจักษ์นิยม 
(Empiricism) คือการสังเกต การเก็บรวบรวม ทดสอบ ทดลอง อีกทัศนะหนึ่งไม่ได้มาจากประจักษ์นิยม 
คือได้มาจากเหตุผลนิยม (Rationalism) การใช้เหตุผล การคิดขึ้นได้เอง ผู้รู้บอกให้ เป็นต้น 

 3. คุณวิทยา (Axiology) 

  คุณวิทยาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาและทฤษฎีของค่านิยม (Values) ซึ่งเป็น
ความพยายามที่จะอธิบายตอบค าถามและหาความหมาย จุดเริ่มต้น และความแน่นอนหรือมาตรฐานของ
ค่านิยม และการปฏิบัติตนให้สอดคล้อง ความเหมาะสมกับมาตรฐานของค่านิยม คุณวิทยาจะมี
การศึกษา 2 ลักษณะคือ 

  3.1 จริยศาสตร์ (Ethics) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  
ความถูกต้อง ความดี ความชั่ว มุ่งส่งเสริมให้มนุษย์ด ารงชีวิตไปในทิศทางที่ถูกที่ควร โดยมีรากฐาน  

ทางศาสนา ศีลธรรม ประเพณี เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติ 
  3.2 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความงามและศิลปะ โดย
เป็นความพยายามท่ีจะตอบค าถามว่าความงามนั้นคืออะไร 

 ขอบข่ายของปรัชญาการศึกษาจะเป็นกรอบแนวคิดส าคัญที่ปรัชญาแขนงต่างๆ น าไป
อธิบายแนวคิดเชิงปรัชญาแต่ละแขนง 
 ปรัชญาพื้นฐาน 

 ปรัชญาพ้ืนฐานถือเป็นปรัชญาแม่บทที่เป็นแนวคิดเบื้องต้นในการน ามาเป็นกฎเกณฑ์เพ่ือ
เป็นหลักในการยึดถือปฏิบัติ ปรัชญาพ้ืนฐานมี 4 แขนง ดังนี้ 
 1. ปรัชญาจิตนิยม (Idealism)  

  ปรัชญาจิตนิยมเชื่อว่าความจริงของสรรพสิ่งสากลเป็นโลกแห่งจิตและมโนภาพ ผู้น า
แนวคิดในปรัชญานี้คือ เพลโต (Plato) ซึ่งเชื่อว่า “จิต” (Mind) เป็นส่วนส าคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ 
จักรวาลนี้โดยธรรมชาติไม่ใช่วัตถุแต่เป็นเพียงสิ่งจ าลองที่มองไม่เห็นด้วยสายตาเท่านั้น แต่ความจริง 
ที่แท้นั้นจะมีอยู่ในโลกแห่งจิต (สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546: 55) 

  การศึกษาตามแนวทางจิตนิยมเน้นการพัฒนาจิตใจ และสติปัญญา สอนให้คนคิดเป็น
แล้วพยายามสร้างสิ่งแวดล้อมทางจิตใจขึ้น หลักสูตรจะเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดความรู้ สึก นึกคิด และเน้น
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ด้านภาษา ศิลปะ และคณิตศาสตร์ การถ่ายทอดความรู้ยึดหนังสือเป็นหลัก โดยใช้วิธีอ่าน ท่องจ า   
ฟังค าบรรยาย 

 2. ปรัชญาวัตถุนิยม (Realism)  

  ปรัชญาวัตถุนิยมซึ่งใช้ค าว่า Realism จะหมายความรวมถึง Materialism, Scientific 

Realism และ Rational Realism เป็นปรัชญาที่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตา สัมผัส
และจับต้องได้ สิ่งที่เห็น สัมผัสจับต้องได้คือความจริงที่สุด สิ่งเหล่านี้ย่อมต้องการที่อยู่ มีเวลาเฉพาะ  
ถ้าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ สามารถรู้และเห็นติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ 
  การศึกษาให้ความสนใจในด้านวัตถุโดยอาศัยกฎเกณฑ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ เนื้อหาที่จะเรียนจึงเน้นวิชาที่ท าให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติ เช่น 
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์   
  สองปรัชญานี ้เป ็นปรัชญารากฐานของปรัชญาการศึกษา สารัตถนิยม และ 

นิรันตรนิยม ซึ่งเป็นปรัชญาการศึกษาที่เน้นเนื้อหาสาระ โดยปรัชญาจิตนิยมเน้นเนื้อหาที่เป็นเครื่องมือ
พัฒนาด้านจิตใจ ปัญญา ปรัชญาวัตถุนิยมเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโลกของธรรมชาติ ความเข้าใจใน
ธรรมชาติ การเรียนการสอนเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง 
 3. ปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism)  

  ปรัชญาปฏิบัตินิยมเชื่อว่าความจริงแท้คือประสบการณ์ที่คนได้รับรู้ ประสบการณ์ 
ที่เกิดขึ้นต่อหน้า กระบวนการคิดเป็นเครื่องมือส าคัญของชีวิต บุคคลจะเริ่มคิดเมื่อได้รับสถานการณ์
ความยากล าบาก สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ปรัชญาปฏิบัตินิยมนี้เป็นรากฐานของปรัชญาการศึกษา
พิพัฒนนิยม และปฏิรูปนิยม ซึ่งเป็นปรัชญาการศึกษาท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ได้แก่นสาระการ
เรียนรู้ เน้นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  การศึกษาตามปรัชญาปฏิบัตินิยมสนใจกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาและ 

เชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ดีย่อมท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี กระบวนการเรียนรู้ที่ดีคือวิธีการ
แก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ ถ้าผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้จะท าให้เกิดประสบการณ์ที่มีค่าส าหรับ
ไปใช้ในชีวิต 

 4. ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism)  

  ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม เป็นปรัชญาที่ให้ความส าคัญของปัจเจกบุคคล การเลือกและ
การตัดสินใจของแต่ละบุคคลส าคัญที่สุด เชื่อว่าความจริงแท้ขึ้นกับมนุษย์ที่ยอมรับ ปรัชญาอัตถิภาวะนิยม 
เป็นรากฐานของปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวะนิยม ซึ่งเป็นปรัชญาการศึกษาที่เน้นมนุษย์มีเกียรติ มี
ศักดิ์ศรี มีความแตกต่างกันทั้งด้านความถนัด ความสนใจ ความสามารถ ผู้เรียนจึงควรเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความถนัด ความสนใจ ปรัชญานี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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  ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมไม่ได้ให้ความส าคัญกับหลักสูตรที่แน่นอน ทั้งนี้เพ่ือต้องการ 

ให้ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกอย่างเสรี ถ้ามีหลักสูตรก็จะเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น และเปิดกว้างให้ผู้เรียน
ได้เลือกตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน 

 จากขอบข่าย และปรัชญาพ้ืนฐาน ท าให้เห็นแนวคิดและที่มาของปรัชญาการศึกษาเป็น
เบื้องต้น ต่อไปจะเป็นรายละเอียดของปรัชญาการศึกษาแต่ละประเภท 

 

ประเภทของปรัชญาการศึกษา 
 ปรัชญาการศึกษาท่ีเป็นปรัชญาสากลมี 5 ลัทธิ ดังนี้ 
 1. ปรัชญาสาขาสารัตถนิยม (Essentialism) 

  ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมเป็นปรัชญาที่ให้ความส าคัญของแก่นสาระ เนื้อหาวิชา 
(Subject Matter) เป็นหลักส าคัญของการศึกษา และเนื้อหาที่แก่นสาระ (Essential Subject Matter) 
นั้นมาจากมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา นักปรัชญาส าคัญของปรัชญาสารัตถนิยมคือ วิลเลี่ยม 
แบกเลย์ (William Baglay) โดยมีรากฐานมาจากปรัชญาทั่วไป คือ ปรัชญาจิตนิยม (Idealism) และ
ปรัชญาวัตถนุิยม (Realism) ปรัชญาการศึกษาลัทธินี้เน้นแนวคิดการเรียนการสอนที่ครูหรือผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง (Teacher-centered Approach) 

  หลักการที่ส าคัญ 

  ปรัชญาการศึกษาสาขาสารัตถนิยมมีหลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

  1. การเรียนรู้ คือ การท างานหนักและประยุกต์ไปใช้ได้ (Hard Work and Application) 
ระเบียบวินัยจึงจ าเป็นต้องฝึกฝนให้เกิดข้ึน 

  2. ความริเริ่มทางการศึกษาอยู่ที่ผู้สอนมากกว่าอยู่ท่ีผู้เรียน 

  3. มีหลักสูตรการเรียนการสอนแน่นอนล่วงหน้า 

  4. โรงเรียนควรยึดหลักอบรมที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และสติปัญญา 

  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  ปรัชญาสารัตถนิยมมีจุดมุ่งหมายหลักคือการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นแก่นสาระที่ส าคัญ
อันเป็นประโยชน์อันถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและค่านิยมไว้  ซึ่งสรุปจุดมุ่งหมายได้ดังนี้ 
  1. ให้การศึกษาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระ อันได้จากมรดกทางวัฒนธรรม 

  2. ให้การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้เรื่องของความเชื่อ เจตคต ิและค่านิยมของสังคมในอดีต 

  3. ให้การศึกษาธ ารงรักษาสิ่งต่างๆ ในอดีตเอาไว้ 
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  เนื้อหาวิชา 

  เนื้ อหาวิชาตามแนวปรัชญาสารัตถนิยมเน้นเกี่ยวกับความรู้ พ้ืนฐาน เช่น ภาษา 
ประวัติศาสตร์ ค านวณ  ศิลปะ  ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมที่ควรรักษาไว้  ตลอดจนความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
  การจัดการเรียนการสอน 

  การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาสารัตถนิยม ผู้สอนเป็นบุคคลส าคัญที่สุด 
เพราะเป็นผู้ก าหนดตัดสินและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด ผู้เรียนถือว่ามี
ความส าคัญ  ที่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ  แต่ความสนใจและการให้การศึกษาจะเป็นไปตาม
แนวทางท่ีผู้ใหญ่ หรือสังคม หรือผู้สอนได้ก าหนดไว้ 
  วิธีการเรียนการสอนในปรัชญานี้ เน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ผู้เรียนเป็นผู้รับ 
ผู้ฟัง  และท าความเข้าใจกับเนื้อหาต่างๆที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ให้ 
 2. ปรัชญาสาขานิรันตรนิยม (Perennialism) 

  ปรัชญานิรันตรนิยมมีรากฐานมาจากปรัชญาทั่วไป คือ ปรัชญาจิตนิยม ( Idealism) 

และปรัชญาวัตถุนิยม (Realism) โดยเชื่อว่าการศึกษาควรจะได้สอนสิ่งซึ่งเป็นนิรันดร ไม่เปลี่ยนแปลง 
มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด  ซึ่งได้แก่ คุณค่าของเหตุผลและคุณค่าทางศาสนา ปรัชญานี้เกี่ยวข้อง
กับความเชื่อทางศาสนาที่มุ่งค้นหาความจริง และถ่ายทอดความรู้อันเป็นนิรันดร์ เพ่ือให้เกิดปัญญา  
นักปรัชญาที่ส าคัญคือ เซนต์ โธมัส อะไควนัส (St. Thomas Aquinas) ซึ่งมีความเชื่อว่าพลังแห่งเหตุผล
ของมนุษย์ผนวกกับแรงศรัทธา คือเครื่องมือส าคัญทางความรู้ (สุนีย์ ภู่พันธ์, 2546: 61) แนวคิด   
การเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษานี้เน้นครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered Approach) 

  หลักการที่ส าคัญ 

  ปรัชญานิรันตรนิยมมีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. แม้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป     
แต่ธรรมชาติของมนุษย์ย่อมจะเหมือนกันในทุกแห่งหน ทุกช่วงเวลา เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงควรจะ
เป็นแบบอย่างเดียวกันส าหรับทุกคน 

  2. ความมีเหตุผล (Rationality) เป็นลักษณะสูงสุดของมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จึงต้องใช้
ความมีเหตุผลเป็นเครื่องควบคุมสัญชาตญาณอันเป็นอ านาจฝ่ายต่ า เพ่ือจะได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้
เลือกสรรแล้ว 

  3. หน้าที่ของการศึกษานั้น ก็คือการแสวงหาและการน ามาซึ่งความเป็นจริงอันเป็น
นิรันดร (Eternal Truth) 
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  4. ผู้เรียนควรจะได้เรียนรู้วิชาพ้ืนฐานบางวิชา เพ่ือจะให้เข้าใจและคุ้นเคยกับสิ่งที่
คงทนถาวรของโลก 

  5. ผู้ เรียนควรจะได้ศึกษางานนิพนธ์ที่ส าคัญทางวรรณคดีประวัติศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 
  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  ปรัชญานิรันตรนิยมมีจุดมุ่งหมายในการสร้างคนที่สมบูรณ์  ดังนี้ 
  1. มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและท าความเข้าใจกับตนเองมากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของ
เหตุผลและสติปัญญา 
  2. มุ่งพัฒนาสติปัญญาและเหตุผลในตัวมนุษย์ให้ดีขึ้น สูงขึ้น เพ่ือความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
  3 เมื่อมนุษย์มีเหตุผลเหมือนกันทุกคน การศึกษาทุกแห่งทุกสถานที่จะมีความเป็นสากล 

  เนื้อหาวิชา 

  เนื้อหาวิชาตามแนวปรัชญานิรันตรนิยมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือศิลปทางภาษา ที่เรียกว่า
Trivium ประกอบด้วย ไวยากรณ์  วาทศิลป์  ตรรกศาสตร์ และศิลปะทางค านวณ ที่ เรียกว่า 
Quadrivium ซึ่งประกอบด้วยเลขคณิต เรขาคณิต ดาราศาสตร์ และดนตรี 
  เนื้อหาวิชาตามปรัชญานี้ เป็นเนื้อหาเช่นเดียวกับพวกสารัตถนิยม แต่แตกต่างกันตรง 
ที่ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยมนั้นเน้นเพ่ือการเรียนรู้  เข้าใจในฐานะเป็นมรดกของสังคมเน้น
ความสามารถทางการจ าและเข้าใจ แต่ปรัชญานิรันดรนิยมถือว่า เนื้อหาเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่
ความสามารถทางปัญญา เน้นความสามารถทางเหตุผล สติปัญญา 
  การจัดการเรียนการสอน 

  การเรียนการสอนตามแนวปรัชญานิรันตรนิยมเน้นเหตุผล และสติปัญญาเป็นหลัก
ส าคัญ  วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส าคัญคือ การถกเถียง อภิปราย การใช้เหตุผลและสติปัญญา
โต้แย้งกัน  ผู้สอนจะมีบทบาทเป็นผู้น าทางสติปัญญา  มีความรู้กว้างขวาง  และปลูกฝังให้ผู้เรียน
พัฒนาความคิดและสติปัญญา   
 3. ปรัชญาสาขาพิพัฒนนิยม (Progressivism) 

  ปรัชญาพิพัฒนนิยมมีรากฐานมาจากแนวคิดปรัชญาทั่วไป คือปรัชญาปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) เน้นการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการ การเรียนที่ให้ผู้เรียนค้นพบความรู้จากการลงมือ
ท า การศึกษาจะต้องเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวผู้เรียน  เพ่ือให้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของ
ตัวเองปรัชญาการศึกษาสาขาพิพัฒนนิยม นักปรัชญาส าคัญในยุคแรกคือ ชาลส์ เอส เพียร์ซ (Charles 

S. Pierce) ต่อมานักปรัชญาที่เผยแพร่แนวคิดปรัชญานี้จนเป็นที่ยอมรับคือ วิลเลี่ยมเจมส์ (William 

James) และได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) น ามาใช้ในการจัดการเรียน
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การสอนที่เน้นการเรียนรู้เกิดจากการกระท า (Learning by Doing) แนวคิดการเรียนการสอนตาม
ปรัชญาการศึกษานี้เน้นผู้เรียนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-centered Approach) 

  หลักการส าคัญ 

  1. การศึกษาคือชีวิตไม่ใช่เป็นการเตรียมตัวเพื่อชีวิต 

  2. การเรียนควรจะเรียนในสิ่งที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับชีวิตจริงของผู้เรียน 

  3. การเรียนโดยวิธีแก้ปัญหาย่อมจะมีความส าคัญกว่าการเรียนโดยวิธีท่องจ า
เนื้อหาวิชา 
  4. บทบาทของผู้สอนนั้นไม่ใช่เป็นผู้บงการหรือออกค าสั่งแต่จะท าหน้าที่ในการให้
ค าแนะน าและค าปรึกษา 
  5. โรงเรียนควรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่
ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันกัน 

  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามปรัชญาพิพัฒนนิยมเน้นให้การศึกษาทุกด้านทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาควบคู่กันไป ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความสนใจ ความถนัด ลักษณะพิเศษของ
ผู้เรียนควรได้รับการความสนใจด้วย สิ่งที่เรียนควรเป็นประโยชน์สัมพันธ์กับชีวิตจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
รู้จักตนเองและสังคมเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างมีความสุข 

  เนื้อหาวิชา 

  เนื้อหาวิชาตามแนวคิดปรัชญาพิพัฒนนิยม  ควรจะเป็นประโยชน์สัมพันธ์สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน  และสภาพสังคมของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ ใช้
กระบวนการแสวงหาความรู้  เพ่ือจะสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข เนื้อหาวิชา 
ที่ควรจัดก็คือ  สังคมศึกษา  การใช้ภาษา  วิธีการทางวิทยาศาสตร์   
  การจัดการเรียนการสอน 

  การเรียนการสอนในแนวปรัชญาพิพัฒนนิยมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-

centered Approach) และเป็นการเรียนโดยการปฏิบัติ (Learning by Doing) หรือวิธีแก้ปัญหา 
(Problem Solving) และถือว่าการเรียนรู้ของคนไม่ได้หยุดอยู่แต่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่จะด าเนินไป
ตลอดชีวิตของผู้เรียน ผู้สอนในปรัชญาสาขานี้จะท าหน้าที่ในการเตรียมการแนะน า การให้ค าปรึกษา และ
เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นจริงด้วยตนเอง ผู้เรียนจะมีอิสระในการเลือกตัดสินใจ
ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
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 4. ปรัชญาสาขาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) 

  ปรัชญาปฏิรูปนิยมมีรากฐานมาจากแนวคิดปรัชญาทั่วไป คือปรัชญาปฏิบัตินิยม 
(Pragmatism) และพัฒนามาจากรูปแบบและแนวคิดของปรัชญาพิพัฒนนิยม แต่เน้นการศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่การสร้างสังคมใหม่ เป็นสังคมที่มีความเสมอภาค ยุติธรรมกว่าสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจ
เรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปสังคม นักปรัชญาส าคัญคือ ธีโอดอร์ บราเมลด์ (Theodore Brameld) 
แนวคิดการเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษานี้ เน้นผู้เรียนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-

centered Approach) 

  หลักการที่ส าคัญ 

  1. การศึกษาจะต้องมีภาระหน้าที่สร้างสรรค์ระบบสังคมใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็นสังคมที่มี
วิถีชีวิตตามคุณค่าขั้นพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและขณะเดียวกันก็ให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกในยุคใหม ่

  2. สังคมใหม่ควรเป็นสังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งมีประชาชนของสังคมเป็นผู้
มีอ านาจควบคุมสถาบันต่างๆ ตลอดจนทรัพยากรทั้งหลาย 

  3. การศึกษาย่อมเป็นไปตามหลักของสังคมและวัฒนธรรม และสนองความต้องการของ
สังคม 

  4. ผู้สอนควรต้องจัดกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ และเห็นคุณค่าของความ
ถูกต้อง และความจ าเป็นที่จะสร้างสรรค์สังคมใหม่ 
  5. การเรียนและการสอนเน้นที่จุดหมายปลายทางของการศึกษาและสิ่งที่จะเรียนเพ่ือ 

การพัฒนาสังคมเป็นส าคัญ 

  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  จุดมุ่งหมายของการศึกษาในแนวปรัชญาปฏิรูปนิยมได้รวบรวมเอาความส าคัญของ
ปรัชญาพิพัฒนนิยมไว้ และเพ่ิมเติมเน้นเรื่องสังคมขึ้นเป็นพิเศษในการปลูกฝังให้ผู้เรียนจะต้องน า
การศึกษาไปเพื่อพัฒนา ปรับปรุง และสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
  1. การศึกษาจะต้องช่วยแก้ปัญหาของสังคมที่เป็นอยู่ 
  2. การศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสังคมโดยตรง 
  3. การศึกษาเป็นสิ่งผลักดันสร้างระเบียบใหม่ของสังคม โดยอาศัยจากพ้ืนฐานสังคม
เดิมที่มีอยู่ 
  4. การศึกษาท่ีมุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคมต้องอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย 

  5. การศึกษาจะต้องให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของสังคมควบคู่ไปกับตนเอง 
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  เนื้อหาวิชา 

  เนื้อหาวิชาตามแนวปรัชญาปฏิรูปนิยมเน้นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของสังคมเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งจะเน้นอยู่ในหมวดสังคม นอกจากนั้นก็จะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศิลปะ 
การศึกษา มนุษยสัมพันธ์ และวิชาที่เก่ียวกับเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 

  การจัดการเรียนการสอน 

  การเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยมมีลักษณะคล้ายกับปรัชญาพิพัฒนนิยม 
กล่าวคือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลงมือท าเอง มองเห็นปัญหาและเข้าใจเรื่องราวด้วยตนเอง 
วิธีการแก้ปัญหา (Problem Solving Method) วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) วิธีการ
ของโครงงาน (Project Method) เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical 

Method) และวิธีการทางปรัชญา (Philosophical Method) มาประกอบด้วย และอีกประการหนึ่งที่
ส าคัญคือการเรียนการสอนตามปรัชญานี้จะเรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติจริงได้ก็จะใช้การเรียนการสอนแบบบทบาทสมมติ (Role Playing) 

  เป้าหมายปลายทางตามหลักปรัชญานี้จะต้องเป็นไปเพ่ือสังคมเป็นหลัก บทบาทของ
ผู้สอนตามปรัชญานี้จะต้องเป็นนักบุกเบิก นักแก้ปัญหา และมีความรู้รอบเรื่องของสังคมและปัญหาของ
สังคม ผู้เรียนตามปรัชญานี้จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นเดียวกับปรัชญาพิพัฒนนิยม
แต่จะมองเห็นความส าคัญท่ีจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่า 

 5. ปรัชญาอัตติภาวะนิยม (Existentialism) 

  ปรัชญาอัตถิภาวะมาจากแนวคิดปรัชญาทั่วไป แขนงอัตถิภาวะนิยม มีความเชื่อว่า
ธรรมชาติของคนก็ดี สภาพแวดล้อมทางสังคมก็ดี เป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว แต่ละคนสามารถก าหนดชีวิต
ของตนเองได้ เพราะมีอิสระในการเลือกทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่อยู่คงที่แต่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความมี
อิสรเสรีภาพในตัวของผู้เรียนมากที่สุด การเรียนจะเกิดจากความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน 
โดยปราศจากการบังคับ เน้นการพัฒนาตนเอง และความรับผิดชอบของผู้เรียน การเรียนรู้เป็นไปเพ่ือ
การด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น 

  แนวคิดการเรียนการสอนตามปรัชญาการศึกษานี้เน้นผู้เรียนหรือเด็กเป็นศูนย์กลาง 
(Child-centered Approach) แต่ยังไม่ได้ก าหนดแนวทางอะไรที่แน่ชัด แต่ก็ได้มีการน ามาปฏิบัติ
อยู่ในหลายๆ แห่ง เช่น ที่โรงเรียน Summer Hill ทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 
  หลักการส าคัญ 

  ปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเน้นความมีอิสรเสรีภาพในตัวของผู้เรียนมากที่สุด การเรียน   
จะเกิดจากความต้องการและความสนใจของผู้เรียน โดยปราศจากการบังคับ เน้นการพัฒนาตนเอง และ 

ความรับผิดชอบของผู้เรียน  การเรียนรู้เป็นไปเพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 
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  จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

  จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามแนวปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนเต็ม
ศักยภาพ ได้แสดงออกตามความต้องการ ความถนัด ความสนใจและความสามารถ 

  การจัดการเรียนการสอน 

  การเรียนการสอนตามแนวปรัชญาอัตถิภาวะนิยม เน้นโรงเรียนเป็นแหล่งพัฒนา
เสรีภาพของเอกัตบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบและรู้จักตนเองอย่างแท้จริง หลักสูตรควรมี
ความยืดหยุ่น ไม่ก าหนดตายตัว เปิดให้มีวิชาเลือกอย่างกว้างขวางที่สุด เพ่ือสนองตอบความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้แก่ ให้ผู้เรียนได้ส ารวจและค้นหา
ความสนใจที่แท้จริงของตนเองแล้วเลือกเรียนตามวิธีการและเนื้อหาสาระที่ตนสนใจ ผู้สอนเป็นเพียงผู้
คอยยั่วยุหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจ กระตุ้นให้แต่ละบุคคลส านึกได้ด้วยตนเอง 
ตระหนักในเสรีภาพรู้จักเลือกแนวทางจริยธรรมของตนเองและมีความรับผิดชอบ การจัดการศึกษา
ด้านสุนทรียภาพเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนสร้างงานด้านศิลปะตามแนวคิดของตนเองอย่างเสรี 
 

จิตวิทยาการศึกษา 

 การศึกษาเป็นศาสตร์ที่ขาดทฤษฎีที่เข้มแข็ง ไม่เหมือนศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่ความรู้
ได้มาจากการทดลอง พิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์ เนื่องจากศาสตร์ทางการศึกษามีตัวแปรที่เข้ามา
เกี่ยวข้องมากมาย โดยเฉพาะตัวแปรด้านความเป็นมนุษย์ ที่มีอิทธิพลของสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ 
เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องอาศัยศาสตร์ในสาขาอ่ืนมาใช้ประกอบเพ่ือให้ศาสตร์ทาง
การศึกษามีความเข้มแข็งขึ้น จิตวิทยาเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่ความรู้ที่ได้ผ่านกระบวนการทดสอบ 
พิสูจน์ จิตวิทยาการศึกษาที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส าคัญมี 2 สาขา คือ จิตวิทยาพัฒนาการ 
และจิตวิทยาการเรียนรู้ 
 

จิตวิทยาพัฒนาการ 

 จิตวิทยาพัฒนาการอธิบายถึงการเรียนรู้ของคนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน 
จิตวิทยาพัฒนาการที่มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอน และน ามาใช้อย่างแพร่หลาย มีดังนี้ 
 1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
\  เพียเจต์ (Piaget’) ได้ศึกษาพัฒนาการเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และอธิบายว่าการเรียนรู้มีการพัฒนาตามวัย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรให้เป็นเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน  
  เพียเจต์แบ่งขั้นตอนของการพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensory – motor) 

    เป็นขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด ก่อนเด็กจะพูดได้ตอนแรกเกิด
จนถึง 2 ขวบ สติปัญญาหรือความคิดจะแสดงออกในรูปของการกระท า และพฤติกรรมที่แสดงค่อยๆ
สลับซับซ้อนขึ้น  และมีลักษณะเป็นปฏิกิริยาสะท้อนน้อยลงเมื่อเด็กมีปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม  เด็กในระยะนี้จะสนใจเฉพาะวัตถุท่ีตรงหน้าเขาเท่านั้น  ถ้าเอาวัตถุหรือของเล่นนั้นไป
ซ่อนเด็กก็จะไม่ค้นหา  เพราะไม่รู้ว่ามีของนั้น แต่เมื่อเจริญเติบโตขึ้นอีกสักระยะหนึ่ง  เด็กจะค่อยเกิด
ความคิดรวบยอดของวัตถุ หรือของเล่นขึ้น ความคิดรวบยอดที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นสัญลักษณ์  หรือ 

ตัวแทนที่จะเป็นพื้นฐานของความคิดรวบยอดของสิ่งของ สถานที่ เวลา เป็นต้น 

  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการคิดรูปธรรม (Concrete Thinking Operations) 

    เป็นขั้นที่เด็กคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มองเห็น มีตัวตน เด็กในขั้นนี้มีช่วงอายุ 2 
ถึง 11 ปี ขั้นนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด (Preconceptual Phase)   
       ขั้นนี้อยู่ระหว่าง อายุ 2–4 ปีเป็นขั้นตอนที่เด็กเริ่มมีความสามารถในการ
ใช้ภาษา และมีความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์รอบๆ ตัวที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น เด็กจะรวม 
คน สุนัข ของเล่น ไว้ในพวกเดียวกัน ทั้งนี้เพราะเด็กรวมตามการรับรู้ของตัวเอง เนื่องจากเด็กมองเห็น
ในแง่ท่ีสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตอยู่เป็นประจ า แต่จะไม่สามารถเข้าใจในประเด็นอ่ืนๆ ได้เลย 

2. ขั้นสัญชาตญาณ (Intuitive Phase) 
     ขั้นนี้อยู่ระหว่างอายุ 4–7 ปี เด็กมีพัฒนาการทางสติปัญญา และความคิด
ยังคงอยู่ในระดับ Preconceptual Phase เด็กยังไม่สามารถใช้เหตุผลที่แท้จริงได้ การตัดสินใจขึ้นอยู่
กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ แต่เด็กจะตอบสนองสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้นเด็กจะเริ่มเลียนแบบ
พฤติกรรมของผู้ใหญ่ ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือแทนการคิด 

3. ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Phase) 
    ขั้นนี้อยู่ระหว่างอายุ 7–11 ปี เด็กในวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์ในการ
แยกแยะสิ่งของออกเป็นหมวดหมู่ เด็กเริ่มมีความสามารถในการคิดย้อนกลับและมีความเข้าใจในเรื่อง
ของเหตุผล และสามารถเข้าใจเปรียบเทียบสิ่งใด ต่ าสูงกว่า มากกว่าได้อย่างสมบูรณ์ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการคิดนามธรรม (Formal Operation) 

    เป็นขั้นที่เด็กสามารถคิดซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อายุ 11 ปีขึ้นไป ความคิดแบบ
เด็กๆ จะสิ้นสุดลง เด็กสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากสิ่งแวดล้อมที่ประสบได้ เด็กสามารถคิด
อย่างวิทยาศาสตร์ สามารถตั้งสมมติฐานและทฤษฎีได้ มีความพอใจที่จะคิดพิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรม 
มีความเห็นว่าความเป็นจริงที่ปรากฏนั้น ไม่ส าคัญเท่ากับความคิดถึงสิ่งที่อาจเป็นไปได้  แนวคิด      
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การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และความเข้าใจของเพียเจต์นั้น จะเริ่มจากสิ่งที่เป็นวัตถุที่อยู่
ตรงหน้าตนเอง  แล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากใกล้ตัวไปยังสิ่งที่ไกลตัว จากสิ่งที่มองเห็นไปยังสิ่งที่มองไม่
เห็นจน ถึงขั้นนามธรรม ในขั้น Formal Operational แนวความคิดนี้ ใช้ได้กับกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากกว่าสังคมศาสตร์ซึ่งมีเรื่องราว แนวคิดที่ซับซ้อนและมีสิ่งเกี่ยวโยง
มากมาย 

  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสอดคล้องพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน เริ่มจาก
การจัดวางเนื้อหาส าหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน และในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนต้องสอดคล้องกับระดับพัฒนาการทางสติปัญญาด้วย 

 2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
  บรูเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการทางสติปัญญา มีความเชื่อว่ามนุษย์เลือก 

ที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและเรียนรู้ด้วยกระบวนการค้นพบ (Discovery Learning) และแบ่งขั้นตอน
พัฒนาการทางสติปัญญาไว้ 3 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า (Enactive Stage) 

     เป็นขั้นตอนของการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ การลงมือ
กระท าช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้เกิดจากการกระท า 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) 

     เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจและสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริง 
  ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) 

     เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่ งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม ใช้สัญลักษณ์ต่างๆแทน
ความคิด มีการใช้เหตุผลที่เป็นนามธรรม 

 จิตวิทยาพัฒนาการตามแนวคิดของเพียเจต์  และบรูเนอร์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้ 
 1. การจัดเนื้อหาสาระควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน  
 2. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อผู้เรียนที่มีพัฒนาการที่แตกต่างกัน 

 3. การจัดการเรียนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้ความสนใจและสังเกต
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพ่ือทราบลักษณะเฉพาะตัวของผู้เรียน 

 4. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม เรื่องใกล้ตัว ไปสู่
ไกลตัว เรื่องง่ายไปสู่เรื่องยาก 

 5. การจัดการเรียนการสอนควรเริ่มต้นจากสิ่งที่คุ้นเคย หรือมีประสบการณ์มาก่อน  
แล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน 
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จิตวิทยาการเรียนรู้ 
 จิตวิทยาการเรียนรู้เป็นจิตวิทยาที่เน้นการอธิบายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของมนุษย์ โดย 

ข้อเรียนรู้ต่างๆที่ค้นพบมาจากการทดลองและพิสูจน์ จิตวิทยาการเรียนรู้แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist) กลุ่มความรู้นิยม (Cognitivist) และกลุ่มมนุษยนิยม (Humanist) 
จิตวิทยาการเรียนรู้แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorist) 

  จิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม เน้นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง 
สิ่งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) โดยอินทรีย์จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

สิ่งเร้าและการตอบสนองอันน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่สังเกตได้ จิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มนี้ 
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ 

   พาฟลอฟ (Pavlov) นักสรีระวิทยาชาวรัสเซียผู้ค้นพบทฤษฎีการวางเงื่อนไข
แบบคลาสสิกโดยท าการทดลองกับสุนัข สรุปดังนี้ 
   ขั้นที ่1 ให้ผงเนื้อ (ซึ่งถือเป็นสิ่งเร้าตามธรรมชาติ) สุนัขน้ าลายไหล 

   ขั้นที ่2 สั่นกระดิ่ง (ซ่ึงถือเป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข) สุนัขน้ าลายไม่ไหล 

   ขั้นที ่3 ให้ผงเนื้อ และสั่นกระดิ่ง สุนัขน้ าลายไหล 

   ขั้นที ่4 สั่นกระดิ่ง สุนัขน้ าลายไหล 

   เมื่อสั่นกระดิ่ งโดยไม่ให้ผงเนื้อในขั้นที่4บ่อยครั้งอาการน้ าไหลของสุนัข 

จะลดลง แต่เมื่อน าผงเนื้อให้พร้อมสั่นกระดิ่ง อาการน้ าลายจะกลับมาอีกครั้ง 
   จากการทดลองของพาฟลอฟสามารถก าหนดหลักการและกฎการเรียนรู้ได้ดังนี้ 
   1.1.1 พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

ที่เป็นความต้องการทางธรรมชาติ 
   1.1.2 พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อน าสิ่งเร้า 

ที่วางเงื่อนไขเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่เป็นธรรมชาติ 
   1.1.3 พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์จะลดลงตามกฎแห่งการลดภาวะ 
(Law of Extinction) เมื่อน าสิ่งเร้าที่เป็นธรรมชาติออก และให้เฉพาะสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขจะหยุดลงใน
ที่สุด และจะกลับมาปรากฏขึ้นได้อีกเมื่อน าสิ่งเร้าทางธรรมชาติมาเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขอีก
ครั้ง และเมื่อระยะเวลาผ่านไปแม้ไม่ต้องใช้สิ่งเร้าตามธรรมชาติมาคู่กับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข สามารถ  

ท าให้เกิดการพฤติกรรมการตอบสนองได้ ตามกฎแห่งการคืนสภาพเดิม (Law of Spontaneous 

Recovery)  
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   1.1.4 เมื่อเกิดการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแล้ว หากมีสิ่งเร้าที่คล้ายๆกับสิ่งเร้า
ที่วางเงื่อนไขมากระตุ้น อาจท าให้เกิดการตอบสนองที่เหมือนกันได้ตามกฎแห่งการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
สู่สถานการณ์อ่ืน (Law of Generalization)  

   ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียน 

การสอนได้อย่างดี โดยผู้สอนเชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กับสิ่งผู้เรียนชอบ สนใจ  
เขาสามารถจะสามารถเรียนรู้ได้ดี เช่น ผู้เรียนไม่ชอบคณิตศาสตร์ แต่ชอบเกม ชอบคอมพิวเตอร์ เมื่อเรา
น าคณิตศาสตร์ไปสอนโดยเกม โดยคอมพิวเตอร์จะท าให้ผู้เรียนสนใจคณิตศาสตร์ และเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

ซึ่งสรุปการน าไปใช้ได้ดังนี้ 
   1. การน าความต้องการทางธรรมชาติของผู้เรียนมาใช้เป็นสิ่งเร้าช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
   2. การจัดการเรียนการสอนโดยน าเสนอบทเรียนต่างๆที่เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียน
ชอบและสนใจเช่นการเล่นเกม การแข่งขัน คอมพิวเตอร์ การศึกษานอกสถานที่ จะท าให้ผู้ เรียน 

มีแรงจูงใจและเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
   3. การจัดการเรียนการสอนโดยจัดวางบทเรียนหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิด 

การเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกันอย่างต่อเนื่องกัน จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีการถ่ายโยง
ประสบการณ์ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 

   4. การเสนอสิ่งเร้าที่ชัดเจนสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และตอบสนอง
ได้ดี 
  1.2 ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งเร้าและการตอบสนองของธอร์นไดค์ 
   ธอร์นไดค์ (Thorndike) ผู้ให้ก าเนิดทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง โดยทดลอง
สร้างกรงปัญหาขึ้นเป็นอุปกรณ์ แล้วศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้จากพฤติกรรมของแมวที่อดอาหารอยู่ใน
กรงแต่มีปลาทูอยู่นอกกรงแมวจะแสดงอาการกระวนกระวายเขี่ย กัด ตะกุย วิ่งชน เพ่ือจะออกมากิน
ปลา แต่ก็ออกไม่ได้ ในที่สุดแมวยกขากดแผ่นไม้ที่ผูกเชือกในกรง บังเอิญประตูเปิดออก แมวจึงออกมา
กินปลาได้ จากการทดลองนี้ ธอร์นไดค์ สรุปว่าการเรียนรู้นั้นผู้เรียนต้องมีความกระตือรือร้นอยู่
ตลอดเวลา และการเรียนรู้จะคงสภาพอยู่  ก็ต่อเมื่อพันธะระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองยังคงอยู่
โดยเฉพาะกรณีของแมวประสบปัญหาซึ่งประกอบด้วยสิ่งเร้าหลายอย่าง แมวพยายามตอบสนองต่อ 
สิ่งเร้าแต่ละอย่างๆ ไปอย่างเดาสุ่ม จนในที่สุดก็แก้ปัญหาได้  ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการลองผิดลอง
ถูก (Trial and Error) 
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   การลองผิดลองถูกนั้นเมื่อพบว่าตอบสนองในการแก้ปัญหาได้ก็จะใช้การ
ตอบสนองนั้นแก้ปัญหาเดิมเรื่อยๆ ไป จนเป็นนิสัย หมายถึง การเกิดการเรียนรู้ขึ้น นอกจากจะแสดง
ให้เห็นว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนได้อย่างไรแล้ว ธอร์นไดค์ได้สรุปกฎการเรียนรู้ส าคัญไว้ 3 กฎ ดังนี้ 
   1.2.1 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 

    กฎนี้มีใจความสรุปว่า เมื่อบุคคลพร้อมที่จะท ากิจกรรมแล้วได้ท าย่อม
เกิดความพอใจ ถ้าพร้อมที่จะท ากิจกรรมแล้วไม่ได้กระท า จะเกิดความไม่พอใจ และเมื่อบุคคลไม่
พร้อมที่จะท ากิจกรรมแต่ต้องท า ย่อมเกิดความไม่พอใจ กฎนี้มีความส าคัญในการน าจัดการเรียน  

การสอนอย่างมาก โดยแนวคิดที่ส าคัญคือบุคคลจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อม การเรียนการสอน  

จึงควรเตรียมความพร้อมผู้เรียนในทุกด้าน 

   1.2.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) 

    กฎแห่งการฝึกหัด แบ่งเป็น 2 กฎย่อยคือ 

    1.2.2.1 กฎแห่งการได้ใช้ (Law of Use) อธิบายว่าตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้า
และการตอบสนองจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้ท าบ่อยๆ 

    1.2.2.2 กฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disuse) อธิบายว่าตัวเชื่อมระหว่าง
สิ่งเร้าและการตอบสนองจะอ่อนก าลังลง เมื่อไม่ได้กระท าอย่างต่อเนื่องมีการขาดตอน หรือไม่ได้ท า
บ่อยๆ 

    กฎแห่งการฝึกหัดน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะการให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ทั้งทักษะทางสติปัญญา ทักษะทางกาย เมื่อต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดความช านาญต้องให้ฝึกกิจกรรมนั้นบ่อยๆ 

   1.2.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) 

    กฎนี้มีใจความว่าตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็ง
หรืออ่อนก าลังย่อมขึ้นกับผลต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับตอบสนองไปแล้ว รางวัลจะมีผลให้ตัวเชื่อม
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองเข้มแข็งขึ้น ส่วนการท าโทษนั้นจะไม่มีผลใดๆต่อความเข้มแข็งหรือ
การอ่อนก าลังของตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
  การน าทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งเร้าและการตอบสนองของธอร์นไดค์ไปประยุกต์ 
ใช้สรุปได้ดังนี ้
  1. การจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองถูก ลองผิดบ้างจะท าให้
ผู้เรียนเกิดเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความภาคภูมิใจในการท าสิ่งต่างๆท าให้จดจ าการเรียนรู้ได้ดี 
  2. การจัดการเรียนการสอนควรเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนให้เรียนรู้บทเรียน 
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  3. เมื่อต้องการให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความช านาญในเรื่องใด ทักษะใดควรให้ผู้เรียนได้
เข้าใจสิ่งนั้นอย่างแท้จริง แล้วให้ฝึกบ่อยๆ 

  4. การให้ผู้เรียนได้รับผลตอบสนองจากการเรียนรู้อย่างพึงพอใจ ย่อมเกิดแรงจูงใจท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  
  1.3 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัทธรี 
   กัทธรี (Guthrie) ได้ท าการทดลองโดยให้แมวที่หิวจัดเข้าไปในกล่องปัญหาที่มี
เสาเล็กๆตรงกลาง ซึ่งเป็นกลไกเปิดประตู มีกระจกใสที่ประตูทางออกซึ่งจะมองเห็นปลาแซลมอน 

ที่วางไว้นอกกล่อง กัทธรีพบว่า แมวที่น ามาทดลองบางตัวใช้แบบแผนหลายอย่างที่จะออกจากกล่อง 
ในขณะที่แมวบางตัวใช้วิธีการเพียงวิธีเดียว กัทธรีอธิบายหลักการเรียนรู้ว่าสถานการณ์ที่เป็นสิ่งเร้าเมื่อ
ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องครั้งหนึ่งแล้ว หากสถานการณ์ที่เป็นสิ่งเร้าลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก  
จะมีการตอบสนองในลักษณะเดิม แสดงว่าเกิดการเรียนรู้แล้วในสถานการณ์แรก จึงสามารถน าความรู้
มาใช้ในสถานการณ์หลังต่อไปได้ หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของกัทธรี จึงเสนอให้ 
การจัดการเรียนการสอนควรน าเอาสิ่งใหม่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสถานการณ์เดิมมาสอนจะท าให้เด็ก 

ได้สะสมการตอบสนองในลักษณะใหม่ๆมากข้ึน 

   กัทธรีได้สรุปหลักการเรียนรู้ ดังนี้ 
   1.3.1 เมื่อน ากลุ่มสิ่งเร้ามากระตุ้นแล้วท าให้ก่อให้เกิดการแสดงพฤติกรรม
ทางร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ภายหลังเมื่อน ากลุ่มสิ่งเร้าเดิมกลับมาอีกครั้ง พฤติกรรมที่แสดง
เดิมจะเกิดขึ้นอีก พฤติกรรมที่กระท าซ้ าไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง  
แต่เกิดจากกลุ่มสิ่งเร้าก่อให้เกิดพฤติกรรมแบบเก่านั้นกลับมาซึ่งเป็นไปตามกฎแห่งความต่อเนื่อง 
(Law of Contiguity) 

   1.3.2 เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น อินทรีย์จะตอบสนองสิ่งเร้า ถ้าเกิดการเรียนรู้
เกิดข้ึนได้แม้เพียงครั้งเดียว (One Trail Learning) ก็นับว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว 

   1.3.3 เมื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง  
เมื่อมีสภาพการณ์ใหม่เกิดขึ้นอีก บุคคลจะกระท าเหมือนที่เคยได้กระท าในครั้งสุดท้ายที่ก่อให้เกิด 

การเรียนรู้นั้นไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม เป็นไปตามกฎของการกระท าครั้งสุดท้าย (Law of Recency) 

   1.3.4 การเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจ (Motivation) ที่ท าให้แสดง
พฤติกรรมมากกว่าการเสริมแรง (Reinforcement) เมื่อแสดงพฤติกรรม 

  การน าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัทธรีไปประยุกต์ใช้ มีดังนี้ 
  1. ในการจัดการเรียนการสอนควรแบ่งบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อยๆ และจัดการเรียน
การสอนทีละหน่วยย่อยให้ผู้เรียนเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงในแต่ละหน่วย 
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  2. ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละบทเรียนไม่ควรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ผิดพลาด
เพราะจะท าให้จดจ าบทเรียนที่ผิดพลาดไว้ในความทรงจ า และน าไปเป็นแบบแผนจนเป็นนิสัย 

  3. ในการจัดการเรียนการสอนควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนมีความพยายามเรียนรู้จนประสบผลส าเร็จ  
  2.4 ทฤษฎีการสริมแรงของฮัลล์ 
   ฮัลล์ (Hull) ได้ท าการทดลองโดยฝึกหนูกดคาน โดยแบ่งหนูออกเป็น 2 พวกใหญ่ 
พวกแรกแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มๆให้แต่ละกลุ่มอดอาหาร 24 ชั่วโมง และแต่ละกลุ่มมีแบบแผนในการ
เสริมแรงแบบตายตัวต่างกัน คือ บางกลุ่มกดคาน 5 ครั้ง จึงได้อาหารไปจนถึงกลุ่มที่กด 90 ครั้งจึงได้
อาหาร ส่วนอีกพวกหนึ่งอดอาหารเพียง 3 ชั่วโมง ผลปรากฏว่ายิ่งอดอาหารมาก จะมีแรงขับมาก จะมี
ผลให้หนูมีพฤติกรรมการกดคานเร็วขึ้น จากการทดลองฮัลล์ได้เสนอทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ 
(Hull’s Systematic Behavioral Theory) โดยสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ดังนี้ 
   2.4.1 กฎแห่งสมรรถภาพในการตอบสนอง (Law of Reactive Inhibition) 

กฎนี้มีความเชื่อว่า ถ้าร่างกายเมื่อล้า การเรียนรู้จะลดลง 
   2.4.2 กฎแห่งการล าดับกลุ่มนิสัย (Law of Habit Hierarchy) กฎนี้กล่าวถึง
เมื่อมีการตอบสนองสิ่งเร้าบ่อยครั้งข้ึน ผลการกระท านั้นจะเป็นนิสัย ตอบสนองได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 

   2.4.3 กฎแห่งการใกล้จะบรรลุเป้าหมาย (Goal Gradient Hypothesis) กฎนี้
กล่าวถึงเมื่อยิ่งใกล้บรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนจะมีสมรรถภาพการตอบสนองมากข้ึน การเสริมแรงในเวลา
ใกล้บรรลุเป้าหมายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

  ในการน าทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ไปประยุกต์ใช้สรุปได้ดังนี้ 
  1. ในการจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงความพร้อมของผู้เรียนทั้งร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
  2. การก าหนดเวลาเรียนต้องให้เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน การใช้เวลาในการเรียน 
นานๆ อาจท าให้ผู้เรียนมีสภาพเมื่อยล้าย่อมท าให้การเรียนรู้ลดลง 
  3. ผู้เรียนมีความแตกต่างในด้านความสามารถ ควรมีทางเลือกในการเรียนให้ผู้เรียน 
ได้เรียนรู้ตามระดับความสามารถของผู้เรียน 

  4. การให้การเสริมแรงในช่วงที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุดจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี 
 

 



34 

 

 
ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา 

  2.5 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ 
   สกินเนอร์ (Skinner) เป็นผู้ทดลองและอธิบายทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ 

การกระท า (Operant Conditioning Theory) โดยน าหนูที่หิวใส่กรงทดลอง เมื่อหนูกดกระดานจะมี
อาหารหล่นออกมาเม็ดหนึ่ง ถ้ากดอีกก็จะหล่นมาอีกครั้งครั้งละเม็ด เม็ดอาหารซึ่งกลายเป็นตัวแรง
เสริมก าลัง (Reinforcer) สกินเนอร์ให้ความเห็นว่าพฤติกรรมของคนนั้นน่าจะมีสองแบบคือพฤติกรรม
ซึ่งเกิดเนื่องจากถูกสิ่งเร้าดึงออกมา (Response Behavior) เช่น การตอบสนองของสุนัขในการทดลอง
ของฟาฟลอฟ และพฤติกรรมที่อินทรีย์ส่งออกมาเอง (Operant Behavior) เป็นอาการกระท าของ
อินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น  การพูด  การกิน การท างาน เป็นต้น 

   สกินเนอร์ได้สรุปการเรียนรู้ตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท าไว้ดังนี้ 
   2.5.1 การกระท าใดๆ เมื่อได้รับการเสริมแรงจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีก 
ส่วนการกระท าท่ีไม่มีการเสริมแรงจะมีแนวโน้มลดลง และหายไปในที่สุด 

   2.5.2 การเสริมแรงที่แปรเปลี่ยน ไม่ซ้ าเดิมตลอดเวลาท าให้การตอบสนอง
คงทนกว่าการเสริมแรงแบบตายตัว 

   2.5.3 การลงโทษท าให้เรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว 

   2.5.4 เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการแล้วได้รับแรงเสริมหรือรางวัลท า
ให้สามารถปรับหรือปลูกฝังนิสัยที่ต้องการได้   
   แนวคิดส าคัญตามทฤษฎีของสกินเนอร์คือการเสริมแรง เมื่อผู้เรียนได้ลงมือ
กระท ากิจกรรมต่างๆ การเสริมแรงจะก่อให้เกิดพลัง แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม แนวคิดนี้        
ได้น ามาฝึกสัตว์ต่างๆเช่น การฝึกสุนัข ฝึกปลาโลมา ฝึกม้า เป็นต้น และน ามาใช้พัฒนาการเรียนรู้ของ
คนเราได้อย่างดี เมื่อได้รับแรงเสริมจากผลการแสดงพฤติกรรม คนเราจะเกิดแรงจูงใจให้เกิด  

การเรียนรู้อีก การน าทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์ไปประยุกต์ใช้ สรุปได้ดังนี้ 
   1. การจัดการเรียนการสอนควรให้การเสริมแรงหลักการตอบสนองที่เหมาะสม
ของผู้เรียนจะช่วยเพิ่มอัตราการตอบสนองที่เหมาะสมนั้นๆ 

   2. การเปลี่ยนรูปการเสริมแรง หรือการเสริมแรงที่เว้นระยะอย่างไม่เป็นระบบ
จะช่วยให้การตอบสนองของผู้เรียนคงทนถาวรขึ้น 

   3. การเสริมแรงมี 2 ชนิด คือ ตัวเสริมแรงทางบวก เช่น ค าชมเชย อาหาร 
การยอมรับ และตัวเสริมแรงทางลบ เช่น ค าต าหนิ การลงโทษ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนเชื่อว่า ตัวเสริมแรงทางบวกได้ผลดีกว่าการเสริมแรงทางลบ จึงควรงดใช้วิธีการเสริมแรงทางลบ
ที่รุนแรง 
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 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivist) 

  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด 
โดยขยายขอบเขตของการเรียนรู้ที่เน้นพฤติกรรม ที่แสดงออกของอินทรีย์ที่ตอบสนองสิ่งเร้า ของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ไปสู่การเรียนรู้เป็นกระบวนการภายในสมอง โดยนักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่า การเรียนรู้
ของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกมาตอบสนองสิ่งเร้าเท่านั้น การเรียนรู้ของมนุษย์มี 
ความซับซ้อน เป็นกระบวนการคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การดึงข้อมูล และใช้กระบวนการ
ประมวลผลของสมองเพ่ือตอบสนองสิ่งเร้า การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษย์ที่สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ แก้ปัญหาต่างๆทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญของกลุ่มปัญญานิยม มีดังนี้ 
  2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มเกสตัลต์ 
   ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลต์ (Gestalt Theory) มีนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงคือ 
เวอร์ไธเมอร์ (Wertheimer) เลวิน (Lewin) โคเลอร์ (Kohler) และคอฟกา (Koffka)  ได้เสนอแนวคิด
หลักว่าการเรียนรู้ที่ดีย่อมเกิดจากการจัดสิ่งเร้าต่างๆที่ท าให้เกิดการรับรู้ (Perception) ในส่วนรวมก่อน 
แล้วจึงแยกวิเคราะห์เพ่ือการเรียนรู้ส่วนย่อยทีละส่วน โดยส่วนรวมไม่ใช่เป็นเพียงผลรวมของส่วนย่อย 
แต่ส่วนรวมเป็นสิ่งที่มีมากกว่าผลรวมของส่วนย่อย (The Whole is more than the sum of the part) 
และการเรียนรู้ของคนจะเป็นแบบการหยั่งเห็น (Insight) คือการค้นพบหรือเกิดความเข้าใจในการ
แก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันทีอันเนื่องมาจากผลการรับรู้ในภาพรวม และใช้กระบวนการทางความคิด
และสติปัญญาเพ่ือหาค าตอบ การเรียนรู้จึงเป็นการแก้ปัญหาชนิดหนึ่ง ความสามารถในการแก้ปัญหา
นี้ขึ้นอยู่กับความสามารถหยั่งเห็น (Insight) ของบุคคล  
   การทดลองที่มีชื่อเสียงของนักจิตวิทยาเกสตัลต์ ซึ่งเป็นการทดลองที่อธิบาย
ความสามารถในการหยั่งเห็น และคิดแก้ปัญหาได้คือการทดลองของ โคเลอร์ โดยทดลองน า          
ลิงชิมแปนซี ชื่อ “สุลต่าน” ไปขังไว้ในกรง นอกกรงมีกล้วยวางไว้ในระยะที่สุลต่านไม่สามารถใช้มือ
เปล่าเอ้ือมถึง ใกล้กรงมีท่อนไม้ซึ่งมีขนาดต่างกันสั้นบ้าง ยาวบ้าง ท่อนสั้นอยู่ใกล้กรง ท่อนยาววางห่าง
ออกไป เมื่อถึงเวลาสุลต่านหิวต้องการกินกล้วย สุลต่านคว้าไม้ท่อนสั้นที่อยู่ใกล้ มือเขี่ยกล้วย แต่ไม่
สามารถเขี่ยได้ สุลต่านวางไม้ท่อนสั้นลงและวิ่งไปมาอยู่สักครู่หนึ่ง แล้วสุลต่านก็จับไม้ท่อนสั้นเขี่ยไม้
ท่อนยาวมาใกล้ตัว และหยิบไม้ท่อนยาวเขี่ยกล้วยมากินได้ พฤติกรรมของสุลต่านไม่มีการลองผิดลองถูก 
โคเลอร์จึงสรุปว่า สุลต่านมีการหยั่งเห็น (Insight) ในการแก้ปัญหา (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 203) 

   สรุปกระบวนการแก้ปัญหาโดยการหยั่งเห็น จะเกิดขึ้นทันทีทันใดเหมือนความ
กระจ่างแจ้งในใจ เป็นการที่ผู้เรียนมองเห็น รับรู้ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ ไม่ใช่เป็นการตอบสนอง
สิ่งเร้าเพียงอย่างเดียว ความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการหยั่งเห็น
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหา และช่วยให้การหยั่งเห็นเกิดข้ึนได้เร็ว (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2548: 75)     
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   สรุปแนวคิดท่ีส าคัญของกลุ่มเกสตัลต์ ดังนี้ 
   2.2.1 การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิด ที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ 
   2.2.2 บุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย 

   2.2.3 บุคคลมีความสามารถในการรับรู้ต่างกัน การรับรู้นี้อาจเกิดการรับรู้ 
ตามสภาพความเป็นจริงหรือสภาพของสิ่งเร้าต่างๆ ก็ได้ แต่การรับรู้นั้นๆ จะต้องมีความสัมพันธ์กัน 
การรับรู้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งจะไม่ท าให้เข้าใจในอีกส่วนหนึ่งได้ โดยเฉพาะการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทั้งหมดนั้น จะต้องรับรู้เป็นส่วนรวมทั้งหมดเสียก่อน แล้วจึงมาพิจารณา
ส่วนย่อยเป็นส่วนๆ การรับรู้ในลักษณะเช่นนี้จะท าให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง 
   2.2.4 ประสบการณ์เดิมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล การรับรู้ของบุคคล
ต่อสิ่งเร้าเดียวกันอาจแตกต่างกันได้ เพราะการใช้ประสบการณ์เดิมมารับรู้สิ่งเร้าส่วนรวมและส่วนย่อย
ต่างกัน เรียกว่ากฎการรับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อย (Law of Pragnanz)  

   2.2.5 สิ่งเร้าใดที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน บุคคลมักรับรู้เป็น
พวกเดียวกัน เรียกว่ากฎแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity)  

   2.2.6 สิ่งเร้าใดที่มีความใกล้เคียงกันบุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่ากฎ
แห่งความใกล้เคียง (Law of Proximity)  

   2.2.7 สิ่งเร้าที่บุคคลรับรู้แม้จะยังไม่สมบูรณ์ แต่บุคคลสามารถรับรู้ในลักษณะ
สมบูรณ์ได้ ถ้าบุคคลมีประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับสิ่งเร้านั้น เรียกว่ากฎแห่งความสมบูรณ ์(Law of Closure)  

   2.2.8 สิ่งเร้าที่มีความต่อเนื่องกัน หรือมีทิศทางไปในแนวเดียวกัน บุคคลมักรับรู้
เป็นพวกเดียวกัน หรือเรื่องเดียวกันเรียกว่ากฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Contiguity)  

   2.2.9 บุคคลรับรู้สิ่ งเร้าในภาพรวมแล้วจะมีความคงที่ในการรับรู้สิ่ งนั้น 

ในลักษณะเป็นภาพรวม แม้สิ่งเร้านั้นจะได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อรับรู้ในแง่มุมอ่ืน 

   2.2.10 การรับรู้ของบุคคลอาจผิดพลาดบิดเบือนจากความเป็นจริงได้เนื่องมาจาก
ลักษณะของการจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดภาพลวงตา 
   ในการน าทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มเกสตัลต์ไปประยุกต์ใช้ สรุปได้ดังนี้ 
   1. การจัดการเรียนการสอนให้น าเสนอส่วนรวมให้ผู้เรียนเห็นรับรู้และท า 

ความเข้าใจก่อนเสนอส่วนย่อยจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
   2. การจัดเนื้อหาบทเรียนควรจัดให้มีความต่อเนื่องกัน จะช่วยให้ผู้ เรียน 

เกิดการเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว 

   3. จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย จะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มได้มากขึ้น และเกิดการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นมากยิ่งขึ้น 
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   4. การจัดประสบการณ์ให้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 

จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและง่ายขึ้น 

   5. การจัดการเรียนการสอนไม่จ าเป็นต้องน าเสนอเนื้อหาทั้งหมดแก่ผู้เรียน 
อาจเสนอเนื้อหาบางส่วน แล้วให้ผู้เรียนน าประสบการณ์เดิมมาต่อเติมให้สมบูรณ์ 
  2.2 ทฤษฎีสนามของเลวิน 

   เลวิน (Lewin) น าแนวคิดของเกสตัลต์พัฒนาเป็นทฤษฎีสนาม (Field Theory)

โดยอธิบายว่าแต่ละบุคคลมีสนามชีวิตซึ่งเป็นโลกของชีวิต สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นประกอบด้วยตัวบุคคล
(Person) และสิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยา (Psychological Environment) โดยมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมทางสังคมอยู่รอบตัว บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อสภาพแวดล้อมมีความสอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการ เหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจ การที่บุคคลมีสนามชีวิตที่จดจ่อกับบทเรียน 
โดยมีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมย่อมเกิดการเรียนรู้ที่ดี 
   สรุปการเรียนรู้ของทฤษฎีสนามของเลวินได้ดังนี้ 
   2.2.1 พฤติกรรมของคนมีพลังและทิศทาง สิ่งที่สนใจและเป็นความต้องการ
จะเป็นพลังทางบวก สิ่งที่อยู่ภายนอกความสนใจและความต้องการจะเป็นพลังทางลบ ในชีวิตคนเรา
ขณะใดขณะหนึ่งจะมีอวกาศชีวิต (Life Space) โดยอวกาศชีวิตจะประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ และสิ่ งแวดล้อมทางจิตวิทยา การที่ ผู้ เรียนอยู่ ในสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ และ 

ทางจิตวิทยาที่เหมาะสมจะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   2.2.2 การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจหรือแรงขับที่จะกระท าให้ไปสู่
จุดหมายปลายทางท่ีตนต้องการ 
   2.2.3 บุคคลจะเกิดการเรียนรู้เมื่อมีสมาธิจดจ่อกับบทเรียน สิ่งที่เรียนรู้ 
   การน าทฤษฎีสนามของเลวินไปประยุกต์ใช้สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
   1. ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจ “อวกาศชีวิต” ของผู้เรียนว่าผู้เรียนมีความสนใจ มีความต้องการ ซึ่งเป็นพลังทางบวกอะไรบ้าง 
มีอะไรเป็นพลังทางลบของผู้เรียน ท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ
และทางจิตวิทยาที่เหมาะสมกับผู้เรียนท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 
   2. การสร้างแรงจูงใจ การเร้าความสนใจให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเรียน กับ
บทเรียนจะท าให้เกิดการเรียนรู้ 
  2.3 ทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมน 

   ทอลแมน (Tolman) ให้ความส าคัญของความคาดหวังไปสู่จุดหมายปลายทาง
ของการเรียนรู้ โดยอธิบายว่า การเรียนรู้เกิดจากการใช้เครื่องหมายเป็นตัวชี้ทางให้แสดงพฤติกรรมไปสู่
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จุดมุ่งหมายปลายทางคนเราจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และใช้เครื่องหมาย (Sign) เป็นเครื่องช่วยในการ
น าไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้ และเมื่อใกล้บรรลุตามเป้าหมายคนเราจะยิ่งเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้  
   หลักการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมน สรุปได้ดังนี้ 
   2.3.1 ในการเรียนรู้ผู้เรียนจะมีความคาดหวังในรางวัล (Reward Expectancy) 

หากรางวัลที่คาดหวังว่าจะได้รับไม่ตรงตามความพอใจและความต้องการ ผู้เรียนจะแสวงหารางวัลหรือ 

สิ่งที่ต้องการต่อไป 

   2.3.2 ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เครื่องหมาย สัญลักษณ์ สถานที่และสิ่งอ่ืนๆ 

ที่เป็นเครื่องชี้ทางตามไปด้วย ขณะที่ผู้เรียนพยายามจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง 
   2.3.3 ผู้เรียนสามารถที่จะปรับการเรียนรู้ไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจะไม่
กระท าซ้ าๆในทางที่ไม่สนองความต้องการหรือวัตถุประสงค์ 
   2.3.4 การเรียนรู้ของบุคคลอาจจะไม่เกิดทันที แต่การเรียนรู้จะแฝงไว้ในตนเอง 
(Latent Learning) เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจึงจะแสดงออก 

    การน าทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมนไปประยุกต์ใช้ด าเนินการได้ดังนี้ 
    1.  การจัดการเรียนการสอนควรกระตุ้น สร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
จนถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ โดยมีการก าหนดเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนๆที่เป็นเครื่อง     
ชี้ทางน าไปสู่จุดหมายปลายทาง 
    2.  การจัดการเรียนการสอนให้มีลักษณะยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนสถานการณ์ 
การเรียนรู้ สามารถช่วยให้ผู้เรียนปรับพฤติกรรมของตนได้ 
    3.  ควรมีการตรวจสอบและประเมินเป็นระยะเพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงเส้นทาง
การบรรลุจุดหมายการเรียนตามเครื่องหมายที่ก าหนด  
  2.4 ทฤษฎีปัญญาของเพียเจต์ 
   ทฤษฎีปัญญาของเพียเจต์ อธิบายการเรียนรู้ของคนว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นโดย
การกระท าตามแนวคิดของ ดิวอ้ีและค้นพบว่า ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการด้านสติปัญญาและ
ความคิดนั้น คือ การที่บุคคลได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมาแต่แรกเกิด และผลจากการปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมนี้ ท าให้เด็กรู้จัก“ตน”ซึ่งแต่เดิมทีเด็กไม่สามารถแยก “ตน” ออกจากสิ่งแวดล้อมได้ ระดับ
สติปัญญาและความคิดของเด็กพัฒนาจากการปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับสิ่งแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์
นี้ หมายถึง กระบวนการปรับตัวของอินทรีย์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก และการจัดแจงรวบรวมภายใน 
(Inward Mental Organization) เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
(Adaptation) เพ่ือให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์ และการปรับปรุงนี้ประกอบด้วย
กระบวนการส าคัญ 2 กระบวนการ ได้แก่ 
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   2.4.1 การกลมกลืนหรือการดูดซึมสิ่ งแวดล้อมเข้าสู่ตน (Assimilation) 
หมายถึง กระบวนการที่อินทรีย์ได้ดูดซึมภาพต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมด้วยประสบการณ์ของตนเอง และ
ขึ้นอยู่กับความสามารถของอินทรีย์จะรับรู้ได้มากน้อยเพียงไร 

   2.4.2 การปรับความแตกต่างเพ่ือให้เข้ากับความเข้าใจ ระหว่างความรู้เดิม และ
ประสบการณ์ใหม่จากสิ่งแวดล้อม (Accommodation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความสามารถสูงกว่า
กระบวนการดูดซึม เกิดจากบุคคลได้รับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เคยประสบ อินทรีย์จะมี
วิธีการรวบรวมจัดแจงสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และความคิดให้ตรงกับสภาพที่
เป็นจริงของสิ่งแวดล้อม เช่น เมื่อถามเด็กอายุ  5–6 ขวบ มีเข้าใจความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและ
ผู้ชาย โดยสามารถบอกได้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏภายนอกได้ เช่น ผู้ชายผมสั้น ผู้หญิงผมยาว ผู้ชายสวม
กางเกง ผู้หญิงสวมกระโปรง เป็นต้น  แต่ถ้าหากเราน าตุ๊กตาที่มีผมยาว และนุ่งกางเกง  แล้วถามเด็ก
ว่าเป็นเพศใด เด็กก็จะบอกได้ว่าเป็นตุ๊กตาผู้หญิง  นี่แสดงว่าเด็กสามารถปรับความแตกต่างเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจได้ และนอกจากนี้แล้ว เด็กคนนั้นก็ยังมีความคิดอีกว่า เด็กผู้หญิงสามารถนุ่งกางเกงได้ ซึ่ง
เป็นกระบวนการปรับสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นความรู้ใหม่  โดยการเปลี่ยนความเข้าใจเดิมนั่นเอง 
   การประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญาของเพียเจต์ โดยด าเนินการดังนี้ 
   1. การจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆ เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลต่างๆ เข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญา 
   2. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น ควรจัด
ประสบการณ์ท่ีเป็นความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความเดิม 

   3. การส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียนควรให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
เกิดความสงสัย ต้องการศึกษา ค้นคว้า ทดลองเพ่ือหาค าตอบ  
  2.5 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล 

   ออซูเบล (Ausubel) ผู้เป็นเจ้าของทฤษฎีได้อธิบายการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
(Meaningful Learning) ว่าเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้ใหม่กับความรู้ที่ได้
เก็บไว้ในความทรงจ า และจะสามารถน าไปใช้ในอนาคต การเรียนรู้ที่ดีและมีความหมายควรให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้มโนทัศน์แบบกว้าง (Advance Organizer) ที่ครอบคลุมความคิดรวบยอดในเรื่องที่จะเรียนก่อน
แล้วจึงน าเสนอมโนทัศน์หรือบทเรียนที่สอดคล้องกับมโนทัศน์ที่สอนไว้จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียน
ใหม่ได้ง่ายขึ้น 

   การน าทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายไปใช้ในการเรียนการสอน มีดังนี้ 
   1. เพ่ือให้ผู้มีความเข้าใจมโนทัศน์ในเรื่องที่จะเรียนง่ายขึ้น ควรมีการน าเสนอ 

มโนทัศน์กว้างที่ครอบคลุมบทเรียนที่จะเรียนก่อน จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนได้ง่ายขึ้น 
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   2. ก่อนน าเสนอบทเรียนใหม่ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวม หรือประเด็น
ของสิ่งที่จะเรียนก่อน โดยท าในรูปของผังความคิด แล้วจึงให้เรียนรู้แต่ละเรื่องตามท่ีเสนอไว้ 
   3. การเรียนรู้จะมีความหมายถ้าผู้เรียนได้สรุปสิ่งที่เรียนเป็นแผนภาพ แผนภูมิ
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เรียน 

   4. การเรียนรู้จะมีความหมายถ้าสิ่งที่เรียนสอดคล้องกับชีวิตจริง 
 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanist) 

  นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม มีความเห็นแตกต่างจากกลุ่มพฤติกรรมนิยมและปัญญานิยม
โดยโรเจอร์ (Rogers, 1969: 299) ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญของนักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีแนวคิดว่า จุดมุ่งหมาย
ของการศึกษา คือการที่ศักยภาพของมนุษย์ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ีผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้ว
ย่อมสามารถยังชีวิตอยู่ได้ด้วยความรู้สึกนึกคิดที่เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้  
มาสโลว์ (Maslow, 1971: 185)  บุคคลส าคัญอีกท่านก็แสดงทัศนะว่าหน้าที่ของโรงเรียนก็คือ การให้
ผู้เรียนได้หันมามองดูตนเอง  ส ารวจตนเอง  การรู้จักตนเองนี้  จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดค่านิยมขึ้น 
กระบวนการเรียนรู้เป็นไปในลักษณะของการ“พ่ึงตนเอง” เป็น“กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีพ”แนวคิด
ทฤษฎีที่ส าคัญตามจิตวิทยามนุษยนิยม มีดังนี้ 
  3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของมาสโลว์ 

   มาสโลว์ (Maslow) เสนอทฤษฎีที่ได้มาจากผลการศึกษาค้นคว้าติดตามพฤติกรรม
ของมนุษย์ปกติ จึงเป็นจิตวิทยาที่เกี่ยวพันกับชีวิตหรือความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยตรง โดยมาสโลว์
ชี้ให้เห็นว่า จิตวิทยาทั่วไปไม่สามารถศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะชั้นสูงของมนุษย์ เช่นความเสียสละ 
ความไม่เห็นแก่ตัว ศักดิ์ศรีของมนุษย์ การค้นหาความจริงและความงามได้ คุณลักษณะชั้นสูงของ
มนุษย์นี้จะแสดงออกมาให้เห็นว่าคนเป็นอะไรก็ได้ อุดมคติของคนใดคนหนึ่งก็คือความรู้สึกนึกคิด     
ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการรับรู้ในตนเองหรือเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง และความรู้สึกนึกคิด  จากการ
รับรู้หรือเข้าใจตนเองนี้ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อความต้องการขั้นพ้ืนฐานได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ 
โดยมาสโลว์แบ่งความต้องการพ้ืนฐานไว้ 5 ขั้น และความต้องการเหล่านี้จะต้องถูกตอบสนองเป็น
ล าดับขั้น โดยขั้นแรกจะต้องได้รับการตอบสนองที่สมบูรณ์ก่อน จึงจะมีความต้องการในล าดับต่อๆไป
รายละเอียดแต่ละข้ัน มีดังนี้ (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2550: 161-162) 
   3.1.1 ความต้องการทางร่างกาย (Physical Need)  

    เป็นความต้องการขั้นต่ าหรือขั้นมูลฐานของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุด
ในการด ารงชีวิต คือ อาหาร อากาศ น้ า ที่อยู่อาศัย แสงสว่าง เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ความต้องการ 

การพักผ่อน ความต้องการทางเพศ และความพอใจในสิ่งต่างๆ 
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   3.1.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) 

    เป็นความต้องการที่อยู่ในล าดับขั้นที่สูงกว่าความต้องการทางร่างกาย 
ความต้องการในระดับนี้ เป็นความต้องการทางด้านความรู้สึกในความปลอดภัย และความมั่นคงของ
ชีวิต เช่น ความอบอุ่นของจิต การปราศจากการข่มเหง รบกวน บังคับเข็ญจากผู้อ่ืน ความรู้สึกมั่นคง
และปลอดภัยดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อความต้องการทางร่างกาย ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีและ
สมบูรณ์ และคนเราค านึงถึงความปลอดภัยน้อย ถ้าร่างกายยังหิว ขาดเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

   3.1.3 ความต้องการความรัก (Love Need)  

    เป็นความต้องการที่อยู่ในระดับสูงกว่าขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นความต้องการ
ความปลอดภัย ความต้องความรักนี้ เป็นความรู้สึกในลักษณะของความรักใคร่ กลมเกลียวเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นความรู้สึกอยากจะรักและอยากจะได้รับความรักจากบุคคลที่ตนรัก
เช่นกัน การที่ตนได้รับการยอมรับจากกลุ่มชนใดๆ นั้น ย่อมน าความภาคภูมิใจและความชื่นบานมาสู่
ตนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้คนเราเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น  

อีกด้วย 

   3.1.4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคม (Esteem Need)  

    เป็นความต้องการที่ต่อเนื่องมาจากระดับ 3 กล่าวคือเมื่อบุคคลใดได้รับ
การยอมรับว่าตนเป็นสมาชิกของสังคมเพียงเท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องการเหตุผลมาอ้างอิงประกอบอีก
ด้วยว่า ท าไมตนจึงได้รับการยอมรับ ซึ่งเนื่องมาจาก ความรู้  ความสามารถหรือบุคลิกภาพที่ดีก็ได้ 
ความต้องการในระดับนี้เป็นความต้องการให้เป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องในความรู้ ความสามารถ 
บุคลิกภาพต่างๆ มีความรู้สึกว่าตนได้รับความสนใจและยกย่องจากสมาชิกในกลุ่ม 

   3.1.5 ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง (Self-Actualization Need)  

    เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ เป็นความรู้สึกเมื่อกระท าสิ่งใด
ไปแล้วและประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมาย ก็จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมันในตนเอง
ยิ่งขึ้น ความต้องการในระดับนี้เป็นขั้นซึ่งยากที่จะได้รับ 

   ในการน าทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ไปประยุกต์ สรุปได้ดังนี้ 
   1.  การจัดการเรียนการสอนต้องค านึงและตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน 

   2.  ผู้สอนควรวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลถึงความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน
เพ่ือออกแบบการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 

   3.  ในการจัดการเรียนการสอนควรสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร สนองความ
ต้องการของผู้เรียน ให้อิสรภาพและเสรีภาพ ความรักและความอบอุ่นแก่ผู้เรียน 
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  3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดโรเจอร์ส 

   โรเจอร์ส (Rogers) เป็นผู้ให้ก าเนิดทฤษฎี ให้ความส าคัญของลักษณะตัวบุคคล
มากกว่าสิ่งแวดล้อม โรเจอร์ส และมาสโลว์ มีแนวคิดตรงกันในเรื่องบูรณาการและศักยภาพของคน  
ถ้าศักยภาพของคนได้รับการบูรณาการหรือพัฒนาสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้ว คนก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่
อย่างสมบูรณ์ โรเจอร์สเสนอว่าผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ช่วยให้การงอกงามและพัฒนาการเป็นไปได้ง่ายขึ้น
นั้นเปรียบเสมือนกับผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนนั้นง่ายโดยใช้วิธีการทางอ้อม 
(Nondirective) หรือผู้รับบริการเป็นจุดศูนย์กลาง (Client Centered) โดยมีหลักการ ดังนี้ (สุรางค์ 
โค้วตระกูล, 2550: 334–335) 
   3.2.1 มนุษย์มีศักยภาพตามธรรมชาติส าหรับเรียนรู้ 
   3.2.2 การเรียนรู้ที่ส าคัญจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเห็นว่าสิ่งที่เรียนมีความสัมพันธ์
กับวัตถุประสงคส์ าหรับผู้เรียน 

   3.2.3 การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบตัวเองเมื่อมโนภาพ
ของตัวเองดูน่ากลัวผู้เรียนจะต่อต้าน 

   3.2.4 ถ้าใช้การขู่บังคับภายนอกให้น้อยที่สุดการเรียนรู้ จะเป็นไปด้วยดี 
ผู้เรียนจะยอมรับ และดูดซึมเข้าไปได้ง่าย 

   3.2.5 ถ้าความน่ากลัวของผู้เรียนต่ า ผู้เรียนจะรับประสบการณ์ด้วยวิธีต่างๆ 
และการเรียนรู้ก็ด าเนินไปได ้

   3.2.6 การเรียนรู้ที่ส าคัญส่วนมากได้มาจากการลงมือท า 

   3.2.7 การเรียนรู้จะง่ายขึ้น ถ้าผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในกระบวนการเรียน 

   3.2.8 การเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคคล เป็นการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดความคงทน
ถาวรทั้งด้านความรู้สึกและสติปัญญา     
   3.2.9 การพ่ึงตนเอง ความคิดริเริ่ม ความเชื่อตนเอง จะได้รับการพัฒนาง่าย
ขึ้นเมื่อเน้นการวิจารณ์ตนเอง และการประเมินตนเองเป็นส าคัญ และการประเมินโดยคนอ่ืนถือ 

เป็นรอง 
   3.2.10 การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ทางสังคมมากที่สุดในโลกปัจจุบัน คือการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ การเปิดรับประสบการณ์อยู่เสมอ 

   การน าทฤษฎีการเรียนรู้ของโรเจอร์ส ไปประยุกต์ใช้ด าเนินการได้ ดังนี้ 
   1. การจัดสภาพการเรียนการสอนที่มีบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย น่าไว้วางใจ
จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 



43 

 

 
ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา 

   2. ผู้ เรียนมีศักยภาพและแรงจูงใจที่จะเรียนรู้อยู่ในตน ผู้สอนเป็นผู้ อ านวย 

ความสะดวก ชี้แนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   3. การจัดการเรียนการสอนควรเน้นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเป็นส าคัญ 

   4. การจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู ้ร ับผิดชอบในการท างาน  
ในการสร้างงานด้วยตนเอง รวมทั้งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสประเมินผลงานของตนเอง ประเมินการเรียนรู้
ด้วยเอง 
  3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของโคมส์ 
   โคมส์ (Comb) เสนอแนวคิดว่าความรู้สึกของผู้เรียนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ 
เพราะความรู้สึกและเจตคติของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   การเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของโคมส์ ให้ความส าคัญ
ของความรู้สึก เจตคติต่อการเรียนพอๆกับความรู้ทางสติปัญญาที่ผู้เรียนได้รับ การเรียนการสอนจึงต้อง
บูรณาการทั้งด้านความรู้ความรู้สึกและเจตคตขิองผู้เรียน 

  3.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดโนลส์ 
   โนลส์ (Knowles) เสนอแนวคิดการเรียนรู้ที่ส าคัญดังนี้ 
   3.4.1 ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   3.4.2 การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นกระบวนการภายใน อยู่ในการควบคุมของ 
แต่ละคน ผู้เรียนจะน าประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และค่านิยมต่างๆเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   3.4.3 มนุษย์จะเรียนรู้ได้ดีหากมีอิสระที่จะเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องการและ 
ด้วยวิธีการที่ตนเองพอใจ 

   3.4.4 มนุษย์ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตน เอกัตบุคคลเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มนุษย์
ควรได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาความเป็นเอกัตบุคคลของตน 

   3.4.5 มนุษย์เป็นผู้มีความสามารถและมีเสรีภาพที่จะตัดสินใจ และเลือก
กระท าสิ่งต่างๆตามที่ตนเองพอใจ และรับผิดชอบในผลการกระท านั้น 

   การเรียนรู้ตามแนวคิดโนลส์เน้นการเรียนรู้ที่มีอิสระ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
มีเสรีภาพในการเลือก ตัดสินใจและรับผิดชอบด้วยตนเอง โดยส่งเสริมความเป็นเอกัตบุคคลของผู้เรียน 

  3.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของแฟร์ 
   แฟร์ (Faire) เสนอแนวคิดการเรียนรู้ที่ส าคัญคือ ผู้เรียนต้องได้รับการปลดปล่อย
จากการกดขี่ของผู้สอนที่สอนแบบเก่า ผู้เรียนมีศักยภาพและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะกระท า 

สิ่งต่างๆด้วยตนเอง 
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   การเรียนการสอนตามแนวคิดแฟร์ เน้นการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นอิสระ 
ส่งเสริมการให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพ ใช้จินตนาการที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยตนเอง 
  3.6 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดนีล 

   นีล (Neil) ให้ความส าคัญว่ามนุษย์เป็นผู้มีศักดิ์ศรี มีความดีโดยธรรมชาติ หาก
มนุษย์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น บริบูรณ์ไปด้วยความรัก มีอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษย์พัฒนา 
ไปในทางท่ีดีทั้งต่อตนเองและสังคม 

   การเรียนการสอนตามแนวคิดของนีล เน้นให้การสร้างบรรยากาศแห่งความรัก
และความอบอุ่น เน้นอิสรภาพเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และทัศนะต่างๆด้วยตนเอง 
   แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยมอธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน พอสรุปได้ดังนี้ 
   1. การเรียนที่ดีจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกันเอง มีการยอมรับซึ่งกัน
และกัน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนตั้งอยู่บนรากฐานของการยอมรับซึ่งกันและกัน 

   2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมการเรียนการสอน 

   3. ผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนการสอน ผู้สอนเป็นเพียงผู้สนับสนุนส่งเสริม
ให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี บทบาทของผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า 
   4. วิธีการเรียนรู้มีหลายรูปหลายแบบและหลายกิจกรรม แต่ละคนก็เลือกเรียน
ตามความสนใจ ผู้สอนไม่ควรก าหนดกิจกรรมไว้อย่างแน่นอน เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็นของตนเองได้อย่างเสรี และตามระดับพัฒนาการของตน 

   5. สมรรถภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนการแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน การจัดการเรียนการสอนต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   6. สนับสนุนให้มีการประเมินผลด้วยตนเองเพ่ือเสริมพลังการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

   7. กระบวนการเรียนการสอนยึดประสบการณ์เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
 4. การเรียนรู้ตามแนวคิดของกานเย่ 
  นอกจากแนวคิดการเรียนรู้ของจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม
และมนุษยนิยมแล้ว แนวคิดที่ส าคัญที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอีกแนวคิดหนึ่งคือแนวคิด
ของกานเย่ (Gagne’) นักจิตวิทยาและนักศึกษาที่มีแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Eclecticism) 

โดยกานเย่ได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
  4.1 ประเภทของการเรียนรู้ 
   กานเย่จัดประเภทของการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นจากง่ายไปหายาก 8 ประเภท ได้แก ่
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   4.1.1 การเรียนรู้สัญญาณ (Signal Learning)  

    เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ
นอกเหนืออ านาจจิตใจเป็นกลไกธรรมชาติ 
   4.1.2 การเรียนรู้สิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimulus Response Learning)  

    เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
เป็นการเรียนรู้ที่อินทรีย์ตอบสนองสิ่งเร้าที่รับเข้ามา 
   4.1.3 การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง (Chaining)  

    เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่ต่อเนื่องกัน
ตามล าดับ เป็นพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการกระท า การเคลื่อนไหว 

   4.1.4 การเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal Association)  

    เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา การใช้ภาษาในการตอบสนองสิ่งเร้า 
ใช้ภาษาในการสื่อสาร 

   4.1.5 การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination Learning)  

    เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่ งต่างๆ
โดยเฉพาะความแตกต่างตามลักษณะของวัตถุ 
   4.1.6 การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning)  

    เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่มีความเหมือนกันหรือ
แตกต่างกัน พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังสิ่งอื่นๆท่ีนอกเหนือจากที่เคยเห็นมาก่อนได้ 
   4.1.7 การเรียนรู้กฎ (Rule Learning) 

    เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมหรือเชื่อมโยงความคิดรวบยอดต่างๆ  
   4.1.8 การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving Learning)  

    เป็นการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา โดยน ากฎเกณฑ์ต่างๆมาใช้ การเรียนรู้
แบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดในตัวผู้เรียน 

  4.2 สมรรถภาพในการเรียนรู้ 
   กานเย่ได้แบ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้ 5 ประการดังนี้ 
   4.2.1 สมรรถภาพในการเรียนรู้ข้อเท็จจริง (Verbal Information)  

    เป็นความสามารถในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆโดยอาศัยความจ าและ
ความสามารถในการระลึกได้ 
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   4.2.2 ทักษะเชาวน์ปัญญา (Intellectual Skills)  

    เป็นความสามารถในการใช้สมองคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลประสบการณ์ 
ความรู้ ความคิดในด้านต่างๆนับตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่ง่ายๆไปสู่ที่ยากสลับซับซ้อน
มากขึ้น 

   4.2.3 ยุทธศาสตร์ในการคิด (Cognitive Strategies)  

    เป็นความสามารถของกระบวนการท างานภายในสมองของมนุษย์    
ในการควบคุมการเรียนรู้  การเลือกรับรู้  การแปลความและการดึงความรู้ความจ า ความเข้าใจ 
กระบวนการคิด และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ 
   4.2.4 ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skills)  

    เป็นความสามารถความช านาญในการปฏิบัติ หรือการใช้อวัยวะต่างๆ
ของร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ 

   4.2.5 เจตคต ิ(Attitudes)  

    เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจ
ของบุคคลนั้นในการเลือกกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  4.3 เหตุการณ์การเรียนรู้ของกานเย่ 
   กานเย่ได้เสนอเหตุการณ์การเรียนรู้ 9 เหตุการณ์ (Nine Evens) ที่น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   4.3.1 สร้างความสนใจ (Gaining Attention) 

    เป็นขั้นที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน 

   4.3.2 แจ้งจุดประสงค์ (Informing the Learner of the Objective)  

    เป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายและผลที่จะได้รับจากการเรียน
บทเรียนนั้นโดยเฉพาะ 

   4.3.3 กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความเดิมที่จ าเป็น (Stimulating Recall of 

Prerequisite Learned Capabilities) 

    เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการเชื่อมโยง เป็นพ้ืนฐานที่ท า
ให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่ 
   4.3.4 เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the Stimulus) 

    เป็นการเริ่มกิจกรรมของบทเรียนใหม่ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่เหมาะสมมาประกอบการเรียนการสอน 
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   4.3.5 ให้แนวทางการเรียนรู้ (Providing Learning Guidance)  

    เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเห็นช่องทางในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอน
อาจแนะน าวิธีการท ากิจกรรม แนะน าแหล่งค้นคว้าเป็นการน าทาง ให้แนวทางให้ผู้เรียนไปคิดเอง 
   4.3.6 ให้ลงมือปฏิบัติ (Eliciting the Performance)  

    เป็นการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
   4.3.7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

    เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้ผลการการปฏิบัติงาน ผลการเรียนรู้ 
   4.3.8 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ (Assessing the 

Performance) 

    เป็นขั้นการวัดและประเมินผลว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใด 

   4.3.9 ส่งเสริมความแม่นย าและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing Retention 

and Transfer) 

    เป็นการสรุป ทบทวนความรู้ที่เรียนมา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน 
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่การเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น 

   การน าแนวคิดของกานเย่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สรุปได้ดังนี้ 
   1. การจัดการเรียนการสอนควรต้องให้สอดคล้องกับประเภทความรู้ 
   2. การเรียนรู้ในระดับสูงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องพัฒนาแต่ความคิดระดับสูง  
ย่อมต้องอาศัยความรู้พ้ืนฐาน การเรียนการสอนต้องเริ่มความรู้พ้ืนฐานที่ดี 
   3. การเรียนรู้ตามเหตุการณ์การเรียนรู้ 9 ขั้น สามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งที่
เสนอขั้นกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีผู้น ามาใช้แพร่หลาย โดยเฉพาะการพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป
ที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การท าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 

บทสรุป 

 ปรัชญาการศึกษา และจิตวิทยาการศึกษา เป็นสองเสาหลักที่เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการ
จัดการศึกษา ที่ผู้สอนจ าเป็นมีความเข้าใจเพ่ือการน าไปเชื่อมสู่มโนทัศน์อ่ืนๆของการเรียนการสอน 

 ปรัชญาการศึกษาที่เป็นสากลที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนมี 5 แขนง
ได้แก่ ปรัชญาสารัตถนิยมที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้ที่เป็นแก่นสาระอันเป็นประโยชน์ ถือเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม ปรัชญานิรันตรนิยม เน้นการถ่ายเนื้อหา สาระแก่นความรู้ที่เป็นนิรันตร์ เพ่ือให้
เกิดปัญญาแก่ผู้เรียน ปรัชญาพิพัฒนนิยม เน้นการเรียนรู้สาระการเรียนรู้โดยกระบวนการ ลงมากระท า 
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เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ปรัชญาปฏิรูปนิยม 
เน้นผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการลงมือกระท าเช่นกัน แต่สิ่งที่เพ่ิมเติมคือเน้นให้
ผู้เรียนเตรียมพร้อมส าหรับสังคม ผู้เรียนสามารถชี้น าสังคมไปสู่สังคมที่ดีได้ และปรัชญาอัตถิภาวะเป็น
ปรัชญาที่มีแนวคิดมนุษย์มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งความสามารถ ความถนัด 
ความสนใจ การจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 จิตวิทยาการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะอธิบายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของผู้เรียน
ควรมีแนวทางอย่างไร จิตวิทยาการศึกษาที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนคือจิตวิทยาพัฒนาการ
และจิตวิทยาการการเรียนรู้ 
 จิตวิทยาพัฒนาการอธิบายถึงผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี มีสิทธิภาพขึ้นกับพัฒนาการตามวัยของ
ผู้เรียน จิตวิทยาพัฒนาการที่ส าคัญคือทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ที่แบ่งการเรียนรู้   
ของคนเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นแรกเป็นขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส ขั้นที่สองเป็นขั้นปฏิบัติการคิดรูปธรรม 
แบ่งเป็น 3 ขั้นย่อยคือ ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด ขั้นสัญชาตญาณ และขั้นการคิดแบบรูปธรรม 
ขั้นที่สามเป็นขั้นปฏิบัติการคิดนามธรรม เป็นช่วงวัยที่เด็กมีความคิดที่ซับซ้อน คิดหาเหตุผล คิดสิ่ง     
ที่นามธรรมนอกเหนือจากสิ่งแวดล้อมที่ประสบอยู่ บรูเนอร์ที่แบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ ออกเป็น 3 ขั้น 
คือ ขั้นแรกคือขั้นการเรียนรู้จากการกระท า เรียนรู้จากของจริง ขั้นที่สองเป็นขั้นการเรียนรู้จาก
ความคิด เรียนรู้จากภาพแทนของจริง ขั้นที่สามเป็นขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม เรียนรู้จาก
สิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรม ใช้สัญลักษณ์แทนความคิด 

 จิตวิทยาการเรียนรู้อธิบายถึงหลักการ แนวคิดที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคคลโดยผ่านการ
พิสูจน์ ทดสอบ จิตวิทยาการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญานิยม และกลุ่ม
มนุษยนิยม 

 จิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมเน้นการเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แนวคิดส าคัญของจิตวิทยากลุ่มนี้ได้แก่ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
คลาสสิคของพาฟลอฟ ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งเร้าและการตอบสนองของธอร์นไดค์  ทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่องของกัทธี ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์ ทฤษฎีการวางแบบการกระท าของส
กินเนอร์ เน้นการเสริมแรงมีความส าคัญต่อการเรีบยนรู้ของบุคคล 

 จิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ให้ความส าคัญของการเรียนรู้เป็นกระบวนการทาง
ปัญญา เป็นกระบวนการภายในสมอง  แนวคิดส าคัญของจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มนี้ได้แก่ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของเกสตัลต์ ทฤษฎีสนามของเลวิน ทฤษฎีเครื่องหมายของทอลแมน ทฤษฎีปัญญาของเพียเจต์ 
และทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของออซูเบล 
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 จิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม ให้ความส าคัญของความเป็นปัจเจกชน บุคคลมีความแตกต่างใน
ศักยภาพในการเรียนรู้ตามความสามารถความถนัด และความสนใจ แนวคิดส าคัญของจิตวิทยาการ
เรียนรู้กลุ่มนี้คือ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของมาสโลว์ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของโรเจอร์ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดโคมส์ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของโนลส์ ทฤษฎีการเรียนรู้ตามและ
แนวคิดนีล 

 สุดท้ายเป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนของจิตวิทยาการเรียนรู้ทั้งสามกลุ่ม โดย
กานเย่อธิบายการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนแบบผสานผสานโดยจัดล าดับการเรียนรู้ไว้ 8 ประเภท
จากง่ายไปหายาก   
 



บทท่ี 3 

หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 
 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการเรียนการสอน หรือหลักการสอน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากทฤษฎี
การเรียนรู้กลุ่มต่างๆ และน าเสนอแนวคิดทางการเรียนการสอนหรือแนวคิดทางการสอนส าคัญที่
น ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยน าเสนอทั้งแนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ การเรียนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตัคติวิสต์ของเพียเจต์  วายกอ็ตสกี้ และเพเพิร์ต  

ทฤษฎีประมวลสารสนเทศและเมตาคอกนิชั่น การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน การบูรณาการ การเรียน
แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้อย่างมีความหมาย การเรียนเพ่ือการรอบรู้ 
และการเรียนรู้ตามแนวคิดรูปแบบ CIPPA มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หลักการเรียนการสอน 

 หลักการเรียนการสอน หรือหลักการสอน หมายถึงข้อความรู้ที่พรรณนา อธิบาย ท านาย 
ปรากฏการณ์ต่างๆทางการเรียนการสอน ที่ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบและการยอมรับว่าเชื่อถือได้ 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

 หลักการเรียนการสอนมาจากจิตวิทยาการเรียนรู้ที่ได้ท าการทดลอง พิสูจน์มาเป็นทฤษฎี
การเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพฤติกรรมนิยม ปัญญานิยม และมนุษยนิยม สามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ได้ ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอน 

 

ทฤษฎี/หลักการการเรียนรู้ หลักการเรียนการสอน 

กลุ่มพฤติกรรมนิยม 

1. เมื่อมีการวางเงื่อนไขที่เหมาะสมบุคคลจะ
มีพฤติกรรมการตอบสนองสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข
ที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าโดยธรรมชาติ 

 

1. การจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการโดยธรรมชาติของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดี เช่น ผู้เรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ 
แต่ชอบเกม ชอบคอมพิวเตอร์ เมื่อจัดการเรียน 

การสอนคณิตศาสตร์ผ่านเกม คอมพิวเตอร์ ผู้เรียน 

จะสนุกและชอบการเรียนคณิตศาสตร์ได้ 
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                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

ทฤษฎี/หลักการการเรียนรู้ หลักการเรียนการสอน 

2. บุคคลเกิดการเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อม 2. การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนทั้งด่านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาก่อนเรียนเป็นสิ่งจ าเป็น 
ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ในการเรียนการสอน
จึงมักมีข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน 

3. บุคคลจะเกิดทักษะเมื่อฝึกบ่อยๆ 3. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ควรให้ผู้เรียนได้ฝึกกระท าพฤติกรรมที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดบ่อยๆ ทั้งทักษะทางสติปัญญา ทักษะ
ทางกาย เช่น การให้ผู้เรียนได้คิดค านวณบ่อยๆ
ผู้เรียนจะเกิดทักษะการค านวณ การให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะปฏิบั ติ ต่ างๆต้องให้ ผู้ เรียน ได้มี โอกาส
แสดงออกซึ่งทักษะเหล่านั้นบ่อย เช่น การฟัง พูด 
อ่าน เขียน การร า การเล่นกีฬาต่างๆ เป็นต้น  

4. เมื่อบุคคลได้รับผลการกระท าที่พึงพอใจ
ย่อมต้องการเรียนรู้ต่อไป 

4. การจัดการเรียนการสอนควรให้นักเรียนได้ทราบ
ผลการกระท าของตนเองว่าถูกหรือผิด และ     

การกระท าถูกจะเป็นพลังให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป 
แต่การกระท าที่ผิดจะเป็นบทเรียนที่ส าคัญ และ
ผู้ สอนควรให้ ข้ อมู ลป้ อนกลับถึ งการกระท า         
ที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร  

5. การลองถูกลองผิดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้     
ที่คงทน 

5. การจัดการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดยการลองถูกลองผิดบ้างจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
จดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี และเกิดความภาคภูมิใจ 

6. บุคคลเมื่อร่างกายเกิดความเม่ือล้า  
    การเรียนรู้จะลดลง 

6. การจัดการเรียนการสอนควรใช้เวลาให้เหมาะสม
กับสภาพร่างกายของผู้ เรียน มีการพักกิจกรรม   
เมื่อร่างกายเมื่อยล้า  
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                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอน (ต่อ) 

ทฤษฎี/หลักการการเรียนรู้ หลักการเรียนการสอน 

7. บุคคลจะยึดแบบแผนพฤติกรรมที่ตอบสนอง
สิ่งเร้าแล้วประสบผลส าเร็จ เป็นแบบแผน
ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป 

7. การจัดการเรียนการสอนควรเน้นให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อยให้ผู้ เรียนจบ
บทเรียนโดยได้รับค าตอบที่ผิดๆเพราะจะท าให้
ผู้เรียนจดจ า และยึดเป็นแบบแผนในการกระท า 
จนเป็นนิสัย การจัดการเรียนการสอนที่คล้ายคลึง
เชื่อมโยงกับความรู้ที่ เคยได้รับจะท าให้สามารถ  
น าประสบการณ์เดิมเป็นแบบแผนในการเรียนรู้ได้ 

8. การให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที่ เป็นนิสัย 
ต้องให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างต่อเนื่อง 

8. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือบ่มเพาะลักษณะนิสัย
ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องจึงควรมี
กิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนหลังจากการเรียนการสอน
ในห้องเรียน เช่น ในห้องเรียน ผู้เรียนเรียนเรื่อง
ประชาธิปไตย นอกห้องเรียนก็ควรมีกิจกรรมเสริม
ประชาธิปไตย ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ    
การมีสัมมาคารวะ เป็นต้น  

9. เมื่อใกล้บรรลุเป้าหมายบุคคลจะแสดง
สมรรถภาพในการตอบสนองมากข้ึน 

9. การจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้ เรียนทราบถึง
เป้าหมายของการเรียน และควรให้ผู้เรียนได้รู้ว่า 
ผลการกระท าอยู่ในช่วงใดเป็นระยะ เมื่อใกล้ที่
ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายควรให้ผู้ เรียนทราบและ
เสริมแรงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

10. การกระท าใดๆถ้าได้รับการเสริมแรง   
จะมีแนวโน้มเกิดขึ้นอีก ส่วนการกระท าที่
ไม่มีการเสริมแรงมีแนวโน้มที่การกระท า
นั้นจะลดลง 

10.ในการจัดการเรียนการสอนเมื่อผู้เรียนได้ลงมือ
กระท ากิจกรรมใดๆประสบผลส าเร็จแล้วควร
เสริมแรงเพ่ือให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
ต่อไป 
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                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอน (ต่อ) 

ทฤษฎี/หลักการการเรียนรู้ หลักการเรียนการสอน 

11. การเสริมแรงทางลบโดยใช้การลงโทษ   
ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว 

11. การเสริมแรงทางลบโดยการลงโทษ ควรระมัดระวัง
ในการน ามาใช้จัดการเรียนการสอนอาจท าให้
ผู้เรียนขาดแรงจูงใจ ไม่ต้องการจดจ าบทเรียน    
ที่เรียน 

กลุ่มปัญญานิยม 

12. การเรียนรู้ เป็นกระบวนทางความคิด 
เป็นการหยั่งเห็น คือการค้นพบหรือเกิด
ความเข้าใจในช่องทางการแก้ปัญหา
อย่างฉับพลัน จากการรับรู้สิ่งเร้าโดย
ส่วนรวม 

 

12. การจัดการเรียนการสอนควรจัดสถานการณ์สิ่งเร้า
ที่เป็นส่วนรวม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดคน้หา
ความรู้ ค าตอบด้วยตนเอง  

13. บุคคลจะเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็น
ส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย 

13. การจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนรับรู้และ
เรียนรู้ส่วนรวมทั้งหมดแล้วจึงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ส่วนย่อยที่เป็นองค์ประกอบของส่วนรวม 

14. การรับรู้สิ่งเร้าที่ถูกต้องจะน าไปสู่การเรียนรู้
ที่ถูกต้อง ถ้าการรับรู้ผิดพลาด บิดเบือน
จากความเป็นจริง การเรียนรู้ย่อมไม่ถูกต้อง
ไปด้วย 

14. การจัดสถานการณ์ ตัวอย่างที่เป็นสิ่งเร้าต้องชัดเจน
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

15. พฤติกรรมของบุคคลมีพลังและทิศทาง 
สิ่งใดที่อยู่ในความสนใจและต้องการจะ
มีพลังทางบวก สิ่งที่อยู่นอกความสนใจจะมี
พลังทางลบ 

15. การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิด 
ความสนใจ ใส่ใจกับบทเรียน และจัดสภาพ แวดล้อม
ทั้งกายภาพและทางจิตวิทยา ให้ดึงดูดความสนใจ
และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

16. การสร้างแรงจูงใจหรือแรงขับท่ีจะ
น าไปสู่ทิศทางหรือจุดหมายที่ต้องการ
เป็นสิ่งจ าเป็น 

16. การเรียนการสอนควรมีการเร้าความสนใจให้ผู้เรียน
เกิดความต้องการเรียนรู้ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย 

 

 

 

 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอน (ต่อ) 
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                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

 

ทฤษฎี/หลักการการเรียนรู้ หลักการเรียนการสอน 

17. บุคคลมีสนามชีวิตที่ประกอบด้วยตัวตน 
และสิ่งแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อม
ทั้งทางจิตวิทยาและกายภาพที่สอดคล้อง
กับความต้องการ ความสนใจท าให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี 

17. การจัดการเรียนการสอนควรเน้นให้ผู้เรียนอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ความสนใจ และจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนมีสมาธิ     
ที่จดจ่อกับบทเรียน 

18. ในการเรียนรู้ต่างๆผู้เรยีนจะมีความคาดหวัง
ในรางวัล หากรางวัลที่คาดหวังว่าจะได้รับ
ไม่ตรงตามความพอใจและความต้องการ 
ผู้เรียนจะแสวงหารางวัลหรือสิ่งที่ต้องการ
ต่อไป 

18. การจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดหรือรับรู้เป้าหมาย ความคาดหวัง
ในการเรียนรู้ก่อนเริ่มบทเรียน และพยายาม
ชี้ให้เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ 

19. ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้ เครื่องหมาย 
สัญลักษณ์ สถานที่และสิ่งอ่ืนๆที่ เป็น
เครื่องชี้ทางตามไปด้วย ขณะที่ผู้เรียน
พยายามจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง 

19. ในการจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้นักเรียน
วางแผนการท ากิจกรรมไปสู่จุดหมายปลายทางที่
ก าหนด แล้วคอยให้ค าแนะน าช่องทาง วิธีการสู่
จุดปลายเป็นระยะ 

20. ผู้เรียนสามารถที่จะปรับการเรียนรู้ไปตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจะไม่กระท าซ้ าๆ
ในทางที่ ไม่สนองความต้องการหรือ
วัตถุประสงค์ 

20. การจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียน  
ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการ กระบวนการที่หลากหลาย  
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
เพ่ือให้การเรียนรู้บรรลุตามเป้าหมาย 

21. บางครั้งการเรียนรู้ของบุคคลจะไม่เกิด
ทันที แต่จะแฝงไว้ในตนเอง เมื่อถึงเวลา
ที่เหมาะสมจึงจะแสดงออก 

21. การจัดการเรียนการสอนควรมีความยืดหยุ่น  
มีเวลาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดทบทวนแก้ปัญหา 
ไม่จ าเป็นต้องให้ได้ค าตอบทันทีทันใด 

22. กระบวนการเรียนรู้ของบุคคลมี 2 ลักษณะ 
คือกระบวนการดูดซึม(Assimilation) 

เป็นการเรียนรู้เมื่อความรู้ใหม่สอดคล้อง
กับความรู้เดิม  และกระบวนการปรับ
โครงสร้างความรู้ (Accommodation) 

เป็นการเรียนรู้ที่ 

22. ในการจัดการเรียนการสอนถ้าต้องการให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนใหม่ง่ายขึ้นและรวดเร็วควรจัด  
การเรียนรู้ ใหม่ ให้ สอดคล้องกับความรู้ เดิ ม        
แต่ถ้าต้องการให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการคิด    
ควรจัดการเรียนรู้ใหม่ที่ขัดแย้งกับความรู้เดิม 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย แสวงหาค าตอบ 
เพ่ือขจัดความสงสัย และเกิดเป็นความรู้ใหม่ 
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                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอน (ต่อ) 

ทฤษฎี/หลักการการเรียนรู้ หลักการเรียนการสอน 

     ความรู้ใหม่ไม่สอดคล้องกับความรู้เดิม 
ผู้เรียนจะเกิดความขัดแย้งทางปัญญา 
และพยายามปรับโครงสร้างความรู้ใหม่
เพ่ือให้เกิดความสมดุล 

 

23. การเรียนรู้จะมีความหมาย เมื่อผู้เรียน
เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ 
กับความรู้ที่ ได้ เก็บไว้ในความทรงจ า 
และสามารถน าไปใช้ในอนาคต การเรียนรู้
ที่ดีและมีความหมายควรให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้มโนทัศน์แบบกว้างก่อน แล้วจึง
น าเสนอมโนทัศน์ หรือบทเรียนที่สอดคล้อง
กับมโนทัศน์แบบกว้างที่ก าหนด 

23. ในการจัดการเรียนการสอนควรเสนอบทเรียน        
ให้มีความหมายส าหรับผู้เรียน สามารถท าได้โดย 

     1) การน าเสนอมโนทัศน์แบบกว้างที่ครอบคลุม
บทเรียนที่จะให้ผู้เรียนได้เรียน แล้วจึงน าเสนอ
บทเรียนที่สอดคล้องกับมโนทัศน์แบบกว้าง 
เช่น การน าเสนอมโนทัศน์ เกี่ยวกับทฤษฎี
ระบบ แล้วจึงให้ผู้เรียนได้เรียนเกี่ยวกับระบบ
ต่างๆของร่างกาย 

     2) จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
เพราะเรื่องราวในชีวิตประจ าเป็นความทรงจ าของบุคคล 

     3) ในการจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้ เรียน     
ได้เห็นภาพรวมของสิ่งที่จะเรียนรู้ แล้วจึงสอน
ส่วนย่อยๆที่ประกอบขึ้นเรื่องทั้งหมดที่จะให้
เรียนรู้ 

กลุ่มมนุษยนิยม 

24. บุคคลมีความต้องการพ้ืนฐานของชีวิต
เป็นล าดับขั้น คือ  ความต้องการทางกาย 
ความต้องการปลอดภัย ความต้องการใน
ความรัก ความต้องการในยอมรับนับถือ 
และความต้องการเป็นตัวของตัวเอง 

 

24. การจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงความพร้อม
ด้านร่างกายเป็นเบื้องต้น และบรรยากาศการเรียน
ควรส่งเสริมความอบอุ่น ความรัก การยอมรับนับถือ 
และให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในตนเอง 
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                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้และหลักการเรียนการสอน (ต่อ) 
 

ทฤษฎี/หลักการการเรียนรู้ หลักการเรียนการสอน 

25. บุคคลมีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 

25. การจัดการเรียนการสอนควรตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจ 
ความถนัด ส่งเสริมให้ท างานร่วมกัน     

26.  การเรียนที่ดีต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 26. การจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

27. การเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาทั้งด้าน
สติปัญญา และด้านความรู้สึกท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่คงทน 

27. การจัดการเรียนการสอนควรบูรณาการทั้งด้าน
พุทธิพิสัย(สติปัญญา) และด้านจิตพิสัย(ความรู้สึก) 
ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านสติปัญญาและสร้าง
ความประทับใจ ให้ผู้ เรียนมีความรู้สึกที่ดี ต่อ       
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 

28. การพ่ึงตนเอง การเชื่อมั่นในตนเองมี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ 

28. กิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ โดยตนเอง ส่งเสริมการท างานที่ท าให้
ผู้เรียนประสบผลส าเร็จเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น   
ในตนเอง ส่งเสริมการก ากับตนเองในการเรียนรู้ 

29. การประเมินตนเองมีความส าคัญท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้ดี 

29. การจัดการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประเมินผลงาน ผลการเรียนรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 

 จากการวิเคราะห์ทฤษฎี หลักการเรียนรู้จากจิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
หลักการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิเคราะห์และน า
หลักการการเรียนสอนไปสู่แนวคิดในการจัดกิจกรรม เช่น หลักการเรียนการสอนที่ว่า การเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนทั้งด่านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาก่อนเรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี ผู้สอนจึงต้องวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในขั้นน าเข้าสู่
บทเรียน อาจเป็นสถานการณ์ ข่าว เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน เป็นต้น การน าหลักการเรียน
การสอนเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะท าให้จัดการเรียนการสอนมีความเป็นศาสตร์มาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากหลักการเรียนการสอน มาจากทฤษฎี หลักการเรียนรู้ที่ค้นพบมาจากการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 
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                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

แนวคิดทางการเรียนการสอน 

 แนวคิดทางการเรียนการสอน (Instructional Approach) หรือแนวคิดทางการสอน (Teaching 

Approach) เป็นสิ่งที่อธิบาย ท านาย ปรากฏการณ์ทางการเรียนการสอน โดยทั่วไปแนวคิด ทฤษฎี
ดังกล่าว ได้มาจากการกลั่นกรองทางกลุ่มความคิดอาจไม่ได้ผ่านกระบวนการทดสอบ ทดลองเหมือน
หลักการเรียนการสอนที่กล่าวมา แต่กลุ่มความคิดเหล่านี้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือและน าไปใช้ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน แนวคิดทางการเรียนการสอนที่จะน าเสนอในที่นี้เป็นทั้งแนวคิดและ
ที่เป็นทฤษฎี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

แนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 แนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-centered Approach) หรือผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง (Learner-centered Approach) เป็นแนวคิดส าคัญที่เป็นแนวคิดใหญ่ที่ปรับเปลี่ยน
จากการเรียนการสอนที่เน้นครูหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered Approach) โดยเมื่อ
วิเคราะห์ที่มาส าคัญคือแนวคิดทางปรัชญาการศึกษา ซ่ึงปรัชญาสารัตถนิยม และนิรันตรนิยม เน้นการ
ถ่ายทอดเนื้อหาโดยผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอด การเรียนการสอนจึงเน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ส าหรับ
ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม ปฏิรูปนิยม และอัตถิภาวะนิยม เป็นปรัชญาที่แนวคิดเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางโดยปรัชญาการศึกษา พิพัฒนนิยม เน้นแนวคิดการเรียนรู้ที่ดีควรมาจากกระบวนการ     
การกระท าของผู้เรียน  ปรัชญาปฏิรูปนิยม มีแนวคิดการเรียนที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท า เรียนรู้โดย
กระบวนการเช่นเดียวกับพิพัฒนนิยม แต่สนใจในการเตรียมพร้อมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการอยู่
ในสังคม และชี้น าสังคมที่ดีได้ เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปัญหา และการแก้ปัญหาในสังคม การจ าลอง
สังคมในการเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับสังคม ส่วนปรัชญาการศึกษา       
อัตถิภาวะนิยมมีแนวคิดนักเรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล มีความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
ที่แตกต่างกัน การเรียนการสอนควรมุ่งสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
 จากแนวคิดการเรียนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางจากแนวคิดเชิงปรัชญาการศึกษา 

จึงพอสรุปความของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา(กระบวนการคิด) 

กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียน
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ให้ผู้ เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญต้องจัดให้สอดคล้องกับ 

ความสนใจความสามารถและความถนัดเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆใช้วิธีการเรียน
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                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

การสอนที่หลากหลาย ใช้หลากหลายแหล่งเรียนรู้ สามารถพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลายคือ 

พหุปัญญารวมทั้งเน้นการวัดผลอย่างหลากหลายวิธี 
 โดยทั่วไปการบ่งชี้บรรยากาศในการเรียนการสอนว่า ครูหรือผู้สอนเป็นศูนย์กลาง หรือ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะอยู่ที่บทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้  ถ้าผู้สอนมีบทบาทมากในกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนมีบทบาทน้อยกว่า ก็ถือว่าผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มาก ผู้สอนมีบทบาทน้อยกว่า ก็แสดงว่าผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอนนั้น การจัดการเรียนการสอนจะมีผู้สอนหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมาก
น้อยเพียงใด ก็ข้ึนอยู่กับบทบาทระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด บทบาทของ
ผู้เรียนและผู้สอนถือว่าเป็นดัชนี หรือตัวบ่งชี้หลักของการเรียนการสอนแบบนี้ อย่างไรก็ตาม ค าว่า
“บทบาทในการเรียนรู้” ในที่นี้ หมายถึง“การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัว” ซึ่งจะตรงกับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Active Learning Participation” กล่าวคือ ผู้เรียนจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้นั้นอย่างตื่นตัว กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น หรือให้ความสนใจ ใส่ใจ ในการท ากิจกรรม 
การเรียนรู้อย่างจริงจัง มีการตื่นตัวทั้งทางด้านร่างกาย ความคิด (สติปัญญา) ความรู้สึก (อารมณ์) 
และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (สังคม) หากผู้เรียนมีบทบาทหรือส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างตื่นตัวใน
กิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้มากเท่าไร ก็แสดงว่า ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นเท่านั้น  
 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นการจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอน
ที่ให้ผู้เรียนมีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างตื่นตัว (Active Learning Participation) 
ทั้งทางด้านกาย สติปัญญา อารมณ ์และสังคมในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้โดยมีบทบาทมากกว่า
ผู้สอน ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ ได้แก่ 
 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัวทางกาย คือผู้เรียน 

ได้เคลื่อนไหวร่างกายท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้ร่างกายหรือประสาทการรับรู้ตื่นตัวพร้อมที่จะเรียนรู้ 
 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการเรียนอย่างตื่นตัวทางสติปัญญาคือผู้เรียน 

ได้มีการเคลื่อนไหวทางสติปัญญาหรือสมอง คือ ได้คิด ได้ท าโดยใช้ความคิดเป็นการใช้สติปัญญา 

ของตนสร้างความหมาย ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัวทางอารมณ์ คือ 
ผู้เรียนได้มีการเคลื่อนไหวทางอารมณ์ หรือความรู้สึก คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนท าให้อารมณ์ของ
ผู้เรียนตื่นตัว หรือกล่าวง่ายๆ คือ เกิดอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย
ต่อตนเองมากขึ้น 
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 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้อย่างตื่นตัวทางสังคม คือ ผู้เรียน 

ได้มีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนและสิ่งต่างๆ รอบตัว เกิดการตื่นตัวทางสังคม อันจะเป็นปัจจัย
ช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้ดีข้ึน 

 5. บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ของผู้เรียนมีมากกว่า
ผู้สอน 

 แม้การมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างตื่ นตัวเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญของ 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ถ้าพิจารณาแค่มิติเดียวจะเกิดปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนมากมาย ท าให้เกิดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่ตอบสนองการเรียนรู้ที่แท้จริง ตัวอย่างเช่น 
การเรียนแบบ ค้น-ลอก-อ่านดังนี้ “ผู้สอนท่านหนึ่งให้ผู้เรียนเรียนเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ โดยแบ่ง
ผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ คละความสามารถ เก่ง-ปานกลาง-อ่อน อยู่ด้วยกัน มอบหมายให้ผู้เรียน แต่ละ
กลุ่มท ารายงานประวัติบุคคลส าคัญกลุ่มละ 1 ท่าน ผู้เรียนก็ค้นหาหนังสือเรียนจากห้องสมุด หรือมีอยู่
แล้วในกระเป๋าหนังสือ จากนั้นน าเนื้อหารายละเอียดจากหนังสือเรียนคัดลอกลงในสมุดรายงาน เมื่อ
ท ารายงานเสร็จ ผู้สอนให้ผู้เรียนออกมารายงาน ผู้เรียนรายงานโดยอ่านจากสมุดรายงานให้เพ่ือนและ
ผู้สอนฟัง ผู้สอนท าหน้าที่เสริมแรงโดยพยักหน้าเป็นระยะๆ เมื่อกลุ่มหนึ่งรายงานเสร็จ ก็เป็นกลุ่ม
ต่อๆไปจนครบ เป็นอันจบเรื่องประวัติบุคคลส าคัญ”  
 เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างข้างบน ถ้ายึดถือตัวชี้วัดว่าบทบาทของผู้เรียนในการเรียนมากกว่า
ผู้สอน การเรียนการสอนครั้งนี้ก็น่าจะเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่เมื่อพิจารณาให้ลึกซึ้ง การเรียน  
การสอนแบบนี้จะก่อให้เกิดปัญหาเพราะจุดมุ่งหมายส าคัญของการเรียนการสอนครั้งนี้คงไม่ได้แค่ให้
ผู้เรียนคัดลายมือ และอ่านออกเสียงได้ แต่น่าจะมีจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของบุคคล
ส าคัญ ตระหนักถึงบุญคุณ ความดีของบุคคลส าคัญที่มีต่อคนรุ่นหลัง  มิติที่จะต้องมองอีกประการที่
ส าคัญคือ กิจกรรมการเรียนการสอนนั้นต้องสนองต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 

 ส าหรับข้อค้นพบในเชิงประจักษ์อีกประการหนึ่ง กรณีที่ผู้สอนแบ่งผู้เรียนให้ท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม จะมีผู้เรียนที่แสดงบทบาทในการเรียนไม่ครบถ้วน จากตัวอย่างข้างบน ผู้เรียนที่คัดลายมือ 
อ่านออกเสียงมักเป็นคนคนเดียวกัน และมักเป็นคนเก่ง ท าให้ต้องคิดหนักว่าแล้วอีก 3-4 คนในกลุ่ม
โดยเฉพาะคนอ่อน เรียนรู้อะไร ได้อะไรกับกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้บ้าง ฉะนั้นอีกมิติที่ต้อง
ค านึงถึงคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นนอกจากให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียน 

การสอนแล้ว ต้องให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนในห้องเรียนสามารถเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างทั่วถึง 
 การเรียนการสอนที่เน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึงต้องค านึงถึงสามมิติ คือ มิติที่หนึ่ง การให้
ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนด้วยตนเองอย่างตื่นตัว มิติที่สอง กิจกรรมที่จัดนั้นต้องสนองต่อ      
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การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และมิติที่สาม การบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้เรียนจะต้องเป็น
อย่างท่ัวถึง 
 นอกจากจากพิจารณามิติของการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว ในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนจึงต้องค านึงถึงประเด็นต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดังนี ้
 1. ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ทั้งความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 

 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่สนองความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก 

 3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้เรียนรู้ที่สอดคล้องและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

 4. ส่งเสริมกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ สนุกตื่นเต้น น่าสนใจท าให้ผู้เรียนไมเ่บื่อหน่าย 

 5. ส่งเสริมบรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ทั้งระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน ผู้สอนมีความเมตตากรุณา มีความยุติธรรมต่อผู้เรียน 

 6. ส่งเสริม สนับสนุนท้าทายให้ผู้เรียนอยากรู้ เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 7. ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 
 9. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 10. จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนองตอบต่อผู้เรียนได้เรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างทั่วถึง 
 11. จัดการเรียนการสอนให้เป็นพลวัตร (Dynamic) กล่าวคือมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการสร้างบรรยากาศรูปแบบเนื้อหาสาระเทคนิคและวิธีการ 
 นอกจากแนวคิดการจัดกิจกรรมแล้ว การบ่งบอกถึงบรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางยังสามารถพิจารณาลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วย ดังนี้ 
 1. การเรียนรู้อย่างมีความสุขอันเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค านึงถึงการท างานของสมองที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางอารมณ์ของ
ผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติบรรยากาศของการเอ้ือ
อาทรและเป็นมิตรตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายน าผลการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
 2. การเรียนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริงหรือกล่าวอีกลักษณะหนึ่งคือ“เรียนด้วย
สมองและสองมือ” เป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดไม่ว่าจะเกิดจากสถานการณ์หรือ
ค าถามก็ตามและได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่ส าคัญคือการแก้ปัญหาความมีเหตุผล 

 3. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืนก็เป็นเป้าหมายส าคัญ 

ด้านหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญคือผู้เรียนแสวงหาความรู้ที่หลากหลายทั้งในและ
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นอกสถานศึกษา ทั้งที่เป็นเอกสาร วัสดุ-อุปกรณ์ สถานที่ สถานประกอบการ และบุคคลซึ่งประกอบด้วย
เพ่ือน กลุ่มเพ่ือน หรือผู้รู้ทีเ่ป็นภูมิปัญญาของชุมชน 

 4. การเรียนรู้แบบองค์รวมหรือบูรณาการเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ 
ด้านต่างๆได้สัดส่วนกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมความดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา 

ที่จัดให้เรียนรู้ 
 5. การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เป็นผลสืบเนื่องมาจากความเข้าใจของ
ผู้สอนที่ยึดหลักการว่าทุกคนเรียนรู้ได้และเป้าหมายที่ส าคัญคือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถที่จะ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้สอนจึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติของการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าถนัด
ที่จะเรียนรู้แบบใดมากที่สุด ในขณะเดียวกันกิจกรรมการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนจะได้รับ
การฝึกด้านการจัดการแล้วยังฝึกด้านสมาธิความมีวินัยในตนเองและการรู้จักตนเองมากข้ึน 

 แนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวคิดที่มีมาจากปรัชญา
การศึกษาพิพัฒนนิยม ปฏิรูปนิยม และอัตถิภาวะนิยม โดยปรัชญาพิพัฒนนิยมเน้นการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการ เกิดจากการกระท าของผู้เรียน ปรัชญาปฏิรูปนิยมเน้นการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
เช่นกัน แต่ไม่ได้เน้นเฉพาะความรู้ทางวิชาการ แต่เน้นการแก้ปัญหาสังคม การอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข การเตรียมตัวที่ดีส าหรับสังคม ส าหรับปรัชญาอัตถิภาวะนิยมเน้นผู้เรียน เรียนรู้ตาม 

ความถนัด ความสนใจ การเรียนรู้ควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 ในปัจจุบันการศึกษาเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะท าให้ผู้เรียน
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่ปัญหาที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงคือ 
การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้นั้นต้องท าให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้ได้รับแก่น 
ความรู้ที่อย่างแท้จริง ไม่ใช่ได้แค่กระบวนการ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึงควรมี
มิติส าคัญ 3 มิต ิได้แก่ 

 1. การเรียนการสอนควรเน้นกระบวนการของผู้เรียนในการเป็นผู้กระท า หรือมีโอกาสได้
กระท าต่อความรู้ก่อน โดยบทบาทผู้เรียนในการเรียนรู้จะมากกว่าผู้สอน ผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุน 
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2. การเรียนการสอนต้องให้สอดคล้องและมุ่งเน้นให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
ซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องผ่านการวิเคราะห์มาจากจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
ให้สนองตอบต่อจุดหมายของหลักสูตร กิจกรรมเหล่านี้ย่อมเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเสมอ 

 3. การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนการสอนนั้นต้องให้ทั่วถึง 
หมายความว่าการเรียนการสอนควรแน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 
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แนวคิดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism Theory) มีการเรียกชื่อแตกต่างกันไป ได้แก่
สร้างสรรค์ความรู้นิยม หรือสรรสร้างความรู้นิยม หรือการสร้างความรู้ และบางครั้งก็ใช้ทับศัพท์ 
การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมที่น ามาเป็นแนวคิดส าคัญในการเรียนการสอน ได้แก่ 
การสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Constructivism) ของเพียเจต์ (Piaget’)   
การสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางสังคม (Social Constructivism) ของวายก็อตสกี้ (Vygotsky) 
และการสร้างสรรคผ์ลงาน (Constructionism) ของเพเพิร์พ (Papert) 

 แนวคิดทฤษฎีทั้ง 3 แนวคิดนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Constructivism) 

  ยีน เพียเจต์ (Jean Piaget) มีความเชื่อว่าคนเรามีความรู้เดิมมาแต่ก าเนิด การเรียนรู้
ของคนเราเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการทางปัญญา (Cognitive 

Processes) ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมและความรู้ใหม่โดยกระบวนการเรียนรู้ตามคิด
ของเพียเจต์ มี 2 กระบวนการ ได้แก่ 

  1.1 กระบวนการดูดซึม (Assimilation) 

   เป็นกระบวนการที่บุคคลปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเร้า แล้วสิ่งเร้าที่เป็นความรู้หรือ
ประสบการณ์ใหม่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับความรู้หรือโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม บุคคลจะใช้
กระบวนการดูดซึมท าให้โครงสร้างปัญญาเพ่ิมขยายมากขึ้น การเรียนรู้แบบนี้จะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจง่ายขึ้น ดังภาพประกอบที่ 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.1 แผนภาพแสดงกระบวนการดูดซึม (Assimilation) 

 

กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ 
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การดูดซึม
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โครงสร้างทางปัญญา 
(Schema) 

แสดงออก 

ผลการเรียนรู้ 
                    สิ่งเร้า 
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  1.2 กระบวนการปรับโครงสร้างความรู้ (Accommodation) 

   เป็นกระบวนการที่เกิดจากการที่บุคคลรับรู้ความรู้ใหม่ ประสบการณ์ใหม่แต่
ความรู้ใหม่ไม่สอดคล้องกับความรู้เดิมที่มีอยู่ บุคคลจะเกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive 

Conflict) และเกิดการเสียสมดุลทางปัญญา (Cognitive Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับ
โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) เพ่ือให้เข้าสู่ภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เป็นการปรับโครงสร้างทางปัญญาเดิม หรือความรู้เดิมที่มี
มาก่อนกับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่งผู้เรียนสามารถปรับโครงสร้างทางปัญญาเข้าสู่สภาพสมดุล 
สามารถสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาได้  
   แนวคิดของเพียเจต์มีความส าคัญในการน ามาจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการคิด กระบวนการทางปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation) เพราะเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้าง
กระบวนการคิดของผู้เรียน โดยเริ่มจากกนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย อยากรู้อยากเห็น ต้องการ
หาค าตอบ โดยเริ่มต้นด้วยปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) นั่นคือ
ประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิมไม่สามารถจัดการแก้ปัญหานั้นได้ลงตัวพอดีเหมือน
ปัญหาที่เคยแก้มาแล้วต้องมีการคิดค้นเพ่ิมเติม แล้วผู้เรียนลงมือกระท าเพ่ือค้นหาค าตอบด้วยตนเอง
เพ่ือให้เกิดความสมดุลทางปัญญา (Cognitive Equilibrium) ดังภาพประกอบที่ 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.2 แผนภาพแสดงกระบวนการปรับโครงสร้าง (Accommodation) 

 การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญามีอิทธิพลต่อ  
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันอย่างมาก มีหลากหลายวิธีสอนที่น าแนวคิดนี้ไปใช้โดยเฉพาะ    
วิธีสอนที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและ
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การปรับโครงสร้าง
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โครงสร้างทางปัญญา 
          (Schema) 
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ผลการเรียนรู้ 
                    สิ่งเร้า 
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ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง และผู้น าแนวคิดทฤษฎีของเพียเจต์ไปพัฒนาเป็นวิธีสอนไว้หลายคน เช่น   
การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ของไดร์เวอร์และเบล (Driver and Bell) เป็นต้น  
 2. การสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางสังคม (Social Constructivism) 

  วายก็อตสกี้ (Vygotsky) มีความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการทาง
ปัญญาตามแนวคิดของเพียเจต์ แต่มีแนวคิดที่ส าคัญเพ่ิมเติมว่า “ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา” บุคคลสามารถเรียนรู้ให้สูงกว่าศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยล าพังตนเอง 
โดยการได้รับการเชื่อเหลือ แนะน าจากบุคคลอื่นโดยมีแนวคิดที่ส าคัญดังภาพประกอบที่ 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.3 แนวคิดการสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางสังคมของวายก็อตสกี้ 
 

  จากภาพประกอบที่ 3.3 อธิบายแนวคิดของการสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทาง
สังคม (Social Constructivism) ดังนี้ 
  2.1    การเรียนรู้ของบุคคลมี 3 ระดับ คือ ระดับแรก สามมารถเรียนรู้ ท าได้ด้วย
ตนเอง ระดับที่สอง สามารถเรียนรู้ ท าได้เมื่อได้รับการช่วยเหลือ แนะน าจากบุคคลอ่ืน และระดับที่สาม 
ไม่สามารถเรียนรู้ ท าไม่ได้แม้ได้รับการช่วยเหลือ แนะน าจากบุคคลอ่ืน 

สามารถท าไดด้้วย
ตนเอง 

(Can Do 

Independently) 

สามารถท าได้ถ้าช่วยเหลือ 

(Can Do if Guided) 

Zone of Proximal 

 Development  

ไม่สามารถท าได้ 

แม้ช่วยเหลือ 

 

Can’t Do 

 Even Guided 

http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/cles/inforQ5.html
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  2.2 ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญาของบุคคลอาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วง
ของการพัฒนาที่เรียกว่า “Zone of Proximal Development” หมายถึงถ้าให้บุคคลเรียนรู้โดย
ล าพังจะสามารถแก้ปัญหา หรือเรียนตามศักยภาพที่ตนเองมี ถ้าได้รับปัญหาหรือสิ่งที่ให้เรียนรู้ยาก
เกินศักยภาพ จะไม่เกิดการเรียนรู้ และช่วงของการพัฒนาของบุคคลมีแตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจาก
ความสามารถของสติปัญญาที่มีมาแต่ก าเนิด หรือจากประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม  การที่
บุคคลอยู่ต่ ากว่าช่วงของพัฒนาการ สามารถที่ขยับขึ้นได้โดยได้รับการช่วยเหลือในการเรียนรู้จาก
บุคคลอ่ืน เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่สูงกว่า ที่เรียกว่า“Scaffolding”บุคคล
สามารถพัฒนาการสร้างความรู้โดยผ่านทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนได้แก่  พ่อแม่ ครู รุ่นพ่ี  
เพ่ือน และบุคคลอ่ืน 

  2.3 วายก็อตสกี้เสนอว่าปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่ท าให้เกิดการพัฒนาการสร้างความรู้ของ
บุคคลจะผ่านทางภาษา และวัฒนธรรม บุคคลที่อยู่ในวัยเดียวกันภาษาที่ใช้จะสื่อความหมายต่อกัน
ง่ายขึ้น รวมทั้งบุคคลที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน ภาษาท่ีปฏิสัมพันธ์จะเข้าใจง่ายขึ้น 

  แนวคิดของวายก็อตสกี้ อาจสรุปอธิบายได้ดังภาพประกอบที่ 3.4 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.4 การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดการสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางสังคม 

 จากภาพประกอบที่ 3.4 เป็นตัวอย่างการพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดสรรสร้างความรู้ด้วย
กระบวนการทางสังคม (Social Constructivism) โดยผู้เรียน 2 คน B เป็นผู้ที่เรียนรู้ และมีความสามารถ 

ดีกว่า A  โดย A มีความสามารถในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเมื่อเรียนรู้โดยล าพัง แต่เมื่อ
เรียนรู้ร่วมกับ B โดย B เป็นผู้ช่วยเหลือให้ A พัฒนาการเรียนรู้ได้มากขึ้นเข้าสู่ในช่วงการพัฒนาที่
เหมาะสม (Zone of Proximal Development) การที่ B ช่วยเหลือ ช่วยแนะน าเพ่ือช่วยให้ A พัฒนาขึ้น
เรียกว่า Scaffolding 

Zone of 
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Development 

ของ A 
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ที่ B ช่วย A 

 

Can’t Do Even Guided 

Can Do Independently 
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 แนวคิดของวายสก็อตสกี้มีความส าคัญในการน าใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการกลุ่ม มีการช่วยเหลือกันระหว่างผู้ เรียนเรียนเก่ง และเรียนอ่อน  คนอ่อนจะได้รับ 

การเรียนรู้บทเรียนได้ดีขึ้น ส่วนคนเก่งที่ช่วยอธิบาย แนะน าความรู้ให้เพ่ือนจะท าให้คนเก่งมีความรู้ที่
ลึกซึ้งและละเอียดมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้โดยละเอียดลออ (Elaborative Theory)  

ซึ่งแนวคิดนี้น าไปสู่การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
(Peer Learning หรือ Peer Tutoring) ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านปัญญาของผู้เรียน
แล้วยังสามารถพัฒนาทักษะทางสังคม การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของผู้เรียน 

 3. การสรรสร้างความรู้โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน (Constructionism) 
  ศาสตราจารย์เซย์มัว เพเพิร์ (Seymour Papert) นักการศึกษาแห่งสถาบันเทคโนโลยี
แมสสาชูเสทส์ (Massachusetts Institute of Technology) สหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวคิดว่าผู้เรียน
สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองด้วย     
การน าเสนอเพ่ือสร้างประสบการณ์ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ประกอบการเรียน    
การสอนได้ ท าให้ผู้เรียนเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนกรอบความคิดของผู้สอนที่เป็นผู้ก าหนดและ
ให้ความรู้ เปลี่ยนเป็นการให้อิสระแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยพ่ึงพาตนเอง ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้น
ด้วยตนเองมิใช่ได้มาจากผู้สอนและในการสร้างความรู้นั้นผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา 
เช่น การสร้างสิ่งจ าลอง การสร้างสิ่งที่จับต้องสัมผัสได้ การสร้างสิ่งต่างๆมีผลท าให้ผู้เรียนต้องใช้
ความคิด ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ในขณะที่สร้างสรรค์ผลงาน
ผู้เรียนจะค้นพบความรู้ต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองจากการลงมือสร้างผลงาน 

  การน าแนวคิดการสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน (Constructionism) 
ของเพเพิร์ตมาใช้ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงการใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงาน แต่เน้นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน และการสร้างสรรค์ผลงานควรเป็นผลงานที่สามารถให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ 
แนวคิด เจตคติ ทักษะต่างๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดจากการน าเสนอ
ผลงาน และผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
 

แนวคิดทฤษฎีประมวลสารสนเทศและเมตาคอกนิชั่น 

 ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ เป็นทฤษฎีอธิบายการท างานของสมอง ได้รับความนิยมตั้งแต่  
ปี ค.ศ.1950 พัฒนาโดยคลอสเมียร์ (Klausmeier) ทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่า การท างานของสมองมนุษย์มี
ความคล้ายคลึงกับการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  ได้อธิบายการเรียนรู้ของมนุษย์กับการท างาน
ของสมอง ดังภาพประกอบที่ 3.5 (Klausmeier, 1985: 52–108) 

 



68 
 

 
                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.5 กระบวนการประมวลสารสนเทศของคลอสเมียร์ 
(ที่มา Eggen and Kauchak, 1997) 

 คลอสเมียร ์(Klausmeier, 1985: 105) ได้อธิบายกระบวนการท างานของสมองด้วยกระบวนการ
ประมวลสารสนเทศจากภาพประกอบที่ 3.5 สรุปได้ดังนี้ 
 1. เริ่มต้นกระบวนการจากการที่มนุษย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเร้า  
ซึ่งถือเป็นความจ าระดับประสาทสัมผัส ถ้าบุคคลรู้จัก (Recognition) และความใส่ใจ (Attention) 
กับสิ่งเร้าจะเข้าสู่การรับรู้ (Perception) ของบุคคล แต่ถ้าไม่เกิดความใส่ใจ สนใจสิ่งเร้านั้นจะถูกลืม 
และไม่เข้าสู่กระบวนการประมวลสารสนเทศ  
 2. เมื่อบุคคลรับรู้สิ่งเร้าแล้วก็จะน าสู่กระบวนการประมวลสารสนเทศ ที่เรียกว่าความจ า
ระหว่างปฏิบัติการ (Working Memory) หรือความจ าระยะสั้น (Short-term Memory) โดยในการ
ประมวลสารสนเทศบุคคลจะเรียกคืนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ กลวิธีรวมทั้งกระบวนการทาง
ปัญญา (Cognition) จากความจ าระยะยาว (Long-term Memory) เพ่ือประมวลในการตอบสนอง 
สิ่งเร้า การใช้สติปัญญาในความจ าระยะยาว อยู่ในระดับสูง-ต่ าอย่างไรขึ้นกับสิ่งเร้าที่เข้าไป ถ้าเป็นสิ่ง
เร้าที่ต้องการให้ตอบสนองจากความทรงจ า ก็จะใช้กระบวนการทางสมองไม่มากนัก แต่ถ้าเป็นการ
แก้ปัญหาที่คลุมเครือ ซับซ้อน จะใช้กระบวนการในการตอบสนองสิ่งเร้าที่ซับซ้อนเช่นกัน สิ่งที่ก ากับ

ท่อง 

ลืมแต่ยัง 
เรียกคนืได ้

ความจ า
ระยะยาว 

(Long-term 

Memory) 

เมตาคอกนิชนั (Metacognition) 

ท่อง 

เรียกคนื 

ลงรหัส 

ตอบ 

สนอง 

สูญหาย 
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บุคคลว่าควรใช้กระบวนการใดในการตอบสนองสิ่งเร้าเรียกว่า อภิปัญญา หรือการรู้คิด หรือที่นิยมใช้  
ค าทับศัพท์คือ เมตาคอกนิชั่น (Metacognition) 

 3. เมื่อประมวลผลแล้วสิ่งที่ได้จากการประมวลผล ถ้ามีความประทับใจ สนใจ ใส่ใจ  
ก็จะมีการบันทึกลงในความจ าระยะยาวเพ่ือใช้โอกาสต่อไป แต่ถ้าไม่ได้บันทึกลงในความจ าระยะยาว  

ก็จะลืมในที่สุด 

 ส าหรับเมตาคอกนิชั่น หรือการรู้คิด หรืออภิปัญญามีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ
ท างานของสมอง เป็นสิ่งที่ควบคุมและการประเมินการคิดของตนเอง ควบคุมก ากับกระบวนการทาง
ปัญญาหรือกระบวนการคิดเพ่ือสามารถใช้ยุทธวิธีในการท างานจนส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 
 เบเกอร์ และบราวน์ (Baker and Brown, 1984 อ้างในทิศนา แขมณี และคณะ, 2540: 

45) ได้สรุปไว้ว่าเมตาคอกนิชันแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบได้แก่ 

 1. การตระหนักรู้ (Awareness) เป็นการตระหนักรู้ถึงทักษะ กลวิธีและแหล่งข้อมูล 

ที่จ าเป็นต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้ว่าจะต้องท าอย่างไร  กล่าวคือเป็นเรื่องของการที่
บุคคลรู้ถึงสิ่งที่ตนเองคิดและความสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้รวมไปถึงการแสดงออกในสิ่งที่
รู้ออกมาโดยการอธิบายให้ผู้อ่ืนฟังได้ สามารถสรุปใจความส าคัญของสิ่งที่เรียนรู้นั้นหรือมีวิธีการจ า 

การวางขอบข่าย การจดบันทึกและความสามารถในการสะท้อนการคิดของตนออกมาในขณะที่ 
อ่านเรื่องราวหรือในการคิดแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จะท าให้บุคคลท างานอย่างมีแผนเพราะจะท าให้รู้
ว่างานนั้นจะต้องประกอบด้วยสิ่งใดบ้างที่จะท าให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพและท าให้สถานการณ์นั้น  

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2. ความสามารถในการก ากับตนเอง (Self-regulation) เป็นความสามารถในการก ากับ
ตนเองในขณะที่ก าลังคิดแก้ปัญหารวมไปถึงการพิจารณาว่ามีความเข้าใจในสิ่งนั้นหรือไม่ การประเมิน
ความพยายามในการท างาน การวางแผนในขั้นตอนการท างาน การทดสอบวิธีการที่ใช้การตัดสินใจใน
การใช้เวลา การเปลี่ยนไปใช้วิธีอ่ืนเพื่อแก้ปัญหา 
 ส าหรับ ฟลาเวลล์ (Flavell, 1979: 906) ได้แบ่งเมตาคอกนิชันเป็น 2 องค์ประกอบคือ 

 1. ความรู้ในเมตาคอกนิชัน (Metacognitive Knowledge) หมายถึงส่วนของความรู้
ทั้งหมดที่บุคคลสะสมไว้ในระบบความจ าระยะยาวเป็นสิ่งที่บุคคลรู้ว่าตนเองรู้อะไรและจะบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างไรซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ในเมตาคอกนิชันของบุคคลนั้นได้แก่ 
  1.1 ตัวแปรด้านบุคคลคือการรู้ถึงความสามารถทางปัญญาของบุคคล 

  1.2 ตัวแปรด้านงานคือการรู้ถึงลักษณะงานที่ท า 

  1.3 ตัวแปรด้านยุทธวิธีคือการรู้ถึงยุทธวิธีที่เหมาะสมที่จะใช้ในการท างานนั้นให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2. ประสบการณ์ในเมตาคอกนิชัน (Metacognitive Experience) หมายถึงประสบการณ์
ทางการคิดที่บุคคลสามารถควบคุมได้และประสบการณ์นี้มีความส าคัญในการก ากับตนเองซึ่งมี
องค์ประกอบ 3 ประการคือ 

  2.1 การวางแผน (Planning) เป็นการรู้ว่าตนเองคิดจะท างานนั้นอย่างไรตั้งแต่
ก าหนดเป้าหมายจนการปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย 

  2.2 การตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการทบทวนความคิดเกี่ยวกับแผนที่วางไว้ว่า
เป็นไปได้เพียงใดความเหมาะสมของล าดับขั้นตอนและวิธีการที่เลือกใช้เป็นอย่างไร 

  2.3 การประเมิน (Evaluating) เป็นการคิดเกี่ยวกับการประเมินการวางแผนวิธีการ
ตรวจสอบและการประเมินผล 

 ความรู้ในเชิงเมตาคอกนิชั่นหรือการรู้คิด (Metacognitive Knowledge) จึงมักประกอบไป
ด้วยความรู้เกี่ยวกับบุคคล (Person) งาน (Task) และกลวิธี (Strategy) ซึ่งประกอบด้วยความรู้ย่อยๆ 
ที่ส าคัญดังนี้ (Garofalo and Lester, 1985: 163–176) 

 1. ความรู้เกี่ยวกับบุคคล (Person) ประกอบไปด้วยความรู้ความเชื่อเกี่ยวกับความแตกต่าง
ภายในตัวบุคคล (Intra Individual Differences) ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Inter Individual 

Differences) และลักษณะสากลของกระบวนการรู้คิด (Universals of Cognition) 

 2. ความรู้เกี่ยวกับงาน (Task) ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายของงาน ปัจจัย
เงื่อนไขของงาน และลักษณะของงาน 

 3. ความรู้เกี่ยวกับกลวิธี (Strategy) ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการรู้คิดเฉพาะ
ด้านและโดยรวม และประโยชน์ของกลวิธีนั้นที่มีต่องานแต่ละอย่าง 
 ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แพริสและคณะ (Paris, et al., 1983: 293–316) ได้จ าแนก
ความรู้ในเชิงเมตตาคอกนิชั่นออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

 1. ความรู้ในเชิงปัจจัย (Declarative Knowledge) คือความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่องาน 

 2. ความรู้เชิงกระบวนการ (Procedural Knowledge) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
และวิธีการต่างๆ ในการด าเนินงาน  
 3. ความรู้เชิงเงื่อนไข (Conditional Knowledge) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ 
ข้อจ ากัด เหตุผล และเงื่อนไขในการใช้กลวิธีต่าง ๆ และการด าเนินงาน 

 ทฤษฎีประมวลสารสนเทศและเมตาคอกนิชันมีบทบาทส าคัญในการน าไปใช้จัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน เริ่มตั้งแต่การจัดสิ่งเร้าที่สนับสนุนการคิดระดับต่างๆ
ของบุคคล สิ่งเร้าเหล่านั้นจะได้การตอบสนองของบุคคล เมื่อมีพลังที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
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ให้เกิดการรับรู้ และเมื่อสิ่งรับรู้สิ่งเร้าแล้วบุคคลจะเลือกใช้กระบวนการทางปัญญา (Cognition)       
ที่เหมาะสมกับการตอบสนองสิ่งเร้า โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล ประสบการณ์ที่อยู่ ในความจ า
ระยะยาว (Long-term Memory) การจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
ทางปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะปัญหาที่ต้องใช้ความคิดระดับสูง นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ การก ากับตนเองในการเรียน และการประเมิน การเรียนรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ของตนเองว่าเป็นอย่างไร (Learning how to learn) ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีเมตาคอกนิชัน 

 แนวคิด ทฤษฎีเมตาคอกนิชันมีผู้น ามาใช้ในการพัฒนาวิธีสอนหลายรูปแบบ เช่น การเรียน
การสอนตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน ซึ่งมีขั้นตอนส าคัญคือ ขั้นการวางแผน ขั้นปฏิบัติการและตรวจสอบ 
และขั้นประเมินผล หรือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนการอ่านเพ่ือความเข้าใจ เช่น วิธีสอนอ่าน
แบบKWL (Plus) เป็นต้น 

 

แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

 การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brian-based Learning) เริ่มมีบทบาทในเรื่องการเรียนรู้
ของบุคคลมากยิ่งข้ึนเมื่อความรู้ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมอง
มีการพัฒนาก้าวหน้ามากมายยิ่งขึ้น โดยการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ  
การท างานของระบบประสาท การแบ่งหน้าที่ของสมองในการเรียนรู้ สมองกับความจ า และสมองกับ
แนวคิดพหุปัญญา มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การท างานของระบบประสาท 

  ระบบประสาท (Nervous System) เป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการท างานของร่างกายใน
การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยท าหน้าที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะสัมผัสกับอวัยวะ
มอเตอร์ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อการท างานของต่อมและระบบต่างๆ ในร่างกายอีกทั้งเป็น
ศูนย์ของความรู้สึกนึกคิดสติปัญญา การเรียนรู้ ความจ าตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
ระบบประสาทประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่สมอง (Brain) ระบบประสาทอัตโนมัติ 
ภายใต้การท างานของไขสันหลัง (Spinal Cord) และระบบประสาทส่วนปลาย หรือระบบประสาท
ส่วนนอกมีหน้าที่ควบคุมการท างานของร่างกายที่สมองสามารถสั่งงานที่ส าคัญ คือ เซลประสาท
(Neuron) และเส้นประสาท (Nerve) 

  ในที่นี้ขอน าเสนอระบบประสาทที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ คือ การท างานของสมอง  
ไขสันหลัง เซลประสาทและเส้นประสาท 
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  1.1 การท างานของสมอง 

   สมองเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างเป็นก้อนรูปไข่ประกอบด้วยเซลล์ประสาทมากมายเซลล์
ประสาทในสมองแผ่กระจายกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง  สมองมี
น้ าหนักเพียง 2% ของร่างกาย ต้องการออกซิเจนไปเลี้ยง 20% ของออกซิเจนที่เข้าไปในร่างกาย ทั้งนี้
เพราะสมองมีการใช้พลังงานมากมาย ท าให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม คือการเผาผลาญสารอาหาร
เพ่ือให้เกิดพลังงาน สมองจึงจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอ สารอาหารที่มีคุณภาพจึงสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   สมองประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังภาพประกอบที่ 3.6 

 
ภาพประกอบที ่3.6 ส่วนประกอบของสมอง 

ที่มา  http//www.jakkapantip.blogspot.com 

   ส่วนประกอบของสมองมีหน้าที่การท างานที่แตกต่างกันแต่ประสานเชื่อมโยง
ท างานร่วมกัน ส่วนประกอบของสมองที่ส าคัญมีดังนี้ (Jensen, 2008: 2-17) 

Ventricle 

Midbrain 

Thalamus 

Pineal body 
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Corpus callosum 

Cerebrum 
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Spinal cord 

(a) 

(b) 

 Limbic System 
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   1.1.1 ซีรีบรัม (Cerebrum)  

    ซีรีบรัม หรือสมองแท้เป็นส่วนของสมองที่อยู่บนสุดของศีรษะ มีรูปร่าง
เป็นพูย้อยตั้งแต่หน้าผากไปตามรูปของกะโหลกศีรษะจนถึงบริเวณท้ายทอย มีขนาดใหญ่ที่สุด
ประมาณ  80% ของสมองทั้ งหมด บริเวณเปลือกนอกจะมีลักษณะเป็นรอยหยัก ยับย่น เป็นจีบ  
เป็นร่องลึกเรียกว่า คอร์เทกซ์ (Cortex) ซึ่งจัดว่าเป็นบริเวณที่ส าคัญมากทั้งนี้ เนื่องจากพบว่าคน 

ที่มีความฉลาดมากและอัจฉริยะมักจะมีคอร์เทกซ์ หรือรอยหยักส่วนนี้มากกว่าปกติเนื่องจากจะท าให้
มีพ้ืนที่ในการใช้งานของสมองมากตามไปด้วย 

    ซีรีบรัมเป็นส่วนที่มีความส าคัญมากที่สุดเนื่องจากเป็นศูนย์กลางในการ
ควบคุมพฤติกรรมการเรียนรู้ ความจ า การวิเคราะห์  การใช้เหตุผล เป็นต้น ในส่วนของซีรีบรัม      
แบ่งออกได้อีก 4 ส่วนย่อยซึ่งในแต่ละส่วนจะมีหน้าที่การท างานแตกต่างกัน ดังนี้ 
    1) สมองส่วนหน้า (Frontal Lobe) ในบริเวณนี้จะแบ่งออกได้ 2 ซีก 
คือ ซีกซ้าย (Left Hemisphere) และซีกขวา (Right Hemisphere) โดยมีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายหรือเรียกส่วนนี้ว่าเขตมอเตอร์ (Motor Area) แต่การสั่งงานจะกลับด้าน
กัน คือสมองซีกซ้ายจะควบคุมการท างานของอวัยวะด้านขวาของร่างกาย ส่วนสมองซีกขวาจะควบคุม
การท างานของอวัยวะด้านซ้ายของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของอารมณ์ การพูด ความคิด 
การจ า การเรียนรู้และการใช้ภาษาด้วย 

    2) พูสมองส่วนกลาง (Parietal Lobe) เป็นส่วนที่ค่อนมาทางด้านหลัง
ส่วนบนใกล้กับเขตมอเตอร์เป็นสมองส่วนที่ท าหน้าที่รับความรู้สึกต่างๆ ทั่วไปของร่างกาย เช่น ร้อน 
หนาว เจ็บปวด เป็นต้น หรือเรียกส่วนนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเขตรับสัมผัส (Sensory Area)  

    3) พูสมองส่วนข้าง (Temporal Lobe) เป็นส่วนที่อยู่บริเวณด้านข้าง
ของสมองตรงขมับมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับรู้ในด้านรส กลิ่น เสียง และความเข้าใจด้านภาษาหรือ
อาจเรียกส่วนนี้อีกอย่างหนึ่งว่าเขตการฟัง (Auditory)  

    4) พูสมองส่วนหลัง (Occipital Lobe) เป็นบริเวณที่อยู่ท้ายสุดของ
สมองแท้ตรงท้ายทอยมีหน้าที่ควบคุมการรับรู้ทางสายตาให้เกิดการมองเห็นภาพต่างๆ ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอนหรืออาจเรียกบริเวณส่วนนี้ว่า เขตการเห็น (Visual Area)  

   1.1.2 ซีรีเบลลัม (Cerebellum) 

    ซีรีเบลลัมเป็นสมองส่วนที่อยู่บริเวณท้ายทอยใต้ซีรีบรัมลงมารูปร่าง
เหมือนใบไม้มีลักษณะเป็นรอยหยักย่นเช่นกันแต่น้อยกว่า ซีรีเบลลัมมีหน้าที่ส าคัญคือช่วยให้อวัยวะ
ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมองสามารถท างานประสานกันได้เป็นจังหวะเดียวกัน  เพ่ือท า
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การเล่นเทนนิสจะตีลูกให้ถูกได้ อวัยวะหลายส่วนจะต้องท างานประสาน
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เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น ตา หู แขน ขา มือ ฯลฯ หน้าที่อีกประการหนึ่งคือควบคุมการทรงตัวของ
ร่างกาย เนื่องจากซีรีเบลลัมเป็นตัวรับกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัสที่ใช้ควบคุมการทรงตัวซึ่งอยู่
บริเวณหูชั้นในท าให้เกิดความสมดุลในขณะที่ร่างกายก าลังอยู่ในอิริยาบถต่าง ๆ เช่น ขณะยืน เดิน
หมุนตัว กระโดด เป็นต้น นอกจากนี้ยังควบคุมการเกร็งตัวของร่างกายอีกด้วย 

   1.1.3 ทาลามัส (Thalamus) 

    ทาลามัสเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากซีรีบรัมลงมาท าหน้าที่เป็นศูนย์รับกระแส
ประสาทความรู้สึกที่ถูกส่งมาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายเข้าสู่ไขสันหลัง ผ่านก้านสมอง (Medulla 

Oblongata) พอนส์และสมองส่วนกลาง (Midbrain) ตามล าดับ จนถึงทาลามัส จากนั้นทาลามัส 

จะจัดการแยกกระแสประสาทเหล่านั้นเพ่ือเข้าสู่สมองเขตต่าง ๆอีกทอดหนึ่ง และเมื่อสมองสั่งการ
เช่นใด ทาลามัสจะรับค าสั่งนั้นส่งเข้าสู่สมองส่วนกลาง พอนส์ ก้านสมอง และสู่ไขสันหลังเพ่ือส่งค าสั่ง
นั้นให้ไปมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เท่ากับว่าทาลามัสเป็นสถานีสุดท้ายในการจ่ายกระแส
ประสาทให้กับสมองและเป็นสถานีแรกที่รับค าสั่งจากสมองเพ่ือจ่ายไปสู่อวัยวะต่างๆ นอกจากนี้ 
ทาลามัสยังท าหน้าที่ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กแรกเกิดในขณะที่ซีรีบรัมยังท างานไม่เต็มที่ 
   1.1.4 ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) 

    ไฮโปทาลามัสอยู่ใต้ทาลามัสลงมาใกล้กับต่อมไร้ท่อพิทูอิทารี (Pituitary 

Gland) เป็นกลุ่มของเซลล์สมองที่มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วลันเตา ไฮโปทาลามัสถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของระบบลิมบิก (Limbic System) และมีหน้าที่ส าคัญในการสร้างความสมดุลให้กับระบบการ
ท างานของร่างกาย เช่นควบคุมการท างานของต่อมพิทูอิทารี รักษาระดับความสมดุลของอุณหภูมิ
ร่างกาย การหายใจ การหลับ การตื่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ปริมาณน้ าตาลใน
กระแสเลือด ควบคุมความสมดุลในการท างานของระบบประสาทอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่
ควบคุมแรงขับ (Drive) ต่างๆ เช่น ความหิวความกระหายความต้องการทางเพศ เป็นต้นความส าคัญ
ของไฮโปทาลามัสนี้เองบางครั้งจึงได้รับสมญาว่าผู้พิทักษ์ร่างกาย (Guardian of Body)  

   1.1.5 ระบบลิมบิก (Limbic System) 

    ระบบลิมบิกเป็นเซลลป์ระสาทที่กระจายอยู่รอบทาลามัสและไฮโปทาลามัส
ระบบนี้ประกอบด้วย ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) และอะมิกดาลา (Amygdala) ท าหน้าที่ควบคุม
ความโกรธและพฤติกรรมก้าวร้าวของมนุษย์และสัตว์ 
   1.1.6 สมองส่วนกลาง (Midbrain)     
    สมองส่วนกลางเป็นส่วนที่มีความยาวประมาณ 1 นิ้ว ตั้งอยู่ใต้ทาลามัส
โดยมีเซลล์ประสาทเป็นตัวเชื่อมต่อกัน สมองส่วนกลางจะมีออปติกโลบ (Optic Lobe) มีหน้าที่ในการ
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ควบคุมการเคลื่อนไหวของนัยน์ตา ท าให้ลูกตากลอกไปมาได้ และควบคุมการปิด  เปิดของม่านตา   
ในเวลาที่มีแสงสว่างเข้ามามากหรือน้อย 

   1.1.7 พอนส์ (Pons) 

    พอนส์เป็นส่วนถัดลงมาจากสมองส่วนกลางด้านขวาอยู่ติดกับซีรีเบลลัม 

โดยมีใยประสาทเป็นตัวเชื่อม จึงท าให้พอนส์เป็นทางผ่านของกระแสประสาทที่มาจากส่วนล่างเข้าสู่  
ซีรีบรัมและซีรีเบลลัม เพ่ือให้เกิดการประสานงานกันระหว่างสมองทั้งสองชนิด เช่นสามารถเคลื่อนไหว
ได้พร้อมกับการทรงตัวที่ดี เป็นต้น 

   1.1.8 ก้านสมอง (Medulla Oblongata) 

    ก้านสมองเป็นส่วนที่อยู่ต่อจากพอนส์ลงมา และเป็นส่วนสุดท้ายของ
สมอง โดยก้านสมองจะท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสมองกับไขสันหลัง ภายในก้านสมองหรือเมดูลลา
ประกอบด้วยเส้นประสาทเป็นมัดเพ่ือส่งกระแสประสาทที่ได้รับจากสมองผ่านส่วนต่างๆ ลงมา
ตามล าดับเพ่ือส่งเข้าสู่ไขสันหลังและรับกระแสประสาทที่ส่งขึ้นมาจากไขสันหลังส่งต่อไปสู่ส่วนต่างๆ 
ของสมองตามล าดับเช่นกัน เท่ากับว่าก้านสมองเป็นสถานีรับส่งกระแสประสาทสุดท้ายที่เชื่อมต่อ
ระหว่างสมองกับไขสันหลัง แต่เนื่องจากมัดของเส้นประสาทที่อยู่ภายในก้านสมองนั้นมีลักษณะไขว้
กันเป็นรูปกากบาทจึงท าให้เส้นประสาทชุดที่มาจากร่างกายซีกขวาจะไปเชื่อมต่อกับเส้นประสาทที่จะ
เข้าสู่สมองซีกซ้าย และเส้นประสาทชุดที่มาจากร่างกายซีกซ้ายจะไปเชื่อมต่อกับเส้นประสาทที่จะเข้า
สู่สมองซีกขวา จึงมีผลท าให้สมองซีกขวาควบคุมการท างานของอวัยวะซีกซ้าย และสมองซีกซ้าย
ควบคุมการท างานของอวัยวะซีกขวา นอกจากนี้ก้านสมองยังท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอวัยวะ
ภายในบางชนิดอีกด้วย เช่นการเต้นของหัวใจ การขยายและหดตัวของปอด การย่อยอาหาร การยืด
และหดตัวของเส้นเลือดเป็นต้น    

 จากการท างานของสมองจะพบว่าสมองเป็นสิ่งส าคัญมากในการเรียนรู้ของบุคคล และ
ส่วนประกอบต่างๆของสมองมีการท างานที่รับผิดชอบแตกต่างกันไป แต่มีการท างานที่สอดคล้องกัน 
โดยสมองคนมีความแตกต่างจากสมองกลที่ ชัดเจนที่ สุดคืออารมณ์  และความรู้สึกนึกคิด  
จากการศึกษาการท างานของสมองพบว่าแม้สิ่งเร้าที่รับรู้เหมือนกัน แต่ถ้าความรู้สึกของอารมณ์ต่างกัน 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยใช้กระบวนการทางปัญญาแตกต่างกัน กรณีที่มีความสุข มีอารมณ์ที่ดี
บุคคลจะเกิดการท างานที่ดี และแสดงออกได้จากคลื่นสมองที่แตกต่างจากการที่บุคคลมีอารมณ์โกรธ 
อารมณ์เสียใจ ที่กระบวนการทางสมองจะท างานได้ไม่ดีนัก หรือกรณีที่บุคคลมีอารมณ์ที่ปกติ แต่สิ่ง
เร้าที่รับเข้าไปแตกต่างกัน การท างานของสมองก็แตกต่างกัน ถ้าสิ่งเร้านั้นง่ายต่อการตอบสนอง สมอง
จะท างานไม่มากนัก อาจใช้กระบวนการเรียกข้อเท็จจริงในความจ าระยะยาวมาตอบสนองสิ่งเร้า เช่น
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เรียนรู้ข้อเท็จจริงที่ใช้ความจ าตอบสนอง แต่ถ้าสิ่งเร้าที่ซับซ้อนสมองใช้กระบวนการทางปัญญา  

ขั้นสูงขึ้นโดยเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆของสมองจึงจะสามารถตอบสนองสิ่งเร้าได้ดี  
 ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบการท างานของสมองจึงจ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ดูแล 
บ ารุงสมองให้สมบูรณ์ ให้สารอาหารที่หล่อเลี้ยงสมองที่ดีและพอเพียง อยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์ สมองจะ
ท างานได้เต็มที่ในการเรียนรู้ ประการต่อไปคือการให้ผู้เรียนอยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข  
สนุกและท้าทายความสามารถ อีกประการคือต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้กระบวนการทางปัญญาขั้นสูง โดย
ให้สิ่งเร้าที่ซับซ้อนเพื่อฝึกให้สมองได้ท างานเต็มที่ 
  1.2 ไขสันหลัง (Spinal Cord) 

   เป็นส่วนที่สองของระบบประสาทส่วนกลางอยู่ต่อจากก้านสมองลงมา มีความยาว
ตั้งแต่ต้นคอจนเกือบตลอดหลัง เฉลี่ยประมาณ 18 นิ้ว ไขสันหลังบรรจุอยู่ในโพรงของกระดูกสันหลัง
ซึ่งมีลักษณะเป็นปล้อง ๆ รวมทั้งสิ้น 31 ปล้อง แต่ละปล้องจะเป็นอิสระต่อกัน แบ่งเป็นบริเวณต้นคอ 
8 ปล้อง อก 12 ปล้อง สะโพก 5 ปล้อง กระเบนเหน็บ 5 ปล้อง และก้นกบ 1 ปล้องถ้าตัดกระดูกสัน
หลังตามขวางจะพบไขสันหลังมีลักษณะเป็นรูปวงรี ตรงกลางของไขสันหลังมีตัวเซลล์ประสาท
มากมาย รูปร่างคล้ายตัว H ในภาษาอังกฤษปลายด้านหลังของตัว H จะเชื่อมต่อกับเส้นประสาทรับ
ความรู้สึกส่วนปลายด้านหน้านั้นเชื่อมต่อกับเส้นประสาทมอเตอร์ เซลล์รูปตัว H นี้จะมีสองชั้น ชั้นใน
เป็นสีเทา (Gray Matter) ส่วนชั้นนอกจะมีสีขาว (White Matter) เส้นประสาทที่ออกมาจากไขสัน
หลังจะแทรกตัวออกมาทางช่วงรอยต่อระหว่างปล้องของกระดูกสันหลังซึ่งจะมีทั้งสิ้น 31 คู่กระจาย
จากจุดกึ่งกลางของล าตัวแยกไปซีกซ้ายและขวาเพ่ือไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกายนอกจากนี้ไขสันหลัง
ยังเป็นศูนย์กลางของระบบปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex Action) ของร่างกายตั้งแต่ล าคอลงมาอีกด้วย
ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex Action) เป็นปฏิกิริยาของร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น
ในขณะร่างกายอยู่ในสภาวะฉุกเฉินทั้งนี้เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยค าสั่งเพ่ือให้ร่างกาย
แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นจะสั่งการจากบริเวณไขสันหลังแทนการสั่งการจากสมองทั้งนี้
เพ่ือต้องการความรวดเร็วฉับไวในการหลบหลีกอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายตัวอย่างของปฏิกิริยา
สะท้อน ได้แก่ อาการกระตุก สะดุ้ง ผวา กะพริบตา แม้กระท่ังน้ าลายไหลเมื่อเห็นของเปรี้ยวก็ตาม  
 การท างานของไขสันหลังอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตามปกติทั่วไปไม่มากนัก 
เนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการท างานของสมอง แต่เป็นการตอบสนองสิ่งเร้าโดยอัตโนมัติผู้อธิบาย
การเรียนรู้โดยตอบสนองสิ่งเร้าโดยอัตโนมัติ คือโรเบิร์ต กานเย่ (Robert Gagne’) ที่แบ่งประเภทของ
การเรียนรู้ไว้ 8 ประเภท ได้แก่การเรียนรู้สัญญาณ การเรียนรู้สิ่งเร้าและการตอบสนอง การเรียนรู้
การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่องการเชื่อมโยงทางภาษา การเรียนรู้ความแตกต่างการเรียนรู้ความคิดรวบยอด
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การเรียนรู้กฎ และการเรียนรู้การแก้ปัญหา โดยการตอบสนองสิ่งเร้าผ่านการท างานไขสันหลังเป็น 

การเรียนรู้แบบสัญญาณ (Signal Learning) เป็นไปโดยอัตโนมัตินอกเหนืออ านาจจิตใจ 

  1.3 เซลล์ประสาท (Neuron) และเส้นประสาท (Nerve Fiber) 

   เซลล์ประสาทเป็นส่วนที่ เล็กที่สุดของระบบประสาทคนเราจะมีเซลประสาท
ประมาณหนึ่งแสนล้านเซล แต่ละเซลประสาทมีเส้นใยประสาทเชื่อมโยงได้ถึง 20,000 เส้นใยขึ้นกับ
การฝึกฝน ส่งเสริมกระบวนการคิด (Gayle, 2006: 4-6) ประสาทหนึ่งเซลล์ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้ 
   1.3.1 ตัวเซลล์ (Cell Body) เป็นจุดศูนย์กลางของเซลล์ประสาท ประกอบด้วย 
นิวเคลียส (Nucleus) อยู่ตรงกลางเซลล์ล้อมรอบด้วยของเหลวที่เรียกว่า ไซโตพลาส (Cytoplast)  

มีผนังเซลล์ (Cell membrane) ท าหน้าที่เป็นผนังห่อหุ้มเซลล์ 
   1.3.2 เดนไดรต์ (Dendrite) เป็นเส้นใยที่ยื่นออกจากตัวเซลล์มีหน้าที่รับ
ความรู้สึกมีกิ่งก้านสาขาเป็นแขนงสั้นๆ มีลักษณะคล้ายรากแขนงของต้นไม้ 
   1.3.3 แอกซอน (Axon) เป็นเส้นใยเดี่ยวๆที่ยื่นออกจากตัวเซลล์ ท าหน้าที่ 
ส่งความรู้สึกของเซลล์นั้นไปยังเซลล์ประสาทตัวอ่ืนๆ แอกซอนมีเปลือกหุ้มเรียกว่า ไมอิลินชีท 
(Myelin Sheath) ปลายสุดของแอกซอนเป็นพุ่มต่อกับอวัยวะเรียกว่าเอนด์บลุส (End Brust)  

ใยแอกซอนจะมีความยาวมากเป็นพิเศษ แต่ละเซลล์จะมีเพียงเส้นเดียวเท่านั้นปลายแขนงย่อยของ
แอกซอนทุกแขนงจะมีตุ่มเล็กๆ เรียกว่าตุ่มปลายประสาท (Terminal Buttons) การท างานของ 
แอกซอนจะเกิดขึ้นเมื่อตัวเซลล์ได้รับกระแสประสาทความรู้สึกจากเดนไดรต์จากนั้นจะส่งกระแส
ความรู้สึกนั้นไปยังแอกซอน แล้วแอกซอนจะส่งกระแสประสาทความรู้สึกนั้นต่อไปยังเซลล์ประสาท
ตัวอ่ืนๆหรือส่งไปยังอวัยวะต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดความรู้สึก หรือแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง 
   1.3.4 ไซแนปส์ (Synaps) เป็นจุดต่อระหว่างใยแอกซอนของเซลล์ประสาท
ตัวหนึ่งกับเดนไดรต์ของเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่ง เมื่อเซลล์ประสาทตัวหนึ่งส่งกระแสประสาทความรู้สึก
เข้าสู่แอกซอนจนถึงปลายตุ่มประสาทแล้ว กระแสความรู้สึกนั้นจะถูกส่งเข้าสู่บริเวณไซแนปส์จากนั้น
ไซแนปส์จะรับกระแสประสาทและส่งต่อไปยังเดนไดรต์เพ่ือเข้าสู่เซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งทันที
ไซแนปส์จึงท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมสัญญาณกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทตัวหนึ่งกับเซลล์
ประสาทอีกตัวหนึ่งนั่นเองดังภาพประกอบที่ 3.7 

 

http://www.non.rmutsb.ac.th/homepages/organ/3_Nervous.html#A
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รูปที่ 3.7 ส่วนประกอบของเซลประสาท 

ที่มา http//www.firstbrain.com 

  การส่งสัญญาณในสมองโดยการส่งกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สมอง จะท าให้ใยประสาทตัว
ส่ง (Axon) หลั่งสารเคมีนี้ผ่านจุดเชื่อม (Synapse) ไปสู่ใยประสาทของสมองตัวรับ  (Dendrite)  

เพ่ือน าข้อมูลจากเซลล์สมองหนึ่งไปยังเซลล์สมองอีกเซลล์หนึ่งการท างาน ดังภาพประกอบที่ 3.8 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.8 การเชื่อมโยงของแขนงประสาทขาเข้า (Dendrites) และแขนงประสาทขาออก (Axon) 

ที่มา http//www.sahavicha.com 
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บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

   สารเคมีที่สมองหลั่งมายังไซแนปที่เป็นช่องว่างระหว่างแอกซอนและเดนไดรต์ของ
เซลประสาทเพ่ือส่งผ่านกระแสประสาท จากเซลประสาทหนึ่งไปยังเซลประสาทอ่ืนที่เรียกว่าการส่งสัญญาณ
สมอง (Neurotransmitters) มีสองกลุ่มใหญ่ ได้แก ่(Gayle, 2006: 5) 

   1. กลุ่มกระตุ้น (Excitatory) เป็นสารเคมีที่กระตุ้นให้เซลล์สมองส่งสัญญาณไปยัง
เซลประสาทอ่ืนๆ สารเคมีกลุ่มกระตุ้นสมองได้แก่ สารเคมีประเภท เอนโดฟิน (Endorphin) เซโรโตนิน 
(Serotonin) อะซิทิลคอลีน (Acetylcholine) โดเพมีน (Dopamine) สารเคมีเหล่านี้หลั่งเมื่อบุคคล
อยู่ในบรรยากาศแห่งความสุข สนุก และท้าทายความรู้ความสามารถจะช่วยท าให้บุคคลมีความตั้งใจ
สนใจเรียนและก าจัดสิ่งรบกวนสมาธิออกไป 

   2. กลุ่มยับยั้ง (Inhibitory) เป็นสารเคมีที่ท าให้เซลล์สมองหยุดการท างาน
สารเคมีกลุ่มยับยั้งสมอง ได้แก่ กลุ่มคอร์ติซอล (Cortisol) สารเคมีเหล่านี้หลั่งเมื่อบุคคลมีความทุกข์ 
เครียด และถูกกดดันมากๆ จะท าให้ ยับยั้งการส่งข้อมูลของแต่ละเซลล์สมองยับยั้งการเจริญเติบโต
ของใยประสาท ยับยั้งเส้นทางความจ าทุกๆส่วน ท าให้คิดอะไรไม่ออก กังวล สมาธิสั้น ควบคุมไม่ได้ 
ความสามารถในการเรียนลดลง 
 การท างานของเซลประสาทกับการเรียนรู้ที่ส าคัญมี 2 ประการหลักคือ  
 ประการแรกในบรรยากาศที่มีความสุขอบอุ่น สนุกสนาน ท้าทาย สมองจะหลั่งสารเคมีที่
ส่งผ่านกระแสประสาท (Chemical Messengers) ลงในช่องว่างไซแนป (Synapse) ที่อยู่ระหว่าง
แขนงประสาทขาเข้า (Dendrite) และเซลประสาทขาออก (Axon) ประเภทกระตุ้นสนับสนุนส่งเสริม 
กระบวนการคิด เช่นเอ็นโดฟิน แต่ถ้าเป็นบรรยากาศที่มีความทุกข ์เครียด โกรธ สมองจะหลั่งสารเคมี
ประเภทยับยั้งกระบวนการคิด เช่น คอร์ติซอล การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมบรรยากาศ
แห่งความเป็นมิตร อบอุ่น สนุกสนาน ท้าทาย  
 ประการที่สองคือการจัดการเรียนรู้ควรมีการส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
เพ่ือให้เส้นใยประสาทเกิดการแตกแขนงเชื่อมโยงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคิดที่หลากหลาย และ
แก้ปัญหาต่างๆได้ดี 
 2. การแบ่งหน้าที่การท างานของสมอง 
  สมองนอกจากมีการท าหน้าที่จะแบ่งเป็นส่วนๆ และยังแบ่งเป็นซีกอีกด้วย โดยแบ่ง
ออกเป็นสองซีก ซีกซ้ายและซีกขวาดังแผนภาพตามภาพประกอบที่ 3.9 

 

 

 



80 
 

 
                 ทฤษฎีการเรียนการสอน 
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สมองซีกซ้าย 

(Left Hemisphere) 

 สมองซีกขวา 
(Right Hemisphere) 

ลักษณะของการท างาน ลักษณะบคุคล  ลักษณะของการท างาน ลักษณะบคุคล 

การคิดแบบวิเคราะห์
รายละเอียด 

(Analytical Thinking 

Process) 

นักคณิตศาสตร ์
(Math) 

 

นักภาษาศาสตร ์
(Language) 

 

นักวิทยาศาสตร ์
(Science) 

 

นักเขียน 

(Writing) 

 

นักตรรกศาสตร ์
(Logic) 

 การคิดแบบองค์รวม 
โดยรวม 

(Global and Holistic 

Process) 

 

นักเต้นร า 
(Dance) 

 

ช่างแกะสลัก 

(Sculpture) 

 

ผู้มีทักษะ และชื่นชมงาน
ศิลปะ 

(Art Appreciation) 

 

ผู้มีทักษะและชื่นชม
ดนตร ี

(Music Appreciation) 

 

ผู้มีความสามารถ 

ในการรับรู ้
(Perception) 

 

 

การใช้ภาษา 
(Language) 

 การจดจ ารูปลักษณ ์

(Recognizing Faces) 

การควบคุมคณุภาพเสียง 
(Tone of Voice) 

การล าดับเหตุการณ ์

(Time Sequence) 

 ทักษะทางมิติสัมพันธ์ 

(Spatial Skill)  

ความสามารถทางดนตร ี
(Musical Ability)  

ควบคมุการท างานมือ 
และอวัยวะด้านขา 

(Right Hand  

Right Body Side 

Control) 

 การควบคุมอารมณ ์

(Emotion) 

อารมณ์ขัน/การใช้ค า
อุปมาเปรียบเทียบ 

(Humor/Metaphor) 

ควบคุมการท างานมือ 
และอวัยวะด้านซ้าย 

(Left Hand  

Left Body Side 
Control) 

การมองเห็นด้านขวา 
(Right Visual Field 

 การมองเห็นด้านซ้าย 

(Left Visual Field) 

 

ภาพประกอบที่ 3.9 การท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา 

  จากภาพประกอบที่ 3.9 สมองทั้งสองซีกมีการท างานที่แตกต่างกัน แต่ก็เชื่อมโยงกัน 
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
  2.1 สมองซีกซ้ายจะมีความสัมพันธ์กับร่างกายด้านขวา ท าหน้าที่เรียนรู้เกี่ยวกับ 

การใช้ภาษา การเขียน การอ่าน การวิเคราะห์ ภาษาพูด ทักษะด้านตัวเลข เรียงล าดับ การปฏิบัติการ       
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บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

ทางคณิตศาสตร์ การใช้เหตุและผล ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และสมองซีกซ้ายควบคุมการท างาน
ของมือขวาและร่างกายด้านขวา 
  2.2 สมองซีกขวาซึ่งจะสัมพันธ์กับร่างกายด้านซ้ายท าหน้าที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่างๆ 
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การเกิดความกระจ่างต่างๆ การเห็นภาพสามมิติ (มิติสัมพันธ์) ความสามารถ
ทางศิลปะ มีจินตนาการ ทักษะด้านดนตรี และสมองซีกขวาควบคุมการท างานของมือขวาและ
ร่างกายด้านซ้าย 

  ในการท างานของสมองมีผลการวิจัยน าเสนอว่า สมองสองซีกท างานร่วมกัน ถ้าสมอง 
ด้านใดเสียหายไม่ท างาน อีกซีกจะช่วยท างานแทนทันที ในสภาวะปกติสมองจะท างานโดยมีส่วนหนึ่ง
เป็นหลักในการท างานเสมอควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมองทั้งสองส่วนอย่างสมดุล 

  การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการท างานของสมองสองซีก เน้นพัฒนาผู้เรียน 

ให้พัฒนาสมองสองซีกให้สมดุล คือพัฒนาสมองทั้งสองด้าน โดยมีผู้พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาสมองสองซีกเช่น การเรียนการสอนแบบ 4MAT ที่พัฒนาโดยแมคคาร์ธี (McCarthy) เป็นต้น 

 3. สมองกับความจ า 

  สมองมีการท างานเกี่ยวกับความจ าแตกต่างกันไป ซึ่งสรุปได้ดังนี้ (Gayle, 2000: 20) 

  3.1 ความจ าเกี่ยวกับความหมาย (Semantic Memory) เป็นความทรงจ าเกี่ยวกับ
ค ารายการข้อมูลต่างๆการจัดหมวดหมู่ เวลา ชื่อ ข้อเท็จจริงต่างๆ เป็นต้น เป็นความจ าเบื้องต้นที่เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป ความจ านี้จะอยู่บริเวณฮิปโปแคมปัสของสมอง 
  3.2 ความทรงจ าเกี่ยวกับเหตุการณ์ (Episodic Memory) บางที่เรียกว่า Spatial or 

Contextual Memory เป็นเส้นทางความทรงจ าที่เกี่ยวข้องสถานที่ เช่นเราจ าเรื่องบางอย่างเมื่อเรา
อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่ง และสามารถระลึกได้เมื่อถึงสถานที่แห่งนั้นความจ าแบบนี้จะอยู่ที่บริเวณ 

ฮิปโปแคมปัสของสมอง 
  3.3 ความทรงจ าเกี่ยวกับกระบวนการ (Procedural Memory) เป็นเส้นทางความจ า
ที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งและการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการขับรถหรือขี่จักรยานซึ่งเราไม่เคยลืม
การเล่นเปียโน การข่ีจักรยาน เป็นต้น ความทรงจ าส่วนนี้อยู่บริเวณสมองซีรีเบลลัม 

  3.4 ความทรงจ าอัตโนมัติ (Automatic Memory) เป็นเส้นทางที่แข็งแกร่งมาก
ความทรงจ าที่เกี่ยวกับการตอบสนองในเงื่อนไขต่างๆซึ่งเราใช้บ่อยๆ เช่น ความทรงจ าตารางสูตรคูณ
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้บ่อย รวมไปถึงทักษะการแปลรหัสความหมาย ความทรงจ าเหล่านี้
อยู่บริเวณสมองซีรีเบลลัม 

  3.5 ความทรงจ าเกี่ยวกับอารมณ์ (Emotional Memory) เป็นศูนย์กลางของอารมณ์
ข้อมูลที่กระตุ้นอารมณ์มากก็จะมีผลต่อความทรงจ ามาก บ่อยครั้งที่มันควบคุมสมองของเราทั้งหมดซึ่ง
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เราสามารถใช้ความรู้นี้ไปออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่มีพลังให้แก่ผู้เรียน ความทรงจ านี้อยู่ทีส่มอง
ส่วนอมิกดาลา 

 ความทรงจ าแต่ละประเภทอาจใช้กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมดังตารางที่ 3.2 ดังนี้ 

ตารางที่ 3.2 กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับประเภทความทรงจ า 

 

ประเภทความทรงจ า กระบวนการเรียนการสอนทีส่่งเสริมความทรงจ า 
1. ความทรงจ าเกี่ยวกับความหมาย 

    (Semantic Memory) 

1. การใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers) 

2. การอภิปราย (Interview) 

3. การต่อภาพปริศนา (Jigsaw) 

4. กิจกรรมบอกต่อ (I have……who has) 
5. การใช้กระบวนการช่วยจ า (Mnemonics) 

6. การใช้อักษรย่อ (Acronyms) 

7. การใช้ค าคล้องจอง (Acrostics) 

8. การใช้จังหวะดนตรี การใช้เพลง (Raps,Songs) 

2. ความทรงจ าเกีย่วกับเหตุการณ ์

    (Episodic Memory) 

1. การใช้กลุ่มร่วมมือ (Cooperative Group) 

2. การใช้บทบาทสมมติ (Role Plays) 

3. การใช้ป้ายประกาศ (Bulletin Boards) 

4. การใช้กรณีศึกษา (Case Studies) 

5. การใช้สถานการณจ์ าลอง 
3. ความทรงจ าเกีย่วกับกระบวนการ 
    (Procedural Memory) 

1. การฝึกปฏิบตัิ (Practices) 

2. การฝึกซ้อม (Rehearsal) 

3. การโต้วาท ี(Debate) 

4. การใช้บทบาทสมมติ (Role Plays) 

5. การเต้นร า (Dances) 

6. การใช้จังหวะดนตรี การใช้เพลง (Raps,Songs) 

4. ความทรงจ าอัตโนมัต ิ

    (Automatic Memory) 

1. การเช่ือมโยงค า (Word Association) 

2. การฝึกฝน (Drill) 

3. การบอกเป็นนัย (Cues)  

4. การใช้กระบวนการช่วยจ า (Mnemonics) 

5. การใช้บทกวี ค าสัมผัสในบทกวี (Poems, Rhymes) 

5. ความทรงจ าเกีย่วกับอารมณ ์

    (Emotional Memory) 

1. การใช้ดนตรี (Music) 

2. การใช้การเล่าเรื่องราวส่วนบคุคล (Personal Anecdotes) 

3. การเช่ือมโยงประสบการณ์ (Experiences) 

4. การท าความเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น (Empathy Encouraged) 
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 4. สมองกับแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)   
  การคิดเป็นกระบวนการของสมองที่ตอบสนองสิ่งเร้า แต่เชาวน์ปัญญา (Intelligence) 

นั้นนอกเหนือจากกระบวนการทางสมองแล้วจะรวมทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกที่ตอบสนองสิ่งเร้าจาก
การประมวลและสั่งการของสมอง จึงมีผู้ให้ความหมายของเชาวน์ปัญญา หมายถึงความสามารถโดยรวม
ของบุคคลที่แสดงออกอย่างมีเป้าหมาย คิดอย่างมีเหตุผล และจัดการกับสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 แนวคิดเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาเชื่อว่าคนเรามีเชาวน์ปัญญาหลายด้าน เรียกว่าพหุปัญญา และมี
นักวิชาการหลายท่านน าเสนอพหุปัญญา ได้แก่ 

  4.1 พหุปัญญาตามแนวคิดสเปียร์แมน 

   ชาร์ลส เปียร์แมน (Charles Spearman) กล่าวถึง เชาวน์ปัญญาประกอบด้วยสอง 
โครงสร้าง ได้แก่ 

   4.1.1 ความสามารถทั่วไป เช่นเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ  
การวางแผนและการคิดอย่างมีเหตุผล 

   4.1.2 ความสามารถพิเศษ เช่น ความสามารถด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี 
  4.2 พหุปัญญาตามแนวคิดสเติร์นเบิร์ก 

   สเติร์นเบิร์ก (Sternberg) และคณะกล่าวถึงเชาวน์ปัญญา (Intelligence) ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้  
   4.2.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยหลักเกณฑ์ท่ีมีเหตุและผล 

   4.2.2 มีความคิดที่แสดงความสามารถในเชิงภาษา การติดต่อสื่อสารด้วย
ค าพูดและวาจา 
   4.2.3 มีความสามารถทางสังคม มีความสนใจผู้อ่ืนและสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์
ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.3 พหุปัญญาตามแนวคิดโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ 
   โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) อธิบายว่าในอดีตความหมายของค าว่า 
สติปัญญาอยู่เพียงความสามารถเพียงหนึ่งหรือสองด้าน คือ ความสามารถในการคิดหาเหตุผล       
เชิงตรรกะ หรือความสามารถทางภาษา แต่แท้จริงแล้วระดับสติปัญญายังมีด้านต่างๆ อีกหลายด้าน 
ทุกคนจะระดับความสามารถหรือสติปัญญาด้านต่างๆเหล่านี้ในระดับหนึ่ง โดยแต่ละคนจะมีระดับ
ความสามารถแต่ละด้านไม่เท่ากัน และมีการผสมผสานความสามารถต่างๆเหล่านี้ในตัวเองแตกต่างกัน
รวมเรียกว่า พหุปัญญา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (Gayle, 2000: 88-90) 
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   4.3.1 สติปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 
    คนทุกคนล้วนมีความสามารถทางดนตรีในระดับหนึ่ง ทุกคนสามารถ
สนุกไปกับเสียงดนตรี ได้แก่ จังหวะ ท่วงท านอง ระดับเสียง ซึ่งบางคนจะมีทักษะด้านนี้มากกว่าคนอ่ืน 
สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในการเล่นเครื่องดนตรี ปัญญาด้านนี้ครอบคลุมความสามารถทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับดนตรี ผู้มีความสามารถด้านนี้สูง ได้แก่ นักประพันธ์เพลง นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบคุม 

วงดนตรี และผู้เข้าซึ้งถึงดนตรี สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ดนตรีอย่างถูกต้อง 
   4.3.2 สติปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily-kinesthetic 

Intelligence) 
    ผู้มีปัญญาด้านนี้สูงจะค้นพบความสามารถของตน ทันทีที่เข้าไปอยู่ใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวนั้นๆ โดยยังไม่ทันได้รับการฝึกมากนัก มีความสามารถใน
การหยิบจับวัตถุต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น นักประดิษฐ์และนักแสดง ร่างกายจะมีบทบาทส าคัญ
ยิ่งในอาชีพ บุคคลในกลุ่มนี้ได้แก่ นักเต้นร า นักกีฬา และนักกายกรรม  

   4.3.3 สติปัญญาด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์  (Logical- 

Mathematical Intelligence) 
    ผู้มีปัญญาด้านนี้สูง จะสามารถจัดเก็บ ตัวแปรหลายๆ ตัวแปรและสร้าง
สมมุติฐานได้มากมาย สามารถประเมินและยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานแต่ละข้อได้อย่างรวดเร็ว 
ความสามารถจะรวมทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์นั้นรักที่จะค้นคว้า เกี่ยวกับสิ่งที่
เป็นนามธรรม สนุกกับการแก้ปัญหาที่ต้องสรรหาเหตุผลมากมายมาประกอบ ส่วนนักวิทยาศาสตร์ จะ
ได้แรงจูงใจจากความต้องการที่จะอธิบายทุกสิ่งให้เป็นรูปธรรม บุคคลกลุ่มนี้ได้แก่ นักคณิตศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ และนักวิจัย 

   4.3.4 สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 
    บุคคลผู้มีความสามารถด้านนี้จะไวกับความหมายของค า เล่นค า  
มีความสามารถ ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยกรณ์และบางครั้งก็ออกนอกกฎเมื่อ ไตร่ตรอง 
ดีแล้ว เป็นผู้มีความสามารถด้านภาษาในระดับสูง สามารถสื่อสารเชื่อมโยงได้อย่าง มี ประสิทธิภาพ  
ใช้ภาษาได้อย่างสละสลวย ตลอดจนการใช้ภาษากระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก บุคคลกลุ่มนี้ได้แก่  
กวี นักเขียน นักการเมือง นักพูด นักข่าว ทนายความ และพิธีกร 

   4.3.5 สติปัญญาด้านเนื้อหามิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)  

    ปัญญาด้านนี้เป็นความสามารถที่จะเข้าใจโลกที่เรามองเห็นอยู่ได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นเรื่องที่จ าเป็นในการเดินทาง การเดินเรือ และการใช้แผนที่ ผู้มีความสามารถด้านนี้สูงจะ
สามารถน าเสนอข้อมูลด้านมิติให้ออกมาเป็นภาพได้ มีความเฉียบแหลมในการดึงภาพจากความคิดฝัน
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มาท าให้ปรากฏมาสร้างเป็นชิ้นงานศิลปะ บุคคลกลุ่มนี้ได้แก่ วิศวกร ศัลยแพทย์ นักวาดแผนที่ 
ปฏิมากร และสถาปนิก 

   4.3.6 สติปัญญาทางด้านการเข้ากับผู้อื่น (Interpersonal Intelligence) 
    ปัญญาด้านนี้ เป็นความสามารถที่จะมองไปที่ผู้ อ่ืนหรือบุคคลที่อยู่
ภายนอก ผู้ใหญ่ที่มีความช านาญด้านนี้จะสามารถรับรู้ความตั้งใจและความปรารถนาของผู้อ่ืนได้  
แม้เขาจะไม่แสดงออกให้เห็นหรือปิดบังไว้ก็ตาม จะมีความไวต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น บุคคล
ในกลุ่มนี้ได้แก่ ผู้น าทางศาสนา ผู้น าทางการเมือง พ่อแม่ ครู นักบ าบัด และนักแนะแนว 

   4.3.7 สติปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

    ปัญญาด้านนี้คือการเข้าใจความรู้สึกของตนเองทุกแง่ทุกมุม รู้จักระดับ
และขอบเขตอารมณ์ของตนเอง สามารถระบุอารมณ์นั้นได้และใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรม
ของตน ปรับปรุงการกระท าของตน ผู้มีปัญญาด้านนี้สูงจะมีความเข้าใจภายในตนเองสูง จะมีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของตนเอง สดชื่น และมีประสิทธิภาพ บุคคลกลุ่มนี้ได้แก่ นักเขียน นักแต่งนิยาย  
ผู้ทรงปัญญา และนักจิตวิทยา 
   4.3.8 สติปัญญาด้านความเข้าใจในธรรมชาติ (Natural Intelligence) 

    ปัญญาด้านนี้เป็นการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมใน
ธรรมชาติ ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้สูงจะรู้จักจ าแนกชนิด และสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ สามารถแยกแยะ
ความแตกต่าง จัดหมวดหมู่ จัดประเภทของสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติของโลกได้ดีบุคคลในกลุ่มนี้ได้แก่ นัก
เดินทาง นักพฤกษศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 
   4.3.9 สติปัญญาด้านความฉลาดในการคิดใคร่ครวญ (Existential intelligence)  

     ปัญญาด้านนี้ การ์ดเนอร์อธิบายเพ่ิมเติมภายหลังการน าเสนอพหุปัญญา 
8 ด้าน โดยผู้มีปัญญาด้านนี้จะเป็นผู้ชอบคิด สงสัยใคร่รู้ ตั้งค าถามกับตัวเองในเรื่องความเป็นไปของ
ชีวิต ชีวิตหลังความตาย เรื่องเหนือจริง มิติลึกลับ เช่น นักคิด อาทิ อริสโตเติล ขงจื้อ ไอน์สไตน์  
พลาโต โสเครติส เป็นต้น 

   แนวคิดพหุปัญญาของการ์ดเนอร์มีความส าคัญในการน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในลักษณะการบูรณาการคือควรจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมปัญหาหลากหลายด้าน เพ่ือให้
ผู้เรียนมีปัญญาด้านต่างๆอย่างสมดุล และเมื่อค้นพบความถนัด และความสนใจอย่างแท้จริงก็ให้  
การสนับสนุนด้านนั้นๆต่อไป ตัวอย่างการเรียนการสอนที่เน้นปัญญาหลากหลายด้าน เช่น การเรียน
การสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Storyline Method) การเรียนการสอนตามแนวคิดหมวก 6 ใบ เป็นต้น 
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 5. สมองกับแนวคิดปัญญาด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence) 

  นอกจากการ์ดเนอร์จะเสนอแนวคิดพหุปัญญา 9 ด้านแล้ว ปีเตอร์สาโลเวย์ (Peter 

Salovey) แห่งมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) และผู้ร่วมงานจอห์น เมเยอร์ (John Mayer) 
แห่งมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์ (New Hampshire University) ได้เสนอปัญญาด้านอารมณ์ไว้ 3 มิติ
คือ 1) ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ตนเอง และผู้อ่ืน 2) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
และ 3) ความสามารถในการใช้อารมณ์ในการคิดเชิงสร้างสรรค์ การใช้เหตุผล และการแก้ปัญหา 

  ต่อมา แดลเนียล โกลแมน (Daniel Goleman) ได้ท าวิจัยและได้น าเสนอปัญญาด้าน
อารมณเ์ป็น 5 ด้าน ดังนี้ (Goleman, 1995: 93) 

  5.1 ความตระหนักในตนเอง (Self-Awareness) 

   ความตระหนักในตนเองของโกลแมนมีลักษณะคล้ายกับสติปัญญาด้านความ
เข้าใจตนเองของการ์ดเนอร์ และแนวคิดทฤษฎีเมตาคอกนิชัน ความตระหนักในตนเองเป็นความสามารถ
ในการสัมผัสและตระหนักรู้สถานะของจิตใจตนเอง 
  5.2 การจัดการอารมณ์ (Managing Emotions) 

   การจัดการอารมณ์เป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ทางลบ 
เช่นอารมณ์โกรธ อารมณ์กลัวให้สงบ และความสามารถในการกระตุ้นอารมณ์ทางบวก เช่น  อารมณ์
สนุกสนาน อารมณ์ยินดี และดีใจ เพ่ือให้ตนเองและผู้อ่ืนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
  5.3 การสร้างแรงจูงใจในตนเอง (Self-motivation) 

   การสร้างแรงจูงใจในตนเองเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ
ในชีวิต แรงจูงใจที่ส าคัญในการสร้างคือความขยันขันแข็งในการท ากิจการงานจนส าเร็จ การทนทาน
ต่ออุปสรรค การตั้งความหวังที่แน่วแน่ การไม่รีบเกิดความพึงพอใจ การมีความมั่นใจในตนเอง  
การรับมือกับความเครียด และแรงจูงใจที่มุ่งสู่ส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

  5.4 ความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน (Empathy) 

   ความเข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืนเป็นความสามารถในการมองเห็นจุดยืนและ
มุมมองของผู้อื่น และรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น และมีความรู้สึกเข้าใจสภาพเลวร้ายของผู้อื่น 

  5.5 การมีศิลปะทางสังคม (Social Arts) 

   การมีศิลปะทางสังคมเป็นความสามารถในการช่วยจัดการอารมณ์ของผู้อื่นให้อยู่
ในความเหมาะสมได้ สามารถท าให้ความสัมพันธ์ยั่งยืน สามารถชักชวนและชักจูงผู้อ่ืน สามารถจัดการ
ให้ผู้อื่นสบายใจ 
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  แนวคิดปัญญาด้านอารมณ์อาจไม่มีวิธีสอนที่ชัดเจน ไม่เหมือนแนวคิดอ่ืนๆโดยเฉพาะ
ด้านสติปัญญา แต่มีความส าคัญที่ผู้สอนจะต้องน าไปปลูกฝัง ส่งเสริมให้กับผู้เรียน โดยสอดแทรกไปใน
กระบวนการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 จากการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่ประกอบด้วยการท างานของระบบ
ประสาทที่เกี่ยวข้อง สมอง ไขสันหลัง และเซลประสาท การแบ่งโครงสร้างสมองเป็นซีกซ้ายและขวา 
การจ า พหุปัญญา และแนวคิดปัญญาด้านอารมณ์ วิเคราะห์สรุปแนวคิด หลักการในการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 
 1. สมองเป็นอวัยวะที่ส าคัญต่อการพัฒนาของอวัยวะทั้งหมดของร่างกายซึ่งจะรวมถึง 

การคิดการเรียนรู้ การจ าและพฤติกรรมของมนุษย์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนควรจะมีความรู้เรื่อง 
ที่เกี่ยวกับการท างานและการพัฒนาของสมองเพ่ือจะได้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ     
ที่กระตุ้นการท างานของสมองทุกส่วน รวมถึงการดูแลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอวัยวะต่างๆของสมอง  
แนวการจัดกิจกรรมที่บ ารุงรักษาสมอง ได้แก่  
  1.1 ควรดื่มน้ าบริสุทธิ์วันละ 6–8 แก้วเพราะถ้าร่างกายได้รับน้ าอย่างพียงพอจะท า
ให้เซลล์สมองท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2 ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่และรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการ
เพราะสารอาหารจะท าให้เซลล์ประสาท เซลล์สมองเจริญเติบโต ส่งผลให้ความจ าดีและเกิดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 

  1.3 การหายใจควรฝึกหายใจให้ลึกๆช้าๆ และมีจังหวะที่แน่นอนเพราะสมอง
ต้องการออกซิเจนใช้ในการเผาผลาญสารอาหารเพ่ือให้เกิดพลังงาน ซึ่งโดยปกติพบว่าออกซิเจนถึง
ประมาณ 20 % ที่ร่างกายหายใจจะไปที่สมอง เพราะสมองต้องการใช้พลังงานที่สูง ออกซิเจนจึงเป็น
สิ่งที่ช่วยให้กระบวนการท างานในสมองเป็นไปด้วยดี การหายใจที่ถูกต้องจะช่วยให้เกิดสมาธิสมอง 

ปลอดโปร่ง ลดสภาพการหลงลืมและสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ 
  1.4 การจัดกิจกรรมต่างๆควรต้องป้องกัน และระมัดระวังการกระทบกระเทือน
สมอง เพราะถ้าอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดได้รับความกระทบกระเทือนจะมีผลต่อกระบวนการท างาน
ทั้งหมดของสมอง 
 2. การเรียนรู้คือการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเผชิญกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น 

การเรียนรู้เซลล์ประสาทในสมองจะเกิดมีการเชื่อมต่ออย่างสูงสุดเมื่อถูกกระตุ้นให้เผชิญกับสถานการณ์ 
ที่ท้าทายให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเล่นอย่างสนุกสนาน และมีความสุข ปราศจาก
ความเครียดเพราะความเครียดเป็นสิ่งที่บั่นทอนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
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 แนวการจัดการเรียนการสอนควรสร้างสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย  เพ่ือ 

การเรียนรู้โดยผ่านการเล่นแบบท้าทาย การเสี่ยง ความสนุกสนานเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
การถูกท าโทษอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  ผู้สอนจึงไม่ควร
ลงโทษผู้เรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 3. สมองมีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้สมองของคนเราแบ่งออกเป็น  2 ซีกคือซีกซ้าย
กับซีกขวาสมองทั้งสองด้านมีความสัมพันธ์กัน สมองแต่ซีกท าหน้าที่ควบคุมการรับรู้การคิด และ 

การจ า ควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย และควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรม 

 แนวการจัดการเรียนการสอนที่ดีผู้สอนต้องมีความเข้าใจทักษะที่เกี่ยวโยงกับความสามารถ
พิเศษของสมองแต่ละซีก สมองซีกซ้ายสั่งการท างานเกี่ยวกับค า ภาษา ตรรกศาสตร์ ตัวเลข จ านวน
ล าดับ ระบบการคิดวิเคราะห์ และการแสดงออก เป็นต้น  สมองซีกขวาสั่งการเกี่ยวกับจังหวะดนตรี 
ศิลปะจินตนาการ การสร้างภาพ การรับรู้ การเห็นภาพรวม และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ในการ
พัฒนาสมอง ควรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปด้วยกัน เพ่ือให้การท างานประสาน 
สัมพันธ์กันอย่างดี เมื่อผู้เรียนเกิดความสมดุลในสมองทั้งสองซีกแล้ว จึงสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมสิ่งที่ตนเองถนัด 

 นอกจากนี้ข้อค้นพบว่าสมองซีกซ้ายควบคุมการท างานของอวัยวะด้านขวา และสมองซีกขวา
ควบคุมการท างานของอวัยวะด้านซ้าย การบริหารสมองโดยระบบการเคลื่อนไหวร่างกายที่จะเร้าให้
สมองท างานอย่างดี เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกายกับการท างานของสมองที่เรียกว่า 
Brain Gym 

 4. สมองคนเราประกอบด้วยปัญญาหลากหลายด้าน (Multiple Intelligences) ดังเช่น 
การ์ดเนอร์แบ่งปัญญาเป็น 9 ด้าน บุคคลแม้จะมีปัญญาทุกด้านและควรส่งเสริมปัญญาทุกด้าน แต่
ธรรมชาติคนเราย่อมมีความแตกต่างกัน มีความเก่ง ความถนัดที่ไม่เหมือนกัน ควรเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัด เป็นผู้วางแผนในการพัฒนาตนเอง โดยเริ่มจากรู้จักตนเอง รู้จุดเด่น จุดด้อย 
ค้นหาวิธีการพัฒนาความเก่งให้แก่ตนเองน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีความสุขและเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายส าหรับตนเอง 
 5. การฟังดนตรี จะท าให้กระตุ้นการเรียนรู้ เพราะการฟังเพลงที่มีคุณภาพท าให้สมอง
ผลิตคลื่นอัลฟา (Alpha Waves) และคลื่นธีต้า (Theta Waves) ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
และเกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งท าให้สมองได้รับการผ่อนคลายจากความเครียด ท าให้ไม่เกิด
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ 
 6. อารมณ์มีความส าคัญต่อการท างานของสมองตั้งแต่การรับรู้ เพราะการรับรู้ที่ผ่านอารมณ์
แห่งความสนใจ และเห็นคุณค่าย่อมส่งผลต่ออวัยวะอ่ืนของสมองท างานอย่างเต็มที่ อารมณ์จึงเป็น  
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สิ่งส าคัญในการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้ (Emotion are Critical to Patterning) อันน าไปสู่ลีลา
การเรียนรู้ (Learning Style) ที่แตกต่างกัน ผู้สอนจึงควรให้ความส าคัญต่อ อารมณ์ ความรู้สึก ควบคู่
กับความรู้ในบทเรียน มีความเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งสติปัญญา และอารมณ์ 
 แนวการจัดการเรียนการสอนควรให้ความส าคัญของอารมณ์ แรงจูงใจ หรือพลังใจที่ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมลีลารูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละประเภทว่ามีความชื่นชอบความถนัดวิธีการเรียนรู้แบบใด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละประเภทจะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 7. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งในแบบที่มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้ตั้งใจ
การเรียนรู้ของคนส่วนใหญ่มักเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้จากสิ่งที่ ไม่ได้ตั้งใจ  สามารถเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์ในสถานการณ์จริงเช่น ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เผชิญอยู่โดยไม่ได้คิดมาก่อน 

โดยอาศัยประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนรู้นั้น ขณะที่ผู้เรียนเรียนรู้
นั้นอาจเป็นเพียงการรับรู้แต่ยังไม่เข้าใจ ความเข้าใจอาจเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้เรียนสามารถมองเห็น
ถึงความหมายและความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันถึงสิ่งต่างๆที่ตนเองรับรู้จากแหล่งความรู้ อ่ืนๆ เพราะ
บางครั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทันที เนื่องจากการเรียน
การสอนนั้นไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน อาจต้องให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษา ค้นคว้า 
ใคร่ครวญด้วยตนเองจึงเกิดการเรียนรู้ 
 8. การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการเรียนรู้
ภายในของบุคคลเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 แนวการจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องใช้กิจกรรมที่เป็นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน
ประกอบด้วยการสาธิต การท าโครงงาน ทัศนศึกษา การรับรู้ประสบการณ์ด้วยการมองเห็นของจริง
การเล่าเรื่อง การแสดงละคร และกิจกรรมที่เน้นการมปีฏิสัมพันธ์ต่อคนหลายๆประเภท 

 

แนวคิดการบูรณาการ 
 บูรณาการ (Integration) มีความหมายทั่วไป คือ การท าให้สมบูรณ์ หรือการท าให้หน่วย
ย่อยๆ ที่ สัมพันธ์  ซึ่ งอาศัยกันอยู่ เข้ามาร่วมท าหน้าที่ อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวม  
การเรียนการสอนตามแนวคิดบูรณาการ (Integrative Approach) จึงเป็นแนวคิดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ เรียนรู้แบบองค์รวม สามารถน าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
คุณลักษณะต่างๆ มาเชื่อมโยงกันเพ่ือเกิดความสมดุล และเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ สามารถแก้ปัญหา  
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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 มีนักการศึกษาแบ่งประเภทการบูรณาการหลากหลาย แต่แนวคิดการแบ่งการบูรณาการ   
ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และสามารถน าไปใช้ได้ชัดเจน คือแนวคิดของโฟกราตี้ (Fograty, 1991: 73)      
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การบูรณาการแบบ Cellular หรือ Fragmented Integration 

  การบูรณาการแบบ Cellular หรือ Fragmented Integration เป็นการบูรณาการ
ดั้งเดิม เป็นการบูรณาการภายในวิชาเดียวกัน โดยการแบ่ง และเรียงล าดับหัวข้อเนื้อหาสาระตาม
ความเหมาะสมจากเรื่องง่ายไปหายาก จากเรื่องใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว จากเรื่องที่เป็นพ้ืนฐานสู่เรื่อง       
ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น แนวคิดการบูรณาการแบบนี้ แสดงดังภาพประกอบที่ 3.10 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.10 การบูรณาการแบบ Cellular หรือfragmented Integration 

 2. การบูรณาการแบบ Connected Integration  
  การบูรณาการแบบ Connected Integration เป็นการบูรณาการภายในวิชาเดียวกัน 
โดยมีการเรียงล าดับหัวข้อเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมแล้วยังเอาความรู้เรื่องหนึ่งไปใช้ในเรื่อง
ต่อไป เช่น ให้ผู้เรียนรู้เรื่องทศนิยม แล้วน าความรู้เรื่องทศนิยมไปเรียนเรื่องเงิน เรื่องเกรด เป็นต้น 
การบูรณาการแบบนี้ แสดงดังภาพประกอบที่ 3.11 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.11 การบูรณาการแบบ Connected Integration 
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 3. การบูรณาการแบบ Nested Integration 

  การบูรณาการแบบ Nested Integration เป็นการบูรณาการภายในวิชาเดียวกัน  
โดยในการเรียนแต่ละครั้ง ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลายด้าน ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) กระบวนการ
(Process) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attribute) หรือจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้ง พุทธิพิสัย
(Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์
(Emotional Quotient) และความฉลาดทางจริยธรรม (Moral Quotient) ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนเรียน
เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง
ของพืช เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการได้ทดลองปฏิบัติ เกิดทักษะทางสังคมจาก 

การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม แนวคิดการบูรณาการแบบนี้ แสดงดังภาพประกอบที่ 3.12 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพประกอบที่ 3.12 การบูรณาการแบบ Nested Integration 

 4. การบูรณาการแบบ Sequenced Integration 

  การบูรณาการแบบ Sequenced Integration หรือบางทีเรียกว่าการบูรณาการแบบ
คู่ขนาน (Pararell) เป็นการบูรณาการโดยการน าเนื้อหาสาระหรือความคิดรวบยอดของ  2 วิชา       
ที่สัมพันธ์กันน ามาจัดสอนในช่วงเวลาเดียวกันเพ่ือการเสริมความรู้ และความเข้าใจง่ายขึ้น และ
เชื่อมโยงความรู้ให้มีความหมายยิ่งขึ้น เช่น ครูประวัติศาสตร์จัดการเรียนการสอนเนื้อหาประวัติศาสตร์
กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ครูภาษาไทยก็น าเรื่องวรรณคดีสมัยกรุงรัตน โกสินทร์ตอนต้นมาจัด 

การเรียนการสอนในช่วงเวลาเดียวกัน แนวคิดการบูรณาการแบบนี้ แสดงดังภาพประกอบที่ 3.13 
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ภาพประกอบที่ 3.13 การบูรณาการแบบ Sequenced Integration 

 

 5. การบูรณาการแบบ Shared Integration 

  การบูรณาการแบบ Shared Integration เป็นการบูรณาการเนื้อหาสาระหรือความคิด
รวบยอดของ 2 วิชาที่บางส่วนคาบเกี่ยวกันซ้ าซ้อน หรือเสริม เกื้อกูลให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นให้
ครูผู้สอนวางแผนการสอนร่วมกัน จัดการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน สอนร่วมกัน ส่วนเนื้อหาสาระ
ที่ไม่คาบเกี่ยวกันก็ต่างคนต่างสอน แนวคิดการบูรณาการแบบนี้ แสดงดังภาพประกอบที่ 3.14 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.14 การบูรณาการแบบ Shared Integration 

 6. การบูรณาการแบบ Webbed Integration 

  การบูรณาการแบบ Webbed Integration บางทีเรียกว่าการบูรณาการแบบหัวข้อเรื่อง 
(Thematic Approach) เป็นการบูรณาการก าหนดหัวข้อเรื่องแล้วจัดการเรียนการสอนหลากหลาย
วิชาในหัวข้อเรื่องนั้น เช่น เรื่องชุมชนของฉัน ผู้เรียนจะเรียนรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องในชุมชน เป็นการสอนครั้งหนึ่งในหลากหลายวิชา
แนวคิดบูรณาการแบบนี้ แสดงดังภาพประกอบที่ 3.15 
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 ภาพประกอบที่ 3.15 การบูรณาการแบบ Webbed Integration 

 7. การบูรณาการแบบ Treaded 

  การบูรณาการแบบ Treaded Integration เป็นการบูรณาการโดยมุ่งฝึกทักษะใด
ทักษะหนึ่ง หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมุ่งพัฒนาในหลากหลายวิชา เช่นต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการท านาย ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม แม้กระท่ังภาษาไทย ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
รับประสบการณ์ที่พัฒนาทักษะการท านาย เช่นการให้ผู้เรียนอ่านเรื่องราวครึ่งเรื่อง แล้วท านาย
เนื้อเรื่องที่เหลือก่อนอ่านทั้งเรื่อง แนวคิดการบูรณาการแบบนี้ แสดงดังภาพประกอบที่ 3.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.16 การบูรณาการแบบ Treaded Integration 

 8. การบูรณาการแบบ Integrated Integration 

  การบูรณาการแบบ Integrated Integration เป็นการบูรณาการเนื้อหาสาระหรือ
ความคิดรวบยอดของหลายวิชาที่คาบเกี่ยวกัน ซ้ าซ้อน หรือส่งเสริมกัน โดยผู้สอนที่มีเนื้อหา ความคิด
รวบยอดที่คาบเกี่ยวกัน วางแผนการจัดการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ส่วนไหน
ไม่คาบเกี่ยวกันก็ต่างคนต่างสอน แนวคิดบูรณาการแบบนี้แสดงดังภาพประกอบที่ 3.17 
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ภาพประกอบที่ 3.17 การบูรณาการแบบ Integrated Integration 

 9. การบูรณาการแบบ Immersed Integration 

  การบูรณาการแบบ Immersed Integration เป็นการบูรณาการในตัวผู้เรียนโดยให้ผู้เรียน
น าความรู้ที่ เรียนจากวิชาต่างๆ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆมาสร้างผลงาน เช่น 

การให้ผู้เรียนท าโครงงาน แนวคิดการบูรณาการแบบนี้ แสดงดังภาพประกอบที่ 3.18 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3.18 การบูรณาการแบบImmersed Integration 

 

 10. การบูรณาการแบบ Networked Integration 

  การบูรณาการแบบ Networked Integration เป็นการการบูรณาการที่มีการน าความรู้ทั้ง
ที่เรียนรู้ในห้องเรียนและได้มาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งน าเสนอผลงานในการจัด
นิทรรศการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนอ่ืน แนวคิดการบูรณาการแบบนี้ แสดงดังภาพประกอบ
ที่ 3.19 
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ภาพประกอบที่3.19 การบูรณาการแบบ Networked Integration 

 การเรียนรู้ตามแนวคิดบูรณาการมีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากมีความเชื่อ
พ้ืนฐานที่ส าคัญคือ บุคคลควรเรียนรู้แบบองค์รวม มีความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพราะในความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน  
การแก้ปัญหาต่างๆจะต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลายด้าน การน าแนวคิดไปใช้ใน 

การจัดการเรียนการสอนอาจสรุปโดยความสอดคล้องของ โฟกราตี้ได้ดังนี้ 
 1. การจัดเนื้อสาระของแต่ละบทเรียน ผู้สอนควรมีการเรียงล าดับเนื้อสาระในบทเรียนให้
เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เรียนจากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยาก เรียนจากเรื่องใกล้ตัวไปสู่
ไกลตัว 

 2. การจัดการเรียนการสอนควรเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาหนึ่งไปสู่อีกเนื้อหาหนึ่งเพ่ือให้
ผู้เรียนน าความรู้เนื้อหาที่เคยเรียนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ 
 3. การจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนเรียนรู้เพ่ือเกิดความสมดุลในหลายด้าน เช่น  

ในการจัดการเรียนการสอนครั้งหนึ่งควรให้ได้ทั้งความรู้ (Knowledge) ด้านกระบวนการ (Process) 
และด้านคุณลักษณะ (Attribute)  

 4. การจัดการเรียนการสอนควรให้ความส าคัญของการวางแผนการเรียนการสอนร่วมกัน 
(Team Teaching) เช่น กรณีที่ครูสอนต่างวิชา แต่บทเรียนของแต่ละวิชาสามารถเสริมความรู้ของ
ผู้เรียนควรน ามาจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาเดียวกัน หรือกรณีวิชาต่างกัน แต่มีเนื้อหาที่ซ้ าซ้อน
หรือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในทิศทางเดียวกัน ผู้สอนหลายคนควรมาวางแผนการสอนในส่วนที่
ซ้ าซ้อน หรือเสริมการเรียนรู้ด้วยกัน 

 5. การจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนได้น าความรู้ ความสามารถในหลายด้าน และ
หรือหลายวิชา มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 
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 6. การจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะเครือข่าย เรียนจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ และรวมทั้งการเรียนรู้โดยการน าเสนอผลงานของตนเอง และศึกษาผลงานของผู้อื่น 

 

แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ 

 การเรียนแบบร่วมมือเป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษ 2 ค าคือ Collaborative Learning 
และ Cooperative Learning ซึ่งเมื่อได้ศึกษาพบว่าส่วนใหญ่บ่งบอกว่า Cooperative Learning 

เป็นส่วนหนึ่งของ Collaborative Learning ในที่นี้การเรียนแบบร่วมมือ Collaborative Learning 

ถือเป็นแนวคิดทางการเรียนการสอน (Instructional Approach) ส่วนการเรียนแบบร่วมมือที่เป็น
ทางการ (Formal Cooperative Learning) เป็นวิธีสอน และการเรียนแบบร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ 
(Informal Cooperative learning) เป็นเทคนิคการสอน  
 การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) เป็นแนวคิดทางการเรียนการสอนที่ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกัน หรือเหมือนกัน
แล้วแต่ความเหมาะสม โดยทั่วไปนิยมกลุ่มที่คละความสามารถ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ร่วมมือช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกัน เรียนรู้เพ่ือให้กลุ่มบรรลุไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาคนส าคัญที่เผยแพร่แนวคิด
ของการเรียนรู้แบบนี้คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และโรเจอร์ จอห์นสัน 
(Roger Johnson) 

 ในการเรียนแบบร่วมมือไม่ได้มีความหมายเพียงว่า มีการจัดให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้วให้งาน
และมอบผู้เรียนให้ช่วยกันท างานเท่านั้น  การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือได้ต้องมีเงื่อนไขส าคัญพ้ืนฐาน 
5 ประการดังนี้ (Johnson and Johnson, 1994: 31–37) 

 1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) 

  กลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ จะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคัญ 
และความส าเร็จของกลุ่มขึ้นกับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบ
ความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความส าเร็จ ความส าเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยู่กับการ
ช่วยเหลือกันและกัน ดังนั้น แต่ละคนต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน และในขณะเดียวกัน    
ก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน การจัดกลุ่มเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีการพ่ึงพา
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ท าได้หลายทาง เช่น การให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน  หรือให้ผู้เรียนก าหนด
เป้าหมายในการท างาน/การเรียนรู้ร่วมกัน (Positive Goal Interdependence) การให้รางวัลตาม
ผลงานของกลุ่ม (Positive Reward Interdependence) การให้งานหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องท า
หรือใช้ร่วมกัน (Positive Resource Interdependence) การมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการท างาน
ร่วมกันให้แต่ละคน (Positive Role Interdependence) 
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 2. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (Face – to – face Promotive Interaction) 

  การที่สมาชิกในกลุ่มมีการพ่ึงพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในทางที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุ เป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้วางใจ 
ส่งเสริม  และช่วยเหลือกันและกันในการท างานต่างๆ ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

 3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นรายบุคคล (Individual Accountability) 

  สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ และพยายามท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใครที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ท าหน้าที่ของตน ดังนั้น  
กลุ่มจึงจ าเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  วิธีการที่สามารถ
ส่งเสริมให้ทุกคนได้ท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่มีหลายวิธี เช่น การจัดกลุ่มให้เล็ก เพ่ือจะได้มีการเอา
ใจใส่กันและกันได้อย่างทั่วถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกชื่อให้รายงาน สังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนในกลุ่ม การจัดให้กลุ่มมีผู้สังเกตการณ์ การให้ผู้เรียนสอนกันและกัน และเงื่อนไขที่ส าคัญ
อาจมีการทดสอบผลการเรียนรู้รายบุคคล หรือมอบหมายงานให้ทุกคนรับผิดชอบ แล้วจึงเอาผลการ
สอบรายบุคคล หรือผลงานที่แต่ละคนรับผิดชอบมาเป็นผลงานของกลุ่มเงื่อนไข  ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้เป็นรายบุคคลนี้ท าให้การเรียนแบบร่วมมือแตกต่างจากการเรียนแบบกลุ่มย่อยอ่ืนๆ  
 4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small–group Skills) 

  การเรียนแบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จได้ ต้องอาศัยทักษะที่ส าคัญๆ หลาย
ประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร 
และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจกันและกัน ซึ่งผู้สอนควรฝึก
ให้ผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ด าเนินงานในกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) 

  กลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ จะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่ม เพ่ือ
ช่วยให้กลุ่มเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มควรวิเคราะห์
เกี ่ยวกับวิธีการท างานของกลุ่ม  พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์ 
การเรียนรู้นี้อาจท าโดยครูหรือผู้เรียนหรือทั้งสองฝ่าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้เป็นยุทธวิธีหนึ่ง   
ที่ส่งเสริมให้กลุ่มตั้งใจท างาน เพราะรู้ว่าจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ และช่วยฝึกทักษะการรู้คิดหรือ     
อภิปัญญา (Metacognition) คือ สามารถที่จะประเมินการคิด และพฤติกรรมของตนที่ได้ท าไป 

 นอกจากแนวคิดพ้ืนฐานในการเรียนแบบร่วมมือแล้ว ทักษะการร่วมมือ (Collaborative 

Skills) ที่ส าคัญ ได้แก่ (Gayle, 2002: 143) 
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 1. ทักษะการสร้างทีมงาน (Team Building Skills) 

  ทักษะการสร้างทีมงานเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจ
ประกอบด้วย ความสุภาพ การจดจ าและเรียกชื่อเพ่ือนสมาชิก การตั้งใจฟังผู้ อ่ืน การใช้เสียงที่
เหมาะสม การกระตุ้นความสนใจ การมองโลกในแง่ดี การชมเชย และการแสดงความยกย่องยินดีกับ
ผู้อื่น การแสดงจุดยืนที่เหมาะสม 

 2. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) 

  ทักษะการสื่อสารที่จ าเป็นในการจัดการกระบวนการท างานเป็นทีมเพ่ือให้งานส าเร็จ
ลุล่วงตรงจุดมุ ่งหมายโดยใช้เวลาที ่เหมาะสม ทักษะการสื ่อสารประกอบด้วย การถามเพื ่อ  

ขอความช่วยเหลือ การท ากระจ่างในแนวคิด การเสนอแนวคิด การอยู่บนงานที่ท า การมีส่วนร่วมที่
เท่าเทียมกัน การแสดงความเคารพนับถือ การวางตนที่เหมาะสม การท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม และยืน
อยู่บนความรับผิดชอบ 

 3. ทักษะการเป็นผู้น า (Leadership Skills) 

  ทักษะการเป็นผู้น าเป็นทักษะที่สามารถท าให้ทีมงานในกลุ่มเข้าใจ รอบรู้สิ่งที่ท าร่วมกัน
อย่างถ่องแท้ และสมาชิกอยู่ในภาระหน้าที่ ทักษะนี้ประกอบด้วย การเสนอแนวคิด การถอด 

ความหรือแปลความ การสรุปประเด็น การขยายประเด็น การอธิบาย การซักถาม และการตรวจสอบ
ความเข้าใจของสมาชิก 

 4. ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (Conflict Resolution Skills) 

  ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียนที่จะท าให้
บรรยากาศในการอภิปราย การท างานที่มีความคิดเห็นที่อาจมีข้อขัดแย้งกัน โดยน าเข้าสู่การคิด
หนทางใหม่ๆ ทักษะนี้ประกอบด้วย การแสดงความไม่เห็นด้วยที่ท าให้สมาชิกพอใจ การท าให้เกิด
ความเห็นพ้องของสมาชิก มองเห็นและเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืน การวิพากษ์ วิจารณ์แนวคิดไม่ใช่บุคคล          
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการควบคุมตนเอง 
 แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Approach) น าไปใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม เน้นให้สมาชิกเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถพัฒนา
ผู้เรียนด้านสติปัญญา พัฒนาทักษะทางสังคม (Social Skills) เช่นทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะ 

การสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้น า เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมด้านอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
การเข้าใจตนเองและคนอื่น ความไม่เป็นแก่ตัว เป็นต้น  
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แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning ;PBL) เป็นแนวคิดน าปัญหา
เป็นตัวกระตุ้น และเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนเสาะแสวงหาค าตอบ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ แนวคิด 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีรากฐานมาจากแนวคิดของ ดิวอ้ี ที่เน้นการเรียนรู้เกิดจากการลงมือ
กระท า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยน าไปใช้ในวงการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับแพทย์ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานแตกต่างจากการเรียนการสอนแบบกระบวนการ
แก้ปัญหา (Problem Solving Process) โดยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
จากค้นหาค าตอบของปัญหา แต่กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาอยู่แล้วและเอาความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหา แนวคิดส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  คือต้องมีสถานการณ์ 
ที่เป็นปัญหาและเริ่มต้นด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้  โดยควรเน้นเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นพบเห็นในชีวิตได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนหรือมีโอกาส ที่จะเกิดขึ้นได้จริง การค้นหา
ค าตอบของผู้เรียนโดยการน าตนเอง (Self-Directed Learning) ค้นหาและแสวงหาความรู้ค าตอบ
ด้วยตนเอง บริหารเวลาเอง คัดเลือกวิธีการเรียนรู้และประสบการณ์เรียน รู้รวมทั้งประเมินผล 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการเรียนรู้นี้อาจใช้การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย เพ่ือประโยชน์ในการค้นหา
ความรู้ข้อมูลร่วมกัน เป็นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ ใน 

การท างานร่วมกันบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล และฝึกการจัดระบบตนเองเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นทีม ความรู้และค าตอบที่ ได้มีความหลากหลายจะผ่าน 

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และตัดสินใจร่วมกันจนได้ความรู้ที่คิดว่าสามารถตอบปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน  
 2. ลักษณะส าคัญของปัญหาในการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 

  ปัญหาที่เหมาะส าหรับใช้ในการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานควรมีลักษณะที่เป็นปัญหาใน
ชีวิตจริงเกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน หรือผู้เรียนอาจมีโอกาสเผชิญกับปัญหานั้น เป็นปัญหาที่พบ
บ่อย มีความส าคัญ มีข้อมูลประกอบเพียงพอส าหรับการค้นคว้า ไม่ใช่ที่มีค าตอบชัดเจน ตายตัว   
แต่เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน คลุมเครือ หรือผู้เรียนเกิดความสงสัย หรือเป็นปัญหาที่เป็นประเด็น
ขัดแย้ง ข้อถกเถียงในสังคมไม่มีข้อยุติเป็นปัญหาที่ส าคัญสร้างความเดือดร้อน เสียหาย ปัญหาอาจมี
ค าตอบหรือแนวทางในการแสวงหาค าตอบได้หลายทางไม่สามารถหาค าตอบได้ทันที  ต้องการ       
การส ารวจ ค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูลหรือทดลองดูก่อนจึงจะได้ค าตอบ 
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 จากแนวคิดการเรียนที่ ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นแนวคิดที่ส่ งเสริมกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นสิ่งเร้าส าคัญในการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จาก  

การค้นหาค าตอบของปัญหา 
 

แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

 เดวิด ออซูเบล (David Ausubel) นักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมเป็นผู้อธิบายทฤษฎีการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) ว่าบุคคลจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเมื่อความรู้มีความหมาย
ส าหรับตัวบุคคล  
 ออซูเบลให้ความหมายการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful learning) ว่าเป็น 

การเรียนที่ผู้เรียนได้รับจากการที่ผู้สอนอธิบายสิ่งที่จะเรียนรู้ให้ทราบและผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ 
โดยผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับโครงสร้างทางปัญญาที่ได้เก็บไว้ในความทรงจ า และ
สามารถน ามาใช้ในอนาคต เป็นการเรียนรู้โดยการเชื่อมโยงสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ใหม่  กับหลักการหรือ
กฎเกณฑ์ที่เคยเรียนมาแล้ว  เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเกิดจากการขยายความ หรือปรับโครงสร้าง
ทางสติปัญญาที่มีมาก่อนให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ โดยการจัดกลุ่มสิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับความคิด
รวบยอดที่กว้างและครอบคลุมความคิดยอดของสิ่งที่เรียนใหม่ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมายมี 3 ลักษณะดังนี้ 
 1. จัดการเรียนการสอนโดยการเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance organizer) เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการเชื่อมโยงการเรียนรู้ แล้วให้ผู้เรียนได้รับบทเรียนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับมโนทัศน์
ล่วงหน้า เช่นผู้สอนสอนทฤษฎีระบบก่อน แล้วให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกาย 

 2. จัดการเรียนการสอนโดยน าเสนอกรอบเนื้อหา หลักการกว้างๆ ก่อน โดยเสนอ
ภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เรียน ความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งบอกให้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อ
ส าคัญ แล้วจึงน าเสนอแต่ละเรื่อง 
 3. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าชีวิตจริงของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความบทเรียนที่ได้รับกับความรู้ ประสบการณ์ ในชีวิตของผู้เรียน ท าให้การเรียนรู้ 
มีความหมาย และเกิดประโยชน์ในการน าไปใช้  
 ออซูเบลสนับสนุนทั้งการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Learning) ตามแนวคิดของบรูเนอร์
และการเรียนรู้โดยการอรรถาธิบาย (Exposition Learning) ซึ่งเป็นการสอนที่ครูให้หลักเกณฑ์และ
ผลลัพธ์กับผู้เรียน ออซูเบลมีความเห็นว่าส าหรับเด็กโต (อายุเกิน 11 ปี หรือ 12 ปี) นั้นการจัดการเรียน 
การสอนแบบอรรถาธิบายน่าจะเหมาะสมกว่า เพราะเด็กวัยนี้สามารถเข้าใจเรื่องราว ค าอธิบายต่างๆ
ได้ขอเพียงบทเรียนมีความหมายต่อผู้เรียน 
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 แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายน าไปใช้ในการจัดการเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนได้ง่าย โดยความเชื่อมโยงบทเรียนใหม่ที่สอดคล้องมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าที่ได้น าเสนอไว้ก่อน   
 

แนวคิดการเรียนเพื่อความรอบรู้ 
 การเรียนเพ่ือความรอบรู้ (Mastery Learning) เป็นแนวคิดของจอห์น แคร์รอล (John Carroll) 

โดยแคร์รอลเสนอว่า การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับเวลาที่ผู้เรียนได้รับในการเรียนรู้ ผู้เรียน ทุกคน
สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ หากผู้เรียนได้รับเวลาที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นๆอย่างเพียงพอตาม
ความต้องการของตน ซึ่งความต้องการนั้นย่อมขึ้นกับลักษณะของผู้เรียนและลักษณะของการเรียน
การสอน ผู้เรียนที่มีความถนัดสูงจะใช้เวลาน้อยกว่าผู้เรียนที่มีความถนัดต่ ากว่า การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพสูงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่ า  
 ต่อมา บลูม (Bloom) ได้เพ่ิมเติมแนวคิดว่า ในการเรียนรู้เรื่องใดๆ ก็ตาม ผู้เรียนที่มี
ความสามารถทางสติปัญญา หรือความถนัดแตกต่างกันสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
เช่นเดียวกันทุกคน หากผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และคุณภาพการสอนที่หลากหลายแตกต่างกัน
เป็นไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือรอบรู้นี้ จึงถือได้ว่าใช้หลักการ
จัดการเรียนการสอนแบบเอกัตภาพ หรือการจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล (ทิศนา แขมมณี , 
2547: 126-127) 

 การรอบรู้มีความส าคัญต่อบุคคลในการเรียนรู้อย่างอย่างยิ่ง เพราะมีความเชื่อว่ าความรู้
ต่างๆมีความเชื่อมโยง และสามารถเป็นพ้ืนฐานของความรู้อ่ืนๆ การไม่เข้าใจหรือไม่เกิดการเรียนรู้    
ในเรื่องใดๆจะมีผลต่อการเรียนรู้ หรือการปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนการสอนจึงควร 
ตั้งมั่น มุ่งมั่นให้ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนอย่างแท้จริง ที่เรียกว่าการรอบรู้อย่างทั่วถึง แม้ผู้เรียนจะมี
ความสามารถ ความถนัดที่แตกต่างกัน 

 บลูม เสนอว่าปริมาณการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนเพ่ือการรอบรู้ ผู้เรียนต้องท าคะแนน
ให้ได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจจะเป็นร้อยละ 70 หรือ ร้อยละ 80 ขึ้นกับความยากง่ายของเนื้อหา 
จึงจะเรียกว่าเรียนรู้ถึงขั้นรอบรู้ (Mastery Level) โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนทราบอย่างชัดเจน ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (Participation) มีการ
สิ่งเสริมแรงจูงใจ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ 
ผลย้อนกลับและการแก้ไขสิ่งบกพร่อง (Feedback and Correction) ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่จะ
ท าให้ผู้เรียนทราบว่า ตนเองยังบกพร่องในเรื่องใด และครูจะต้องสอนซ่อมเสริมตรงไหนจึงจะบรรลุ
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
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 การเรียนเพ่ือความรอบรู้มีความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มุ่งให้ผู้เรียน    
แต่ละคนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์อย่างแท้จริง การเรียนการสอนจึงแบ่งเนื้อหาเป็น
ส่วนย่อยๆ มีการตรวจสอบความรู้เป็นระยะ ถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดผู้เรียนจะต้องได้รับ      
การซ่อมเสริมจนผ่านเกณฑ์ แล้วจึงเรียนรู้เรื่องต่อไป 

 

แนวคิดการเรียนการสอนตามแนวโมเดลซปิปา 
 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โมเดลซิปปา เป็นแนวคิดของทิศนา แขมมณี ที่กล่าวว่า 
ซิปปา (CIPPA) เป็นหลักการซึ่งสามารถน าไปเป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก “CIPPA” สามารถใช้วิธีการและกระบวนการ 

ที่หลากหลาย อาจจัดเป็นแบบแผนได้หลายรูปแบบ CIPPA MODEL เป็นแนวคิดหนึ่งในการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน และการแลกเปลี่ยนความรู้ การได้
เคลื่อนไหวทางกาย การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODEL มาจากแนวคิดหลัก 5 แนวคิด ซึ่งเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา ได้แก่  
 1. แนวคิดการสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 
 2. แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and 

Cooperative Learning) 
 3. แนวคิดเก่ียวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 
 5. แนวคิดเก่ียวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) 
 การจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ CIPPA Model สามารถช่วย
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดังนี้ 
 C มาจากค าว่า Construct หมายถึงการสร้างความรู้ด ้วยตนเองของผู ้เรียนตาม
แนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรเป็น
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและเกิด       
การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง การที่ผู้เรียนมีโอกาสได้สร้างความรู้ด้วยตนเองนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
 I มาจากค าว่า Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ เช่นการเรียนรู้ 
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จากการส ารวจธรรมชาติรอบตัว จากข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ และการเรียนรู้ที่เน้นเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน  
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 P มาจากค าว่า Physical Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยให้ผู้เรียน
มีโอกาสได้เคลื่อนไหวร่างกาย ในการท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยลงมือ
กระท าด้วยตนเอง การมีโอกาสเคลื่อนไหวทางร่างกายท าให้ผู้เรียนตื่นตัวตลอดเวลาในการเรียนรู้ 
 P มาจากค าว่า Process learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ โดยจัดกิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น กระบวนการคิด 
กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
การเรียนรู้กระบวนการเป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นเดียวกับการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่างๆ การเรียนรู้ทางด้าน
กระบวนการ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญาอีกทางหนึ่ง 
 A มาจากค าว่า Application หมายถึง การน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติมขึ้นเรื่อยๆการเรียนรู้ที่มี
เพียงการเข้าใจในบทเรียน โดยขาดกิจกรรมการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ จะท าให้ผู้เรียนขาด 

การเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้การเรียนรู้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร การจัด
กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้ เท่ากับเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  

ในกิจกรรมการเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้าน แล้วแต่ลักษณะของสาระและกิจกรรมที่จัด 

 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด CIPPA Model สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมี  
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านกาย สติปัญญา และสังคม ส่วนการมีส่วนร่วมทาง 

ด้านอารมณ์นั้น ความจริงแล้วมีเกิดขึ้นควบคู่ไปกับทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกาย สติปัญญา และ
สังคม ซึ่งหากครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ตามหลักดังกล่าวแล้ว การจัดการเรียน 

การสอนของผู้สอนจะมีลักษณะที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 
 

บทสรุป 

 กลุ่มมโนทัศน์การเรียนการสอนในบทนี้เป็นกลุม่ที่ให้แนวคิดในการอธิบาย ท านาย ปรากฏการณ์
ด้านการเรียนการสอน โดยหลักการเรียนการสอนเป็นแนวคิดที่ผ่านการพิสูจน์ ทดสอบซึ่งมักจะมา
จากจิตวิทยาการเรียนรู้ ส่วนแนวคิดทางการเรียนการสอนเกิดจากกลุ่ม หรือระบบการคิดที่ใช้ในการ
อธิบาย ท านายปรากฏการณ์ทางการเรียนการสอน 

 หลักการเรียนการสอนที่น าเสนอเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ทฤษฎี/หลักการการเรียนรู้ของ
จิตวิทยาการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มพฤติกรรมนิยม กลุ่มปัญญานิยม และกลุ่มมนุษยนิยม 
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บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

 แนวคิดทางการเรียนการสอนที่ส าคัญที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ การ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม แนวคิด
ทฤษฎีประมวลสารสนเทศและ  เมตาคอกนิชัน การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แนวคิดการบูรณาการ 
แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และแนวคิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย 

 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นแนวคิดใหญ่ ที่มีมิติส าคัญที่ควรค านึงถึง
คือ ประการแรกผู้เรียนควรมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประการที่สองคือการเรียนการสอนต้อง
สนองต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และประการสุดท้ายการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ควรเป็นอย่างท่ัวถึง 
 การเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีแนวคิดส าคัญ 3 แนวคิด  แนวคิดแรกคือ
การสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญาของเพียเจต์ ที่อธิบายการเรียนรู้มีสองกระบวนการ 
คือกระบวนการดูดซึม และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา แนวคิดที่สองคือการสรรสร้าง
ความรู้ด้วยกระบวนการทางสังคมของวายก็อตสกี้ ที่อธิบายว่าบุคคลสามารถเรียนรู้นอกเหนือจากการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยล าพังได้ เมื่อได้รับการช่วยเหลือ แนะน าจากบุคคลอ่ืนโดยเรียกกระบวนการนี้ว่า 
“Scaffolding”  แนวคิดท่ีสามคือการสรรสร้างความรู้โดยกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ของเพเพิร์ต 
เป็นแนวคิดท่ีเชื่อว่าในขณะสร้างสรรค์ผลงานผู้เรียนจะค้นพบความรู้ต่างๆสร้างความรู้ความเข้าใจด้วย
ตนเอง 
 แนวคิดทฤษฎีประมวลสารสนเทศและเมตาคอกนิชั่น ของคลอสเมียร์ เป็นแนวคิดการ
ท างานของสมองตั้งแต่การรับสิ่งเร้า แล้วผ่านไปยังกระบวนการประมวลผลของสมองที่อาศัยความรู้ 
ปัญญา ประสบการณ์ รวมทั่งความรู้สึกนึกคิด แล้วส่งต่อไปยังกลไกตอบสนอง  
 แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน มีประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง 5 ประการ คือประการ
แรกเป็นการท างานของระบบประสาท ซึ่งประกอบด้วยการท างานของสมอง ไขสันหลัง และเซลล์
ประสาท ประการที่สองการแบ่งหน้าที่การท างานของสมอง ประการที่สามสมองกับความจ า ประการ
ที่สี่สมองกับแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา และสมองกับแนวคิดด้านอารมณ์  
 แนวคิดการบูรณาการ เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีควรเรียนรู้แบบองค์รวม ผู้เรียน
ควรมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน เพ่ือนไปสู่การแก้ปัญหา
ต่างๆที่มีประสิทธิภาพ เพราะโดยทั่วไปการแก้ปัญหาไม่ได้ใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถด้าน
ใดด้านหนึ่งแต่ใช้หลากหลายได้ โฟกราตี้ที่แบ่งการบูรณาการไว้เป็น 10 ประเภท 

 แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ เป็นแนวคิดที่มีความเชื่อว่าบรรยากาศในการเรียนรู้ที่จะมี
คุณค่ากับผู้เรียนคือ การร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการส่งเสริมทั้งด้าน
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บทที่ 3 หลักการ แนวคิดทางการเรียนการสอน 

สติปัญญา อารมณ์ และทักษะทางสังคมส าหรับผู้เรียน เงื่อนไขส าคัญพ้ืนฐานในการเรียนแบบร่วมมือ 
5 ประการคือ การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้เป็นรายบุคคล การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย และการ
วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 

 แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสืบเสาะแสวงหาค าตอบ ผู้เรียนจะเรียนรู้โดยการน าตนเอง
เพ่ือค้นหาค าตอบจากปัญหาที่ก าหนด 

 แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เป็นแนวคิดของออซูเบลที่เชื่อว่าบุคคลจะเกิด
ความหมาย จดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีเมื่อผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่เรียนรู้กับโครงสร้างทางปัญญา
ที่ได้เก็บไว้ในความทรงจ า และสามารถน าไปใช้ได้ในอนาคต 

 แนวคิดการเรียนรู้เพ่ือความรอบรู้ เป็นแนวคิดที่บุคคลสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้
ทุกคน แต่อาจใช้เวลาที่ต่างกันขึ้นกับความถนัด ความสามารถ และการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล จะท าให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ และระดับมาตรฐาน
ของการรอบรู้นั้น ผู้เรียนควรมีความรู้อย่างรอบรู้  



บทท่ี 4 

รูปแบบการเรียนการสอน 
 

 จากบทน าของหนังสือเล่มนี้จัดรูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบการสอนอยู่ใน 

วงเดียวกับวิธีสอน โดยความเชื่อที่ว่าองค์ประกอบส าคัญที่สุดของรูปแบบการเรียนการสอนคือ 
ขั้นตอน หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้  เพียงแต่ 
รูปแบบการเรียนการสอนมีสภาพหรือลักษณะการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบตาม
หลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ซึ่งท าให้มีองค์ประกอบที่มากกว่าวิธีสอน โดยวิธีสอน 

มีลักษณะส าคัญ (Critical Attribute) ที่ขาดไม่ได้คือ ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน 
 

ความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน 

 รูปแบบการเรียนการสอนในทางศึกษาศาสตร์ มีค าที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบคือ รูปแบบการสอน 
(Model of Teaching หรือ Teaching Model) และรูปแบบการเรียนการสอน  (Instructional 

Model หรือ Teaching and Learning Model) ในที่นี้เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันและสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เป็นกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
เน้นความส าคัญของผู้เรียน จึงใช้ค าว่ารูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงมีผู้อธิบายความหมายของรูปแบบ
การเรียนการสอนไว้ดังนี้ 
 1. รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แบบหรือแผนของการเรียนการสอนที่น าไปสู่ 
การจัดกิจกรรม จัดประสบการณ์ส าหรับผู้เรียนรูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งจะมีจุดเน้นที่
เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบจึงอาจมีจุดหมายที่แตกต่างกัน 
(Saylor and Others, 1981: 271) 

 2. รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง แผนหรือแบบซึ่งสามารถใช้เพ่ือการเรียนการสอน 

ในห้องเรียน หรือการเรียนการสอนพิเศษเป็นกลุ่มย่อยหรือเพ่ือจัดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึง
หนังสือ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรรายวิชา รูปแบบการเรียน 

การสอนแต่ละรูปแบบจะเป็นแนวในการออกแบบการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีรูปแบบนั้นๆก าหนด (Joyce and Weil, 2009: 2) 

 3. รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง โครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้จัดกระท าเพ่ือให้เกิดผลที่ตัวเป้าหมายคือผู้เรียน (ละเอียด รักษ์เผ่า, 2528: 5) 

 4. รูปแบบการเรียนการสอน เป็นโครงสร้างที่ใช้เป็นแนวในการสร้างกิจกรรมการเรียน 
การสอน และจัดสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน (อารี สัญหฉวี, 2540: 1) 
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ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

 5. รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพหรือลักษณะของการเรียนการสอน 

ที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี 
หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อต่างๆ โดยประกอบด้วยกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียน 

การสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไป
ตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดที่ยึดถือ รูปแบบจะต้องได้รับการพิสูจน์  ทดสอบ หรือยอมรับว่า
ประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นเป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบ
นั้นๆ (ทิศนา  แขมมณี,  2553: 221) 
 จากความหมายของรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน
หมายถึงแบบแผนที่เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
โดยแบบแผนนี้ได้รับการพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎีที่สอดคล้องกับความมุ่งหวังของการพัฒนา
ผู้เรียน และได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ 
 

องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 

 ส าหรับองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนโดยส่วนมากก าหนดตามแนวคิดของ
นักพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่แตกต่างกันบ้าง ดังนี้ 
 พิมพ์พันธุ์ เวสสะโกศล (2532: 5) อธิบายว่าองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการเรียนการสอน และการประเมินผล 

 นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2535: 100) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ ได้แก่ ความส าคัญและความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของรูปแบบความเชื่อพ้ืนฐานและ
หลักการของรูปแบบ ลักษณะของรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะในการ
ใช้รูปแบบ 

 ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2536: 16) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนขึ้นโดยมีองค์ประกอบ 

ที่ส าคัญ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการเรียนการสอน การประเมินผลและกิจกรรม
สนับสนุนอื่น ๆ 

 อารี สัญหฉวี (2540: 1) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ
ที่สัมพันธ์สอดคล้องกัน แม้รูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆ ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบส าคัญ
คล้ายคลึงกัน แต่บางรูปแบบอาจมีองค์ประกอบบางส่วนแตกต่างกันบ้าง 
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 ทิศนา แขมมณี (2553: 222) อธิบายว่า รูปแบบการเรียนการสอน ควรประกอบด้วยปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด และความเชื่อพ้ืนฐานหรือเป็นหลักของรูปแบบมีการบรรยายลักษณะ 

การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบ มีข้ันตอนกระบวนการเรียนการสอน 

 จากความหมายและองค์ประกอบข้างต้นสรุปความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน คือ
แผนแบบที่แสดงสภาพลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได้รับ  

การจัดไว้อย่างเป็นระเบียบตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเชื่อต่างๆ โดยรูปแบบ
การเรียนการสอนประกอบด้วย ความเป็นมา ทฤษฎี แนวคิดส าคัญที่น ามาพัฒนารูปแบบ หลักการ 
จุดมุ่งหมายกระบวนการหรือขั้นตอนส าคัญในการเรียนการสอน และเทคนิคเรียนการสอนต่างๆ ปัจจัย
สนับสนุนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน ระบบสังคมในการจัดการเรียนการสอน และผลที่ได้รับจาก
รูปแบบ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนควรได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ หรือยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้เป็นแบบแผนในการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนั้นๆ 

การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอน 

 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนที่นักการศึกษาได้พัฒนาและเผยแพร่แล้วมีหลาย
รูปแบบ จึงมีนักการศึกษาบางท่านได้จัดกลุ่มของรูปแบบการสอนด้วยเกณฑ์ต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 1. การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของนัทธัลและสนุ้ก 

  นัทธัลและสนุ้ก (Nuthall and Snook) จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนไว้ 3 กลุ่ม 

โดยใช้ลักษณะของทฤษฎีพ้ืนฐานของรูปแบบการเรียนการสอนเป็นเกณฑ์ ดังนี้ (Nuthall and 

Snook,1937: 49 อ้างใน Saylor & Alexander, 1981: 271) 

  1.1 รูปแบบการควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control Model) 

   เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ทฤษฎี หรือหลักการของจิตวิทยากลุ่ม
พฤติกรรมนิยมเป็นพ้ืนฐาน รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ควบคุมพฤติกรรมผู้เรียน งานวิจัยที่ทดสอบ พิสูจน์ ประสิทธิภาพเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้
เน้นการค้นหาค าตอบว่าการเรียนการสอนตามรูปแบบในกลุ่มนี้  มีประสิทธิภาพสูงกว่าการเรียน 

การสอนตามปกติหรือไม่ 
  1.2 รูปแบบการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning Model) 

   เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ทฤษฎี หรือหลักการของจิตวิทยากลุ่มปัญญา
นิยมเป็นพ้ืนฐาน รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนค้นพบ
ค าตอบหรือความรู้ด้วยตนเอง และใช้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน งานวิจัยเกี่ยวกับ 

การใช้รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้ มักพยายามหาค าตอบที่เป็นรายละเอียดของกระบวนการ
เรียนรู้ การใช้แรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการแสวงหาความรู้ และการถ่ายโยงการเรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ 
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  1.3 รูปแบบการพัฒนาการใช้เหตุผล (The Rational Model) 

   เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้หลักการของปรัชญาการวิเคราะห์ปัญหาทาง
การศึกษาเป็นพ้ืนฐาน รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
ความมีเหตุผล เน้นกิจกรรมที่มีการเสนอข้อขัดแย้ง เพ่ือให้ใช้เหตุผล  รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้
มุ่งพัฒนาทั้งการใช้ภาษา  และใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล   
 2. การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของเซเลอร์และคณะ 

  เซลเลอร์และคณะ ได้จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้ลักษณะ
และจุดเน้นของหลักสูตร 5 ประเภทเป็นเกณฑ์ ดังนี้ (Saylor and Others, 1981: 272) 

  2.1 รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรเนื้อหาวิชา (Subject Matter) 

   เป็นรูปแบบที่ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้าง
ของเนื้อหาและเรียนรู้วิธีการหาความรู้ในสาขาต่างๆ รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้จึงเน้นกิจกรรม 

การเรียนการสอนแบบบรรยาย 

  2.2 รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรเน้นสมรรถภาพและเทคโนโลยี 
(Specific Competencies and Technology) 

   เป็นรูปแบบที่ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสมรรถภาพ
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะที่ก าหนด รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้ จึงเน้นการใช้เทคโนโลยี 
การจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้บทเรียนแบบโปรแกรม การฝึกหัดและการฝึกซ้ าๆ การจัดระบบ 

การเรียนการสอน  เป็นต้น 

  2.3 รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรเน้นคุณลักษณะของมนุษย์
และกระบวนการ (Human Traits and Process) 

   เป็นรูปแบบที่ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
คุณลักษณะต่างๆ เช่น ทัศนคติ ค่านิยม ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นต้น รูปแบบการเรียนการสอน
กลุ่มนี้จึงมีกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในกระบวนการต่างๆ ตามสถานการณ์ เช่น การใช้
บทบาทสมมต ิการใช้สถานการณ์จ าลอง และการสอนแบบแก้ปัญหา 
  2.4 รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรเน้นหน้าที่และกิจกรรม 

ต่อสังคม (Social Functions and Activities) 

   เป็นรูปแบบที่ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
คุ้นเคยกับชุมชนสังคมที่ตนอยู่  เรียนรู้ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาสังคม รูปแบบการเรียน 

การสอนกลุ่มนี้  จึงมีกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสังคม เช่น การเรียน 

การสอนแบบร่วมกิจกรรมชุมชน  การให้ศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม  เป็นต้น 
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  2.5 รูปแบบการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับหลักสูตรเน้นความสนใจและ 

ความต้องการของผู้เรียน (Interest and Needs Activities) 

   เป็นรูปแบบที่ใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของผู้ เรียน เช่น การเรียนแบบเอกเทศการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง การเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แบบซินเนคติคส์ (Synectics) เป็นต้น  
 3. การจัดกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของจอยส์และวีล 

  จอยส์และวีลได้เขียนหนังสือ Models of Teaching รวบรวมและเรียบเรียงรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบต่างๆแบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเป็นเกณฑ์ 
ดังนี้ (Joyce and Weil, 2009: 25-37) 

  3.1 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญาหรือกระบวนการจัดกระท าข้อมูล 
(Information Processing Family) 

   เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรับรู้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้เกิดความจ า ความเข้าใจ เพ่ือให้สามารถสร้าง 
มโนทัศน์ เข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาได ้

  3.2 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคคล (Personal Family) 

   เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นเอกัตบุคคล รูปแบบ
การเรียนการสอนกลุ่มนี้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้อารมณ์ และความรู้สึก 

ของบุคคล สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง 
  3.3 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสังคม (Social Family) 

   เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนากระบวนการ ที่บุคคลใช้ในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อื่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  3.4 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม (Behavioral Family) 

   เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นปรับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียน 
รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
เป็นขั้นเป็นตอน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงการกระท าหรือปฏิบัติย่อยๆ หลายๆ ขั้น เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งพฤติกรรมที่สังเกตได้ และพฤติกรรมที่สังเกตไม่ได้ 

  รูปแบบการเรียนการสอนที่นิยมน ามาใช้คือรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของ
จอยส์และวีลที่แบ่งรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 4 กลุ่ม  โดยใช้คุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียนเป็นเกณฑ์ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญา (Information Processing 

Family) รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคคล (Personal Family) รูปแบบการเรียนการสอน
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เพ่ือพัฒนาสังคม (Social Family) และรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาระบบพฤติกรรม 
(Behavior System Family) ในการน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนแต่ละรูปแบบ ขอน าเสนอใน
ประเด็นส าคัญคือ ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ จุดประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และ
ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากรูปแบบการเรียนการสอน รายละเอียดมีดังนี ้
 

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสตปิัญญา 
 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญา (Information Processing Family) เป็นกลุ่ม
รูปแบบการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด รูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางปัญญาเพ่ือให้เกิดความจ า ความเข้าใจ มโนทัศน์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้มี 7 รูปแบบ โดยรายละเอียดของแต่ละรูปแบบ มีดังนี้ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย  
  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking Instructional Model) 

จอยส์และวีล (Joyce & Weil, 2009: 83) เรียบเรียงพัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิดของทาบา (Taba) ที่เน้น
การคิดเป็นกระบวนการในสมองที่พัฒนาได้ และการคิดมีความเป็นขั้น เป็นตอน การคิดขั้นสูงย่อมต้อง
ใช้รากฐานมาจากการคิดข้ันพื้นฐาน 

  1.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้ จอยส์ และวีล (Joyce & Weil, 2009: 83-99) พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวคิด
ของทาบา (Taba, 1967: 90-92) ซึ่งทาบาเชื่อว่าการคิดเป็นสิ่งที่สอนได้ การคิดเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูล และกระบวนการนี้มีล าดับขั้นตอนดังเช่นการคิดอุปนัย จะต้องเริ่ม
จากการสร้างความคิดรวบยอด หรือมโนทัศน์ก่อน แล้วจึงถึงขั้นการตีความข้อมูล และสรุป ต่อไปจึง
น าข้อสรุปหรือหลักการที่ได้ไปประยุกต์ใช้ 
  1.2 จุดประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาการคิดแบบอุปนัยของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
ในการสร้างมโนทัศน์และประยุกต์ใช้มโนทัศน์ต่าง ๆได้ 
  1.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย มีดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นการสร้างมโนทัศน์ (Concept Formation) 

   ขั้นสร้างมโนทัศน์ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ 
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   1. ขั้นแจกแจงและเขียนรายการสิ่งที่สังเกตเห็น (Enumeration and Listing) 

    ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างที่สอดคล้องกับมโนทัศน์เรื่องที่จะเรียน แล้วให้ผู้เรียน
สังเกต และเขียนรายการสิ่งที่ศึกษาอาจใช้วิธีตั้งค าถามให้ผู้เรียนตอบ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะต้องได้รับ
รายการของสิ่งต่างๆ ของมโนทัศน์ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
   2. ขั้นจัดหมวดหมู่รายการสิ่งของที่สังเกต (Grouping) 

    จากรายการของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับมโนทัศน์ที่ต้องการให้ผู้เรียนสร้าง ให้ผู้เรียน
จัดหมวดหมู่ของสิ่งเหล่านั้น โดยการก าหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม ซึ่งก็คือคุณสมบัติที่เหมือนกันของ  

สิ่งเหล่านั้น ผู้เรียนจะจัดสิ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกันไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน 

   3. ขั้นตั้งชื่อหมวดหมู่สิ่งของที่จัดขึ้น (Labeling, Categorizing) 

    ขั้นนี้ผู้เรียนจะตั้งชื่อหมวดหมู่ที่จัดขึ้น ผู้เรียนจะต้องพิจารณาว่าอะไรเป็น 

หัวข้อใหญ่ อะไรเป็นหัวข้อย่อย และตั้งชื่อหัวข้อให้เหมาะสม  
   ขั้นที่ 2 ขั้นการตีความและสรุปข้อมูล (Interpretation of Data) 

   ขั้นการตีความและสรุปข้อมูลประกอบด้วย 3 ขั้นย่อยดังนี้ 
   1. ขั้นระบุความสัมพันธ์ หรือลักษณะร่วมของข้อมูล (Identification Critical 

Relationship)  

    ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและตีความข้อมูลเพ่ือท าความเข้าใจข้อมูล และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ที่ส าคัญๆร่วมกันของข้อมูล 

   2. ขั้นส ารวจความสัมพันธ์ของข้อมูล (Exploring Relationship) 

    ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น 
ความสัมพันธ์ในลักษณะของเหตุและผล ความสัมพันธ์ของข้อมูลในหมวดนี้กับข้อมูลในหมวด อ่ืน 

จนสามารถอธิบายได้ว่าข้อมูลต่างๆ สัมพันธ์กันอย่างไรและด้วยเหตุผลใด 

   3. ขั้นสรุปอ้างอิง (Making Inferences) 

    เมื่อค้นพบความสัมพันธ์หรือหลักการแล้ว ให้ผู้เรียนสรุปอ้างอิงโดยโยงสิ่งที่
ค้นพบไปสู่สถานการณ์อ่ืน ๆ  
   ขั้นที่ 3 ขั้นการประยุกต์ใช้ข้อสรุปหรือหลักการ (Application of Principle) 

   ขั้นการประยุกต์ใช้ข้อสรุปหรือหลักการมีกิจกรรมดังนี้ 
   1. ผู้เรียนน าข้อสรุปมาใช้ในการท านาย หรืออธิบายปรากฏการณ์อ่ืนๆ และ 

ฝึกตั้งสมมติฐาน 

   2. ผู้เรียนอธิบายให้เหตุผลและข้อมูลสนับสนุนการท านายสิ่งที่คาดคะเน และ
สมมติฐานของตนเองที่ตั้งไว้ 
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   3. ผู้เรียนพิสูจน์ ทดสอบ การท านายและสมมติฐานของตน 

  1.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมการสร้างสารสนเทศ มโนทัศน์
ทักษะ และการตั้งสมมติฐาน ส่งเสริมกระบวนการสร้างมโนทัศน์ และส่งเสริมมโนทัศน์ และระบบของ
มโนทัศน์ และการน ามโนทัศน์ไปใช้  
   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือ การสร้างจิตวิญญาณการสืบเสาะหาความรู้ ตระหนักใน
ธรรมชาติของความรู้ และการคิดเชิงเหตุผล 

  การน ารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดเชิงอุปนัยไปใช้ สามารถส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ (Concept Formation) ที่ค่อนข้างเปิด ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ด้วย
ตนเองได้จากตัวอย่าง แต่ละกลุ่ม แต่ละคนอาจสร้างไม่เหมือนกัน เพียงแต่การจัดกลุ่มตัวอย่างที่
ผู้เรียนได้รับจะต้องสมเหตุสมผล การตั้งชื่อกลุ่มสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่จัดไว้ และการวิเคราะห์
ตีความลักษณะร่วมของกลุ่มที่จัดมีความเป็นเหตุเป็นผล ย่อมเป็นการเรียนรู้และสร้างมโนทัศน์ด้วยตัว
ผู้เรียนเอง ถ้าผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ตามที่ต้องการให้เรียนรู้ อาจจัดขั้นตอนการเรียน
การสอนเพ่ิมเติม โดยสุดท้ายลองให้ผู้เรียนจัดกลุ่มตามท่ีผู้สอนต้องการให้เกิด แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันตั้ง
ชื่อ วิเคราะห์ลักษณะร่วม และสรุปเป็นมโนทัศน์  
 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.1 

 

ขั้นที่ 1 

การสร้างมโนทัศน์ (Concept Formation) 

  

1. ผู้เรียนแจกแจงและเขียนรายการสิ่งที่
สังเกตเห็น 

2. ผู้เรียนจัดหมวดหมู่รายการสิ่งของที่สังเกต  
3. ผู้เรียนตั้งชื่อหมวดหมู่สิ่งของที่จัดขึ้น 

ขั้นที่ 2 

การตีความและสรุปข้อมูล  

(Interpretation of Data) 

1. ผู้เรียนระบุความสัมพันธ์ หรือลักษณะร่วมของ
ข้อมูล  
2. ผู้เรียนส ารวจความสัมพันธ์ของข้อมูล  
3. ผู้เรียนสรุปมโนทัศน์เพื่อน าไปสู่การอ้างอิง 

ขั้นที่ 3 

การประยุกต์ใช้ข้อสรุปหรือหลักการ (Application of Principle) 

1. ผู้เรียนท านายหรืออธิบายปรากฏการณ์ หรือตั้งสมมติฐานจากตัวอย่างอ่ืนๆที่แตกต่างออกไป 

2. อธิบายและ/หรือสนับสนุนการท านายและการตั้งสมมติฐาน 

3. พิสูจน์ทดสอบการท านาย สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ภาพประกอบที่ 4.1 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย 
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 2.. รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์  
  รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ (Concept Attainment Model) จอยส์และวีล
(Joyce & Weil, 2009: 103) พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นโดยใช้แนวคิดของบรูเนอร์ กู๊ดนาว และออสติน 
(Bruner, Goodnow and Austin) โดยความเชื่อที่ส าคัญว่าการเกิดมโนทัศน์โดยให้ผู้เรียนค้นพบด้วย
ตนเองจะมีความหมายต่อผู้เรียน สามารถพัฒนากระบวนการคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่ง การค้นพบมโนทัศน์
ตามรูปแบบนี้เน้นการแสดงตัวอย่างที่ครอบคลุมมโนทัศน์แล้วให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
เพ่ือสรุปเป็นมโนทัศน์ 
  2.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   จอยส์และวีล (Joyce & Weil, 2009: 103-124) พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นโดยใช้
แนวคิดของบรูเนอร์และคณะ ที่ว่าการเรียนรู้มโนทัศน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น สามารถท าได้โดย 

การค้นหาคุณสมบัติเฉพาะที่ส าคัญของสิ่งนั้น เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกสิ่งที่ใช่และไม่ใช่สิ่งนั้น
ออกจากกันได้ 
  2.2 จุดประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้มีจุดประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโนทัศน์ของเนื้อหา
สาระต่างๆ อย่างเข้าใจ และสามารถให้ค านิยามของมโนทัศน์นั้นด้วยตนเอง 
  2.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   ก่อนจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ผู้สอนจะต้องจัดหาข้อมูลที่เป็นตัวอย่าง
ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ โดยเตรียมข้อมูลดังนี้ 
   1. ผู้สอนเตรียมข้อมูล 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ต้องการให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อีกชุดหนึ่งไม่ใช่ตัวอย่างของมโนทัศน์ที่ก าหนด 

   2. ในการเลือกตัวอย่างข้อมูล 2 ชุดข้างต้น ผู้สอนจะต้องเลือกหาตัวอย่างที่มี
จ านวนมากพอที่จะครอบคลุมลักษณะของมโนทัศน์ที่ต้องการนั้น 

   3. ถ้ามโนทัศน์ที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นเรื่องยากและซับซ้อนหรือเป็น
นามธรรม อาจใช้วิธีการยกเป็นตัวอย่างเรื่องสั้นๆที่ผู้สอนแต่งข้ึนเองน าเสนอแก่ผู้เรียน 

   4. ผู้สอนเตรยีมสื่อการเรยีนการสอนที่เหมาะสมซ่ึงจะใช้น าเสนอตัวอย่างมโนทัศน์
เพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะต่างๆ ของมโนทัศน์ที่ต้องการสอนอย่างชัดเจน 

   นอกจากนี้ผู้สอนควรอธิบายกติกาในการเรียนให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจตรงกันโดย
ชี้แจงวิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่มกิจกรรมโดยอาจสาธิตวิธีการและให้ผู้เรียนลองท าตาม  

ที่ผู้สอนอธิบายจนกระท่ังผู้เรียนเกิดความเข้าใจ 
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   ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ มี 3 ขั้นหลัก ดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอข้อมูลตัวอย่างและระบุมโนทัศน์ (Presentation of Data 

and Identification of Concept) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของมโนทัศน์ที่ต้องการให้เรียนรู้ และ
ตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวแทน แล้วให้ผู้เรียนเปรียบเทียบลักษณะส าคัญของตัวอย่างที่ใช่ และไม่ใช่ตัวแทน  
แล้วให้ผู้เรียนทดสอบเปรียบเทียบตัวอย่างอ่ืนที่ผู้สอนน าเสนอ และควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสยกตัวอย่าง
ตัวแทนที่ใช่ และไม่ใช่มโนทัศน์ด้วยตนเอง เพ่ืออ้างอิง และทดสอบความเข้าใจในมโนทัศน์ของตนเอง  
แล้วจึงให้ผู้เรียนสรุปนิยามของมโนทัศน์จากลักษณะส าคัญของตัวอย่างที่เสนอ 

   กิจกรรมขั้นนี้ ผู้เรียนจะต้องพยามหาคุณสมบัติเฉพาะของตัวอย่างที่ใช่และไม่ใช่สิ่งที่
ผู้เรียนต้องการสอนและทดสอบค าตอบของตน หากค าตอบของตนผิดผู้เรียนก็จะต้องหาค าตอบใหม่ 
หมายความว่าต้องเปลี่ยนสมมติฐานที่เป็นฐานของค าตอบเดิม วิธีนี้ผู้เรียนจะค่อยๆ สร้างความคิดรวบยอด
ของสิ่งนั้นขึ้นมา ซึ่งจะมาจากคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้นนั่นเอง น ามาสรุปและให้ค าจ ากัดความ 
ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันเรียบเรียงให้เป็นค านิยามหรือค าจ ากัดความ 

   การน าเสนอข้อมูลตัวอย่างนี้ท าได้หลายแบบดังต่อไปนี้ 
   1. น าเสนอข้อมูลที่ เป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนทีละข้อมูลจนหมดทั้งชุด  
โดยบอกให้ผู้เรียนรู้ว่าเป็นตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนแล้วตามด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวอย่างของสิ่งที่จะสอน  

ทีละข้อมูลจนครบหมดทั้งชุดเช่นกัน โดยให้ผู้เรียนรู้ว่าข้อมูลชุดหลังนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะสอน ผู้เรียนจะต้อง
สังเกตตัวอย่างทั้ง 2 ชุด และคิดหาคุณสมบัติร่วมและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เทคนิควิธีนี้สามารถช่วย
ให้ผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ได้เร็วแต่ใช้กระบวนการคิดน้อย 

   2. เสนอข้อมูลที่ใช่และไม่ใช่ตัวอย่างของสิ่งที่จะสอนสลับกันไปจนครบ เทคนิควิธี
นี้ช่วยสร้างมโนทัศน์ได้ช้ากว่าเทคนิคแรก แต่ได้ใช้กระบวนการคิดมากกว่า 

   3. เสนอข้อมูลที่ ใช่และไม่ใช่ตัวอย่างของสิ่ งที่จะสอนอย่างละ 1 ข้อมูล  
แล้วเสนอข้อมูลที่เหลือทั้งหมดทีละข้อมูลโดยให้ผู้เรียนตอบว่าข้อมูลแต่ละข้อมูลที่เหลือนั้นใช่หรือ
ไม่ใช่ตัวอย่างที่จะสอน เมื่อผู้เรียนตอบ ผู้สอนจะเฉลยว่าถูกหรือผิด วิธีนี้ผู้เรียนจะได้ใช้กระบวนการ
คิดในการทดสอบสมมติฐานของตนไปทีละขั้นตอน.   

   4. เสนอข้อมูลที่ใช่และไม่ใช่ตัวอย่างสิ่งที่จะสอนอย่างละ 1 ข้อมูล แล้วให้ผู้เรียน
ช่วยกันยกตัวอย่างข้อมูลที่ผู้เรียนคิดว่าใช่ตัวอย่างของสิ่งที่จะสอน โดยผู้สอนจะเป็นผู้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 
วิธีนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสคิดมากขึ้น 
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   ขั้นที่ 2 ขั้นทดสอบการบรรลุมโนทัศน์ (Testing Attainment of the Concept)  

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้รับตัวอย่างที่ไม่มีในตัวอย่างที่ก าหนดในขั้นที่ 1 โดยให้ตอบ
ค าถามว่าตัวอย่างที่เสนอใหม่นี้เป็นตัวแทน หรือไม่เป็นตัวแทนของมโนทัศน์ ผู้สอนจะเป็นผู้ยืนยันค าตอบที่
ผู้เรียนตอบ (ตอบเชิงตั้งสมมติฐาน) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจในนิยามของมโนทัศน์ของผู้เรียนอีกครั้ง  
แล้วให้ผู้เรียนมีโอกาสยกตัวอย่างอ่ืน เๆพ่ืออ้างอิงน ามโนทัศน์ไปใช้ 
   ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การคิด (Analysis of Thinking Strategies) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้ เรียนร่วมกันอธิบายการคิด อภิปรายเกี่ยวกับบทเรียน      
ในการตั้งสมมติฐานที่ตอบค าถาม และการวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของตัวอย่างจากมโนทัศน์ รวมทั้ง
อภิปรายเกี่ยวกับชนิด วิธีการที่ผู้เรียนใช้ในการหาค าตอบ และจ านวนการตั้งสมมติฐานที่เป็นค าตอบ  
  2.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ การส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติของ 
มโนทัศน์ การเรียนรู้มโนทัศน์ ระบบของมโนทัศน์ การประยุกต์ใช้มโนทัศน์ และการเรียนรู้ยุทธศาสตร์
การเรียนรู้มโนทัศน์  
   ส าหรับผลต่อผู้เรียนจะท าให้เกิดทักษะการสร้างมโนทัศน์ซึ่งสามารถน าไปใช้ใน
การท าความเข้าใจมโนทัศน์อ่ืนๆต่อไปได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลโดยการอุปนัย
(Inductive Reasoning) และมีความอดทนในการค้นหาค าตอบ 

  รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ของบรูเนอร์ใช้ส าหรับการสอนมโนทัศน์ที่ต้องการ
ให้เกิดกับผู้เรียน ซึ่งตัวอย่างที่น ามาให้ผู้เรียนวิเคราะห์ลักษณะร่วมที่ส าคัญของสิ่งที่ใช่มโนทัศน์  
โดยเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ ไม่ใช่ จะเป็นสิ่งให้ผู้ เรียนเข้าใจมโนทัศน์ของสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้  
และสามารถน ากระบวนการคิด ประสบการณ์ไปใช้ในการเรียนรู้มโนทัศน์รอบตัวผู้เรียน สิ่งที่ผู้สอน
ต้องค านึงในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้คือการเสนอตัวอย่างที่ใช่ และไม่ใช่มโนทัศน์ที่
สามารถครอบคลุมมโนทัศน์นั้นได้ โดยเฉพาะที่เป็นมโนทัศน์ที่ซับซ้อน และเป็นนามธรรมสูงอาจ มี
ปัญหาในการสร้างมโนทัศน์ส าหรับผู้เรียน การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้จึงควรเริ่มจากมโนทัศน์
ง่ายๆก่อนแล้วจึงพัฒนามโนทัศน์ที่ยากข้ึนไป  
 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ สรุปดังภาพประกอบที่ 4.2 
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ขั้นที่ 1 

ขั้นเสนอข้อมูลตัวอย่างและระบุมโนทัศน์ 
(Presentation of Data and 

Identification of Concept) 

1. ผู้สอนน าเสนอตัวอย่างสองชุด ชุดหนึ่งเป็นชุด
ที่ใช่มโนทัศน์ อีกชุดไม่ใช่มโนทัศน์ที่จะเรียน 

2. ผู้เรียนเปรียบเทียบคุณลักษณะของตัวอย่างใช่ 
และไม่ใช่ที่ผู้สอนก าหนดให้ 
3.  ผู้เรียนตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐาน
จากตัวอย่างอ่ืนๆ 

4.  ผู้เรียนก าหนดคุณลักษณะส าคัญของตัวอย่าง
ที่เป็นมโนทัศน์ที่ต้องการ 

ขั้นที่ 2 

ขั้นทดสอบการบรรลุมโนทัศน์  
(Testing Attainment of the Concept)  

  
1. ผู้ เรียนระบุตัวอย่างที่ ใช่และไม่ใช่มโนทัศน์
เพ่ิมเติมจากที่ไม่ใช่ที่ผู้สอนก าหนด 

2. ผู้สอนยืนยันสมมติฐานที่ผู้เรียนยกตัวอย่าง  
ชื่อมโนทัศน์ และระบุลักษณะส าคัญของมโนทัศน์ 
3. ผู้เรียนสร้างตัวอย่างหรือได้รับตัวอย่างเพ่ิมเติม
เพ่ือทดสอบการบรรลุมโนทัศน์ 

ขั้นที่ 3 

ขั้นวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การคดิ (Analysis of Thinking Strategies) 

1. ผู้เรียนอธิบายกระบวนการคิดของตนเอง 
2. ผู้เรียนอภิปรายข้อคิดจากการตั้งสมมติฐานและคุณลักษณะของมโนทัศน์ 
3. ผู้เรียนอภิปรายชนิดและจ านวนของสมมติฐานที่ตั้งข้ึน 

ภาพประกอบที่ 4.2 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ 

 3. รูปแบบการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 
  รูปแบบการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry Model)

โจเซฟ ชแวบ (Joseph Schwab) พัฒนารูปแบบนี้ขึ้น โดยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นการน าความรู้
หรือแบบจ าลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์หรือเรื่องอ่ืนๆ จะน าไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจ ากัด
ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นหรือค าถาม หรือปัญหาที่จะต้องส ารวจตรวจสอบต่อไป ท าให้เกิดเป็นกระบวนการ
ที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า Inquiry Cycle กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลักและหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ความรู้ซึ่งจะ เป็น
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อไป 

  3.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   ชแวบ (Schwab, 1965: 19 cited by Joyce & Weil, 2009: 159) พัฒนารูปแบบนี้ขึ้น 
โดยการมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิดค้นหรือการสืบสอบ เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอดหรือเข้าใจ
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วิธีการแก้ปัญหาและสามารถออกแบบวางแผนแก้ปัญหาได้ นอกจากนั้นยังเน้นให้ผู้เรียนรู้ว่าการคิด 
ค้นหาความรู้อาจมีข้อจ ากัดและจ าเป็นต้องใช้ความรู้อ่ืนๆ ประกอบ  
   รูปแบบการเรียนการสอนนี้เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นเนื้อหาและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ซึ่งธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
มีลักษณะดังนี้ (Joyce & Weil, 2009: 162-173) 

   1. เป็นความรู้ที่ เป็นจริง ซึ่งไม่ได้เกิดจากการสรุปหรือการสังเกตอย่างเดียว  
เป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเป็นขั้นตอนและลงมือปฏิบัติ ความรู้ที่ได้นั้นต้องได้รับการพิสูจน์  
เพราะความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่กับความรู้เดิมต้องสัมพันธ์กัน 

   2. นักวิทยาศาสตร์คือมนุษย์ธรรมดา ดังนั้น การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์อาจ
ผิดพลาดได้ และการศึกษาค้นพบในเวลาต่อมาจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น 

   จากธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว จึงเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจขอบเขต
ของวิธีการศึกษาค้นคว้า การตรวจสอบ การจัดระบบความคิด การก าหนดการทดลอง การแสดงผล และ
การตีความเพ่ือสรุปข้อค้นพบนั้นให้เป็นความรู้ใหม่ โดยเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการศึกษา
ค้นคว้า คือ 

   1. ใช้ภาษาที่ท้าทายและแนะน าว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ อาจยกเลิก หรือ
ปรับปรุงได้ เมื่อมีข้อพิสูจน์ใหม่ที่ดีกว่า ชัดเจนกว่า 
   2. ข้อค้นพบใหม่ควรได้รับการสรุป เรียบเรียงให้เป็นระบบเพ่ือประโยชน์ 
ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

   3. การทดลองในห้องปฏิบัติการควรมุ่งศึกษาสิ่งที่ยังไม่มีค าตอบมากกว่า 

มุ่งหาค าตอบเพื่อใช้ประกอบการอธิบายสิ่งที่รู้แล้วให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   4. ควรจัดล าดับขั้นตอนในการศึกษาเพ่ือชักชวนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 

   5. ยั่วยุให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและค้นคว้าอย่างเป็นล าดับขั้นตอน 

   การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบนี้  เน้นให้ผู้ เรียนรู้ว่าความรู้ เกิดขึ้นได้ อย่างไร  
จะตีความสิ่งที่ค้นพบอย่างไร เมื่อความรู้เปลี่ยนไปก็ให้ถือว่าเป็นสิ่งดีที่ได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น ความรู้ใน
ปัจจุบัน ในอนาคตอาจถูกเปลี่ยนได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าความรู้นั้นผิด แต่หมายความว่าเป็นความจริงที่
พิสูจน์ได้ดีท่ีสุดในเวลานั้น  
  3.2 จุดประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการทดลอง หรือค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง หรือเกิดการเรียนรู้จากการสร้างความรู้ (Conductive Learning) ของตนเอง 
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  3.3 กระบวนการเรียนการสอน 

   กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอขอบเขตของปัญหาเพื่อการสืบสอบ (Area of Investigation 
is posed to students) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ เพ่ือร่วมกันก าหนดปัญหา และขอบเขตของ
ปัญหาเพื่อการสืบสอบ กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดค้นหาวิธีในการสืบสอบ 

   ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดโครงสร้างของปัญหา (Student structure the Problem) 

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนจัดระบบ ระเบียบ หรือจัดโครงสร้างของปัญหา เพ่ือให้ง่ายต่อ
การตีความหมายและระบุปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการทดลอง การควบคุมตัวแปรในการ
ทดลอง และการสรุปผลการทดลอง 
   ขั้นที่ 3 ขั้นระบุปัญหาในการสืบสอบ (Students Identify the Problem 

in the Investigation) 

   เป็นขั้นที่เมื่อผู้เรียนก าหนดแนวทางการสืบสอบเพ่ือค้นหาค าตอบของปัญหา 
ผู้สอน อภิปรายซักถาม เพ่ือให้ผู้เรียนระบุปัญหาในการสืบสอบเพื่อค้นหาค าตอบ 

   ขั้นที่ 4 ขั้นก าหนดแนวทางขจัดปัญหาในการสืบสอบ (Students Speculate on 

Way to Clear up the Difficulty)   

   เป็นขั้นที่ผู้สอนอภิปราย ซักถามเพ่ือให้ผู้เรียนระบุวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือ
อุปสรรคในการทดลอง โดยให้ผู้เรียนระบุวิธีการออกแบบการทดลองใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนๆ 
การควบคุมตัวแปรและการสรุปผลการทดลอง หรือผลการสืบสอบ เป็นต้น 

  3.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้คือ สามารถส่งเสริมความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และกระบวนการวิจัยทางชีววิทยา   
   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเพ่ือสร้างความสมดุลของหลายทางเลือก 
และการเกิดทักษะ และจิตวิทยาในการท างานร่วมกัน 

  รูปแบบการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบที่ เน้น
กระบวนการค้นหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ ระเบียบเชื่อถือได้ มีจุดเด่นที่เน้น
การวิเคราะห์ปัญหาที่ชัดเจนตั้งแต่ก าหนดขอบเขต ก าหนดโครงสร้าง รวมทั้งระบุปัญหาของ 

การสืบเสาะ เพ่ือการวางแผนที่รอบคอบในการสืบเสาะหาความรู้  
 รูปแบบการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ สรุปดังภาพประกอบที่ 4.3 
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ขั้นที่ 1 

ขั้นน าเสนอขอบเขตของปัญหาเพื่อการสืบสอบ 
(Area of Investigation is posed to students) 

1.  ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์  
2. ผู้เรียนร่วมกันก าหนดปัญหา และขอบเขตของ
ปัญหาเพื่อการสืบสอบ  

ขั้นที่ 2 

ขั้นก าหนดโครงสร้างของปัญหา 
(Student structure the Problem) 

ผู้เรียนจัดระบบ ระเบียบ หรือจัดโครงสร้างของ
ปัญหา เพ่ือให้ง่ายต่อการตีความหมายและระบุ
ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการทดลอง 
การควบคุมตัวแปรในการทดลองและการสรุปผล 

ขั้นที่ 3 

ขั้นระบุปัญหาในการสืบสอบ  
(Students Identify the Problem in  

the Investigation) 

ผู้เรียนก าหนดแนวทางการสืบสอบเพ่ือค้นหา
ค าตอบของปัญหา ผู้สอน  อภิปรายซักถาม 
เพ่ือให้ผู้เรียนระบุปัญหาในการสืบสอบเพ่ือค้นหา
ค าตอบ 

 

ขั้นที่ 4 

ขั้นก าหนดแนวทางขจัดปัญหาในการสืบสอบ 

(Students Speculate on Way to  

Clear up the Difficulty)   

1. ผู้สอนอภิปราย ซักถามเพ่ือให้ผู้เรียนระบุ
วิธีการที่จะแก้ปัญหาหรืออุปสรรคในการทดลอง  
2. ผู้เรียนระบุวิธีการออกแบบการทดลองใหม่    
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนๆ การควบคุมตัวแปร
และการสรุปผลการทดลอง หรือผลการสืบสอบ  

ภาพประกอบที่ 4.3 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

 4. รูปแบบการเรียนการสอนแบบการฝึกสืบเสาะหาความรู้  
  ริชาร์ด ซุคแมน (Richard Suchman) เป็นผู้ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ    
การฝึกสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Training Model) โดยมีพ้ืนฐานจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เป็นฐาน รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   ริชาร์ด ซุคแมน (Richard Suchman, 1962: 28 cited by Joyce & Weil, 

2009: 177-187) เป็นผู้พัฒนารูปแบบการสอนนี้ขึ้น ซึ่งมีพ้ืนฐานจากรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ คือมุ่งพัฒนากระบวนการคิดค้นและสืบสอบด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกระบวนการคิด และมีความคิดสร้างสรรค์ 
การสอนตามรูปแบบนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อผู้เรียนอยู่ในสภาวะสงสัยและต้องการหาค าตอบ ซุคแมน 

เชื่อว่ากระบวนการสืบสอบสามารถน ามาสอนได้โดยตรง ด้วยเหตุผล 4 ประการ ได้แก่ 

   4.1.1 ผู้เรียนจะสามารถค้นหาค าตอบได้เองตามธรรมชาติเมื่อเกิดความสงสัย 

   4.1.2 ผู้เรียนสามารถรับรู้และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์กระบวนการคิดของตนเองได้  
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   4.1.3 ยุทธวิธีในการคิดแบบใหม่ๆ สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนได้โดยตรง โดยบูรณาการเข้ากับยุทธวิธีเดิมที่ผู้เรียนมีอยู่ 
   4.1.4 การร่วมมือกันคิดค้นสืบสอบจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการได้มาซ่ึงความรู้
และยอมรับทางเลือกอ่ืนๆ ในการคิดค้นสืบสอบ 

  4.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   จุดเน้นของรูปแบบการสอนนี้คือ มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการสืบสอบ 
ไม่ใช่ให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระของปัญหาหรือสถานการณ์ที่น าเสนอ 

  4.3 กระบวนการเรียนการสอน 

   กระบวนเรียนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นการเผชิญปัญหา (Confrontation with the Problem) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนอภิปรายกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และเสนอเหตุการณ์
ที่ชวนสงสัยแก่ผู้เรียน  
   ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูล (Data Gathering Verification)  

   เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนระบุธรรมชาติและเงื่อนไขของข้อมูลที่ได้มา ระบุหรือแสดง
สถานการณ์ของการเกิดปัญหา 
   ขั้นที่ 3 รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและทดลอง (Data Gathering Experimentation) 

   เป็นขั้นที่ผู้ เรียนจ าแนกตัวแปรที่ เกี่ยวข้อง ตั้งสมมติฐานและทดสอบหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 

   ขั้นที่ 4 ขั้นจัดระบบ สรุปและอธิบายข้อค้นพบ (Organizing, Formulating 

and Explanation) 

   เป็นขั้นผู้เรียนจัดระบบ ระเบียบข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล 
จากการทดลอง และอธิบายข้อค้นพบ 

   ขั้นที่ 5 ขั้นวิเคราะห์กระบวนการสืบสอบ (Analysis of Inquiry Process) 

   เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวนการสืบสอบ โดยวิเคราะห์ยุทธวิธีของ
กระบวนการคิดค้นสืบสอบ และพัฒนายุทธวิธีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  4.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ   
   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมกระบวนการรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
และยุทธศาสตร์ส าหรับการสืบเสาะอย่างสร้างสรรค์   
   ส าหรับผลต่อผู้ เรียนคือ ท าให้ผู้ เรียนเกิดจิตวิญญาณของการสร้างสรรค์  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ความอดทนต่อการค้นหาค าตอบที่ซับซ้อน มีแรงจูงใจในการเรียนรู้ เข้าใจ 
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รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และผู้เรียนยังเกิดยุทธวิธีหรือแนวทางในการคิดค้นสืบสอบหาค าตอบด้วยตนเอง รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียน
มีความคิดสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล ไม่ด่วนสรุปในสิ่งที่ไม่ชัดเจน และเกิดความเข้าใจเรื่องค าตอบในแต่ละ
สถานการณ์ คือในสถานการณ์ต่างกัน ค าตอบหรือผลที่เกิดขึ้นอาจต่างกัน 

  รูปแบบการเรียนการสอนแบบการฝึกสืบเสาะหาความรู้ของซุคแมน เป็นรูปแบบที่เน้น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีจุดเด่นในการให้ความส าคัญของข้อมูลและจัดกระท าข้อมูลเพ่ือ
น ามาสู่การสรุปข้อค้นพบและอธิบาย รวมทั้งมีการวิเคราะห์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ของผู้เรียนเอง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเมตาคอกนิชันที่เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.4 ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 

ขั้นการเผชิญปัญหา 

(Confrontation with the Problem) 

1. ผู้สอนอธิบายกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
2. ผู้สอนเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ท าให้เกิด
ความสงสัย  

ขั้นที่ 2 

ขั้นรวบรวมข้อมูลและแสดงข้อมูล 

(Data Gathering Verification) 

1. ผู้เรียนระบุจุดมุ่งหมาย และเงื่อนไขจากสถานการณ์ 
2. ผู้เรียนระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของสถานการณ์
ปัญหา 

ขั้นที่ 3 

รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและทดลอง 
(Data Gathering Experimentation) 

1. ผู้เรียนจ าแนกตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้เรียนตั้งสมมติฐานและทดสอบความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลของตัวแปร 

ขั้นที่ 4 

ขั้นจัดระบบ สรุปและอธิบายข้อค้นพบ 

(Organizing, Formulating and Explanation) 

ผู้เรียนสรุปหลักเกณฑ์ หรืออภปิรายข้อค้นพบ 

  

ขั้นที่ 5 

ขั้นวิเคราะห์กระบวนการสืบสอบ (Analysis of Inquiry Process) 

ผู้เรียนวิเคราะห์ยุทธวิธีการสืบเสาะหาความรู้ และพัฒนายุทธวิธีใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ภาพประกอบที่ 4.4 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 

  แบบการฝึกสืบเสาะหาความรู้ของซุคแมน 

  

 



124 

 

 

บทที่ 4 รูปแบบการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

 5. รูปแบบการเรียนการสอนช่วยในการจ า 

  รูปแบบการเรียนการสอนช่วยในการจ า (Mnemonics Model or Memory Assisted 

Model) พัฒนาโดยเพรสเลย์ เลวิน และเดลาเนย์ (Pressley, Levin & Delaney, 1982: 6) มีเป้าหมาย
เพ่ือช่วยผู้เรียนพัฒนาความจ าในการรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ รูปแบบการเรียนการสอนนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูล
ที่รับมาใหม่เข้ากับความรู้ที่มีอยู่เดิมโดยใช้ภาพและเสียงเป็นสื่อ และสามารถน าไปใช้ได้ดีกับผู้เรียน 

ที่มีความแตกต่างกันในระดับความสามารถ ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนปกติ และผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอนช่วยในการจ านี้จอยส์ และวีล (Joyce & 

Weil, 2009: 187-211) ได้เรียบเรียง รวบรวมข้ึนดังนี้ 
  5.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลัก 6 ประการที่น าไปสู่เทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียน 

ได้จดจ าบทเรียนได้ดี ดังนี้ 
   5.1.1 การตระหนักรู้ (Awareness) เป็นการที่บุคคลเห็นคุณค่าในตนเองและ
สิ่งที่จะเรียนรู้ การจดจ าสิ่งใดจะต้องเริ่มจากการรับรู้สิ่งนั้น หรือการสังเกตสิ่งนั้นอย่างตั้งใจย่อมท าให้
จดจ าสิ่งที่เรียนได้ดี 
   5.1.2 การเชื่อมโยง (Association) เป็นหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่รู้แล้วหรือจ าได้
คือ การจัดกลุ่มของสิ่งที่ต้องการจ า โดยอาศัยความหมาย หรือเสียงพ้อง หรือจัดเป็นกลุ่มค า หรือเป็น
ประโยค เป็นต้น 

   5.1.3 ระบบการเชื่อมโยง (Link System) คือระบบในการเชื่อมความคิดหลาย
ความคิดเข้าด้วยกันในลักษณะที่ความคิดหนึ่งจะไปกระตุ้นให้สามารถจ าอีกความคิดหนึ่งได้เช่น  
การจดจ าเป็นเรื่องราว 

   5.1.4 การเชื่อมโยงที่น่าขบขัน (Ridiculous Association) เป็นการเชื่อมโยง
ที่จะช่วยให้บุคคลจดจ าได้ดีนั้น มักจะเป็นสิ่งที่แปลกไปจากปกติธรรมดา การเชื่อมโยงในลักษณะที่แปลก
เป็นไปไม่ได้ ชวนให้ขบขัน มักจะประทับในความทรงจ าของบุคคลเป็นเวลานาน 

   5.1.5 ระบบการใช้ค าทดแทน (Substitute-word System) คือ การคิดหาค า
หรือกลุ่มค าที่บุคคลนั้นจดจ าได้ดีอยู่แล้วมาเทียบกับค าใหม่ที่ต้องการจ า 

   5.1.6 การใช้ค าส าคัญ (Key Word) คือการใช้ค า อักษร หรือพยางค์เพียงตัวเดียว 
เพ่ือช่วยกระตุ้นให้จ าสิ่งอ่ืนๆ ที่เก่ียวกันได้ 
  5.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้มีวัตถุประสงค์ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ได้ดีและได้นาน 
และได้เรียนรู้กลวิธีการจ า ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สาระอ่ืนๆ ได้อีก 
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  5.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   ในการเรียนการสอนเนื้อหาสาระใดๆ ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหา
สาระนั้นได้ดีและได้นานโดยด าเนินการดังนี้ 
   ขั้นที ่1 การสังเกตหรือศึกษาสาระอย่างตั้งใจ (Attending to the Material) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในสาระที่เรียน โดยการใช้เทคนิค
ต่างๆ เช่น ให้อ่านเอกสารแล้วขีดเส้นใต้ค า/ประเด็นที่ส าคัญ ให้ตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่านให้หาค าตอบ
ของค าถามต่าง ๆ เป็นต้น 

   ขั้นที่ 2 พัฒนาเทคนิคการจ าดว้ยการเชื่อมโยง (Developing Connections) 

   เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหาส่วนต่างๆ ที่ต้องการจดจ ากับสิ่งที่ตนคุ้นเคย
โดยใช้เทคนิคค าส าคัญ (Key Word) เทคนิคการแทนค าศัพท์ (Substitute-word System) เช่น   
การเชื่อมโยงกับค า ภาพ หรือความคิดต่างๆ ตัวอย่างเช่น เด็กจ าไม่ได้ว่าค่ายบางระจันอยู่จังหวัดอะไร 
จึงโยงความคิดว่า ชาวบางระจันเป็นคนกล้าหาญ สัตว์ที่ถือว่าเก่งกล้าคือสิงโต บางระจันจึงอยู่ที่
จังหวัดสิงห์บุรี หรือให้หาหรือคิดค าส าคัญ ที่สามารถกระตุ้นความจ าในข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น 
สูตร 4 M หรือทดแทนค าที่ไม่คุ้นด้วย ค า ภาพ หรือความหมายอ่ืน หรือการใช้การเชื่อมโยงความคิด
เข้าด้วยกัน หรือเพ่ือให้จดจ าสาระได้ดีขึ้น ให้ผู้เรียนใช้เทคนิคการเชื่อมโยงสาระต่างๆ ให้เห็นเป็นภาพ
ที่น่าขบขัน หรือใช้ค าคล้องจองในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น สุนัข-Dog Ox-วัว ครัว-Kitchen 

เห็น-See Tea-น้ าชา ขา-Leg เป็นต้น  
   ขั้นที่ 3 ปรับขยายมโนภาพที่ประทับความรู้สึก (Expanding Sensory Images) 

   เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนเทคนิคการจ าโดยเชื่อมโยงกับเรื่องที่ขบขัน เรื่องที่เกินความ
เป็นจริง เรื่องที่อาจเป็นไปไม่ได้ เพ่ือส่งเสริมการจ า และทบทวนมโนภาพ 

   ขั้นที่ 4 การฝึกใช้เทคนิคทบทวนความจ า (Practicing Recall) 

   เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนทบทวนหรือฝึกใช้เทคนิคที่ท าไว้ข้างต้นในการทบทวนความรู้
และเนื้อหาสาระต่างๆ จนกระท่ังจดจ าได้ 
  5.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมความจดจ าข้อเท็จจริงและแนวคิด
สร้างเครื่องมือส าหรับจดจ าข้อมูลสารสนเทศ และมโนทัศน์ และสร้างพลังของเชาวน์ปัญญา 
   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือ ท าให้ผู้เรียนมีความเห็นคุณค่าในตนเอง เข้าใจตนเอง 
และวางใจ และพ่ึงพาตนเอง โดยใช้เทคนิคช่วยความจ าต่างๆ ของรูปแบบ นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถจดจ าเนื้อหาสาระต่างๆ ที่เรียนได้ดีและได้นานแล้ว ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กลวิธีการจ า 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้สาระอ่ืน ๆ ได้อีกมาก 
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  รูปแบบการเรียนการสอนเหมาะส าหรับการให้ผู้เรียนจดจ าข้อเท็จจริงบางประการที่
ส าคัญและเป็นประโยชน์ เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ต่อเนื่องต่อไป เช่นการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
น าไปสู่ความเข้าใจในการอ่านเรื่องราว ความสามารถในการเขียนต่อไป 

 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.5 ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 

การสังเกตหรือศึกษาสาระอย่างตั้งใจ 

(Attending to the Material) 

ผู้สอนกระตุ ้นให้ผู ้เรียนตระหนักรู้ และจดจ า
เนื้อหาที่เรียน โดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น ให้
อ่านเอกสารแล้วขีดเส้นใต้ การตั้งค าถาม การเขียน
แยกแยะแนวคิดด้วยภาษาตนเอง การเปรียบเทียบ
และการหาความสัมพันธ์ของเนื้อหา แนวคิด 

ขั้นที่ 2 

พัฒนาเทคนคิการจ าด้วยการเชื่อมโยง 
(Developing Connections) 

ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหาส่วนต่างๆ ที่ต้องการจดจ า
กับสิ่งที่คุ้นเคยโดยใช้เทคนิคค าส าคัญ(Key Word) 

เทคนิคการแทนค าศัพท์ (Substitute-word System) 

เทคนิคการใช้ระบบเชื่อมโยงค า รูปภาพ แนวคิด 
หรือเหตุการณ ์

ขั้นที่ 3 

ปรับขยายมโนภาพที่ประทับความรู้สึก 
(Expanding Sensory Images) 

ผู้เรียนใช้เทคนิคการจ าโดยเชื่อมโยงกับเรื่องที่
ขบขัน เรื่องที่เกินความเป็นจริง เรื่องที่ ไม่อาจ
เป็นไปได้ เพ่ือส่งเสริมการจ า และทบทวนมโนภาพ 
หรือเทคนิคอ่ืนๆ 

ขั้นที่ 4 

การฝึกใช้เทคนิคทบทวนความจ า 

(Practicing Recall) 

ผู้เรียนทบทวนหรือฝึกใช้เทคนิคที่ท าไว้ข้างต้น   
ในการทบทวนความรู้  และเนื้อหาสาระต่างๆ
จนกระทั่งจดจ าได้ 

ภาพประกอบที่ 4.5 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนช่วยในการจ า 

 

 6. รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสรา้งสรรค ์

  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model) 

เป็นรูปแบบที่จอยส์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 213-245) พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของกอร์ดอน 

(Gordon) เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยแนวคิดที่ส าคัญที่น ามาพัฒนาคือการอุปมา 
อุปมัย ร่วมกันของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการที่หลากหลาย 

  6.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์นี้ เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
มาจากแนวคิดของกอร์ดอน (Gordon) ที่กล่าวว่าบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแก้ปัญหาแบบเดิมๆ  
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ของตน โดยไม่ค่อยค านึงถึงความคิดของคนอ่ืน ท าให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ บุคคล 

จะเกิดความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
ไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเป็นคนอ่ืน และถ้ายิ่งให้บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์ 
มาช่วยกันแก้ปัญหา ก็จะยิ่งได้วิธีการที่หลากหลายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นกอร์ดอน 

จึงได้เสนอให้ผู้เรียนมีโอกาสคิดแก้ปัญหาด้วยแนวความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ไม่อยู่ในสภาพที่เป็น
ตัวเอง ให้ลองใช้ความคิดในฐานะที่เป็นคนอ่ืน หรือเป็นสิ่งอ่ืน สภาพการณ์เช่นนี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นได้ กอร์ดอนเสนอวิธีการคิดเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปมัยเพ่ือใช้ในการกระตุ้น
ความคิดใหม่ๆ ไว้ 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบตรง การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ และ 

การเปรียบเทียบค าคู่ขัดแย้ง วิธีการนี้มีประโยชน์มากเป็นพิเศษส าหรับการเขียนและการพูดอย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ 

  6.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด 

ที่ใหม่แตกต่างไปจากเดิม และสามารถน าความคิดใหม่นั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ 
  6.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   กระบวนการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างผลงานเบื้องต้น (Description of the Present Condition) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนท างานต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนท า เช่น ให้เขียน
บรรยาย เล่า ท า แสดง วาดภาพ สร้าง ปั้น เป็นต้น ผู้เรียนท างานนั้นๆ ตามปกติที่เคยท า เสร็จแล้วให้
เก็บผลงานไว้ก่อน  
   ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง (Direct Analogy) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนเสนอค าคู่ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง 
เช่น ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ค าคู่ที่ผู้สอนเลือกมาควรให้มีลักษณะที่สัมพันธ์กับ
เนื้อหาหรืองานที่ให้ผู้เรียนท าในขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอค าคู่ให้ผู้ เรียนเปรียบเทียบหลาย ๆคู่ และ 

จดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน 

   ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (Personal 
Analogy) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนสมมติตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ก าหนดในขั้นที่ 2 และ
แสดงความรู้สึกออกมาเช่น ถ้าเปรียบเทียบผู้เรียนเป็นลูกบอล จะรู้สึกอย่างไร ผู้สอนจดค าตอบของ
ผู้เรียนไว้บนกระดาน 
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   ขั้นที่ 4 ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง (Compressed Conflict) 

   เป็นขั้นผู้สอนให้ผู้เรียนน าค าหรือวลีที่ได้จากการเปรียบเทียบในขั้นที่ 2 และ 3 
มาประกอบกันเป็นค าใหม่ที่มีความหมายขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น ไฟเย็น น้ าผึ้งขม มัจจุราชสีน้ าผึ้ง 
เชือดนิ่ม ๆ เป็นต้น 

   ขั้นที่ 5 ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง (Explaining Differences)   

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้งที่ได้น าเสนอ
ในขั้นที ่4 

   ขั้นที่ 6 ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน (Re-examination of the 

Original Task) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนน างานที่ท าไว้เดิมในขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม่ และ
ลองเลือกน าความคิดที่ได้มาใหม่จากกิจกรรมขั้นที่ 5 มาใช้ในงานของตน ท าให้งานของตนมีความคิด
สร้างสรรค์มากข้ึน 

  6.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และ
ความสามารถในการผลิตผลงาน สร้างเครื่องมือการคิดแบบอุปมา อุปมัย และความสามารถใน 

การแก้ปัญหา 
   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือท าให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง 
ความกล้าหาญ และผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาในหลักสูตร และผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ๆ และ
สามารถน าความคิดใหม่ๆ นั้นไปใช้ในงานของตน ท าให้งานของตนมีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากขึ้น  
  รูปแบบการเรียนการสอนนี้น าไปใช้ในการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือ 

การสร้างสรรค์ทางศิลปะได้ดี โดยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ หรือการสร้างงานเชิงสร้างสรรค์นั้น
ได้มาจากการให้ผู้เรียนได้ค้นหาค า ภาษา แนวคิดแปลกใหม่จากการอุปมา อุปมัย สิ่งที่ผู้สอนต้อง
ค านึงถึงคือการน าเสนออุปมา อุปมัยส าหรับผู้เรียนจะต้องสอดคล้อง สนับสนุนงานที่ผู้เรียนก าลัง
เรียนรู้ เช่นการให้ผู้เรียนเขียนเชิงสร้างสรรค์เก่ียวกับบ้าน ค าท่ีให้ผู้เรียนอุปมา อุปมัยต้องเกี่ยวข้องกับ
เรื่อง บ้าน จึงจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ค า ส านวนเกี่ยวกับบ้านเพื่อน าไปสู่การสร้างงานของผู้เรียน 

 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.6 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

ขั้นสร้างผลงานเบื้องต้น 

(Description of the Present Condition) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนท างานต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียน
ท า เช่น ให้เขียนบรรยาย วาดภาพ งานปั้น  

ขั้นที่ 2 

ขั้นการสร้างอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง 
(Direct Analogy) 

1. ผู้สอนเสนอค าคู่ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่าง เช่น ลูกบอลกับมะนาว 
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
2. ผู้เรียนเปรียบเทียบค าอุปมาหลาย ๆคู่ ผู้สอน
จดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน 

ขั้นที่ 3 

ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ 
(Personal Analogy) 

ผู้สอนให้ผู้ เรียนสมมติตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ งที่
ก าหนดในขั้นที่ 2 และแสดงความรู้สึกออกมาเช่น 
ถ้าเปรียบเทียบผู้เรียนเป็นลูกบอล จะรู้สึกอย่างไร 
ผู้สอนจดค าตอบของผู้เรียนไว้บนกระดาน 

ขั้นที่ 4 

ขั้นการสร้างอุปมาค าคู่ขัดแย้ง 
(Compressed Conflict) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนน าค าหรือวลีจากการเปรียบเทียบ
ในขั้นที่ 2 และ 3 มาประกอบกันเป็นค าใหม่ที่มี
ความหมายขัดแย้งกันในตัวเอง เช่น ไฟเย็น น้ าผึ้งขม 
มัจจุราชสีน้ าผึ้ง เชือดนิ่ม ๆ เป็นต้น 

ขั้นที่ 5 

ขั้นการอธิบายความหมายของค าคู่ขัดแย้ง 
(Explaining Differences) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบายความหมายของค า
คู่ขัดแย้งที่ได้น าเสนอในขั้นที่ 4 

 

ขั้นที่ 6 

ขั้นการน าความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน 

(Re-examination of the Original Task) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนน างานที่ท าไว้เดิมในขั้นที่ 1 ออกมา
ทบทวนใหม่ และลองเลือกน าความคิดที่ได้มาใหม่
จากกิจกรรมมาใช้ในการพัฒนางานของตน  

 ภาพประกอบที่ 4.6 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

 

 7. รูปแบบการเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า  
  รูปแบบการเรียนการสอนโดยน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance Organizer 

Model) พัฒนามาจากการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) ของออซูเบล (Ausubel) 

ที่เน้นการน าเสนอมโนทัศน์กว้างที่ครอบคลุมเรื่องที่จะสอน จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนง่ายขึ้นลึกซึ้งขึ้น 
(Joyce & Weil, 2009: 255-261) 
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  7.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   การน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advanced Organizer) เพ่ือการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) การเรียนรู้จะมีความหมายเมื่อสิ่งที่ เรียนรู้สามารถ
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียน ดังนั้นในการสอนสิ่งใหม่ สาระความรู้ใหม่ ผู้สอนควรวิเคราะห์ 
หาความคิดรวบยอดย่อยๆ ของสาระที่จะน าเสนอ จัดท าผังโครงสร้างของความคิดรวบยอดเหล่านั้น
แล้ววิเคราะห์หามโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดที่กว้างครอบคลุมความคิดรวบยอดย่อยๆ ที่จะสอน  
หากผู้สอนน าเสนอมโนทัศน์ที่กว้างดังกล่าวให้ผู้เรียนก่อนการสอนเนื้อหาสาระใหม่ ขณะที่ผู้เรียน
ก าลังเรียนรู้สาระใหม่ ผู้เรียนจะสามารถ น าสาระใหม่นั้นไปเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับมโนทัศน์กว้างที่ให้
ไว้ล่วงหน้าแล้ว ท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียน 

  7.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ ข้อมูลต่างๆ อย่างมีความหมาย 

  7.3 กระบวนการเรียนการสอน 

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนต้องเตรียมมโนทัศน์กว้างล่วงหน้าที่
ครอบคลุมบทเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนใหม่ การจัดเตรียมมโนทัศน์กว้าง โดยการวิเคราะห์หา 
มโนทัศน์ที่กว้างและครอบคลุมเนื้อหาสาระใหม่ทั้งหมด มโนทัศน์กว้างนี้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกับมโนทัศน์ใหม่
ที่จะสอน แต่จะเป็นมโนทัศน์ในระดับที่เหนือขึ้นไปหรือสูงกว่า ซึ่งจะมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่า 
ปกติ มักจะเป็นมโนทัศน์ของวิชานั้นหรือสายวิชานั้น ควรน าเสนอมโนทัศน์กว้างนี้ล่วงหน้าก่อน
น าเสนอเนื้อหาบทเรียน จะเป็นเสมือนการ“Preview” บทเรียน ไม่ใช่การ“Over view” หรือการให้
ดูภาพรวมของสิ่งที่จะสอน การน าเสนอภาพรวมของสิ่งที่จะสอน การทบทวนความรู้เดิม การซักถาม
ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน การบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 
เหล่านี้ ไม่นับว่าเป็น “Advance Organizer” ซ่ึงจะต้องมีลักษณะที่กว้างครอบคลุม และมีความเป็น
นามธรรมอยู่ในระดับสูงกว่าสิ่งที่จะสอน 

   กระบวนการสอนตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ล่วงหน้ามีดังนี้ 
   ขั้นที ่1 การน าเสนอมโนทัศน์กว้าง (Presentation of Advance Organizer) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน น าเสนอมโนทัศน์กว้างด้วย
วิธีการต่างๆ เช่นการบรรยายสั้นๆ แสดงแผนผังมโนทัศน์ โดยเสนอลักษณะส าคัญ ยกตัวอย่าง เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ หรือมโนทัศน์กว้างที่เป็นพ้ืนฐานของบทเรียนที่จะเรียนรู้ใหม่ 
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   ขั้นที่ 2 การน าเสนอเนื้อหาสาระใหม่ของบทเรียน (Presentation of Learning 

Task or Material)  

   เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ตามปกติแต่ในการน าเสนอ ผู้สอนควรกล่าวเชื่อมโยงหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับมโนทัศน์
ทีใ่ห้ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ 

   ขั้นที่ 3 การจัดโครงสร้างความรู้ (Strengthening Cognitive Organization) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนส่งเสริมกระบวนการจัดโครงสร้าง ความรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น ส่งเสริมการผสมผสานความรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้ และท าความกระจ่างใน
สิ่งที่เรียนรู้ โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น อธิบายภาพรวมของเรื่องที่เรียน สรุปลักษณะส าคัญของเรื่องบอก
หรือเขียนค านิยามที่กะทัดรัดชัดเจน บอกความแตกต่างของสาระในแง่มุมต่างๆ อธิบายว่าเนื้อหาสาระ
ที่เรียนสนับสนุนหรือส่งเสริมมโนทัศน์กว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้าอย่างไร อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา
สาระใหม่กับมโนทัศน์กว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้า ยกตัวอย่างเพ่ิมเติมจากสิ่งที่เรียนอธิบายแก่นส าคัญของ
สาระที่เรียนโดยใช้ค าพูดของตัวเอง และวิเคราะห์สาระในแง่มุมต่าง ๆ  
  7.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ   
   ผลโดยตรงที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือ เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระและข้อมูลของ
บทเรียนอย่างมีความหมาย เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน และสามารถจัดโครงสร้างความรู้ของ
ตนเองได้ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาทักษะและอุปนิสัยในการคิดและเพ่ิมพูนความใฝ่รู้ 
  รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า เป็นรูปแบบที่สามารถท าให้ผู้เรียน
เข้าใจบทเรียนลึกซึ้งและมีความหมายโดยการเชื่อมโยงมโนทัศน์ที่เรียนในบทเรียนกับมโนทัศน์กว้างที่
น าเสนอไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการเรียนรู้ตามกระบวนการดูดซึมความรู้ (Assimilation) 

ของเพียเจต์ ข้อจ ากัดของรูปแบบนี้คือการเตรียมมโนทัศน์กว้างให้กับผู้เรียนนั้น บางเนื้อหาบทเรียน
อาจไม่ครอบคลุมมโนทัศน์ในบทเรียนที่จะให้เรียน การเรียนการสอนจึงอาจ ไม่เป็นในลักษณะ 
“Preview” แต่เป็น “Overview” คือการน าเสนอภาพรวมของเนื้อหาบทเรียนซึ่งอาจท าในรูปแบบ
ผังมโนทัศน์ว่าบทเรียนที่จะเรียนมีอะไรบ้าง ให้ผู้เรียนมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่จะเรียนรู้ แล้วจึง  

การจัดการเรียนการสอนทีละเรื่องตามท่ีเสนอภาพรวมไว้  
 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.7 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

การน าเสนอมโนทัศน์กว้าง 
(Presentation of Advance Organizer) 

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน น าเสนอ   
มโนทัศน์กว้าง ด้วยวิธีการต่างๆ โดยเสนอลักษณะ
ส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เข้าใจมโนทัศน์
กว้างที่เป็นพ้ืนฐานของบทเรียนที่จะเรียนรู้ใหม่ 

ขั้นที่ 2 

การน าเสนอเนื้อหาสาระใหม่ของบทเรียน 
(Presentation of Learning Task or Material) 

ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ โดยเชื่อมโยงหรือกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับมโนทัศน์ที่ให้ไว้ล่วงหน้าเป็น
ระยะ ๆ 

ขั้นที่ 3 

การจัดโครงสร้างความรู้ (Strengthening Cognitive Organization) 

ผู้สอนส่งเสริมกระบวนการจัดโครงสร้าง ความรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งเสริมการผสมผสาน
ความรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้ และท าความกระจ่างในสิ่งที่เรียนรู้ อธิบายความเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาสาระใหม่กับมโนทัศน์กว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้า 

ภาพประกอบที่ 4.7 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 

โดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า 

 

รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคคล 

 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคคล (Personal Family) เป็นกลุ่มรูปแบบการเรียน
การสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นเอกัตบุคคลรูปแบบการเรียนการสอนกลุ่มนี้ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนรับรู้อารมณ์ และความรู้สึกของบุคคล สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพ่ือให้
ผู้เรียนเข้าใจตนเองและเห็นคุณค่าของตนเอง รูปแบบการเรียนการสอนในกลุ่มนี้มี 2 รูปแบบดังนี้ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่น าทาง  
  รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่น าทาง (Nondirective Teaching Model) หรือ
บางครั้งเรียกว่ารูปแบบการเรียนการสอนทางอ้อม เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ส าหรับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนร่วมกันค้นหาปัญหา ก าหนดแนวทาง และลงมือปฏิบัติเอง 
โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค านวณ ประเมินเสนอแนะความเป็นไปได้ในแนวทางที่ผู้เรียนก าหนด ส่งเสริม
สนับสนุนให้ก าลังใจ ผู้เรียนจะเป็นผู้ค้นพบแนวคิด การปฏิบัติตนที่เหมาะสมด้วยตนเอง 
  1.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   รูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนามาจากแนวความคิดของ โรเจอร์ (Roger)     
ที่เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์จะท าให้เกิดความงอกงามหรือพัฒนาการในด้านความคิด    
การแสดงออก และด้านสังคม การเรียนการสอนโดยทั่วไปจะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้วามส าคัญ
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ต่อความรู้สึกของผู้เรียนมากกว่าเนื้อหาสาระ ผู้สอนคอยแนะแนวแต่ไม่ใช่แนะน าเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ
ปัญหาของตน เริ่มจากการจัดให้ผู้เรียนผ่อนคลายความตึงเครียด (Catharsis) จึงเกิดสมาธิพิจารณา
ตนเองจนเกิดความเข้าใจขั้นหยั่งรู้ (Insight) แล้วน าไปสู่การปรับปรุงตนเอง 
   การเรียนการสอนใช้วิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งท าได้ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล
จุดมุ่งหมายต่างจากการสัมภาษณ์โดยทั่วไป คือ เน้นความรู้สึกของผู้เรียนมากกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ผู้สอน
จะท าตนเป็นเหมือนเพ่ือนร่วมงาน (Partnership) ที่ดีด้วยการตอบสนอง ให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นขึ้น 
เข้าใจปัญหา เข้าใจตนเอง และตัดสินใจเองว่าจะเลือกทางใด ผู้สอนจะไม่ตีค่า  ประเมิน หรือวิจารณ์
การแสดงออกและการตัดสินใจของผู้เรียน เพราะเชื่อว่าผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้ ผู้สอนจะมีความ
อดทนที่จะรอพัฒนาการของผู้เรียนในระยะยาวและไม่รีบเร่งให้เห็นผลทันทีทันใด 

   การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้เริ่มต้นด้วยการที่ผู้สอนมองโลกให้
เหมือนกับที่ผู้เรียนมองโดยการสร้างบรรยากาศแห่งความเห็นใจ ในช่วงของการโต้ตอบกัน ผู้สอนจะ
ท าหน้าที่เหมือนกระจกเงาสะท้อนให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดและความรู้สึกของตน สิ่งที่ผู้สอนต้อง
ปฏิบัติอีกประการคือ การยอมรับผู้เรียนในทุกด้านแม้ว่าจะรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้เรียนท านั้นผิดหรือควรได้รับ
การลงโทษ แต่ผู้สอนต้องให้การยอมรับเพ่ือพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหาในทางที่ดีหรือในเชิงบวก 
บรรยากาศในการเรียนการสอนแบบไม่น าทางมี 4 ลักษณะ ได้แก่ (Joyce & Weil, 2009: 323-337)  
   1. ผู้สอนแสดงความอบอุ่น รับผิดชอบ สนใจอย่างจริงจังในตัวผู้เรียนและ
ยอมรับว่าผู้เรียนเป็นมนุษย์คนหนึ่ง 
   2. ผู้สอนจะต้องแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าผู้สอนเป็นคนใจดี ไม่ตัดสินและไม่ต าหนิผู้เรียน 

   3. ผู้เรียนมีความสบายใจที่จะแสดงความรู้สึก แต่ไม่ใช่การแสดงออกอย่างวู่วาม 

   4. การแสดงออกทั้งมวลจะต้องปราศจากการกดดัน หรือการขู่เข็ญ ผู้สอน
จะต้องไม่แสดงความล าเอียงหรือวิจารณ์ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ทุกอย่างต้องช่วยให้ ผู้เรียนเกิด 

การพัฒนาตนเอง 
  1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบการสอนแบบไม่น าทางนี้มุ่งส่งเสริมหรือสนับสนุน (Facilitating) การเรียน 
ดังนั้นบรรยากาศในการเรียนการสอนจึงจัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการส่วนบุคคล ซึ่งผู้เรียนไม่
จ าเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่มุ่งให้เข้าใจตัวเองในด้านความต้องการและค่านิยมของตน ซึ่งจะมี
ผลท าให้ผู้เรียนรู้ว่าจะก าหนดทิศทางในการศึกษาของตนไปทางใด 

  1.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
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   ขั้นที่ 1 ขั้นท าความกระจ่างกับสถานการณ์ควรช่วยเหลือ (Defining the 

Helping Situation) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนอภิปรายแสดงความรู้สึก เกี่ยวกับสถานการณ์ 
ที่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข  
   ขั้นที่ 2 ขั้นค้นปัญหา (Exploring the Problem) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระบุว่าปัญหาคืออะไร แล้วผู้สอนให้การยอมรับ
และช่วยท าความกระจ่างต่อความรู้สึกส าหรับปัญหาของผู้เรียน  
   ขั้นที่ 3 ขั้นท าความเข้าใจปัญหา (Developing Insight) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้พูดคุย อภิปรายและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหานั้น 
โดยมีผู้สอนให้การสนับสนุน 

   ขั้นที่ 4 ขั้นวางแผนและตัดสินใจ (Planning and Decision Making) 

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตัดสินทางเลือกในการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาโดย
ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มการวางแผนด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยช่วยชี้ทางที่เป็นไปได้ในการตัดสินใจต่างๆ 

   ขั้นที่ 5 ขั้นบูรณาการความคิดสู่การปฏิบัติ (Integration) 

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนคิดใคร่ครวญพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพ่ือการแก้ปัญหา แล้วน า
แนวทางมาปฏิบัติซึ่งต้องเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ ผู้สอนคอยส่งเสริมและให้
ก าลังใจเพ่ือให้ผู้เรียน 

  1.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมการสื่อสารแบบบูรณาการหรือ
แบบองค์รวม ความเข้าใจในตนเองและการคิดไตร่ตรอง และการพัฒนาตนเอง   
   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือ ท าให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าตนเอง เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และด้านสังคม เกิดความสามารถในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
   ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง จากการค้นหาปัญหา และวางแผน
ตัดสินใจด้วยตนเอง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น ก็จะเกิดการเรียนรู้ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น
รูปแบบการสอนแบบไม่น าทางนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง รวมทั้งช่วยให้
ผู้เรียนมีเป้าหมายทางสังคมและทางการศึกษาของตนด้วย 

 รูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่น าทาง เน้นการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้ค้นหาปัญหาของพฤติกรรม ค้นหาแนวทาง และสร้างข้อก าหนด ข้อตกลงมีการน าไปสู่ 
การปฏิบัติที่ดีด้วยตนเอง โดยผู้สอนท าหน้าที่ให้การสนับสนุน แนะน า โดยปกติจะใช้รูปแบบการเรียน
การสอนนี้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยไม่ได้อิงเนื้อหาปกติในหลักสูตร  
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 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.8 ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 

ขั้นท าความกระจ่างกับสถานการณ์ควรช่วยเหลือ 
(Defining the Helping Situation) 

ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนอภิปรายแสดงความรู้สึก 
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาที่ควรร่วมกัน
แก้ไข  

ขั้นที่ 2 

ขั้นค้นปัญหา (Exploring the Problem) 

ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระบุว่าปัญหาคืออะไร 

โดยผู้สอนให้การยอมรับและช่วยท าความกระจ่าง
ต่อความรู้สึกของผู้เรียนต่อปัญหา  
 

ขั้นที่ 3 

ขั้นท าความเข้าใจปัญหา 

(Developing Insight) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนได้พูดคุย อภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นต่อปัญหานั้น โดยมีผู้สอนให้การสนับสนุน 

 

ขั้นที่ 4 

ขั้นวางแผนและตัดสินใจ 

(Planning and Decision Making) 

ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือตัดสินทางเลือกในการ
ปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา เป็นผู้ริเริ่มการวางแผนด้วย
ตนเอง โดยมีผู้สอนคอยช่วยชี้ทางที่เป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจต่างๆ 

ขั้นที่ 5 

ขั้นบูรณาการความคิดสู่การปฏิบัติ (Integration) 

ผู้เรียนคิดใคร่ครวญ พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหา น ามาสู่การปฏิบัติที่สร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ 
ผู้สอนคอยส่งเสริมและก าลังใจเพ่ือให้ผู้เรียน 

ภาพประกอบที่ 4.8 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบไม่น าทาง 
 

 2. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ตระหนักในตนเอง (Increasing Awareness) 

  รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้ตระหนักในตนเอง (Increasing Awareness) เป็น
รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่   
ที่ได้รับมอบหมาย มีความภาคภูมิใจในตนเองในท างานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถท างานจน
ส าเร็จตามที่ก าหนด (Joyce & Weil, 1986: 185-204) 
  2.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   รูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนาขึ้นโดย ชูตส์ (Schutz) โดยมุ่งพัฒนาความ
เป็นตัวเองของมนุษย์ ด้วยการเข้าใจตนเอง ตระหนักในการแสดงออกของตนเองและผู้อ่ืน และสร้าง
ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาตนและสังคม ชูตส์ เห็นว่ามีคนจ านวนมากที่ไม่สามารถเป็น 
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ตัวของตัวเองได้ตามที่ต้องการ และมีอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ไปถึงจุดนั้น รูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือให้ตระหนักในตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ช่วยให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเองตามที่ปรารถนา 

มากยิ่งขึ้น การตระหนักในตนเองเป็นพัฒนาการด้านอารมณ์ ซึ่งมีความส าคัญเพราะท าให้มนุษย์มี 
ความเข้าใจตนเอง เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของตน ประสบการณ์จากกิจกรรมกลุ่มจะท าให้ผู้เรียน
เข้าใจผู้อ่ืนได้จากกริยาอาการ น้ าเสียง ท่าทาง และการแสดงสีหน้า แววตา เป็นต้นมนุษย์ต้องการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยสาเหตุพ้ืนฐานส าคัญคือต้องการเป็นที่ยอมรับ ต้องการมีอ านาจ และต้องการ 
ความรักจากผู้อื่นแต่ความต้องการดังกล่าวมักเกิดปัญหาเพราะหากมนุษย์เลือกที่จะสนองความต้องการ
ของตน ก็จะให้ความส าคัญต่อผู้อื่นน้อยลง  
   กิจกรรมกลุ่มตามรูปแบบการเรียนการสอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในตัวเอง 
และกล้าที่จะเผชิญเหตุการณ์ และในระหว่างที่ด าเนินกิจกรรม ผู้สอนควรให้ความส าคัญต่อ 3 สิ่ง
ต่อไปนี้ 
   2.1.1 ความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยพยายามจับใจความส าคัญและ
วิเคราะห์ให้ได้ว่าสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร 

   2.1.2 ความรู้สึก (Feelings) โดยสังเกตจากอากัปกริยา ท่าทาง อารมณ์ น้ าเสียง 
และการใช้ภาษาหรือค าพูด 

   2.1.3 การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) โดยให้ผู้ เรียนยอมรับข้อมูล
ป้อนกลับด้วยวิธีการที่สุภาพ คือ ไม่สรุป หรือตีความในเชิงต าหนิ 
  2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบการสอนเพ่ือให้ตระหนักในตนเองมุ่งพัฒนาความเป็นตัวเองของมนุษย์ 
ด้วยการเข้าใจตนเอง ตระหนักในการแสดงออกของตนเองและผู้อ่ืน และสร้างทางเลือกที่เหมาะสมใน
การพัฒนาตนและสังคม 

  2.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   กระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดภาระงาน (Formulate Tasks) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดภาระงานให้ท า และท างานจนส าเร็จ โดยผู้สอนคอย
แนะน า ดูแลและจัดสภาพแวดล้อมให้ปราศจากการรบกวน โดยการท างานมักให้ท างานเป็นกลุ่มมี
การแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน 

   ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติงานที่มอบหมาย (Take action on the Tasks) 

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ 
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   ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายและวิเคราะห์ (Discussion and Analysis)  

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าเสนองาน และมีการวิเคราะห์กิจกรรมและงานที่ท าร่วมกับ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยมีแนวคิดส าคัญในการอภิปรายและวิเคราะห์ดังนี้ 
   1. อภิปรายและวิเคราะห์โดยให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบ ความรู้สึก 
และการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้เรียน 

   2. อภิปรายและวิเคราะห์โดยเน้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างานขณะนั้น
อภิปรายทั้งผลงาน และกระบวนการท างาน ทั้งความส าเร็จและอุปสรรค 

   3. ส่งเสริมให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างเปิดเผยและไว้ใจกัน 

  2.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้ตระหนักในตนเองจะไม่มีผลโดยตรงด้านเนื้อหา
สาระหรือความรู้ แต่ผลในการตระหนักในตนเองจะส่งผลดีและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนและวางตัว
เหมาะสม ช่วยให้ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักใน
เป้าหมายชีวิตที่ตนเลือก 

  รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ตระหนักในตนเองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจไม่
อิงเนื้อหาหลักสูตรโดยตรง แต่เป็นรูปแบบที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเห็นและ
ตระหนักในคุณค่าของตนเอง รับผิดชอบและมุ่งม่ันในสร้างผลงานด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เป็นแรงผลักดัน ความส าเร็จของรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ทักษะ
การสื่อสาร และทักษะทางสังคม ผู้สอนอาจต้องท าความเข้าใจ และฝึกให้ผู้เรียนท างานร่วมกันก่อนให้
ท างานที่มอบหมาย  
 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.9 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

ขั้นก าหนดภาระงาน (Formulate Tasks) 

ผู้สอนก าหนดภาระงานให้ท า และคอยแนะน า 
ดูแลและจัดสภาพแวดล้อมให้ปราศจากการ
รบกวน โดยการท างานมักให้ท างานเป็นกลุ่มมี
การแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน 

ขั้นที่ 2 

ขั้นปฏิบัติงานที่มอบหมาย 

(Take action on the Tasks) 

ผู้เรียนปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ 
 

ขั้นที่ 3 

ขั้นอภิปรายและวิเคราะห์ (Discussion and Analysis) 

ผู้เรียนน าเสนองาน และมีการวิเคราะห์กิจกรรมและงานที่ท าร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยมีแนวคิด
ส าคัญในการอภิปรายและวิเคราะห์ถึงความส าคัญต่อความรับผิดชอบ ความรู้สึก และการให้ข้อมูล
ป้อนกลับของผู้เรียน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการท างาน โดยอภิปรายทั้งผลงาน และกระบวนการ
ท างาน ทั้งความส าเร็จและอุปสรรคอย่างเปิดเผยและไว้ใจกัน 

ภาพประกอบที่ 4.9 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้ตระหนักในตนเอง 
 

รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสังคม  
 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสังคม (Social Family) เป็นกลุ่มรูปแบบการสอนที่มุ่ง
พัฒนากระบวนการที่บุคคลใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข
รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสังคมมี 3 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบหาความรู้เป็นกลุ่ม 

  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม(Group Investigation 

Model) เป็นรูปแบบที่เน้นเพ่ือพัฒนาสังคม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย โดยให้แบ่งหน้าที่การท างาน
การสืบเสาะหาความรู้อย่างชัดเจน ให้สมาชิกทุกคนมีงานรับผิดชอบ สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีหน้าที่ช่วย
สนับสนุนและประเมินผลงานของเพ่ือนสมาชิกจนเป็นที่พอใจจึงรวบรวมผลงานเป็นของกลุ่มเพ่ือน าเสนอ 

  1.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   จอยส์ และวีล(Joyce& Weil, 2009: 265-285) เป็นผู้พัฒนารูปแบบนี้จากแนวคิด
ของเธเลน (Thelen) โดยมีแนวคิดหลัก 2 แนวคิด คือแนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (Inquiry) 
และแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) เธเลนได้อธิบายว่า สิ่งส าคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
หรือความต้องการที่จะสืบค้นหรือเสาะแสวงหาความรู้ก็คือตัวปัญหา แต่ปัญหานั้นจะต้องมีลักษณะที่มี
ความหมายต่อผู้เรียนและท้าทายเพียงพอที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะแสวงหาค าตอบ  
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   นอกจากนั้นปัญหาที่ชวนให้เกิดความงุนงงสงสัย หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางความคิดจะยิ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเสาะแสวงหาความรู้หรือค าตอบมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากมนุษย์อาศัยอยู่ในสังคม ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคม เพ่ือสนองความต้องการของตนทั้ง
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ความขัดแย้งทางความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล
หรือในกลุ่ม (Group) จึงเป็นสิ่งที่บุคคลต้องพยายามหาหนทางขจัดแก้ไขหรือจัดการท าความกระจ่าง
ให้เป็นที่พอใจหรือยอมรับทั้งของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง เธเลนมีความเห็นว่าความรู้เป็นเป้าหมายของ
กระบวนการสืบสอบทั้งหลาย ความรู้เป็นสิ่งที่ได้จากการน าประสบการณ์หรือความรู้เดิมมาใช้ใน
ประสบการณ์ใหม่ ดังนั้น ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ค้นพบผ่านกระบวนการสืบสอบโดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ ์

  1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้มุ่งพัฒนาทักษะในการสืบสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจ  
โดยอาศัยกลุ่มซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคมช่วยกระตุ้นความสนใจหรือความอยากรู้และช่วยด าเนินงาน  

การแสวงหาความรู้หรือค าตอบที่ต้องการ 

  1.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   ขั้นที่ 1 ขั้นเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย (Encounter 

Puzzling Situation) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการกระตุ้นความสนใจและ
ความต้องการสืบสอบและแสวงหาความรู้  ควรเป็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน และจะต้องมีลักษณะที่ชวนให้งุนงงสงสัย เพ่ือท้าทาย
ความคิดและความใฝ่รู้ของผู้ เรียนซึ่งอาจสถานการณ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า หรือไม่ได้วางแผน 

โดยผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้น  
   ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์ (Explore Reactions 

to the Situation) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และ
พยายามกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งหรือความแตกต่างทางความคิดขึ้น เพ่ือท้าทายให้ผู้เรียนพยายาม
หาทางเสาะแสวงหาข้อมูลหรือวิธีการพิสูจน์ทดสอบความคิดของตน เมื่อมีความแตกต่างทางความคิด
เกิดขึ้น ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนที่มีความคิดเห็นเดียวกันรวมกลุ่มกัน หรืออาจรวมกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่ม 

มีสมาชิกที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันก็ได้ 
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   ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดงานและวางแผนการสืบสอบหาความรู้ (Formulate Study 

Task and Organization for Study)  

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผนว่าจะแสวงหาข้อมูลอะไร กลุ่มจะพิสูจน์อะไร 

จะตั้งสมมติฐานอะไร กลุ่มจ าเป็นต้องมีข้อมูลอะไร และจะไปแสวงหาที่ไหน หรือจะได้ข้อมูลนั้นมาได้
อย่างไร จะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว จะวิเคราะห์อย่างไร และจะสรุปผลอย่างไร 
ใครจะช่วยท าอะไร จะใช้เวลาเท่าใด ขั้นนี้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะแบ่งงานกันรับผิดชอบ อาจแบ่งเป็นเรื่อง
ย่อยๆให้เท่ากับจ านวนสมาชิก แล้วให้แต่ละคนรับผิดชอบศึกษาค้นคว้าท ารายงาน โดยปกติจะให้คนที่
เรียนอ่อนในกลุ่มเป็นผู้เลือกหัวข้อย่อยที่ศึกษาก่อน บางกรณีอาจเป็นการศึกษาในประเด็นเดียวกัน 
เรื่องเดียวกันแต่รับผิดชอบศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และวิธีการที่ต่างกัน  
   ขั้นที่ 4 ขั้นศึกษาค้นคว้า (Independent and Group Study) 

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนด าเนินการเสาะแสวงหาความรู้ตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้  
โดยผู้เรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้างานที่ตนเองรับผิดชอบ และมีการปรึกษาหารือร่วมกันภายในกลุ่ม  

เป็นระยะ ผู้สอนช่วยอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของผู้เรียน 

   ขั้นที่ 5 ขั้นวิเคราะหก์ระบวนการและความก้าวหน้าของงาน (Analyze Progress 

and Process) 

   เป็นขั้นที่เมื่อผู้เรียนในแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูล จัดท าผลงานตามที่รับมอบหมาย
และน าเสนอต่อกลุ่มตนเอง สมาชิกในกลุ่มท าการวิเคราะห์ และประเมินผลงานของเพ่ือนสมาชิกใน
กลุ่ม ถ้าพึงพอใจแล้วก็จะรวบรวมเป็นผลงานของกลุ่ม ถ้ายังไม่พอใจก็ให้เจ้าของงานไปปรับปรุงแก้ไข 
จนสมาชิกยอมรับแล้วจึงร่วมกันจัดท าผลงานของกลุ่ม 

   ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอผลงาน (Task Presentation) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานกับเพ่ือนในชั้นเรียน มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยน วิพากษ์และประเมินผลงานของผู้น าเสนอ ผู้สอนให้ความรู้เพ่ิมเติม และค าแนะน า
ในการสร้างผลงานต่อไป รวมทั้งประเมินผลงานของทุกกลุ่ม 

  1.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมประสิทธิภาพกระบวนการท างาน
เป็นกลุ่ม การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างนิสัยความร่วมมือในการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกัน   
   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเคารพนับถือให้
เกียรติเพ่ือนร่วมกลุ่ม เกิดสังคมแห่งการสืบเสาะหาความรู้จนเหมือนวิถีของชีวิต การมีความสัมพันธ์
อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น ผู้เรียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดความใฝ่รู้และ 
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มีความมั่นใจในตนเองเพ่ิมขึ้น และได้พัฒนาทักษะการสืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
และทักษะการท างานกลุ่ม 

  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบหาความรู้เป็นกลุ่มเป็นรูปแบบที่เป็น
วิธีการหนึ่งของการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นให้ผู้เรียนร่วมมือกันสืบสอบเพ่ือค้นหาค าตอบโดยแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบกันศึกษาคนละหัวข้อ หรือบางครั้งอาจปรับเปลี่ยนเป็นคนละวิธีการศึกษาใน
หัวข้อเดียวกัน ในการน ารูปแบบไปใช้ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนเข้าใจบทบาทใน 

การประเมินผลงานของเพ่ือนสมาชิกโดยวิธีการที่เหมาะสม และแน่ใจว่าผลงานเป็นมาตรฐานตาม  

ที่ตกลงกันไว้ และต้องท าความเข้าใจกับผู้เรียนถึงผลงานของเพ่ือนถือเป็นผลงานที่สมาชิกทุกคน 

ในกลุ่มต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.10 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

ขั้นเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ที่ชวนให้งุนงงสงสัย 
(Encounter Puzzling Situation) 

ผู้สอนเสนอปัญหาหรือสถานการณ์ที่ใช้ในการ
กระตุ้นความสนใจและความต้องการสืบสอบและ
แสวงหาความรู้ อาจสถานการณ์ที่วางแผนไว้
ล่วงหน้า หรือไม่ได้วางแผนโดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันก าหนดขึ้น  

ขั้นที่ 2 

ขั้นแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาหรือสถานการณ์ 
(Explore Reactions to the Situation) 

1. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น     
ให้เกิดความสงสัย ความขัดแย้งหรือความแตกต่าง
ทางความคิดขึ้น เพ่ือท้าทายให้ผู้เรียนพยายาม
เสาะแสวงหาข้อมูลหรือวิธีการพิสูจน์ทดสอบ  
2. ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนที่มีความคิดเห็นเดียวกัน
รวมกลุ่มกัน หรืออาจรวมกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่ม 

มีสมาชิกที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันก็ได้ 
ขั้นที่ 3 

ขั้นก าหนดงานและวางแผนการสืบสอบหาความรู้ 
(Formulate Study Task and Organization for Study) 

ผู้เรียนร่วมกันวางแผนว่าจะแสวงหาข้อมูลเพ่ือ
ตอบและพิสูจน์ปัญหา ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะแบ่ง
งานกันรับผิดชอบ อาจแบ่ งเป็ น เรื่อง  หรือ
ประเด็นย่อยๆเท่ากับจ านวนสมาชิก ให้สมาชิก
ทุกคนรับผิดชอบศึกษา 

ขั้นที่ 4 

ขั้นศึกษาค้นคว้า  
(Independent and Group Study) 

ผู้เรียนด าเนินการเสาะแสวงหาความรู้ตามแผนงาน
ที่ได้ก าหนดไว้ และมีการปรึกษาหารือร่วมกัน
ภายในกลุ่มเป็นระยะ ผู้สอนช่วยอ านวยความ
สะดวก ให้ค าแนะน าและติดตามการท างานของ
ผู้เรียน 

ขั้นที่ 5 

ขั้นวิเคราะห์กระบวนการและความก้าวหน้าของงาน 
(Analyze Progress and Process) 

ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูล จัดท าผลงาน
ตามที่รับมอบหมายและน าเสนอต่อกลุ่มตนเอง 
สมาชิกในกลุ่มท าการวิเคราะห์ และประเมินผล
งานของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ถ้าพึงพอใจแล้วก็จะ
รวบรวมเป็นผลงานของกลุ่ม ถ้ายังไม่พอใจก็ให้
เจ้าของงานไปปรับปรุงแก้ไข จนสมาชิกยอมรับ
แล้วจึงร่วมกันจัดท าผลงานของกลุ่ม 

ขั้นที่ 6 

ขั้นน าเสนอผลงาน  

(Task Presentation) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยน วิพากษ์และประเมินผลงาน
ของแต่ละกลุ่ม ผู้สอนให้ความรู้ เพ่ิมเติม และ
ค าแนะน าในการสร้างผลงานต่อไป  

ภาพประกอบที่ 4.10 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 

   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 
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 2. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ  
  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing Model) เป็นรูปแบบ
เพ่ือพัฒนาสังคม โดยผ่านการแสดงบทบาทสมมติของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ท างานและเรียนรู้ร่วมกัน 
โดยบทบาทที่ให้ผู้เรียนแสดงมักนิยมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมเพ่ือให้ผู้ได้เข้าใจ ตระหนัก 
และเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคมต่างๆ 

  2.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ พัฒนาขึ้นโดย แชฟเทลและ 

แชฟเทล (Shaftel and Shaftel, 1982: 67-71) ซึ่งให้ความส าคัญกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล 
โดยกล่าวว่า บุคคลสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองได้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลก็เป็นผลมาจากมีการปะทะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และได้สั่งสมไว้ภายในลึกๆ โดยที่บุคคล
อาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้ การสวมบทบาทสมมติเป็นวิธีการที่ช่วยให้บุคคลได้แสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ที่อยู่
ภายในออกมา ท าให้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เปิดเผยออกมา และน ามาศึกษาท าความเข้าใจกันได้ ช่วยให้
บุคคลเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเอง ในขณะเดียวกัน การที่บุคคลสวม
บทบาทของผู้อ่ืน ก็สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้อ่ืน 

ได้เช่นเดียวกัน 

   จอยส์ และวีลได้เสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติตามแนวคิด
ของแซฟเทล และแซฟเทล สรุปได้ดังนี้ (Joyce& Weil, 2009:291-305) 

  2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบการเรียนการสอนนี้เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเอง เข้าใจใน
ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้อ่ืน และเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของตนให้
เป็นไปในทางที่เหมาะสม 

  2.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ มีดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาทสมมติ (Warm up the Group) 

   เป็นขั้นทีผู่้สอนน าเสนอสถานการณ์และวิเคราะห์ประเด็น เรื่องราวที่เป็นปัญหา 
และอธิบายบทบาทสมมติที่จะจัดแสดงโดยบทบาทสมมติควรมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง และ
มีระดับยากง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน บทบาทสมมติที่ก าหนด จะมีรายละเอียด
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเปิดเผยความคิด 
ความรู้สึกของตนมาก บทบาทที่ให้ควรมีลักษณะเปิดกว้าง ก าหนดรายละเอียดให้น้อย แต่ถ้าต้องการจะ



144 

 

 

บทที่ 4 รูปแบบการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

เจาะประเด็นเฉพาะอย่าง บทบาทสมมติอาจก าหนดรายละเอียด ควบคุมการแสดงของผู้เรียนให้มุ่งไป
ที่ประเด็นเฉพาะนั้น   
   ขั้นที่ 2 ขั้นเลือกผู้แสดง (Select Participants) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์บทบาทการแสดง และเลือกผู้แสดงให้
เหมาะสมกับบทบาทที่ก าหนดในเรื่อง หรืออาจให้ผู้เรียนอาสาสมัครก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ และการวินิจฉัยของผู้สอน 

   ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดฉากการแสดง (Set the Stage) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดโครงร่างของการแสดงแต่ละฉากทบทวนบทบาท 

การแสดงที่เข้าถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ในขั้นนี้อาจมีการจัดท าฉาก อุปกรณ์ การแสดงด้วยตาม
ความเหมาะสม 

   ขั้นที่ 4 ขั้นเตรียมผู้แสดงและผู้สังเกตการณ์ (Prepare the actors and 

the Observers) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนต้องเตรียมผู้แสดงเพ่ือให้แสดงได้ตามบทบาทที่ได้รับผิดชอบ
และจะต้องเตรียมผู้สังเกตการณ์ว่า ควรสังเกตอะไร จดบันทึกอะไรและปฏิบัติตัวอย่างไรเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งอาจเตรียมประเด็นส าคัญท่ีควรอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทสมมติในเรื่องนั้น 

   ขั้นที่ 5 ขั้นแสดง (Enact) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้แสดง แสดงตามบทบาทที่ก าหนดให้ ในกรณีที่มีความผิดพลาด 
หรือออกนอกประเด็นในการแสดงตามบทบาทที่ก าหนด ผู้สอนอาจให้หยุดแสดงชั่วคราว แล้วท า 
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทที่ถูกต้องแล้วแสดงต่อไป ผู้แสดงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะท าให้
ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวหรือเหตุการณ์ ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามบทบาทที่ตนได้รับให้ดีที่สุด 

   ส าหรับผู้สังเกตการณ์ท าหน้าที่คอยสังเกตการแสดง บันทึกการแสดงเพ่ือน า
ข้อมูลไปร่วมอภิปราย ประเมินผลการแสดง 
   ขั้นที่ 6 ขั้นอภิปรายและประเมินผล (Discuss and Evaluate) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนทั้งผู้สังเกตการณ์ และผู้แสดงได้อภิปรายทบทวน
บทบาทการแสดง ทั้งเหตุการณ์ การแสดงออกของผู้แสดง และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจริง อภิปราย
ประเด็นหลักของจุดมุ่งหมายของการแสดงบทบาทสมมติ รวมทั้งการอภิปรายแนวคิด แนวทางของ
เรื่องราว เหตุการณท์ี่ควรปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเพ่ือการแก้ปัญหาที่เหมาะสมมากข้ึน 

   ขั้นที่ 7 ขั้นแสดงเพิ่มเติม (Reenact) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงเพ่ิมเติม จากข้อเสนอแนะในขั้นที่ 6 ที่มี
การอภิปรายและประเมินผลการแสดง  
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   ขั้นที่ 8 ขั้นอภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง (Discuss and Evaluation) 

   เป็นขั้นที่หลังจากการแสดงเพ่ิมเติม ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปราย และประเมินผล
เกี่ยวกับการแสดงครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
   ขั้นที่ 9 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู ้(Share Experiences 

and Generalize) 

   ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายของกลุ่มตน และหาข้อสรุปรวม หรือ
การเรียนรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของ
บุคคล 

  2.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้าใจใน
ความรู้สึกของคนอ่ืน การเคารพนับถือ การวิเคราะห์พฤติกรรม และค่านิยมของบุคคล การเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาระหว่างบุคคล 

   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือมีการเรียนรู้แบบองค์รวม หรือบูรณาการ การเสนอ
ความคิดเห็นที่เหมาะสมและรวดเร็ว ทักษะในการสนทนา เจรจาเรื่องราวต่างๆ ผู้เรียนจะเกิดความ
เข้าใจที่ลึกซ้ึงเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ของผู้อ่ืน รวมทั้งมี
ความเข้าใจในตนเองมากข้ึน 

  ส าหรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ น ามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม โดยการให้มีการแสดงบทบาทซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ท าให้เกิดความประทับใจ การปรับเปลี่ยนและปลูกผังพฤติกรรมที่พึงประสงค์จึงท าได้ดี การได้
ท างานร่วมกันเพ่ือแสดงบทบาทสมมติจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการท างานร่วมกัน สิ่งส าคัญของ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ คือผู้สอนต้องมีความสามารถในการแต่ง หรือคัดเลือก
เรื่องราวที่ดีและเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจผู้เรียน และสิ่งที่ต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียน รวมทั้งความสามารถในการจัดเรื่องราวแต่ละฉากการแสดง 
  นอกจากการใช้รูปแบบนี้ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมต่างๆใน
สังคมแล้ว ยังมีผู้ที่น ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทักษะการพูด การสนทนาของผู้เรียนอีกด้วย เช่นให้
แสดงบทบาทสมมติในวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้จ าลองเหตุการณ์การสนทนาในชีวิตประจ าแล้วให้ผู้เรียน
แสดงบทบาท 

 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.11 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

ขั้นน าเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาทสมมติ 
(Warm up the Group) 

1. ผู้ สอนน าเสนอสถานการณ์ และวิเคราะห์
ประเด็น เรื่องราวที่เป็นปัญหา  
2. ผู้สอนอธิบายรายละเอียดบทบาทสมมต ิ 

ขั้นที่ 2 

ขั้นเลือกผู้แสดง 
(Select Participants) 

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์บทบาทการแสดง 
และเลือกผู้แสดงให้เหมาะสมกับบทบาทที่ก าหนด 

ขั้นที่ 3 

ขั้นก าหนดฉากการแสดง  
(Set the Stage) 

ผู้สอนก าหนดโครงร่างของการแสดงแต่ละฉาก
ทบทวนบทบาทการแสดงจัดท าฉาก อุปกรณ์ 
การแสดงด้วยตามความเหมาะสม 

ขั้นที่ 4 

ขั้นเตรียมผู้แสดงและผู้สังเกตการณ์ 
(Prepare the actors and the Observers) 

ผู้สอนเตรียมผู้แสดงเพ่ือการแสดง และเตรียม  
ผู ้สังเกตการณ์ว่า ควรสังเกต จดบันทึกอะไร
เตรียมประเด็นส าคัญที่ควรอภิปราย 

ขั้นที่ 5 

ขั้นแสดง (Enact) 

ผู้ สอนให้ ผู้ แสดง แสดงตามบทบาทสมมติ            
ผู้สังเกตการณ์ท าหน้าที่คอยสังเกตการแสดง 
บันทึกการแสดงเพ่ือน าข้อมูลไปร่วมอภิปราย  
อาจมีการหยุดแสดงเมื่อเกิดความผิดพลาด ท า
ความเข้าใจแล้วแสดงต่อ  

 

ขั้นที่ 6 

ขั้นอภิปรายและประเมินผล(Discuss and Evaluate) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนทั้งผู้สังเกตการณ์ และผู้แสดงได้
อภิปรายทบทวนบทบาทการแสดง ทั้งเหตุการณ์ 
การแสดงออกของผู้แสดง และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น
จริง อภิปรายแนวคิด แนวทางของเรื่องราว 
เหตุการณ์ที่ควรปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเพ่ือการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมมากขึ้น 

ขั้นที่ 7 

ขั้นแสดงเพิ่มเติม  

(Reenact) 

ผู้สอนให้ผู้ เรียนได้ มี โอกาสแสดงเพ่ิมเติม จาก
ข้อเสนอแนะในขั้นที่ 6   

ขั้นที่ 8 

ขั้นอภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง  
(Discuss and Evaluation) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปราย และประเมินผลเกี่ยวกับ
การแสดงครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นที่ 9 

ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละสรุปการเรียนรู ้(Share Experiences and Generalize) 

ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายของกลุ่มตน และหาข้อสรุปรวม หรือการเรียนรู้ที่ได้รับ
เกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของบุคคล 

ภาพประกอบที่ 4.11 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ 
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 3. รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน  
  รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน (Jurisprudential Model) เป็นรูปแบบที่
น ามาใช้ในการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ วิเคราะห์ วิจารณ์ ประเด็นหรือค่านิยมในสังคมที่เกิดข้อขัดแย้งทาง
ความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาเหตุผลในการสนับสนุนสิ่งที่ตนเองเห็นด้วย และหา
เหตุผลโต้แย้งสิ่งที่ตนเองไม่เห็นด้วย 

  3.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   จอยส์ และวีล (Joyce &weil, 2009:306-318) พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นจากแนวคิด
ของโอลิเวอร์และเชเวอร์ (Oliver and Shaver) เกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในประเด็น
ปัญหาขัดแย้งต่างๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องค่านิยมที่แตกต่างกัน ปัญหาดังกล่าวอาจเป็นปัญหาทาง
สังคม หรือปัญหาส่วนตัว ที่ยากแก่การตัดสินใจ การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ก็คือความสามารถ     
ในการเลือกทางที่ เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยกระทบต่อสิ่งอ่ืนๆ น้อยที่สุด ผู้ เรียนควรได้รับ 

การฝึกฝนให้รู้จักวิเคราะห์ปัญหา ประมวลข้อมูล ตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล และแสดง
จุดยืนของตนได้ ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการซักค้านอันเป็นกระบวนการที่ใช้กันในศาล มาทดสอบ
ผู้เรียนว่าจุดยืนที่ตนแสดงนั้นเป็นจุดยืนที่แท้จริงของตนหรือไม่ โดยการใช้ค าถามซักค้านที่ ช่วยให้
ผู้เรียนย้อนกลับไปพิจารณาความคิดเห็นอันเป็นจุดยืนของตน ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือจุดยืนของตน หรือยืนยันจุดยืนของตนอย่างมั่นใจขึ้น 

  3.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้เหมาะส าหรับสอนสาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาขัดแย้งต่างๆ  
ซึ่งยากแก่การตัดสินใจ การสอนตามรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการตัดสินใจ
อย่างชาญฉลาด รวมทั้งวิธีการท าความกระจ่างในความคิดของตน 

  3.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   กระบวนการเรียนการสอนโดยการซักค้าน มีดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอกรณีปัญหา (Orientation to the Case) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนน าปัญหาจากกรณีตัวอย่าง สถานการณ์ มาให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
ประเด็นปัญหาที่น าเสนอควรเป็นประเด็นที่มีทางออกให้คิดได้หลายค าตอบ ควรเป็นประโยคที่มีค าว่า 
“ควรจะ…” เช่น ควรมีกฎหมายให้มีจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันหรือไม่ ควรมีการจดทะเบียน
โสเภณีหรือไม่ ควรออกกฎหมายห้ามคนสูบบุหรี่หรือไม่ ควรอนุญาตให้ผู้เรียนประกวดนางงามหรือไม่ 
อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน วิธีการ
น าเสนออาจกระท าได้หลายวิธี เช่น การอ่านเรื่องให้ฟัง การให้ดูภาพยนตร์ การเล่าประวัติ 
ความเป็นมา ผู้สอนต้องระลึกเสมอว่าการน าเสนอปัญหานั้นต้องท าให้ผู้เรียนได้รู้ข้อเท็จจริงที่
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เกี่ยวข้องกับปัญหา รู้ว่าใครท าอะไร เมื่อใด เพราะเหตุใด และมีแง่มุมของปัญหาที่ขัดแย้งกันอย่างไร 
ให้ผู้เรียนประมวลข้อเท็จจริงจากกรณีปัญหาและวิเคราะห์หาค่านิยมที่เกี่ยวข้องกัน 

   ขั้นที่ 2 ขั้นบ่งชี้หรือระบุประเด็นปัญหาหรือข้อขัดแย้ง (Identifying the Issue) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์บ่งชี้หรือระบุประเด็นปัญหาหรือข้อขัดแย้ง
ด าเนินการดังนี้ 
   1. ผู้สอนเสนอสถานการณ์ให้ผู้เรียนระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อเท็จจริงจากประเด็นปัญหาทางสังคมทีม่ีหลากหลาย 

   2. ผู้เรียนเลือกประเด็นปัญหาที่จะอภิปรายร่วมกัน 1 ประเด็น 

   3. ผู้เรียนระบุหรือบ่งชี้ค่านิยมจากประเด็นที่เลือกมาอภิปรายและจ าแนก
ปัญหาหรือความขัดแย้งตามค่านิยมนั้นๆ 

   4. ผู้เรียนระบุประเด็นปัญหาที่ส าคัญและตีความหมายปัญหานั้น 

   ขั้นที่ 3 ขั้นแสดงจุดยืนของตนเอง (Taking Positions) 

   ผู้สอนใช้ค าถามที่มีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   1. ถ้ามีจุดยืนอ่ืนๆ ให้เลือกอีก ผู้เรียนยังยืนยันที่จะเลือกจุดยืนเดิมหรือไม่ 
เพราะอะไร   
   2. หากสถานการณ์แปรเปลี่ยนไปผู้ เรียนยังจะยืนยันที่จะเลือกจุดยืนเดิมนี้
หรือไม่ เพราะอะไร 
   3. ถ้าผู้เรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์อ่ืนๆ จะยังยืนยันจุดยืนนี้หรือไม ่

   4. ผู้ เรียนมี เหตุผลอะไรที่ ยึดมั่นกับจุดยืนนั้น  จุดยืนนั้น เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหานั้นหรือไม่ 
   5. เหตุผลที่ยึดมั่นกับจุดยืนนั้นเป็นเหตุผลที่เหมาะกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่
หรือไม ่

   6. ผู้เรียนมีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนจุดยืนนั้นหรือไม่ 
   7. ข้อมูลที่ผู้เรียนใช้เป็นพ้ืนฐานของจุดยืนนั้นถูกต้องหรือไม่ 
   8. ถ้ายึดจุดยืนนี้แล้วผลที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไร 

   9. เมื่อรู้ผลที่เกิดตามมาแล้ว ผู้เรียนยังยืนยันที่จะยึดถือจุดยืนนี้อีกหรือไม่ 
   ขั้นที่ 4 ขั้นส ารวจจุดยืนและข้อโต้แย้ง (Exploring the Stances, Patterns of 

Argumentation) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงให้เห็นจุดยืนที่เป็นค่านิยม และพิสูจน์ค่านิยม 
เมื่อมีค่านิยมอ่ืนที่ไม่เหมือนหรือฝ่าฝืนค่านิยมที่เป็นจุดยืน ให้ท าความกระจ่างในค่านิยมที่ขัดแย้งด้วย
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เหตุผลการเปรียบเทียบอุปมา อุปมัย  ยืนยันยึดถือค่านิยมของตนเอง และชี้ให้เห็นจุดด้อยของค่านิยม
อ่ืน 

   ขั้นที่ 5 ขั้นท าความกระจ่างและแสดงจุดยืน (Refining and Qualifying 

the Position) 

   เป็นขั้นที่ผู้ เรียนแสดงจุดยืนและเหตุผลส าหรับจุดยืนที่ เลือก และพิจารณา
ตรวจสอบจุดยืนกับสถานการณ์ที่มีลักษณะคล้ายกัน ผู้เรียนก าหนดจุดยืนที่เหมาะสม  
   ขั้นที่ 6 ขั้นตรวจสอบลักษณะที่แท้จริงที่เป็นคุณสมบัติของจุดยืน (Testing 

Factual Assumptions behind Qualified Positions)  

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนทดสอบ ท าความกระจ่างคุณสมบัติของจุดยืนโดยทดสอบและ
ค้นหาลักษณะที่แท้จริงอย่างแน่วแน่  ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญที่ตรงกับจุดยืน โดยก าหนดขั้นตอน 

การด าเนินการ และหาข้อเท็จจริงต่างๆมาตรวจสอบ และสนับสนุนจุดยืนที่เป็นค่านิยมของตนอย่าง
เที่ยงตรง เพ่ือยืนยันว่าสิ่งที่ตนยึดถืออยู่นั้นเป็นค่านิยมที่แท้จริง 
  3.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมการวิเคราะห์ขอบข่ายประเด็น
ปัญหาในสังคม วิเคราะห์ความสามารถในการแสดงบทบาทของบุคคลอื่นในสังคมความสามารถในการ
สนทนาในประเด็นทางสังคม 

   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือท าให้มีความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่มี
ความแตกต่างกันในสังคม เรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาสังคม ความสามารถในการเชื่อมโยงสังคม 
และตระหนักในการมีบทบาทในสังคม  
   นอกจากนี้รูปแบบการสอนนี้ส่งเสริมการเสนอความคิดเห็นที่เหมาะสมและ
รวดเร็วผู้เรียน และเกิดความกระจ่างในความคิดของตนเองเกี่ยวกับค่านิยม และเกิดความเข้าใจใน
ตนเอง รวมทั้งผู้สอนได้เรียนรู้และเข้าใจความคิดของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีการมองโลกในแง่มุมกว้าง
ขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรียนด้วย 

  รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้านสามารถพัฒนาความคิด ความรู้สึก ค่านิยม
ในสังคมแก่ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ค่านิยม ความคิดที่ขัดแย้ง
ในสังคม ขอบเขตปัญหาในสังคมที่นิยมใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตัวอย่างตามตารางที่ 4.1 ดังนี้
(Joyce &weil, 2009: 311-312) 
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ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

ตารางที่ 4.1 ขอบเขตปัญหาทั่วไปที่ใช้ในการซักค้าน 

 
ขอบเขตปัญหา ตัวอย่างหัวข้อ ค่านิยมท่ีขัดแย้ง 

1. ความขัดแย้งเกี่ยวกับ
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ของ
บุคคล 

1. การขจัดการแบ่งแยกสีผิวในโรงเรียน 

2. สิทธิความเป็นพลเมืองที่ไม่ใช่คน     ผิว
ขาวและคนกลุ่มน้อย 

3. ความเป็นอยู่ของคนท่ีไม่ใช่คนผิวขาว   
และคนกลุ่มน้อย 

4. โอกาสในการท างานของคนท่ีไม่ใช่ 
    คนผิวขาวและคนกลุ่มน้อย 

1.กระบวนการท่ีท าให้บุคคลความเท่าเทียมกัน  
การไม่เห็นแก่พวกพ้อง 

2. การรักษาความสงบเรียบร้อย 

3. สิทธิคุ้มครองและนิติกรรมสัญญา            

ท่ีเหมาะสม เป็นธรรม 

4. ความเป็นส่วนตัวและการเข้าสังคม 

2. ความขัดแย้งเกี่ยวกับ
ศาสนา และกลุ่ม
ระบบความคิด 

1. สิทธิในการชุมนุมของกลุ่มสังคมนิยมใน
ประเทศประชาธิปไตย 

2. การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาสาธารณะ 

3. การควบคุมงานเขียนท่ีเป็นอันตรายและ
ผิดธรรมนองคลองธรรม 

4. การรักษาความมั่นคงของชาติศาสนา 

1. อิสระในการพูดและความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 

2. การได้รับการคุ้มครองที่เท่าเทียมกัน 

3. ความม่ันคงและปลอดภัยของระบอบ
ประชาธิปไตย 

3.ความมั่นคง 
   ปลอดภัยส่วนบุคคล 

1. อาชญากรรมและการกระท าผิดทาง 
กฎหมาย โดยเฉพาะกับเด็ก 

1. มาตรฐานขอบเขตของอิสรภาพ 

2. การช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ 

3. ความรักษาความสงบเรียบร้อย 

4. สวัสดิการสังคม 

4. ความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มเศรษฐกิจ 

1. การจัดระบบโครงสร้างชนชั้นแรงงาน 

2. การแข่งขันทางธุรกิจและระบบผูกขาด 

3. การผลิตสินค้าเกษตรเกินความต้องการ 

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. การก าหนดข้อตกลงการค้าท่ีเป็นธรรม 

2. อ านาจและการแข่งขันทางการค้า 

3. สวัสดิการท่ัวไปและความก้าวหน้าของสังคม 
และชุมชน 

5. สุขภาพ การศึกษา 
และสวัสดิการสังคม 

1. การดูแลรักษาทางการแพทย์อย่างท่ัวถึง 
ทุกช่วงอายุ และคนยากจน 

2. การให้โอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
3. ความม่ันคงปลอดภัยของผู้สูงอายุ 
4. ความม่ันคงในการท างานและรายได้ 

1. โอกาสการรับบริการทางสุขภาพ การศึกษา 
และสวัสดิการสังคมท่ีเท่ากัน 

2. การเห็นแก่พวกพ้อง 
3. สิทธิครอบครองและนิติกรรมสัญญา        

ท่ีเหมาะสม เป็นธรรม 

6. ความม่ันคงปลอดภัย
ของชาติ 

1. งานการรักษาความจงรักภักดีต่อชาติ 

2. นโยบายต่างประเทศ 

1. อิสระในการพูดและความรับผิดชอบ 

2. กระบวนการช าระภาษี ค่าธรรมเนียม 

3. ความเป็นส่วนตัวของบุคคล 

4. ความม่ันคงและปลอดภัยของระบอบ
ประชาธิปไตย 
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ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.12 ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 

ขั้นน าเสนอกรณีปัญหา 

(Orientation to the Case) 

ผู้สอนน าปัญหาจากกรณีตัวอย่าง สถานการณ์   
มาให้ผู้เรียนวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาที่น าเสนอ
ควรเป็นประเด็นที่มีทางออกให้คิดได้หลายค าตอบ  

ขั้นที่ 2 

ขั้นบ่งชี้หรือระบุประเด็นปัญหาหรือข้อขัดแย้ง 
(Identifying the Issue) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์บ่งชี้หรือระบุประเด็น
ปัญหาหรือข้อขัดแย้ง 

ขั้นที่ 3 

ขั้นแสดงจุดยืนของตนเอง 
(Taking Positions) 

ผู้สอนใช้ค าถามที่มีลักษณะให้ผู้เรียนแสดงจุดยืน 
การยืนหรือการเปลี่ยนจุดยืนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยน และเหตุผลที่เลือกจุดยืน  
    

 

ขั้นที่ 4 

ขั้นส ารวจจุดยืนและข้อโต้แย้ง 
(Exploring the Stances, Patterns of Argumentation) 

ผู้สอนให้ผู้เรียนแสดงให้เห็นจุดยืนที่เป็นค่านิยม 
และพิสูจน์ค่านิยม ท าความกระจ่างในค่านิยมที่
ขัดแย้งด้วยเหตุผลการเปรียบเทียบอุปมา อุปมัย  
ยืนยันยึดถือค่านิยมของตนเอง และชี้ให้เห็นจุด
ด้อยของค่านิยมอ่ืน 

ขั้นที่ 5 

ขั้นท าความกระจ่างและแสดงจุดยืน 

(Refining and Qualifying the Position) 

ผู้เรียนแสดงจุดยืนและเหตุผลส าหรับจุดยืนที่เลือก 
และพิจารณาตรวจสอบจุดยืนกับสถานการณ์ที่มี
ลักษณะคล้ายกัน ผู้เรียนก าหนดจุดยืนที่เหมาะสม  

ขั้นที่ 6 

ขั้นตรวจสอบลักษณะที่แท้จริงที่เป็นคุณสมบัติของจุดยืน  
(Testing Factual Assumptions behind Qualified Positions)  

ผู้เรียนทดสอบ ท าความกระจ่างคุณสมบัติของ
จุดยืนโดยทดสอบและค้นหาลักษณะที่แท้จริงที่
ส าคัญที่ตรงกับจุดยืน  

ภาพประกอบที่ 4.12 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน 

 

รูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาระบบพฤติกรรม 

 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาระบบพฤติกรรม (Behavior System Family) เป็นกลุ่ม
รูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นปรับพฤติกรรมการตอบสนองของผู้เรียน รูปแบบการสอนกลุ่มนี้ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสดงการ
กระท าหรือปฏิบัติย่อยๆ หลายๆ ขั้น เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาระบบพฤติกรรมมี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
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ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบทางตรง  
  รูปแบบการเรียนการสอนแบบทางตรง (Direct Instruction Model) เป็นรูปแบบที่
ใช้ในการพัฒนาทักษะปฏิบัติของผู้เรียนได้อย่างดี โดยเน้นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติพฤติกรรม
ที่ถูกต้องตามหลักการที่ก าหนด แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือโดยอิสระ 

  1.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   จอยส์ และวีล (Joyce and Weil, 2009: 369-375) เสนอว่าการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติต้องเน้นการฝึกบ่อยๆที่สอดคล้องกฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ที่ว่าการให้ผู้เรียนเกิดทักษะต้อง
ฝึกบ่อยๆ (Law of Readiness) แต่ในการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนเข้าใจ และสังเกต
การปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติที่ผู้สอนจัดให้เป็นล าดับแรก แล้วผู้เรียนฝึกเองภายใต้ค าชี้แนะ 
แล้วจึงให้ผู้เรียนได้โดยอิสระจนคล่องแคล่วเป็นนิสัยและเป็นธรรมชาติ 
  1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่งช่วยให้ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระและมโนทัศน์
ต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ จนสามารถท าได้ดีและประสบผลส าเร็จได้ในเวลาที่จ ากัด 

  1.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   การเรียนการสอนรูปแบบนี้ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญๆ 5 ขั้นดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Orientation) 

   การน าเข้าสู่บทเรียนควรมีกิจกรรมที่ควรด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ผู้สอนน าเสนอเนื้อหาบทเรียนให้ผู้เรียนทราบ 

   2. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นในการเรียนบทเรียนใหม่ 
   3. สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของบทเรียนและระดับการเรียนรู้หรือพฤติกรรม 

การเรียนรู้ที่คาดหวังแก่ผู้เรียน 

   4. ผู้สอนชี้แจงกระบวนการข้ันตอนกิจกรรมตามบทเรียน 

   ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอบทเรียน (Presentation)  

   ในขั้นน าเสนอบทเรียนเป็นขั้นที่ท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา 
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆโดยอธิบาย/สาธิต มโนทัศน์หรือทักษะปฎิบัติของบทเรียน  
และตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจการปฏิบัติตรงตามวัตถุประสงค์ก่อนให้ผู้เรียนลงมือฝึกปฏิบัติ  
หากผู้เรียนยังไม่เข้าใจ ต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจน 

   ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบ (Structured Practice) 

   ผู้สอนปฏิบัติให้ผู้ เรียนดู เป็นตัวอย่าง ผู้ เรียนปฏิบัติตาม ผู้สอนให้ข้อมูล
ป้อนกลับ  ให้การเสริมแรงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน 
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   ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การก ากับของผู้ชี้แนะ (Guided Practice) 

   ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยผู้สอนคอยดูแลอยู่ห่างๆ ผู้สอนจะสามารถ
ประเมินการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนได้จากความส าเร็จและความผิดพลาดของการปฏิบัติ
ของผู้เรียน และช่วยเหลือผู้เรียน โดยให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ 

   ขั้นที่ 5 การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ (Independent Practice) 

   หลังจากที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นที่ 4 ได้ถูกต้องประมาณ 80-90% แล้ว 
ผู้สอนควรปล่อยให้ผู้เรียนปฏิบัติต่อไปอย่างอิสระ เพ่ือช่วยให้เกิดความช านาญและการเรียนรู้อยู่
คงทน ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องให้ข้อมูลป้อนกลับในทันที สามารถให้ภายหลังได้ การฝึกในขั้นนี้ไม่ควรท า
ติดต่อกันในครั้งเดียว ควรมีการฝึกเป็นระยะๆ เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้อยู่คงทนขึ้น 

  1.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมการสร้างความรู้ ความสามารถ
ด้านเนื้อหาและทักษะ การสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้เรียน และความสามารถในการก้าวเดินด้วยตนเอง 
   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือทักษะปฏิบัติ และความตระหนักในตนเอง 
   การเรียนการสอนแบบนี้ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน ตรงไปตรงมา ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ทั้งทางด้านพุทธิพิสัย และทักษะพิสัยได้เร็วและได้มากในเวลาที่จ ากัด ไม่สับสน ผู้เรียน  

ได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของตน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจใน  

การเรียนและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  
  รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง ใช้ในการพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Performance 

Skill) ของผู้เรียนได้ดีทั้งวิชาเกี่ยวกับพลศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์ วิชาช่างต่างๆ การเรียนการสอนตาม
รูปแบบนี้จะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นไปอย่างมาตรฐานของหลักวิชา จนสามารถ
ปฏิบัติเองด้วยความช านาญ ถ้าน ารูปแบบนี้ไปใช้อาจมีการเพ่ิมเติมให้โอกาสผู้เรียนได้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์ทักษะปฏิบัติงาน หรือสร้างงานต่าง ๆเพ่ิมเติมจะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียน 

 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.13 ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (Orientation 

ผู้สอนน าเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน ทบทวนความรู้เดิม
ที่จ าเป็นในการเรียนบทเรียนใหม่ แจ้งวัตถุประสงค์
ของบทเรียน รวมทั้งกระบวนการ และกิจกรรม
ตามบทเรียน 

 

ขั้นที่ 2 

ขั้นน าเสนอบทเรียน (Presentation) 

ผู้สอนน าเสนอบทเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเนื้อหา เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ
โดยอธิบาย/สาธิต มโนทัศน์หรือทักษะปฏิบัติของ
บทเรียน และตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
การปฏิบัติตรงตามวัตถุประสงค์  

ขั้นที่ 3 

ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบ 

(Structured Practice) 

ผู้สอนปฏิบัติ ให้ผู้ เรียนดูเป็นตัวอย่าง ผู้ เรียน
ปฏิบัติตาม ผู้สอนให้ข้อมูลป้อนกลับ  ให้การ
เสริมแรงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้เรียน  

ขั้นที่ 4 

ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การก ากับของผู้ชี้แนะ 

(Guided Practice) 

ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยผู้สอนคอย
ตรวจสอบและแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต้อง  

ขั้นที่ 5 

การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ (Independent Practice) 

ผู้เรียนปฏิบัติต่อไปอย่างอิสระ เพ่ือช่วยให้เกิดความช านาญและการเรียนรู้อยู่คงทน การฝึกในขั้นนี้  
ไม่ควรท าติดต่อกันในครั้งเดียว ควรมีการฝึกเป็นระยะๆ เพ่ือช่วยให้การเรียนรู้อยู่คงทนขึ้น 

ภาพประกอบที่ 4.13 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบทางตรง 
 

 2. รปูแบบการเรียนการสอนจากสถานการณ์จ าลอง  

 รูปแบบการเรียนการสอนจากสถานการณ์จ าลอง (Learning from Simulation Model) 
เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกการท างานฝึกการแก้ปัญหา จากการจ าลองสถานการณ์เพ่ือการฝึกก่อนปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง 
  2.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   นักจิตวิทยาหลายคน โดยเฉพาะ สมิธ และสมิธ (Smith and Smith) ได้พัฒนา
รูปแบบการสอนนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และ
อาจเป็นอันตราย ซึ่งยากที่จะจัดสอนได้ในสภาพจริง เช่น การฝึกบิน หรือการเรียนเกี่ยวกับการขับ
เครื่องบิน ผู้เรียนจะได้ฝึกจากแบบจ าลอง (Simulators) ที่อยู่ในสถานการณ์ปัญหา เช่น สถานการณ์
ชนกับวัตถุอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหา หรือตอบสนองได้อย่างปลอดภัย และคล่องแคล่วจน
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สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงๆ เช่น การเปลี่ยนเกียร์ การเบรก และการกางล้อ เป็นต้น ข้อดี
ของการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง คือ ผู้สอนสามารถจ าลองสถานการณ์ให้มีความซับซ้อน ยุ่งยาก 
และอันตรายเพ่ิมข้ึนทีละน้อยในแต่ละขั้นจนถึงขั้นสุดท้ายก็สามารถจ าลองให้เหมือนสถานการณ์จริงๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้นทีละขั้นจนเกิดความช านาญ 

   สถานการณ์จ าลองสามารถจัดได้ 2 แบบ คือ สถานการณ์จ าลองธรรมดา 
(Simulations) หมายถึง สถานการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสวมบทบาทตามสถานการณ์ 
แล้วแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก และการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่จ าลองขึ้นโดยปราศจาก 

การแข่งขัน ส่วนแบบที่ 2 คือ เกมสถานการณ์จ าลอง (Simulation Games) หมายถึง สถานการณ์
จ าลองที่จัดให้มีการแข่งขันระหว่างผู้เรียนด้วย (Joyce and Weil, 2009: 377-385) 

   การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายแสดงความเห็น 
และเสนอแนะเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น 

  2.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

   รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่งให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนที่ยุ่งยาก 
ซับซ้อน และอาจเป็นอันตราย ซึ่งยากที่จะจัดสอนได้ในสภาพจริงเพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหา หรือ
ตอบสนองได้อย่างปลอดภัย และคล่องแคล่วจนสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงๆ 

  2.3 กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 

   การเรียนการสอนรูปแบบนี้ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญๆ 4 ขั้นดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นปฐมนิเทศ (Orientation)  

   ในขั้นปฐมนิเทศผู้สอนด าเนินการดังนี้ 
   1. ผู้สอนเสนอหัวข้อกว้างๆ ของสถานการณ์และสาระส าคัญที่จะน ามาจัดเป็น
สถานการณ์จ าลอง 
   2. ผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์จ าลองและการด าเนินกิจกรรม 

   3. ผู้สอนให้แนวคิด หรือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์จ าลองนั้น 

   ขั้นที่ 2 ขั้นฝึกสถานการณ์จ าลองให้ผู้มีส่วนร่วม (Participant Training) 

   ขั้นฝึกผู้เล่นสถานการณ์จ าลองท าได้ดังนี้ 
   1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันจัดสถานที่ และก าหนดองค์ประกอบในการแสดง 
เช่น กฎ กติกา บทบาท ขั้นตอนการแสดง จุดเน้น ประเด็นให้คะแนน ข้อควรสังเกต และเป้าหมายใน
การจ าลองสถานการณ์ 
   2. ผู้สอนมอบหมายบทบาทต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน 

   3. ให้ผู้เรียนลองฝึกซ้อมตามบทบาทที่ได้รับ 
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   ขั้นที่ 3 ขั้นจัดแสดงสถานการณ์จ าลอง (Simulation Operations) 

   ในการจัดแสดงสถานการณ์จ าลองท าได้ดังนี้ 
   1. แสดงตามสถานการณ์จ าลองที่ก าหนด 

   2. รวบรวมข้อมูลป้อนกลับและประเมินผล 

   3. วิเคราะห์และอภิปรายและชี้จุดบกพร่องของการแสดงสถานการณ์จ าลอง 
   4. จัดการแสดงใหม่ ในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

   ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป (Participant Debriefing)   

   ในการสรุปบทเรียนด าเนินการดังนี้ 
   1. สรุปเหตุการณ์และการรับรู้ที่ผู้เรียนได้รับ 

   2. สรุปอุปสรรคและปัญหาต่างๆ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข 

   3. วิเคราะห์ขั้นตอนการแสดงว่าเหมาะสมหรือไม่ 
   4. เปรียบเทียบสถานการณ์จ าลองกับชีวิตจริง 
   5. โยงกิจกรรมสถานการณ์จ าลองเข้าสู่เนื้อหาวิชา 

   6. ประเมินผลและช่วยกันคิดออกแบบสถานการณ์จ าลองให้ดีกว่าเดิม 

  2.4 ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

   ผลของกระบวนการเรียนการสอนคือ ส่งเสริมกระบวนการสร้างความสามารถ
ในการฝึก/สอนตนเอง สร้างความรู้และทักษะตามหลักสูตร สร้างความเชื่อม่ันในเองของผู้เรียน 

   ส าหรับผลต่อผู้เรียนคือมีการความสามารถในการตอบสนองข้อมูลที่ได้รับ
ป้อนกลับ มีอิสระ เรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดความรู้สึกที่ฉับไวต่อความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล 

   การเรียนการสอนแบบนี้จะช่วยให้ผู ้เรียนได้รับแนวคิดหลักหรือมโนทัศน์ 
และมีทักษะในสิ่งที่เรียน รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป
ของแต่ละบุคคล และยอมรับผลจากการตัดสินใจของตน 

  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา
ทักษะที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และเป็นอันตรายส าหรับในชีวิตจริง ผู้เรียนควรได้ฝึกปฏิบัติก่อนไปลงมือ
ปฏิบัติกับของจริง แต่ก็มีผู้น ามาประยุกต์ใช้จ าลองการฝึกท ากิจกรรมต่างๆมากขึ้น เช่นการจ าลอง
สถานการณ์การเลือกตั้ง การจ าลองการดับไฟ การหนีไฟ การจ าลองการปฐมพยาบาลผู้ป่วย  
การจ าลองการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ เป็นต้น 
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 ขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ สรุปได้ดังภาพประกอบที่ 4.14 ดังนี้ 
 

ขั้นที่ 1 

ขั้นปฐมนิเทศ  
(Orientation) 

ผู้สอนเสนอหัวข้อของสถานการณ์และสาระส าคัญ
ที่จะน ามาจัดเป็นสถานการณ์จ าลอง สถานการณ์
จ าลองและการด าเนินกิจกรรมรวมทั้งแนวคิด หรือ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์จ าลองนั้น 

 

ขั้นที่ 2 

ขั้นฝึกสถานการณ์จ าลองให้ผู้มีส่วนร่วม 
(Participant Training) 

1. ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ 
อุปกรณ์ เรียนรู้กฎ กติกา บทบาท ขั้นตอนการ
แสดง จุดเน้น ประเด็นให้คะแนน  
2. ผู้สอนมอบหมายบทบาทต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน 

3. ผู้เรียนฝึกซ้อมตามบทบาทที่ได้รับ 

ขั้นที่ 3 

ขั้นจัดแสดงสถานการณ์จ าลอง 
(Simulation Operations) 

1. ผู้เรียนแสดงตามสถานการณ์จ าลองที่ก าหนด 
2. รวบรวมข้อมูลป้อนกลับและประเมินผล 

3. ผู้เรียนและผู้สอนวิเคราะห์และอภิปรายและ  
ชี้จุดบกพร่องของการแสดงสถานการณ์จ าลอง 
4. จัดการแสดงใหม่ ในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่
ควรปรับปรุงแก้ไข  

ขั้นที่ 4 

ขั้นสรุป 

(Participant Debriefing) 

ผู้เรียนและผู้สอนสรุปเหตุการณ์และการรับรู้ที่
ผู้ เรียนได้รับ อุปสรรคและปัญหาต่างๆ พร้อม
เสนอแนวทางแก้ไข วิเคราะห์ขั้นตอนการแสดงที่
เหมาะสม เปรียบเทียบสถานการณ์จ าลองกับ
ชีวิตจริง ประเมินผลและออกแบบสถานการณ์
จ าลองให้ดีกว่าเดิม 

ภาพประกอบที่ 4.14 สรุปขั้นตอนการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนจากสถานการณ์จ าลอง 
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บทที่ 4 รูปแบบการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

บทสรุป 

 รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแผนแบบที่เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
ที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายโดยแบบแผนนี้ได้รับการพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี         
ที่สอดคล้องกับความมุ่งหวังของการพัฒนาผู้เรียน และได้รับการทดสอบ พิสูจน์ด้วยกระบวนการ      
ที่เชื่อถือได้ รูปแบบการเรียนการสอนที่แพร่หลายน ามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง        
คือรูปแบบที่รวบรวมโดยจอยส์และวีล ซึ่งแบ่งกลุ่มรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 4 กลุ่มคือ รูปแบบการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญา รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบุคคล รูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาสังคม และรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพฤติกรรม 

 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสติปัญญา เป็นรูปแบบที่เน้นพัฒนากระบวนการคิด
ของผู้เรียนมี 7 รูปแบบได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย เป็นรูปแบบที่เน้น     
ให้ผู้เรียนสร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียน
ค้นพบมโนทัศน์ตามที่ผู้สอนก าหนดจากตัวอย่าง รูปแบบการเรียนการสอนแบบการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ แก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ รูปแบบการเรียน
การสอนแบบฝึกสืบเสาะหาความรู้  เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการสืบเสาะหาความรู้ 
การศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ รูปแบบการเรียนการสอนช่วยในการจ า เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนจดจ าบทเรียน โดยใช้เทคนิคต่างๆ รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็น
รูปแบบการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยให้อุปมา อุปมัย เปรียบเทียบแบบต่างๆ  และรูปแบบ   
การเรียนการสอนโดยการน าเสนอมโนทัศน์กว้างล่วงหน้า เป็นรูปแบบที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เข้าใจ
บทเรียนอย่างลึกซึ้ง มีความหมาย โดยน าเสนอมโนทัศน์กว้างที่ครอบคลุมมโนทัศน์ที่จะเรียนก่อน  

 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เป็นรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้รับรู้
อารมณ์ ความรู้สึก ความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มี 2 รูปแบบได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ไม่น าทาง เป็นรูปแบบที่พัฒนาคุณลักษณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบ
ข้อบกพร่อง แนวทางการแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้
ตระหนักในตนเอง เป็นรูปแบบที่ฝึกให้ผู้เรียนมีความตระหนัก มีความรับผิดชอบ ความพยายามโดย
การมอบหมายงานให้ท าจนส าเร็จ 

 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสังคม เป็นรูปแบบที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข มีรูปแบบการเรียนการสอน 3 รูปแบบได้แก่ 
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบหาความรู้เป็นกลุ่ม เป็นรูปแบบการเรียนที่เน้นให้
ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เป็นกลุ่มโดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้รับผิดชอบงานคนละชิ้น 
แล้วน างานที่สมาชิกทุกคนท ามาตรวจสอบ ประเมิน และเรียนรู้ร่วมกัน จัดท าเป็นงานกลุ่ มเพ่ือ
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บทที่ 4 รูปแบบการเรียนการสอน 

ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

น าเสนอ การรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้บทบาทสมมติ เป็นรูปแบบที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
เหตุการณ์ ปัญหา ค่านิยมต่างๆในสังคมโดยผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งจะท าให้เกิดความ
ประทับใจมากกว่าการเรียนการสอนปกติ และรูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักค้าน เป็นรูปแบบ
ที่ผู้เรียนได้แสดงจุดยืนเกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมที่อาจมีความขัดแย้งกัน ได้ศึกษา วิเคราะห์เหตุผล
ข้อดี ข้อจ ากัดของจุดยืน เพ่ือยืนยัน หรือปรับเปลี่ยนจุดยืนที่เหมาะสมส าหรับตน 

 รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาระบบพฤติกรรม เป็นกลุ่มที่เน้นพัฒนาพฤติกรรมที่
แสดง และทักษะปฏิบัติของผู้เรียน มี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง เป็นรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ให้ผู้เรียนกระท าได้อย่างถูกต้อง และช านาญ และ
รูปแบบการเรียนการสอนจากสถานการณ์จ าลอง เป็นรูปแบบที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกการกระท า
โดยใช้การจ าลองสถานการณ์ ก่อนที่จะน าไปใช้ในชีวิตจริง 



บทท่ี 5 

วิธีสอน 

 

 วิธีสอน หมายถึงข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้ วิธีสอนแต่ละวิธีจะมีปรัชญา จิตวิทยา แนวคิด ทฤษฎีเป็นสิ่งก าหนด วิธีสอนมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  วิธีสอนที่น าเสนอแบ่งเป็น  
3 กลุ่มคือวิธีสอนทั่วไป วิธีสอนเชิงกระบวนการ และวิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งอาจมีความทับซ้อน
อยู่บ้าง ซึ่งแนวคิดการจัดกลุ่มท่ีส าคัญดังนี้ 
 วิธีสอนทั่วไป เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนคุ้นเคยและใช้กันมานาน เป็นที่ยอมรับว่าสามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้ตามจุดมุ่งหมายของวิธีสอนเหล่านั้น เป็นวิธีสอนที่ทุกคนควรมีความรู้ ความเข้าใจเป็น
พ้ืนฐานและต่อยอดด้วยการเรียนรู้วิธีสอนแบบอ่ืน ในการน าเสนอนี้ขอเสนอวิธีสอนทั่วไปตามแนวคิด
ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี ที่แบ่งวิธีสอนทั่วไปเป็น 14 วิธีสอน โดยน าเสนอในบทนี้ 
 วิธีสอนเชิงกระบวนการ เป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมกระบวนการต่างๆในตัวผู้เรียน และเน้นที่
ผู้สอนทั่วไปค่อนข้างคุ้นเคย โดยจะแยกออกจาก 14 วิธีสอนทั่วไป โดยน าเสนอในบทที่ 5 

 วิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม เป็นวิธีสอนที่ยังไม่แพร่หลายเหมือนสองแบบแรก เป็นวิธีที่นิยมใช้
ในการทดลอง วิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิธีสอนที่เป็นนวัตกรรมมีจุดเน้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย 
บางวิธีสอนเน้นบทบาทผู้เรียนมากกว่าบทบาทของผู้สอนจนชัดเจน นิยมเรียกวิธีสอนประเภทนี้ เป็น
การเรียน เช่น การเรียนแบบร่วมมือ วิธีสอนกลุ่มนี้จึงขอเสนอชื่อตามที่นิยมในปัจจุบัน โดยน าเสนอใน 

บทที่ 6 

 ก่อนจะกล่าวถึงวิธีสอนแบบต่างๆ ขอกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยปกติทั่วไปที่
ผู้สอนทุกคนเข้าใจ และน าไปใช้ในการเขียนการจัดการเรียนการสอนซึ่งมี 3 ขั้น ซึ่งขอเรียกว่าวิธีสอน
ปกติคือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการเรียนการสอน และขั้นสรุป การก าหนดขั้นตอนการเรียนการสอน
ดังกล่าว มีแนวคิดส าคัญในแต่ละข้ัน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียน 

 ขั้นนี้มีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนซึ่งสอดคล้องกับกฎความพร้อม
(Law of Readiness) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดต์ โดยในการเตรียมความพร้อมควรเตรียมทั้ง
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  การเตรียมด้านร่างกายเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางกาย และท าให้เกิดความตื่นตัว กระตือรือร้น ด้านสติปัญญาเป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
ความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง ถ่ายโอนความรู้มาเพ่ือเรียนรู้บทเรียนใหม่ ด้านอารมณ์ถือเป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ผู้เรียนมีสมาธิกับบทเรียน มีความสนใจ และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
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บทที ่5 วิธีสอน 

บทเรียนที่ผู้สอนจะสอนต่อไป ส าหรับความพร้อมด้านสังคมเป็นคุณลักษณะเชิงบูรณาการที่ผู้เรียน
จะต้องใช้สติปัญญา อารมณ์ รวมทั้งร่างกายเพ่ือพร้อมในการท างานร่วมกัน ในการเตรียมความพร้อม
ไม่ใช่การท ากิจกรรมแยกส่วนในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแต่เป็นลักษณะของ
กิจกรรมบูรณาการ เช่นการให้ผู้เรียนเล่นเกมเป็นกลุ่มเพ่ือทบทวนความรู้เดิม สามารถเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนในทุกด้าน 

 กิจกรรมในขั้นน าเข้าสู่บทเรียนที่นิยมได้แก่การเร้าความสนใจ การทบทวนความรู้เดิม และ
การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมเหล่านี้สามารถจัดให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมทั้ง 4 ด้านได้ ซึ่ง
เมื่อวิเคราะห์กิจกรรมกับทฤษฎีแนวคิดพบว่ามีความเชื่อมโยงกัน ตัวอย่างเช่น 

 1. การเร้าความสนใจผู้เรียน เป้าหมายส าคัญคือให้ผู้เรียนมีจิตใจจดจ่อ สนใจมีสมาธิกับ
บทเรียน เห็นความส าคัญของบทเรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมาธิกับเรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสนาม
ของเลวิน (Levin) ในกลุ่มปัญญานิยม และสอดคล้องกับทฤษฎีมนุษยนิยมเกือบทุกแนวคิด  
 2. การทบทวนความรู้เดิมเน้นการเตรียมความพร้อมด้านสติปัญญา โดยความเชื่อพ้ืนฐาน
ผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี ความมีความรู้พ้ืนฐานเดิมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
 3. การให้ผู ้เรียนได้ทราบจุดมุ ่งหมายว่า เมื ่อเรียนจบบทเรียนผู ้เรียนควรได้อะไร 
เรียนรู้อะไร ท าอะไรได้บ้าง การให้ทราบจุดหมายปลายทางจะสอดคล้องกับทฤษฎีเครื่องหมายของ
ทอลแมน และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ก ากับตนเองให้สู่เป้าหมายสอดคล้องแนวคิดเมตาคอกนิชัน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นกำรเรียนกำรสอน 

 ขั้นการเรียนการสอนมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะมีความ
หลากหลาย ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่ก าหนดจะมีความหลากหลายทั้งความรู้ (Knowledge) กระบวนการ
(Process) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attribute) โดยปกติทั่วไปในการด าเนินการมักนิยมก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการให้บรรลุความรู้เป็นตัวตั้งโดยมีกระบวนการเป็นสิ่งส าคัญในการจัด
กิจกรรมให้บรรลุความรู้ ผสมผสานกับการปลูกฝังคุณธรรม 

 ในขั้นการเรียนการสอนเน้นใหผู้้เรียนได้รับความรู้ตามวัตถุประสงคเ์ป็นตัวตั้ง โดยปกติถ้าจะแบ่ง
ในภาพใหญ่ของกิจกรรมการเรียนการสอน จะมีสองส่วนใหญ่คือ กิจกรรมส่วนที่เป็นการได้มาของ
ความรู้ (Acquire Knowledge) และควรตามมาด้วยกิจกรรมส่วนที่สองคือการน าความรู้ที่ได้มาไปใช้ 
(Application Knowledge)  

 ในบางกรณีที่เป็นวิชาทักษะ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดความช านาญ ความเชี่ยวชาญ 
ความแคล่วคล่อง หลังจากผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนแล้ว จะมีกิจกรรมการฝึกทักษะเพ่ือให้
เกิดความช านาญตามมา 
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 ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 

 เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจมีหลายขั้นตอน และมีความหลากหลาย
ผู้เรียนอาจมีความสับสนในบทเรียน ขั้นสรุปจึงเป็นขั้นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้จัดระบบ 
ระเบียบความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง การจัดระบบความรู้เพ่ือให้เป็นการส่งเสริม  

การเรียนรู้ที่คงทน และการถ่ายโอนความรู้ไปสู่บทเรียนต่อไป การจัดระบบกระบวนการเรียนรู้เป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหากระบวนการ วิธีการที่ผู้เรียนจะเกิดความส าเร็จในการเรียนรู้สิ่งมีคุณค่า
อย่างยิ่งส าคัญผู้เรียน ที่เรียกว่ากระบวนการเมตาคอกนิชั่น 

 วิธีสอนปกติทั้ง 3 ขั้นนี้แพร่หลายในการจัดการเรียนการสอนทั่วไป ถ้าวิเคราะห์ให้ละเอียด
ลึกซึ้งพบว่าแนวคิดของวิธีสอนแบบ 3 ขั้นนี้ค่อนข้างครอบคลุมวิธีสอนทั้งหมด เช่นเราสามารถน าไปใช้
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ได้ ถ้าในขั้นการเรียนการสอนเราใช้กระบวนการการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกันในวิชาอ่ืนๆก็สามารถน าขั้นกระบวนการเรียนการสอนของวิชานั้นมาใช้ใน
การด าเนินกิจกรรม การสอนโดยปกติ 3 ขั้น มีสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลายวัตถุประสงค์ในครั้งเดียว กิจกรรมการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องหลากหลาย 
อาจไม่สามารถใช้วิธีสอนใด วิธีสอนหนึ่งมาใช้พัฒนาผู้เรียนได้ 
 

วิธีสอนทั่วไป 

 วิธีสอนทั่วไปที่น าเสนอ ได้แก่วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย วิธีสอนโดยใช้อุปนัย วิธีสอนโดยใช้การ
บรรยาย วิธีสอนโดยใช้การสาธิต วิธีสอนโดยใช้การทดลอง วิธีสอนโดยใช้การทัศนศึกษา วิธีสอนโดย
ใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ วิธีสอน
โดยใช้กรณีตัวอย่าง วิธีสอนโดยใช้เกม วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน 
และวิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม การน าเสนอวิธีสอนแต่ละวิธีเน้นการน าเสนอจุดมุ่งหมายของวิธี
สอน ขั้นตอนการเรียนการสอนเป็นส าคัญ โดยมีรายละเอียดที่เรียบเรียงขึ้นโดยใช้แนวคิดของทิศนา 
แขมมณี (2553: 319-381) ดังนี้ 
 

วิธีสอนโดยใช้กำรนิรนัย 

 วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย (Deductive Method) เป็นวิธีสอนเชิงแนวคิดซึ่งอาจมีวิธีสอนอ่ืนที่ใช้
แนวคิดไปใช้ การเรียนการสอนวิธีสอนนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเริ่มจากให้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ กฎ แนวคิด หรือข้อสรุปในเรื่องที่เรียน แล้วจึงยกตัวอย่าง
ประกอบทฤษฎี หลักการ กฎ แนวคิด หรือข้อสรุปในเรื่องที่เรียน หรือให้ผู้เรียนหาตัวอย่าง หลักฐาน 
เหตุผลมายืนยันเพื่อฝึกการใช้เหตุผลส าหรับผู้เรียน  
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 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย เป็นวิธีสอนที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทฤษฎี หลักการ 
กฎ แนวคิด หรือข้อสรุปและการใช้เหตุผลโดยน าหลักดังกล่าวน าไปใช้ 
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การนิรนัย มีข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเสนอทฤษฎี หลักกำร 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ที่เป็นทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปที่ต้องการให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆตามความเหมาะสม เช่นการบรรยาย อธิบาย การศึกษาใบความรู้และใช้ค าถาม 

  ขั้นที่ 2 ขั้นน ำเสนอตัวอย่ำง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนแสดงตัวอย่างประกอบทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปเพ่ือให้ผู้เรียน 

มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น หรือเมื่อต้องการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอาจให้ผู้เรียนร่วมกันคิด 
อภิปรายเพื่อหาตัวอย่าง หรือหาหลักฐาน เหตุผลมายืนยันทฤษฎี หลักการ กฎ และข้อสรุป 

  ขั้นที่ 3 ขั้นน ำข้อสรุปไปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนเสนอสถานการณ์ใหม่ที่เป็นตัวอย่าง หลักฐาน ข้อพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องให้
ผู้เรียนได้น าทฤษฎี หลักการ กฎ และข้อสรุปมาอธิบาย 

  ขั้นที่ 4 ขั้นวิเครำะห์และอภิปรำย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์และอภิปรายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ทั้งความรู้ และ
กระบวนการคิดท่ีได้เรียนรู้ 
  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 ในการจัดการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การนิรนัย ผู้สอนจ าเป็นต้องเข้าใจทฤษฎี 
หลักการ กฎ ข้อสรุปอย่างชัดเจน และเลือกวิธีการถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้ผู้เรียนเข้าใจโดยการ
ยกตัวอย่างประกอบไปพร้อมกับทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น แล้วจึง
น าเสนอสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนใช้ความเข้าใจนั้นมาพิสูจน์ เป็นการตรวจสอบได้อีกด้วยว่าผู้เรียน       
มีความเข้าใจบทเรียนอย่างแท้จริง 
 วิธีสอนโดยใช้การนิรนัยเป็นวิธีสอนที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนง่าย และรวดเร็วโดยผู้สอน
เป็นผู้มีบทบาทในการน าเสนอหลักการ ทฤษฎี แล้วให้ตัวอย่างเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ ทฤษฎี     
ที่เรียน การเรียนการสอนตามวิธีนี้มีข้อจ ากัดที่ผู้เรียนอาจมีบทบาทในการคิดน้อย ไม่ค่อยส่งเสริม
กระบวนการคิด กระบวนการค้นพบของผู้ เรียน ซึ่งแนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางไม่นิยมสอนมโนทัศน์ หลักการโดยการบอก แต่สอนให้ค้นพบด้วยตนเอง 
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วิธีสอนโดยใช้กำรอุปนัย 
 วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย (Inductive Method) เป็นวิธีสอนเชิงแนวคิดที่มีหลายวิธีสอนมี
ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การอุปนัย เช่นเดียวกับวิธีสอนโดยใช้การนิรนัย แต่มีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับวิธีสอนโดยใช้การอุปนัย เป็นวิธีจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์โดยการน าตัวอย่าง ข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆของหลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด 
ข้อสรุป แล้วให้ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จนผู้เรียนสามารถสรุปหลักการ กฎเกณฑ์ วิธีสอน
แบบอุปนัยนี้สอดคล้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบความรู้ มโนทัศน์ 
หลักการ ด้วยตนเอง 
 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนโดยใช้การอุปนัยเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถใน 

การวิเคราะห์ เปรียบเทียบเพ่ือให้สามารถค้นพบหลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด ด้วยตนเอง  
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การอุปนัยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเสนอตัวอย่ำง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนเสนอตัวอย่างที่น าไปสู่หลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด ที่ต้องการให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสังเกต อาจท าเป็นกลุ่มย่อย หรือเป็นกลุ่มทั้งห้องเรียน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเครำะห์ เปรียบเทียบ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะร่วม หรือองค์ประกอบ
ของตัวอย่างที่เหมือนกันโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดเป็นรายบุคคล ก่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือทั้งห้องเรียน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปเป็นหลักกำร กฎเกณฑ์  
  เป็นขั้นที่ ผู้ เรียนร่วมกันสรุปหลักการ กฎเกณฑ์  แนวคิด ที่ ได้จากการวิ เคราะห์
ลักษณะร่วม หรือองค์ท่ีเหมือนกันของตัวอย่างด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 4 ขั้นน ำไปใช้ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนทดสอบความรู้ ความเข้าใจ โดยให้น าในหลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิด 

ที่ได้ค้นพบไปใช้ตอบค าถามในสถานการณ์ใหม่ หรือตัวอย่างใหม่ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน 

 การจัดการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การอุปนัย ส่งเสริมกระบวนการคิดให้ผู้เรียน
ค้นพบมโนทัศน์ หลักการด้วยตนเอง แต่ผู้สอนจะต้องเตรียมตัวอย่างที่ดี หรือสถานการณ์ที่เหมาะสม 
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และครอบคลุมหลักการ กฎเกณฑ์ แนวคิดที่ต้องการให้ผู้เรียนค้นพบ และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ฝึกคิดเป็นรายบุคคลก่อนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิด  
 

วิธีสอนโดยใช้กำรบรรยำย 

 วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย (Lecture Method) เป็นวิธีสอนที่ เน้นจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ถ่ายทอดเนื้อหา ความรู้ โดยการบอก เล่า อธิบายให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา สาระ เรียนรู้ ตาม
วัตถุประสงค์เป็นวิธีสอนที่สอดคล้องแนวคิดปรัชญาการศึกษาที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหา คือสารัตถนิยม 
และนิรันตรนิยม เน้นบทบาทของผู้สอนเป็นหลัก มีลักษณะการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง 
 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนโดยใช้การบรรยายมีจุดมุ่งหมายเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาสาระไปยังผู้เรียน     
ที่อาจมีจ านวนมากให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระไปพร้อมๆกันได้ในเวลาที่จ ากัด 

 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ก่อนจัดการเรียนการสอนผู้สอนจะต้องเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย ท าความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ อาจต้องเตรียมสื่ออุปกรณ์ ค าถาม ตัวอย่างเพ่ือการบรรยายให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาสาระ
ได้ง่าย 

  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเข้ำสู่กำรบรรยำย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนเร้าความสนใจในบทเรียน โดยชี้ให้เห็นความส าคัญของบทเรียน  
อธิบายขอบข่าย ล าดับขั้น และระยะเวลาของการบรรยาย 

  ขั้นที่ 2 ขั้นบรรยำย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนบรรยายเนื้อหาสาระตามขอบข่าย ล าดับขั้นและเวลาที่ก าหนดไว้  
ควรใช้สื่อประกอบการบรรยายเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ และสนใจบทเรียนมากขึ้น อาจมีค าถามเป็นระยะ
เพ่ือผู้เรียนสนใจ และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
มากขึ้น 

  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป  
  เป็นขั้นที่ผู้สอนสรุปความรู้ในบทเรียนที่บรรยายให้ผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ซักถามข้อสงสัยต่างๆ 

  ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การบรรยาย ผู้สอนต้องเตรียมความรู้ในเนื้อหาสาระที่
บรรยาย และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ในขณะบรรยายควรสังเกตความสนใจของผู้ฟัง  
มีการใช้สื่อที่น่าสนใจประกอบ และให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมบ้างอย่างพอเหมาะ การบรรยายควรดูให้เป็น
ธรรมชาติ มั่นใจ และอาจมีอารมณ์ขันเพื่อส่งเสริมบรรยากาศในการฟังบรรยาย  
 

วิธีสอนโดยใช้กำรสำธิต 

 การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การสาธิต (Demonstration Method) เป็นการจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการแสดงหรือท าสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนสังเกต และซักถาม อภิปราย และสรุปความรู้ การสอนแบบสาธิตมีลักษณะ
ส าคัญที่น ามาสอนใน 2 ลักษณะคือการสอนสาธิตทั่วๆไป เช่นสาธิตการท าอาหาร และการสอนสาธิต
ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีข้ันตอนการสอนแบบทดลอง เพียงแต่ในขั้นทดลองมีการสาธิตแทนการทดลอง 
 1. จุดมุ่งหมำย 

  1.1 วิธีสอนโดยใช้การสาธิตทั่วไป 

   วิธีสอนโดยใช้การสาธิตทั่วไปมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทั้งชั ้นได้เห็นการปฏิบัติจริง 
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างชัดเจน 

  1.2 วิธีสอนโดยใช้การสาธิตในวิชาวิทยาศาสตร์ 
   วิธีสอนโดยใช้การสาธิตในวิชาวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ค้นหา
ค าตอบพิสูจน์สมมติฐานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยผ่านการสังเกตจากการทดลองที่ผู้สอนจัดให้ 
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  2.1 ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนแบบสำธิตทั่วไป 

   ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การสาธิตทั่วไปมีข้ันตอนดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเข้ำสู่กำรสำธิต 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนอภิปราย อธิบาย จุดประสงค์ ขั้นตอน และสิ่งส าคัญที่ผู้เรียนควร
สังเกตเป็นพิเศษของการสาธิต อธิบายกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติหลังการสาธิต เช่นการอภิปราย 
ซักถาม แสดงความเห็น หรือการบันทึกความรู้ต่างๆท่ีสังเกตได้จากการสาธิต 

   ขั้นที่ 2 ขั้นกำรสำธิต 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนแสดงการสาธิตตามล าดับขั้นที่เตรียมไว้ ประกอบการอธิบาย
อย่างชัดเจน หรือใช้ค าถาม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และตั้งใจสังเกตการณ์ปฏิบัติการสาธิต 
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   ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรำยและสรุป 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ที่สังเกตได้จากการสาธิต แล้วร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ 

   ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล 

   เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนประเมินความรู้ ความเข้าใจและคุณลักษณะต่างๆของผู้เรียน
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  ในการจัดการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การสาธิตทั่วไป ผู้สอนมีการเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ และสถานที่ให้พร้อม ควรมีการซ้อมการสาธิตก่อนเพ่ือจะได้เห็นปัญหาและแก้ไข
ก่อนการสอนจริง รวมทั้งอาจมีการเตรียมแบบสังเกต และเตรียมค าถามหรือประเด็นต่างๆให้ผู้เรียนได้
ร่วมตอบค าถาม และอภิปรายระหว่างการสาธิต ในระหว่างการสาธิตผู้สอนควรต้องเร้าความสนใจผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าผู้เรียนขาดการสังเกตในขั้นตอนใดจะท าให้ความรู้ที่คลาดเคลื่อนได้ กรณีที่
ผู้เรียนยังไม่เกิดความเข้าใจ หรือสังเกตการสาธิตไม่ทันอาจมีการสาธิตซ้ า 
  2.2 ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอนแบบสำธิตในวิชำวิทยำศำสตร์ 
   ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การสาธิตในวิชาวิทยาศาสตร์       
มีข้ันตอนดังนี ้
   ขั้นที่ 1 ขั้นก ำหนดปัญหำ 

   เป็นขั้นที่ผู้สอน จัดสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนก าหนดปัญหา เพ่ือน าไปสู่
การสาธิตการทดลองเพ่ือหาค าตอบ 

   ขั้นที่ 2 ขั้นอภิปรำยก่อนกำรสำธิต 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันถึงการสาธิตการทดลองเพ่ือค้นหา
ค าตอบของปัญหา อภิปรายเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ทดลอง ตัวแปรที่ต้องควบคุม สมมติฐานของการทดลอง 
ขั้นตอนการทดลอง สิ่งที่ต้องสังเกต สิ่งที่ต้องบันทึกผลจากการสังเกต 

   ขั้นที่ 3 ขั้นกำรสำธิตกำรทดลอง 
   เป็นขั้นที่ผู้สอนสาธิตการทดลองทีละขั้นตามที่ก าหนดไว้ อาจมีการอภิปราย 
ซักถามตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ต้องให้โอกาสผู้เรียนให้สังเกตการสาธิตอย่างละเอียด 
ผู้เรียนบันทึกผลที่เกิดขึ้น 

   ขั้นที่ 4 ขั้นวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง 
   เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้สังเกตจากการสาธิตการทดลอง และ
สรุปผลการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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   ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปกำรเรียนรู้ 
   เป็นขั้นที่ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ข้อค้นพบที่
เกิดข้ึน และร่วมกับผู้สอนสรุปการเรียนรู้ที่เป็นหลักการ ความคิดรวบยอดที่ได้จากการทดลอง  
    ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล 

    เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และคุณลักษณะต่างๆตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสาธิตในวิชาวิทยาศาสตร์ต้องมีการเตรียม
อุปกรณ์ และสถานที่การสาธิตการทดลอง และต้องทดลองก่อนการสาธิตการทดลองจริงเสมอ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาในขณะสาธิตการทดลองจริง  
  วิธีสอนโดยใช้การสาธิตในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิธีสอนที่ใช้วิธีการทดลอง เพียงแต่ไม่ได้
ให้ผู้เรียนทุกคนทดลอง แต่ให้สังเกตการทดลองจากที่ผู้สอนก าหนด และอาจให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วม
สาธิตด้วย 

 

วิธีสอนโดยใช้กำรทดลอง 
 วิธีสอนโดยใช้การทดลอง (Laboratory Method) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยผู้เรียนได้ท าการทดลองโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ค้นหาค าตอบ พิสูจน์สมมติฐานจากปัญหาที่ก าหนด วิธีสอนโดยใช้การทดลองสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาพิพัฒนนิยมมากที่สุด เป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทดลอง 
 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนแบบทดลองมุ่งให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบจากประสบการณ์ตรงที่ได้จากทดลองโดย
ขั้นตอนที่มีระบบเชื่อถือได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะต่างๆโดยเฉพาะทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การทดลองมีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นก ำหนดปัญหำ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันระบุปัญหา จากสถานการณ์ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสก าหนดปัญหาเองจากสถานการณ์ โดยผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงปัญหา
ที่ต้องการให้เกิดการเรียนรู้ 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งสมมติฐำน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปรายเพ่ือตั้งสมมติฐานการทดลอง เป็นการท านายค าตอบ
ของปัญหา อาจให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกตั้งสมมติฐานในกลุ่มตนเอง แล้วน าเสนอความคิดเห็นต่อ
สมาชิกในชั้นเรียน เพ่ือก าหนดสมมติฐานของปัญหาที่ก าหนดร่วมกัน ผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนสรุป
สมมติฐานในบทเรียนเพื่อสนับสนุนการทดลองท่ีก าหนดไว้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบกำรทดลอง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบการทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน โดยมี
การควบคุมตัวแปรต่างๆอย่างครบถ้วน อาจให้ออกแบบการทดลองเป็นกลุ่มย่อย และก าหนดอุปกรณ์
ให้ผู้เรียนเพ่ือใช้ในการออกแบบ แล้วให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบต่อชั้นเรียน ผู้สอนช่วย
อภิปราย ขยายความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการทดลองของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งอาจน าสรุปสู่  
การออกแบบการทดลองที่ผู้สอนเตรียมไว้ให้ผู้เรียนเพ่ือเตรียมการทดลองตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้ง
อภิปรายสิ่งที่ผู้เรียนต้องสังเกต เก็บข้อมูลระหว่างการทดลอง 
  ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง 
  เป็นขั้นที่ผู้ เรียนซึ่งโดยทั่วไปด าเนินการทดลองเพ่ือพิสูจน์สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็น 

กลุ่มย่อย โดยทดลองตามขั้นตอนการทดลองที่ก าหนด สังเกตและบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง 
  ขั้นที่ 5 ขั้นวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่บันทึกไว้จากการสังเกตระหว่างการทดลอง  
มาวิเคราะห์ ออกแบบการน าเสนอข้อมูล และสรุปผลการทดลอง 
  ขั้นที่6 ขั้นสรุปกำรเรียนรู้ 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการทดลอง แต่
เพื่อนในชั้นเรียน พร้อมร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ และกระบวนการ
เรียนรู้ 
   การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การทดลองที่ใช้โดยทั่วไปมักจะละเลยการให้
ผู้เรียนออกแบบการทดลอง ซึ่งแม้ผู้สอนจะมีอุปกรณ์การทดลอง ขั้นตอนการทดลองก็ควรได้เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกออกแบบการทดลองก่อน แล้วจึงเสนอการทดลองที่ผู้สอนเตรียมการไว้            
การออกแบบการทดลองสามารถให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลายประการ เพราะผู้เรียนจะต้องตั้งสมมติฐาน ควบคุมตัวแปรในการทดลอง ออกแบบการสังเกต
และบันทึกข้อมูลจากการสังเกตผลการทดลอง  
   แต่ในกรณีที่การทดลองค่อนข้างซับซ้อนยากต่อการออกแบบ ผู้สอนควรมีอภิปราย
ก่อนการทดลองเพ่ือใช้ค าถามในการให้ผู้เรียนได้คิดควบคุมตัวแปร ออกแบบการเก็บข้อมูลจากการ
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ทดลอง และถ้าต้องการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกแบบการทดลอง อาจให้ออกแบบหลังการทดลอง
เสร็จแล้วโดยให้ออกแบบการทดลองแบบอ่ืน อุปกรณ์อ่ืนที่สามารถตอบปัญหา และตั้งสมมติฐาน   
การทดลองได้ 
 

วิธีสอนโดยใช้กำรไปทัศนศึกษำ 

 วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip Method) เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนจาก
ประสบการณ์ตรง ได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นของจริง เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมวางแผน
และเดินทางไปศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ที่ก าหนด วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษาสอดคล้องกับปรัชญา
การศึกษาพิพัฒนนิยม และปฏิรูปนิยมมากที่สุด 

 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษามีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อ       
การเรียนรู้ โดยให้ได้รับประสบการณ์ตรง ประสบการณ์ตามสภาพความจริง 
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษามีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นวำงแผน 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันวางแผนการไปทัศนศึกษา ก าหนดการเดินทาง และ
ก าหนดการศึกษาดูงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ งานที่ผู้เรียนต้องศึกษา ต้องบันทึกรายงานการศึกษา  
ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย และเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของการไปทัศนศึกษา 

  ขั้นที่ 2 ขั้นไปทัศนศึกษำ 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนเดินทางไปทัศนศึกษาตามก าหนดการที่วางแผนไว้ เข้าศึกษาและบันทึก
การเรียนรู้ตามท่ีวางแผนไว้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผลกำรเรียนรู้ 
  เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนแต่ละคนสรุปผลการเรียนรู้ของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ในชั้นเรียน 

 การจัดการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษาเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งสถานที่ หรือแหล่งเรียนรู้ในการให้ผู้เรียนไปทัศนศึกษาควรเป็นสถานที่
เอ้ือต่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงให้เกิดความสนุกเพลิดเพลิน การทัศนศึกษา   
อาจรวมถึงการเดินทางไปตลาด ไปชุมชนเพ่ือไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ เช่น การท าร่ม การซ่อมจักรยาน    
การไปศึกษาพ้ืนที่กสิกรรม การท าสวน การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้การไปทัศนศึกษาจะต้องมี       
การเตรียมวางแผนให้ดีทั้งเส้นทาง ก าหนดการ และงานที่มอบหมายส าหรับผู้เรียน 
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วิธีสอนโดยใช้กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย 

 วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) เป็นวิธีสอนที่จัดการเรียน
การสอน โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือให้ผู้เรียนในกลุ่มได้พูดคุย ถกเถียง แสดงความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในประเด็นที่ก าหนด แล้วลงข้อสรุปของกลุ่มจากการอภิปราย  

วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียน การเกิดทักษะทางสังคม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดจึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม และ
พิพัฒนนิยมมากที่สุด 

 1. จุดมุ่งหมำย 

  เป็นวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออกอย่างทั่วถึง และท าให้ได้รับ
ข้อความรู้จากความคิดเห็นที่หลากหลาย พัฒนาการท างานร่วมกัน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยมีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นก ำหนดประเด็นปัญหำ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนอาจก าหนดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน หรือ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนที่สามารถน ามาอภิปรายได้ ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ว่ามีประเด็นปัญหาใดบ้างจากสถานการณ์ อาจมีประเด็นปัญหาหลาย
ประเด็น  
  ขั้นที่ 2 ขั้นแบ่งกลุ่มย่อย 

  เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยๆทั้งนี้อาจแบ่งตามสนใจของผู้เรียน หรือ
แบ่งโดยคละความสามารถของผู้เรียนตามความเหมาะสม แต่ละกลุ่มจะได้รับประเด็นอภิปรายโดยอาจแบ่ง
ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายคนละประเด็น หรือทุกกลุ่มอภิปรายทุกประเด็นก็ได้ตามความเหมาะสม 

  ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรำยกลุ่มย่อย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการอภิปรายตามประเด็นที่รับผิดชอบ     
โดยแต่ละกลุ่มควรแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้การอภิปรายด าเนินไปด้วยดี เช่นมีผู้น าอภิปราย ผู้สรุป
ประเด็นการอภิปราย ถ้ามีหลายประเด็นอภิปรายอาจสลับหน้าที่กันในกลุ่ม 

  ขั้นที่ 4 ขั้นน ำเสนอผลกำรอภิปรำย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อสรุปจากการอภิปรายของกลุ่มต่อเพ่ือน
สมาชิกในชั้นเรียน และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปกำรเรียนรู้ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับ 

 ในการจัดการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย จะได้ผลดีเมื่อผู้เรียนกล้า
แสดงออก จึงอาจมีการฝึกความสามารถในการแสดงออกของผู้เรียนก่อน ซึ่งอาจเริ่มด้วยผู้เรียนอภิปราย
เป็นคูก่่อน แล้วจึงขยายเป็นอภิปรายร่วมกันคู่อ่ืนในกลุ่ม และต่อกลุ่มอ่ืนต่อไป 

 

วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงละคร 
 วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization Method) เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนแสดงละคร 
โดยแสดงตามบทบาทที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้ ในการแสดงละครจะมีทั้งผู้แสดง
และผู้ชม ซึ่งทุกคนจะน าเรื่องราวจากการแสดงตามบทละครและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากประเด็นต่างๆในบทละครมาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ หรือปลูกผังเป็นค่านิยม แนวทางปฏิบัติ
ตนต่อไป วิธีสอนโดยใช้การแสดงละครสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม และพิพัฒนนิยม
มากกว่าปรัชญาการศึกษาอ่ืน 

 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนโดยใช้การแสดงละครมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยมต่าง ๆที่ต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียนผ่านบทบาทการแสดง เพราะเชื่อว่าการ
ได้สวมบทบาทการแสดงจะท าให้ผู้เรียนติดตา ตรึงใจ จดจ าและประทับใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี  
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขัน้ตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร มีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมบทละคร 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนเป็นผู้เตรียมบทละครที่เป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ทั้งนี้โดยปกติมักเป็นบทละครที่ต้องการพัฒนาด้านจิตพิสัย ด้านอารมณ์จิตใจ หรือคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ เช่นความรักชาติ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ หรือเรื่องราวที่เป็นประเด็นปัญหาในสังคม 
โดยต้องเตรียมรายละเอียดบทละครเป็นฉาก เป็นบทสนทนา บทแสดงแต่ละฉากอย่างชัดเจน  
จนจบเรื่อง 
  ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษำบทละครและคัดเลือกผู้แสดง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอบทละครให้ผู้เรียนทุกคนศึกษา อภิปรายเรื่องราวในละคร และ
ร่วมกันคัดเลือกผู้แสดงโดยเน้นความเหมาะสมของบุคลิกภาพ และความสามารถ ในการตีบทแตก 
โดยเน้นความเต็มใจของผู้แสดงเป็นประการส าคัญด้วย 
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  ขั้นที่ 3 ขั้นเตรียมผู้แสดงและผู้ชม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แสดงศึกษาบทบาท ฝึกเตรียมการแสดง 
โดยผู้สอนอาจจัด ผู้ที่มีความสามารถ หรือผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าการแสดง นอกจากเตรียมผู้แสดง
ผู้สอนต้องเตรียมผู้ชมท าความเข้าใจว่าระหว่างการแสดงควรสังเกตอะไร ควรมีประเด็นอะไรที่ ควร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

  ขั้นที่ 4 ขั้นเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส ำหรับกำรแสดง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย สถานที่และ 

ฉากแสดง เพ่ือให้พร้อมที่จะแสดง 
  ขั้นที่ 5 ขั้นแสดงละคร 

  เป็นขั้นที่ด าเนินการแสดงตามบทละครที่ก าหนด โดยผู้สอนและผู้ชมคอยสังเกตอย่างตั้งใจ 
ให้ปรับมือก าลังใจ บันทึกสิ่งที่สังเกตได้จากการแสดง  
  ขั้นที่ 6 ขั้นอภิปรำย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอน ผู้แสดง และผู้ชม ร่วมกันอภิปรายความรู้ ความประทับใจ ข้อคิด      
ที่ได้รับจากการแสดงละคร รวมทั้งอาจมีการอภิปรายถึงบทบาทการแสดง ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปสู่ 
การปรับปรุง 
  ขั้นที่ 7 ขั้นสรุปกำรเรียนรู้ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปความรู้ ประสบการณ์ บทเรียนที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับ 

 การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร มักนิยมใช้กับการพัฒนาคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามในสังคมให้กับผู้เรียน ผ่านการแสดงละคร และ
การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์บทบาทตัวละคร ท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้ง แต่การเรียน
การสอนแบบนี้ผู้สอนต้องมีความช านาญ และมีการเตรียมการอย่างดี และมีการลงทุนค่อนข้างสูง   
 

วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมต ิ

 วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing Method) มีลักษณะคล้ายกับวิธีสอน
โดยใช้การแสดงละคร เพียงมีความเข้มข้นน้อยกว่าการแสดงละคร เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนแสดง
บทบาทสมมติตามเรื่องราวที่ก าหนด ผู้เรียนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด และความรู้สึก
จากการแสดงบทบาทสมมติ การแสดงบทบาทสมมติจะมีทั้งผู้แสดงและผู้ชมหรือผู้สังเกตการณ์ ซึ่งทุกคน
จะน าเรื่องราวจากการแสดงตามบทบาทและการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประเด็นต่างๆ
ในบทบาทสมมติมาเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ หรือปลูกฝังเป็นค่านิยม แนวทางปฏิบัติตนต่อไป   
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วิธีสอนแบบบทบาทสมมติสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม และพิพัฒนนิยมมากกว่าปรัชญา
การศึกษาอ่ืน 

 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการคิด 
อารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยมต่าง ๆที่ต้องการปลูกฝังให้ผู้เรียนผ่านประสบการณ์จากการแสดงบทบาท
สมมติ เพราะเชื่อว่าการได้สวมบทบาทการแสดงบทบาทสมมติจะท าให้ผู้เรียนติดตา ตรึงใจ จดจ าและ
ประทับใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี  
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ มีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำและบทบำทสมมติ  
  ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ ปัญหา และบทบาทสมมติ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ 

ความเป็นจริง และมีระดับยากง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน บทบาทสมมติ 
ที่ก าหนด จะมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน การเขียนบท 
ส าหรับบทบาทสมมติเพ่ือให้ผู้ เรียนแสดง ต้องเขียนรายละเอียดเป็นฉากการแสดงแต่ละฉาก  
ซ่ึงแต่ละฉากมีการก าหนดบทบาทตัวละครที่ชัดเจนจนจบเรื่อง 
  ขั้นที่ 2 ขั้นเลือกผู้แสดง  
  ผู้สอนและผู้เรียนจะร่วมกันเลือกผู้แสดง หรือให้ผู้เรียนอาสาสมัครก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ และการวินิจฉัยของผู้สอน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นจัดฉำก  
  เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดโครงร่างของการแสดงแต่ละฉาก ทบทวนบทบาทการแสดง 
ที่เข้าถึงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ขั้นนี้อาจมีการจัดท าฉาก อุปกรณ์ การแสดงด้วยตามความเหมาะสม 

  ขั้นที่ 4 ขั้นเตรียมผู้แสดงและผู้สังเกตกำรณ์ 
  เป็นขั้นเตรียมพร้อมผู้แสดงและผู้สังเกตการณ์ก่อนการแสดง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้แสดง
สามารถแสดงตามบทบาทที่ได้รับผิดชอบผู้สังเกตการณ์เข้าใจบทบาทว่า ควรสังเกตอะไร จดบันทึกอะไร
และปฏิบัติตัวอย่างไรเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี รวมทั้งอาจเตรียมประเด็นส าคัญที่ควรอภิปราย
เกี่ยวกับบทบาทสมมติในเรื่องนั้น 

  ขั้นที่ 5 ขั้นแสดง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้แสดง แสดงตามบทบาทที่ก าหนดให้ โดยแสดงตามบทที่ก าหนดไว้   
ในกรณีที่มีความผิดพลาดในการแสดงตามบทบาท ผู้สอนอาจให้หยุดแสดงแล้วท าความเข้าใจในบทบาทที่
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ถูกต้องแล้วแสดงต่อไป ผู้แสดงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะท าให้ผู้ชมเข้าใจเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามบทบาทท่ีตนได้รับให้ดีที่สุด  
  ขั้นที่ 6 ขั้นอภิปรำยและประเมินผล 

  เป็นขั้นผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ การแสดงออกของ
ผู้แสดง และควรเปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้แสดงความคิดเห็นด้วย ในการอภิปรายอาจจัดให้มีการ
อภิปรายเป็นกลุ่มย่อยก่อนแล้วจึงน าเสนอผลการอภิปรายต่อกลุ่มใหญ่ก็ได้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ประเด็นการอภิปรายอาจมีแนวทางอ่ืนในการแก้ปัญหาที่
นอกเหนือจากท่ีแสดง ซึ่งจะน าไปสู่การแสดงเพ่ิมเติม 

  ขั้นที่ 7 ขั้นแสดงเพิ่มเติม   
  หลังการวิเคราะห์ อภิปรายแลกเปลี่ยนแล้ว อาจมีการแสดงเพ่ิมเติมหากผู้เรียน
เสนอแนะทางออกอ่ืนนอกเหนือจากที่ได้แสดงไปแล้ว โดยผู้เรียนร่วมกันวางแผนในการแสดงเพ่ิมเติม 

  ขั้นที่ 8 ขั้นอภิปรำยและประเมินผลอีกครั้ง   
  หลังจากการแสดงเพ่ิมเติม กลุ่มควรอภิปราย และประเมินผลเกี่ยวกับการแสดง 

ครั้งใหม่ด้วย 

  ขั้นที่ 9 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และสรุปกำรเรียนรู้ 
  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้ควรให้ผู้เรียนอภิปรายการแสดงของ
กลุ่มตน และหาข้อสรุปรวม หรือการเรียนรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับความรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของบุคคลแล้วจึงให้น าเสนอผลงานต่อกลุ่มใหญ่ 
 การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ ผู้สอนจ าเป็นต้องเตรียม
บทบาทสมมติให้เหมาะสม ผูกเรื่องราวน่าสนใจส าหรับผู้เรียน มีการเตรียมผู้แสดงและผู้สังเกตการณ์
ให้พร้อม และควรก าหนดประเด็นในการอภิปรายล่วงหน้าเพ่ือให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมิน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง 
 วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง (Case Method) เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้        
และประสบการณ์จากบทบาทของตัวละครต่างๆจากกรณีตัวอย่างที่ผู้สอนน าเสนอ ซึ่งอาจเป็นกรณี
ตัวอย่างจากนิทาน วรรณคดี จากข่าวตามหนังสือพิมพ์ หรือเรื่องราวที่แต่งขึ้นเอง โดยการน าเสนอ
ตัวอย่าง ผู้สอนอาจเล่าให้ฟัง อ่านให้ฟัง หรืออยู่ในรูปวิดีทัศน์ แล้วให้ผู้เรียนอภิปราย ตอบค าถามจาก
กรณีตัวอย่างที่ก าหนดให้ โดยปกติกรณีตัวอย่างที่นิยมมาใช้จัดการเรียนการสอนมักเป็นกรณีตัวอย่าง
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ที่เป็นปัญหาสังคมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาสังคม วิธีสอนแบบนี้อาจ
สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม 

 1. จุดมุ่งหมำย 

  เป็นวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องราว เผชิญปัญหาและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้
เกิดปัญหาจริง โดยใช้กรณีตัวอย่างให้ผู้เรียนวิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น 

 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขัน้ตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างมีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเสนอกรณีตัวอย่ำง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน ากรณีตัวอย่างที่มีเรื่องราว สอดคล้องกับเรื่องที่จะให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้ อาจน าเสนอในรูปเอกสารให้ผู้เรียนอ่าน หรือในรูปสื่อต่างๆเช่น วีดิทัศน์ โดยผู้สอนควร
เตรียมประเด็นปัญหาให้ผู้เรียนประกอบกรณีตัวอย่างด้วย 

  ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษำกรณีตัวอย่ำง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่างในกลุ่มย่อย โดยผู้เรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบ
ตามประเด็นปัญหา และให้บันทึกความคิดเห็น หรือค าตอบของตนเองไว้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ อภิปราย แสดงความคิดเห็นหรือค าตอบที่
เกี่ยวข้องกับกรณีตัวอย่างตามประเด็นปัญหาที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของกลุ่ม จากนั้นน าข้อสรุปของ
กลุ่มน าเสนอเพ่ืออภิปรายร่วมกับกลุ่มอ่ืน 

  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลกำรเรียนรู้ 
  ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับ 

 การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นการให้ผู้เรียนวิเคราะห์ วิจารณ์
บทบาทต่างๆของบุคคล เหตุการณ์ที่อยู่ในกรณีตัวอย่าง ซึ่งสามารถจัดได้ง่ายกว่า การแสดงละคร 
และการแสดงบทบาทสมมติ กรณีตัวอย่างที่ผู้สอนน ามาจะต้องสอดคล้องกันสิ่งที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
และเพ่ือให้การวิเคราะห์ อภิปรายเป็นไปอย่างทั่วถึงอาจเริ่มจากท ารายบุคคล ท าเป็นคู่ และท าเป็นกลุ่ม 

 

วิธีสอนโดยใช้เกม 

 วิธีสอนโดยใช้เกม (Game Method) เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยให้ผู้เล่นเกม 

ตามกติกาที่ก าหนด เมื่อผู้เรียนเล่นเกมตามที่ก าหนดแล้วมีการน าผลการเล่นมาอภิปรายเพ่ือให้เกิด 

การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ การเล่นเกมท าให้ผู้เรียนมีความสนใจ สนุกสนาน เป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิด
การเรียนรู้ วิธีสอนแบบนี้สอคล้องกับปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนิยม 
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 1. จุดมุ่งหมำย 

  เป็นวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ท้าทายความสามารถ 
ได้รับประสบการณ์ตรง ปลูกผังความเคารพในกติกา และความรับผิดชอบต่างๆ เกมการแข่งขัน     
จะส่งเสริมคุณลักษณะการมีน้ าใจนักกีฬา 
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขัน้ตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้เกมมีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเสนอเกม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนเสนอเกมให้ผู้เรียนได้รับรู้ ชี้แจงจุดประสงค์ส าคัญของเกม สิ่งที่จะได้
เรียนรู้จากเกม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ตั้งใจเรียนรู้จากเกม 

  ขั้นที่ 2 ขั้นชี้แจงกติกำ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนชี้แจงกติกาการเล่นเกมแก่ผู้ เรียนให้รับรู้อย่างชัดเจน และตรวจสอบ 

ความเข้าใจด้วยการใช้ค าถาม จนแน่ใจว่าทุกคนเข้าใจกติกาอย่างดี 
  ขั้นที่ 3 ขั้นเล่นเกม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นตามกติกาท่ีก าหนด โดยต้องท าตามกติกาอย่างเคร่งครัด 
ผู้สอนอ านวยการเล่นเกมให้เป็นไปตามกติกา สังเกต บันทึกการเล่นเกมของผู้เรียนที่จะเป็นประโยชน์ 
อาจมีการมอบหมายหน้าที่ให้ผู้เรียนบางคนท าหน้าที่สังเกตการณ์ และควบคุมการเล่นเกมด้วย 

  ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรำยผลกำรเล่นเกม 

  เป็นขั้นหลังจากเล่นเกมจบแล้วผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายผลการเรียนรู้ 
จากการเล่นเกม สิ่งที่เป็นข้อดี และข้อที่ควรระมัดระวัง และปรับปรุงในการเล่นเกม 

  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปกำรเรียนรู้ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ ได้จากการเรียนด้วย 

การเล่นเกม 

 การใช้เกมในการเรียนการสอนโดยปกติแล้วมักใช้ในกรณีน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสรุปบทเรียน 
หรือขั้นใดขั้นหนึ่งในกิจกรรมขั้นการเรียนการสอน กรณีด าเนินการลักษณะเช่นนี้จะไม่เรียกว่าเป็นวิธี
สอน แต่จะเป็นแค่เทคนิค หรือกิจกรรมเท่านั้น เกมจะเป็นวิธีสอนเมื่อด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนของ
วิธีสอนโดยใช้เกมตั้งแต่ขั้นหนึ่ง ถึงขั้นสุดท้ายแล้วท าให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  เกมที่เป็น 

การแข่งขันจะมี 2 ลักษณะคือแข่งขันกับผู้อ่ืน และแข่งขันกับตนเอง หรือแข่งขันกับเกณฑ์ การให้
แข่งขันกับตนเอง หรือกับเกณฑ์ มีข้อดีคือทุกคน ทุกกลุ่มมีโอกาสชนะ มีโอกาสได้รางวัลตามที่ก าหนด
ทุกกลุ่ม ถ้าแข่งขันกับกับผู้อ่ืนจะมีทีมชนะเลิศเพียงทีมเดียว บางครั้งอาจท าให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 
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วิธีสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง 
 วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation Method) เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนลงเล่น
ในสถานการณ์ในบทบาทที่ก าหนด โดยสถานการณ์ที่ที่ก าหนดขึ้นจะจ าลองมาจากของจริง โดยจุดเริ่มต้น
ของวิธีสอนนี้จะจ าลองสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายถ้าใช้ของจริง เช่นการขับเครื่องบิน การเล่นใน
สถานการณ์จ าลองจะให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา ตัดสินใจซึ่งมีลักษณะคล้ายของจริง จะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหาได้ดีกรณีที่เจอสถานการณ์จริง วิธีสอนแบบสถานการณ์จ าลองสอดคล้องกับ
ปรัชญาพิพัฒนนิยมมากกว่าปรัชญาการศึกษาอ่ืน 

 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง มุ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพที่จ าลองมาจาก
สภาพจริง เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมเผชิญกับสถานการณ์จริง 
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขัน้ตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเสนอสถำนกำรณ์จ ำลอง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ อธิบายเหตุผล ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ 
ภาพรวมของสถานการณ์จ าลอง 
  ขั้นที่ 2 ขั้นชี้แจงกติกำ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษากติกาการเล่นสถานการณ์จ าลอง และชี้แจงรายละเอียดของ
กติกาจนเป็นที่เข้าใจชัดเจน ผู้สอนก าชับให้ผู้เรียนเล่นตามกติกาอย่างเคร่งครัด 

  ขั้นที่ 3 ขั้นเลือกบทบำท 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเลือกบทบาท หรือผู้สอนก าหนดบทบาทในสถานการณ์ 
ที่ก าหนดให้ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิบัติกำรตำมสถำนกำรณ์จ ำลอง 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนเล่นสถานการณ์จ าลองตามบทบาทที่ได้รับ ผู้สอนควรติดตามอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนและบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
คอยให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆ 

  ขั้นที่ 5 ขั้นอภิปรำย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายโดยเน้นประเด็นสิ่งที่เรียนรู้จากสถานการณ์
จ าลองที่จะน าไปสู่การใช้ในสถานการณ์จริง  
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  ขั้นที่ 6 ขั้นสรุป 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ ทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้ง
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับ 

 การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นการให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อม
และได้เรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ก่อนน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวัน การเรียนการสอนตามวิธีสอนนี้
จะประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กับการจ าลองสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริงที่ต้องปฏิบัติ ในระยะหลัง
นอกจากสถานการณ์จ าลองเน้นการฝึกทักษะที่ค่อนข้างเป็นอันตรายแล้ว มีการจ าลองสถานการณ์
อ่ืนๆ เช่น การหนีไฟ การปฐมพยาบาล การเลือกตั้ง การจ าลองสถานการณ์ด้านทักษะปฏิบัติจะได้  
ผลดีกว่าการจ าลองด้านพฤติกรรมทางอารมณ์ และด้านสังคม เพราะในชีวิตจริงพฤติกรรมทาง 

ด้านอารมณ์ และสังคม เปลี่ยนแปลงได้เพราะมีตัวแปรอ่ืนๆเข้าไปมีอิทธิพล ท าให้ไม่สามารถจ าลอง
สถานการณ์ได้ครบถ้วน 

 

วิธีสอนโดยใช้ศูนย์กำรเรียน 

 วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน (Learning Center Method) เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษา 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจัดบทเรียน เนื้อหา ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบ อาจอยู่ในรูปของ
เอกสาร สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ปกติศูนย์การเรียนจะมีหลายศูนย์ แต่ละศูนย์มีบทเรียนที่
ครบเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการตรวจสอบความรู้ในแต่ละศูนย์ บทเรียนในศูนย์การเรียนแต่ละศูนย์ควรเป็น
เนื้อหาที่ เป็นอิสระต่อกัน ผู้ เรียนจะเรียนศูนย์ ใดก่อนก็ได้  ผู้ เรียนจะหมุนเวียนเข้าศูนย์ต่างๆ 

จนครบทุกศูนย์ โดยมีศูนย์ส ารองส าหรับผู้เรียนที่เรียนรู้เร็ว ท ากิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืน การเรียนใน
ศูนย์การเรียนท าได้เป็นรายบุคคล และเป็นรายกลุ่ม ซึ่งผู้สอนจะต้องออกแบบให้เหมาะกับการเรียน
เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม วิธีสอนแบบศูนย์การเรียนเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ
สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวะนิยม 

 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขัน้ตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนมีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเข้ำสู่ศูนย์กำรเรียน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนอธิบายวิธีการ กติกาการเรียนตามศูนย์การเรียนให้ผู้เรียนเข้าใจ กระตุ้นให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความส าคัญของบทเรียนในศูนย์การเรียน 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้จำกศูนย์กำรเรียน 

  ผู้เรียนด าเนินการเรียนตามศูนย์การเรียนรู้แต่ละศูนย์ตามที่ก าหนดไว้ในแต่ละศูนย์ 
เมื่อเสร็จแต่ละศูนย์ก็เวียนไปเรียนศูนย์อื่นจนครบทุกศูนย์ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปกำรเรียนรู้ 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับจากศูนย์การเรียน
ต่างๆ  
  ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อาจมีการทดสอบความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ
จากศูนย์ต่างๆ รวมทั้งพิจารณาจากผลงานที่ผู้เรียนท ากิจกรรมตามศูนย์ต่างๆ 

 การเรียนการสอนตามวิธีสอนนี้เป็นการเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง สิ่งส าคัญที่จะท าให้
การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จคือ ผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการศึกษาและเข้าใจ
บทเรียนด้วยตนเอง ศูนย์การเรียนจึงต้องเหมาะกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน และไม่ควร
เป็นนามธรรมสูงมากเกินวัยของผู้เรียน และบทเรียนในศูนย์การเรียนควรออกแบบให้น่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

 

วิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม 

 วิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม (Programmed Method) เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองจากบทเรียนส าเร็จรูป ซึ่งบทเรียนส าเร็จรูปจะเป็นบทเรียนที่แบ่งเนื้อหาเป็นส่วนย่อยๆ ผู้เรียน
ศึกษาท าความเข้าใจทีละส่วน และเมื่อท าความเข้าใจแล้ว มีการตรวจสอบการเรียนรู้โดยให้ตอบ
ค าถามทันที เมื ่อตอบค าถามแล้วผู้เรียนสามารถรู้ว่า ถูกหรือผิด และมีการเสริมแรงผู้เรียน ทั้งนี้
ผู้เรียนแต่ละคนอาจเรียนบทเรียนโปรแกรมช้า เร็วต่างกันตามความสามารถของผู้เรียน วิธีสอนแบบ
บทเรียนโปรแกรมเป็นวิธีสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวะนิยม 

 1. จุดมุ่งหมำย 

  วิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมเป็นวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนที่ผู้สอนก าหนด
ด้วยตนเองตามความสามารถ ความต้องการและความสนใจของตน 

 2. ขั้นตอนกำรเรียนกำรสอน 

  ขัน้ตอนการเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน ำเข้ำสู่บทเรียนโปรแกรม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนตามบทเรียนโปรแกรม ขั้นตอนต่างๆ 

ในการเรียน กระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากบทเรียนโปรแกรม  
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  ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้จำกบทเรียนโปรแกรม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนจะให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงให้ผู้เรียนเรียนตาม
บทเรียนโปรแกรม ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้เวลาในการเรียนที่ต่างกัน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
 การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม เป็นการศึกษาเรียนรู้บทเรียนด้วย
ตนเอง ซึ่งในปัจจุบันบทเรียนโปรแกรมนิยมใช้ในระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าเอกสาร เพราะบทเรียน
ในคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยง และสามารถท าให้บทเรียนเคลื่อนไหว มีชีวิตมากยิ่งขึ้น บทเรียน
โปรแกรมที่ดีควรให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีการแบ่งบทเรียนเป็นบทเรียนย่อยๆให้เหมาะสม  
โดยให้ผู้เรียนศึกษาท าความเข้าใจบทเรียนย่อยๆ แล้วให้มีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองเป็น
บทเรียนย่อยๆ เมื่อเข้าใจและสอบผ่านบทเรียนหนึ่งแล้วจึงเรียนบทเรียนถัดไป นอกจากนี้บทเรียน 

ที่สร้างขึ้นควรท าให้น่าสนใจที่ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

 

บทสรุป 

 วิธีสอน มีลักษณะส าคัญที่ขั้นตอนที่แสดงการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุตามจุดประสงค์ วิธีสอนในบทนี้กล่าวถึงวิธีสอนปกติ และวิธีสอนทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 

 วิธีสอนตามปกติโดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอน ขั้นแรกขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่เตรียมความ
พร้อมผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ขั้นที่สองขั้นการเรียนการสอน เป็นขั้นที่
จัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์ ขั้นที่สามขั้นสรุป เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้จัดระบบ
ความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ 
 วิธีสอนทั่วไปมีท้ังหมด 14 วิธี วิธีสอน ดังนี้ 
 วิธีสอนโดยใช้การนิรนัย เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มโนทัศน์ หลักการ 
กฎเกณฑ์ ทฤษฎีโดยน าเสนอมโนทัศน์ หลักการ กฎเกณฑ์ ทฤษฎีต่างๆให้กับผู้เรียน แล้วจึงเสนอ
เสนอตัวอย่างเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจดียิ่งขึ้น  

 วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย เป็นวิธีสอนที่ เน้นให้ผู้เรียนสามารถสรุปมโนทัศน์ หลักการ 
กฎเกณฑ์ และทฤษฎีจากตัวอย่างท่ีก าหนด โดยมีการน าเสนอตัวอย่าง 
 วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย เป็นวิธีสอนที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ 
เนื้อหาสาระ 

 วิธีสอนแบบสาธิตมีสองแบบ วิธีแรกคือวิธีสอนแบบสาธิตทั่วไป เป็นวิธีสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสังเกต การสาธิตที่จัดขึ้น  และวิธีสอนสาธิตวิธีที่สองคือ วิธีสอนสาธิตในวิชา



183 

 

 
                ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที ่5 วิธีสอน 

วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีสอนที่จ าลองวิธีสอนแบบทดลอง แต่ผุ้เรียนไม่ได้ลงมือทดลองเอง เพียงสังเกตการ
ทดลองบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐาน 

 วิธีสอนโดยใช้การทดลอง เป็นวิธีที่เน้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบจากการทดลอง ตามข้ันตอน
ของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่  
    วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น กล้า
แสดงออก และเรียนรู้ความคิดของอ่ืน 

 วิธีสอนโดยใช้การแสดงละคร เป็นวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บทเรียนรู้โดยเฉพาะ
การพัฒนาด้านอารมณ์ ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยผ่านการแสดงละคร  
 วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เป็นวิธีสอนที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด 
ความรู้สึก ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยผ่านประสบการณ์การแสดงบทบาทสมมติ 
 วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากบทบาทของตัวละครจาก
กรณีตัวอย่าง 
 วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้ผ่านเกมที่ท าให้สนุก ตื่นตัว เกมอาจอยู่ในรูป
แข่งขันกับตนเอง และแข่งขันกับผู้อ่ืน 

 วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง เป็นวิธีสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะ การปฏิบัติต่างๆ
จากสภาพที่จ าลองมาจากสภาพจริง เพ่ือให้พร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์จริง 
 วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาความรู้ด้วยตนเอง จาก
บทเรียนต่างๆที่ผู้สอนเตรียมไว้ในลักษณะศูนย์การเรียน โดยทั่วไปศูนย์การเรียนจะมีหลายศูนย์โดยให้
ผู้เรียนหมุนเวียนศึกษาจนครบทุกกลุ่ม หรือทุกคน  
 วิธีสอนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จากบทเรียน
ส าเร็จรูป ผู้เรียนอาจเรียนเสร็จช้าไม่เท่ากันข้ึนกับความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน  



บทท่ี 6 

วิธีสอนเชิงกระบวนการ 
 

 ในการจัดการเรียนการสอนนอกจากมีวิธีสอนทั่วไปแล้ว ยังมีวิธีสอนที่เน้นกระบวนการ  

ที่พัฒนาผู้เรียนเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะมีประโยชน์ในการน าไปวางแผนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวน วิธีสอนโดยใช้การแก้ปัญหา วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ วิธีสอนโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้าง
ความคิดรวบยอด วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางภาษา วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความ
ตระหนัก วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างเจตคติ วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม และวิธีโดยใช้
กระบวนการปฏิบัติ วิธีสอนเชิงกระบวนการที่น าเสนอในบทนี้เรียบเรียงขึ้นเพ่ือให้เป็นระบบ มีข้ันตอน
ที่สามารถน าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2553: 

308-318) 

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวน 

 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวน เป็นวิธีสอนที่มีแนวคิดจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ที่เน้นการค้นพบความรู้จากกระบวนการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปัญหา และมีการเสนอ
แนวคิดในการน าความรู้ไปใช้ 
 1. จุดมุ่งหมาย 

  จุดมุ่งหมายของวิธีสอนโดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวนเน้นทักษะแก้ปัญหา 

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาทักษะการคิด การตั้งสมมติฐาน  การวางแผนเพ่ือ 

เก็บรวบรวมข้อมูล และทักษะการท างานร่วมกัน 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบกระบวนการสืบสวนสอบสวน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวน มีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหาและท าความเข้าใจ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน ให้ผู้เรียนตระหนัก
ในปัญหาโดยผู้สอนใช้ค าถาม ข้อความ รูปภาพข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรืออาจสาธิตกิจกรรมเพ่ือให้
ผู้เรียนได้สังเกต รับรู้พร้อมกับตั้งปัญหาให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายเพื่อท าความเข้าใจปัญหา 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดสมมุติฐาน 

  เป็นขั้นผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายจากข้อมูล สถานการณ์ปัญหา หรือหัวข้อ
ปัญหาที่น าเสนอ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและคาดคะเน
ค าตอบของปัญหานั้นๆเพ่ือก าหนดสมมติฐาน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมูล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือตอบปัญหา 
หรือทดสอบสมมติฐานที่คาดคะเนไว้ โดยวางแผนว่าแหล่งข้อมูลมีที่ไหนบ้าง วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจะเก็บ
อย่างไร การแบ่งงานและก าหนดเวลาว่าใครรับผิดชอบอะไร และให้แล้วเสร็จเมื่อไร ผู้เรียนแต่ละคน 
แต่ละกลุ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่วางแผนไว้ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบสมมุติฐาน    
  เป็นขั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าข้อมูลที่รวบรวมตามที่มอบหมายมาวิเคราะห์ โดยให้ผู้เรียน 

น าข้อมูลที่รับผิดชอบมาเสนอต่อกลุ่มย่อย และอภิปรายตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์
สังเคราะห ์และประเมินข้อมูลเพื่อทดสอบว่าเป็นตามสมมติฐานที่คาดคะเนไว้หรือไม่ 
  ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุปค าตอบ 

  ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันกันอภิปรายสรุปค าตอบที่ต้องการ โดยการสรุปนั้นจะต้องเป็น
ความเห็นส่วนใหญ่ของกลุ่ม ผู้สอนคอยให้ข้อเสนอแนะและความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือผู้เรียนได้เรียนรู้ 
มโนทัศน์ หรือการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตามหลักการ ทฤษฎี 
  ขั้นที่ 6 ขั้นน าไปประยุกต์ใช้ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนแนะน าให้ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาข้อสรุป เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
อีกครั้งหนึ่ง แล้วให้ผู้ เรียนยกตัวอย่างในชีวิตประจ าวันที่ต้องอาศัยค าตอบหรือข้อสรุปนี้ และ 

น าข้อสรุปนี้ไปอธิบายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

  การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวนสามารถใช้ได้      
ทั้งเนื้อหาที่ทดลอง และเนื้อหาที่ไม่ใช้การทดลอง สิ่งที่ส าคัญที่ควรค านึงในการน าวิธีสอนนี้ไปใช้คือ
การก าหนดสถานการณ์เพ่ือให้เกิดปัญหาควรให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และเป็นสถานการณ์ที่
สร้างความสนใจ หรือความสงสัยที่ต้องการค้นหาค าตอบ ผู้สอนควรต้องตรวจสอบการท างานร่วมกัน
ของผู้เรียนเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ อีกประการที่ส าคัญในการจัดการเรียน
การสอนช่วงแรก ผู้สอนควรแนะน า ท าความเข้าใจ แสดงตัวอย่างการตั้งสมมติฐานให้ผู้เรียนเข้าใจ
อย่างดี ทั้งนี้เพราะสมมติฐานจะน าไปสู่การวางแผนค้นหาค าตอบ 
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วิธีสอนโดยใช้การแก้ปัญหา 
 วิธีสอนโดยใช้การแก้ปัญหามีพ้ืนฐานมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่นเดียวกับวิธีสอน
แบบสืบสวนสอบสวน แตกต่างกันที่วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนผู้เรียนจะได้รับความรู้ มโนทัศน์  
(Concept) แต่การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การแก้ปัญหา ผู้เรียนควรมีความรู้ มโนทัศน์ใน
เรื่องท่ีจะแก้ปัญหาก่อน เมื่อได้รับปัญหาจึงน าความรู้ มโนทัศน์ที่เรียนรู้ใช้ในการแก้ปัญหา 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบแก้ปัญหา 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใช้การแก้ปัญหามีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกตและก าหนดปัญหา 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ หรือข้อมูลที่น าไปสู่ปัญหา หรืออภิปรายยกประเด็น
ปัญหาที่จะต้องแก้ไขให้ผู ้เรียนได้รับทราบ การน าเสนอปัญหาอาจท าโดยซักถาม  ใช้ข้อความ
บทความ รูปภาพ ข่าวสารหรือสถานการณ์อ่ืนใดก็ได้ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่น าเสนอโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน 

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาซึ่งมีหัวข้อพิจารณาดังนี้ 
  2.1 วิเคราะห์แยกแยะประเด็นปัญหาแล้วจัดล าดับความส าคัญ 

  2.2 วิเคราะห์หาสาเหตุแห่งปัญหาว่าปัญหาน่าจะเกิดจากสาเหตุใดบ้างและสาเหตุนั้นมี
สาเหตุย่อยๆอะไรอีกหรือไม่ 
  2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาในแต่ละสาเหตุแล้วจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ
เหล่านั้น 

  กรณีมีปัญหาหลายปัญหาที่จะแก้ไขควรเลือกปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไข  1 ปัญหาโดย 

เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเหล่านั้น จากนั้นเลือก
ปัญหาส าคัญท่ีสุดด าเนินการแก้ไข 

  ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างทางเลือก 

  เป็นขั้นที่ผู้ สอนเปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนเสนอแนวทางที่ จะแก้ปัญหาหรือสาเหตุ 
แห่งปัญหาแต่ละสาเหตุอย่างหลากหลายว่าสาเหตุนั้นๆมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ผลดีและผลเสีย ความเหมาะสมและไม่เหมาะสม วิธีการแก้ปัญหาที่เสนอมาและร่วมกัน
พิจารณาเลือกเอาวิธีการแก้ปัญหาที่คิดว่าดีที่สุดมาด าเนินการแก้ไข โดยผู้สอนอาจก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบให้แต่ละคนด าเนินการก็ได้ ขั้นนี้เปรียบเสมือนการวางแผนปฏิบัติงานนั่นเอง 
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  ขั้นที่ 4 ขั้นเก็บข้อมูลประเมินทางเลือก 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้แล้วบันทึกผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบว่าได้ผลหรือไม่ อย่างไร มีการปรับปรุงแก้ไขทางแก้ปัญหานั้นอย่างไร ถ้าทางเลือกแก้ปัญหา
ไม่ได้ผลควรพิจารณาหาทางเลือกอ่ืนมาด าเนินการพร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุป 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาโดยสรุปออกมาเป็นแนวทาง    
ในการแก้ปัญหานั้นๆพร้อมทั้งการวิเคราะห์ผลที่จะเกิดจากการแก้ปัญหาตามแนวทางที่สรุป 

 การเรียนการสอนตามวิธีสอนโดยใช้การแก้ปัญหา น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ค่อนข้างแพร่หลายในหลายวิชาไม่ใช่เพียงวิชาวิทยาศาสตร์ แต่การแก้ปัญหาทางด้านสังคมก็มี
ความส าคัญ และต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากในการแก้ปัญหา เพราะปัญหาทางสังคมมีหลายมิติ
เข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้เรียนอาจต้องใช้การคิดที่รอบคอบ ไตร่ตรอง ประเมินทางเลือกที่สามารถแก้ปัญหา
และมีผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนที่จะเกิดขึ้นน้อยที่สุด ในการจัดการเรียนการสอนตามวิธีนี้ผู้สอน
จ าเป็นต้องให้ผู้เรียนมีความรู้ มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาที่ชัดเจนเพียงพอในการ
แก้ปัญหา ถ้าไม่เพียงพอควรส่งเสริมความรู้ให้ผู้เรียนให้เพียงพอก่อน หรือไม่ก็มีขั้นตอนให้ศึกษา
เพ่ิมเติมความรู้ที่เก่ียวข้อง 
 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์น าเสนอ 2 วิธี ได้แก่กระบวนการสร้างทักษะ
ทางการคิดค านวณ และกระบวนการสร้างทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ดังนี้ 
 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างทักษะทางการคิดค านวณ 

 ทักษะทางคิดค านวณเป็นทักษะพ้ืนฐานส าคัญทางคณิตศาสตร์ ผู้เรียนต้องมีความรู้  
ความเข้าใจเป็นเบื้องต้น และจึงส่งเสริมทักษะทางการคิดค านวณ เพ่ือให้เกิดความช านาญใน  

การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ต่อไป การเรียนการสอนที่ท า
ให้เกิดทักษะสอดคล้องกับกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ของธอร์นไดค์  

 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมทักษะทางการคิดค านวณ 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างทักษะทางการคิดค านวณ 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างทักษะทางการคิดค านวณมีดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความคิดรวบยอด 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนยกตัวอย่างสถานการณ์ท่ีสามารถสรุปเป็นตามกฎหรือทฤษฎีหลายตัวอย่าง
เมื่อผู้เรียนเข้าใจ แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันยกตัวอย่างอ่ืนๆที่เป็นตามกฎสูตรทฤษฎีที่จะสอนให้มากๆ    
จากนั้นสรุปท าความเข้าใจมโนทัศน์ หรือความคิดรวบยอด (Concept) หรือผู้สอนใช้การอภิปรายเกี่ยวกับ
หลักการ นิยามและสัญลักษณ์ท่ีเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนพร้อมยกตัวอย่าง  
  ขั้นที่ 2 ขั้นสรุปเป็นสูตร กฎ ทฤษฎี 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนอภิปรายประเด็นส าคัญๆที่จะประกอบเป็นกฎ  สูตร 
ทฤษฎีบทจากตัวอย่าง หรือจากการอภิปราย แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปหลักการ กฎ สูตร ทฤษฎีบท 

  ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกการใช้ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนสาธิตหรือยกตัวอย่างวิธีการใช้หลักการ กฎสูตรทฤษฎีบท แล้วให้
ผู้เรียนฝึกการใช้กฎ สูตรทฤษฎีเพ่ือให้เกิดความช านาญ โดยการให้ท าแบบฝึกหัดที่ครอบคลุมความรู้ 
ที่เรียน 

  ขั้นที่ 4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนสาธิตวิธีตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบตลอดจนหาขั้นตอนที่ผิด 

เมื่อได้ค าตอบไม่ถูกต้อง แล้วให้ผู้เรียนฝึกตรวจสอบค าตอบและหาจุดผิดพลาดเฉลยวิธีการท าให้ผู้เรียน
ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ 
 การท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดค านวณสิ่งส าคัญคือการให้ท าแบบฝึกหัดอย่างมีระบบ 
อาจใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือนในการฝึก ซึ่งควรค านึงถึงแนวคิดการเรียนแบบรอบรู้ด้วย 
การฝึกควรเริ่มด้วยฝึกด้วยตนเองก่อน แล้วให้มีการตรวจสอบ แก้ไข เรียนรู้ ระหว่างคู่ หรือระหว่าง
กลุ่ม หรือให้ฝึกทั้งเป็นคู่ และเป็นกลุ่ม โดยต้องให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนสามารถท าแบบฝึกหัด 

ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 70-80 เป็นการยืนยันว่าผู้เรียนเข้าใจอย่างรอบรู้ในบทเรียน 

 วิธีสอนแบบกระบวนการสร้างทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเป็นทักษะที่ส าคัญและต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความเข้าใจ 
และทักษะการคิดค านวณ และที่ส าคัญคือความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเชิงภาษา ตีความ
แปลความโจทย์ปัญหา และแยกแยะได้ว่าปัญหาคืออะไร และจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร ผู้เรียน
จะต้องแปลงปัญหาที่เป็นโจทย์ทางภาษา เป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์ แล้วใช้ความสามารถด้าน  

ความเข้าใจ และทักษะการคิดค านวณคิดหาค าตอบของโจทย์ที่ก าหนด 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
 



190 

 

 
ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

บทที ่6 วิธีสอนเชิงระบวนการ 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนสาธิตการวิเคราะห์โจทย์เชิงภาษาเป็นภาษาคณิตศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์ว่าวิเคราะห์โจทย์เพ่ือทราบว่าโจทย์ก าหนดอะไรให้บ้าง  มีอะไรที่สัมพันธ์กันหรือมีอะไร 

ที่เก่ียวข้องกัน และโจทย์ต้องการทราบอะไร 

  ผู้สอนควรให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์โจทย์เชิงภาษาเป็นภาษาคณิตศาสตร์ที่มีลักษณะคล้ายกัน
ในบทเรียนที่สอนหลายๆตัวอย่างแล้วจึงน าเสนอโจทย์ปัญหาที่ต้องการให้เรียนในครั้งนี้ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นก าหนดขั้นตอนปฏิบัติ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาขั้นตอนในการด าเนินการแก้ โจทย์ปัญหา 
โดยให้ระบุข้อมูลและความรู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา ก าหนดตัวไม่ทราบค่าแปลงโจทย์เป็นสัญลักษณ์
และวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยเพ่ือน าไปสู่ค าตอบที่ต้องการว่าจะท าหรือค้นหาอะไรก่อน-หลัง 
  ขั้นที่ 3 ขั้นลงมือแก้ปัญหา 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนลงมือแก้ปัญหาโจทย์ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้เป็นขั้นๆอาจให้
ท าร่วมกันเป็นกลุ่ม แต่ในระยะแรกต้องให้ทุกคนท าเป็นรายบุคคลแล้วจึงอภิปราย น าเสนอ หารือในกลุ่ม
โดยผู้สอนตรวจสอบความส าเร็จในแต่ละข้ันตอนพร้อมแก้ไขข้อบกพร่อง 
  ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบค าตอบ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้ เรียนตรวจสอบค าตอบ ค้นหาข้อผิดพลาดในแต่ละขั้นตอน 

การแก้ปัญหาและด าเนินการแก้ไข โดยผู้สอนเสนอแนะวิธีตรวจสอบค าตอบถ้าหากค าตอบผิดจะต้องหา
แล้วให้ผู้เรียนตรวจสอบด้วยตนเอง ผู้สอนเฉลยวิธีตรวจสอบและแก้ไขตรวจผลงานของผู้เรียน แล้วให้
ผู้เรียนแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด 

 ในการแก้โจทย์ปัญหาผู้เรียนต้องอาศัยความสามารถทั้งด้านความเข้าใจ ทักษะการคิด
ค านวณ และความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางภาษา เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์ การจัด 
การเรียนการสอนโดยทั่วไปผู้สอนจะเริ่มต้นด้วยการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนทั้งชั้น ผู้เรียนที่เรียน
เก่งส่วนใหญ่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดี แต่คนเรียนอ่อนมักประสบปัญหาไม่สามารถท าได้โดยทันที  
ในการฝึกให้ผู้เรียนแก้โจทย์ปัญหาอาจใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยอาจให้เริ่มจากฝึกท า
ร่วมกันทั้งกลุ่มจนเข้าใจ แล้วจึงให้ท าเป็นคู่ และสุดท้ายให้ท าเป็นรายบุคคล  
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วิธีสอนโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 การคิดวิจารณญาณ เป็นการคิดระดับสูงที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน โดยเฉพาะ
ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคดิจิตอล เพราะข้อมูลต่างๆหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตอย่างมากมาย สะดวก
และรวดเร็ว รวมทั้งปัญหาต่างๆในชีวิตประจ า ในสังคม ก็มีความซับซ้อน มีหลายมิติ ต้องอาศัยเหตุผลทั้ง
ทางตรรกศาสตร์ เหตุผลเชิงจริยธรรม และเหตุผลเชิงสังคม ผู้เรียนจึงต้องมีวิจารณญาณในการคิด มี
ความสามารถในการไตร่ตรอง และมีความรอบคอบในการตัดสินใจ 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกต 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ ข้อมูลให้ผู้เรียนพิจารณา ขั้นสังเกต เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดความรู้ความเข้าใจได้ความคิดรวบยอด และสรุปเป็นใจความส าคัญครบถ้วนตรงตามหลักฐานข้อมูล
อาจเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในสังคม ชีวิตประจ าวันที่มีค าตอบของปัญหาที่หลากหลาย 

  ขั้นที่ 2 ขั้นอธิบาย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบค าถามแสดงความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ 

สิ่งที่ก าหนดให้ โดยเน้นการใช้เหตุผล หลักการ กฎเกณฑ์ โดยอ้างหลักฐานหรือข้อมูลประกอบที่
เชื่อถือได้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นรับฟัง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้ เรียนร่วมกันวิพากษ์  วิจารณ์แนวคิดที่ เสนอไว้อย่างกว้างขวาง       
แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนพิจารณาแนวคิดตามเหตุผลที่เกิดจากการวิพากษ์ วิจารณ์โดยไม่ใช้อารมณ์หรือ
ยึดติดกับความคิดเดิมที่มีอยู่ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอกิจกรรมเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึง
ของเหตุผลต่างๆที่ผ่านการวิพากษ์ วิจารณ์ สรุปจัดกลุ่มเหตุผลที่เป็นพวกเดียวกัน พร้อมเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล ข้อดี ข้อจ ากัดของแต่ละเหตุผลที่อธิบายทางเลือกแต่ละทางเลือก 

  ขั้นที่ 5 ขั้นวิเคราะห์และสรุป 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอเหตุการณ์ค ากล่าวแนวคิดหรือการกระท าแล้วจ าแนกจุดเด่น
จุดด้อยส่วนดีส่วนเสีย ส่วนส าคัญ ส่วนไม่ส าคัญด้วยเหตุผลและร่วมกันสรุปทางเลือกที่มีเหตุผลที่ดี
ที่สุด มีผลกระทบทางบวกมากท่ีสุด 
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 ในการส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความจ าเป็นที่ผู้สอนต้องเตรียมสถานการณ์ 
ที่ส่งเสริมการคิดวิจารณญาณ โดยค าตอบของปัญหาอาจมีหลายทางเลือก แต่ละทางเลือกจะมีข้อดี
และข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องอธิบายความแตกต่างกันด้วยเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ ทางกฎเกณฑ์
ของสังคม เหตุผลทางจริยธรรม และเหตุผลเชิงสังคมวิทยา นอกจากสถานการณ์ที่ดีแล้วการเรียน 

การสอนจะประสบผลส าเร็จเมื่อผู้เรียนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดประเมินค่าเพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบใน  

การแก้ปัญหา การเตรียมการคิดพ้ืนฐานเหล่านี้ก็เป็นที่ผู้สอนควรได้ฝึกผู้เรียนด้วยก่อนส่งเสริมการคิด
วิจารณญาณ 

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

 ความคิดรวบยอด (Concept) มีค าที่ใช้หลายค าได้แก่ มโนทัศน์ มโนมติ หรือสังกัป เป็น
ความรู้พ้ืนฐานส าคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆของผู้เรียน และความเข้าใจ
เหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ความรู้ที่เชื่อมโยงประสานกัน การเกิดความคิดรวบยอด 
ที่ดคีวรเน้นให้ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง ไม่ใช่การเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้บอกความคิดรวบยอดให้ผู้เรียน 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ความคิดรวบยอดด้วยตนเองของผู้เรียน 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกต 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนเสนอตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่างที่มีลักษณะแตกต่างกันของความคิด 

รวบยอดที่จะสอนกับตัวอย่างที่มีความคิดรวบยอดที่ตรงกันข้าม หรือยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่มี
ลักษณะแตกต่างกันทั้งสิ่งที่เป็นความคิดรวบยอดที่จะสอนและไม่ใช้ความคิดรวบยอดที่จะสอนแล้ว
แยกเอาเฉพาะตัวอย่างที่เป็นความรวบยอดที่จะสอนมาไว้พวกเดียวกัน และตัวอย่างที่ไม่ใช่ไว้อีกพวก
หนึ่งให้ผู้เรียนพิจารณา สังเกต 

  ขั้นที่ 2 ขั้นจ าแนกความแตกต่าง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาว่าจากตัวอย่างที่ให้มาหลายๆตัวอย่างของ
ความคิดรวบยอดนั้นมีอะไรบ้างที่แตกต่างกัน (ระบุสิ่งที่แตกต่างบอกมาให้ได้) 
  ขั้นที่ 3 ขั้นหาลักษณะร่วม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาว่าจากตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ให้มานั้นมี
อะไรบ้างที่เหมือนกัน (ระบุสิ่งที่เหมือนกันออกมาให้ได้) 
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  ขั้นที่ 4 ขั้นระบุความคิดรวบยอด 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปภาพรวมเกี่ยวกับความเหมือนจากตัวอย่างที่ให้มาเป็น
นิยาม ค าจ ากัดความ วิธีการ หลักการหรือความคิดรวบยอดของสิ่งที่ก าหนดในบทเรียน 

  ขั้นที่ 5 ขั้นทดสอบและน าไปใช้ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายความคิดรวบยอดหรือทดสอบใช้ความคิดรวบยอดนั้นๆ
ในสถานการณ์ต่างๆ อาจให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ือที่ผู้เรียนจะบอกได้ว่าอะไรบ้างที่เป็น หรือไม่เป็น
ความหมายของความคิดรวบยอดนั้นๆ 

 การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอดด้วยตนเอง สิ่งส าคัญคือการน าเสนอ
ตัวอย่างที่เหมาะสม และครอบคลุมความคิดรวบยอดที่จะให้ผู้เรียนเกิด ผู้สอนต้องเตรียมข้อมูลที่เป็น
ตัวอย่างเป็นอย่างดีซึ่งต้องสอดคล้องกับความคิดรวบยอดที่สอน ในบางกรณี เช่นผู้เรียนชั้นเล็กๆ 
ผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอดตามความคิดของตนเองก่อน อาจไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชา ก็ให้ฝึกไปก่อนแล้วผู้สอนจึงจัดกิจกรรมให้ค้นพบความคิดรวบยอดท่ีถูกต้อง 
 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านการเขียน 

 การเขียนเป็นความสามารถที่ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง เพราะต้องสื่อความรู้ 
ความคิด ออกมาเป็นตัวอักษรให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ ซึ่งต้องให้ถูกต้องตามหลักการของภาษา ใช้ภาษาที่มี
ความหมาย สื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจ และประทับใจ 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนของผู้เรียน 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการทางภาษาด้านการเขียน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามกระบวนการทางภาษาด้านการเขียนมี 2 วิธี มีดังนี ้
  วิธีสอนโดยใชก้ระบวนการทางภาษาด้านการเขียนรูปแบบที่1 การเขียนทั่วไป 

  ขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจสัญลักษณ์สื่อรูปภาพรูปแบบ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสัญลักษณ์ รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสื่อรูปธรรมที่เกี่ยวกับค า
กลุ่มค า ประโยค ถ้อยค า ส านวนต่างๆที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียน 

  จากนั้นผู้สอนน าเสนอแบบฟอร์ม รูปแบบ องค์ประกอบที่ส าคัญๆของสิ่งที่จะเรียน   
เช่น น าเสนอการเขียนแบบฟอร์มจดหมาย น าเสนอองค์ประกอบที่ส าคัญๆของการย่อความ การเขียน
เรียงความ เป็นต้น 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความคิดรวบยอด 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนใช้สื่อวัสดุ-อุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ อภิปรายสรุปความหมายของค า
กลุ่มค า ประโยค ถ้อยค า ส านวนโดยพยายามให้ผู้เรียนอธิบายความหมายของค า กลุ่มค าประโยค 
และถ้อยค า ส านวนด้วยตนเอง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความหมาย และวิธีการเขียนในแต่ละ
องค์ประกอบของแบบฟอร์มโดยมีตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในแต่ละ
องค์ประกอบ 

  ขั้นที่ 3 ขั้นสื่อความหมายความคิด 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนเรื่องราวโดยใช้ค า หรือกลุ่มค า หรือประโยค หรือถ้อยค า 
ส านวนที่เรียน เช่นให้แต่งเรื่องที่มีกลุ่มค า ประโยค ถ้อยค า ส านวนที่ผู้เรียนชอบเป็นต้น 

  จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนตามรูปแบบตามองค์ประกอบด้วยตนเอง  เช่นเขียน
จดหมายตามรูปแบบได้ เขียนย่อความได้ถูกต้องตามรูปแบบ 

  ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความสามารถ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนน าเสนอผลงาน แล้วให้เพ่ือนในชั้นร่วมกันวิพากษ์ 
วิจารณ์งานเขียน เพ่ือน าข้อคิดเห็นไปพัฒนางานเขียนของตนเอง 
  วิธีสอนโดยใชก้ระบวนการทางภาษาด้านการเขียนรูปแบบที่ 2 การเขียนเน้นแนวคิดบลูม 

  ขั้นที่ 1 ขั้นความรู้ความเข้าใจ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนอภิปรายความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค ถ้อยค า ส านวนต่างๆ
ตลอดจนสัญลักษณ ์รูปภาพ เครื่องหมายต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจโดยยกตัวอย่างประกอบอย่างชัดเจน 

  จากนั้นอภิปรายความหมายของแบบฟอร์มองค์ประกอบหรือหลักการส าคัญๆของสิ่งที ่   
จะเรียน เช่น แบบฟอร์มการเขียนจดหมาย หลักการย่อความให้ผู้เรียนเข้าใจโดยยกตัวอย่างประกอบ 

ที่ชัดเจน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นน าไปใช้ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน และเขียนโดยใช้ค ากลุ่มค าประโยคและส านวนต่างๆ
จนสามารถสื่อสารได้เช่นให้เขียนโดยใช้ส านวนที่ก าหนดให้ 
  จากนั้นให้ผู้เรียนพูดและเขียนตามแบบฟอร์มหรือองค์ประกอบหรือหลักการ เช่น 
เขียนจดหมาย เขียนย่อความ เขียนเรียงความตามแบบหรือหลักการเป็นต้น 

  ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ 

  เป็นขั้นผู้สอนน าเสนอบทความ หรือข้อความอ่ืนๆ ที่มีกลุ่มค า ประโยค ถ้อยค า ส านวน
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย แล้วให้วิเคราะห์โครงสร้างค า กลุ่มค า ประโยค ถ้อยค า ส านวน สัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ถึงความหมายของรูปแบบ องค์ประกอบ หรือหลักการของสิ่งทีเ่รียน 
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เช่น วิเคราะห์รูปแบบของการเขียนจดหมาย วิเคราะห์หลักการย่อความ เรียงความ เป็นต้น 

  ขั้นที่ 4 ขั้นสังเคราะห์ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งเรื่อง เล่าเรื่องโดยใช้ค า กลุ่มค า ประโยค ถ้อยค า ส านวน
สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายต่างๆด้วยตัวผู้เรียนโดยก าหนดความยาวของเรื่องและจ านวนของค า
กลุ่มค า ประโยค ถ้อยค า ส านวนโดยใช้รูปแบบองค์ประกอบ หรือหลักการที่เรียนมาแล้วโดยใช้
ส านวนภาษาของตนเอง เช่นแต่งจดหมาย เขียนย่อความ เขียนเรียงความ เขียนเรื่องราวประกอบ
ภาพ 

  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินค่า 
  เป็นขั้นผู้เรียนให้จัดแสดงผลงานหรือรายงานผลงานหรือตรวจผลงานของคนอ่ืน เพ่ือเกิด
ความภูมิใจโดยใช้เกณฑ์ที่ก าหนดให้ เช่น ดีมาก ดี ปานกลางหรือพอใช้ ผู้สอนชมเชยให้ขวัญก าลังใจ
ผู้เรียน 

 การส่งเสริมการเขียนจะประสบผลส าเร็จต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และต้องควบคู่ไปกับ
ความสามารถในการอ่าน ผู้เรียนที่รักการอ่าน อ่านมาก จะท าให้มีความสามารถในการเขียนได้ดี  
จึงควรเริ่มให้ผู้เรียนได้อ่านเรื่องราวที่สนใจ และเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเขียน และการเขียนถ้าจะให้เป็น
ระบบและมีแนวทางควรให้ผู้เรียนได้ฝึกการท าแผนภูมิโครงเรื่องที่จะเขียนก่อน ซึ่งอาจท าในรูปของ 
ผังกราฟิก 

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก 

 ความตระหนักในปัญหาสังคม เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญควรส่งเสริมให้เกิดกับผู้เรียน เพราะ
ทุกคนย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ท าให้บุคคลในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข การสร้างความตระหนักจะใช้วิธีให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหาสังคม แล้วให้
ผู้เรียนอภิปราย วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้าสังคมเผชิญกับปัญหา 

ที่ก าหนด 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมความตระหนักในปัญหาสังคม และพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างความตระหนัก 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างความตระหนัก มีดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นเผชิญสถานการณ์ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ ข้อมูลที่เป็นปัญหาสังคม จากข้อความหรือ 

ข่าวจากสิ่งพิมพ์ต่างๆแก่ผู้ เรียนแล้วกระตุ้นให้ผู้ เรียนตระหนักในปัญหาโดยใช้ค าถามเกี่ยวกับ
ความส าคัญของปัญหา  
  ขั้นที่ 2 ขั้นอธิบาย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอธิบาย เนื้อหา เรื่องราว เหตุการณ์ จากสถานการณ์ 
ที่ก าหนด 

  ขั้นที่ 3 ขั้นวิจารณ์ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนอภิปรายจากข้อมูลเหตุการณ์สถานการณ์ที่น าเสนอแล้ว
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับผลดี-ผลเสีย ประโยชน์-โทษ
ผลกระทบต่อตนเองครอบครัวสังคม 

  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลอภิปรายและร่วมกับสรุปเกี่ยวกับผลดี -ผลเสีย
ผลกระทบทั้งระยะสั้น ระยะยาว และประเด็นอ่ืนๆเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา หรือผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมแล้วท ารายงาน แล้วน ามาจัดบอร์ดหรือป้ายนิเทศ 

 การเรียนการสอนเพ่ือการสร้างความตระหนักในปัญหาสังคมจะให้ประสบผลส าเร็จผู้สอน
จะต้องเตรียมสถานการณ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของสังคม และต้องใช้
ความสามารถในการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง ซึ่งอาจต้องให้เวลาผู้เรียนใน
การศึกษาความรู้ ประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัญหานั้นๆด้วย 

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างเจตคติ 
 เจตคติ (Attitude) เป็นความรู้สึก นึกคิดต่อสิ่งต่างๆ เจตคติที่ดีจะท าให้บุคคลมีแรงจูงใจ 
ในการเรียนรู้ ในการท ากิจกรรมต่อสิ่งเหล่านั้น การปลูกฝังเจตคติที่ดีอาจท าได้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
โดยการเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นผลดี และสิ่งที่เป็นผลทางลบ  
 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมเจตคติเกี่ยวกับสิ่งต่างๆของผู้เรียน 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างเจตคติ 
  ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างเจตคติ มีดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นเผชิญสถานการณ์ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ การกระท า หลักการทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับการมีเจตคติที่ดีและเจตคติท่ีไม่ดีที่ต้องการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกตและรับรู้ร่วมกัน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความคิด หลักการ
การกระท าว่ามีผลดี-ผลเสียมีประโยชน์-โทษ หรือมีผลกระทบระยะสั้น-ยาวการกระท าใดเหมาะสม
การกระท าใดไม่เหมาะสม แนวทางปฏิบัติที่ดีควรเป็นอย่างไร 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนสรุปแนวคิด หลักการ การกระท า แนวปฏิบัติที่ควรยึดถือ
ปฏิบัติด้วยเหตุผลและความพอใจของผู้เรียน 

 การเรียนการสอนที่สร้างเจตคติที่ดีอาจต้องเริ่มต้นก่อนที่พัฒนาหรือการสร้างค่านิยมที่ดี 
ในสังคม เพราะการสร้างค่านิยมต้องเริ่มต้นจากการชื่นชอบสิ่งนั้นก่อน การเรียนการสอนที่สร้าง   
เจตคติจะประสบผลส าเร็จ เมื่อผู้สอนสามารถแสดงตัวอย่างที่ชัดเจนระหว่างสิ่งที่ควรกระท า และสิ่งที่
ไม่ควรกระท ามีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ และโทษต่อผู้เรียน และสังคม 

 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม 

 ค่านิยม (Value) เป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือปฏิบัติ ค่านิยมทางสังคม (Social Value) เป็นสิ่งที่
บุคคลของสังคมยึดถือร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติ การสร้างค่านิยมที่เหมาะสม
ที่สิ่งจ าเป็น เพ่ือให้บุคคลอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข กระบวนการสร้างค่านิยมควรเน้นให้
ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมในชีวิตจริงของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์และค้นพบค่านิยมที่ดีด้วยตนเอง 
 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน 

 2. ขั้นการเรียนการสอนกระบวนการสร้างค่านิยม 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการสร้างค่านิยม มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเผชิญสถานการณ์ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าสถานการณ์  ตัวอย่างการ กระท าที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม        
ให้ผู้เรียนพิจารณาเปรียบเทียบ รับรู้และจ าแนกกระท าทั้งสองประเภท 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นประเมินเชิงเหตุผล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์ วิจารณ์การกระท าของตัวละคร หรือ
บุคคลในสถานการณ์ตัวอย่างว่าเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย หรือเหมาะสม-ไม่เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

  ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดค่านิยม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนก าหนดจุดยืนความเชื่อ ความพอใจแนวทางปฏิบัติ
แนวทางท่ีจะไม่ปฏิบัติส าหรับตัวผู้เรียนเอง พร้อมระบุเหตุผลที่จะเลือกปฏิบัติ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นวางแนวปฏิบัติ 
  ผู้สอนให้ผู้เรียนก าหนดแนวทางส าหรับปฏิบัติในสถานที่จริงโดยมีผู้สอนร่วมรับทราบ
กติกาข้อปฏิบัติและให้การสนับสนุน 

  ขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติด้วยความชื่นชม 

  ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ โดยผู้สอนให้การเสริมแรงระหว่างปฏิบัติ
แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนบังเกิดความชื่นชมยินดีพร้อมทั้งให้ผู้เรียนบันทึกกิจวัตรประจ าวันของตนเอง
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ มีการน าเสนอผลการปฏิบัติเป็นระยะ เพ่ืออภิปราย ให้ข้อแนะน าเพ่ือพัฒนา 

การปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา หรือสร้างค่านิยมที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียน ผู้สอนจะต้อง
เตรียมสถานการณ์ที่เหมาะสม และกระตุ้นความรู้สึกของผู้เรียนให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่า
ของค่านิยมที่เหมาะสม และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความรู้สึกอย่างทั่วถึง 
 

วิธีสอนโดยใช้กระบวนการปฏิบัต ิ

 ทักษะปฏิบัติ (Performance Skill) เป็นทักษะที่หลายวิชาต้องท าให้เกิด เช่น พลศึกษา 
ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรี หรือในอีกหลายวิชาอ่ืนๆที่มีเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เช่น
วิชาช่าง การปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้สังเกต และเลียนแบบ
การปฏิบัติที่ถูกต้องก่อน แล้วจึงให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์การปฏิบัติของตนเอง   
 1. จุดมุ่งหมาย 

  เพ่ือส่งเสริมทักษะปฏิบัติที่ถูกต้องของผู้เรียน 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนกระบวนการปฏิบัติ 
  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามกระบวนการปฏิบัติ มีดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกต –รับรู้ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนสาธิตการกระท า ทักษะปฏิบัติ ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน พร้อมอธิบาย
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ  อาจจะใช้วิดีทัศน์สไลด์หรือ
อ่ืนๆประกอบการอธิบายก็ได้ หรืออาจจะใช้หลายวิธีด้วยกันก็ได้ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นท าตามแบบ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนสาธิต หรือดูวีดิทัศน์ ชมสไลด์ ที่น าเสนอขั้นตอนตัวอย่างแต่ละขั้นตอน
แล้วให้ผู้เรียนท าตามโดยพยายามท าจากขั้นพ้ืนฐานสู่ขั้นที่ซับซ้อนขึ้น 

  ขั้นที่ 3 ขั้นท าเองโดยไม่มีแบบ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเองโดยไม่ต้องท าให้ดูและให้ฝึกปฏิบัติให้ครบถ้วน
กระบวนการท างานตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตัวผู้เรียนเอง ผู้สอนเพียงแต่ให้ค าแนะน าแก้ไข 

  ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกให้ช านาญ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความช านาญหรือท าได้เองโดย
อัตโนมัติซึ่งอาจเป็นผลงานชิ้นเดิมหรืองานที่คิดขึ้นใหม่ก็ได้ 
 การเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัติที่ซับซ้อน อาจต้องแบ่งเป็นทักษะย่อยๆให้เกิด
ความช านาญแต่ละทักษะย่อยๆก่อนแล้วจึงให้ผู้เรียนได้น าทักษะย่อยๆนั้นมาท าอย่างต่อเนื่อง 
 

บทสรุป 

 วิธีสอนเชิงกระบวนการเป็นวิธีสอนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการต่างๆ
โดยขั้นตอนการเรียนการสอนจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างกลมกลืนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด วิธีสอนเชิงกระบวนการในบทนี้มี 10 วิธี 
 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสืบสวนสอบสวน เป็นวิธีสอนที่มีพ้ืนฐานมาจากขั้นตอน วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ มุ่งส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในค้นหาค าตอบ ผู้เรียนจะเรียนรู้บทเรียน 
มโนทัศน์จากกระบวนการสืบสวนสอบสวน โดยปกตินิยมให้เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย  
 วิธีสอนโดยใช้การแก้ปัญหา เป็นวิธีสอนที่มีพ้ืนฐานมาจากขั้นตอน วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เช่นกัน ต่างกันที่ผู้เรียนควรมีมโนทัศน์ และใช้มโนทัศน์ หรือความรู้ที่มีในการแก้ปัญหาที่ก าหนด และ
นิยมให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย 

 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มี 2 วิธีคือ กระบวนการสร้างทักษะทางการคิด
ค านวณ เน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความคล่องแคล่วในการค้นหาค าตอบในการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เน้นการส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา วางแผน และแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
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 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นวิธีสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดระดับสูง ที่มีความไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการพิจารณาค้นหาทางเลือกในการ
แก้ปัญหา 
 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนรู้เรียนรู้
ความคิดรวบยอดโดยการค้นพบด้วยตนเอง 
 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการทางภาษาด้านการเขียน มี 2 วิธีคือ กระบวนการทางภาษาด้าน
การเขียน แบบทั่วไป เน้นส่งเสริมส่งเสริมการเขียนของผู้เรียนตามรูปแบบการสอนเขียนทั่วไป โดยให้
เรียนรู้ค า กลุ่มค า การใช้ภาษา และรูปแบบการเขียนต่างๆ แล้วให้ผู้เรียนเขียนผลงาน วิธี สอน โดย
ใช้กระบวนการทางภาษาด้านการเขียน แบบตามแนวคิดบลูม เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ ค า กลุ่มค า
การใช้ภาษา รูปแบบการเขียน แล้วจึงให้น าไปใช้สิ่งที่เข้าใจไปลองฝึกใช้ แล้วจึงวิเคราะห์การเขียนที่
ผู้สอนก าหนดให้ แล้วสังเคราะห์ เขียนเรื่องราวตามรูปแบบที่ก าหนด สุดท้ายน าเสนอและประเมิน 
ผลงาน 

 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก เป็นวิธีสอนที่เน้นให้ผู้เรียนตระหนักใน
ปัญหาสังคม โดยให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ แล้วอภิปราย วิพากษ์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นถึง
ปัญหา ผลดี-ผลเสีย ประโยชน์-โทษและผลกระทบจากสถานการณ ์และสรุปการเรียนรู้ 
 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างเจตคติ เป็นวิธีสอนที่เน้นปลูกฝังเจตคติของผู้เรียน โดยให้
ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีเจคติที่ดี และไม่ดี  วิเคราะห์ อภิปรายการกระท าที่
เหมาะสม ไม่เหมาะสมของการมีเจตคติที่ดี และไม่ดี เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ควรยึดถือปฏิบัติ 
 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการสร้างค่านิยม เป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมค่านิยมที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาของค่านิยมในสังคม แล้วให้วิเคราะห์ วิจารณ์
ประเมินเชิงเหตุผล เพ่ือให้ผู้เรียนก าหนดจุดยืนเกี่ยวกับค่านิยมที่เหมาะสม  
 วิธีสอนโดยใช้กระบวนการปฏิบัติ เป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาทักษะปฏิบัติอย่าง
ถูกต้อง และคล่องแคล่ว และเกิดความช านาญ         



บทท่ี 7 

วิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม 
 

 วิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือ (ที่เป็นทางการ) การเรียนการสอน
แบบ 4MAT การเรียนการสอนแบบหมวก 6 ใบ การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม     
การเรียนการสอนแบบโครงงาน การเรียนการสอนตามแนวคิด CIPPA Model วงจรการเรียนรู้แบบ 5E 

วงจรการเรียนรู้แบบ 7E การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม (STS)       
การเรียนการสอนอ่านแบบ SQ4R การเรียนการสอนอ่านแบบ KWL (Plus) การเรียนการสอนอ่าน
แบบ DR-TA และการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

การเรียนแบบร่วมมือ  
 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่เป็นวิธีสอนคือการเรียนแบบร่วมมือ 

ที่เป็นทางการ (Formal Cooperative Learning) ซึ่งถือว่าเป็นวิธีสอนใหญ่ที่ประกอบด้วยการเรียน
แบบร่วมมือหลากหลายรูปแบบ การเรียนแบบร่วมมือมีลักษณะการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มย่อย 
โดยสมาชิกทุกคนจะเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกันเพ่ือให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ ความส าเร็จของกลุ่มเกิด
จากผลการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคน ทุกคนจึงมุ่งมั่นท างานเพ่ือสมาชิกทุกคนเข้าใจบทเรียน จึงท าให้
สามารถส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือความสามารถด้านสติปัญญาของผู้เรียนได้ดี นอกจากนั้น
การเรียนแบบร่วมมือยังมีความส าคัญในการพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียน เช่น ความสามารถ    

ในการท างานร่วมกันเป็นทีม ความสามารถในสื่อสาร การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ความรัก
สามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เป็นต้น รวมทั้งสามารถพัฒนา
คุณลักษณะในตัวผู้เรียน เช่น ความเชื่อมั่นในตนเองของผู้เรียน การตระหนักในคุณค่าของตนเอง และ
ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

 การน าเสนอวิธีสอนตามแบบการเรียนแบบร่วมมือขอน าเสนอเกี่ยวกับ เงื่อนไขการเรียนรู้
ตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ เป้าหมายและผลผลิตของการเรียนแบบร่วมมือ ชนิดของกลุ่มใน 
การเรียนแบบร่วมมือ ประเภทของการเรียนแบบร่วมมือ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ 

  วิธีสอนตามแบบการเรียนแบบร่วมมือมีเงื่อนไขการเรียนรู้ตามแนวคิดของการเรียน
แบบร่วมมือ (Collaborative Approach) 5 ประการ ซึ่งสรุปไปสู่การน าไปใช้ในการเรียนแบบร่วมมือ 

ดังนี้  
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1.1  การพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) 

        การสร้างการพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกันของผู้เรียนอาจท าได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
   1.1.1 การพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (Goal Interdependence) 
หรือการมเีป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน (Group Goal) 

     กลุ่มจะมีเป้าหมายเดียวกัน สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันท าให้กลุ่มประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน เปรียบเสมือนทุกคนลงเรือล าเดียวกัน ต้องช่วยกันพาย
จนเรือถึงฝั่งตามเป้าหมาย 

   1.1.2  การพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลเพื่อได้รับรางวัลที่เป็นแรงจูงใจ (Incentive 

Interdependence) หรือการให้รางวัลเป็นกลุ่ม (Group Reward)  

     สมาชิกของกลุ่มทุกคนจะได้รับรางวัลเหมือนกันเมื่อทุกคนในกลุ่มประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ 
   1.1.3 การพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกันโดยใช้แหล่งเรียนรู้ร่วมกัน (Resource 

Interdependent) 

             การเรียนแบบร่วมมือบางชนิดผู้เรียนจะได้ใช้แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล สารสนเทศ 
วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

   1.1.4 การพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกันโดยแบ่งงานกันท าเป็นขัน้ (Sequence 

Interdependent)  

     การเรียนแบบร่วมมือบางชนิดแบ่งงานทั้งหมดเป็นขั้นตอน เป็นส่วนๆ 
สมาชิกแต่ละคนจะปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบ แล้วมาเรียนรู้ร่วมกัน 

   1.1.5  การพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกันโดยแบ่งบทบาทหน้าที่ (Role Interdependent)  

      การเรียนแบบร่วมมือบางชนิดแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ  

คนละหน้าทีแ่ละบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนจะส่งเสริม สนับสนุนให้งานของกลุ่มส าเร็จ สมบูรณ์ 
   1.1.6   การพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกันโดยใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน (Identity Interdependent) 

    การก าหนดชื่อ ธง โลโก หรือสัญลักษณ์ จะท าให้กลุ่มมีความผกูพันช่วยเหลือ 

พ่ึงพากัน 

   1.1.7   การพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกันโดยใช้แรงแรงผลักดันจากภายนอก (Outside 

force Interdependent) 

            การแข่งขันกับกลุ่มอ่ืน ท าให้ภายในกลุ่มมุ่งม่ันช่วยเหลือพ่ึงพากันเพ่ือการชนะ
ในเกมการแข่งขัน 
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   1.1.8 การพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกันโดยใช้สิ่งแวดล้อม (Environment Interdependent) 

    การให้กลุ่มท างานรว่มกันในพ้ืนที่จ ากัด พ้ืนที่เฉพาะ เช่น มุมสนามหญ้า ห้อง
เฉพาะ ห้องปฏิบัติการ จะท าให้เกิดบรรยากาศท่ีท างานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

   การเรียนแบบร่วมมือแต่ละแบบอาจมีเงื่อนไขท่ีท าให้ผู้เรียนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
หลายประการ หรือบางประการ แต่เงื่อนไขส าคัญที่ทุกแบบของการเรียนแบบร่วมมือมีคือการพ่ึงพา
อาศัยและเกื้อกูลเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (Goal Interdependence) หรือการมีเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน 
(Group Goal) และการพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลเพ่ือได้รับรางวัลที่เป็นแรงจูงใจ (Incentive Interdependence) 
หรือการให้รางวัลเป็นกลุ่ม (Group Reward) 

  1.2 การปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้ากัน (Face–to–face Interaction) 
   การปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้ากันคือการที่สมาชิกในกลุ่มพูดคุย อภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ในการเรียนควรจัดให้ผู้เรียนนั่งหันหน้าเข้าหากัน
ในขณะท างาน กิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์แบบตาต่อตา เช่น การระดมสมอง การแก้ปัญหา
ร่วมกัน การสอนเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม หรือต้องการหาประชามติของกลุ่ม การคิดระดับสูงของผู้เรียน
จะเกิดจากการสนทนาร่วมกัน 

  1.3 ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นรายบุคคล (Individual Accountability)   

   ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นรายบุคคลมีความส าคัญ และเป็นเงื่อนไข
ส าคัญมากที่จะท าให้การเรียนโดยระบบกลุ่มประสบความส าเร็จ เพราะเงื่อนไขนี้จะท าให้สมาชิก    
ทุกต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และการเรียนรู้ของตนเองจะเป็นส่วนของความส าเร็จของกลุ่ม   
ถ้าไม่ก าหนดเงื่อนไขนี้การท างานกลุ่มอาจมีเพียงบางคนที่ท า อีกหลายคนอาจไม่ได้ท างานท าให้ไม่เกิด
การเรียนรู้ การท าให้เกิดความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นรายบุคคล อาจท าได้ ดังนี้ 
   1.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและน าผลการประเมินรายบุคคล
มาเป็นผลงานของกลุ่ม ซึ่งตัวอย่างของวิธีการนี้คือหลังจากเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วจะมีการทดสอบ
เป็นรายบุคคล แล้วน าคะแนนของสมาชิกทุกคนไปเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ก็จะได้รางวัลตามเกณฑ์ โดยได้รางวัลทั้งกลุ่ม 

   1.3.2 การก าหนดงานให้สมาชิกทุกคนรับผิดชอบ สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบในงานที่มอบหมาย โดยมีเพ่ือนร่วมกลุ่มเป็นผู้สนับสนุน ประเมินงานเพ่ือนสมาชิกใน
กลุ่มเมื่อทุกคนพอใจในผลงานของสมาชิกทุกคนในกลุ่มแล้วจึงน าผลงานทั้งหมดมารวมกันเป็นผลงาน
ของกลุ่ม ผลงานของกลุ่มได้รางวัลระดับไหนทุกคนจะได้เหมือนกัน 

   1.3.3 การให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานของกลุ่มโดยการสุ่ม โดยกรณีที่กลุ่มท า
ผลงานและน าเสนอผลงาน ผู้สอนควรใช้วิธีสุ่มสมาชิกในกลุ่มน าเสนองาน การสุ่มจะท าให้สมาชิกเตรียม
ความพร้อมในการน าเสนอ ท าให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ 
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   1.3.4 การให้สมาชิกแต่ละคนเข้าไปร่วมแข่งขันตอบปัญหากับกลุ่มอ่ืน โดยปกติ
ที่นิยมกันคือให้แข่งขันกับกันโดยแบ่งระดับความสามารถคือ คนเรียนเก่งแข่งกันคนเรียนเก่ง คนเรียน
ปานกลางแข่งกับคนเรียนปานกลาง และคนเรียนอ่อนแข่งขันกับคนเรียนอ่อน 

  1.4 การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small – group Skills) 

   การใช้ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะการท างานกลุ่มย่อย เป็น
ทักษะที่บุคคลท าให้บุคคลสามารถท างานร่วมกันในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะเหล่านี้  เช่น    
การสร้างทีมงาน การสื่อสาร ความเป็นผู้น า การน า และทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
   ในการจัดการเรียนแบบร่วมมือผู้สอนควรมีการวินิจฉัยผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนขาด
ทักษะใด ผู้สอนต้องส่งเสริมทักษะเหล่านั้นก่อนเพ่ือให้การท างานร่วมกันเป็นทีมประสบความส าเร็จ 
และกรณีเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละครั้งผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนสรุปทักษะที่ได้รับเหล่านี้ด้วย 

  1.5 การใช้กระบวนการกลุ่ม (Group Process) 

   การสรุปทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การเรียนแบบร่วมมือ การไม่วิเคราะห์การปฏิบัติงานกลุ่มจะท าให้การพัฒนามีจ ากัด การวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการท างานของกลุ่มเป็นกระบวนการรู้คิด (Metacognition) ท าให้
ผู้เรียนได้พัฒนาการท างานร่วมกัน ซึ่งผู้สอนอาจให้ผู้ เรียน ได้ร่วมกันอภิปราย สรุปการเรียนรู้
กระบวนการกลุ่ม ดังนี้ 
   1.5.1 ความส าเร็จที่ได้รับในด้านทักษะทางสังคม หรือทักษะการร่วมมือ 

   1.5.2 แนวทางพัฒนาการใช้ทักษะการร่วมมือในอนาคต 

   1.5.3 การน าทักษะการร่วมมือไปใช้ในชีวิตจริงของผู้เรียน 

   1.5.4 ทักษะที่เน้นโดยเฉพาะในการเรียนครั้งต่อไป  
 2. เป้าหมายและลักษณะของผลผลิตของการเรียนแบบร่วมมือ 

  การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเจตคติและ
ค่านิยมในตัวผู ้เรียนที ่จ าเป็นทั ้งในและนอกห้องเรียน  การจ าลองรูปแบบพฤติกรรมทางสังคม 

ที่พึงประสงค์ในห้องเรียน การเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิดที่หลากหลาย
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การพัฒนาพฤติกรรมการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุผล 
รวมทั้งการพัฒนาลักษณะของผู้เรียนให้รู้จักตนเองและเพ่ิมคุณค่าของตนเอง จากกิจกรรมดังกล่าวจะ
มีผลต่อผู้เรียน โดยสรุปใน 3 ประการ คือ 

  2.1 ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน (Cognitive Knowledge) 

  2.2 ทักษะทางสังคม (Social Skills) โดยเฉพาะทักษะการท างานร่วมกัน  
  2.3 การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) 
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 3. ชนิดของกลุ่มในการเรียนแบบร่วมมือ 

  การแบ่งกลุ่มในการเรียนแบบร่วมมือที่นิยมมี 2 ลักษณะคือ กลุ่มที่มีลักษณะต่างกัน 
และกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนกัน มีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 กลุ่มท่ีมีลักษณะต่างกัน (Heterogeneous Groups) 

   การแบ่งกลุ่มที่มีลักษณะต่างกันอาจแตกต่างกันในด้าน เพศ เชื้อชาติ พ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจสังคม และระดับความสามารถ การแบ่งกลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกันมีข้อดีที่กลุ่มจะใช้
ความหลากหลายในการเรียนรู้ร่วมกัน เสริมเติมแต่งการเรียนรู้ร่วมกัน ถ้าเป็นเชื้อชาติที่ต่างกันอยู่กลุ่ม
เดียวกันก็จะท าขจัดความขัดแย้งของเชื้อชาติในสังคมได้แนวทางหนึ่ง 
   การแบ่งโดยคละระดับความสามารถเป็นที่นิยมมากท่ีสุดในการเรียนแบบร่วมมือ
เพราะสามารถให้คนเรียนเก่งได้ช่วยคนเรียนอ่อน คนเรียนเก่งจะเกิดการเรียนรู้ที่แตกฉานจาก 

การสอนเพ่ือนในกลุ่ม และได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีมีความเอ้ือเฟ้ือ เห็นใจผู้อ่ืน ผู้เรียนที่ 
เรียนอ่อนจะได้การเรียนรู้บทเรียนที่ดีขึ้น มีความเชื่อมั่นและตระหนักในคุณค่าตนเองมากขึ้น และ  

การแบ่งกลุ่มที่คละความสามารถภายในกลุ่ม (Heterogeneous within Group) ควรให้มีความ 

เท่าเทียมระหว่างกลุ่ม (Homogeneous between Group) การแบ่งกลุ่มอาจท าได้โดยใช้วิธีแบบ
บันไดเวียน เช่นผู้เรียนห้องหนึ่งมีจ านวน 24 คน แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มละ 4 คน ให้เรียงล าดับคะแนน
ความสามารถทางสติปัญญาของผู้ เรียน โดยเรียงจากล าดับที่  1 ถึงล าดับที่ 24 แล้วแบ่งกลุ่ม 

ดังภาพประกอบที่ 7.1 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 7.1 แผนภาพการจัดกลุ่มที่คละความสามารถของผู้เรียน 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 

ล าดับที่ 1 

ล าดับที1่2 

ล าดับที1่3 

ล าดับที2่4 

ล าดับที่ 2 

ล าดับที1่1 

ล าดับที1่4 

กลุ่มที่ 4 

ล าดับที่ 3 

ล าดับที1่0 

ล าดับที1่5 

ล าดับที2่2 

ล าดับที่ 4 

ล าดับที่ 9 

ล าดับที1่6 

ล าดับที่ 5 

ล าดับที่ 8 

ล าดับที1่7 

ล าดับที2่0 

ล าดับที่ 6 

ล าดับที่ 7 

ล าดับท1ี8 

ล าดับที1่9 ล าดับที2่3 

รวมล าดับ 

50 

ล าดับที2่1 

รวมล าดับ 

50 

รวมล าดับ 

50 

รวมล าดับ 

50 

รวมล าดับ 

50 

รวมล าดับ 

50 
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   การจัดกลุ่มคละความสามารถแบบนี้จะท าให้แต่ละกลุ่มมีผลรวมของล าดับที่ของ
ระดับความสามารถทางสติปัญญาเท่ากัน ซึ่งพอสรุปได้ว่าแต่ละกลุ่มมีความสามารถทางสติปัญญา
พอๆกัน ในกรณีที่การแบ่งกลุ่มไม่ลงตัว มีเศษเหลือ โดยปกตินิยมน าผู้เรียนที่มีล าดับของคะแนนที่อยู่
ตรงกลางออกก่อนให้การจัดกลุ่มลงตัว (ส่วนมากเป็นมีระดับความสามารถทางสติปัญญาระดับ  
ปานกลาง) แล้วจัดกลุ่มในลักษณะตามแนวคิดภาพประกอบที่ 7.1 จากนั้นน าผู้เรียนที่คัดออกสุ่ม 

เข้ากลุ่ม ซึ่งจะท าให้พออนุโลมได้ว่าระหว่างกลุ่มยังมีความเท่าเทียมกัน 

  3.2 การแบ่งกลุ่มท่ีมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous Groups) 

    การแบ่งกลุ่มท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีลักษณะเหมือนกัน เป็นการให้ผู้เรียนที่มีลักษณะ
คล้ายกันในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งเรียนรู้ และท างานร่วมกัน ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
    3.2.1 การแบ่งกลุ่มตามความยากง่ายเฉพาะของงาน (Special Difficulty Groups) 

      เป็นการแบ่งกลุ่มที่ผู้สอนก าหนดงานที่เป็นพิเศษของผู้เรียนที่มีระดับ
ความสามารถต่างกัน กลุ่มคนเก่งจะได้งานที่ยาก กว่ากลุ่มคนที่เรียนปานกลาง และกลุ่มผู้ที่เรียนอ่อน
แต่ละกลุ่มจะร่วมกันท างานจนเกิดเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ 
   3.2.2 การแบ่งกลุ่มตามความสนใจ (Interest Groups) 

     เป็นการแบ่งกลุ่มที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ ท างานร่วมกันในหัวข้อที่
สนใจ จนกระทั่งส าเร็จลุล่วง การแบ่งกลุ่มแบบนี้จะตอบสนองความสนใจท าให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ในการท างานร่วมกัน 

   3.2.3 การแบ่งกลุ่มตามเพศ (Single Gender Groups) 

     การแบ่งกลุ่มตามเพศ คือการจัดกลุ่มให้ผู้หญิงอยู่กลุ่มเดียวกัน ผู้ชาย
อยู่กลุ่มเดียวกัน เป็นกรณีที่การเรียนรู้หรือหัวข้อท่ีให้ศึกษา จะถูกขัดขวางถ้าในกลุ่มมีการคละเพศ  
   3.2.4 การแบ่งกลุ่มตามพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Development Groups) 

     การแบ่งกลุ่มแบบนี้ เป็นการแบ่งกลุ่มตามพัฒนาการทางสติปัญญา  
ซึ่งการเรียนรู้ความแตกต่างกัน บางคนเรียนรู้ที่ใช้รูปธรรม บางคนเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมได้ ผู้เรียน
ที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาระดับเดียวกันจะเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้บทเรียนที่เหมาะสมกับระดับ
สติปัญญา 
   3.2.5 การแบ่งกลุ่มตามความเพ่ือนสนิท (Sociometric Groups) 

     การแบ่งกลุ่มแบบนี้เน้นความเป็นเพ่ือนสนิทรวมกลุ่มกัน เรียนรู้และ
ท างานร่วมกัน ซึ่งจะท าให้มีบรรยากาศของความสนิทสนมท าให้สามารถท างานอย่างเป็นกันเอง 
    การแบ่งกลุ่มในการเรียนแบบร่วมมือโดยทั่วไปนิยมใช้การคละความสามารถ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเน้นผู้เรียนที่เรียนเก่งช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อน 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางสังคม (Social Constructivism)
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ผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะได้ประโยชน์จาการเรียนรู้จากผู้เรียนที่เรียนเก่ง ส าหรับผู้เรียนที่เรียนเก่งจะเกิด
การเรียนรู้ที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการคิดแบบละเอียดลออ (Elaborative 

Theory) ที่วายก็อตสกี้ (Vygotsky) อธิบายไว้ รวมทั้งปลูกฝังความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้ผู้เรียนอีกด้วย 

 4. ประเภทการเรียนแบบร่วมมือ 

  สุลัดดา ลอยฟ้า (2537) ได้แบ่งการเรียนแบบร่วมมือออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 
  4.1 การเรียนแบบร่วมมือตามแนวคิดของโรเบิร์ต สลาวิน (Robert Slavin) และ
คณะ จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอบกิ้น (John Hopkins University) โดยมีแนวคิดที่ส าคัญ คือการให้
รางวัลเป็นทีม (Team Rewards) ซึ ่งเป็นวิธีการหนึ ่งในการวางเงื ่อนไขให้ผู ้เรียนมีการพึ่งพา
อาศัยและเกื ้อกูลกัน (Positive Interdependence) การจัดสภาพการณ์ให้เกิดความรับผิดชอบใน
ส่วนบุคคลที่จะเรียนรู้ (Individual Accountability) ความส าเร็จของทีมหรือกลุ่ม อยู่ที่การเรียนรู้  
ของสมาชิกแต่ละคนในทีม และการจัดให้มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะท าให้สมาชิกทุกคนทั้งผู้เรียนที่
เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน สามารถท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ (Equal Opportunities for 

Success) การเรียนแบบร่วมมือที่พัฒนาโดย สลาวิน ที่น ามาใช้แพร่หลาย มีดังนี ้
   4.1.1 การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (Student Teams 

Achievement Division; STAD) เป็นรูปแบบการสอนที่สามารถดัดแปลง ประยุกต์ใช้ได้เกือบทุกวิชา 

เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมเป็นส าคัญ 

   4.1.2 การเรียนแบบร่วมมือแบบการแข่งขันเป็นทีม (Team Games Tournament; 

TGT) เป็นรูปแบบการสอนที่คล้ายกับ STAD แต่เป็นการจูงใจในการเรียนยิ่งขึ้น โดยการใช้การแข่งขัน
เกมแทนการทดสอบย่อย 

   4.1.3 การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคล (Team Assisted 

Individualization; TAI) เป็นรูปแบบการสอนที่ผสมผสานแนวความคิดระหว่างการสอนแบบกลุ่ม
ร่วมมือกับการสอนรายบุคคล การเรียนแบบร่วมมือแบบTAI เหมาะสมส าหรับการประยุกต์ใช้กับ   
การสอนคณิตศาสตร์ 
   4.1.4 การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน (Cooperative 

Integrated Reading and Composition; CIRC) เป็นการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือแบบผสมผสาน ที่มุ่ง
พัฒนาขึ้นเพ่ือสอนการอ่านและการเขียน ส าหรับผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ 

   4.1.5 การเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw II ผู้คิดค้นเริ่มแรกคือ เอลเลียตและ 
อรันสัน (Elliot and Aranson) หลังจากนั้นสลาวินได้น าแนวคิดดังกล่าวมาปรับขยายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเงื่อนไขรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมากยิ่งขึ้น การเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw II เหมาะสมกับ  
การเรียนรู้เนื้อหา เชิงทฤษฎี เช่น สังคมศึกษา วรรณคดี บางส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิชาอ่ืนๆ 
ที่เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจมากกว่าการพัฒนาทักษะ 
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  4.2 การเรียนแบบร่วมมือตามแนวคิดของเดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และ
คณะ จากมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (Minnesota) ได้พัฒนาการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นการร่วมมือกัน
ในการเรียนรู้ โดยมีความแบ่งหน้าที่กันท างานเรียกว่า การเรียนแบบร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน 
(Learning Together; LT) 

  4.3 การเรียนแบบร่วมมือตามแนวคิดของชโลโมและชารัน (Shlomo and Sharan) 
ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation) 

  รายละเอียดของการเรียนแบบร่วมมือแบบต่างๆ มีดังนี้ 
 

การเรียนแบบรว่มมือแบบแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธิ ์
 การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams – Achievement Division; 

STAD) พัฒนาขึ้นโดยสลาวิน (Slavin) เป็นการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยคละ
ความสามารถ ผู้เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนแบบร่วมมือแบบนี้มีจุดเด่น     
ที่ความส าเร็จของกลุ่มมาจากคะแนนพัฒนาการ (Improvement Score) ของสมาชิกรายบุคคล 
สมาชิกทุกคนจะมีคะแนนฐาน (Base Score) ก่อนเรียนรู้บทเรียน เมื่อจบบทเรียนจะมีการสอบเป็น
รายบุคคลแล้วน าคะแนนหลังเรียนที่สอบไปเทียบกันคะแนนฐานเพ่ือคิดคะแนนพัฒนาการ คะแนน
พัฒนาการของสมาชิกแต่ละคนจะน าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นคะแนนที่สมาชิกแต่ละคนน าไป
เฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม การคิดพัฒนาการจะท าให้ผู้เรียนที่เรียนเก่ง และเรียนอ่อนมีโอกาสสร้าง
ความส าเร็จให้กลุ่มพอๆกัน ท าให้การท างานในกลุ่มเป็นไปด้วยดี  
 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้บทเรียนร่วมกันเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการช่วยเหลือเรียนรู้ร่วมกัน 
และพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียน สร้างความเชื่อม่ันและคุณค่าในตนเองของผู้เรียน  
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าและบันทึกคะแนนฐาน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยทบทวนความรู้เดิม อภิปรายวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ กระบวนการ และกติกาในการเรียนการสอน พร้อมทั้งกระตุ้นเร้าความสนใจบทเรียนที่       
จะเรียน และให้ผู้เรียนบันทึกคะแนนฐานตนเองไว้ลงในแบบบันทึก 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอบทเรียนทั้งห้อง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนด าเนินจัดการเรียนการสอนเนื้อหาบทเรียน ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับ
บทเรียนนั้นๆ อาจเป็นกิจกรรมที่ผู้สอนอภิปราย  สาธิต ใช้สื่อประกอบการสอน หรือให้ผู้เรียนเรียน
โดยการค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยปกติเป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยจัดขั้นตอน 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา ธรรมชาติของเนื้อหา ในขั้นนี้ผู้เรียนที่เรียนเก่ง 
จะเข้าใจในเนื้อหา มีกระบวนการคิด และทักษะต่างๆ มากกว่าผู้เรียนที่เรียนอ่อน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4–5 คน ที่มีความสามารถทาง 
การเรียนต่างกัน สมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจกัน สมาชิกทุกคนจะต้องท างานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ
กันและกันในการศึกษาเอกสารและทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการสอบย่อย ผู้สอน 

มีแบบฝึกหัดให้แต่ละกลุ่มหนึ่งชุด สมาชิกทุกคนต้องร่วมช่วยกันท าแบบฝึกและเรียนรู้ช่วยเหลือกันจน
ทุกคนเข้าใจบทเรียน 

  ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบเป็นรายบุคคล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อย หลังจากผู้เรียนเรียนและทบทวนเป็น
กลุ่มเกี่ยวกับเรื่องที่ก าหนดตามจุดประสงค์การเรียน โดยผู้เรียนท าแบบทดสอบตามล าพังไม่มี 
การช่วยเหลือกัน 

  ขั้นที่ 5 ขั้นค านวณคะแนนพฒันาการ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนค านวณคะแนนพัฒนาการเป็นคะแนนที่ได้จากการพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบครั้งก่อนๆ กับคะแนนการทดสอบครั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเกณฑ์
การให้คะแนนก าหนดไว้ ดังนั้น จะต้องมีการก าหนดคะแนนฐานของผู้เรียนแต่ละคน ซ่ึงอาจได้จาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ 3 ครั้งก่อน หรืออาจใช้คะแนนทดสอบครั้งก่อนหากเป็นการหาคะแนน
พัฒนาการโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบ STAD เป็นครั้งแรก ส่วนครั้งต่อไปก็ใช้คะแนนฐานของ
บทเรียนก่อนหน้า 
  สลาวินก าหนดคะแนนพัฒนาการโดยเทียบคะแนนที่สอบเป็นรายบุคคล(ในขั้นที่4) 

และคะแนนฐาน (ในขั้นที่1) โดยเทียบคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน ดังนี้ 
  1. ได้คะแนนสอบน้อยกว่าคะแนนฐาน 11 คะแนนขึ้นไป ได้คะแนนกลุ่ม 0 คะแนน 

  2. ได้คะแนนสอบน้อยกว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน ได้คะแนนกลุ่ม 10 คะแนน 

  3. ได้คะแนนสอบเท่ากับและสูงกว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน ได้คะแนนกลุ่ม 20 คะแนน 

  4. ได้คะแนนสอบมากว่าคะแนนฐาน 11 คะแนนขึ้นไป ได้คะแนนกลุ่ม 30 คะแนน 

  ส าหรับผู้เรียนที่คะแนนสอบเป็นรายบุคคลได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปก็ให้ได้คะแนนกลุ่ม 30 

คะแนน เพ่ือเป็นแรงจูงใจส าหรับผู้เรียนที่สามารถท าข้อสอบได้ดี  
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  ขั้นที่ 6 ขั้นให้รางวัลกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนประมวลผลงานและให้รางวัลเป็นกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์
ที่ก าหนด จะได้รับค าชมเชยหรือติดประกาศที่บอร์ดในห้องเรียนการให้รางวัลมีเกณฑ์ดังนี้ 
  1. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ 25 คะแนนขึ้นไป  
   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มยอดเยี่ยม (Super Team) 

  2. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ 20-24 คะแนน  
   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดีเด่น (Great Team) 

  3. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ 15-19 คะแนน  
   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดี (Good Team) 

  ในการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์สามารถใช้ได้กับบทเรียนเกือบ
ทุกวิชา ทุกเนื้อหาโดยในขั้นการน าเสนอบทเรียนทั้งห้อง ผู้สอนจะต้องใช้กระบวนการเรียนการสอนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติเนื้อหา และธรรมชาติวิชา โดยปกติผู้เรียนที่เรียนเก่งจะสามารถ
เข้าใจบทเรียนได้ดี ส่วนผู้เรียนที่เรียนอ่อนอาจต้องอาศัยความช่วยเหลือ ในการท างานร่วมกันใน 

กลุ่มย่อย  
  ในการคิดคะแนนพัฒนาการตามแนวคิดของสลาวินที่ใช้คะแนนฐานจากบทเรียน   
ครั้งก่อน อาจน ามาประยุกต์เปลี่ยนแปลงได้โดยให้ผู้เรียนทดสอบก่อนเรียนเป็นรายบุคคลเป็นคะแนน
ฐาน เพ่ือส าหรับไว้เปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน แล้วตั้งเกณฑ์พัฒนาการตามความเหมาะสม  
 

การเรียนแบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม (Team Games Tournament; TGT) เป็นการเรียน
แบบร่วมมือที่พัฒนาโดยสลาวิน (Slavin) เป็นการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย  
โดยคละความสามารถ ผู้เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนเรียนรู้ร่วมกัน ลักษณะคล้ายการเรียนแบบ
ร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันที่ความส าเร็จของกลุ่มได้มาจากผลการแข่งขันของสมาชิก
ในกลุ่มที่ ไปแข่งกันกลุ่ม อ่ืน การเรียนแบบร่วมมือแบบนี้จึงมีแนวคิดการเรียนแบบแข่งขัน 
(Competitive Learning) เข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ท้าทายความสามารถ  
โดยการแข่งขันเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ที่มีความสามารถพอๆกัน 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนแบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียน
ร่วมกันเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยการช่วยเหลือเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่ม และ
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เตรียมสมาชิกให้พร้อมจะแข่งขันกับกลุ่มอ่ืนการเรียนแบบนี้สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียน 
สร้างความเชื่อม่ันและคุณค่าในตนเองของผู้เรียน  
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน า 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยการทบทวนความรู้เดิม แจ้งวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนและเงื่อนไขต่างๆที่ใช้การท ากิจกรรม ในขั้นตอนการเรียนการสอน 
พร้อมทั้งกระตุ้นเร้าความสนใจบทเรียนที่จะเรียน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอบทเรียนทั้งห้อง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนด าเนินการสอนเนื้อหา ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ โดยจัด 

การเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ธรรมชาติเนื้อหาและวิชาที่เรียน  
อาจเป็นกิจกรรมที่ผู้สอนอภิปราย  สาธิต ใช้สื่อประกอบการสอน หรือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในการเรียนการสอนในขั้นนี้ผู้เรียนที่เรียนเก่งย่อมเรียนรู้บทเรียนได้ดีกว่าผู้เรียน  
ที่เรียนอ่อน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนมีแบบฝึกหัดให้แต่ละกลุ่มซึ่งคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และ
อ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน สมาชิกทุกคนต้องร่วมช่วยกันท าแบบฝึกและเรียนรู้ช่วยเหลือกันจนทุกคน
เข้าใจบทเรียน และต้องแน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนเข้าใจบทเรียนและพร้อมที่เข้าแข่งขันกับกลุ่มอ่ืน 

  ขั้นที่ 4 ขั้นจัดการแข่งขัน 

  ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแข่งขันตอบปัญหาที่เก่ียวกับความรู้ที่เรียนในบทเรียนโดยจัดให้คนที่
มีความสามารถในการเรียนเท่าเทียมกันแข่งขัน ผู้เรียนที่เรียนเก่งแข่งกับคนเรียนเก่งด้วยกัน คนเรียน
ปานกลางแข่งขันกัน และคนเรียนอ่อนแข่งขันกับคนเรียนอ่อน เป็นการให้ทุกคนมีโอกาสท าให้กลุ่ม
ตนเองประสบผลส าเร็จ เพราะผลการแพ้-ชนะในการแข่งขันจะน าไปค านวณเป็นคะแนนของกลุ่ม 

การจัดโต๊ะแข่งขันแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 7.2 
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ภาพประกอบที่ 7.2 การจัดโต๊ะแข่งขันในการเรียนแบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม 

  จากภาพประกอบผู้เรียนมีทั้งหมด 16 คน โต๊ะแข่งขันจะมี 4 โต๊ะ โต๊ะผู้เรียนที่เรียน
เก่ง (High) จ านวน 1 โต๊ะ ผู้เรียนปานกลาง (Medium) จ านวน 2 โต๊ะ และผู้เรียนที่เรียนอ่อน 1 โต๊ะ 

  ส าหรับรูปแบบการแข่งขัน สลาวินเสนอวิธีแข่งขันไว้โดยจัดโต๊ะแข่งขันให้มีผู้เข้า
แข่งขัน 4 คน ผู้สอนจะมีค าถามให้แต่ละโต๊ะให้ผู้แข่งขันคนแรกเป็นคนอ่านโจทย์ (Reader) คนที่ 
นั่งถัดเป็นผู้ชิงคนที่1 (1st Challenger) คนต่อไปเป็นผู้ท้าชิงคนที่ 2 (2nd Challenger) คนสุดท้ายเป็น
ผู้ท้าชิงที ่3 (3rd Challenger) ดังภาพประกอบที่ 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 7.3 การจัดการแข่งขันตามแนวคิดของสลาวิน 

Reader 

2nd 

Challenger 

1st 

Challenger 

3rd 

Challenger 

  A-1        A-2         A-3         A-4 

 High    Medium   Medium    Low   

 B-1        B-2         B-3         B-4 

 High    Medium   Medium    Low   

  C-1        C-2         C-3         C-4 

 High    Medium   Medium    Low   

 D-1        D-2         D-3         D-4 

 High    Medium   Medium    Low   

Tournament 

Table 1 

Tournament 

Table 2 

Tournament 

Table 3 

Tournament 

Table 4 
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  สลาวินน าเสนอกระบวนการแข่งขันของแต่ละโต๊ะแข่งขันไว้ดังนี้ 
  1. ผู้สอนน าค าถามเพ่ือใช้ในการแข่งขัน ให้แต่ละโต๊ะซึ่งอาจใส่ไว้ในซองพร้อมเขียน
ก ากับหมายเลขค าถามไว้ พร้อมซองเฉลย ค าถามที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละโต๊ะต้องให้ครบเป็นวงรอบ
คือผู้แข่งขันจะต้องเป็นผู้อ่าน ผู้ท้าชิง 1, 2 และ 3 เท่ากัน 

  2. ผู้อ่าน (Reader) ของแต่ละโต๊ะจับหมายเลขค าถาม แล้วหยิบค าถามขึ้นมาอ่าน 

ให้ทุกคนฟัง แล้วผู้อ่านเขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบแล้วให้ทุกคนที่แข่งขันดูค าตอบ 

  3. ผู้ท้าชิงคนที่ 1 (1st Challenger) พิจารณาค าถามและค าตอบของผู้อ่าน แล้ว
ตัดสินว่าจะผ่านค าถามไป หรือจะตอบค าถามท่ีไม่เหมือนผู้อ่าน 

  4. ผู้ท้าชิงคนที่ 2 (2nd Challenger) พิจารณาค าถาม และค าตอบของผู้อ่าน และ 

ผู้ชิงคนท่ี 1 แล้วตัดสินใจจะผ่านหรือตอบค าถามท่ีไม่เหมือนกับ 2 คนแรก 

  5. ผู้ท้าชิงคนที่ 3 (3rd Challenger) พิจารณาค าถาม และค าตอบของผู้อ่าน และ 

ผู้ชิงคนท่ี 1และ 2 แล้วตัดสินใจจะผ่านหรือตอบค าถามท่ีไม่เหมือนกับ 3 คนแรก 

  6. ผู้อ่านหยิบบัตรเฉลยออกมาเฉลย ถ้าผู้อ่านตอบถูกจะได้บัตรคะแนน 1 บัตร แต่ถ้า 
ตอบไม่ถูกจะไม่ได้รับบัตรคะแนน ส าหรับผู้ท้าชิงคนอ่ืนๆ ถ้าตอบถูกจะได้บัตรคะแนน 1 บัตร แต่ถ้า
ตอบผิดจะต้องน าบัตรคะแนนที่มีอยู่คืน 1 บัตร 
  7. เมื่อแต่ละโต๊ะแข่งขันเสร็จก็สรุปการแข่งขันผู้ใดได้บัตรคะแนนสูงสุดจะชนะเลิศ 
และเรียงล าดับตามบัตรคะแนนที่ได้รับ เพื่อน าไปค านวณคะแนนกลุ่มร่วมกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มที่ไป
แข่งขันท่ีโต๊ะอ่ืนต่อไป 

  ขั้นที่ 5 ขั้นค านวณคะแนนกลุ่มจากผลการแข่งขัน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนคิดคะแนนจากล าดับที่จากการแข่งขัน โดยก าหนดคะแนน
กลุ่มจากผลการแข่งขัน กรณีการแข่งขันมี 4 คน ดังนี้ 
  1. ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน    ได้คะแนนกลุ่ม  60 คะแนน 

  2. ผู้แข่งขันได้ที่สอง      ได้คะแนนกลุ่ม  40 คะแนน 

  3. ผู้แข่งขันได้ที่สาม     ได้คะแนนกลุ่ม  30 คะแนน 

  4. ผู้แข่งขันได้ที่สี่         ได้คะแนนกลุ่ม  20 คะแนน 

 ส าหรับกรณีที่ผู้แข่งขันได้คะแนนเท่ากัน คิดคะแนนกลุ่มดังตารางที่ 7.1 
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ตารางที่ 7.1 การให้คะแนนจากการแข่งขันของสลาวิน 

 
ล าดับท่ีจาก

การแข่งขัน 

คะแนน 

ผู้แข่งขัน
ไม่เท่ากัน 

คะแนน 

ผู้แข่งขันท่ี
1และ2 

เท่ากัน 

คะแนน 

ผู้แข่งขันท่ี
2 และ3

เท่ากัน 

คะแนน 

ผู้แข่งขันท่ี
3 และ4

เท่ากัน 

คะแนน 

ผู้แข่งขันท่ี
1,2 และ3

เท่ากัน 

คะแนน 

ผู้แข่งขันท่ี
2,3 และ4

เท่ากัน 

คะแนน 

ผู้แข่งขัน
ทุกคน
เท่ากัน 

คะแนน 

ผู้แข่งขันท่ี
1,2 และ
3,4เท่ากัน 

ล าดับท่ี1 

ล าดับท่ี2 

ล าดับท่ี3 

ล าดับท่ี4 

60 

40 

30 

20 

50 

50 

30 

20 

60 

40 

40 

20 

60 

40 

30 

30 

50 

50 

50 

20 

60 

30 

30 

30 

40 

40 

40 

40 

50 

50 

30 

30 

 

  เมื่อได้คะแนนของแต่ละคนในกลุ่มแล้ว ให้แต่ละกลุ่มน าคะแนนของแต่ละคน มาเฉลี่ย
เป็นคะแนนของกลุ่ม 

  ขั้นที่ 6 ขั้นให้รางวัลกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนประมวลคะแนนของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และให้รางวัลกลุ่มโดยมีเกณฑ์
ดังนี้ 
  1. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป  
   รางวัลเป็น กลุ่มยอดเยี่ยม (Super Team) 

  2. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ 45-49 คะแนน  
   รางวัลเป็น กลุ่มดีเด่น (Great Team) 

  3. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ 40-44 คะแนน  
   รางวัลเป็น กลุ่มดี (Good Team) 

 การจัดการแข่งขันตามแนวคิดของ สลาวิน ค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการปฏิบัติ อาจท า
ให้ง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนวิธีการแข่งขัน ให้ทุกคนเขียนตอบค าถามพร้อมกัน แล้วเฉลยค าตอบ ใครถูกให้  
1 คะแนน ใครผิดไม่ได้คะแนน เมื่อครบแล้วจึงรวมคะแนนแข่งขัน และจัดล าดับที่ตามท่ีก าหนด 

 

การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคล 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคล (Team Assisted Individualization; TAI)

เป็นการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยคละความสามารถ ผู้เรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน เรียนรู้ร่วมกัน โดยการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคล เป็นวิธีสอน     
ที่พัฒนามาจากแนวคิดที่ผสมผสานระหว่าง แนวคิดการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

แนวคิดการสอนรายบุคคล (Individualization Approach) และแนวคิดการเรียนเพ่ือการรอบรู้ 
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(Mastery Learning) เข้าด้วยกัน โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมในการเรียนได้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ ่ม มีการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์       
การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคลมีจุดมุ่งหมายที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
เป็นกลุ่มย่อย คนที่เข้าใจบทเรียนจะช่วยเหลือให้สมาชิกทุกเข้าใจบทเรียน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุกคน รวมทั้งการปลูกฝังทักษะทางสังคมที่ดี ให้ผู้เรียน  
ไมเ่ห็นแก่ตัว มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเชื่อมั่น และเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคล 

  ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคลมีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน า 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยการทบทวนความรู้เดิม แจ้งวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู้ วิธีการเรียนและเงื่อนไขในการเรียน พร้อมทั้งกระตุ้นเร้าความสนใจบทเรียนที่จะเรียน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอบทเรียนทั้งห้อง 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนด าเนินการสอนเนื้อหา ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ อาจเป็น
กิจกรรมที่ผู้สอนอภิปราย อธิบาย สาธิต ใช้สื่อประกอบการสอน หรือให้ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปกติโดยธรรมชาติผู้เรียนที่เรียนดีย่อมเรียนรู้บทเรียน 

ได้ดีกว่าผู้เรียนที่เรียนอ่อน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกทักษะร่วมกันเป็นกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกทักษะร่วมกันในกลุ่มย่อย ในการฝึกทักษะผู้เรียนทุกคน   
จะได้รับการฝึกทักษะเป็นรายบุคคล แต่ส าหรับผู้เรียนที่ฝึกทักษะไม่ผ่านจะได้รับการช่วยเหลือโดย
ได้รับค าแนะน า การอธิบายแบบฝึกทักษะที่ท าผิดจากผู้เรียนที่สามารถน าแบบฝึกทักษะผ่าน จนเข้าใจ
แล้วท าแบบฝึกทักษะย่อยต่อไปในชัดนั้น ชุดฝึกทักษะจะมีแบบฝึกทักษะเป็นชุดๆ ดังนี้ 
  ชุดที่  1 มีชุดย่อย 2-3 ชุดย่อย (เช่นชุดย่อยที่  1.1, 1.2, 1.3) แต่ละชุดมีลักษณะ
คล้ายกัน ผู้เรียนจะได้รับแบบฝึกชุดย่อย 1.1 ก่อน โดยท าเป็นรายบุคคล ต่างคนต่างท า เมื่อท าเสร็จ
แล้วจึงหยิบบัตรเฉลยตรวจค าตอบ ผู้เรียนที่ท าแบบฝึกชุดย่อยที่ 1.1 ได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ
70, 75 หรือ 80 ตามความเหมาะสม ต้องท าแบบฝึกย่อยที่ 1.2 ส่วนผู้ที่ท าแบบฝึกชุดย่อยที่ 1.1 ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่ต้องท าแบบฝึกชุดย่อยที่ 1.2 ข้ามไปท าแบบฝึกชุดที่ 2 แต่ก่อนที่จะไปท าแบบ
ฝึกชุดที่ 2 ต้องไปอธิบายเพ่ือนร่วมกลุ่มที่ท าไม่ผ่านว่าแบบฝึกชุดย่อยที่  1.1 ที่ท าผิดคืออะไร ที่ท าถูก
ควรท าอย่างไร 



216 

 

 
ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

บทที ่7 วิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม 

  ชุดที่ 2 การฝึกในชุดที่ 2 ด าเนินแบบเดียวกับชุดที่ 1 คือผู้เรียนทุกคนต้องท าแบบฝึก
ชุดย่อย 2.1ก่อน โดยท าเป็นรายบุคคล ต่างคนต่างท า เมื่อท าเสร็จแล้วจึงหยิบบัตรเฉลยตรวจค าตอบ 
ผู้เรียนที่ท าแบบฝึกชุดย่อยที่ 2.1 ได้คะแนนน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70, 75 หรือ 80 ต้องท าแบบฝึก
ย่อยที่ 2.2 ส่วนผู้ที่ท าแบบฝึกชุดย่อยที่ 2.1 ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ไม่ต้องท าแบบฝึกชุดย่อยที่ 2.2 ข้าม
ไปท าแบบฝึกเสริมพิเศษ เพื่อรอเพ่ือนในการสอบรายบุคคลพร้อมกัน แต่ต้องไปอธิบายเพ่ือนร่วมกลุ่ม
ที่ท าไม่ผ่านว่าแบบฝึกชุดย่อยท่ี 2.1 ที่ท าผิดคืออะไร ที่ท าถูกควรท าอย่างไรก่อน 

  ส าหรับจ านวนชุดฝึกให้พิจารณาความเหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียนว่าควรมีจ านวนมาก
น้อยเท่าใด ปกติไม่ควรน้อยกว่า 2-3 ชุดฝึก ชุดฝึกที่กล่าวมาอาจแสดงได้ตามภาพประกอบที่ 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 7.4 แผนภาพการจัดชุดแบบฝึกการเรียนแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคล 

  ขั้นที่ 4 ขั้นการสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบย่อยหลังจากผู้เรียนเรียนและทบทวนเป็น
กลุ่มเก่ียวกับเรื่องที่ก าหนด  ผู้เรียนท าแบบทดสอบตามล าพงั  
  ขั้นที่ 5 ขั้นค านวณคะแนนกลุ่มจากการสอบหลังเรียน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนตรวจให้คะแนนผลการสอบของผู้เรียน แล้วน าคะแนนของสมาชิก 

ทุกคนในกลุ่มมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม 

  ขั้นที่ 6 ขั้นให้รางวัลกลุ่ม 

  เป็นขั้นผู้สอนประมวลผลคะแนนของแต่ละกลุ่ม และให้รางวัลตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
  1. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มยอดเยี่ยม (Super Team) 

 

แบบฝึก 

ชุดที่ 1 

แบบฝึก 

ที่ 1.1 

แบบฝึก 

ที่ 1.2 

แบบฝึก 

ที่ 1.3 

< 80% < 80% 

> 80% 

แบบฝึก 

ชุดที่ 2 

แบบฝึก 

ที่ 2.2 

แบบฝึก 

ที่ 2.3 
< 80% < 80% 

> 80% > 80% 

แบบฝึก 

ที่ 2.1 
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  2. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 70-79 

   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดีเด่น (Great Team) 

  3. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 60-69  

   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดี (Good Team) 

  การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้เป็นรายบุคคลนี้  สลาวินพัฒนาขึ้น 

ครั้งแรกโดยใช้กับวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่ผู้เรียนควรเข้าใจบทเรียนแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน
(Mastery Learning) เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาวิชาต่อเนื่อง (Hierarchy) ความรู้เรื่อง
หนึ่งจะเป็นฐานการเรียนรู้เรื่องต่อไป ในการจัดการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบนี้  
จะมีปัญหาหนึ่งคือ ผู้เรียนที่เรียนอ่อน มักจะท าแบบฝึกเสร็จช้ากว่าผู้เรียนเก่ง ผู้สอนควรมีชุดฝึกเสริม 
ที่ให้กับผู้เรียนที่เรียนเก่งที่ท าแบบฝึกเสร็จก่อนเพ่ือนได้ฝึกเสริม อาจเป็นแบบฝึกที่ยากขึ้น เมื่อทุกคน
ฝึกทักษะเสร็จแล้ว จึงให้ทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคลพร้อมกัน  
 

การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการอ่านและการเขียน (Cooperative Integrated Reading 

and Composition) เป็นการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยคละความสามารถ 
ผู้เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันโดยมีการจับคู่ภายในกลุ่มเพ่ือตรวจสอบ 
ช่วยเหลือระหว่างอ่าน และเขียน การบูรณาการการอ่านและเขียนเพราะทักษะทั้งสองอย่างต่างเสริม
กันและกันให้เกิดขึ้นในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจะเขียนได้ดีต้องมีความสามารถในการอ่าน 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  จุดมุ่งหมายของการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนเพ่ือ
พัฒนาการอ่านและการเขียนของผู้เรียน และเสริมสร้างทักษะสังคม การท างานร่วมกัน การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกัน  
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน
มีดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ขั้นน า 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียน โดยการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เงื่อนไข
และวิธีการเรียนการสอน พร้อมทั้งกระตุ้นเร้าความสนใจบทเรียนที่จะเรียน ความส าคัญของเรื่องราวที่จะ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอบทอ่าน 

  ผู้สอนน าเสนอบทอ่านที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยเสนอให้ผู้เรียนทุกคน 
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  ขั้นที่ 3 ขั้นอ่านแบบส ารวจและเรียนรู้ค าศัพท์ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่กันอ่านแบบคร่าวๆ อาจเริ่มด้วยการผลัดกันอ่านออกเสียง
ก่อน แล้วจึงให้อ่านในใจแบบคร่าวๆแบบสกิมมิ่ง (Skimming) เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมและใจความ
ส าคัญ แล้วให้แบบสแกนนิ่ง (Scanning) เพ่ือค้นหาข้อมูลส าคัญเฉพาะ เช่นสถานที่ บุคคลในเรื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าศัพท์ที่ปรากฏในบทอ่าน 

  ผู้เรียนแต่ละคนค้นหาค าศัพท์ในบทอ่านที่ไม่เข้าใจบันทึกไว้ แล้วน าไปร่วมอภิปราย 
ค้นหาค าแปล ความหมายร่วมกับคู่อ่านของตนเอง แล้วให้เสนอกับคู่อ่ืนในกลุ่มตนเอง 
  ขั้นที่ 4 ขั้นอ่านในใจเพื่อจับใจความ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนอ่านในใจเพ่ือจับใจความบทอ่าน แล้วให้อภิปราย
เนื้อเรื่องที่อ่านกับคู่ของตนเอง จากนั้นแต่ละคู่ร่วมกันตอบค าถามจากเรื่องที่อ่านที่ผู้สอนก าหนด 
เมื่อตอบเสร็จแล้วให้แต่ละคู่อภิปรายค าตอบของตนเองจากคู่อ่ืนในกลุ่มเพ่ือสรุปเป็นค าตอบของกลุ่ม 
แล้วผู้สอนให้แต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบของกลุ่มตนเองต่อเพ่ือนร่วมชั้นเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 5 ขั้นเขียนเรื่องราว 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนเรื่องราวที่อ่านโดยด าเนินการดังนี้ 
  1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนไวยากรณ์ที่ส าคัญของประโยคต่างๆที่ได้จาก
เรื่องราวที่อ่าน 

  2. ผู้เรียนแต่ละคู่ช่วยกันสร้างแผนภูมิโครงเรื่องที่จะเขียน แล้วน าเสนอกับคู่อ่ืนใน
กลุ่มเดียวกัน อภิปรายร่วมกันเพื่อก าหนดแผนภูมิโครงเรื่องของกลุ่ม 

  3. ผู้เรียนแต่ละคนเขียนเรื่องราวจากเรื่องที่อ่านโดยน าแนวคิดของแผนภูมิโครงเรื่อง
จากกลุ่มมาพิจารณาในการเขียน แต่ทุกคนมีอิสระในการเขียน 

  4. ผู้เรียนน าเสนอผลงานของตนเองต่อเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเพ่ือประเมิน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเน้นให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องราวที่เรียน 

  ขั้นที่ 6 ขั้นทดสอบเป็นรายบุคคล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนทดสอบการเรียนรู้บทเรียนเป็นรายบุคคลโดยทดสอบ
ความเข้าใจในเรื่องราวของบทเรียนที่ผู้สอนน าเสนอ แล้วผู้สอนตรวจให้คะแนนผู้เรียนแต่ละคน 

  ขั้นที่ 7 ขั้นให้รางวัลกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนประมวลผลคะแนนของแต่ละกลุ่มจากผลการสอบรายบุคคลของสมาชิกใน
กลุ่ม และให้รางวัลกลุ่มท่ีมีคะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนดดังนี้ 
  1. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มยอดเยี่ยม (Super Team) 
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  2. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 70-79  

   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดีเด่น (Great Team) 

  3. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 60-69  

   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดี (Good Team) 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน เป็นการเรียนที่ใช้ในการพัฒนาการ
อ่านเพ่ือความเข้าใจ และทักษะการเขียนของผู้เรียน การก าหนดเรื่องราวที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จ 

 

การเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw II 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw II สลาวินได้พัฒนามาจากแนวคิดของอรันสัน (Aranson)   

เป็นการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยคละความสามารถ ผู้เรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนรับผิดชอบศึกษาเรียนรู้บทเรียนคนละเรื่อง คนละ
ประเด็น แล้วน าผลการศึกษาของแต่ละคนมาน าเสนอเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มได้เรียนรู้บทเรียนทุกเรื่อง 
ทุกประเด็น โดยหลังจากศึกษางานที่รับผิดชอบแล้วก่อนน าเสนอเพ่ือนในกลุ่มตนเอง (Home Group) 

ผู้เรียนจะไปร่วมอภิปรายเรียนรู้เรื่องราว ประเด็นที่ศึกษาร่วมกันเพ่ือนต่างกลุ่มที่ ศึกษาเรื่องราว 
ประเด็นเดียวกัน จนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น (Expert Group) 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw II ต่างจากการเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw ดั้งเดิม 
(Original Jigsaw) คือ ประการแรกการเรียนแบบร่วมมือแบบJigsaw II จะให้ผู้เรียนทุกคนรับเรื่อง
และมีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดแต่รับผิดชอบคนละเรื่อง ประการที่สองคือ การเรียนแบบ
ร่วมมือแบบJigsaw II มีการสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าคะแนนของแต่ละคนมาเฉลี่ยเป็น
คะแนนกลุ่ม 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw II มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความรับผิดชอบในการท างาน ความเชื่อมั่นและความตระหนักในตนเอง ความสามารถในการสื่อสาร
และทักษะทางสังคม   
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw II 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw II มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน า 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งกระตุ้นเร้าความสนใจบทเรียนที่จะเรียน 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นแบ่งหัวข้อศึกษา 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอบทเรียนต่อผู้เรียน ที่มีหัวข้อย่อยที่จะให้ผู้เรียนรับผิดชอบศึกษา
เท่าจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มกลุ่มนี้จะเรียกว่ากลุ่มบ้าน (Home Groups) สมาชิกทุกคนพิจารณา
บทเรียนทั้งหมด แล้วแบ่งกันรับผิดชอบเรื่องที่ศึกษาคนละเรื่อง โดยปกติจะให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนเลือก
หัวข้อก่อน ตัวอย่างดังภาพประกอบที่ 7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 7.5 แผนภาพตัวอย่างการแบ่งหัวข้อตามการเรียนแบบร่วมมือแบบ Jigsaw II 

  ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาตามความรับผิดชอบ 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละคนศึกษา ค้นคว้า หัวข้อ ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย  

  ขั้นที่ 4 ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนที่ศึกษาเรื่องเดียวกันแต่อยู่ต่างกลุ่มกัน ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องที่รับผิดชอบจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น การรวมกลุ่มกันระหว่างผู้เรียนที่อยู่ต่างกลุ่มแต่
ศึกษาเรื่องเดียวกันเรียกว่า (Expert Groups) ดังตัวอย่างในภาพประกอบที่ 7.6 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 7.6 แผนภาพการจัดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Groups) 

  A1          A2         A3         A4 

แม่น้ า      แม่น้ า     แม่น้ า      แม่น้ า 
 โขง          ชี          มูล      สงคราม 

   B1        B2         B3          B4 

แม่น้ า      แม่น้ า     แม่น้ า      แม่น้ า 
 โขง          ชี          มูล      สงคราม 

   C1        C2         C3         C4 

แม่น้ า      แม่น้ า     แม่น้ า      แม่น้ า 
 โขง          ชี          มูล      สงคราม 

    D1        D2       D3          D4 

แม่น้ า      แม่น้ า     แม่น้ า      แม่น้ า 
 โขง          ชี          มูล      สงคราม 

แม่น้ าช ี

A2   B2   C2   D2 

แม่น้ าโขง 

A1   B1   C1   D1 

แม่น้ ามูล 

A3   B3   C3   D3 

แม่น้ าสงคราม 

A4   B4   C4   D4 
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  ขั้นที่ 5 ขั้นถ่ายทอดความรู้กลุ่มบ้าน  
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับกลุ่มเดิม (Home Group) ของตนแล้ว
ผลัดเปลี่ยนเวียนกันอธิบายให้เพ่ือนในกลุ่มฟังทีละหัวข้อ มีการซักถามข้อสงสัย ตอบปัญหา ทบทวน
ให้เข้าใจชัดเจน ดังภาพประกอบที่ 7.7 ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 7.7 แผนภาพตัวอย่างการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกในกลุ่ม 

  ขั้นที่ 6 ขั้นทดสอบรายบุคคล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนทดสอบความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล
แล้วเตรียมให้คะแนนผลการทดสอบ 

  ขั้นที่ 7 ขั้นให้รางวัลกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนประมวลผลการสอบของผู้เรียนของแต่ละกลุ่ม โดยน าคะแนนของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม ผู้สอนให้รางวัลตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
  การให้รางวัลมีเกณฑ์ดังนี้ 
  1. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มยอดเยี่ยม (Super Team) 

  2. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 70-79 

   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดีเด่น (Great Team) 

  3. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 60-69 

   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดี (Good Team) 

A1 แม่น้ าโขง 

A1 

แม่น้ าโขง 
A2 

แม่น้ าช ี

A3 

แม่น้ ามูล 

A4 

แม่น้ าสงคราม 

B1 

แม่น้ าโขง 
B2 

แม่น้ าช ี

B3 

แม่น้ ามูล 

B4 

แม่น้ าสงคราม 

C1 

แม่น้ าโขง 
C2 

แม่น้ าช ี

C3 

แม่น้ ามูล 

C4 

แม่น้ าสงคราม 

D1 

แม่น้ าโขง 
D2 

แม่น้ าช ี

D3 

แม่น้ ามูล 

D4 

แม่น้ าสงคราม 
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การเรียนแบบร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together; LT) เป็นการเรียนแบบร่วมมือ
ที่พัฒนาขึ้นโดยจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson) ที่เน้นการเรียนร่วมกันโดยแบ่ง
บทบาทหน้าที่ เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกท าหน้าที่ตามบทบาทเพ่ือให้ทุกคนเรียนรู้ทั้งบทเรียน และแสดง
บทบาทการท างานในกลุ่ม 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  จุดมุ่งหมายของการเรียนแบบร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน และการแสดงบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม เป็นการพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม การแสดงออก 
การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งความเป็นผู้น าและผู้ตาม 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน า 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีและ
เงื่อนไขการเรียนการสอน พร้อมทั้งกระตุ้นเร้าความสนใจบทเรียนที่จะเรียน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นน าเสนอบทเรียน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนด าเนินการสอนเนื้อหา ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ อาจเป็น
กิจกรรมที่ผู้สอนน าอภิปราย อธิบาย สาธิต ใช้สื่อประกอบการสอน หรือให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้
บทเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะร่วมกัน โดยให้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่   
  คนที่ 1 อ่านค าถาม  
  คนที่ 2 น าอภิปรายเพ่ือค้นหาค าตอบ  
  คนที่ 3 ค้นหาเอกสารเพ่ือให้ได้ค าตอบ  
  คนที่ 4 สรุปและเขียนค าตอบ  
  เมื่อตอบค าถามแต่ละประเด็นแล้วให้สลับบทบาทในข้อต่อๆไป 

  ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบรายบุคคล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนทดสอบความรู้ตามบทเรียนเป็นรายบุคคล และตรวจให้คะแนน 

  ขั้นที่ 5 ขั้นให้รางวัลกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนประมวลคะแนนของแต่ละกลุ่ม โดยน าผลการสอบของแต่ละคนในกลุ่ม
มาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม และให้รางวัลเป็นกลุ่ม โดยการให้รางวัลมีเกณฑ์ดังนี้ 
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  1. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มยอดเยี่ยม (Super Team) 

  2. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 70-79 

   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดีเด่น (Great Team) 

  3. กลุ่มท่ีได้คะแนนเฉลี่ยกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 60-69 

   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดี (Good Team) 

  การเรียนแบบร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน เน้นการแสดงบทบาทจึงจ าเป็นต้องผู้สอน
จะต้องฝึกเตรียมบทบาทผู้เรียนให้พร้อมที่จะให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน ยอมรับในบทบาทที่จะได้รับ 

 

การเรียนแบบร่วมมือแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation; GI) พัฒนา 
ขึ้นมาโดยแนวคิดของชารัน และชารัน (Sharan and Sharan) ที่ใช้แนวคิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และกระบวนการกลุ่ม เป็นการเรียนที่ให้ผู้เรียนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าและน าผลงานของ
แต่ละคนมารวมเป็น งานกลุ่ม   
 1. จุดมุ่งหมาย 

  จุดมุ่งหมายการเรียนแบบร่วมมือแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม เน้นผู้เรียนพัฒนา
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีเพ่ือนร่วมกลุ่มตรวจสอบ
ประเมินผลงาน และเสนอแนะเพ่ือให้ผลงานออกมาดี ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประเมิน  
การแสดงออก การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนการเรียนแบบร่วมมือแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามการเรียนแบบร่วมมือแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม  
มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอสถานการณ์ปัญหา 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์เพ่ือน าเป็นสู่ปัญหา ค าถามเพ่ือการศึกษาค้นคว้าหา
ค าตอบ 

  ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหา 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาจากสถานการณ์และ
ขอบข่ายที่ควรศึกษา โดยผู้สอนควรกระตุ้น หรือเสนอแนะให้ก าหนดขอบข่าย หัวข้อ หรือประเด็นที่
ศึกษาให้ครบตามจ านวนสมาชิกของกลุ่ม 
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  ขั้นที่ 3 ขั้นก าหนดงานและวางแผนการสืบสอบหาความรู้ 
  เป็นขั ้นที ่ผู ้สอนให้ผู ้เร ียนแต่ละกลุ ่มก าหนดงานที ่ต ้องศึกษาค้นคว้า และร่วม  

วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นศึกษาค้นคว้า 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าเรื่อง หัวข้อ ประเด็นที่รับผิดชอบ 

  ขั้นที่ 5 ขั้นวิเคราะห์ความก้าวหน้าและสร้างผลงานกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ความก้าวหน้าของงาน และผลงานของ
เพ่ือนสมาชิกทุกคน ประเมินผลงานร่วมกัน ถ้ายังไม่ดีพอควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม แต่เมื่อเป็นที่พอใจของ
สมาชิกทุกคนแล้วให้รวบรวมเป็นผลงานของกลุ่ม และร่วมกันเตรียมน าเสนอ 

  ขั้นที่ 6 ขั้นน าเสนอผลงาน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน และประเมินผลงานแต่ละกลุ่ม และ
ให้รางวัลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดการให้รางวัลมีเกณฑ์ดังนี้ 
  1. กลุ่มที่ได้คะแนนผลงานกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มยอดเยี่ยม (Super Team) 

  2. กลุ่มที่ได้คะแนนผลงานกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 70-79  

   ได้รับรางวัลเป็น กลุ่มดีเด่น (Great Team) 

  3. กลุ่มท่ีได้คะแนนผลงานกลุ่มตั้งแต่ ร้อยละ 60-69 

   ได้รางวัลเป็น กลุ่มดี (Good Team) 

  การเรียนแบบร่วมมือแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม ไม่ได้เน้นการทดสอบความรู้เป็น
รายบุคคล แต่เน้นการรับผิดชอบการท างานของผู้เรียนแต่ละคน สิ่งที่จ าเป็นที่ผู้สอนต้องค านึงใน  

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้ท างานที่รับผิดชอบด้วยตนเอง อาจมีการติดตาม สอบถามความรู้ 
ความเข้าใจในงานที่ท า และอาจตรวจสอบจากขั้นการน าเสนอผลงานโดยให้คนที่รับผิดชอบน าเสนอ
ผลงานของตนเอง หรือถ้าเป็นกรณีที่เรื่องที่ศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร ทุกกลุ่มศึกษาเรื่องเดียวกันอาจ
มีการทดสอบผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลเพิ่มเติม 

 

การเรียนการสอนแบบ 4MAT 

 แม็คคาร์ธี (McCarthy, 1990) ได้พัฒนาการเรียนการสอนแบบ 4 MAT โดยได้รับอิทธิพล
แนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ของคอล์บ (Kolb) ที่เสนอแนวความคิดเรื่องรูปแบบการเรียนรู้มี 4 แบบ  
โดยมีฐานแนวคิดมาจากการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น (Brain-based Learning) การพัฒนาสมอง 
สองซีกโดยน าเสนอดังภาพประกอบที่ 7.8 
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ภาพประกอบที่ 7.8 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT 

 จากภาพประกอบที่ 7.8 รายละเอียดของแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT 

มีดังนี ้
 1. ผู้เรียนแบบที่ 1 แบบจินตนาการ (Imaginative Learners) คือผู้เรียนที่มีความถนัดใน
การรับรู้จากประสบการณ์ รูปธรรมผ่านกระบวนการจัดข้อมูลด้วยการสังเกตอย่างไตร่ตรอง  
มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมของตนเองได้อย่างดี การเรียนแบบร่วมมือ 
การอภิปรายและการท างานกลุ่มจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มนี้ ค าถามน าทางส าหรับ
ผู้เรียนกลุ่มนี้คือ“ท าไม” (Why?) 

 2. ผู้เรียนแบบที่ 2 แบบคิดวิเคราะห์ (Analytic Learners) คือผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ สามารถเรียนรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนกลุ่มนี้ให้
ความส าคัญกับความรู้ที่เป็นทฤษฎี รูปแบบ และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การอ่าน การค้นคว้าข้อมูล

 

       1. 

ให้แต่ละคน
เห็นคุณคา่ 

 

         2. 

วิเคราะห์
ประสบการณ ์

 

                  3. 
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ความคิดรวบยอด 
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            5. 
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          6. 

ลงมือท าโดยปรับให้
เหมาะสมกับตนเอง 
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วิเคราะหผ์ล 

 

8. 

แลกเปลีย่นความรู้
ความคิดกับผู้อื่น
เพื่อประยุกต์ใช้ 
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จากต าราหรือเอกสารต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้แบบบรรยาย จะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเหล่านี้ 
ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้คือ “อะไร” (What?) 

 3. ผู้เรียนแบบที่ 3 แบบใช้สามัญส านึก (Common Sense Learners) คือผู้เรียนที่มี
ความสามารถ มีความถนัดในการรับรู้ความคิดรวบยอดที่ เป็นนามธรรมแล้วน าสู่การลงมือปฏิบัติ  
ให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ความรู้ ความก้าวหน้า และการทดลองปฏิบัติ กิจกรรมที่เน้น 

การปฏิบัติและกิจกรรมการแก้ปัญหาจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในกลุ่มนี้ ค าถามน าทาง
ส าหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้คือ“อย่างไร” (How?) 

 4. ผู้เรียนแบบที่ 4 แบบสามารถในการปรับเปลี่ยน (Dynamic Learners) คือ ผู้เรียนที่มี
ความถนัดในการเรียนรู้  ประสบการณ์ที่ เป็นรูปธรรมแล้วน าสู่การลงปฏิบัติ ให้ความส าคัญกับ 

การเรียนรู้ที่ เป็นการส ารวจ ค้นคว้า การค้นพบด้วยตนเอง แล้วเชื่อมโยงความรู้ เหล่านั้นไปสู่ 
การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ค าถามน าทางส าหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้คือ“ถ้า” (If?) 

 จากลักษณะของผู้เรียนทั้ง 4 แบบ มอริส และแม็คคาร์ธี (Morris and McCarthy) ได้น ามา 
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยจัดขั้นตอน
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เน้นพัฒนาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บทเรียน
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้โดยให้เกิดการพัฒนาสมองทั้งสองซีกให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุล 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ 4 MAT 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การบูรณาการประสบการณ์ให้เป็นส่วนของตนเอง 
  เป็นช่วงที่ผู้เรียนใช้ประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมไปสู่การสังเกตคิดวิเคราะห์อย่าง
ไตร่ตรอง บทบาทของผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นสร้างแรงจูงใจวิธีการ คือ การสร้างค าถาม สร้างความเร้าใจ  
การอภิปราย การให้ผู้เรียนท ากิจกรรม การออกไปพบของจริง ในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น คือ 

  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างประสบการณ์ (สมองซีกขวา) 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะเชื่อมโยงประสบการณ์ด้วยตนเองท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่าสิ่งที่จะเรียน
นั้นมีความหมายโดยตรงกับตัวเขาเอง โดยการให้ผู้เรียนได้สัมผัส ได้เกิดความรู้สึก ได้ซักถามหรือ 

ได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่ก าหนดจะเรียน ผู้สอนอาจใช้กิจกรรม เกม การออกไปสัมผัสกับของจริง การตั้ง
ค าถามให้คิด หรือให้จินตนาการ เป็นขั้นที่เน้นการใช้สมองซีกขวาทักษะที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ทักษะ
การสังเกต ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการสร้างมโนภาพ ตลอดจนทักษะในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ (สมองซีกซ้าย) 
  เป็นขั้นที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและอยากรู้ เด็กจะใช้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์ต่อจาก 

ขั้นที่ 1 เป็นขั้นที่เด็กต้องหาเหตุผลเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับในขั้นแรก ผู้เรียนจะช่วยกันอภิปราย 
และอธิบายให้เหตุผลตามความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละคน 

  ทักษะที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ทักษะในการวินิจฉัย วิเคราะห์อภิปรายในขั้นนี้ ผู้สอนอาจ
ใช้เทคนิคการอภิปราย เทคนิคการเขียนผังความคิด (Mind Mapping) และวิธีอ่ืนๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขารู้ ผู้เรียนต่างก็มีความสุขสนุกมากที่ได้มีโอกาสคิดและผู้สอนก็จะ
พบว่าสิ่งที่ผู้เรียนระดมความคิดเป็นเรื่องดีและเด็กสามารถคิดได้เอง 
  ส่วนที่ 2 การสร้างความคิดรวบยอด 

  ในการเรียนรู้ในขั้นตอนการเชื่อมโยงประสบการณ์ ข้อมูล หลักการ มาคิดวิเคราะห์
อย่างไตร่ตรอง เพ่ือสร้างความคิดรวบยอด บทบาทของผู้สอนเป็นผู้เตรียมข้อมูล ให้ข้อมูล สาธิตวิธีการ ให้
ผู้เรียนค้นคว้า หาข้อสรุป ในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด (สมองซีกขวา) 
  ขั้นนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และไตร่ตรองความรู้ที่ได้จากขั้นแรก เชื่อมโยง
กับทฤษฎีให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนสามารถที่จะเรียนรู้ต่อไปได้ เป็นขั้นตอนที่ต้องจัดกิจกรรมให้เด็กท าแล้วสร้าง
ความคิดรวบยอดเป็นของตนเองได้ เป็นขั้นที่ต้องใช้สมองซีกขวา 
  ทักษะที่ส าคัญในช่วงนี้คือ ทักษะการสร้างรูปแบบการจัดกระบวนการวิเคราะห์
การจัดล าดับความสัมพันธ์ การจัดประสบการณ์เปรียบเทียบ 

  ขั้นที่ 4 พัฒนาความคิดด้วยข้อมูล (สมองซีกซ้าย) 
  เป็นขั้นที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ือท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ แยกแยะข้อมูลจนสามารถ 
อธิบายรายละเอียดของความคิดรวบยอดเรื่องที่เรียนได้ เน้นการใช้สมองซีกซ้าย ผู้สอนควรหลีกเลี่ยง
การให้ข้อมูลความรู้ด้วยการบรรยาย ควรใช้วิธีอ่ืนแทน เช่น การให้ผู้เรียนค้นคว้า ทดลอง  สาธิตให้
ผู้เรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่น 

  ทักษะส าคัญในช่วงนี้คือ ความสัมพันธ์ การจัดล าดับ การทดลอง การสรุปความ 

  ส่วนที่ 3 การปฏิบัติการเรียนรู้ตามลักษณะเฉพาะตัว 

  กระบวนการที่เกิดข้ึนนี้เป็นการเคลื่อนไหวจากข้ันสร้างความคิดรวบยอดมาสู่การลงมือ
กระท า หรือปฏิบัติการสร้างงานต่างๆตามความคิดผู้เรียน บทบาทของผู้สอน คือ โค้ช (Coacher) 
หรือผู้ให้ค าแนะน า ผู้อ านวยการความสะดวก (Facilitator) ผู้ให้ความช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังวิธีการ 
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
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  ขั้นที่ 5 ท าตามแนวคิดที่ก าหนด (สมองซีกซ้าย) 
  ผู้เรียนจะปฏิบัติงานตามใบงาน คู่มือ แบบฝึกหัด หรือท าตามข้ันตอนที่ก าหนด เพ่ือให้
ผู้เรียนมีพ้ืนฐานการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด เป็นการเน้นใช้สมองซีกซ้ายทักษะที่ใช้ในช่วงนี้ คือ 
ทักษะการถาม การส ารวจ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ การลองผิดลองถูก การท านาย และการบันทึก 

  ขั้นที่ 6 สร้างช้ินงานตามความถนัด/ความสนใจ (สมองซีกขวา) 
  เป็นขั้นบูรณาการการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสแสดง
ความสนใจ ความถนัด ความเข้าใจเนื้อหาวิชา ความซาบซึ้งและจินตนาการของตนเองออกมาเป็น
รูปธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ตนเองเลือก เช่น เป็นสิ่งประดิษฐ์ สมุดรวมภาพ ภาพวาด นิทาน  
บทกวี หรือบทละคร หรือหนังสือ เน้นการใช้สมองซีกขวา 

  กิจกรรมขั้นนี้เป็นผลมาจากการลงมือปฏิบัติจากขั้นที่ 5 ต้องมีลักษณะที่กระตุ้น
หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความคิดรวบยอดไปใช้ ไม่ใช่ใช้ความจ าแต่เพียงอย่างเดียว และในส่วนนี้
สามารถให้ผู้เรียนจัดท าเป็นแฟ้มผลงานของผู้เรียน (Portfolio) ได้ ถ้าผู้สอนวางแผนการท างาน
ล่วงหน้าไว้อย่างดี ผู้สามารถสร้างผลงานได้โดยผู้สอนไม่ต้องคอยพะวงเรื่องการท าแฟ้มผลงานผู้เรียน 

  ทักษะที่ใช้ในช่วงนี้ คือ ทักษะการจัดระบบ การจัดล าดับก่อนหลัง การแก้ปัญหา  
การลงมือท างาน การสรุป จดบันทึก 

  ส่วนที่ 4 การบูรณาการการประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ของตน 

  กระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่ 4 เกิดจากกิจกรรมของการลงมือกระท าด้วยตนเองจนส าเร็จ
และไปสู่การรับรู้และ มีความรู้สึกที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืนบทบาทของผู้สอน เป็นผู้
ประเมินหรือผู้ซ่อมเสริมผู้ เรียน ร่วมกันเสนอผลงานและร่วมประเมิน เพ่ือการค้นหาตัวเอง           
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแนะน าผู้อ่ืน ในส่วนนี้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ขั้น 

  ขั้นที่ 7 วิเคราะห์ผลและประยุกต์ใช้ (สมองซีกซ้าย) 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ชื่นชมกับผลงานของตนเองหรือผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้
จากการเรียนรู้ไปสู่กิจกรรมอ่ืน หรือผู้เรียนน าผลงานของตนเองเสนอในกลุ่มย่อยๆ ให้เพ่ือนๆ ติชม
และปรับปรุงแก้ไข เป็นขั้นที่เน้นการใช้สมองซีกซ้าย 

  ทักษะที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ทักษะการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

  ขั้นที่ 8 แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกับผู้อ่ืน (สมองซีกขวา) 
  ในขั้นสุดท้ายนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ที่ได้จากการค้นคว้าหรือลงมือกระท ากับคนอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนจะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็น 

การเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับเรื่องอ่ืนๆ ที่อาจพบในสถานการณ์ใหม่ ได้แก่ จัดแสดงนิทรรศการ  
แสดงผลงาน ขั้นนี้เน้นการใช้สมองซีกขวา 
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 ทักษะที่ใช้ในช่วงนี้ คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและแลกเปลี่ยนความคิด 
ความรู้ซึ่งกันและกัน การมองอนาคตตลอดจนการชื่นชมตนเอง 
 การเรียนการสอนแบบ 4 MAT สามารถพัฒนากระบวนการทางสมองของผู้เรียนให้สมดุล
ทั้งซีกซ้ายและซีกขวา โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น 4 ส่วนโดยแต่ละส่วนพัฒนาสมองสองซีก 
ส่วนที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เปรียบเสมือนการน าเข้าสู่บทเรียน ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ให้
ผู้เรียนสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้จากบทเรียนในส่วนที่ 2 มาสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
และส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่ผู้เรียนประเมินผลงาน และน าผลเสนอผลงานที่สร้างขึ้น การเรียนการสอน
แบบ 4 MAT สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายเนื้อหา และวิชาโดยส่วนที่ส าคัญที่ต้องให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคือ ส่วนที่ 2 ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้บทเรียนให้
เหมาะสมตามธรรมชาติของเนื้อหาและวิชา 

 

การเรียนการสอนตามแนวคิดหมวก 6 ใบ 

 เดอ โบโน (De Bono) ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการน าเสนอแนวคิดนอกกรอบ 
(Lateral Thinking) ได้ให้แนวคิด 6 หมวกการคิดหรือการคิดตามหมวก 6 ใบ (Six Hats) เพ่ือช่วยจัด
ระเบียบการคิดท าให้การคิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดในหลากหลายแบบ    
ซึ่ง เดอ โบโน เสนอไว้ 6 แบบโดยเทียบเคียงกับหมวก 6 สี ได้แก่ หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีด า 
หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว และหมวกสีฟ้า โดยหมวกแต่ละสีแทนมีความหมายแทนการคิดแต่ละ
แบบ ดังภาพประกอบที่ 7.9 ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ 7.9 หมวกสีต่างๆ ที่แสดงความหมายการคิดแต่ละแบบ 

 จากภาพประกอบที่ 7.9 อธิบายรายละเอียดความหมายของหมวกแต่ละสีได้ดังนี้ 
 หมวกสีขาว (White Hat) สีขาวเป็นสีที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นกลาง จึงเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง 
จ านวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายความว่าที่ประชุมต้องการข้อเท็จจริงเท่านั้น คือ ข้อมูลเบื้องต้น
ของสิ่งนั้นๆ ไม่ต้องการความคิดเห็น 

 หมวกสีแดง (Red Hat) สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึก เมื่อสวมหมวกสีนี้ 
สามารถบอกความรู้สึกของตนเองว่าชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี ซึ่งส่วนใหญ่การแสดงอารมณ์จะไม่มีเหตุผล
ประกอบ 

 หมวกสีด า (Black Hat) สีด าเป็นสีที่แสดงถึงความโศกเศร้า และการปฏิเสธ เมื่อสวมหมวก 

สีนี้ ต้องพูดถึงจุดด้อย อุปสรรคโดยมีเหตุผลประกอบ ข้อที่ควรค านึงถึง เช่น ควรหรือไม่ควรท าสิ่งนี้ 
สิ่งที่ท าเหมาะสมหรือไม่ ท าให้การคิดมีความรอบคอบมากขึ้น 

หมวก 

6 ใบ 

หมวกสีแดง 

หมวกสีขาว 

หมวกสีด า 

หมวกสีฟ้า 

หมวกสีเหลือง 

หมวกสีเขียว 

คิดเป็นกลาง 
คิดหาข้อเท็จจริง 

คิดแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก 

คิดสุขุมรอบคอบ  
หาข้อบกพร่อง  
สิ่งที่ควรระวัง 

คิดสิ่งเป็นประโยชน์ 
คิดในเชิงบวก 

คิดสร้างสรรค์   
คิดมุมมองใหม่ๆ 

คิดเชิงควบคุม   
คิดสรุป วางแผน 
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 หมวกสีเหลือง (Yellow Hat) สีเหลืองเป็นสีของแสงแดด และความสว่างสดใส เมื่อสวม 

หมวกสีนี้ หมายถึง การคิดถึงจุดเด่น โอกาส สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลในเชิงบวก เป็นการเปิดโอกาส
ให้พัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

 หมวกสีเขียว (Green Hat) สีเขียวเป็นสีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และการเจริญเติบโต 
เมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหม่ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
 หมวกสีฟ้า (Sky Blue Hat) สีฟ้าเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสงบ จะเป็นเหมือนท้องฟ้า หมวกนี้
เกี่ยวกับการควบคุม การบริหารกระบวนการคิด หรือการจัดระเบียบการคิด 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนการสอนตามแนวคิดหมวก 6 ใบ เน้นการส่งเสริมกระบวนการคิดที่หลากหลาย 
และการท างานร่วมกันของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด และกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดหมวก 6 ใบ 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดหมวก 6 ใบ มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนและช้ีแจงวิธีเรียน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยการทบทวนความรู้เดิม แจ้งวัตถุประสงค์ 

การเรียนรู้ และชี้แจงกระบวนการเรียนการสอน พร้อมทั้งกระตุ้นเร้าความสนใจบทเรียนที่จะเรียน และ
แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม (อาจแบ่งผุ้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 6 คน) 

  ขั้นที่ 2 ขั้นเสนอสถานการณ์ 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ซึ่งสถานการณ์ต้องเอ้ือต่อ

การให้ผู้เรียนได้คิดอย่างหลากหลายตามแนวคิดหมวก 6 ใบ 

  ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนการสอนด้วยหมวก 6 ใบ 

  เป็นขั้นที ่ผู ้สอนให้ผู ้เรียนแต่ละคนศึกษาสถานการณ์ที ่ผู ้สอนก าหนดให้ (แต่ละ
กลุ ่มอาจศึกษาสถานการณ์คนละสถานการณ์  หรือสถานการณ์ เดียวกันก็ได้ตามความเหมาะสม)         
เมื่อทุกคนท าความเข้าใจในสถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นสถานการณ์ตามแนวคิด    
ของหมวก 6 ใบ โดยมีวิธีการท าได้สองแนวคิดคือ 

  1. สวมหมวกคนละสี โดยเมื่อแต่ละคนศึกษาสถานการณ์แล้ว ให้แบ่งหน้าที่กันตาม 

สีของหมวก 6 ใบ คือสีขาวมีหน้าที่คิดค้นหาข้อเท็จจริง สีแดงคิดแสดงความรู้สึกต่อสถานการณ์ สีด า
คิดหาข้อบกพร่อง อันตราย ข้อควรระวัง สีเหลืองคิดหาข้อคิดท่ีดี คิดเชิงบวกต่อสถานการณ์ สีเขียวให้
คิดสร้างสรรค์ คิดหาแนวทางใหม่จากสถานการณ์ และสีฟ้าคิดสรุปบทเรียนจากสถานการณ์ เมื่อทุกคน
แสดงความคิดเห็นตามที่มอบก็เตรียมน าเสนอความคิดของตนเอง  
  2. สวมหมวกเหมือนกันทีละสี เป็นวิธีที่ต้องการให้ทุกคนคิดทุกแบบพร้อมกัน และ
อภิปรายผลการคิดทีละแบบ โดยเริ่มจากหมวกสีขาว สีแดง สีด า สีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า ตามล าดับ 
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  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป 

  ผู้เรียนให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการศึกษาตามหมวก 6 ใบ และน าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้น
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 การเรียนการสอนตามแนวคิดหมวก 6 ใบ สามารถพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนได้
อย่างดี แต่ผู้สอนจะต้องจัดสถานการณ์ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการให้ผู้เรียนได้คิดทั้ง 6 แบบ โดยควร
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดทุกแบบ และควรมีการท าความเข้าใจกับผู้เรียนให้ชัดเจนว่าการคิด
แต่ละแบบมีลักษณะส าคัญอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร อาจให้ตัวอย่าง ผู้เรียนก่อนให้ผู้เรียนได้คิด
ด้วยตนเอง 
 

การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม 

 การสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) เป็นการเรียนการสอน    
ที่พัฒนามาจากแนวคิดสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Constructivism) 
ของเพียเจต์ ซึ่งมีผู้น าแนวคิดมาจากพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย แต่การเรียน   
การสอนที่นิยมคือ การเรียนการสอนที่ไดร์เวอร์ และเบลล์เป็นผู้พัฒนาขึ้น 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เพ่ือให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง  
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 

  ไดรเวอร์ และเบลล์ (Driver and Bell, 1986: 153) ได้พัฒนากระบวนการการเรียนการสอน 
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม โดยก าหนดขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน า (Orientation)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนบทเรียน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicitation of the Prior Knowledge)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน
วิธีการให้ผู้เรียนแสดงออก อาจท าได้โดยการอภิปรายกลุ่ม หรือการให้ผู้เรียนเขียนเพ่ือแสดงความรู้
ความเข้าใจที่มีอยู่ เช่นการออกแบบโปสเตอร์ หรืออาจเสนอความรู้เดิมด้วยการเขียนผังกราฟิก (Graphic 

Organizers) ในขั้นนี้เมื่อผู้เรียนทบทวนความรู้เดิมยังไม่สามารถอธิบายเรื่องที่จะเรียนได้จะท าให้เกิด
ความขัดแย้งทางปัญญา (Cognitive Conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุล (Disequilibrium) 

  ขั้นที่ 3 ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas)  

  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญหรือเป็นหัวใจส าคัญตามแนวคิดของคอนสตรัคติวิซึมโดยขั้นตอน
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
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  1. ท าความกระจ่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน (Clarification and 

Exchange of Ideas)  

   ผู้สอนก าหนดประเด็นกระตุ้นให้คิด ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างความคิดของตนเองกับของคนอื่น ท าให้ผู้เรียนเข้าใจดีขึ้น 

  2. การสร้างความคิดใหม่ (Construction of New Ideas)  

   ผู้เรียนสร้างความคิดใหม่ โดยการอภิปราย และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเห็น
แนวทาง แบบแผนวิธีการที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ แล้วก าหนดเป็น
ความคิดใหม่ หรือสร้างความรู้ใหม่ 
  3. ประเมินความคิดใหม่ (Evaluation of the New Ideas)  

   ผู้เรียนควรหาแนวทางที่ดีที่สุดในการทดสอบความคิดหรือความรู้ โดยการทดลอง 
หรือใช้กระบวนการคิดเชื่อมโยง ผู้เรียนอาจจะรู้สึกขัดแย้งกับความคิดความเข้าใจที่เคยมีอยู่ เนื่องจาก
หลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหม่มากกว่า แต่จะเกิดการประทับใจในความทรงจ า 
  ขั้นที่ 4 ขั้นน าความคิดไปใช้ (application of ideas)  

  เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนมีโอกาสใช้แนวคิดหรือความรู้ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย เป็นการแสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  
สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  ขั้นที่ 5 ขั้นทบทวน (review)  

  เป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ทบทวนว่า ความคิด ความเข้าใจผู้เรียนได้เปลี่ยนไป 
โดยการเปรียบเทียบความคิดเมื่อเริ่มต้นบทเรียนกับความคิดของผุ้เรียนเมื่อสิ้นสุดบทเรียน ความรู้ที่
ผู้เรียนสร้างด้วยตนเองนั้นจะท าให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ปรากฏในช่วง
ความจ าระยะยาว (Long-term Memory) เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้เรียนสามารถจ าได้
ถาวร และสามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ เพราะโครงสร้างทางปัญญาคือกรอบของความหมาย 
หรือแบบแผนที่บุคคลสร้างขึ้น ใช้เป็นเครื่องมือในการตีความหมาย ให้เหตุผลแก้ปัญหา ตลอดจนใช้
เป็นพ้ืนฐานส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ นอกจากนี้ยังทบทวนเกี่ยวกับความรู้สึกที่
เกิดข้ึน ทบทวนว่าจะน าความรู้ไปใช้ได้อย่างไร และยังมีเรื่องใดที่ยังสงสัยอยู่อีกบ้าง 
  ไดเวอร์ และเบลล์ เน้นว่า ผู้เรียนควรจะเรียนเนื้อหาสาระไปพร้อมกับการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้สร้างความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง โดยให้ความส าคัญ
ของความรู้เดิม และได้สรุปแนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ ดังนี้ 
  1. ผลการเรียนรู้ไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับ
ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้วย 
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  2. การเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างมโนทัศน์นั้น เช่น การสร้างค าจ ากัดความ สร้างความคิด
ส าคัญ ผู้เรียนได้จากการสร้างด้วยตนเองมากกว่าการรับฟังจากคนอ่ืน 

  3. การสร้างมโนทัศน์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและเป็นกระบวนการที่ผู้เรียน 

เป็นผู้ท า เป็นผู้ตื่นตัว 

  4. มโนทัศน์ที่สร้างข้ึน เมื่อประเมินแล้วอาจเป็นที่ยอมรับ หรือไม่เป็นที่ยอมรับก็ได้ 
  5. ผู้ เรียนเป็นผู้ รับผิดชอบในการเรียนรู้  การเป็นผู้สร้างความรู้ เอง คือ การเป็น
ผู้รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
 

การเรียนการสอนแบบโครงงาน 
 การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project) เป็นการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ 
ความสามารถ ที่ได้รับจากหลากหลายวิชา หลากหลายกิจกรรม เพ่ือน าความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

เหล่านั้นมาสร้างผลงานของตนเอง หรือท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ ผู้เรียนจะได้วางแผนท าโครงงาน
และด าเนินงานให้เสร็จตามโครงงานนั้น เป็นการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง  
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างดี และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ผลิต (Productivity) 

ไม่ใช่เป็นเพียงผู้บริโภค (Consumer)  

 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนการสอนแบบโครงงาน ถือเป็นวิธีสอนที่สามารถพัฒนากระบวนการคิดต่างๆ
ของผู้เรียน เช่น การคิดวางแผน การคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ เป็นต้น
และฝึกให้เกิดความรับผิดชอบในการท างานต่างๆให้งานส าเร็จตามความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ 
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนแบบโครงงานมีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดความมุ่งหมาย  
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนเลือกหัวข้อ หรือประเด็นที่สนใจ แล้ววิเคราะห์ปัญหาส าคัญที่ต้องการ
ค้นหาค าตอบ หรือสร้างสรรค์งานที่แก้ปัญหาประเด็นที่สนใจ จากนั้นก าหนดความมุ่งหมายและลักษณะ
โครงงานผู้สอนจะเป็นผู้ที่คอยชี้แนะให้ผู้เรียนตั้งความมุ่งหมายของการโครงงาน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ  
  เป็นขั้นที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก คือ ผู้เรียนจะช่วยกันวางแผนว่าท าอย่างไร 
จึงจะบรรลุถึงจุดหมายที่ก าหนดไว้ ในขั้นการวางแผนนี้ ถ้าความรู้จะท าโครงงานของผู้เรียนไม่เพียงพอ 
ควรมีการวางแผนเพ่ือศึกษา เรียนรู้เพ่ิมเติมส าหรับการท าโครงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงงาน
ประดิษฐ์ โครงงานสร้างชิ้นงาน รวมทั้งโครงงานแก้ปัญหาต่างๆ เพราะการวางแผนในการท าโครงงาน
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เหล่านี้ ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเพียงพอ ถ้าจ าเป็นผู้สอนอาจต้องน าเสนอเนื้อหาบทเรียน 

ที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมก่อนให้เริ่มท าโครงงาน 

  ขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผน 

  เป็นขั้นลงมือกระท ากิจกรรมหรือลงมือแก้ปัญหา ผู้เรียนเริ่มงานตามแผนโดยท ากิจกรรม
ตามที่ตกลงไว้แล้ว ผู้สอนคอยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้กระท าตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ให้ผู้เรียนคิด
และตัดสินใจด้วยตนเองให้มากที่สุดและควรชี้แนะให้ผู้เรียนรู้จักวัดผลการท างานเป็นระยะๆ เพื่อการ
ท ากิจกรรมจะได้ลุล่วงไปได้ด้วยดี  รวมทั้งให้บันทึกผลการด าเนินการที่สามารถตอบจุดมุ่งหมาย 

ที่ก าหนดไว้ 
  ขั้นที่ 4 ขั้นจัดท ารายงาน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนรายงานผลการด าเนินการท าโครงงาน โดยผู้เรียนให้
ศึกษารูปแบบการเขียนรายงานหลายๆรูปแบบ แล้วเลือกรูปแบบการเขียนรายงานที่เหมาะสมกับงาน
ที่ท า เขียนรายงานตามรูปแบบ และจัดท าเอกสารรูปเล่ม 

  ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอผลงานและประเมินผล  
  เป็นขั้นผู้เรียนศึกษาการน าเสนอที่หลากหลาย เลือกวิธีการที่เหมาะสม เตรียมการและ
น าเสนอผลที่ได้จากการท าโครงงานทั้งกระบวนการศึกษา และผลที่ได้จากการศึกษา ผู้สอนท าการ
การประเมินผลความสามารถในการท าโครงงานของผู้เรียน โดยทั่วไปจะประเมิน 3 ส่วนคือ ผลงาน 

ที่ได้จากโครงงาน รายงานของโครงงาน และการน าเสนอผลงาน ในการประเมินผู้สอนอาจให้ผู้เรียน 

มีส่วนร่วมในการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ด้วย 

 การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นวิธีสอนหนึ่งที่สามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 แก่ผู้เรียน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ทักษะ 

การแสวงหาความรู้ ทักษะการวางแผน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการร่วมมือ เป็นต้น การเรียนการสอน
โครงงานผู้สอนควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทโครงงาน รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานให้ผู้เรียน
เข้าใจก่อน ซึ่งอาจมีตัวอย่างแสดงให้เห็นเกิดแรงจูงใจในการท าโครงงาน  
 

การเรียนการสอนตามแนวคิดของโมเดลซิปปา 
 การเรียนการสอนตามแนวคิดโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ได้พัฒนาขึ้นโดย ทิศนา แขมมณี

รองศาสตราจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนวคิดการสร้างความรู้แนวคิด
กระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือแนวคิดเก่ียวกับความพร้อมในการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้ แนวคิดของ CIPPA Model ตอบสนอง
แนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์โดยมีแนวคิดส าคัญที่ควรน าไปใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construction) การให้



236 

 

 
ทฤษฎีการเรยีนการสอน 

บทที ่7 วิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม 

ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อม (Interaction) การให้ผู้ เรียนส่วนร่วมกับบทเรียน 
(Participation) การให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ (Process Learning)และ การน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ (Application) 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนการสอนตามแนวคิดโมเดลซิปปามีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดความรู้เข้าใจใน
บทเรียนอย่างลึกซึ้ง โดยผู้เรียนสร้างความรู้ตนเอง จากการศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่ม 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดของโมเดลซิปปา 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดของโมเดลซิปปา มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม   

  เป็นขั้นการดึงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่เรียนเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมใน 

การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ 

  เป็นขั้นการแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่มีจากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้
ต่างๆซึ่งผู้สอนอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่างๆเพ่ือให้ผู้เรี ยนไป
แสวงหาก็ได้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนท าความเข้าใจกับข้อมูลสร้างความหมายของข้อมูลประสบการณ์ใหม่ๆ
เชื่อมโยงกับความรู้เดิม โดยใช้กระบวนการต่างๆ ด้วยตนเองเช่น การใช้ผังความคิด ผังมโนทัศน์ หรือ
ผังกราฟิกอ่ืนๆที่เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง และความเชื่อมโยงของความเดิมและความรู้ใหม่ 
รวมทั้งอาจใช้กระบวนการกลุ่ม ช่วยในการท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ กับความรู้เดิมเพ่ือให้เรียนรู้
การเชื่อมโยงที่หลากหลายแนวคิด 

  ขั้นที่ 4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง
รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้นซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของ
ตนเองแก่ผู้อื่นและได้รับประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อมๆกัน 

  ขั้นที่ 5 ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
  เป็นขั้นการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมดทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่และจัดสิ่งที่เรียนรู้
ให้เป็นระบบระเบียบเพื่อช่วยให้จดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย 

 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
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  ขั้นที่ 6 ขั้นการแสดงผลงาน 

  เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนเองให้ผู้อ่ืน
รับรู้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนตอกย้ า หรือตรวจสอบเพื่อช่วยให้จดจ าสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย 

  ขั้นที่ 7 ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ 
  เป็นขั้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ความเข้าใจของตนเองไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความจดจ าในเรื่องนั้น ๆ 

 การเรียนการสอนตามแนวคิดโมเดลซิปปาสามารถน าไปใช้ได้กับหลากหลายวิชา โดยใน 

ขั้นแสวงหาความรู้ ผู้สอนอาจจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชาแล้วจึงน าความรู้  
มาเชื่อมโยงความรู้เดิม และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ในขั้นต่อๆไป 

 

วงจรการเรียนรู้แบบ 5E 

 การเรียนการสอนตามวงจรการเรียนรู้แบบ 5E เป็นวิธีสอนที่มาจากแนวคิดการสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry Approach) ที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดย
วงจรการเรียนรู้แบบ 5E เป็นวิธีสอนที่สามารถใช้ได้กับเนื้อหาที่มีการทดลอง หรือเนื้อหาที่เป็นทฤษฎี 
เนื่องจากออกเป็นขั้นตอนการส ารวจค้นหาความรู้ที่เปิดกว้าง ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการแสวงหาความรู้
ที่เหมาะสมเนื้อสาระ 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  วงจรการเรียนรู้แบบ 5E มุ่งพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนจะได้ 
ทั้งความรู้ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวงจรการเรียนแบบ 5E 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวงจรการเรียนแบบ 5E มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 

  เป็นขั้นการน าเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนหรือเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดความสนใจของ
ผู้เรียน หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนเพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนสร้างค าถาม ยั่วยุให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น และก าหนดประเด็นที่จะศึกษาแก่ผู้เรียน 

  ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ ผู้สอนอาจให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 
วารสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดขัดแย้ง เกิดความสงสัยจากสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้
มาก่อน ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิด เพ่ือน าไปสู่การส ารวจในขั้นตอนต่อไป 
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  ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการ
ตรวจสอบ อาจท าได้หลายวิธี เช่น สืบค้นข้อมูล ส ารวจ ทดลอง กิจกรรมภาคสนาม เป็นต้น เพ่ือให้ได้
ข้อมูลอย่างพอเพียง ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้ เรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจ
ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะน าข้อมูลจากการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
น าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆเช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลอง รูปวาด ตาราง กราฟฯลฯ  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิง
ประจักษ์พยานอย่างชัดเจนเพ่ือน าเสนอแนวคิดต่อไป ขั้นนี้จะท าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่  
การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุน สมมติฐาน แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใด  

ก็สามารถสร้างความรู้ และช่วยผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
  ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase)  

  เป็นขั้นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้า
เพ่ิมเติม หรือแบบจ าลอง หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบาย
เรื่องราวต่างๆ ได้มากก็แสดงว่ามีข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และท า
ให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น ผู้สอนควรจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น และ
ขยายแนวกรอบความคิดของตนเองและต่อเติมให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ผู้สอนควรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนตั้งประเด็นเพ่ืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมขยายความรู้ด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 

  เป็นขั้นประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่า ผู้เรียนรู้อะไรบ้าง เรียนรู้ได้
อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาประมวลและปรับ
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ ได้ ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 การเรียนการสอนตามวงจรการเรียนรู้แบบ 5E สามารถน าไปใช้ได้ในการเรียนรู้วิชาอ่ืนด้วย 
เมื่อผู้สอนต้องการให้ผู้เกิดทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ เช่น เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ สังคม 
ภาษาไทย เป็นต้น ในการเรียนการสอนตามวงจรการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มควรระมัดระวัง 
และตรวจสอบว่าทุกคนมีบทบาทในการเรียนรู้ 
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วงจรการเรียนรู้แบบ 7E 

 การเรียนการสอนตามแบบวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
และความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งทีผู่้สอนละเลยไม่ได้ และการ
ตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียนจะท าให้ผู้สอนค้นพบว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไรก่อน ก่อนที่จะ
เรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นของการเรียนรู้
ตามแนวคิดไอเซนคราฟต์ (Eisenkraft) มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. จุดมุ่งหมาย 

  วงจรการเรียนรู้แบบ 7E มุ่งพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนจะได้ทั้ง
ความรู้ที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวงจรการเรียนรู้ 7E 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามวงจรการเรียนรู้ 7E มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิม (Elicitation Phase) 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนตั้งค าถาม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้เดิม ค าถามอาจจะเป็น
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพสังคมท้องถิ่น หรือประเด็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การน า
วิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน และผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังประสบการณ์ที่ตนมี 
ท าให้ผู้สอนได้ทราบว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้พ้ืนฐานเป็นอย่างไร ผู้สอนควรเติมเต็มส่วนใดให้
ผู้เรียน และผู้สอนยังสามารถวางแผน การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase)  

  เป็นขั้นการน าเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนหรือเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเกิดความสนใจของผู้เรียน 
หรือเกิดจากการอภิปรายภายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 
หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่ผู้เรียนเพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
ค าถาม ยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และก าหนดประเด็นที่จะศึกษาแก่ผู้เรียนในกรณีที่ยัง
ไม่มีประเด็นที่น่าสนใจ ผู้สอนอาจให้ศึกษาจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเตอร์เน็ต  
เป็นต้นซึ่งท าให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย รู้สึกขัดแย้งจากสิ่งที่เคยรู้มาก่อน ผู้สอนเป็นผู้ที่ท าหน้าที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนคิด เพ่ือน าไปสู่การส ารวจในขั้นตอนต่อไป 

  ขั้นที่ 3 ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase) 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนวางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนด
ทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือปฏิบัติ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการ
ตรวจสอบ อาจท าได้หลายวิธีเช่น สืบค้นข้อมูล ส ารวจ ทดลอง กิจกรรมภาคสนาม เป็นต้นเพ่ือให้ ได้
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ข้อมูลอย่างพอเพียง ผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะน าข้อมูลจากการส ารวจมาท าการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
น าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่างๆเช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลอง รูปวาด แผนภูมิ ตาราง กราฟ 
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
โดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจนเพ่ือน าเสนอแนวคิดต่อไป ขั้นนี้จะท าให้ ผู้ เรียนได้สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุน สมมติฐาน แต่ผลที่ได้จะอยู่
ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้ และช่วยผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้  
  ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase)  

  เป็นขั้นการน าความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้า
เพ่ิมเติม หรือแบบจ าลอง หรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถ้าใช้อธิบาย
เรื่องราวต่างๆ ได้มากก็แสดงว่ามีข้อจ ากัดน้อย ซึ่งก็จะช่วยให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และท า
ให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น ผู้สอนควรจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้มากขึ้น และ
ขยายแนวกรอบความคิดของตนเองและต่อเติมให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ผู้สอนควรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนตั้งประเด็นเพ่ืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือขยายความรู้ด้วยตนเอง 
  ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase)  

  เป็นขั้นประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่าผู้เรียนรู้อะไรบ้าง เรียนรู้ได้
อย่างไร และมากน้อยเพียงใด ขั้นนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาประมวลและปรับ
ประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆ ได้ ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
และสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

  ขั้นที่ 7 ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extended Phase) 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนจะต้องมีการจัดเตรียมโอกาสให้ผู้เรียนได้น าสิ่งที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสร้าง
เป็นความรู้ที่เรียกว่า“การถ่ายโอนการเรียนรู้” 

 วงจรการเรียนรู้แบบ 7E เป็นการเรียนสอนที่ขยายจากวงจรการเรียนรู้แบบ 5E โดยขยาย
ขั้นทบทวนความรู้เดิมในขั้นแรก และขั้นน าความรู้ไปใช้ในขั้นสุดท้าย วงจรการเรียนรู้แบบ 7E 

อาจเหมาะสมส าหรับผู้เรียนในชั้นเรียนที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และการน าความรู้
ไปใช้ และในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้สอนควรติดตามตรวจสอบว่าผู้เรียน 

ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
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การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 

 การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science Technology 

and Society; STS) เป็นการเรียนการสอนที่มีแนวคิดการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสังคม โดยเชื่อว่าในสิ่งแวดล้อมของชีวิตคนเราสาขาทั้ง 3 เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของคนเราตลอดเวลา 
 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ และการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา
สังคม 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 

  การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม มีนักศึกษาเสนอ
กระบวนการเรียนการสอนไว้หลายท่าน สรุปได้ ดังนี้ 
  การเรียนการสอนตามแนวคิดของยืนยง (Yuenyong, 2006: 56) 

  ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหาสังคม (Identification of Social Issue Stage) 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนระบุประเด็นทางสังคมเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โดยให้ผู้เรียนตระหนักถึงประเด็นปัญหา และการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือหาค าตอบ หรือ
แก้ปัญหาทางสังคมที่เป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้สอนอาจจะน าเสนอสถานการณ์ 
หรือเหตุการณ์ในท้องถิ่น ในสื่อสารมวลชน และข้อมูลจากการส ารวจประเด็นทางสังคมในสถานที่จริง 
น าเสนอผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยี เป็นต้น 

  ขั้นที่ 2 ขั้นหาแนวทางการแก้ปัญหา (Identification of Potential Solution Stage)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ตรวจสอบศักยภาพของตนเองในการที่จะหาค าตอบของประเด็น
ทางสังคมนั้นๆ จากที่รับรู้ประเด็นทางสังคมเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะต้อง
วางแผนการหาค าตอบของปัญหา โดยตรวจสอบศักยภาพของตนเอง ด้วยการพิจารณาความรู้ที่ตน  

มีอยู่ และวางแผนหาความรู้เพิ่มเติมที่จะสนับสนุนในการหาค าตอบ 

  ขั้นที่ 3 ขั้นต้องการความรู้ (Need for Knowledge Stage)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนศึกษาความรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ผู้สอนอาจจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหา ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดลองและ 

สืบเสาะหาความรู้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางในการหาค าตอบของประเด็น 

ทางสังคม 
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  ขั้นที่ 4 ขั้นการตัดสินใจ (Decision–making Stage)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เรียนเพ่ือตัดสินใจว่าจะด าเนินการ
แก้ไขปัญหานั้นๆ ในแนวทางใด ผู้เรียนได้รวบรวมความรู้วิทยาศาสตร์และศาสตร์ต่างๆ เพ่ือจะ
ออกแบบแนวทางการหาค าตอบ โดยการสร้างตัวแบบ ระบบ โครงสร้าง หรือแนวคิดต่างๆ เพ่ือจะ
น าไปใช้ได้จริงในสังคม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ ผลดี ผลเสียของแนวทางที่ตัดสินใจ 

  ขั้นที่ 5 ขั้นกระบวนการทางสังคม (Socialization Stage)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ทบทวนแนวคิดของตน จากการน าเสนอ หรือกระท าสิ่งที่ออกแบบ
ไว้ในขั้นท าการตัดสินใจ โดยผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนแนวคิด หรือ ตรวจสอบแนวคิดของตนเองให้มี 
ความเหมาะสมมากที่สุด โดยขั้นนี้ผู้เรียนอาจน าเสนอแนวคิดต่อสังคม โดยเขียนจดหมายถึงผู้น า
ท้องถิ่นเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆ ตั้งกระทู้แนวทางหาค าตอบในเว็บบอร์ด บทบาทสมมุติ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการหรือจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต่างๆ และพร้อมกับรับฟังความคิดจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดของไบรอัน (Bryant, 1995: 67) 
  ขั้นที่ 1 ขั้นสงสัย (Wonder)  

  เป็นขั้นที่ผู้สอนใช้ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือประสบการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับตัวผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและตั้งค าถามในสิ่งที่สนใจ 

  ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผน (Plan)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนวางแผนร่วมกันกับเพ่ือนเป็นกลุ่มหรือท าด้วยตนเองเพ่ือหาวิธีการค้นคว้า
หาค าตอบส าหรับค าถามในขั้นสงสัย โดยใช้แหล่งความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย 

  ขั้นที่ 3 ขั้นค้นหาค าตอบ (Investigate)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนการด าเนินการค้นคว้าหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามวิธีการ 
ที่ระบุไว้ในขั้นวางแผน โดยมีผู้สอนให้ค าแนะน า 
  ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนความคิดเห็น (Reflect)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนสะท้อนความคิดเกี่ยวกับการค้นคว้าและสรุปสาระที่ได้ศึกษาค้นคว้า
และเรียนรู้จากข้ันค้นคว้าหาค าตอบ โดยผู้สอนแนะน าผู้เรียนในการสรุปและเชื่อมโยงความคิด 

  ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share)  

  เป็นขั้นตอนที่ผู้ เรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้กับเพ่ือนๆ โดยการน าเสนอผลงาน 

การค้นคว้าในรูปแบบที่น่าสนใจ 
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  ขั้นที่ 6 ขั้นน าไปปฏิบัติจริง (Act)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าความรู้วิทยาศาสตร์ไปปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ
สังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การท าแผ่นพับ การจัดป้ายนิเทศ การจัดมุมวิทยาศาสตร์ การจัดรายการ
เสียงตามสาย เป็นต้น 

  ขั้นการเรียนการสอนตามแนวคิดของคาริน (Carin, 1997: 58) 
  ขั้นที่ 1 ขั้นสืบค้น (Search)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนเลือกหัวข้อที่จะศึกษาจาก หนังสือ ต ารา การสาธิต กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
การไปทัศนศึกษา รายการ โทรทัศน์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยระดมสมองเพ่ือเลือกหัวข้อ
จากนั้นจะร่วมกันตั้งค าถามเพ่ือศึกษาเจาะลึกในเรื่องที่สนใจต้องการศึกษา ค าถามอาจมีมากมาย  
แต่จะเลือกค าถามท่ีเป็นปัญหาหลักท่ีจะศึกษามาเพียง 1-2 ค าถาม 

  ขั้นที่ 2 ขั้นแก้ปัญหา (Solve)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนใช้กลวิธีในการสืบเสาะหาความรู้ ฝึกใช้แนวทางการวิจัยทดลองเพ่ือ
ตอบค าถามในเรื่องที่สนใจศึกษา ซึ่งผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกผลด้วย
ตนเอง 
  ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างความรู้ (Create)  

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนสร้างความรู้หลังจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนสามารถ
จัดกระท าและแสดงผลการค้นพบในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนกราฟ แผนภูมิ หรือวิธีการอ่ืน ๆ 

  ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Share)  

  เป็นขั้นการเผยแพร่ข้อมูล น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าแก่กลุ่ มเพ่ือน โดยน าเสนอ 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การพูดปากเปล่า บรรยาย เขียนรายงาน และอ่ืนๆ 

  ขั้นที่ 5 ขั้นน าไปปฏิบัติจริง (Action)  

  เป็นขั้นที่ผู้ เรียนน าผลที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติ หรือน าเสนอข้อค้นพบแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือท าการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยผู้สอนและผู้เรียนอาจจัดการประชุมแบบพบปะ ชี้แจงปัญหา
และข้อค้นพบ หรือเขียนจดหมายถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

การเรียนการสอนอ่านแบบ SQ4R  

 การเรียนการสอนอ่านแบบ SQ4R พัฒนาขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
(Reading Comprehension) โดยใช้ค าถามเป็นสิ่งก ากับการอ่านของผู้เรียน และมีการจดบันทึกเพ่ือ
ตอบค าถาม การเขียนสรุปความ และมีการสะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 1. จุดมุ่งหมาย  
  การเรียนการสอนอ่านแบบ SQ4R เน้นการส่งเสริมพัฒนาการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
ความสามารถในการเขียน การคิดวิเคราะห์และการคิดวิจารณ์ 
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอ่านแบบSQ4R 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนอ่านแบบ SQ4R มีข้ันตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดท าบรรยากาศให้รู้สึกสบายไม่เคร่งเครียด เสนอสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อาจเป็นภาพ หรือสถานการณ์ประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียน
บทเรียนใหม่ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นการเสนอเนื้อหาใหม่ส าหรับการอ่าน 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้รับบทอ่านซึ่งผู้สอนอาจก าหนดให้ หรือผู้เรียนเตรียมมาเองตาม
ความสนใจและเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการให้เรียนรู้ และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพราะการเรียน
การสอน อาจใช้บทอ่านในชีวิตจริง ชีวิตประจ าวัน (Authentic Materials) เช่นข่าวเหตุการณ์ ใบโฆษณา 
หรือบทอ่านจากนิทาน จากบทความต่างๆ เป็นต้น  
  ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนสอน  
  เป็นที่จัดการเรียนการสอนอ่านตามวิธีการแบบ SQ4R มี 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

  1. ขั้นอ่านแบบส ารวจ (Survey; S) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านเรื่องราวที่ก าหนดอย่างคร่าวๆ อย่างรวดเร็ว (Skimming) 

เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมและใจความส าคัญ ต่อจากนั้นให้อ่านคร่าวๆเพ่ือค้นหาจุดส าคัญของเรื่อง 
การอ่าน (Scanning) เช่น สถานที่ บุคคล ช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าศัพท์ใหม่ ในขั้นนี้ไม่ควรใช้
เวลานานเกินไป การอ่านคร่าว ๆ จะช่วยให้ผู้อ่านเรียบเรียงแนวคิดต่าง ๆได้ 
   กรณีที่มีค าศัพท์ใหม่ผู้สอนควรน าอภิปรายเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของ
ค าศัพท์ร่วมกัน และให้จดบันทึกค าศัพท์และความหมายไว้เพ่ือใช้ในการอ่านเพ่ือความเข้าใจต่อไป 

  2. ขั้นตั้งค าถาม (Question; Q)  

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนตั้งค าถามซ่ึงจะท าให้ผู้อ่านมีความอยากรู้อยากเห็นช่วยให้การอ่าน
ในขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย ช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและ
สามารถจับประเด็นส าคัญได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด ท าให้มีความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น ค าถามที่ให้
ผู้เรียนตั้งไว้ควรเป็นค าถามที่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่อ่านใจความส าคัญคืออะไร ท าไมจึงส าคัญ      
ส าคัญอย่างไร ในการตั้งค าถามเบื้องต้นอาจใช้ค าถามแบบ 5W 1H คือค าถามเกี่ยวข้องกับอะไร 
(What) เกี่ยวข้องกับใคร (Who) เกี่ยวข้องที่ไหน (Where) เกี่ยวข้องเมื่อใด (When) ท าไมเกี่ยวข้อง 
(Why) และเกี่ยวข้องอย่างไร (How) 
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   ผู้สอนควรให้ผู้เรียนบันทึกการตั้งค าถามของแต่ละคนไว้ และในกรณีที่ผู้สอนเน้น
ให้ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม อาจให้มีการแลกเปลี่ยนค าถามที่ตั้งไว้กับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม หรือให้ 
แต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งค าถาม 

  3. ขั้นอ่านเพ่ือความเข้าใจ (Read; R)  

   เป็นขั ้นที ่ผู ้สอนให้ผู ้เรียนอ่านบทที ่ก าหนดอย่างละเอียดและค้นหาค าตอบ
ส าหรับค าถามที่ได้ตั้งไว้ ในขั้นนี้จะเป็นการอ่านเพ่ือจับใจความและจับประเด็นส าคัญๆ โดยแท้จริง ขณะที่
ก าลังอ่านอยู่ถ้านึกค าถามได้อีกก็อาจใช้วิธีจดบันทึกไว้ในที่ว่างริมหน้าหนังสือก่อนแล้วตั้งใจอ่านต่อไป
จนกว่าจะได้รับค าตอบที่ต้องการ 

  4. ขั้นบันทึก (Record; R) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่ 3 โดย
ให้จดบันทึกในส่วนที่ส าคัญและสิ่งที่จ าเป็น ใช้ข้อความอย่างรัดกุมหรือย่อๆ ตามความเข้าใจของ
ผู้เรียน รวมทั้งการบันทึกตอบค าถามท่ีตั้งไว้ 
  5. ขั้นเขียนสรุป (Recite; R) 

   เป็นขั้นให้ผู้เรียนเขียนสรุปใจความส าคัญ โดยพยายามใช้ภาษาของตนเองถ้ายังไม่
แน่ใจในบทใดหรือตอนใดให้กลับไปอ่านซ้ าใหม่ 
  6. ขั้นสะท้อนความคิด (Reflect; R) 

   เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ วิจารณ์บทอ่านที่ผู้เรียนได้อ่านแล้วแสดง 
ความคิดเห็นในประเด็นที่ผู้เรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องหรือความคิดเห็นไม่สอดคล้อง บางครั้งอาจ
ขยายความสิ่งที่ได้อ่านโดยการเชื่อมโยงความคิดจากบทอ่านกับความรู้เดิม 

   ในการสะท้อนความคิดอาจเริ่มจากให้ผู้ เรียนแต่ละคนสะท้อนโดยการเขียนก่อน 
แล้วแลกเปลี่ยนการสะท้อนความคิดกับเพ่ือนในกลุ่ม และเพ่ือนในห้องเรียนตามความเหมาะสม 

  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปและประเมินผล 

  เป็นขั้นผู้สอนท าการวัดผลและประเมินผลว่าผู้เรียนได้ความรู้ตามจุดประสงค์หรือไม่เป็น
การประเมินความสามารถเพ่ือน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและช่วยผู้ที่เรียนอ่อนโดยอธิบายเพ่ิมเติม 
มอบหมายให้ท าแบบฝึก และส าหรับผู้ที่เรียนดีก็อาจจะให้แบบฝึกเสริมให้มีทักษะเพ่ิมขึ้นอีกก็ได้ 
 ในการจัดการเรียนการสอนอ่านแบบ SQ4R โดยทั่วไปเหมาะส าหรับผู้เรียนที่อ่านออก
เขียนได้คล่อง เป็นผู้เรียนระดับชั้นสูงพอสมควร กรณีที่ใช้กับผู้เรียนระดับชั้นเล็กๆอาจปรับขั้นตอน    
การเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสอ่านออกเสียง ก่อนอ่านในใจเพ่ือท าความเข้าใจเรื่องราว 
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การเรียนการสอนอ่านแบบ KWL (Plus) 

 การเรียนการสอนอ่านแบบ KWL(Plus) พัฒนาจากการเรียนการสอนอ่านแบบ KWL 

โดยเพ่ิมเติมการสรุปสาระส าคัญ อาจท าในรูปแผนผังความคิด (Mind Mapping)  
 แนวคิดส าคัญของการเรียนการสอนอ่านแบบนี้เน้นให้ผู้เรียนตั้งค าถาม และตอบค าถาม
เพ่ือเป็นการก ากับตนเองในการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีอภิปัญญา หรือการรู้คิด หรือ 

เมตาคอกนิชัน (Metacognition)  โดยการตั้งค าถามก่อนอ่านว่าผู้เรียนรู้อะไร (What we know; K) 

และค าถามผู้เรียนต้องการเรียนรู้อะไร (What we want to know; W) และตั้งค าถามระหว่างอ่านและ
หลังอ่านว่า ผู้ เรียนเรียนรู้อะไร (What we learned; L) แล้วผู้ เรียนน าความรู้ที่ได้รับเขียนเป็น
แผนภาพความคิด และสรุปเรื่องความเรียงตามประเด็นส าคัญจากแผนภาพความคิด 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนการสอนอ่านแบบ KWL(Plus) เน้นการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ การเขียน และการก ากับตนเอง  
 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอ่านแบบ KWL(Plus) 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนอ่านแบบ KWL (Plus) มีดังนี ้
  ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการอ่าน (Pre Reading) 

  ขั้นก่อนการอ่านเป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนทบทวนความรู้ที่มีมาก่อน และตั้งจุดมุ่งหมาย
ของการอ่าน โดยมีขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
  1. ขั้นก าหนดสิ่งที่รู้ (What we know; K) 

   ขั้นนี้ผู้สอนจะน าเสนอหัวข้อเรื่องที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นและสิ่งที่ตนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน รวมถึงวิธีที่ ผู้เรียนได้รับความรู้นั้นโดยเริ่มจาก 

การระดมความคิดของผู้เรียนทั้งชั้นเรียน แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มระดมสมองกันภายในกลุ่มของ
ตนเองอีกครั้งพร้อมทั้งเขียนสิ่งที่ตนเองรู้ (What we know) ลงในใบงานช่อง K 

  2. ขั้นก าหนดสิ่งที่ต้องการรู้ (What we want to know; W) 

   ขั้นนี้ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มตั้งค าถามถึงสิ่งที่ต้องการทราบเกี่ยวกับหัวข้อ
เรื่องนั้น (What we want to know) ลงในใบงาน ช่อง W 

  ขั้นที่ 2 ขั้นระหว่างอ่าน (While Reading) 

  ขั้นระหว่างอ่านเป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้อ่านบทอ่านตามขั้นตอนการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
ตอบค าถามและบันทึกสิ่งเรียนรู้จากการอ่าน มีข้ันตอนย่อย ดังนี้ 
  1. ขั้นอ่านเรื่องราว 

   ขั้นนี้ผู้สอนจะให้ผู้เรียนอ่านเรื่องที่ก าหนดให้ และอาจท ากิจกรรมเป็นคู่หรือ
เป็นกลุ่มโดยผู้เรียนสามารถปรึกษากับคู่หรือกลุ่มของตนเองได้ 
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   ในขั้นการอ่านเรื่องราวผู้สอนอาจก าหนดให้ผู้เรียนอาจรอบแรกโดยให้อ่านแบบคร่าวๆ
อย่างรวดเร็วเพ่ือให้มองเห็นภาพรวมและใจความส าคัญ ซึ่งเป็นการอ่านแบบสกิมมิ่ง  (Skimming) 
และเพ่ือค้นหาข้อมูลส าคัญเฉพาะ เช่น สถานที่ บุคคลในเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าศัพท์ การอ่านแบบนี้
เป็นการอ่านแบบสแกนนิ่ง (Scanning) เมื่อได้ค าศัพท์ที่สงสัยและท าความเข้าใจให้แต่ละคู่ หรือแต่ละ
กลุ่มศึกษาท าความเข้าใจก่อน แล้วจึงอ่านเนื้อเรื่องโดยละเอียด   
  2. ขั้นตอบค าถามระหว่างอ่าน และบันทึกการเรียนรู ้(What we learned; L) 

   เป็นขั้นที่ผู้เรียนเขียนค าตอบหรือความรู้ที่ได้รับจากบทอ่าน (What we learned)  

ลงในช่อง L ในขณะอ่านเรื่อง หากเกิดค าถามเพ่ิมเติมระหว่างอ่านสามารถตั้งค าถามเพ่ิมเติมในส่วนที่
ต้องการทราบเพ่ิมเติม  (What we want to know) ในช่อง W อาจมีการแลกเปลี่ยนความคิด
เกี่ยวกับค าตอบร่วมกับคู่หรือกลุ่มของตนเองก็ได้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นหลังอ่าน 

  ขั้นหลังอ่านเป็นขั้นที่ผู้เรียนสรุปความรู้ ความเข้าใจในการอ่าน มีข้ันตอนย่อยดังนี้ 
  1. ขั้นอภิปรายตอบค าถามหลังอ่าน 

   ผู้เรียนแต่ละคู่หรือกลุ่มอภิปรายผลของค าตอบที่ได้เขียนสิ่งที่เรียนรู้ (What we 

learned) ลงในช่อง L แล้วให้แต่ละคู่ หรือแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการตอบค าถามเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ได้ค าตอบและความรู้ที่ได้รับ 

  2. ขั้นสร้างแผนภาพความคิด (เป็นขั้น Plus) 

   ให้ผู้เรียนแต่ละคู่ หรือแต่ละกลุ่มน าความรู้ที่ได้จากล าดับที่เขียนเป็นแผนภาพความคิด 

  3. ขั้นสรุปเรื่อง  
   ผู้เรียนเขียนสรุปความเป็นความเรียงตามประเด็นส าคัญจากแผนภาพความคิด  
ในขั้นนี้ควรให้ผู้เรียนสรุปเขียนเรื่องเป็นรายบุคคล อาจให้มีตรวจประเมินผลงานร่วมกันในกลุ่มตนเอง
แล้วควรให้ผู้เรียนมีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง 
  การเรียนการสอนอ่านแบบ KWL(Plus) เหมาะสมส าหรับผู้เรียนในชั้นระดับสูงที่มี
ความสามารถในการอ่าน และเขียนที่คล่องพอสมควร ส าหรับผู้เรียนระดับชั้นเล็กอาจต้องปรับให้
เหมาะสม และให้มีการฝึกอ่านออกเสียงก่อนอ่านในใจ และการใช้การเรียนรู้แบบ KWL (Plus) 
ในขั้นตอนสุดท้ายอาจให้มีการรายงานด้วยวาจา เพ่ือพัฒนาทักษะฟัง และการพูดของผู้เรียน 
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การเรียนการสอนอ่านแบบ DR-TA 

 การเรียนการสอนอ่านแบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ที่พัฒนาโดย 
สตัฟเฟอร์ (Staffer) โดยความคิดพ้ืนฐานส าคัญคือการเน้นให้ผู้อ่านได้มีโอกาสคาดเดาเนื้อหา หรือ
การท านาย (Predict) เนื้อหาเรื่องราวของบทที่อ่าน อาจคาดเดาจากชื่อเรื่อง จากภาพ หรือค าศัพท์ 
ที่เรียนรู้ก่อนการอ่าน และ/หรือคาดเดาเรื่องราวหลังจากอ่านไประยะหนึ่ง การคาดเดาจะท าให้ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจ มีความตั้งใจในการอ่านและท าความเข้าใจเพ่ือตรวจสอบการคาดเดาว่าเรื่องราวเป็นไป
ตามที่คาดเดาหรือไม่ เพียงใด ซึ่งสุดท้ายไม่ว่าเรื่องราวจะตรง หรือไม่ตรงกับการคาดเดาของผู้อ่าน    
ก็จะเข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากสตัฟเฟอร์ ที่ได้พัฒนาการเรียนการสอนอ่านแบบ DR-TA 

ยังมี เทียร์เนอร์ รีดเดนต์ และดิชเนอร์ (Teirner, Readence and Dishner) ได้พัฒนาการเรียน    
การสอนแบบ DR-TA เพ่ิมเติมด้วย 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนการสอนแบบ DR-TA มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเรื่องราวที่ อ่าน  
มีทักษะการคาดเดา การท านาย มีแรงจูงใจในการอ่านเรื่องราวต่างๆ 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนอ่านแบบ DR-TA 

  การเรียนการสอนอ่านแบบ DR-TA ตามแนวคิดของสตัฟเฟอร์ (Staffer, 1969: 108) มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์และคาดเดาเรื่องราว 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอ ชื่อเรื่อง รูปภาพ แผนที่ แผนภาพ ที่สามารถใช้เป็นสื่อใน 

การคาดเดาเนื้อเรื่องได้ จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สอนน าเสนอ และร่วมกัน
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการอ่าน พร้อมทั้งให้ผู้เรียนแต่ละคนคาดเดาเรื่องที่จะอ่าน อาจท าเป็น
รายบุคคลแล้วแลกเปลี่ยนความคาดเดาของตนเองในกลุ่ม หรือกลุ่มร่วมกันอภิปรายแล้วสรุปผล    
การคาดเดาของกลุ่ม 

  ขั้นที่ 2 ขั้นการอ่านแบบส ารวจ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้ เรียนทุกคนอ่านเนื้อเรื่องที่ก าหนดแบบคร่าวๆเป็นการอ่าน
แบบสกิมมิ่ง (Skimming) เพ่ือศึกษาใจความส าคัญ และภาพรวมของเรื่องแบบคร่าวๆว่าบทอ่าน
เกี่ยวข้องกับอะไรโดยกวาดสายตาอย่างรวดเร็ว ต่อจากนั้นให้อ่านเพ่ือค้นหาข้อมูลเฉพาะ ส่วนที่ส าคัญ
การอ่านแบบนี้เรียกว่าสแกนนิ่ง (Scanning) แล้วให้ผู้เรียนอ่านเพ่ือศึกษา (Study) อ่านซ้ าเพ่ือ
พิจารณาเนื้อหาในขั้นนี้อาจให้ผู้เรียนได้ขีดเส้นใต้ หรือเขียนศัพท์หรือประโยคที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ  
  ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนสังเกตการณ์เรื่องที่อ่านเป็นไปตามที่คาดเดาหรือไม่ ท าความเข้าใจ
ศัพท์ ประโยคที่ไม่เข้าใจโดยขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนในกลุ่ม และขอความช่วยเหลือจากผู้สอน ในขั้นนี้
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ผู้สอนอาจน าศัพท์ ประโยคต่างๆที่ผู้เรียนขีดเส้นใต้ หรือเขียนไว้มาอภิปรายให้ผู้เรียนเข้าใจร่วมกัน 

ทั้งชั้น 

  ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาความเข้าใจในการอ่าน 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนอ่านเรื่องราวที่ก าหนดอีกครั้งอย่างละเอียด เพ่ือท าความเข้าใจ
เรื่องราวที่ก าหนดให้ อาจมีการซักถามข้อสงสัยกับเพ่ือนในกลุ่ม หรือซักถามผู้สอน 

  ขั้นที่ 5 ขั้นกิจกรรมเสริม 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้ เรียนอภิปรายร่วมกัน เกี่ยวกับเรื่องที่ อ่าน ผู้สอนควรเตรียม
ประเด็นให้ผู้เรียนได้อภิปรายเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งการอภิปรายผลการคาดเดาที่ผู้เรียนคาด
เดาไว้ในตอนแรก และควรมีแบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบความเข้าใจ ความรู้ที่ผู้เรียนเรียนรู้จากเรื่องราว  

ที่อ่าน 

  ขั้นตอนการเรียนการสอนอ่านแบบ DR-TA ตามแนวของไทเนอร์ รีดเดนต์ และดิชเนอร์
(Teiner, Readence and Dishner, 1995: 115) มีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นน าเข้าสู่การอ่าน 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอชื่อเรื่อง รูปภาพ ให้ผู้เรียนพิจารณาแล้วคาดเดาเนื้อหาของ
เรื่องที่จะอ่านเกี่ยวกับอะไร ผู้สอนชี้แจงวิธีการอ่านที่ผู้สอนจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน(ขึ้นกับ
ความเหมาะสมอาจแบ่งมากกว่าสองตอนก็ได้)  ผู้เรียนจะอ่านส่วนแรกก่อน แล้วจึงจะอ่านส่วนที่สอง 
โดยก่อนการอ่านแต่ละส่วนผู้สอนจะให้คาดเดาเนื้อหาของเรื่องที่อ่านแต่ละส่วน 

  ขั้นที่ 2 ขั้นการคาดเดาส่วนแรก 

  ผู้สอนเสนอบทอ่านส่วนแรกให้ผู้เรียนพิจารณา และคาดเดาเนื้อหาส่วนแรก โดยเขียน
การคาดเดาของตนเองไว้ลงในกรอบการคาดเดาที่อยู่ตอนบนของเนื้อหา อาจมีการแลกเปลี่ยน  

การคาดเดาของแต่ละคนในกลุ่มย่อย 

  ขั้นที่ 3 ขั้นอ่านในใจส่วนแรก 

  เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาส่วนแรกในใจเพ่ือตรวจสอบการคาดเดา ในระหว่าง 

อ่านในใจถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจค าศัพท์ หรือประโยคให้ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน หรือผู้สอน และ 

ควรให้ผู้เรียนเขียนบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ และประโยคเหล่านั้น ระหว่างผู้เรียนอ่านในใจ
ผู้สอนควรคอยสังเกตการณ์ท างาน และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ เมื่อผู้เรียนอ่านจบ
แล้วให้เขียนสรุปเนื้อหาที่อ่านลงในกรอบท่ีอยู่ตอนท้ายของเนื้อหาส่วนแรก 

  ขั้นที่ 4 ขั้นการคาดเดาส่วนหลัง 
  ผู้สอนเสนอบทอ่านส่วนหลังให้ผู้เรียนพิจารณา และคาดเดาเนื้อหาส่วนหลัง โดยเขียน
การคาดเดาของตนเองไว้ลงในกรอบการคาดเดาที่อยู่ตอนบนของเนื้อหา อาจมีการแลกเปลี่ยน  

การคาดเดาของแต่ละคนในกลุ่มย่อย 
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  ขั้นที่ 5 ขั้นอ่านในใจส่วนหลัง 
  เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาส่วนหลังเพ่ือตรวจสอบการคาดเดา ในระหว่างอ่านในใจ
ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจค าศัพท์ หรือประโยคให้ขอความช่วยเหลือจากเพ่ือน หรือผู้สอน และควรให้ผู้เรียน
เขียนบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ และประโยคเหล่านั้น ระหว่างผู้เรียนอ่านในใจผู้สอนควร  

คอยสังเกตการณ์ท างาน และคอยให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ เมื่อผู้เรียนอ่านจบแล้ว 

ให้เขียนสรุปเนื้อหาที่อ่านลงในกรอบท่ีอยู่ตอนท้ายของเนื้อหาส่วนแรก 

  ขั้นที่ 6 ขั้นตรวจสอบ 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนตอบค าถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในการอ่าน อาจให้ผู้เรียน
ท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล แล้วอภิปรายแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเพ่ือหาค าตอบที่ดีที่สุด เพ่ือน าเสนอ 
ผู้สอนจะตรวจสอบ ประเมินค าตอบและให้ความรู้เพิ่มเติม 

 การเรียนการสอนอ่านแบบ DR-TA กรณีที่บทอ่านมีความยาวอาจแบ่งบทอ่านได้มากกว่า 
2 ตอน หรือถ้ากรณีที่บทอ่านสั้นซึ่งใช้กับผู้เรียนระดับชั้นเล็กๆอาจไม่ต้องแบ่งบทอ่านเป็นตอนๆ  
มีบทอ่านเพียงบทเดียวโดยให้คาดเดาค าตอบเฉพาะก่อนอ่านขั้นเดียว 

 

การเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education ; 

STEM Education) เป็นแนวคิดการเรียนรู้ที่บูรณาการ การจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีลักษณะการบูรณาการคล้ายโครงงาน คือมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สร้างงานจากการน าความรู้ที่หลากหลายมาผลิตท าโครงงาน แต่สะเต็มศึกษาจะเน้นน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มาเป็นหลักในการผลิตผลงาน แกนหลักของ 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาคือกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering Design Process) ดังภาพประกอบที่ 7.10 
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ภาพประกอบที่ 7.10 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 1. จุดมุ่งหมาย 

  การเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเป็น
ผู้ผลิต สามารถน าความรู้ ความสามารถคิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลิตผลงานเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ 

ที่สนใจ 

 2. ขั้นตอนการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
  การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ มีข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนดปัญหา 
  เป็นขั้นที่ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือก าหนดปัญหา 
โดยสถานการณ์และปัญหาควรเกี่ยวข้องและน าไปสู่การให้ผู้เรียนได้ออกแบบผลิตสิ่งต่างๆโดยใช้
ความรู้ ความสามารถในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ การประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือหาค าตอบของ
ปัญหา 
  ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาความรู้ แนวคิดและวางแผน 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนตรวจสอบว่าสิ่งที่ต้องออกแบบผลิตสิ่งต่างๆนั้นต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง 
โดยเฉพาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี แล้วและวิศวกรรม ท าการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ซึ่งอาจเป็นแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยส าหรับผู้เรียนระดับสูง ที่จ าเป็นในการออกแบบ
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สิ่งต่างๆเพ่ือให้ได้ค าตอบของปัญหา และน าความรู้ที่ได้รับมาวางแผนออกแบบสร้างต้นแบบของสิ่งที่
จะผลิต อาจท าเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม  
  ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างต้นแบบ 

  เป็นขั้นที่ผู้เรียนสร้างต้นแบบของสิ่งผลิตเพ่ือค้นหาค าตอบของปัญหาตามที่ออกแบบไว้ 
โดยอาศัยหลักทฤษฎีต่างๆที่ได้ศึกษาท้ังด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม 

  ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบและปรับปรุง 
  เป็นขั้นที่ผู้เรียนตรวจสอบคุณภาพของสิ่งที่ผลิตว่ามีความสามารถในการหาค าตอบ  

ได้เพียงใด มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุง สิ่งใดควรเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้สิ่งผลิตที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา 
ในขั้นนี้อาจมีการศึกษาเพ่ิมเติมอีกและแก้ไขปรับปรุงจากผลการทดสอบ 

  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล 

  เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานของตนเอง หรือของกลุ่มต่อผู้สอน และ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันประเมินผลงานที่ผลิตขึ้นเพ่ือน าไปสู่การน าไป
ปรับปรุงแก้ไขท่ีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  รวมทั้งร่วมกันสรุปความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ได้รับ 

 การเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ผู้เรียนต้องบูรณาการความรู้ ความสามารถ 
เพ่ือผลิตผลงานส าหรับแก้ปัญหา โดยปกติในการเริ่มขึ้นควรเริ่มจากให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่มก่อน
แต่ผู้สอนจะต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และเรียนรู้ตามที่ก าหนด แล้วจึงเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง โดยมีผู้สอนเพ่ือนร่วมชั้นเรียนให้ค าปรึกษา 
 

บทสรุป 

 วิธีสอนที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือ (ที่เป็นทางการ) การเรียนการสอน
แบบ 4MAT การเรียนการสอนแบบหมวก 6 ใบ การเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึม     
การเรียนการสอนแบบโครงการ การเรียนการสอนตามแนวคิด CIPPA Model วงจรการเรียนรู้แบบ5E 

วงจรการเรียนรู้แบบ 7E การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม (STS)       
การเรียนการสอนแบบ SQ4R การเรียนการสอนแบบ KWL (Plus) การเรียนการสอนแบบ DR-TA

และการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
 การเรียนแบบร่วมมือเป็นการเรียนที่แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยโดยนิยมคละความสามารถ
ผู้เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่กลุ่มเดียวกัน ให้ผู้เรียนช่วยเหลือ เรียนรู้ร่วมกันจนแน่ใจว่าสมาชิก
ทุกคนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนจะมีเป้าหมายเป็นของกลุ่ม เมื่อได้รับรางวัลจะได้รับเป็นกลุ่ม โดยผลของ
รางวัลที่ได้รับจะได้มาจากผลการเรียนรู้รายบุคคล ส าหรับการยืนยันผลการเรียนรู้รายบุคคล การเรียน
แบบร่วมมือส่วนใหญ่ใช้การทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าคะแนนของสมาชิกมาเฉลี่ ยเป็น
คะแนนของกลุ่ม มีบางวิธีให้แต่ละกลุ่มส่งสมาชิกเข้าแข่งขันกับกลุ่มอ่ืนที่มีความสามารถพอๆกันแล้ว
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เอาผลการแข่งขันเทียบเป็นคะแนนให้กลุ่ม มาเฉลี่ยเป็นผลงานกลุ่ม บางวิธีใช้การแบ่งงานกัน
รับผิดชอบ แล้วรวบรวบเป็นผลงานของกลุ่ม การให้รางวัลในการเรียนแบบร่วมมือจะก าหนดเกณฑ์
เพ่ือให้ทุกกลุ่มมีโอกาสได้รับรางวัลสูงสุด การเรียนแบบร่วมมือที่น าเสนอมี 7 วิธี 
 การเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Division; 

STAD) เป็นการเรียนแบบร่วมมือที่มีจุดเด่นที่เน้นคะแนนพัฒนาการของสมาชิกแต่ละคนเทียบเป็น
คะแนนกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเก่ง หรืออ่อน มีโอกาสท าความส าเร็จให้กับกลุ่มเท่าเทียมกัน 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม (Team Game Tournament; TGT) เป็น     

การเรียนแบบร่วมมือที่มีจุดเด่นโดยให้มีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม โดยผู้แข่งขันมีความสามารถในระดับ
เดียวกัน ผลการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนจะได้รับการค านวณเป็นคะแนนของกลุ่ม 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยการเรียนรู้รายบุคคล (Team Assisted Individualization; 

TAI) เป็นการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นการเรียนเป็นรายบุคคล และการเรียนเพ่ือการรอบรู้ จุดเด่นคือ
การฝึกทักษะท าเป็นรายบุคคล โดยเพ่ือนช่วยเหลือโดยแนะน า อธิบายแบบฝึกหัดที่ท าผิด แล้วท า
แบบฝึกหัดต่อไปจนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือท าให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้บทเรียน     
ก่อนทดสอบหลังเรียนเป็นรายบุคคลอีกครั้ง    
 การเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียน  (Cooperative Integrated 

Reading and Composition; CIRC) เป็นการเรียนแบบร่วมมือที่มุ่งพัฒนาการอ่านและการเขียนของ
ผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนอ่านบทเรียนตามธรรมชาติการเรียนการสอนอ่าน แต่ให้มีการแลกเปลี่ยน 
ตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนรู้การอ่านเป็นคู่ และเป็นกลุ่ม และเมื่ออ่านเรื่องราวจึงให้ผู้เรียนเขียน
เรื่องราว และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นคู่ เป็นกลุ่มเช่นกัน แล้วจึงทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวที่
อ่านเป็นรายบุคคล 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบ JIGSAW II เป็นการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นแบ่งเนื้อหาบทเรียน
ให้ผู้เรียนแบ่งกันรับผิดชอบศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มที่รับผิดชอบศึกษา
เรื่องเดียวกันซึ่งอยู่ต่างกลุ่มกันเพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องที่รับผิดชอบ เมื่อเชี่ ยวชาญแล้ว
สมาชิกทุกกลับไปยังกลุ่มตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนทั้งหมด แล้วจึงทดสอบเป็น
รายบุคคล  
 การเรียนแบบร่วมมือแบบเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together; LT) เป็นการเรียนแบบ
ร่วมมือที่เน้นให้ผู้เรียนได้ท าหน้าที่ตามบทบาทที่ก าหนดในการเรียนรู้กลุ่มย่อย เพ่ือส่งเสริมบทบาท
การท างานในกลุ่มอย่างครบถ้วน และเรียนรู้บทเรียนไปพร้อมกัน แล้วจึงทดสอบเป็นรายบุคคล 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม (Group Investigation; GI) เป็นการ
เรียนแบบร่วมมือที่เน้นให้ผู้เรียนรับผิดชอบการท างานของตนเอง โดยมีสมาชิกกลุ่มช่วยสนับสนุน 
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ประเมิน ติดตามความก้าวหน้าเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดีของกลุ่ม แล้วน าผลงานของกลุ่มน าเสนอ และ
ได้รับการประเมินผลงานเป็นกลุ่ม 

 การเรียนการสอนแบบ 4MAT เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนามาจากแนวคิดการท างาน
สมองสองซีก เน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาสมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล โดยแบ่งการเรียนรู้เป็น 4 ส่วน
แต่ละส่วนจะมี 2 ขั้นตอนที่พัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา ส่วนที่หนึ่งเน้นการน าเข้าสู่บทเรียน ส่วนที่
สองเน้นการสร้างความคิดรวบยอด หรือมโนทัศน์ของเนื้อหาบทเรียน ส่วนที่สามเน้นการปฏิบัติสร้าง
ผลงานโดยเอาความรู้ในส่วนที่สองไปใช้ ส่วนที่สี่เป็นการน าเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 การเรียนการสอนตามแนวคิดหมวก 6 ใบเป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึก และ
พัฒนาการคิดที่หลากหลายโดยใช้สีของหมวกเป็นตัวแทนการคิดแบบต่างๆ หมวกสีขาวคิดเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง หมวกสีแดง คิดแสดงอารมณ์ ความรู้สึก หมวกสีเหลืองคิดในแง่บวก หมวกสีด าคิดสิ่งที่
ควรระมัดระวัง หมวกสีเขียวคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาที่ต่างออกไป และหมวกสีฟ้าคิดสรุป วางแผน
 การเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม เป็นการเรียนการสอนที่ไดร์เวอร์
และเบลล์พัฒนามาจากแนวคิดสรรสร้างความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญาของเพียเจต์ ที่เน้นให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 การเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นการเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนน าความรู้  
ความสามารถที่หลากหลายมาสร้างผลงาน การเรียนการสอนแบบโครงงานสามารถพัฒนาผู้เรียนได้
หลายด้าน โดยเฉพาะความคิดระดับสูง กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่างๆ 

 การเรียนการสอนตามแนวคิดของโมเดลซิปปา เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาจากโมเดล
ซิปปาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี เน้นการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีแนวคิด
มาจากหลายทฤษฎี โดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
เรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วม เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้  
 วงจรการเรียนรู้แบบ 5E เป็นการเรียนการสอนมาจากแนวคิดสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้
ขั้นตอน 5 ขั้น เร้าความสนใจ ส ารวจค้นหา อธิบายและลงข้อสรุป ขยายความรู้ และประเมินผล    
การเรียนรู้ ส่วนจงจรการเรียนรู้แบบ 7E เป็นการเรียนการสอนที่ขยายมาจาก วงจรการเรียนรู้แบบ 
5E โดยเพิ่มขั้นตอนแรกคือ ทบทวนความรู้เดิม และข้ันตอนสุดท้ายคือ ขั้นน าความรู้ไปใช้ 
 การเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็นการเรียนการสอนที่
บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหาสังคม
ที่เกิดจากผลกระทบหรือเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 การเรียนการสอนอ่านแบบ SQ4R เป็นการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการอ่านโดยใช้
ค าถาม และการจดบันทึกก ากับการอ่านให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยเมื่อผู้เรียนได้รับบทอ่าน
แล้ว ผู้เรียนจะอ่านแบบส ารวจ ตั้งค าถาม อ่านรายละเอียดเพ่ือตอบค าถาม และในการเรียนการสอน 
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ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเขียน โดยเขียนบันทึกเรื่องราว เขียนสรุป และเขียนสะท้อนความคิดเห็น ซึ่ง
สามารถพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและการเขียนควบคู่กันไป      
 การเรียนการสอนอ่านแบบ KWL(Plus) เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนใช้เครื่องมือ
ก ากับตนเองในการอ่านโดยการบันทึก สิ่งที่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่าน ต้องเรียนรู้อะไรจากเรื่องที่
อ่าน และระหว่างอ่านและหลังอ่านมีการบันทึกสิ่งที่เรียนรู้จากเรื่องที่อ่าน แล้วผู้เรียนจะเขียนแผนผัง
ความคิด เรื่องราวที่อ่าน  
 การเรียนการสอนอ่านแบบ DR-TA เป็นการเรียนการสอนอ่านที่เน้นให้ผู้เรียนคาดเดา
เรื่องราวที่อ่าน โดยวัตถุประสงค์และคาดเดาเรื่องราว จะท าให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการอ่าน มีการ
เปรียบเทียบสิ่งที่คาดเดาไว้ กับเรื่องราวจริงในบทอ่าน 

 การเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เป็นการเรียนการสอนที่บูรณาการวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเป็น
แกนด าเนินกิจกรรม คือก าหนดปัญหาเพ่ือสร้างผลงาน ศึกษาความรู้ แนวคิดและวางแผน สร้าง
ต้นแบบ ทดสอบและปรับปรุง และประเมินผลชิ้นงานที่สร้าง 
   



บทท่ี 8 

เทคนิค/ทักษะการสอน 
 

 

 เทคนิคการสอน เป็นกลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการเรียนการสอน ให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ เทคนิคการสอน 

ที่พัฒนาขึ้นล้วนมีรากฐานมาจากทฤษฎี/แนวคิดการเรียนการสอน 

 ส่วนทักษะการสอนในที่นี้จะเป็นเรื่องของความช านาญ ความคล่องแคล่วในการใช้ และ
ปรับใช้เทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 เทคนิคการสอนที่จะน าเสนอประกอบด้วย เทคนิคการสอนพ้ืนฐาน 9 เทคนิค และเทคนิค   
การสอนเฉพาะที่พัฒนาขึ้นได้แก่ เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบไม่ เป็นทางการ เทคนิคการใช้       
ผังกราฟิก เทคนิคระดมสมอง เทคนิคการบันทึกการเรียนรู้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เทคนิคการสอนพื้นฐาน 

 เทคนิคการสอนพ้ืนฐานที่ผู้สอนน ามาใช้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนมี 9 เทคนิค ได้แก่ 
การน าเข้าสู่บทเรียน การใช้กริยา วาจา ท่าทาง การอธิบายเล่าเรื่อง การเร้าความสนใจ การใช้ค าถาม 
การใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน การใช้กระดานด า การเสริมก าลังใจ และการสรุปบทเรียน มีดังนี ้
 

เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน 

 การน าเข้าสู่บทเรียนเป็นเทคนิคการสอนที่ส าคัญ มักเป็นกิจกรรมขั้นแรกของการจัด 

การเรียนการสอนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  
และสติปัญญา กิจกรรมทั่วไปในขั้นน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมผู้เรียนได้แก่ การทบทวนความรู้
เดิม การดึงดูดความสนใจในบทเรียนที่จะเรียน และการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ในการท า
กิจกรรมดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้บทเรียนใหม่ 
 เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียนเป็นเทคนิคการสอนที่พัฒนามาจากกฎแห่งความพร้อม (Law 

of Readiness) ของธอร์นไดค์ ที่กล่าวถึงผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีความพร้อม 

 1. จุดมุ่งหมายของการน าเข้าสู่บทเรียน 

  การน าเข้าสู่บทเรียนมีจุดมุ่งหมายส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้บทเรียนใหม่ได้ดี 
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  1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับประสบการณ์ 
ที่จะจัดการเรียนการสอน 

  1.3 เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับบรรยากาศการเริ่มต้นของการเรียนให้ เป็นที่น่าสนใจ 

อยากเรียนรู้ 
  1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบขอบเขตของบทเรียนทั้งเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียน
การสอน รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 2. การใช้เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน 

  เทคนิคที่ใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือให้ผู้สนใจบทเรียน เชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมการน าเข้าสู่บทเรียนควรมีความหลากหลาย เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ 
ทันเหตุการณ์ ควรสอดคล้องกับชีวิตและวัยของผู้เรียน และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการน าเข้า
สู่บทเรียนด้วย ในการน าเข้าสู่บทเรียนมีกิจกรรมหลากหลายประการ ได้แก่ 

  2.1 ใช้อุปกรณ์การสอนประกอบการน าเข้าสู่บทเรียน เช่น ของจริง รูปภาพ วีดิทัศน์
ภาพยนตร์ เป็นต้น 

  2.2 ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมบางอย่างที่สัมพันธ์กับบทเรียน 

  2.3 ใช้การเล่าเรื่อง เล่านิทาน หรือเหตุการณ์ต่างๆ 

  2.4 ใช้ค าถาม หรือปัญหา ทายปัญหาเพื่อเร้าความสนใจ 

  2.5 ใช้การสนทนาซักถามถึงเรื่องต่างๆ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับบทเรียนใหม่ 
  2.6 ใช้กิจกรรมทบทวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ 
  2.7 ใช้กิจกรรมแสดงละคร บทบาทสมติที่เชื่อมโยงสู่บทเรียนที่จะเรียน 

  2.8 ใช้การร้องเพลง แสดงท่าทางประกอบ หรือเต้นตามจังหวะเสียงเพลง และ 

การวิเคราะห์เนื้อหา สาระของเพลงซึ่งเป็นเพลงต้องเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่จะเรียน 

  2.9 ใช้การสาธิตเรื่องราวต่างๆที่เชื่อมโยงกับบทเรียนที่จะเรียน 

  2.10 ใช้เกมท่ีเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกับบทเรียนให้ผู้เรียนเล่น 

 

เทคนคิการใช้กริยา วาจา ท่าทาง 
 การใช้กริยา วาจา ท่าทางในการจัดการเรียนการสอน นับว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งของ
ผู้สอน บุคลิกภาพของผู้สอนเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง รวมทั้งความสามารถในการสื่อความหมาย การใช้
กริยา วาจา ท่าทางที่เหมาะสมจะส่งเสริมความศรัทธาแก่ผู้เรียน และสร้างเป็นกันเอง สร้างความ
สนใจในการเรียนให้กับผู้เรียน รวมทั้งสามารถสื่อความหมายให้ผู้เรียนได้เข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนต้องการ 

ให้เรียนรู้ด้วย กริยา วาจา ท่าทางของผู้สอนที่เหมาะสมคือความเป็นธรรมชาติ และดูสุภาพเรียบร้อย 
เป็นกันเอง 
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 1. จุดมุ่งหมายการใช้กริยา วาจา ท่าทางประกอบการสอน  
  จุดมุ่งหมายส าคัญของการใช้กริยา วาจา ท่าทางประกอบการสอนเพ่ือสร้างความ
ประทับใจ ความศรัทธา เร้าความสนใจ และสื่อความหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2. การใช้เทคนิคการใช้กริยา วาจา ท่าทางประกอบการสอน 

  เทคนิคการใช้กริยา วาจา ท่าทางประกอบการสอน มีดังนี้ 
  2.1 การเคลื ่อนไหวและการเปลี ่ยนอิริยาบถของผู ้สอนควรเดินด้วยท่าทาง 

ที่เหมาะสมสง่างามและดูเป็นธรรมชาติ 
  2.2 การใช้มือและแขน ใช้มือประกอบท่าทางในการสอน ซึ่งจะเป็นการดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนเพราะผู้เรียนสนใจดูสิ่งที่เคลื่อนไหวมากกว่าสิ่งที่นิ่ง 
  2.3 การแสดงออกด้วยสีหน้า สายตา เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้สื่อความหมาย    
กับผู้เรียน ผู้เรียนจะเข้าใจความรู้สึก สีหน้าของผู้สอนต้องคล้อยตามสัมพันธ์กับความรู้สึกดังกล่าวด้วย 

  2.4 การทรงตัวและการวางท่าทาง ควรวางท่าทางให้เหมาะสมไม่เครียดเกินไป 

  2.5 การใช้น้ าเสียง ต้องใช้ภาษา “ร” “ล”ต้องชัดเจน ควรพูดด้วยน้ าเสียงที่น่าฟัง
ห้ามเสียงดังหรือตวาด 

  2.6 แต่งกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ การแต่งกายนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญกับผู้สอน   
ในการเสริมบุคลิกภาพดึงดูดความสนใจ ผู้สอนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตามสมัยนิยม โดยค านึงถึงวัย 
รูปร่างและความเหมาะสม 

 

เทคนิคการอธิบาย เล่าเรื่อง 
 การอธิบาย เล่าเรื ่องถือเป็นเทคนิคที ่จะให้ผู ้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ดี  
การอธิบายที่เป็นขั้น เป็นตอน และมีการเล่าเรื่องประกอบการอธิบายเพ่ือเชื่อมโยงเรื่องที่จะสอนกับ
สิ่งที่เป็นรูปธรรมโดยการยกตัวอย่างประกอบจะท าให้ผู้เรียนรู้เรียนบทเรียนได้ดี 
 1. จุดมุ่งหมายของอธิบายเล่าเรื่อง 
  เทคนิคการอธิบายเล่าเรื่องเป็น เทคนิคที่มีจุดมุ่ งหมายส าคัญ เพ่ือให้ผู้ เรียนมี 
ความกระตือรือร้น สนใจฟังเรื่องราวที่ผู้สอนน าเสนอ และให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน 

 2. การใช้เทคนิคการอธิบายเล่าเรื่อง 
  ในการอธิบาย เล่าเรื่องมีเทคนิคที่ส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 ในการอธิบาย เล่าเรื่องควรใช้เวลาไม่นานเกินไป ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

  2.2 ใช้ภาษาในการอธิบาย เล่าเรื่องที่ง่ายแก่การเข้าใจ 

  2.3 ใช้สื่อการสอน หรือตัวอย่างประกอบการอธิบาย เล่าเรื่องที่น่าสนใจ 

  2.4 ในการอธิบาย เล่าเรื่องต้องครอบคลุมใจความส าคัญ และได้สาระครบถ้วน 
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  2.5 ในการอธิบายเริ่มจากเรื่องที่เข้าใจง่ายไปหาเรื่องยาก 

  2.6 ใช้ท่าทางประกอบในการอธิบาย เล่าเรื่องที่น่าสนใจเป็นธรรมชาติ และ 

สื่อความหมายตรงกับความหมายของเรื่องที่เล่า 
  2.7 ใช้ค าถามประกอบการอธิบาย เล่าเรื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เร้าความสนใจ 
และทราบแนวความคิดของผู้เรียน รวมทั้งตรวจสอบในเบื้องต้นว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่
ผู้สอนอธิบาย 

  2.8 ในการอธิบาย เล่าเรื่องอาจมีการเขียนภาพ เขียนผังประกอบการเล่าเรื่องเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น 

  2.9 ควรมีการสรุปผลการอธิบาย เล่าเรื่องเป็นระยะ และสรุปสุดท้ายของการเล่า
เรื่องโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปด้วย 

 

เทคนิคการเร้าความสนใจ 

 การเร้าความสนใจส าคัญอย่างยิ่งจะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนไม่เบื่อหน่าย  
โดยพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีสมาธิกับบทเรียน ไม่ว่าผู้เรียนจะฉลาด  
มีความสามารถเพียงใด ผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมากเพียงใด แต่ถ้าผู้ เรียนไม่
มีสมาธิต่อการเรียนย่อมไม่เกิดการเรียนรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของพุทธศาสนา ศีล สมาธิ 
ปัญญา และทฤษฎีสนามของเลวิน การเร้าความสนใจท าได้หลากหลายวิธี ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องมาใช้
อย่างเหมาะสม 

 1. จุดมุ่งหมายของการเร้าความสนใจ 

  เทคนิคการเร้าความสนใจมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีสมาธิ สนใจ และตั้งใจร่วมกิจกรรม
การเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
 2. การใช้เทคนิคการเร้าความสนใจ 

  เทคนิคการเร้าความสนใจมีหลักการที่ส าคัญมีดังนี้ 
  2.1 ใช้สายตา สีหน้า ท่าทางประกอบการสอน เช่น การมอง ยิ้ม ส่ายหน้า โบกมือ 
ผงกศีรษะ ชี้ เป็นต้น โดยการใช้สายตา สีหน้า ท่าทาง ควรใช้อย่างทั่วถึงกับผู้เรียนทุกคน ผู้สอนที่ดี
ควรรู้ว่าขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนแต่ละคนท ากิจกรรมใด ใครสนใจ ไม่สนใจ
บทเรียน และควรแก้ไขและให้ผู้เรียนทุกคนเกิดความสนใจในบทเรียนอย่างทั่วถึง 
  2.2 ใช้ถ้อยค าและน้ าเสียงที่เหมาะสม ถ้อยค าที่ผู้สอนใช้และน้ าเสียงเป็นสิ่งที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนใจเรียน ควรมีการเน้นหนักเบาในค าพูดบางครั้งผู้สอนควรใช้อารมณ์ขัน หรือน าเสนอ
เรื่องราวที่ตลกให้ผู้เรียนได้คลายความเครียด 



261 
 

 
 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที ่8 เทคนิค/ทักษะการสอน 

  2.3 ใช้การเคลื่อนไหวของผู้สอน ผู้สอนควรเปลี่ยนจุดนั่งและจุดยืนของตน แต่ก็ให้
พอเหมาะไม่ใช่เดินวนเวียนไปมาตลอดเวลา จะท าให้ผู้เรียนสับสน   
  2.4 ใช้การเน้นจุดส าคัญของเรื่องและการเว้นระยะการพูดหรืออธิบาย ผู้สอนควรฝึก
เน้นค าพูด ส าเนียง จังหวะ 

  2.5 ใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความคิดเป็นการดึงสมาธิผู้เรียนเข้าสู่
บทเรียน 

 

เทคนิคการใช้ค าถาม 

 การใช้ค าถามถือเป็นเทคนิคที่ส าคัญที่สามารถส่งเสริมความคิดของผู้เรียนได้อย่างดี 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เรียนได้อีกด้วย  เทคนิคการใช้ค าถามจะประกอบด้วย
วิธีการถาม และประเภทของค าถาม  
 วิธีการถามที่ส าคัญคือต้องถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนทุกคนเป็นเจ้าของค าถาม และ
ท าให้แน่ใจว่าทุกคนคิดหาค าตอบจากค าถามที่ผู้สอนถาม ส่วนประเภทของค าถามประกอบด้วย 
ค าถามเพ่ือความคิดพ้ืนฐาน ค าถามเพ่ือการศึกษาหาค าตอบ ค าถามขยายความคิดเพ่ือหาค าตอบ  

 1. จุดมุ่งหมายของการใช้ค าถาม 

  เทคนิคการใช้ค าถามมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่ใช้ส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียน และ
ยังสามารถตรวจสอบประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน และเร้าความสนใจของผู้เรียนด้วย 

 2. การใช้เทคนิคการใช้ค าถาม 

  เทคนิคการใช้ค าถามเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เมื่อผู้สอนมีความเข้าใจในประเภทของค าถามแล้ว จ าเป็นใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการใช้ค าถาม ดังนี้ 
  2.1 ใช้ค าถามโดยให้ผู้เรียนทุกคนเป็นเจ้าของค าถาม โดยตั้งค าถามก่อน แล้วเว้น
ระยะให้ทุกคนคิด รวบรวมความรู้ ประสบการณ์เพ่ือตอบค าตอบ ผู้สอนควรกวาดสายตาไปทั่วห้อง
เพ่ือสังเกตผู้เรียนอย่างท่ัวถึง ท าให้ผู้เรียนทุกคนตั้งใจคิดหาค าตอบ แล้วจึงสุ่มผู้เรียนให้ตอบค าถาม 

  2.2 ผู้สอนควรถาม ค าถามด้วยความมั่นใจ มีการเตรียมตัวล่วงหน้า อาจต้องเตรียม
ทั้งค าถามหลัก และค าถามรองที่จะน าผู้เรียนไปสู่การตอบค าถามหลัก 

  2.3 ถามค าถามอย่างกลมกลืน สอดคล้องกับบทเรียน 

  2.4 ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ในการถามเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

  2.5 ในการถามอาจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่นถามผู้ เรียนเรียนอ่อนเพ่ือ
กระตุ้นความสนใจ ถามผู้เรียนเรียนเก่งเพ่ือช่วยในการได้ข้อสรุปที่ถูกต้องที่รวดเร็ว ถามให้ผู้เรียน
อาสาสมัครเพื่อกระตุ้นผู้เรียนทุกคน ถามทีละคนเพื่อประเมินความรู้ เจตคติของทุกคน 
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  2.6 ในการใช้ค าถามสิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่สุดคือการให้ข้อมูลป้อนกลับ ผู้เรียนควรต้อง 

ได้รู้ค าตอบของเขาถูกหรือผิด ความรู้ใดที่ควรรู้เพ่ิมเติมซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะเพ่ิมเติมความรู้  
ที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นค าถามนั้น 

  2.7 ในการใช้ถามผู้สอนควรสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนตอบค าถามถูกควร 

มีการเสริมแรงตามความเหมาะสม เช่น ชมเชย พยักหน้า หรือปรบมือ เมื่อผู้เรียนตอบผิดหรือตอบ
ไม่ได้ ผู้สอนควรให้ก าลังใจและอาจใช้ค าถามส ารองท่ีปูพ้ืนไปสู่ค าตอบของค าถามหลัก และให้ก าลังใจ 

  2.8 ในการใช้ค าถามควรใช้ค าถามที่หลากหลายทั้งค าถามพ้ืนฐาน ค าถามเพ่ือค้นคิด 
และค าถามเพ่ือขยายความคิด  
  2.9 ในการใช้ค าถามควรใช้กริยา ท่าทาง และระดับเสียงสูง ต่ าที่เหมาะสมเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และตั้งใจคิดหาค าตอบ   
 3. ประเภทของค าถาม 

  ส าหรับประเภทค าถามก็มีความส าคัญต่อการคิดของผู้เรียน ถ้าเป็นค าถามที่ง่าย
เกินไปแม้จะใช้วิธีการถามที่เหมาะสมก็ไม่อาจส่งเสริมการคิดของผู้เรียนได้ การแบ่งประเภทค าถาม   
มีหลายแนวคิด เช่น ตามแนวคิดบลูม (Bloom) แบ่งเป็นค าถาม ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
วิเคราะห์ ประเมินค่า สังเคราะห์และสร้างสรรค์ แต่ในที่นี้จะแบ่งค าถามเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  3.1 ค าถามที่ใช้ความคิดพื้นฐาน  
   ค าถามที่ใช้ความคิดพ้ืนฐานเป็นค าถามง่ายๆไม่ต้องใช้ความคิดลึกซึ้ง เน้นให้
ผู้เรียนระลึกถึงความจ า ความรู้ ความคิดเดิมซึ่งความรู้ ความคิดพ้ืนฐานเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานใน  

การคิดระดับสูงต่อไป ถ้าผู้เรียนไม่มีความรู้ ความคิดพ้ืนฐานก็ยากที่ส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง 
ค าถามประเภทนี้ได้แก่ 

   3.1.1 ค าถามความจ า 

    ค าถามความจ าเป็นค าถามที่ให้ผู้เรียนระลึกถึงสิ่งที่เรียนมาแล้วจดจ าไว้ 
อาจเป็นข้อเท็จจริงต่างๆ ค าศัพท์นิยามความหมายของสิ่งต่างๆ กฎ ระเบียบ ล าดับขั้นตอนเป็น 

การถามถึงข้อมูล สาระรายละเอียดของสิ่งที่เรียนรู้ตัวอย่างค าถามความจ า เช่น  
    3.1.1.1 เมืองหลวงของสหภาพพม่าคือเมืองอะไร 

    3.1.1.2 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ก่ีตารางกิโลเมตร 

    3.1.1.3 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีประเทศอะไรบ้าง 
   3.1.2 ถามจากการสังเกต 

    การสังเกตถือเป็นทักษะการคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ ผู้เรียนที่มีพฤติกรรม
ช่างสังเกต และช่างสงสัยจะเป็นผู้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดี การถามจากการสังเกตเป็นค าถามที่ให้ผู้เรียน  
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บ่งบอกถึงสิ่งต่างๆที่ผู้เรียนรับรู้จากประสาทสัมผัส อาจเป็นการบ่งบอกลักษณะ ขนาด สี ส่วนประกอบ
หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่เกิดข้ึนจากกระบวนการต่างๆ ตัวอย่างค าถามจาการสังเกต เช่น 

    3.1.2.1 จากการทดลอง หลอดทดลองไหนที่เกิดฟองอากาศมากท่ีสุด 

    3.1.2.2 ลักษณะของน้ าเสียในบ่อน้ าเป็นอย่างไร 

    3.1.2.3 ในขณะชมการแข่งขันฟุตบอลผู้เรียนสังเกตอะไรได้บ้าง 
  3.2 ค าถามเพื่อการคิดค้นเพื่อหาค าตอบ 

   ค าถามเพ่ือการคิดค้นเพ่ือหาค าตอบเป็นค าถามที่ผู้เรียนจะต้องใช้กระบวนการคิด
ในการตอบ ไม่ใช่การตอบจากการระลึกได้จากการที่จดจ ามา หรือตอบจากสิ่งที่สังเกตเห็นซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริง แต่เป็นการค าถามที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด ใคร่ครวญในสมองเพ่ือค้นหาค าตอบ 
ค าถามประเภทนี้อาจแบ่งได้ดังนี้ 
   3.2.1 ค าถามความเข้าใจ 

     ค าถามความเข้าใจเป็นค าถามที่ให้ผู้เรียนตีความ แปลความ ขยาย
ความ ซึ่งผู้เรียนอาจใช้ข้อมูลเดิม ความรู้เดิมมาตีความ แปล และขยายความ ตัวอย่างเช่น 

     3.2.1.1 “ก้านบัวบอกลึกตื้น ชลธาร” หมายความว่าอย่างไร 

     3.2.1.2 จากตารางผลการสอบโอเน็ต แปลความหมายได้ว่าอย่างไร 

     3.2.1.3 สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตคืออะไร 

   3.2.2 ค าถามการน าไปใช้ 
    ค าถามการน าไปใช้เป็นค าถามที่ผู้เรียนต้องอาศัยความรู้ ความคิดพ้ืนฐาน 
และความเข้าใจน ามาใช้ตอบค าถามในประเด็นที่ซับซ้อนขึ้น เป็นประเด็นที่ไม่ใช่อยู่บทเรียนที่เรียนมา 
อาจเป็นประเด็นที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน ตัวอย่างค าถามเช่น 

    3.2.2.1 การที่โลหะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างไร 
    3.2.2.2 การแก้ดินที่มีความเป็นกรดสูงท าได้อย่างไร 

    3.2.2.3 ในการกล่าวค าขอโทษควรใช้ในกรณีใดบ้าง 
   3.2.3 ค าถามการเปรียบเทียบ 

    ค าถามการเปรียบเทียบเป็นค าถามที่ผู้เรียนต้องวิเคราะห์เรื่องราว หรือ
สิ่งต่างๆ เพ่ือน ามาพิจารณาความเหมือน ความแตกต่าง ซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าใจในรายละเอียดของ 
สิ่งเปรียบเทียบกัน ตัวอย่างค าถาม เช่น 

    3.2.3.1 สี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมคางหมูแตกต่างกันอย่างไร 

    3.2.3.2 การสอนแบบกรณีตัวอย่าง และบทบาทสมมติแตกต่างกัน
อย่างไร 
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    3.2.3.3 การเรียนแบบรว่มมือแบบ STAD แตกต่างจากแบบ TGT อย่างไร 
   3.2.4 ค าถามเหตุและผล 

    ค าถามเหตุและผลเป็นค าถามที่ให้ผู้เรียนหาความสัมพันธ์ของเรื่องราว 
เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆในเชิงเหตุและผล ตัวอย่างเช่น 

    3.2.4.1 น้ าเสียในล าคลองเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 
    3.2.4.2 สาเหตุที่ท าให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรคืออะไร 

    3.2.4.3 เมื่อคนเราตกใจท าไมหัวใจจึงเต้นแรงขึ้น 

   3.2.5 ค าถามสรุปหลักการ 

    ค าถามสรุปหลักการเป็นค าถามที่ ให้ผู้ เรียนสังเคราะห์ เรื่องราว 
เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆเพ่ือสรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ และในการที่ผู้เรียนจะสรุปหลักการได้นั้น
จะต้องผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆก่อน 
ตัวอย่างค าถาม เช่น 

    3.2.5.1 จากตัวอย่างการค้นหาค าตอบการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่
เท่ากัน มีหลักการท าอย่างไรบ้าง 
    3.2.5.2 จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยมประเภทต่างๆ
สรุปเป็นหลักการเรียนรู้ได้อย่างไร 

    3.2.5.3 ควรมีวิธีการป้องกันการตัดไม้ท าลายป่าได้อย่างไรบ้าง 
  3.3 ค าถามเพื่อขยายความคิดเพื่อหาค าตอบ 

   ค าถามเพ่ือขยายความคิดเป็นค าถามที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ความคิดที่เป็น
ความคิดเห็นมากขึ้น เป็นค าถามที่ไม่ก าหนดแนวทางค าตอบชัดเจน ขึ้นกับความสมเหตุสมผลซึ่งอาจ
การสมเหตุสมผลเชิงตรรกศาสตร์ และเหตุผลเชิงสังคม เป็นค าถามที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้เรียนมี
แนวความคิดกว้างขวางออกไป ค าถามประเภทนี้อาจแบ่งได้ดังนี้ 
   3.3.1 ค าถามการคาดคะเน  
    ค าถามการคาดคะเน เป็นค าถามเชิงสมมุติฐาน คาดการณ์ ซึ่งค าตอบ
ย่อมเป็นไปได้หลายอย่าง การประมวลค าตอบที่เหมาะสมที่สุดอาจมีการอภิปรายแสดงเหตุผล
สนับสนุนเพื่อสรุปการคาดคะเน ตัวอย่างค าถาม เช่น 

    3.3.1.1 การสร้างเขื่อนกั้นล าน้ าโขงที่จังหวัดเชียงรายจะเกิดอะไร
ขึ้นกับประเทศไทยบ้าง 
    3.3.1.2  ถ้าโลกเราร้อนขึ้นปีละ 1 องศาเซลเซียส อีกสิบปีข้างหน้า
จะเกิดอะไรขึ้น 
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    3.3.1.3  หลังจากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิด
อะไรขึ้นบ้าง 
   3.3.2 ค าถามการวางแผน  
    ค าถามการวางแผน เป็นค าถามที่ให้ผู้เรียนเสนอแนวคิด วางโครงการ
หรือเสนอแผนงานใหม่ๆเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติ แนวทางด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา หรือค้นหา
ค าตอบที่ต้องการ ตัวอย่างค าถาม เช่น  
    3.3.2.1 เราจะขจัดผักตบชวาให้หมดจากล าคลองควรด าเนินการอย่างไร 

    3.3.2.2 ในการไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ควรวางแผนอย่างไร 

    3.3.2.3 เพ่ือด าเนินการกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนควร
ด าเนินการอย่างไรบ้าง 
   3.3.3 ค าถามการวิพากษ์ วิจารณ์  
    ค าถามการวิจารณ์ เป็นค าถามที่ผู้ ให้ผู้ เรียนพิจารณาเรื่องราว หรือ
เหตุการณ์ต่างๆโดยชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียการวิพากษ์จะเน้นทฤษฎี หลักการ แต่การวิจารณ์สามารถ
แสดงความคิดเห็นความรู้สึก ประสบการณ์ส่วนตัวมาอธิบายค าตอบ การได้ข้อสรุปของการวิพากษ์ 
วิจารณ์จะได้จากการอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ตัวอย่างค าถาม เช่น  
    3.3.3.1 จากการชมละครเรื่องบางระจันได้รับข้อคิดอะไรบ้าง 
    3.3.3.2 การใช้เฟสบุ๊คอย่างแพร่หลายในประเทศไทยก่อให้เกิดข้อดี
และข้อเสียอย่างไร 

    3.3.3.3 ถ้ากฎหมายยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศ
เดียวกันจะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร  
   3.3.4 ค าถามการประเมินค่า  
    ค าถามการประเมินค่าเป็นค าถามที่ให้ผู้เรียนวินิจฉัยคุณค่า ความคิดเห็น 
เรื่องราว เหตุการณ์ผลงานต่างๆ ซึ่งผู้เรียนควรมีเหตุผลประกอบการประเมินสิ่งเหล่านั้น ตัวอย่างค าถาม 
เช่น 

    3.3.4.1 ในบทละครพระอภัยมณีตัวละครใดควรได้รับการยกย่องมาก
ที่สุด เพราะเหตุใด 

    3.3.4.2 ในการพัฒนารถไฟความเร็ วสู งกับการพั ฒนาแหล่ งน้ า 

แกเ่กษตรกรอะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรด าเนินการก่อน เพราะเหตุใด 

    3.3.4.3 วรรณกรรมเรื่องขุนช้าง ขุนแผน ขุนช้างหรือขุนแผนควรได้รับ
ความเห็นใจมากกว่ากัน เพราะเหตุใด 
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เทคนิคการใช้สื่อ อุปกรณ์ 

 สื่อ อุปกรณ์การสอนจะเป็นจุดรวมความสนใจ สามารถเพิ่มความเป็นรูปธรรม และ
ความเป็นจริงต่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น 

 1. จุดมุ่งหมายของการใช้สื่อ อุปกรณ์การสอน 

  การใช้สื่ออุปกรณ์การสอนเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมีส่วนร่วมเกิดแนวคิดเกิด
การเรียนรู้ง่ายขึ้น สามารถจดจ าเรื่องราวต่างๆ ได้แม่นย าและช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียน 

 2. การใช้เทคนิคการใช้อุปกรณ์การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.1 ในการใช้สื่ออุปกรณ์การสอนควรใช้ให้ เป็นล าดับขั้นอย่างคล่องแคล่วมี 
การเตรียมตัวล่วงหน้า และทดลองใช้มาก่อน 

  2.2 ใช้สื่อ อุปกรณ์ให้ผู้เรียนเห็นได้ชัดทั่วห้องและจัดวางอย่างเหมาะสม อาจตั้งวาง 
หรือแขวนดูให้เป็นระเบียบ เหมาะสมกับห้องเรียน 

  2.3 ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ที่เป็นแผนภูมิ แผนที่ กระดาน หรือสื่อที่อยู่ในจอภาพ 

ควรหาเครื่องชี้จุดเน้นที่เหมาะสม เช่น เลเซอร์ ไม้ยาว 

  2.4 สื่อ อุปกรณ์ควรทันสมัย ทันเหตุการณ์ และตรงกับเนื้อหาบทเรียน 

  2.5 ในการใช้สื่อ อุปกรณ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ด้วย 

  2.6 ควรค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้ เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์สื่อบางอย่างที่มี
อันตรายและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ ควรมีการเตรียมผู้เรียนล่วงหน้าก่อนการใช้อุปกรณ์ 
  2.7 หลังการใช้ผู้สอนควรเก็บรักษา เก็บวางสื่อให้เป็นระเบียบ เพ่ือไว้ใช้ต่อไป และ
เป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับผู้เรียน อาจฝึกให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมเพ่ือฝึกระเบียบวินัยของผู้เรียน 

 

เทคนิคการใช้กระดานด า 

 การใช้กระดานด า ในปัจจุบันโรงเรียนทั่วไปเป็นกระดานเขียวและใช้ชอล์กเขียน  และ
ในหลายโรงเรียนเปลี่ยนเป็นกระดานไวท์บอร์ด การใช้กระดานด ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัด  

การเรียนการสอน เพราะสามารถใช้ได้ทุกขั้นตอนของการเรียนการสอน กระดานด าจะเป็นศูนย์รวม
ความสนใจ สายตาของผู้เรียน การใช้กระดานด าสามารถเขียนเชื่อมโยงความรู้ต่างๆได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งในบางครั้งการใช้โปรเจคเตอร์ฉายผ่านจอ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทีละสไลด์ไม่อาจสามารถเชื่อมโยงเห็น
ความสัมพันธ์ได้ โดยทั่วไปการใช้กระดานด าสามารถใช้เขียนแสดงเนื้อหา ข้อความส าคัญ เขียน
ภาพประกอบ เขียนแบบฝึกหัด เขียนสรุปบทเรียน 

 1. จุดมุ่งหมายของการใช้กระดานด า 

  เทคนิคการใช้กระดานด าเพ่ือใช้เป็นสื่อกลาง ศูนย์กลางของความสนใจ และการเรียนรู้
ร่วมกันของผู้เรียนทั้งชั้น 
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 2. การใช้เทคนิคการใช้กระดานด า 

  2.1 ผู้สอนควรท าความสะอาดกระดานด าทุกครั้งที่สอน 

  2.2 ในการเขียนกระดานด าควรแบ่งครึ่ง หรือแบ่งเป็น 3 ส่วน ใช้เขียนที่ละส่วน
เพ่ือให้เหมาะสมกับช่วงสายตาของผู้เรียน ซึ่งไม่ควรเขียนกระดานยาวจนเกินไป 

  2.3 ในการเขียนกระดานด าควรเขียนจากซ้ายมือไปขวามือ 

  2.4 หัวข้อเรื่องควรเขียนไว้ตรงกลางกระดานด า 

  2.5 ขณะเขียนต้องยืนห่างกระดานด าพอประมาณ แขนเหยียดตรง ควรท ามุม
ประมาณ 45 องศาเพ่ือไม่ให้บังผู้เรียนที่จะมองเห็นสิ่งที่ผู้สอนเขียน 

  2.6 ในการเขียนตัวหนังสือ ต้องให้เป็นเป็นเส้นตรงไม่คดเค้ียว 

  2.7 ถ้าต้องการอธิบายข้อความบนกระดานไม่ควรยืนบัง 
  2.8 ถ้ามีข้อความส าคัญควรใช้ชอล์กขีดเส้นใต้หรือใช้ชอล์กสีต่างๆ 

  2.9 เขียนค าตอบของผู้เรียน หรือความคิดของผู้เรียนลงบนกระดานเพ่ือเป็นการเสริม
ก าลังใจ 

  2.10 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเขียนกระดานด า 

  2.11 ถ้าจะขึ้นเรื่องใหม่ควรลบของเก่าให้หมดเสียก่อน 

 

เทคนิคการเสริมก าลังใจ 

 การเสริมก าลังใจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ เรียนในการเรียนรู้ การเสริมก าลังใจใช้ 
ขณะผู้เรียนอยู่ระหว่างการท ากิจกรรม หรือหลังท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับแนวคิดทฤษฎี
การเสริมแรงของสกินเนอร์ การเสริมแรงมีหลายวิธี ได้แก่ การเสริมก าลังใจด้วยวาจา เสริมก าลังด้วย
ท่าทาง เสริมก าลังใจด้วยการให้รางวัลที่เป็นสัญลักษณ์ เสริมก าลังใจโดยให้เห็นความก้าวหน้า  

ของตนเอง และการเสริมก าลังใจด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. จุดมุ่งหมายของการเสริมก าลังใจ 

  การใช้เทคนิคการเสริมก าลังใจเพ่ือเป็นแรงจูงใจ แรงกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ 
 2. การใช้เทคนิคการเสริมก าลังใจ 

  การใช้เทคนิคการเสริมก าลังใจมีเทคนิคที่ส าคัญ ดังนี้ 
  2.1 เสริมก าลังใจทันทีเมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 

การเรียนรู้ 
  2.2 เสริมก าลังใจอย่างเหมาะสมกับเหตุการณ์ และไม่ควรใช้วิธีเดียวซ้ าบ่อยๆ 

  2.3 เสริมก าลังให้เหมาะสมกับวัย และระดับของผู้เรียน ผู้เรียนวัยเด็กเล็กอาจต้องการ
การเสริมก าลังภายนอก แต่ผู้เรียนที่มีวุฒิภาวะอาจต้องการการเสริมก าลังใจภายในและผู้สอนอาจต้อง
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สังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียนให้ดี เพราะผู้เรียนมีความแตกต่างกัน การเสริมก าลังใจวิธีหนึ่งอาจเหมาะ
กับผู้เรียนคนหนึ่ง แต่อาจใช้ไม่ผลกับผู้เรียนคนอ่ืน 

  2.4 การเสริมก าลังใจต้องไม่พูดเกินความจริง 
  2.5 การเสริมก าลังใจควรเป็นไปอย่างทั่วถึงผู้เรียนทั้งหมด 

  2.6 เสริมก าลังใจโดยใช้ค าพูดให้เหมาะสมกับวัย 

  2.7 การเสริมก าลังใจไม่ควรมาจากผู้สอนอย่างเดียว ควรมาจากสิ่งแวดล้อม เช่น 

การปรบมือ 

 

เทคนิคการสรุปบทเรียน 

 การสรุปบทเรียนเป็นกิจกรรมส าคัญที่ให้ผู้เรียนรวบรวมความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และ
กระบวนการต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกที่ได้รับจากบทเรียน โดยทั่วไปผู้สอนจะให้ผู้เรียนสรุปความรู้ที่
เป็นความคิดรวบยอด หลักการส าคัญแนวคิดส าคัญที่ได้จากการเรียนรู้ให้เป็นหมวดหมู่ อาจอยู่ในรูป
ของผังกราฟิก 

 1. จุดมุ่งหมายของการสรุปบทเรียน 

  จุดมุ่งหมายของการสรุปบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้จัดระบบระเบียบความรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างคงทน และสามารถถ่ายโยงความรู้  
ต่อไปได้  
 2. การใช้เทคนิคการสรุปบทเรียน  
  การใช้เทคนิคการสรุปบทเรียน มีดังนี้ 
  2.1 สรุปโดยการอธิบายสั้นๆ ชัดเจน ทบทวนสาระส าคัญที่เรียนมา 

  2.2 สรุปโดยใช้อุปกรณ์ หรือรูปภาพประกอบ 

  2.3 สรุปโดยการสนทนาซักถาม 

  2.4 สรุปโดยการสร้างสถานการณ์ 
  2.5 สรุปโดยนิทาน หรือการยกสุภาษิต 

  2.6 สรุปโดยการปฏิบัติ เช่น การให้สังเกต การสาธิต เป็นต้น 

  2.7 สรุปบทเรียนโดยใช้ผังกราฟิก 

  2.8 การสรุปบทเรียนต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเป็นหลักในการสรุปบทเรียน  
โดยผู้สอนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ขยายความ และให้ความรู้ที่จ าเป็นเพ่ิมเติมในบางกรณี 
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เทคนิคการสอนตามแนวคิดการเรียนแบบร่วมมือที่ไม่เป็นทางการ 

 คาเกน (Kagan, 1995: Chapter 6-12) ได้ออกแบบเทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่าง 
ไม่เป็นทางการไว้หลากหลายโดยจุดมุ่งหมายส าคัญของการเรียนแบบร่วมมือแบบไม่เป็นทางการคือ 

ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันแสดงออก ปฏิบัติกิจกรรมอย่างทั่วถึงโดยไม่ได้เงื่อนไข หรือขั้นตอนเหมือนการเรียน
แบบร่วมมือที่เป็นทางการ เหมาะส าหรับใช้ประกอบขั้นตอนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกัน ขอน าเสนอเทคนิคที่น่าสนใจจะน าไปประกอบกระบวนการเรียนการสอนดังนี้ 
 1. การพูดเป็นคู่ (Rally Robin)   

  การพูดเป็นคู่เป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยร่วมจากการท างาน
เป็นคู่ โดยให้สมาชิกของกลุ่มผลัดกันพูดตอบค าถาม เล่า อธิบาย เรื่องราว สถานการณ์ หรือ
ปัญหาที่ก าหนด มีกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 ผู้สอนเสนอสถานการณ์  หรือปัญหาที่ต้องการให้ผู้ เรียนได้เสนอค าตอบ 
ความคิด หรือประสบการณ์ต่างๆ 

  1.2 ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มจับคู่สมาชิกผลัดกันอธิบายค าตอบ เสนอความคิดเห็น ความรู้
หรือประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์ หรือปัญหาที่ก าหนดกับคู่ตนเอง แล้วผู้เรียนแต่ละคู่
ผลัดกันพูดสรุปค าตอบ คิดเห็น ประสบการณ์เป็นของคู่ตนเอง 
  1.3 อาจให้แต่ละคู่พูดน าเสนอค าตอบ ความเห็น ประสบการณ์ กับสมาชิกคู่อ่ืนใน
กลุ่มตนเอง  
  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับคือผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการพูด ความสามารถใน 

การเล่าเรื่อง ฝึกการใช้ค าพูดเพ่ือให้ผู้อ่ืนสนใจฟัง ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ฝึกความกล้าในการแสดงออก 
แสดงความคิดเห็น ฝึกท างานร่วมกันเป็นทีม และฝึกสรุปเรื่องราวต่างๆ 

 2. การเขียนเป็นคู่ (Rally Table)   

  เทคนิคการเขียนเป็นคู่เป็นเทคนิคคล้ายกับการพูดเป็นคู่  ทุกประการต่างกันเพียง 

การเขียนเป็นคู่ เป็นการร่วมมือเป็นคู่ๆ โดยผลัดกันเขียน หรือวาด โดยให้ผู้เรียนจับคู่ผลัดกันเขียน
ค าตอบหรือวาดภาพ เพ่ือตอบ หรืออธิบายเรื่องราว จากสถานการณ์ ปัญหาที่ก าหนดให้ โดยผลัดกันเขียน
ลงในกระดาษท่ีเตรียมไว้แผ่นเดียวกัน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
  2.1 ผู้สอนเสนอสถานการณ์  ปัญหา ซึ่ งควรเป็นปัญหาปลายเปิดที่มีค าตอบ
หลากหลายค าตอบ หรือหลายแนวทางให้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม 

  2.2 ผู้เรียนแต่ละคู่ในกลุ่มเขียนค าตอบจากสถานการณ์ ปัญหานั้น โดยผลัดกันเขียน
ค าตอบลงในกระดาษแผ่นเดียวกันตามเวลาที่ก าหนด  
  2.3 ผู้เรียนแต่ละคู่ร่วมกันอภิปราย สรุปค าตอบของคู่ตนเอง และอาจน าผลงานของ
แต่ละคู่น าเสนอกับเพื่อนคู่อ่ืนที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือสรุปเป็นผลงานของกลุ่มก็ได้ 
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  เทคนิคการเขียนเป็นคู่นี้อาจดัดแปลงให้สมาชิกแต่ละคู่เขียนค าตอบ หรือบันทึกผลการ
คิดพร้อมๆ กัน ในเวลาที่ก าหนดแล้วจึงร่วมกันอภิปรายสรุปค าตอบของคู่ตนเอง ซึ่งเทคนิคนี้อาจท าให้
ได้ค าตอบที่ซ้ ากันโดยไม่ได้นัดหมายมาก่อนเป็นการให้คิดโดยอิสระ แต่ถ้าเป็นเทคนิคการเขียนเป็นคู่ที่
ผลัดกันเขียนผู้เรียนจะต้องคิดหาค าตอบที่ไม่ซ้ ากับค าตอบของเพ่ือน 

  ผลที่ ได้จากการใช้เทคนิคการเขียนเป็นคู่ จะท าให้เกิดทักษะการท างานร่วมกัน  
การสร้างทีมงาน การคิดที่แตกต่างไปเพ่ือน(ในกรณีที่ผลัดกันเขียน) การคิดที่อิสระ(ในกรณีที่เขียน
พร้อมกัน) ท าให้เกิดความคล่องในการคิด การคิดที่หลากหลายในการค้นหาค าตอบ ท าให้เกิดทักษะ
การเขียน และทักษะการสื่อสารของผู้เรียน 

 3. การพูดรอบวง (Round Robin)   

  การพูดรอบวงเป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย โดยให้สมาชิก
ของกลุ ่มผลัดกันพูดตอบค าถาม เล ่า อธิบายเรื ่องราว สถานการณ์ หรือปัญหาที ่ก าหนด  
โดยเน้นทักษะการสื่อสารด้วยการพูดหรือเล่าเรื่องโดยไม่เน้นการเขียน เทคนิคอาจน าไปใช้กับการ
แนะน าตนเอง การเสนอเรื่องราวที่ตนเองสนใจได้ เป็นการพูดที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่ก าหนด  
จนครบสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีกิจกรรม ดังนี้ 
  3.1 ผู้สอนเสนอสถานการณ์  หรือปัญหาที่ต้องการให้ผู้ เรียนได้เสนอค าตอบ 
ความคิด หรือประสบการณ์ต่างๆ 

  3.2 สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายค าตอบ เสนอความคิดเห็น ความรู้หรือ
ประสบการณ์ของตนเองเก่ียวกับสถานการณ์ หรือปัญหาที่ก าหนด จนครบทุกคนในกลุ่ม 

  3.3 สมาชิกช่วยกันสรุปความคิดเห็นของสมาชิกเป็นค าตอบ ความคิดเห็นของกลุ่ม 

  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับคือผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการพูด ความสามารถในการ
เล่าเรื่อง ฝึกการใช้ค าพูดเพ่ือให้ผู้อ่ืนสนใจฟัง ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ฝึกความกล้าในการแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น ฝึกท างานร่วมกันเป็นทีม และฝึกสรุปเรื่องราวต่างๆ 

 4. การเขียนรอบวง (Round Table)   

  การเขียนรอบวงเป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนผลัดกันเขียน
ค าตอบหรือวาดภาพ เพ่ือตอบ หรืออธิบายเรื่องราว จากสถานการณ์ ปัญหาที่ก าหนดให้ โดยผลัดกันเขียน
ลงในกระดาษท่ีเตรียมไว้ทีละคนตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 
  4.1 ผู้สอนเสนอสถานการณ์ ปัญหา ซึ่งควรเป็นปัญหาปลายเปิดที่มีค าตอบหลากหลาย
ค าตอบ หรือหลายแนวทางให้กับผู้เรียนทุกกลุ่ม 

  4.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนค าตอบจากสถานการณ์ ปัญหานั้น โดยให้สมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มผลัดกันเขียนค าตอบลงในกระดาษแผ่นเดียวกันตามเวลาที่ก าหนด จนครบทุกคน 

  4.3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย สรุปค าตอบของกลุ่มตนเอง 
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  เทคนิคการเขียนรอบวงนี้อาจดัดแปลงให้สมาชิกทุกคนเขียนค าตอบ หรือบันทึกผลการ
คิดพร้อมๆ กัน ในเวลาที่ก าหนดซึ่งเรียกว่าการเขียนพร้อมกันรอบวง(Simultaneous Roundtable) 
แล้วจึงให้สมาชิกทุกคนร่วมกันอภิปรายสรุปค าตอบของกลุ่ม ซึ่งเทคนิคนี้อาจท าให้ได้ค าตอบที่ซ้ ากัน
โดยไม่ได้นัดหมายมาก่อนเป็นการให้คิดโดยอิสระ แต่ถ้าเป็นเทคนิคการเขียนรอบวงที่ผลัดกันเขียน
ผู้เรียนจะต้องคิดหาค าตอบที่ไม่ซ้ ากับค าตอบของเพ่ือน 

  เนื่องจากการตอบค าถามของแต่ละกลุ่มเป็นค าตอบที่หลากหลาย หลายแนวทาง  
ในเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ความสนุกสนานผู้สอนอาจก าหนดให้มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มโดยให้แข่งขัน
จ านวนค าตอบที่เป็นไปได้ ค าตอบที่มีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ ท าให้กิจกรรมสนุก ท้าทายมากขึ้น  
  ผลที่ได้จากการใช้เทคนิคการเขียนรอบวงจะท าให้เกิดทักษะการท างานร่วมกัน  
การสร้างทีมงาน การคิดที่แตกต่างไปเพ่ือน(ในกรณีที่ผลัดกันเขียน) การคิดที่อิสระ(ในกรณีที่เขียน
พร้อมกัน) ท าให้เกิดความคล่องในการคิด การคิดที่หลากหลายในการค้นหาค าตอบ ท าให้เกิดทักษะ
การเขียน และทักษะการสื่อสารของผู้เรียน 

 5. การแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ (Jigsaw Problem Solving)   

  เป็นเทคนิคที่สมาชิกแต่ละคน จะได้รับค าถาม หรือประเด็น คนละค าถาม แต่ละคิดหา
ค าตอบของตนเองไว้ จากนั้นน าค าตอบ หรือข้อสรุปไปน าเสนอในกลุ่มตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ท าให้ทุกคนเข้าใจในค าตอบ หรือข้อสรุปทั่วกัน กิจกรรมมีดังนี้ 
  5.1 ผู้สอนน าเสนอค าถาม ประเด็น เท่ากันจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม ถ้าแบ่งผู้เรียน
กลุ่มละ 4 คน จะมีค าถาม ประเด็น 4 หัวข้อ 

  5.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแบ่งกันรับผิดชอบในการหาค าตอบของค าถาม ประเด็น 

ที่ก าหนดคนละ 1 หัวข้อ 

  5.3 ผู้เรียนแต่ละคนคิด ค้นหา สรุปค าตอบตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

  5.4 ผู้ เรียนแต่ละคนน าเสนอผลงานของตนเองต่อเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนทุกคนเรียนรู้บทเรียนทุกหัวข้อที่ก าหนด 

  ผลของเทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบใน
การท างาน มีทักษะการสรุปความรู้ ทักษะการอธิบายเพ่ือให้เพ่ือนสมาชิกเข้าใจสิ่งที่ตนเองศึกษา 
ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 6. คิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think Pair Share)  

  เทคนิคคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิดเป็นเทคนิคโดยเริ่มจากปัญหาหรือโจทย์ค าถาม 

โดยสมาชิกแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อน แล้วน าค าตอบไปอภิปรายกับเพ่ือนเป็นคู่ จากนั้น
จึงน าค าตอบของแต่ละคู่มาอภิปรายในกลุ่ม เมื่อมั่นใจว่าค าตอบของตนถูกต้องหรือดีที่สุด จึงน า
ค าตอบน าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน เทคนิคนี้มีกิจกรรมดังนี้ 
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  6.1 ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ ปัญหาให้ผู้เรียนทุกคน 

  6.2 ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบของตนเอง 
  6.3 ผู้เรียนจับคู่กันอภิปรายค าตอบ เพ่ือสรุปเป็นค าตอบของคู่ตนเอง 
  6.6 ผู้เรียนแต่ละคู่น าเสนอค าตอบของคู่ตนเองต่อเพ่ือนคู่อ่ืนในกลุ่ม เพ่ือสรุปเป็น
ค าตอบที่ดีที่สุดของกลุ่ม และน าเสนอผลงานต่อกลุ่มอ่ืนๆในห้องเรียน 

  ผลของเทคนิคนี้จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ฝึกการคิดเป็นรายบุคคล 
การอภิปรายแลกเปลี่ยน และการท างานร่วมกันเป็นทีม 

 7. อภิปรายเป็นคู่ (Pair Discussion)   

  เทคนิคอภิปรายเป็นคู่เป็นเทคนิคที่เมื่อผู้สอนถามค าถาม หรือก าหนดโจทย์ ปัญหา 
แล้วให้สมาชิกจับคู่อภิปรายเพ่ือแก้ปัญหา หาค าตอบ แล้วส่งตัวแทนเสนอค าตอบต่อสมาชิกในกลุ่ม  
มีกิจกรรมดังนี้ 
  7.1 ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ ปัญหา และประเด็นการอภิปราย 

  7.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนจับคู่กันภายในกลุ่มแล้วแต่ละคู่ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้เพื่อสรุปค้นหาค าตอบของปัญหา ประเด็นที่ก าหนด 

  7.3 ผู้เรียนแต่ละคู่ของแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบของคู่ตนเอง กับเพ่ือนคู่อ่ืนเพ่ือ
สรุปเป็นค าตอบของกลุ่ม 

  ผลของเทคนิคอภิปรายเป็นคู่ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกความกล้าในการแสดงความคิดเห็น    
ซึ่งเริ่มจากวงแคบแล้วขยายเป็นกลุ่ม ฝึกทักษะการคิด การท างานร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น  
 8. อภิปรายเป็นทีม (Team Discussion)   

  เทคนิคอภิปรายเป็นทีมเป็นเทคนิคที่จะใช้เมื่อผู้สอนตั้งค าถาม ตั้งประเด็น แล้วให้สมาชิก
ของกลุ่ม ร่วมกันคิด พูด อภิปรายร่วมกัน เทคนิคนี้สามารถจัดได้สะดวก ตลอดเวลาในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การอภิปรายก่อนการทดลอง หรือหลังการทดลอง กิจกรรมตาม
เทคนิคนี้มีดังนี ้
  8.1 ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ ปัญหา ประเด็นเพ่ือน าสู่การอภิปราย 

  8.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและพูดคุย อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ซึ่งกันและกัน และร่วมกันสรุปค าตอบเกี่ยวกับประเด็น ปัญหาที่ก าหนด 

  ผลของเทคนิคการอภิปรายเป็นทีมท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด การฟัง การพูด
สื่อสาร และความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 
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 9. ท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียว (Team - pair – solo)   

  เทคนิคท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียว เป็นเทคนิคที่เมื่อผู้สอนก าหนดปัญหา 
หรือโจทย์ หรืองานให้ท า แล้วสมาชิกจะท างานร่วมกันทั้งกลุ่มจนงานแล้วเสร็จ จากนั้นจะแบ่งสมาชิก
เป็นคู่ให้ท างานร่วมกันเป็นคู่จนงานส าเร็จ แล้วถึงขั้นสุดท้ายให้สมาชิกแต่ละคนท างานคนเดียว 

จนส าเร็จ เทคนิคนี้มีกิจกรรมดังนี้ 
  9.1 ผู้สอนก าหนดปัญหา หรือโจทย์ค าถามแล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดหาค าตอบ 
โดยเน้นให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจสิ่งที่กลุ่มร่วมกันคิดหาค าตอบ 

  9.2 ผู้สอนก าหนดปัญหา หรือโจทย์ค าถามที่มีลักษณะคล้ายกับปัญหาที่ให้กลุ่มท า 
ให้ผู้เรียนจับคู่กันคิดหาค าตอบร่วมกัน 

  9.3 ผู้สอนก าหนดปัญหา หรือโจทย์ค าถามที่ลักษณะคล้ายที่ผู้เรียนท า ให้ผู้เรียนคิด
หาค าตอบเป็นรายบุคคล 

  ผลของเทคนิคท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียวเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรับผิดชอบ
ท างาน แก้ปัญหา โจทย์ปัญหา ตอบค าถามด้วยตนเอง โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถจาก
การท างานเป็นกลุ่ม และท างานเป็นคู่ นอกจากฝึกความรับผิดชอบแล้วผู้ เรียนยังได้รับความรู้  
ความเข้าใจบทเรียน มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 10. การเรียงแถว (Line-ups) 
  เป็นเทคนิคที่ง่ายๆโดยให้ผู้เรียนยืนเป็นแถว เรียงล าดับภาพ ค า หรือสิ่งที่ผู้สอน
ก าหนดให้ เช่น ผู้สอนให้ภาพต่างๆแก่ผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนยืนเรียงล าดับภาพขั้นตอนของวงจร
ชีวิตของแมลง ห่วงโซ่อาหาร เป็นต้น กิจกรรมของเทคนิคนี้มีดังนี้ 
  10.1 ผู้สอนมอบภาพ ค า ประโยค หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นล าดับขั้น ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
แต่ละกลุ่มอาจได้รับเหมือนกัน หรือต่างกันก็ได้ 
  10.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือก หรือจับสลากภาพ ค า ประโยค หรือ
เหตุการณ์ที่ก าหนดให้คนละ 1 ชิ้น 

  10.3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มยืนเพ่ือเรียงล าดับภาพ ค า ประโยค หรือเหตุการณ์ ให้เป็นไป
ตามท่ีถูกต้อง  
  ผลของเทคนิคการเรียงแถวจะท าให้ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีม ร่วมกันคิดวิเคราะห์
เพ่ือเรียงล าดับสิ่งที่ก าหนดให้ 
 11. การพูดเป็นคู่ตามเวลาก าหนด (Time-pair-share) 

  การพูดเป็นคู่ตามเวลาที่ก าหนดเป็นเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่สมาชิกจับคู่กัน 
สมาชิกคนที่ 1 พูดตามเวลาที่ก าหนดเพ่ือตอบปัญหาหรือสถานการณ์ที่ก าหนดให้ สมาชิกคนที่  2 ฟัง 
จากนั้นสมาชิกคนท่ี 2 พูดบ้าง โดยสมาชิกคนท่ี 1 เป็นผู้ฟังบ้าง สลับกันไป โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 



274 
 

 
 ทฤษฎีการเรียนการสอน 

บทที ่8 เทคนิค/ทักษะการสอน 

  11.1 ผู้สอนเสนอสถานการณ์ ปัญหาให้ผู้เรียนคิดหาค าตอบ 

  11.2 ผู้เรียนจับคู่กันเพ่ือพูดตอบค าถามจากสถานการณ์ ปัญหาที่ก าหนด โดยผลัดกัน
พูดตามเวลาที่ก าหนดให้  
  ผลของเทคนิคการพูดคู่ตามเวลาก าหนดจะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผน 

การพูดให้เป็นไปตามเวลา ฝึกทักษะการพูด และการฟัง 
 12. การหาข้อยุติ (Showdown) 

  เทคนิคการหาข้อยุติเป็นเทคนิคที่ใช้ทบทวนความรู้ โดยให้ผู้เรียนแต่ละคนตั้งค าถามที่
เกี่ยวข้องกับบทเรียน แล้วสมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างตอบค าถามแล้วนั้นเป็นรายบุคล แล้วจึงร่วมกัน
อภิปรายแลกเปลี่ยนค าตอบร่วมกัน การด าเนินกิจกรรมมีดังนี้ 
  12.1 สมาชิกแต่ละคนเขียนค าถามเกี่ยวกับเนื้อหา บทเรียนที่เรียนมาลงในกระดาษ   
ของตน โดยให้มีค าถามเท่ากับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 

  12.1 แต่ละกลุ่มน าค าถามทุกข้อวางไว้กลางโต๊ะ แล้วสุ่มเลือกค าถามที่แต่ละคนเขียน
ไว้ 1 ค าถาม 

  12.2 สมาชิกทุกคนเขียนตอบค าถามที่สุ่มมาลงในกระดาษค าตอบของตนเอง 
  12.3 สมาชิกทุกคนร่วมกันตรวจค าตอบร่วมกัน โดยอภิปรายหาค าตอบที่ถูกต้อง  
ถ้าไม่แน่ใจในค าตอบให้ศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ หรือปรึกษาผู้สอน 

  12.4 ด าเนินการตอบค าถาม และตรวจค าตอบจนครบทุกข้อ 

  ผลที่ได้จากเทคนิคนี้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการท างานร่วมกัน 

 13. คิดเดี่ยว คิดคู่ คิดเป็นกลุ่ม (Think-pair-square) 

  คิดเดี่ยว คิดคู่ คิดเป็นกลุ่มเป็นเทคนิคที่เริ่มจากปัญหา แล้วให้สมาชิกแต่ละคนคิดหา
ค าตอบด้วยตนเอง แล้วน าค าตอบไปอภิปรายตรวจสอบกับเพ่ือนเป็นคู่  จนได้ค าตอบของคู่ตนเอง 
จากนั้นน าค าตอบไปอภิปรายตรวจสอบกับสมาชิกคู่อ่ืนๆในกลุ่มตนเองเพ่ือได้ค าตอบของกลุ่ม จากนั้น
อาจให้มีการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายตรวจสอบร่วมกับเพ่ือนทั้งชั้น กิจกรรมตามเทคนิคนี้ 
มีดังนี ้
  13.1 ผู้สอนน าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้ 
  13.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเอง 
  13.3 ผู้เรียนแต่ละคนน าค าตอบของตนเองไปอภิปราย ตรวจสอบค าตอบกับเพ่ือน
คู่คิดในกลุ่มตนเอง สรุปเป็นค าตอบของคู่ตนเอง 
  13.4 ผู้เรียนแต่ละคู่น าค าตอบของคู่ตนเองน าเสนอกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มคู่ อ่ืน   
เพ่ืออภิปรายตรวจสอบ เป็นค าตอบของกลุ่ม 
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  13.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอค าตอบของกลุ่ม ต่อเพ่ือนสมาชิกกลุ่มอ่ืน          
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  ผลของเทคนิคนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค าตอบของปัญหาอย่างกว้างขวางท าให้เกิด
กระบวนการคิด กระบวนการท างานร่วมกันเป็นทีม การอภิปรายแสดงความคิดเห็น การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น  
 14. การพูดวงกลมซ้อน (Inside-outside Circle) 

  การพูดวงกลมซ้อน เป็นเทคนิคที่ผู้เรียนนั่งเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 วง แต่ละวงมีจ านวน
กลุ่มเท่ากัน วงในหันหน้าออก วงนอกหันหน้าเข้า หรืออาจนั่งหรือยืนเป็นคู่ก็ได้ ผู้เรียนที่เป็นคู่ หรือ
กลุ่มที่เป็นคู่กัน จะพูดหรืออภิปราย หรือน าเสนอผลงานกลุ่มแก่กันและกัน โดยผลัดกันพูด อาจมี
ก าหนดเวลาด้วย จากนั้นมีการหมุนเวียนเปลี่ยนคู่ หรือเปลี่ยนกลุ่มโดยไม่ซ้ ากัน จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนอย่างหลากหลาย รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้ 
  14.1 ผู้สอนก าหนดประเด็น ปัญหาให้ผู้เรียนร่วมทุกคนได้คิด แสดงความคิดเห็น 

  14.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนยืน หรือนั่งเป็นวงกลมซ้อนกัน 2 วงกลม แต่ละกลุ่มมีจ านวนคน
เท่ากัน วงในและวงนอกท่ีเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มเดี่ยวกันหันหน้าเข้าหากัน 

  14.3 ผู้เรียนที่เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มที่อยู่คนละวงและหันหน้าเข้าหากัน ผลัดกันพูดถึง
ประเด็นที่ผู้สอนก าหนด โดยก าหนดเวลาให้แต่ละคนพูดพอเหมาะสมกับประเด็นที่ก าหนด 

  14.4 ผู้เรียนหมุนเวียนเปลี่ยนคู่ เปลี่ยนกลุ่ม ไม่ให้ซ้ ากับคู่หรือกลุ่มตนเอง แล้วผลัด
กันพูดน าเสนอค าตอบของประเด็นที่ก าหนด 

  14.5 หมุนเวียนผลัดกันพูดค าตอบตามประเด็นท่ีก าหนดจนครบ 

  ผลของเทคนิคการพูดวงกลมซ้อนท าให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการพูด และการฟังอย่าง
ต่อเนื่อง หลายครั้งจึงพัฒนาการพูดและการฟังของผู้เรียนได้อย่างดี นอกจากนี้ยังได้แนวคิด มุมมอง 
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายของเพ่ือนสมาชิกในห้องเรียน 

 15. การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบหมุนเวียน (Rotation Feedback) 

  เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบหมุนเวียนเป็นเทคนิคท่ีสมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มให้
ข้อมูลย้อนกลับ อาจเป็นข้อคิดข้อเสนอแนะ ข้อดี ข้อบกพร่องต่อผลงานของกลุ่มอ่ืนๆโดยหมุนเวียนไป
ทีละกลุ่มจนครบ มีกิจกรรมดังนี้ 
  15.1 ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ ปัญหา ให้แต่ละกลุ่มหาค าตอบร่วมกันเป็นผลงาน
ของกลุ่ม แต่ละกลุ่มอาจได้รับสถานการณ์และปัญหาที่แตกต่างกัน 

  15.2 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน กลุ่มหนึ่งน าเสนอกลุ่มถัดไปประเมินให้ข้อมูล
ย้อนกลับเกี่ยวกับข้อคิด ข้อเสนอแนะ ข้อดี และข้อบกพร่องของกลุ่มน าเสนอ  
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  15.3 กลุ่มที่ประเมินเพ่ือน (กลุ่มที่ 2) เป็นผู้น าเสนอผลงานบ้าง กลุ่มถัดไป (กลุ่มที่3) 
เป็นผู้ประเมินและให้ข้อมูลย้อนกลับ 

  15.4 ด าเนินการน าเสนอ และประเมินผลงาน ให้ข้อมูลป้อนกลับ หมุนเวียนไปจน
ครบทุกกลุ่ม ทุกกลุ่มจึงได้มีโอกาสน าเสนอผลงาน และประเมินผลงานเท่ากัน 

  ผลของเทคนิคนี้ท าให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการน าเสนอ ฝึกการประเมิน
และการให้ข้อมูลป้อนกลับ 

 16. ร่วมกันคิด (Numbered Heads Together)  

  เป็นเทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน โดยทุกคนต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้ของ
ตนเองเพราะทุกคนมีโอกาสเป็นตัวแทนกลุ่มในการน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  16.1 ก าหนดหมายเลขประจ าตัวของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

  16.2 ผู้สอนก าหนดปัญหา ประเด็น ให้ผู้เรียนหาค าตอบ โดยสมาชิกทุกระดมสมอง
ช่วยกันหาค าตอบ อภิปรายแลกเปลี่ยนจนแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจค าตอบหรือข้อสรุป  

ที่ก าหนด 

  16.3 ผู้สอนจับสลากกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มตามหมายเลขที่ก าหนดเพ่ือน าเสนอ
ค าตอบ หรือข้อสรุป ถ้ามีเวลาอาจให้โอกาสทุกกลุ่มน าเสนอ โดยสุ่มสมาชิกในกลุ่มตามหมายเลขที่
ก าหนด 

  ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากเทคนิคร่วมกันคิดคือการท างานเป็นทีม ทักษะการคิด ทักษะ
การสื่อสารโดยการพูดอภิปราย การเป็นผู้ฟังที่ดี ความสามารถในการสรุปความรู้จากการอภิปราย  
ทุกคนเกิดการเรียนรู้เข้าใจค าตอบ เรื่องราวที่ก าหนด 

 17. รวมหัวกันคิด (Think-head Together) 

  เป็นเทคนิคที่คล้ายกับเทคนิคร่วมกันคิด แต่มีขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนคิดเป็นรายบุคคลก่อน 
มีกระบวนการ ดังนี้ 
  17.1 ก าหนดหมายเลขประจ าตัวของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

  17.2 ผู้สอนก าหนดปัญหา หรือประเด็นให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบ 

  17.3 ผู้เรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบ หรือข้อสรุปเป็นรายบุคคล 

  17.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอภิปราย ระดมสมองเกี่ยวกับค าตอบ หรือข้อสรุปของแต่ละคน 
เพ่ือค้นหาค าตอบ หรือข้อสรุปที่ดีที่สุดของกลุ่ม และท าความเข้าใจร่วมกันจนทุกคนเข้าใจค าตอบ 
หรือข้อสรุปของกลุ่ม 

  17.5 ผู้สอนจับสลากกลุ่ม และจับสลากหมายเลขสมาชิกในกลุ่มนั้นเพ่ือน าเสนอ
ค าตอบ ข้อสรุปให้สมาชิกทั้งชั้นเรียนฟังและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
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  เนื่องจากเทคนิครวมกันคิดเปิดโอกาสให้สมาชิกแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อน
น าไปอภิปราย ระดมความคิดร่วมกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม จึงท าให้ส่งเสริมการคิดอย่างอิสระของ
ผู้เรียน และเมื่อน าค าตอบมาระดมสมองร่วมกันย่อมท าให้เกิดทักษะสื่อสาร ทักษะการพูด ทักษะ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบส่วนบุคคล ความรับผิดชอบหมู่คณะ ความเอ้ือเฟ้ือ 
ช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน 

 18. คู่ตรวจสอบ (Pair Check)  

  เป็นเทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนตรวจค าตอบจากการท าแบบฝึกในกลุ่มตนเอง โดยเน้นการ
จับคู่สมาชิกในกลุ่มเพ่ือหาค าตอบเป็นคู่ก่อนอภิปรายร่วมกันในกลุ่มร่วมกับคู่อ่ืน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  18.1 ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ ปัญหา ค าถามให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม 

  18.2 ในแต่ละกลุ่มให้ผู้เรียนจับคู่กันเพ่ือตอบค าถาม โดยสมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้เขียน
ค าตอบเมื่อตอบแล้ว เพ่ือนสมาชิกอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ตรวจสอบค าตอบของเพ่ือน ถ้าพอใจ แน่ใจว่า
ถูกต้องอาจให้ลงนามก ากับ แต่ถ้าไม่เห็นด้วยให้อธิบายค าตอบ และวิธีการให้คู่ของตนฟัง จนกว่าทั้งคู่
จะเห็นพ้องร่วมกัน 

  18.3 ในค าถามข้อที่ 2 ให้สมาชิกแต่ละคู่เปลี่ยนสลับบทบาทกันสมาชิกที่เขียนค าตอบ
ในข้อที่ 1 จะแสดงบทบาทเป็นผู้ตรวจสอบค าตอบ และผู้ที่ตรวจสอบค าตอบในข้อที่ 1 จะเป็นผู้เขียน
ค าตอบ 

  18.4 เมื่อแต่ละคู่ในกลุ่มตอบค าถามเสร็จจ านวน 2 ข้อ (ผลัดกับตอบและผลัดกัน
ตรวจคนละข้อ) ในแบบฝึกที่ก าหนดให้แล้วจึงน าเสนอค าตอบเพ่ืออภิปรายร่วมกันคู่ อ่ืนในกลุ่ม  
เพ่ือตรวจสอบค าตอบอีกครั้งในกลุ่ม 

  18.5 ด าเนินการตามข้อที่ 18.2 ถึง 18.4 จนครบค าถามที่ก าหนด 

  ผลที่ได้จากเทคนิคคู่ตรวจสอบจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนดีขึ้น  
มีทักษะในการท างาน เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ส่งเสริมทักษะการคิด การพูด การฟัง และการมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีร่วมกัน 

 19. สัมภาษณ์ 3 ขั้น (Three – step interview)  

  สัมภาษณ์ 3 ขั้นเป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาทักษะทางภาษา ผ่านการพูดเชิงสนทนา
สัมภาษณ์ความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ ปัญหาที่ก าหนด โดยกิจกรรม
ดังนี้ 
  19.1 ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ ปัญหา ให้สมาชิกท่ีจับคู่กันในแต่ละกลุ่ม 

  19.2 ผู้เรียนแต่ละคู่ผลัดกันเป็นผู้สัมภาษณ์และผู้ตอบจากค าถามที่ก าหนด 

  19.3 ผู้เรียนแต่ละคู่น าข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ น าเสนอ อภิปราย แลกเปลี่ยนกับ
สมาชิกคู่อ่ืนในกลุ่มจนได้ค าตอบที่ดีที่สุดที่สมาชิกทุกคนยอมรับ 
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  ผลที่ได้จากเทคนิคการสัมภาษณ์ 3 ขั้น คือทักษะการพูด การสนทนาที่เป็นทางการ 
ทักษะการฟัง ทักษะทางการใช้ภาษาที่เหมาะสม ท าให้เกิดทักษะการคิดการตั้งค าถามที่เหมาะสม 
การสรุปความท่ีได้จากสัมภาษณ์ รวมทั้งฝึกความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน 

 20. มุมประสบการณ์ (Corners)  

  เทคนิคมุมประสบการณ์มีลักษณะคล้าย วิธีสอนแบบการเรียนแบบร่วมมือแบบJigsaw 
แต่ไม่เต็มรูปแบบโดยผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการศึกษาคนละเรื่องแล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม มีกิจกรรมดังนี้ 
  20.1 ผู้สอนก าหนดหัวข้อเรื่อง และจัดแหล่งเรียนรู้พร้อมสื่อ อุปกรณ์ต่างๆ แต่เรื่องไว้
เรื่องละมุมห้อง ให้เท่ากับจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 

  20.2 ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกเข้าศึกษาตามมุมต่างๆคนละมุม ตามความ
สนใจ โดยปกติจะให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนเลือกก่อนผู้เรียนที่เรียนเก่ง 
  20.3 ผู้เรียนที่อยู่มุมเดียวกันแต่คนละกลุ่ม จับคู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้ว
อภิปรายร่วมกับคู่อ่ืน ในมุมประสบการณ์นัน้ด้วย 

  20.4 ผู้เรียนเป็นตัวแทนมุม อธิบายความรู้ ประสบการณ์ในมุมของตนเองให้คนอื่นใน
ชั้นเรียนฟัง โดยกระจายเข้าเรียนรู้จากตัวแทนของมุมประสบการณ์จนครบทุกมุม 

  20.5 ผู้เรียนทุกคนกลับเข้ากลุ่มตนเอง อภิปราย สรุปความรู้จากมุมประสบการณ์จาก
ทุกมุมร่วมกันอีกครั้งเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจความรู้ในทุกเรื่อง 
  ผลที่ได้จากเทคนิคมุมประสบการณ์จะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราว 
บทเรียนที่ก าหนดอย่างทั่วถึงจากการศึกษาในเรื่องที่รับผิดชอบ และจากการได้รับค าอธิบายจากเพ่ือน
สมาชิกในกลุ่มในเรื่องอ่ืนๆ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ การสรุปความรู้ และ 

การอธิบายความรู้ให้ผู้ อ่ืน อันเป็นทักษะที่คุณค่ายิ่งส าหรับผู้ เรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกันเป็นทีม และทักษะการสื่อสารด้วย 

 21. ร่วมมือกันทบทวน (Cooperative Review)  

  เทคนิคร่วมมือกันทบทวน เป็นเทคนิคที่ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทบทวนความรู้ใน
บทเรียนโดยก าหนดหมุนเวียนกันถามตอบกลุ่มที่ถามได้ 1 คะแนน กลุ่มที่ตอบถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน
กลุ่มที่อธิบายข้อมูลเพ่ิมเติมได้ 1 คะแนน หมุนเวียนกันถาม-ตอบจนครบประเด็นการเรียนรู้ใน
บทเรียนนั้น กิจกรรมของเทคนิคนี้มีดังนี้ 
  21.1 ผู้สอนน าเสนอขอบเขตของเนื้อหาที่จะทบทวนความรู้ 
  21.2 ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มตั้งค าถามเพ่ือการทบทวนเนื้อหาความรู้ 
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  21.3 ผู้ก าหนดให้กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ตั้งค าถาม กลุ่มหนึ่งเป็นผู้ตอบ กลุ่มที่เหลือเป็น 

ผู้อธิบายข้อมูลเพ่ิมเติม กลุ่มที่ตั้งค าถามจะได้ 1 คะแนน กลุ่มที่ตอบ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน กลุ่มที่
อธิบายข้อมูลเพิ่มเติมได้ 1 คะแนน 

  21.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันเป็นผู้ตั้งค าถาม เป็นผู้ตอบ และกลุ่มที่
อธิบายข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทต่างๆเท่าเทียมกัน 

  ผลการใช้เทคนิคร่วมมือกันทบทวนจะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทบทวนเนื้อหาบทเรียน  
ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการตั้งค าถาม และตอบค าถาม และการอธิบายเพ่ิมเติม รวมทั้งสามารถ
พัฒนาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม สิ่งที่ผู้สอนควรค านึงคือควรมีการเตรียมความพร้อมในการ  
ตั้งค าถามของผู้เรียนให้เป็นค าถามท่ีสามารถอธิบายค าตอบเพ่ิมเติมได้   
  22. เพื่อนเรียน (Partners)  

   เทคนิคเพ่ือนเรียนเป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันเรียนคู่นั้นอาจไป 

ขอค าอธิบายสอบถามปรึกษาหารือจากกลุ่มอ่ืนเมื่อเข้าใจชัดเจนแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่คู่อ่ืนในกลุ่ม 

มีกิจกรรมดังนี้ 
   22.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจับคู่เพื่อเป็นเพื่อนร่วมศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ 
   22.2 ผู้สอนก าหนดหัวข้อ ปัญหาให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า 
   22.3 ผู้เรียนแต่ละคู่ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อ ปัญหาที่ก าหนดด้วยวิธีการ
ต่างๆ แล้วสรุปท าความเข้าใจร่วมกันระหว่างคู่ตนเอง 
   22.4 ผู้เรียนน าเสนอ อธิบายผลงานของคู่ตนเองกับเพื่อนสมาชิกคู่อ่ืนในกลุ่ม  
   ผลของเทคนิคเพ่ือนเรียนจะท าให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใจตนเอง มีความอบอุ่น
เป็นกันเอง มีทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการท างานร่วมกัน และทักษะการน าเสนอผลงานของ
ผู้เรียน   
 23. ทีมสร้างค าเชื่อมโยง (Team – word Webbing)  

  ทีมสร้างค าเชื่อมโยงเป็นเทคนิคท่ีให้ผู้เรียนร่วมกันคิดหาค าเชื่อมโยง กับค าที่ก าหนดไว้ 
เป็นการพัฒนาความคิดรวบยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่ม โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  23.1 ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มเขียนค าหลักกลางหน้ากระดาษ แล้วให้สมาชิก แต่ละคน
ผลัดกันเขียนค าที่เชื่อมโยงค าหลักคนละค า เรียกว่าค ารอง จนครบทุกคน (สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มใช้
ปากกาคนละสี ในการเขียน เพ่ือตรวจสอบได้ว่าค าท่ีเขียนของใคร) 
  23.2 ผู้เรียนเลือกเขียนค ารอง หรือค าท่ีต่อจากค ารอง ทีละคนจนครบทุกคน 

  23.3 สมาชิกแต่ละคนอธิบายความเชื่อมโยงที่ตนเองเขียน 
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  ผลที่ได้จากเทคนิคทีมสร้างค าเชื่อมโยงจะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดเพ่ือ 

การเชื่อมโยงมโนทัศน์ที่ เกี่ยวข้องกับค าที่ก าหนด การท างานร่วมกันเป็นทีม และยังสามารถใช้         
ในการตรวจสอบความของผู้เรียนได้ด้วย  
 24. การจัดประเภท (Categorization) 

  เทคนิคการจัดประเภท เป็นเทคนิคที่เน้นให้ความสามารถในการจ าแนก โดยผู้สอน
ก าหนดรูปภาพ สิ่งของ หรือข้อความต่างๆจ านวนมากพอสมควร แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันจัด
กลุ่ม และระบุเหตุผลหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดประเภท อาจให้มีกิจกรรมการเสนอแนวคิดที่กลุ่มแบ่ง
ประเภทสิ่งเหล่านั้นต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและน ามาประกอบการตัดสินใจในการจัดประเภทอีกครั้ง  
กิจกรรมตามเทคนิคนี้มีดังนี้ 
  24.1 ผู้สอนเสนอภาพ สิ่งของที่เป็นตัวอย่างสิ่งต่างๆที่จะให้ผู้เรียนจัดประเภท เช่น
ตัวอย่างสัตว์ หรือพืชที่หลากหลายชนิดแล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดกลุ่มของตัวอย่างที่ผู้สอนน าเสนอ 
พร้อมทั้งให้ช่วยกันตั้งชื่อกลุ่มของตัวอย่างที่จัดจ าแนกเป็นกลุ่มเดียวกัน และระบุเหตุผล เกณฑ์ ที่ใช้
ในการจ าแนก 

  24.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการจัดกลุ่ม พร้อมเหตุผล เกณฑ์ที่ใช้จ าแนกของ
ตัวอย่างที่ผู้สอนจัดให้ต่อเพ่ือนสมาชิกกลุ่มอื่น 

  24.3 ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มน าแนวคิดการจัดกลุ่มของเพ่ือนสมาชิกในห้องเรียน  
มาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจจัดกลุ่มของตัวอย่างอีกครั้ง 
  เทคนิคการจัดประเภทนี้สามารถส่งเสริมทักษะการจ าแนกประเภท ความสามารถใน
การสร้างมโนทัศน์ของสิ่งต่างๆที่ก าหนด และส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีม  

 25. ปรึกษากลุ่ม (Teammate Consult) 

  เทคนิคปรึกษากลุ่มเป็นเทคนิคที่เน้นให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดร่วมกัน โดยสมาชิกในกลุ่ม
ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนค้นหาค าตอบจนเป็นที่ยอมรับแล้วจึงให้แต่ละคนเขียนค าตอบของตนเอง
กิจกรรมตามเทคนิคนี้มีดังนี้ 
  25.1 ผู้สอนก าหนดแบบฝึกหัดให้แต่ละกลุ่มร่วมกันท า 

  25.2 ให้สมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งอ่านค าถามให้เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มฟัง แล้วสมาชิก
รว่มกันค้นหาค าตอบจากหนังสือ ใบความรู้ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น หรือร่วมกันอภิปรายในกลุ่ม 

  25.3 สมาชิกคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ เมื่อสังเกตเห็นว่าทุกคนเห็นพ้องและ
เข้าใจในค าตอบแล้ว จึงให้สมาชิกทุกคนเขียนค าตอบลงไปด้วยค าพูดของตนเองโดยไม่ถามกัน 

  25.4 ด าเนินกิจกรรมเช่นนี้ในการตอบค าถามข้ออ่ืนๆโดยเปลี่ยนกันท าหน้าที่จนครบ
แบบฝึกหัดที่ผู้สอนก าหนดให้ 
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  ผลของเทคนิคปรึกษากลุ่มท าให้ผู้เรียนมีทักษะการอภิปราย การท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม การสรุปเรียบเรียงค าตอบด้วยตนเอง 
 26. ข้อเขียนกลุ่ม (Team Statement) 
  ข้อเขียนกลุ่ม เป็นเทคนิคที่ต้องการให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปค าจ ากัดความ นิยาม หรือ 

ลงข้อสรุปเกี่ยวกับค าใดค าหนึ่ง โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  26.1 ผู้สอนก าหนดค า หัวข้อเรื่องให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มได้พิจารณา 

  26.2 ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มจับคู่อภิปรายค า หรือหัวข้อเรื่องที่ผู้สอนก าหนดแล้ว 

ทุกคนเขียนข้อความเกี่ยวกับค าหรือหัวข้อเรื่องนั้นคนละ 1 ประโยคด้วยภาษาของตนเอง 
  26.3 ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเวียนอ่านข้อเขียนของเพ่ือนสมาชิก แล้วร่วมกัน
อภิปรายข้อเขียนของแต่ละคน 

  26.4 สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนข้อความเกี่ยวกับค าหรือหัวข้อเรื่องนั้นเป็นของ
กลุ่ม แล้วน าเสนอต่อเพ่ือนร่วมชั้น 

  26.5 สมาชิกทุกคนในชั้นเรียนร่วมอภิปราย เปรียบเทียบข้อความที่แต่ละกลุ่ม
น าเสนอท้ังความเหมือน ความแตกต่าง แล้วร่วมกันสรุปเป็นข้อความของชั้นเรียน 

  ผลที่ผู้เรียนได้รับจากเทคนิคข้อเขียนกลุ่มคือ ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
เขียนค าตอบด้วยตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความคิดเห็นของตนเองและผู้อ่ืนถึงความเหมือน 
ความต่าง และน าไปสู่ข้อสรุป ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 

 27. ความเหมือน ความต่าง (Same-different) 

  เป็นเทคนิคที่ให้ผู้เรียนสามารถจ าแนกความแตกต่างของสิ่งต่างๆ โดยผู้สอนน าเสนอภาพ  
สิ่งของ 2 ภาพหรือสิ่งของ 2 สิ่งขึ้นไป ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มพิจารณา แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มช่วยค้นหา
สิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันของสิ่งเหล่านั้น อาจมีการจดบันทึกเพ่ือเตรียมพร้อมเวลาที่ผู้สอนสอบถาม 
กิจกรรมตามเทคนิคความเหมือน ความต่าง มีดังนี้ 
  27.1 ผู้สอนเสนอภาพ หรือสิ่งของ ที่มีลักษณะทั้งเหมือนและต่างกันตั้งแต่ 2 ภาพ
หรือ 2 สิ่งขึ้นไปให้ผู้เรียนแต่กลุ่มร่วมกันศึกษา สังเกต 

  27.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตภาพ หรือสิ่งของที่ก าหนดให้แล้วจดบันทึก 

ความเหมือน และความต่างของภาพ หรือสิ่งของนั้น (เพ่ือความสนุกสนานในการแข่งขัน ภาพหรือ  

สิ่งที่จัดให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอาจเหมือนกัน และจับเวลาการค้นหาความเหมือนและความต่างเท่ากัน) 
  27.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานการค้นหาความเหมือนและความต่าง
ของภาพ หรือสิ่งของที่ก าหนด 

  เทคนิคความเหมือน ความต่างนี้ส่งเสริมทักษะการสังเกตของผู้เรียน และการท างาน
ร่วมกัน 
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 28. ตลาดนัดนักวิชาการ (Academic Market) 
  ตลาดนัดนักวิชาการ เป็นเทคนิคที่ ใช้ในการทบทวนความรู้ หรือใช้ในการให้ผู้ เรียน      
สร้างงานด้วยการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการคัดเลือกปัญหาที่สนใจที่ผู้สอนได้เสนอไว้โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  28.1 ผู้สอนก าหนดปัญหาที่หลากหลายหรือหลายหัวข้อ หลายประเด็น  
  28.2 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาปัญหาที่ผู้สอนก าหนด ประชุมตกลงกันว่าจะ
เลือกหัวข้อไหนที่กลุ่มสนใจน าไปศึกษาเพ่ือค้นหาค าตอบ  
  28.3 แต่ละกลุ่มวางแผนเพ่ือค้นหาค าตอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆอาจเป็นแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น สถานประกอบการ หรือผู้รู้ต่างๆรวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ต และท าการศึกษาค้นคว้าตาม 

ที่วางแผนไว้ 
  28.4 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตนเอง อาจเป็นรูปนิทรรศการ มุมสนใจ ให้เพ่ือนร่วม
ชั้นกลุ่มอ่ืนๆได้มาศึกษาเรียนรู้จนทุกคนศึกษาผลงานของทุกกลุ่ม 

  ผลของเทคนิคตลาดนัดนักวิชาการท าให้ผู้ เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้  
การท างานเป็นกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ และฝึกการน าเสนอผลงาน 

 

เทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer) 

 เทคนิคการใช้ผังกราฟิก เป็นเทคนิคที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากการจัดโครงสร้างความคิดล่วงหน้า
ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning Theory) ของเดวิด ออซูเบล 
(David Ausubel) นักจิตวิทยาอเมริกัน ทฤษฏีของออซูเบลถูกพัฒนาจนกลายเป็นสื่อทางการเรียน
การสอนที่เรียกว่า โครงสร้างภาพรวม (Presenting First or Structure Overview) ต่อมาได้รับ
ความนิยมเรียกเป็นผังกราฟิก (Graphic Organizer; GO) โดยน ามาใช้เป็นเครื่องมือจัดการกิจกรรม
การเรียนการสอน  
 โจเซฟ โนวัค (Joseph Novak) ได้พัฒนาผังกราฟิกจนกลายเป็น ผังความคิดรวบยอด หรือ
ผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) ซึ่งท าให้การเรียนการสอนด้วยผังกราฟิกได้รับความนิยมอย่างมาก 
ผังกราฟิกมีหลายรูปแบบ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้หรือสร้างขึ้นเองได้ตามความสะดวกและเหมาะสมกับ
การใช้งาน  
 ผังกราฟิกเป็นแบบของการสื่อสารเพ่ือใช้น าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย กระชับ 
กะทัดรัด ชัดเจน การสื่อสารข้อมูลที่เป็นระบบนี้ เป็นการจัดกระท าข้อมูลและน าเสนอข้อมูลโดยอาศัย
ทักษะการคิดต่างๆ ในการจัดกระท าและน าเสนอข้อมูล  ได้แก่ การสังเกต การคิดวิเคราะห์          
การเปรียบเทียบ การจัดเรียงล าดับ การจัดประเภท และการใช้ตัวเลขเพ่ือให้เกิดความจ า และความ
เข้าใจในเนื้อหา 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81
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 ผังกราฟิกมีประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ 
 1. ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดในระดับสูง 
 2. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ดี 
 3. ช่วยให้ผู้เรียนสามารถจ าได้ เป็นความจ าแบบถาวร 

 4. ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย 

 ผังกราฟิกที่นิยมใช้โดยทั่วไปมีอยู่จ านวนมาก ในที่นี้ได้เสนอผังกราฟิกที่นิยมใช้ในการ 

พัฒนาความรู้ ความคิดของผู้เรียน ดังนี้ (Williams and Dunn, 2000: 100-106) 

 1. ผังมโนทัศน์ (Concept Map) 

  เป็นผังกราฟิกที่แสดงมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดหรือหัวข้อใหญ่หรือค าส าคัญของเรื่อง 
หรือแนวคิดหลัก ไว้ตรงกลางและเขียนเส้นกระจายออกเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์หรือ
หัวข้อใหญ่และมโนทัศน์หรือหัวข้อย่อยๆที่แสดงลักษณะส าคัญของมโนทัศน์หรือหัวข้อใหญ่ล าดับรอง
จากมโนทัศน์หรือหัวข้อย่อยจากอีกชั้นก็จะแสดงลักษณะส าคัญของมโนทัศน์หรือหัวข้อย่อยล าดับที่ 1 

เป็นล าดับขั้นต่อเนื่องกันโดยมีเส้นที่เชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ มโนทัศน์ใหญ่หรือ
หัวข้อใหญ่ (Topic) คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มโนทัศน์หรือหัวข้อรองลงมา (Subtopic) อาจเป็น 
การเคลื่อนไหว มโนทัศน์หรือหัวข้อรองลงมา (Sub-subtopic) คือชนิดของการเคลื่อนไหว เป็นต้น 

ผังมโนทัศน์แสดงภาพประกอบที่ 8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.1 แผนภาพผังมโนทัศน์ 
 

 2. ผังแมงมุม (A Spider Map) 

  ผังแมงมุมบางทีเรียกว่า Sunshine Wheel เป็นผังกราฟิกท่ีใช้แสดงมโนทัศน์แบบหนึ่ง
โดยแสดงความคิดรวบยอดใหญ่ไว้ตรงกลางและเส้นที่แยกออกจากความคิดรวบยอดใหญ่จะแสดง
รายละเอียดของความคิดนั้น ตัวอย่างเช่น ในการเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจในวิชาภาษาอังกฤษ 
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ผู้เรียนจะเขียนชื่อเรื่องไว้ตรงกลาง แล้วเขียนหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา เช่น ลักษณะนิสัย
ตัวละคร ประโยชน์ที่ได้รับ เหตุการณ์ส าคัญ ค าศัพท์ เป็นต้น   ผังแมงมุมแสดงดังภาพประกอบที่ 8.2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.2 แผนภาพแสดงผังแมงมุม 

 

 3. ผังความคิด (Mind Map) 

  ผังความคิดมีลักษณะคล้ายผังมโนทัศน์ และผังแมงมุม โดยพื้นฐานเริ่มแรกแตกต่างกัน
ที่ผังความคิดจะใช้ภาพ หรือสิ่งที่มองเห็นแทนค า แต่ตอนหลังมีใช้เป็นเส้นในการเชื่อมโยงความคิด
ต่างๆ และผังความคิดจะไม่เน้นมโนทัศน์หรือหัวข้อใหญ่ และรอง รวมการแสดงลักษณะส าคัญของ
มโนทัศน์หรือหัวข้อ แต่เน้นการเชื่อมโยงความคิดของสิ่งต่างๆที่มีความสัมพันธ์กัน ผังความคิดจึงเป็น 

ผังกราฟิกที่แสดงความสัมพันธ์ของสาระ หรือความคิดต่างๆ ให้เห็นเป็นโครงสร้างในภาพรวมโดยใช้
ต าแหน่ง ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง สี เครื่องหมาย รูปทรงเรขาคณิตและภาพแสดงความหมายและ
เชื่อมโยงของความคิดหรือสาระนั้นๆ ตัวอย่างเช่นการใช้ภาพ สัญลักษณ์ ที่แสดงความหมายของค า 
หรือวลี หรือการให้เชื่อมโยงองค์ประกอบที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเรียน  ผังความคิดแสดง         
ดังภาพประอบที่ 8.3  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.3 แผนภาพแสดงผังความคิด 
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 4. ผังเวนน์ไดอะแกรม (Venn Diagram) 

  ผังเวนน์ไดอะแกรมเป็นผังกราฟิกที่เป็นผังวงกลม 2 วง หรือมากกว่าที่มีส่วนหนึ่งซ้อน
กันอยู่เป็นผังกราฟิกที่เหมาะส าหรับการน าเสนอสิ่ง 2 สิ่งซึ่งมีความเหมือนและความแตกต่าง ส าหรับ
ส่วนวงกลมซ้อนกัน (Overlap) เป็นส่วนที่เขียนลักษณะที่เหมือนกัน ส่วนของกลมที่ไม่ซ้อนกันจะ
แสดงลักษณะเฉพาะของแต่สิ่งที่ ไม่เหมือนกัน ตัวอย่ างเช่น วิชาชีวิทยาผู้สอนให้ผู้ เรียนเขียน 

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสิงโตทะเล และแมวน้ า วิชาภาษาไทยให้ผู้เรียนเขียนความ
เหมือนและแตกต่างระหว่างกลอนแปด และกลอนสี่สุภาพ ผังเวนน์ไดอะแกรมแสดงดังภาพประกอบ
ที่ 8.4  

 
 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.4 แผนภาพแสดงเวนน์ไดอะแกรม 

 

 5. ผังอุปมา อุปมัย (Analogy/Smile Chart) 

  ผังอุปมา อุปนัย เป็นผังที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดที่เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ เพ่ือฝึกให้ผู้
ขยายความคิด และให้เข้าใจสิ่งต่างๆอย่างชัดเจน และจดจ าได้ดี เช่น ผู้สอนให้ผู้เรียนอุปมา อุปมัย
เปรียบเทียบการท างานของเอนไซม์ กับสิ่งต่างๆ พร้อมแสดงเหตุผล และตัวแทนที่ใช้อุปมา อุปนัย 

ผังอุปมา อุปมัยแสดงดังภาพประกอบที่ 8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.5 แผนภาพแสดงผังอุปมา อุปมัย 

.........เหมือนกับ........ (.......Is like……….) 

เหตุผลเพราะ  (Because) 

1. 

2. 

ตัวแทนของสิ่งที่เห็น(VisualRepresentation) 
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 6. ผังทีชาร์ต (T Chart) 

  ผังทีชาร์ตเป็นผังกราฟิกที่แสดงความแตกต่างของสิ่งที่ศึกษา ซึ่งอาจเป็นการแสดง  
ผลการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  เหตุการณ์ก่อน-หลัง การสนับสนุน-คัดค้าน สิ่งที่ดีกว่า-สิ่งที่ 
แย่กว่า สิ่งที่ เป็นประโยชน์ -สิ่งที่ เสียหาย การเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย เป็นต้น เช่นการให้ผู้แสดง 
ความคิดเห็นถึงประโยชน์และความเสียหายของกฎหมายให้บุคคลเพศเดียวกันแต่งงานจดทะเบียน
สมรสได้ ผังทีชาร์ตแสดงดังภาพประกอบที่ 8.6  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.6 แผนภาพแสดงแผนภูมิทีชาร์ต 

 

 7. ผังจัดล าดับแบบบันได (Ranking Ladder) 

  ผังจัดล าดับแบบบันได เป็นผังแสดงล าดับการท างาน หรือล าดับข้อมูล ที่แสดงสิ่งใดมา
ก่อน-หลัง สิ่งใดมีความส าคัญจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปหามาก เช่น ผู้สอนให้ผู้เรียนเรียงล าดับ
ความส าคัญของการจัดงบประมาณลงทุนจากมากไปหาน้อยในประเด็นต่อไปนี้1) การวิจัยและพัฒนา 
2) การฝึกอบรมบุคลากร 3) การโฆษณา 4) การบ ารุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
5) เทคโนโลยี เป็นต้น ผังจัดล าดับแบบบันไดแสดงดังภาพประกอบที่ 8.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.7 แผนภาพแสดงผังจัดล าดับแบบบันได 
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 8. ผังก้างปลา (Fishbone) 

  ผังก้างปลา เป็นผังกราฟิกที่น าเสนอข้อมูลให้เป็นถึงสาเหตุและผลที่แก้ปัญหาของเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง โดยปัญหาจะถูกเขียนไว้ที่กล่องที่มีลักษณะเป็นหัวปลา เส้นโยงต่างๆเปรียบเสมือนก้างปลา
ซึ่งจะแสดงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไข ที่ได้มาจากการระดมสมองของสมาชิก เช่นการให้ผู้เรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง โดยช่วยกันระดมสมองเกี่ยวกับสาเหตุ และแนวทางการ
แก้ปัญหา เป็นต้น ผังก้างปลาแสดงดังภาพประกอบที่ 8.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.8 แผนภาพแสดงผังก้างปลา 

 

 9. ผังแผนภูมิกง (Pie Chart) 

  ผังแผนภูมิกงเป็นผังกราฟิกท่ีแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลโดยเป็นการแสดงอัตราส่วน 
หรือสัดส่วนของข้อมูล โดยนิยมแสดงเป็นร้อยละ เช่นการแสดงจ านวนประชากรในประเทศหนึ่งที่ผู้น า
ถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสราม ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู เป็นต้น ผังแผนภูมิกงแสดงดังภาพประกอบ
ที่ 8.9  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.9 แผนภาพแสดงผังแผนภูมิกง 
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 10. ผังล าดับขั้น (Sequential Map) 

  ผังล าดับขั้นเป็นผังกราฟิกที่ใช้แสดงล าดับขั้นตอนของสิ่งต่างๆ หรือกระบวนการต่างๆ 
เช่น กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการท าโครงงาน เป็นต้น 

ผังล าดับขั้นแสดงดังภาพประกอบที่ 8.10  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.10 แผนภาพแสดงผังล าดับขั้น 

 

 11. ผังวงจร (Circle Map)  

  ผังวงจรเป็นผังกราฟิกแสดงล าดับขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันเป็นวงกลม เช่น วงจรชีวิตของ
แมลง วงจรการท างานแบบ PDCA ได้แก่ วางแผน (Plan) ปฏิบัติการ (Do) ตรวจสอบ (Check) 

การปรับปรุงแก้ไข (Act) แล้วน าไปสู่การวงแผนรอบถัดไป เป็นต้น ผังวงจรแสดงดังภาพประกอบที่ 
8.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.11 แผนภาพแสดงผังวงจร 
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 12. ผังการแก้ปัญหา (Problem Solving Map) 

  ผังการแก้ปัญหาเป็นผังกราฟิกที่แสดงให้เห็นถึงการแยกแยะปัญหาและพิจารณาแนว
ทางการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนหลากหลาย เช่น ให้ผู้เรียนแก้ปัญหาน้ าเสียในชุมชน  
ผังการแก้ปัญหาแสดงดังภาพประกอบที่ 8.12  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.12 แผนภาพแสดงผังการแก้ปัญหา 

 

 13. ผังมองดู-ฟังเสียง-ความรู้สึก (Looks-Sounds-Feel Map) 

  ผัง มองดู-ฟังเสียง-ความรู้สึก เป็นผังกราฟิกที่ให้ผู้เรียนฝึกเขียนสิ่งที่สังเกตได้จาก
สายตา และฟังด้วยหู และแสดงความรู้สึกต่อสิ่งนั้น เป็นผังกราฟิกที่เหมาะกับผู้เรียนระดับชั้นเด็กเล็ก 
เช่นการให้ส ารวจ สังเกต นกประเภทต่างๆ ผู้เรียนจะสังเกต บันทึกรูปร่างลักษณะ สี เสียงร้อง และ
แสดงความรู้สึกต่อนกที่สังเกต  ผัง มองดู-ฟังเสียง-ความรู้สึกแสดงดังภาพประกอบที่ 8.13  

 

การวางแผนแก้ปัญหา (Problem Solving Outline 

ปัญหา (Problem) 

ใคร (Who) 

อะไร (What) 

ที่ไหน (Where) 

เมื่อใด (When) 

ท าไม (Why) 

อย่างไร (How) 

ความพยายาม
แก้ปัญหา

(Attempted 

Solution) 

(

ผลการ
แก้ปัญหา
(Result) 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

แก้ปัญหา (Solution) 

ผลสุดท้าย 

(End Result) 
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ภาพประกอบที่ 8.13 แผนภาพแสดงผัง มองดู-ฟังเสียง-ความรู้สึก 

 

 14. ผัง KWL (KWL Map) 

  ผัง KWL เป็นผังกราฟิกที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนอ่านแบบ KWL โดยให้ผู้เรียน
เขียนความรู้ที่มี และความต้องการในการเรียนรู้ ก่อนให้ผู้เรียนอ่านเรื่องราวต่างๆ และให้เขียนสิ่งที่
เรียนรู้จากการอ่านในขณะอ่ืน และหลังอ่าน ผัง KWL แสดงดังภาพประกอบที่ 8.14  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.14 แผนภาพแสดงผัง KWL 

 

 15. ผัง KDL (KDL Map) 

  ผัง KDL เป็นผังกราฟิกที่มีลักษณะเดียวกันกับ KWL แตกต่างกันที่ช่อง D ในผังนี้ให้
ผู้เรียนเขียนวิธีการที่จะค้นพบค าตอบจะท าอย่างไรบ้าง ผัง KDL แสดงดังภาพประกอบที่ 8.15 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.15 แผนภาพแสดงผัง KDL 

K 
What we know 

เรารู้อะไรบ้าง 

W 
What we want to know 

เราต้องการรู้อะไร 

L 
What we have learned 

เราเรียนรู้อะไรบ้าง 

K 
What we know 

เรารู้อะไรบ้าง 

D 
What we do to find out 

เราต้องท าอะไรเพื่อค้นพบ 

L 
What we have learned 

เราเรียนรู้อะไรบ้าง 

ฟังเสียง 
(Sounds) 

มองด ู

 (Looks) 

ความรูส้ึก 
(Feel) 
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 16. ผัง PMI (PMI Map) 

  ผัง PMI เป็นผังกราฟิกท่ีให้ผู้เรียนเขียนแสดงความรู้สึกทางบวก ทางลบ และสิ่งที่สนใจ 
ตัวอย่างเช่น ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่านข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วให้ผู้เรียนเขียนความคิดเห็นเชิงบวก  
เชิงลบ และสิ่งที่สนใจ ผัง PMI แสดงดังภาพประกอบที่ 8.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 8.16 แผนภาพแสดงผัง PMI 

 

เทคนิคระดมสมอง 
 ออสบอร์น (Osborne) พัฒนาเทคนิคระดมสมอง (Brain Storming) เพ่ือน ามาใช้ประกอบ
กิจกรรมการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการระดมพลังสมองของแต่ละคนในการแก้ปัญหานั้น โดยปราศจากการสกัดกั้นทางความคิด
ใครจะแสดงความคิดเห็นก่อนหลังได้ตามโอกาส ส าหรับในช่วงแรกจะไม่มีการวิเคราะห์วิจารณ์ หรือ
ตีความคิดเห็น หรือแม้แต่ข้อเสนอแนะของสมาชิกโดยเด็ดขาด แต่จะใช้เวลาช่วงหลังจะปล่อยให้สมาชิก
ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและต้องท าอย่างทัว่ถึง 
 จุดเน้นของการระดมสมอง 
 ออสบอร์น  ได้ก าหนดจุดเน้นของการระดมสมองไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
 1. เน้นให้มีการแสดงความคิดออกมา (Expressiveness) สมาชิกทุกคนต้องมีเสรีภาพ
อย่างสมบูรณ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆออกมาจากจิตใจโดยไม่ต้องค านึงว่าจะเป็นความคิด  

ที่แปลกประหลาด กว้างขวาง ล้าสมัย หรือเพ้อฝันเพียงใด 

PMI 

P 
(Pluses) 

สิ่งที่เป็นทางบวก 

Lbj’gxHomk’[;d
M 

(Minuses) 

สิ่งที่เป็นทางลบ 

Lbj’gxHomk’[;d
I 

(Interesting) 

สิ่งอื่นที่น่าสนใจ 

Lbj’gxHomk’[;d
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 2. เน้นการไม่ประเมินความคิดในขณะที่ก าลังระดมสมอง (Non–evaluative Thinking) 
ความคิดที่สมาชิกแสดงออกต้องไม่ถูกประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะถือว่า ทุกความคิดมีความส าคัญ 

หา้มวิพากษ์วิจารณ์ความคิดผู้อ่ืน การแสดงความเห็นหักล้างหรือครอบง าผู้อ่ืนจะท าลายพลังความคิด
สร้างสรรค์ของกลุ่ม ซึ่งส่งผลท าให้การระดมสมองครั้งนั้นเปล่าประโยชน์ 
 3. เน้นปริมาณของความคิด (Quantity) เป้าหมายของการระดมสมองคือต้องการให้ได้
ความคิดในปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แม้ความคิดที่ไม่มีทางเป็นจริงก็ตามเพราะอาจใช้
ประโยชน์ได้ในแง่การเสริมแรง หรือการเป็นพ้ืนฐานให้ความคิดอ่ืนที่ใหม่และมีคุณค่ายิ่งมีความคิด
ใหม่ๆ เกิดข้ึนมากเพียงใดก็ยิ่งมีโอกาสค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ดี 

 4. เน้นการสร้างความคิด (Building) การระดมสมองเกิดขึ้นในกลุ่ม ดังนั้น สมาชิก
สามารถสร้างความคิดขึ้นเองโดยเชื่อมโยงความคิดของเพ่ือนในกลุ่ม โดยใช้ความคิดของผู้อ่ืนเป็นฐาน
แล้วขยายความเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นความคิดใหม่ของตนเอง 
 ขั้นตอนในการระดมสมองเพื่อแก้ปัญหา 

 1. ก าหนดปัญหาที่จะร่วมกันอภิปราย ปัญหาที่ก าหนดขึ้นต้องเป็นปัญหาที่สามารถ
อภิปรายแลกเปลี่ยน ระดมสมองได้ 
 2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน ควรมีการเลือกประธาน รองประธาน และเลขา ตามความจ าเป็นเพ่ือ
ช่วยในการอภิปรายและ บันทึกผล และควรมีการหมุนเวียนกันท าหน้าที่ประธาน รองประธาน และ
เลขา 
 3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้มาก
ที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด โดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 
 4. สมาชิกช่วยกันประเมินและคัดเลือกทางเลือกท่ีน่าจะเป็นไปได้ และเหมาะสมที่สุด 

 5. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตน  
 6. อภิปรายและสรุปผล 

 

บันทึกการเรียนรู้ 
 เทคนิคการใช้บันทึกการเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถ
ประเมินเพ่ือการพัฒนา (Formative Assessment) ทางด้านความรู้ และความสามารถในการคิด 
และทัศนคติของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เรียนจะมีโอกาสได้เขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้และ
ประสบการณ์ส่วนตัว ฝึกบันทึกความก้าวหน้า การแสดงความคิด และความเข้าใจของตนเอง เป็นการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจเนื้อหาวิชา ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังพัฒนาความสามารถ
ในการสื่อสารด้วยการเขียนได้เป็นอย่างด ี
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 1. ประเภทของบันทึกการเรียนรู้ 
  บันทึกการเรียนรู้ที่ใช้บ่อยในการจัดการเรียนการสอนได้แก่ 

  1.1 อนุทินการเรียนรู้ (Learning Journals)  

   เป็นการเขียนบรรยายความรู้และความรู้สึก ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วน
บุคคลเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างและคิดเห็นต่อเรื่องนั้นอย่างไร โดยผู้เรียนได้บูรณาการ
ความรู้ใหม่และความรู้ที่ได้รับเพื่อช่วยให้เกิดการคิดสะท้อนและช่วยผู้เรียนว่าสิ่งที่เรียนรู้คืออะไร 

  1.2 บันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs)  

   เป็นการเขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเนื้อหาบทเรียนความรู้ 
วิธีการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการเรียนรู้ของตน โดยบันทึกการเรียนรู้ประเภท
นี้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนการเรียนรู้ของผู้เรียนและค้นพบปัญหาการเรียนรู้ รวมทั้งการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์เดิม 

  1.3 บันทึกการเรียนรู้แบบโต้ตอบสองทาง (Double-entry Responses Learning Logs)  

   เป็นการเขียนบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยบันทึกความรู้ ความคิด ความรู้สึก
ส่วนตัวลงในสมุด แล้วมีการเขียนโต้ตอบไปมาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
 2. แนวทางการใช้บันทึกการเรียนรู้ 
  2.1 ก่อนการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของบันทึก
การเรียนรู้ ลักษณะของการเขียน ประโยชน์และความยาวของบันทึกการเรียนรู้ที่เขียนในแต่ละครั้ง 
นอกจากนี้ควรบอกเกณฑ์การประเมิน การก าหนดเวลาส่งบันทึกการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่าง
ของบันทึกการเรียนรู้ทั้งตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดี เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการเขียนบันทึก
การเรียนรู้ของตนเองได้ 
  2.2 การเขียนบันทึกการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ควรให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียน เพราะสามารถเขียนได้ง่ายกว่า จะท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเขียนบันทึก
การเรียนรู้ 
  2.3 ประโยคน าที่ใช้ในบันทึกการเรียนรู้ เป็นประโยคเริ่มต้นที่ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียน 
เพ่ือท าให้ผู้เรียนสามารถเขียนบันทึกการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นโดยค าถามที่ใช้ในบันทึกการเรียนรู้ ควรเป็น
ค าถามปลายเปิดที่ให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและเจตคติของผู้เรียน ค าถาม
ปลายเปิดนี้ท าให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ตรงกับตัวผู้เรียนมากที่สุด โดย  

มีรายละเอียดตัวอย่างเช่นฉันได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้ฉันไม่เข้าใจหรือข้อสงสัยเรื่องใดการกระท าของ
ฉันในชั้นเรียนเป็นอย่างไรฉันมีความรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เรียนสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นปัญหาในการเรียน 
เป็นต้น 
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  2.4 การเขียนบันทึกการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น ควรให้ผู้เรียนเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
ที่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่เรียน เพราะสามารถเขียนได้ง่ายกว่า จะท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเขียน 

  2.5 ผู้เรียนควรมีอิสระในการเขียนบันทึกการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนได้เขียนบันทึก
เกี่ยวกับกับความคิด ความรู้สึก ข้อคิดเห็นที่ตรงกับตัวผู้เรียนมากที่สุด เพ่ือสร้างความหมายหรือ
ความเข้าใจใหม่ส าหรับตัวผู้เรียนเอง 
  2.6 การเขียนบันทึกการเรียนรู้ควรมีความสม่ าเสมอ โดยในแต่เรื่องหรือหัวข้อ
จะต้องมีการเขียนบันทึกการเรียนรู้ 
  2.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการเขียนบันทึกการเรียนรู้ไม่ควรใช้เวลามากเกินไป โดยทั่วไป
ก าหนดเวลาในการเขียนบันทึกการเรียนรู้ประมาณ 5–10 นาทีท้ายคาบเรียน 

  2.8 การให้ผลย้อนกลับของผู้สอนควรท าด้วยความเต็มใจ ซึ่งผู้สอนอ่านแล้วจึงพูด
หรือเขียนตอบกลับไปในบันทึกการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเขียนมาโดยทันที สิ่งที่ผู้สอนตอบกลับไปนั้นเป็น
การแนะน าแนวทาง การให้ความคิดเห็น การให้ก าลังใจ การชมเชย หรือการตอบปัญหาที่ผู้เรียนถาม
มา รวมไปถึงการตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการคิดเพ่ือตอบกลับมายังผู้สอนอีกด้วย ทั้งนี้หากผู้สอน  

มีเวลาควรอ่านบันทึกการเรียนรู้และตอบกลับในชั้นเรียน 

  2.9 การประเมินบันทึกการเรียนรู้ ผู้สอนควรก าหนดเกณฑ์ หรือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการก าหนดเกณฑ์และประเมินผลงาน ทั้งนี้การให้คะแนนไม่ควรตัดสินจากไวยากรณ์หรือการสะกดค า 
ควรเน้นย้ าที่เนื้อหาหรือองค์ประกอบของบันทึกการเรียนรู้มากกว่า  
 

บทสรุป 

 เทคนิค/ทักษะการสอนเป็นข้อปฏิบัติที่ใช้ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเสนอเทคนิคการสอนทั่วไป เทคนิคการสอนเฉพาะ
ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ เทคนิคการใช้ผังกราฟิก เทคนิคการระดมสมอง และ
เทคนิคการบันทึกการเรียนรู้ 
 เทคนิคการสอนพ้ืนฐานเป็นเทคนิคผู้สอนทุกคนควรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนช านาญเพราะ
จะเป็นสิ่งสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ เทคนิคการสอนพ้ืนฐาน พัฒนา      
มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ มี 9 เทคนิคคือ การน าเข้าสู่บทเรียน การใช้กริยา วาจา ท่าทาง การอธิบาย
เล่าเรื่อง การเร้าความสนใจ การใช้ค าถาม การใช้สื่อ อุปกรณ์  การใช้กระดานด า การเสริมก าลังใจ 
และการสรุปบทเรียน 

 การเรียนแบบร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ เป็นเทคนิคที่เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียน รู้ 
ท างานร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจให้กิจกรรมด าเนินไปตามที่ผู้สอนมุ่งหวัง เสริมสร้างการท างานร่วมกัน
เป็นทีม ทักษะทางสังคม เทคนิคนี้มีหลายหลายวิธี ได้แก่ การพูดเป็นคู่ การเขียนเป็นคู่ การพูดรอบวง 
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การเขียนรอบวง การแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ การคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด การอภิปรายคู่ การ
อภิปรายเป็นทีม การท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่ และท าคนเดียว การพูดเป็นคู่ตามเวลาที่ก าหนด การหาข้อ
ยุติ การคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดเป็นกลุ่ม การพูดวงกลมซ้อน การให้ข้อมูลย้อนกลับแบบหมุนเวียน การ
ร่วมกันคิด การรวมหัวกันคิด คู่ตรวจสอบ การสัมภาษณ์ 3 ขั้น มุมประสบการณ์ ร่วมมือกันทบทวน 
เพ่ือนเรียน ทีสร้างค าเชื่อมโยง การจัดประเภท การปรึกษากลุ่ม ข้อเขียนกลุ่ม ความเหมือน-ความต่าง 
และตลาดนัดนักวิชาการ     
 เทคนิคการใช้ผังกราฟิก เป็นแบบของการสื่อสารเพ่ือน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ เข้าใจ
ง่ายง่าย เป็นเทคนิคที่ส่งเสริมทักษะการคิดต่างๆในการจัดกระท าข้อมูลและน าเสนอข้อมูล ผังกราฟิก
ที่น าเสนอได้แก่ ผังมโนทัศน์ ผังแมงมุม ผังความคิด ผังเวนน์ไดอะแกรม ผังอุปมา อุปมัย ผังทีชาร์ต 
ผังจัดล าดับแบบบันได ผังก้างปลา ผังแผนภูมิกง ผังล าดับขั้น ผังวงจร ผังการแก้ปัญหา ผังมองดู -ฟัง
เสียง-ความรู้สึก ผัง KWL Map ผัง KDL และผัง PMI  

 เทคนิคระดมสมอง เป็นเทคนิคที่ใช้ประกอบการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นให้ทุก
คนมีโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

 บันทึกการเรียนรู้ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการเขียนสรุปความรู้  
บันทึกการเรียนรู้ แบ่งเป็นอนุทินการเรียนรู้ (Journal Writing) เป็นการเขียนบรรยายความรู้และ
ความรู้สึก บันทึกการเรียนรู้ (Learning Logs) เป็นการเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้จากบทเรียน และ
บันทึกการเรียนรู้แบบโต้ตอบสองทาง (Double-entry Response Learning Logs) เป็นการบันทึก
ความรู้ของผู้เรียนและมีการโต้ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
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