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เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู (Learning Design and 
Management) รหัสวิชา ED12202 นี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อประกอบการสอนในรายวิชาดังกลาว เนื่องจาก
การจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  และมาตรฐานการศึกษามีขอกําหนดใหผูสอนจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียน
การสอนอยางหลากหลาย  เหมาะสมกับธรรมชาติและความแตกตางของผูเรียน รวมท้ังควรจัดการเรียนรู
ที่ผสมผสานความรูตางๆ  ไดอยางสมดุลในทุกสาระวิชา และการที่ผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของจะสามารถ
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลกัการหรือวิธีการที่กําหนดไวดังกลาวขางตน  นักศึกษาครูซึ่งจะมีฐานะ
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ทฤษฎีการเรียนรู หลักและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน รูปแบบการสอน 
วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อและแหลงการเรียนรู การวัดและประเมินผล การออกแบบ
การเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู  
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ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา  เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรูเลมนี้  
จะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนตามสมควร   

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีกรุณาชวยประสิทธิ์ประสาทวิชา และขอขอบพระคุณ
ความรูจากนักการศึกษาที่ผูเขียนไดอางอิงขอความรูทั้งจากหนังสือ ตํารา เอกสาร บทความ ดังรายนามที่
ไดระบุไวในบรรณานุกรมทายเลมนี้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะครุศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
ED12202 การออกแบบและการจัดการเรียนรู้  
                   Learning Design and Management 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ครุศาสตรบัณฑิตวิชาชีพครูบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย์กลุ่มหลักสูตรและการสอน 

                  อาจารย์ ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที2่ 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 5 ธันวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 



ฐ 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบ

การเรียนรู้ รูปแบบการสอน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน รวมทั้งการออกแบบและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระ
การเรียนรู้และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้
รวมท้ังใช้ทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
และเลือกใช้ส่ือและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนปกติและนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระในรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
ใหม่ๆ ให้ทันสมัยขึ้น และจัดล าดับเนื้อหาให้เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาเห็นแนวทางการ
ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งสามารถน าไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิชาเอกในสถานศึกษาจริงต่อไป 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1.ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาความหมายความมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ ทฤษฏี รูปแบบเทคนิคการจัด  

การเรียนรู้และการใช้ส่ือการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รูปแบบและเทคนิคการจัดแหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ การใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบจัดท าแผนการจั ด 

การเรียนรู้และเลือกใช้ส่ือการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบการจัดชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังอ านาจในการเรียนรู้ การพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์สังคม ร่างกาย 
จิตใจและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนรู้ 
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2.จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

64 ชั่วโมง / 

ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการ

ของนักศึกษา 
ไม่มีการฝึกปฏิบัติการ
ปฏิบัติการภาคสนาม 

5 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์ที่จัดตั้งขึ้น
ส าหรับรายวิชาโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการให้ค าปรึกษาและแนะน าวิชาการได้อย่าง
ทันท่วงที และต่อเนื่อง  

- นักศึกษานัดหมายวัน/เวลา ที่ต้องการเข้าพบล่วงหน้า 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห ์

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1 . คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1    ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1.1 มีจิตส านึกในการพัฒนาสังคมและมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย(1.12) 

 1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.2.1  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมการเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาปฏิบัติตนอย่างมี
วินัย เช่น การเข้าชั้นเรียงตรงเวลา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  1.2.2  อภิปรายกลุ่ม/ ศึกษากรณีตัวอย่าง 
  1.2.3  อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในรายวิชา 
 1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.3.1  พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
  1.3.2 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  1.3.3 ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมายในด้านความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
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2.  ความรู้ 
 2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.1.1  มีความรู้ด้านจิตวิทยาครูส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาที่เหมาะสม
ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย (2.3) 
  2.1.2 มีความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะส าหรับการจัดการศึกษาแต่ละระดับ
การศึกษาที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย (2.5) 
  2.1.3  มีความรู้ด้านการบูรณาการความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู และศาสตร์อื่น โดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อการจัดการชั้นเรียนแต่ละระดับการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย (2.6) 
  2.1.4  มีความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาส าหรับ
การจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย (2.7) 
  2.1.5  มีความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะส าหรับการจัดการเรียนรู้แต่
ละระดับการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย (2.8) 
 2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.2.1  การอภิปรายในชั้นเรียนและการถาม-ตอบ 

  2.2.2  มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

  2.2.3  อภิปรายกลุ่ม โดยผู้สอนตั้งค าถาม โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  2.2.4  การศึกษานอกสถานที่และท ารายงาน 

 2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.3.1  การสรุปเนื้อหาที่น ามารายงานและข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   2.3.2  ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
   2.3.3  ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

   2.3.4  ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน 

   2.3.5  ทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการใช้แบบทดสอบและการปฏิบัติจริง 
3.  ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1.1 สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
น าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ (3.5) 

 3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.2.1  อภิปรายกลุ่ม /บทบาทสมมติ  

  3.2.2  สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
งานสอน เพื่อค้นคว้าหาแนวทางในการวางแผนการช่วยเหลือนักเรียน 
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  3.2.3  ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการสอน รูปแบบการสอน การปรับพฤติกรรมเด็ก   และ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
  3.2.4  การน าเสนอโครงงานในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ส าหรับนักเรียนที่มี 
ความแตกต่างกัน 

 3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   3.3.1  ประเมินผลจากรายงานการสังเกตการณ์ เรียนรู้ ของเด็กปกติและเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษในโรงเรียนต่างๆ 

   3.3.2  ประเมินผลการน าเสนอรายงานการสัมภาษณ์ครูผู้ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนรวม
และชั้นเรียนพิเศษเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปกติและเด็กที่มี                 
ความต้องการพิเศษในโรงเรียน 

   3.3.3  ประเมินผลการทดลองฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาของนักศึกษาในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนรวม 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1.1  มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้เรียนด้วยความเข้าใจ และความรู้สึกเชิงบวก มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม (4.5) 

  4.1.2 มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่มและ
ระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ (4.6) 

  4.1.3 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้น าและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (4.7) 
 4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 

   4.2.1  อภิปรายกลุ่ม  
  4.2.2  การสร้างความตระหนัก   (Awareness Training) 

  4.2.3  การสะท้อนผลการท างานกลุ่มในรูปของการน าเสนอปากเปล่าหลังจบการรายงาน 

ทุกครั้ง 
 4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   4.3.1  พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

   4.3.2  ประเมินผลการน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากการท างานรายงานเป็นกลุ่ม 

   4.3.3 ประเมินพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนจากการท ากิจกรรมหรือรายงาน 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  5.1.1  มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่างรวดเร็ว
ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน (5.4) 
  5.1.2 มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมายและ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 
(5.5) 
  5.1.3 มีความสามารถในการส่ือสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน 
และการน าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน (5.6) 

 5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.2.1  อภิปรายกลุ่ม 

  5.2.2  อภิปรายพร้อมยกตัวอย่างการท ารายงานและการน าเสนอรายงานหน้าชั้นโดยเน้น
การใช้พหุปัญญาโดยเริ่มตั้งแต่การท าแผนที่ความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาของรางานที่จะน าเสนอ 

  5.2.3 การท าผังกราฟ คเกี่ยวกับการวางแผนการท างาน และการน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียนโดยใช้กระบวนการที่หลากหลาย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการท างาน 

 5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   5.3.1  มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

   5.3.2  การท าแผนที่ความคิด 

   5.3.3 ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 6.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  6.1.1  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)               

อย่างสร้างสรรค์ (6.1) 
  6.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม (6.2) 
  6.1.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ (6.3) 

 6.2  กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
  6.2.1  อภิปรายกลุ่ม/แสดงความคิดเห็น 
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  6.2.2  สังเกตชั้นเรียน น าเสนอผล แสดงการจัดชั้นเรียนแบบจุลภาค 

  6.2.3  การทดลองฝึกปฏิบัติของนักศึกษาการสอนและการแก้ปญัหาพฤติกรรมของเด็กใน
ชั้นเรียน 

 6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ 
   6.3.1  ประเมินผลจากรายงานการสังเกตชั้นเรียน 

  6.3.2  ประเมินผลการน าเสนอรายงาน การอภิปรายและการแสดงความคิดเห็น 

   6.3.3  ประเมินผลการทดลองฝึกปฏิบัติสอนและการแก้ปัญหาของนักศึกษาในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียน 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

1 มโนทัศน์พ้ืนฐานเกี่ยวกบั
การเรียนการสอน 

1. ความหมาย 
องค์ประกอบ ลักษณะของ  
- การเรียน (Study)  
- การเรียนรู้ (Learning)  

- การสอน (Teaching)  

- การเรียนการสอน 
(Instruction)  
- การจัดการเรียนรู้ 
(Learning Management) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่าง
หลั กการ เรี ยนรู้ กั บหลั ก 

การสอน 

4 1. อธิบายแผนบริหารการสอนและชี้แจง
รายละเอียดแนวทางการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผล  

2. สุ่มตัวแทนนักศึกษาอธิบายความหมาย
ของค าว่า การเรียน การเรียนรู้ การสอน การเรียน
การสอน และการจัดการเรียนรู้”  

3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาท ากิจกรรมมโนทัศน์
พื้นฐานเกี่ ยวกับการเรียนการสอน โดยให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดระบบชุดค า การเรียน  
การเรียนรู้  การสอน การเรียนการสอน และ 

การจัดการเรียนรู้ ตามความเข้าใจ  
4. อธิบายความหมายองค์ประกอบ และ

ลักษณะของการเรียน การเรียนรู้ การสอน การเรียน
การสอน และการจัดการเรียนรู้ ประกอบการน าเสนอ
ด้วยโปรแกรม Prezi  

5. ยกตั วอ ย่ า ง เ หตุ ก า ร ณ์ ที่ แ สด งถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเรียนรู้กับหลักการสอน 
จากนั้นจึงน านักศึกษาสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักการเรียนรู้กับหลักการสอน 

เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์



ถ 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

2-3 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
1. ความหมาย 

องค์ประกอบ ลักษณะของ
ทฤษฎีการเรียนรู้ 

2. ประเภทของทฤษฎีการ
เรียนรู้ และการน าไปใช้ใน
การเรียนการสอน 

(1) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) 

(2) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พุทธินิยมหรือกลุ่มความรู้
ความเข้าใจ (Cognitivism) 

(3) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
มนุษยนิยม (Humanism) 

(4) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
ผสมผสาน (Eclecticism)  

(5) ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วม
สมัย (Contemporary)  

8 1. อธิบายความหมาย  องค์ประกอบ 
ลักษณะของทฤษฎีการเรียนรู้ประกอบการ
น าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi  

2. อธิบายประเภทของทฤษฎีการเรียนรู้ 
และการน าไปใช้ในการเรียนการสอนโดยรวม 

3. แจกซอง  “ทฤษฎี ก าร เ รี ยนรู้ ”  ให้
น ักศ ึกษา  เพื ่อ ให ้น ักศ ึกษาจ า แนกทฤษฎี  
การเรียนรู้ตามประเภทที่ก าหนดให้ 

4. ให้นั กศึกษาที่ ได้ ทฤษฎีการ เรี ยนรู้
ประเภทเดียวกันอยูก่ลุ่มเดียวกัน (จะแบ่งกลุ่มได้ 
5 กลุ่ม) และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
น าทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเรียน 

การสอน 

5. นักศึกษาแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างการน า
ทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการ
สอน จากนั้นจึงให้นักศึกษาท าแผนผังความคิด 

เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์

4 หลักและแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอน 

1. การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. การจัดการเรียน 

การสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3. การจัดการเรียน 

การสอนโดยยึดครูเป็น
ศูนย์กลาง 

4. การจัดการเรียน 

การสอนโดยไม่มีคร ู

4 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 3-5 กลุ่ม 
เพื่อศึกษากรณีศึกษาที่แสดงถึง (1) การจัดการ
เรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (2) การ
จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และ (3) การจัดการเรียนการสอนโดยไม่มีคร ู

2.  นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
กรณีศึกษา ในประเด็น “กรณีศึกษาเป็นการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือไม่?” 

3.  นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ จากนั้นจึงอธิบายความหมายและ
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi  

 

5 ระบบการเรียนการสอน 

1. ความหมายและ
4 1. แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละ

กลุ่มศึกษาซองกิจกรรม “ระบบการเรียนการสอน” 
เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์



ท 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

องค์ประกอบของระบบการ
เรียนการสอน 

2. ความสัมพันธ์ของ
ระบบการสอน รูปแบบการ
สอน และวิธีการสอน 

3. ตัวอย่างระบบการ
เรียนการสอน 

(1) ระบบการเรียนการ
สอนของไทเลอร์ (Tyler) 

(2) ระบบการเรียน
การสอนของเคมพ ์(Kemp) 

(3) ระบบการเรียน
การสอนโดยทิศนา แขมมณี  

โดยลองเรียงล าดับ จัดวางองค์ประกอบของ
ระบบการเรียนการสอน 

2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการจัด
วางองค์ประกอบของระบบการเรียนการสอน 

3. น านักศึกษาวิเคราะห์ระบบการเรียน 

การสอน และสรุปความหมาย องค์ประกอบของ
ระบบการเรียนการสอน  

4. อธิบายความสัมพันธ์ของระบบการสอน 
รูปแบบการสอน และวิธีการสอน ประกอบการ
น าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi 

 

6-7 รูปแบบการสอน 

1. ความหมายของ
รูปแบบการสอน 

2. ความเป็นมาของ
รูปแบบการสอน 

3. ความส าคัญของ
รูปแบบการสอน 

4. ประเภทของ
รูปแบบการสอน 

(1) พัฒนาด้านพุทธิพิสัย 

(2) พัฒนาด้านจิตพิสัย 

(3) พัฒนาด้านทักษะพิสัย 

(4) พัฒนาทักษะ
กระบวนการ 

(5) เน้นการบูรณาการ 

8 สัปดาห์ที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การสอนโดยใช้ผังกราฟ กของจอยส์และคณะ  

1. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนการสอน  
2. แนะน าผังกราฟ กแต่ละชนิด  
3. ใช้ค าถามกระตุ้นให้นักศึกษาเชื่อมโยง

ความรู้เดิมเกี่ยวกับการสอน กับรูปแบบการ
สอน  

4. อธิ บายความหมาย ความเป็ นมา 
ความส าคัญ และประเภทของรูปแบบการสอน
ประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi เพื่อให้
นักศึกษาเห็นภาพรวมประเภทของรูปแบบการ
สอน 

5. อธิบายและยกตัวอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนขั้นพื้นฐานโดยใช้
รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้านพุทธิพิสัยและ
จิตพิสัย ประกอบคลิปวีดิทัศน์  จากนั้นให้
นักศึกษาลองเขียนผังกราฟ กตามความเข้าใจ 

6. สุ่มตัวอย่างผังกราฟ กของนักศึกษา เพื่อ
น ามาอธิบายเปรียบเทียบเหตุผลในการใช้ผัง
กราฟ ก 

7. น านักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ผัง

เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์



ธ 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

กราฟ ก และซักถามเพื่อสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ 
“รูปแบบการสอนโดยใช้ผังกราฟ ก” 
สัปดาห์ที่ 7 (ทบทวนความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ 

การสอนเพื่อพัฒนาด้านพุทธิพิสัย และจิตพิสัย) 
1. แบ่งนักศึกษาออกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้น

ให้นักศึกษาเรียงล าดับขั้นตอนของรูปแบบการ
สอนเพื่อพัฒนาด้านทักษะพิสัยและน านักศึกษา
สรุปขั้นตอนส าคัญของรูปแบบการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะพิสัยประกอบการน าเสนอด้วย
โปรแกรม Prezi 

2. ให้ นั กศึ กษาจั บกลุ่ ม ใหม่  โ ดยให้
นักศึกษาที่ได้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
พิสัยรูปแบบเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน (รวมเป็น 
3 กลุ่ม) แล้วให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเลือก
กรณีศึกษา 1 กรณี จากนั้นจึงร่วมกันวิเคราะห์ว่า
กรณีศึกษาดังกล่าวใช้รูปแบบการสอนใด 

3. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มจับสลากเลือก
หัวข้อรูปแบบการสอนที่ เน้นการบูรณาการ 
จากนั้นลองออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เนื้อหา
สาระที่ก าหนดโดยใช้รูปแบบที่จับสลากได้ 

4. นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนกลุ่ม
อื่นวิเคราะห์รูปแบบการสอนที่ใช้ 

5. จัดกลุ่มนักศึกษาเป็น Home Group ที่
มีจ านวนสมาชิกเหมาะสมต่อการแยกย้ายไปกลุ่ม 
Expert Group เพื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
รูปแบบการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

6. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวนเรื่อง
รูปแบบการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

7. น านักศึกษาสรุปรูปแบบการสอน
ประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi 

8 

 

 

วิธีการสอน 

1. ความหมายของวิธีสอน 

2. ประเภทของวิธีสอน 

4 1. สุ่มตัวแทนนักศึกษาประมาณ 5-8 คน 
บอกวิธีสอนที่นักศึกษารู้จัก โดยตัวแทนนักศึกษา
ห้ามบอกวิธีซ้ ากัน 

เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์



น 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

 3. ลักษณะของวิธีสอน
ต่างๆ  
4. เกณฑ์การพิจารณา
เลือกใช้วิธีสอน 

5. การผสมผสานวิธีสอน
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

2. อธิบายความหมายของวิธีสอน ประเภท
ของวิธีสอน ประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Prezi 

3. ให้นั กศึกษาแบ่ งกลุ่มออกเป็น  14 
กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
จับสลากเลือกหัวข้อวิธีการสอน และศึกษาวิธีการ
สอนตามหัวข้อที่จับสลากได้ รวมทั้งร่วมกันคิด
บทบาทสมมติการสอนโดยใช้วิธีสอนที่จับสลาก
ได้ ภายในเวลา 20 นาที 

4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่ม มาแสดง
บทบาทสมมติตามวิธีสอนที่จับสลากได้ จากนั้น
น านักศึกษากลุ่มอื่นๆ วิเคราะห์วิธีสอนที่ใช้  

5. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของวิธี
สอนต่างๆ เกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้วิธีสอน 
การผสมผสานวิธีสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi  

6. ให้นักศึกษาท า Quiz เรื่อง 14 วิธีสอน 

9 ทักษะและเทคนิคการสอน 

1. ความหมายของ
ทักษะและเทคนิคการสอน 

2. การเลือกใช้เทคนิค
การสอน 

4 1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 3-5 
กลุ่ม เพื่อศึกษากรณี “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูหนูดี” ที่แสดงถึงสภาพปัญหาต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

2.  สุ่มตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มวิเคราะห์
สภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ดี และเสนอแนวทางที่จะช่วยให้ครูดีสามารถ
แก้ไขสภาพปัญหาต่างๆ 

3. อธิบายความหมายของทักษะและเทคนิค
การสอนรวมทั้ งการเลือกใช้ เทคนิคการสอน 
ประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi 

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ 
และเสนอแนะทางแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิค 

การสอนที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูดีร่วมกันอีกครั้ง  

5. สุ่มตัวแทนจากแต่ละกลุ่มน าเสนอผล

เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์



บ 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

การวิเคราะห์ จากนั้นน าสรุปเกี่ยวกับทักษะและ
เทคนิคการสอน 

10 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
1. ความหมายของสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ 
2. ประเภทของสื่อ

และแหล่งการเรียนรู้ 
3. การเลือกใช้สื่อและ

แหล่งการเรียนรู้ 
4. การออกแบบชั้น

เรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อ
บรรยากาศการเรียนรู้ 

5. นวัตกรรมการ
เรียนรู้ 

8 1. ให้นักศึกษายกตัวอย่างสื่อหรือแหล่ง 

การเรียนรู้ที่นักศึกษารู้จัก โดยห้ามบอกซ้ ากัน 

2. อธิบายความหมาย ประเภท การเลือกใช้
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งการออกแบบชั้น
เรียนและแหล่งเรียนรู้เพื่อบรรยากาศการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมการเรียนรู้ประกอบการน าเสนอ 

ด้วยโปรแกรม Prezi 

3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม 
เพื่อศึกษาชุดความรู้เรื่อง “สื่อการเรียนรู้” โดยให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ประเภทของสื่อ 

การเรียนรู้ที่ได้รับ รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการน าสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่ม มา
น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ของกลุ่ม
ตนเอง 

5. ให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ว่าสื่อการ
เรียนรู้ใดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ เพราะเหตุใด  

6. สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ ประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Prezi  

มอบหมายงาน: ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อจับ
สลากเลือกสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
วิชาเอก และวางแผนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 

เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์

11 การวัดและประเมินผล 

1. ความหมายของ
การวัดและประเมินผล 

2. หลักการวัดและ
ประเมินผล 

3. วัตถุประสงค์ของ

4 1. ให้นักศึกษาอ่านกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดและประ เมินผล จากนั้ นให้ สุ่ มตั วแทน
นักศึกษาเสนอแนวทางที่จะใช้ตรวจสอบการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

2. น านักศึกษาวิเคราะห์ค าตอบ “แนวทางที่
จะใช้ตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน” รวมทั้งให้

เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์



ป 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

การวัดและประเมินผล 

4. แนวทางการวัด
และประเมินผล 

นักศึกษาดูตัวอย่างข้อความ แล้วให้นักศึกษาเขียน
วิธีการที่นักศึกษาคิดว่าเป็น “แนวทางการวัดและ
ประเมินผล” ในกระดาษที่ก าหนด (แผ่นที่1) 

3. อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย  ห ลั ก ก า ร 
วัตถุประสงค์ รวมทั้งแนวการวัดและประเมินผล
ประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi 

4. ให้นักศึกษาดูตัวอย่างข้อความอีกครั้ง 
จากนั้นให้นักศึกษาเขียนวิธีการที่นักศึกษาคิดว่า
เป็น “แนวทางการวัดและประเมินผล ”  ใน
กระดาษที่ก าหนด (แผ่นที่ 2) แล้วจึงน าค าตอบ
ในกระดาษแผ่นที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบ
ความถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาเห็นตัวอย่างการ
ประเมินก่อนและหลังเรียน 

5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มตามการวางแผน
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ (ในสัปดาห์ที่ผ่านมา) แล้วร่วมกันก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุแนวทางการ
วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสาระการ
เรียนรู้ลงในแบบบันทึกที่ก าหนดให้ 

12-13 การออกแบบการเรียนการ
สอน 

1. ความหมายของ
การออกแบบการเรียนการ
สอน 

2. ความส าคัญการ
ออกแบบการเรียนการสอน 

3. องค์ประกอบการ
ออกแบบการเรียนการสอน 

4. หลักการออกแบบ
การเรียนการสอน 

5. กระบวนการ
ออกแบบการเรียนการสอน 

8 1. จั ดสถานก าร ณ์ จ า ลอ ง  “ เ ร าจ ะ ไป
เชียงใหม่กัน” เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนเสนอ
แนวทางการเดินทางไปเชียงใหม่ จากนั้นให้
นักศึกษาที่เลือกวิธีเดินทางเดียวกันร่วมกันวาง
แผนการเดินทาง 

2. สุ่มตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มเสนอ
แผนการเดินทางไปเชียงใหม่  

3. น านักศึกษาวิเคราะห์ความเหมือน ความ
แตกต่าง รวมทั้งข้อดีข้อบกพร่องของแต่ละวิธี 

4. ยกตัวอย่างสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับวิชาเอก รวมทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เชิง
พฤติกรรม จากนั้นสุ่มตัวแทนนักศึกษาเสนอ
แนวทางที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5. น านักศึกษาวิเคราะห์ค าตอบ “แนวทางที่

เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์



ผ 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ือที่ใช้ ผู้สอน 

จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้” แล้วอธิบาย
ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ หลักการ 
และกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
ประกอบการน าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi 

6. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ร่วมกันออกแบบ
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ลงในแบบบันทึกที่
ก าหนดให้ 

14-15 แผนการจัดการเรียนรู้ 
1. ความหมายของ

แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. ประเภทของ

แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. องค์ประกอบของ

แผนการจัดการเรียนรู้ 
4. หลักการส าคัญและ

แนวทางการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

8 1. สุ่มตัวแทนนักศึกษาบอกความหมาย 
และองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 

2. น านักศึกษาวิเคราะห์ผลการออกแบบ
การ เ รี ยนก ารสอน  เพื่ อ ให้ นั กศึ กษาสรุ ป
ความหมาย และเห็นความเชื่อมโยงกับประเภท
ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. อ ธิ บ า ย ค ว า ม ห ม า ย  ป ร ะ เ ภ ท 
องค์ประกอบ หลักการส าคัญและแนวทางใน 

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบ 

การน าเสนอด้วยโปรแกรม Prezi 

4. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ สอดคล้องกับการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่ผ่านมาเพื่อใช้ใน 

การสอบสอนแบบทีมในชั้นเรียน 

5. สุ่มกลุ่มนักศึกษาด าเนินการสอบสอน
แบบทีมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
(กลุ่มละ 30 นาที) 

เรวณี  
ชัยเชาวรัตน ์

16 สอบปลายภาค  
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 

ที่ 
ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 

1 2.5,4.5,4.6,4.7, 
5.4,5.5,5.6, 
6.1,6.2,6.3 

สอบสอน (Micro Teaching) 

สอบปลายภาค 

14-15 

16 

30% 

30% 

2 3.4,3.5,3.5, 
4.5,4.6,4.7, 
5.4,5.5,5.6, 
6.1,6.2,6.3 

วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า
การน าเสนอรายงาน 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปบทความ 

การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
30% 

3 1.12,4.5,4.6,4.7 

 

การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กรมวิชาการ. (2540). การสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
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พัสดุภัณฑ์. 
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กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ. (2558). รู้เน้ือหาก่อน สอนเก่ง การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพใน

ศตวรรษที่ 21. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ. (2557). สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นส าคัญ. พิมพ์ครั้ง

ที่ 4. กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และคณะ. (2553). กระบวนการออกแบบย้อนกลับ การพัฒนาหลักสูตรและ

ออกแบบการสอนอิงมาตรฐาน (BACKWARD DESIGN PROCES). กรุงเทพฯ:  
ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สุวิทย์   มูลค า. (2545). 19 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ภาพพิมพ์. 

วันเพ็ญ   เปรมกิตติ. (2536). หลักการสอน.   ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะวิชาครุศาสตร์  
วิทยาลัยครูจันทร์เกษม.  

อาภรณ์  ใจเที่ยง. (2537). หลักการสอน. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์. 
Dick, W. & Cary, L. (2014). The Systematic Design of Instruction. 7th Edition, Harlow, 

Essex: Pearson Education. 

Briggs, L. J. (1997). Instructional design: principles and applications. Englewood Cliffs, 

N.J.: Educational Technology Publications. 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิด

และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
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- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 

- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มส่ือสารออนไลน์ (Facebook) และชั้นเรียนออนไลน์ (Google 

Classroom) ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าส าหรับเป็นช่องทางการส่ือสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
- การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
- ผลการทดลองสอนในห้องเรียน (micro teaching) ของผู้เรียน 

3. การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรม และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

- ประชุมคณะผู้สอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามจุดประสงค์

การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการ

ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปีการศึกษา หรืออย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง หรือตามข้อเสนอแนะและผล

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1  
มโนทัศนพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของการเรียน การเรียนรู การสอน การเรียนการสอน และการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง 

2. ระบุองคประกอบของการเรียนรู การสอน การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูไดถูกตอง 

3. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางการสอน การเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตอง 

4. อธิบายความสัมพันธระหวางหลกัการเรียนรูกับหลกัการสอนได 
5. บอกประโยชนที่ไดจากการเขาใจความสัมพันธระหวางหลักการเรียนรูกับหลัก 

การสอนได 
 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 1 มโนทัศนพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1. ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนและการสอน  
2. การสอน (Teaching)  
  2.1 ความหมายของการสอน  
  2.2 องคประกอบของการสอน  
3. การเรียนการสอน (Instruction)  
  3.1 ความหมายของการเรียนการสอน  
  3.2 องคประกอบของการเรียนการสอน  
4. การจัดการเรียนรู (Learning Management)  
  4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู  
  4.2 องคประกอบของการจัดการเรียนรู  
5. การเรียนรู (Learning)  
  5.1 ความหมายของการเรียนรู  
  5.2 ลกัษณะของการเรียนรู  
  5.3 องคประกอบของการเรียนรู  
  5.4 ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรู  
  5.5 การเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21  



2 

6. ความสัมพันธระหวางหลกัการเรียนรู และหลกัการสอน  
  6.1 หลักการเรียนรู  
  6.2 หลักการสอน  

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ผูสอนปฐมนิเทศนักศึกษา ช้ีแจงคําอธิบายรายวิชา จุดประสงคการเรียนรู ช้ีแจง

รายละเอียดเนื้อหาสาระโดยรวม แนวทางการจัดการเรียนรูในรายวิชา ช้ินงานและคะแนน การเขา
เรียน เกณฑการวัดและประเมินผล รวมทั้งรายชื่อหนังสือ เอกสารประกอบการเรียน และแหลงศึกษา
คนควาเพ่ิมเติม โดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดเกณฑคะแนนชิ้นงาน และการเขาหองเรียน
ตามความเหมาะสม  

2. ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหที่ 1 เรื่องมโนทัศนพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียน
การสอน 

3. ผูสอนสุมตัวแทนนักศึกษาประมาณ 5-10 คน อธิบายความหมายของคําวา “การเรียน 
การเรียนรู การสอน การเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู” ตามความเขาใจเดิมที่นักศึกษามี 

4. ใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปน 3 กลุม กลุมละเทาๆ กัน เพื่อทํากิจกรรมมโนทัศน
พื้นฐานเก่ียวกับการเรียนการสอน โดยผูสอนเตรียมซองชุดคําใหนักศึกษาแตละกลุมสําหรับนํามา
จัดเรียงความสัมพันธตามความเขาใจ (ในซองชุดคําประกอบดวย บัตรคํา “การเรียน การเรียนรู การสอน 
การเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู” และความหมาย รวมท้ังองคประกอบท่ีสําคัญ)  

5. ผูสอนสุมตัวแทนนักศึกษาจากแตละกลุมนําเสนอผลการจัดระบบความสัมพันธของชุด
คํา จากนั้นจึงใหนักศึกษารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับ “การเรียน การเรียนรู การสอน การเรียนการสอน 
และการจัดการเรียนรู” 

6. ผูสอนอธิบายความหมาย องคประกอบ และลักษณะของการเรียน การเรียนรู การสอน 
การเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู ประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi  

7. ใหนักศึกษาแตละกลุมจัดระบบชุดคํา “การเรียน การเรียนรู การสอน การเรียนการสอน 
และการจัดการเรียนรู” อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นใหนักศึกษาแตละกลุมทํากิจกรรมเปดบาน เพื่อให
นักศึกษากลุมอ่ืนๆ ตรวจสอบและสังเกตการจัดระบบชุดคํา โดยนักศึกษาประจํากลุมอธิบาย
ความหมาย ความสัมพันธของชุดคําใหเพ่ือนกลุมอื่นฟง  

8. ผูสอนใหนักศึกษารวมสรุปความหมาย องคประกอบ และลักษณะของการเรียน การเรียนรู 
การสอน การเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู และใหนักศึกษารวมกันตอบคําถามเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางหลักการเรียนรูและหลักการสอน โดยใชประเด็นคําถามดังนี้ 

(1) การรูหลกัการเรียนรูมีประโยชนตอครูผูสอนอยางไร 
(2) เพราะเหตุใดครูผูสอนจึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการเรียนรู 
(3) หลกัการเรียนรูและหลักการสอนมีความสมัพันธกันอยางไร  
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9. ใหนักศึกษาแตละกลุมยกตัวอยางเหตุการณที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางหลักการเรียนรู 
หลกัการสอน และหลักการจัดการเรียนรู จากนั้นจึงนํานักศึกษาสรุปความสัมพันธระหวางหลักการเรียนรู 
หลกัการสอน และหลกัการจัดการเรียนรู 

10. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทที่ 1  
 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทท่ี 1 เรื่อง มโนทัศนพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียน

การสอน 
3. ซองชุดคํา “การเรียน การเรียนรู การสอน การเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู””  
4. หนังสอือานประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู 

 
แหลงการเรียนรู 

1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลกัการจัดการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

 

การวัดและประเมิน 

วิธีการวัดผล เกณฑการประเมิน 
ตรวจสอบการตอบคําถาม และการจัดระบบชุดคํารวมทั้งการอธิบายเก่ียวกับ
ความหมาย องคประกอบ และความแตกตางระหวาง “การเรียน การเรียนรู 
การสอน การเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู” 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

ตรวจสอบการยกตัวอยางเหตุการณท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางหลัก 
การเรียนรู และหลักการสอน และการบอกประโยชนท่ีไดจากการเขาใจ
ความสัมพันธระหวางหลักการเรียนรูกับหลักการสอน 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 1 เรื่อง มโนทัศนพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
การเรียนการสอน 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 
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บทที่ 1 
มโนทัศนพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 
  การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนามนุษยใหมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา การจัดการศึกษาที่ดีจําเปนตองอาศัยการเรียนการสอนที่ดี และ “การสอน” 
เปนสิ่งท่ีมีประวัติความเปนมา และมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน เนื่องจากการสอนเปนพฤติกรรมทาง
ธรรมชาติของมนุษยในการท่ีจะชวยเหลือกันในการเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว โดยผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ี
จะชวยใหเกิดการเรียนรูขึ้นก็คือ “ครู” ผูทําหนาที่ “สอน” ตอมาเม่ือวิทยาการทางการศึกษา
เจริญกาวหนาข้ึน แนวคิดทางการสอนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งบทบาทของครู และผูเรียนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 
 การเรียนการสอนท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีนั้น ครูผูสอนจะตองมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับวิวัฒนาการของการสอน และตองทําความเขาใจธรรมชาติที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
เพ่ือใหการเรียนการสอนบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ในบทนี้จะกลาวถึงความหมาย องคประกอบ 
และลักษณะของการเรียน การเรียนรู การสอน การเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู  รวมทั้ง
หลักการเรียนรูกับหลักการสอนเพื่อใหเกิดความเขาใจเชื่อมโยงระหวางบทบาทของผูสอนที่สงผลตอ
การเรียนรูของผูเรียนและสงผลใหสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตอไป 
 

1. ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนและการสอน 
เมื่อกลาวถึง “การเรียนการสอน” หรือในปจจุบันนิยมใชคําวา “การจัดการเรียนรู” มีคําศัพททาง

การศึกษาท่ีเกี่ยวของหรือมีความหมายสัมพันธกัน ไดแก คําวา “การเรียน” “การเรียนรู” “การสอน” 
 “การเรียนการสอน” และ “การจัดการเรียนรู” ซึ่งแมวาทุกคําจะถูกใชในบริบทของการศึกษา แตก็มี
ความหมายแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับบทบาทของบุคคลที่เกี่ยวของไดแก “ผูสอน” และ “ผูเรียน”  

ในสวนนี้ผูเขียนรวบรวมความหมายของคําศพัทดังกลาวขางตน จากพจนานกุรมศัพทศึกษาศาสตร 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 และ Dictionary of education ของ Carter and Good 
(1973).  เพ่ือใหผูอานเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางชุดคําดังกลาว โดยสามารถสรุปความหมาย
ทีบ่ัญญัติไว ดังนี้ 

1.1  การเรียน (Study) 
พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ใหความหมายของ

การเรียน หรือ Study ไวคูกับคําวา “การศึกษา” โดยอธิบายวา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555: 520) 
   “การเรียน หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของผูเรียนเพ่ือให
เกิดความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกําหนดไว”  
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1.2  การเรียนรู (Learning) 

พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ใหความหมายของ
การเรียนรู หรือ Learning วา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555: 324) 

“การเรียนรู หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการเรียนรูที่บุคคลใช
ในการสรางความหมายของขอมูลและสิ่งเราตางๆ ที่รับเขามาทางประสาท
สัมผัส ใหเกิดเปนความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ ความรูสึก และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค  

การเรียนรูเกิดข้ึนไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี จากประสบการณและ
การฝกหัดอบรมบมนิสยั ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ”  

1.3  การสอน (Teaching) 
Dictionary of Education (Carter, V., & Good, E., 1973) ไดใหความหมายของการสอน 

หรือ Teaching ไวดังนี้ 
“ความหมายของการสอนในระดับแคบ หมายถึง วิธีการท่ีครู

ถายทอดความรู อบรมนักเรียน ใหมีความรู ความคิด เจตคติและทักษะ
ดังที่จุดประสงคการศึกษาไดระบุไว สวนความหมายของ การสอนในระดับ
กวาง หมายถึง การกระทําและการดําเนินการดานตาง ๆ ของครูภายใต
สภาพการณการสอนการเรียน ซึ่งประกอบดวย 

   1. การสรางสมัพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน  
   2. กระบวนการตัดสินใจและวางแผนกอนสอน ซึ่ง

ไดแก การวางแผนการสอน การจัดเตรียมสื่ออุปกรณ”  

1.4  การเรียนการสอน (Instruction)  
พจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 ใหความหมายของ

การเรียนการสอน หรือ Instruction ดังนี้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555: 290) 
“การเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ กิจกรรม 

การเรียนรู และการฝกทักษะโดยใชยุทธศาสตร กระบวนการ วิธีการ สื่อและ
เทคนิคตางๆ ที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด เปนกระบวนการที่ใหความสําคัญตอผูเรียน กระบวนการเรียนรู 
บทบาทการเรียนรูของผูเรียน และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน 
ผูเรียนกับผูเรียน หรือกับสื่อตางๆ ท่ีเหมาะสม”  
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1.5  การจัดการเรียนรู (Learning Management) 
Smith and Lynch (2010: 43) ไดอธิบายความหมายของการจัดการเรียนรู หรือ 

Learning Management ไว สรุปได ดังนี้ 
“การจัดการเรียนรูเปนความสามารถในการออกแบบกลยุทธ

การสอนท่ีชวยใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรู”  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ระบุไววา  

“การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลกัสูตรสู
การปฏิบัติ…”  

 จากความหมายดังกลาวขางตนอาจกลาวไดวา “การสอน” “การเรียนการสอน” และ “การจัด 
การเรียนรู” เปนชุดคําที่อธิบายกิจกรรม การกระทําของครูหรือผูสอน เพื่อใหนักเรียนหรือผูเรียนเกิด 
“การ เรียน” และเกิด “การเรียนรู” โดย ทิศนา แขมมณี (2550) ไดอธิบายเกี่ยวกับคําวา “การสอน” 
และ “การเรียนการสอน” ไววา แตเดิมนั้นมีการถายทอดและปลูกฝงความคิด ความเชื่อในลัทธิและ
คานิยมตางๆ ตอมาจึงมีการขยายการถายทอดความรู ความคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน มี
การฝากตัวขอเปนศิษยเพื่อ “เรียน” วิชาตางๆ ในยุคนั้นจะเนนหนักที่บทบาทของผูสอน ผูสอนคือผู
ถายทอดความรูจะเรียกวา “ครู” (Teacher) และการถายทอดความรูโดยครู เรียกวา “การสอน” 
(Teaching) โดยการสอนเริ่มมีลักษณะเปนระบบระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น ในชวงปลาย
คริสตศตวรรษท่ี 20 ซึ่งเปนชวงสมัยของแฮรบารท (Herbart) โดยแบงออกเปน 5 ขั้นตอน 
ประกอบดวย ขั้นนํา ขั้นเสนอความรูใหม ขั้นสัมพันธความรูเดิมกับความรูใหม ขั้นสรุป และขั้น
ประยุกตใช 
 ตอมาวิทยาการทางการศึกษาเจริญกาวหนาขึ้น แนวคิดทางการสอนที่เนนบทบาทที่ครูเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อ จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ไดเสนอแนวคิดใหมท่ีใหความสําคัญกับการกระทํา 
หรือ การเรียนรูจากการกระทํา (Learning by Doing) และผลจากการศึกษาคนควาวิจัยทางการศึกษา
เพ่ือตรวจสอบแนวคิดนี้ แสดงใหเห็นวา ผูเรียนควรจะเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน “การจัด 
การเรียนการสอน”ควรจะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนควรมีบทบาทในการเรียนรู แนวคิดนี้
สะทอนออกมาในคําศัพทวา “การเรียนการสอน” (Instruction)  
 อยางไรก็ตาม แนวคิดทางการศึกษาไมหยุดนิ่งอยูกับที่ นักวิชาการ นักการศึกษาตางพยายาม
หาแนวทางท่ีจะชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรู  มีความรู  ทักษะ และเจตคติท่ีเหมาะสม โดยให
ความสําคัญกับ “การจัดการเรียนรู” (Learning Management) ซึ่ง สุมน อมรวิวัฒน (2533) อธิบาย
วา การจัดการเรียนรูเปนการจัดสถานการณ สภาพการณหรือกิจกรรมใหผูเรียนไดมีประสบการณและ
เกิดการเรียนรู รวมทั้งสามารถนําประสบการณใหมนั้นไปใชได  
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 สามารถสรุปวิวัฒนาการของ “การสอน” “การเรียนการสอน” และ “การจัดการเรียนรู” ซึ่งมี
ความสัมพันธกับ “การเรียน” และ “การเรียนรู”  ไดดังภาพท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 วิวัฒนาการและความสัมพันธของการสอน 
(ที่มา: ทิศนา แขมมณี, 2559: 11) 

 นอกจากนี้ อาจกลาวไดวา ความแตกตางระหวาง “การสอน” “การเรียนการสอน” และ “การ
จัดการเรียนรู” ท่ีเห็นไดอยางชัดเจนคือ บทบาทของครูและผูเรียน ดังภาพที่ 2 
 
 
  
  
 
 

ภาพที่ 2 บทบาทของครแูละผูเรียนระหวางการสอน การเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู 

- สั่ง บอก เลา อธิบาย ชี้แจง แสดงใหดู 
- มีปฏิสัมพันธระหวางคร-ูศิษย 
- เนนบทบาทครู ครูเปนศูนยกลาง 
- เกิดขึ้นไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 

- การชวยใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูดวยวิธีการตางๆ  
- มีการวางแผนการสอนลวงหนาโดยใชความรู 

- มีปฏิสัมพันธไมจํากดัระหวางมนุษยกับมนุษย 
- เกิดขึ้นในสถานการณของการเรียนการสอน 

- การจัดสถานการณ สภาพการณหรือกิจกรรมให
ผูเรียนไดมีประสบการณ 
- ผูเรียนเกิดการเรยีนรู สรางความรูดวยตนเองจาก
ประสบการณ 
- มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูลวงหนา 
- มีปฏิสัมพันธไมจํากดัระหวางมนุษยกับมนุษย 
- เกิดขึ้นในสถานการณของการจดัการเรียนรู 

ความรู 
ความคิด ความ
เชื่อ ทักษะ และ
เจตคติตางๆ  

ความรู ทักษะ 
และเจตคติ
ตางๆ  

ความรู ทักษะ 
และเจตคติ
ตางๆ  

ครู/ผูสอน                  ผูเรียน 

การสอน 
(Teaching) 

 

การเรียนการสอน 
(Instruction) 

 

การจัดการเรียนรู 
(Learning Management) 

 

เรียน 

เรียนรู 

บทบาทครู 

บทบาทผูเรียน 
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 จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวา บทบาทของครูเมื่อทําการสอนในหองเรียน จะมีมากกวาบทบาท
ของครูเม่ือจัดการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู แตในการจัดการเรียนรูครูจะมีบทบาทนอก
หองเรียนมากท่ีสุด เนื่องจากครูตองเตรียมออกแบบการเรียนการสอน และวางแผนจัดกิจกรรม 
การเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียนไดมีประสบการณและเกิดการเรียนรู ในทางตรงกันขาม เมื่อครูทําการสอน 
บทบาทของผูเรียนจะมีนอย แตเมื่อครูจัดการเรียนการสอนบทบาทของครูจะลดลง และบทบาทของ
ผูเรียนจะเพิ่มขึ้น ทําใหบทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนไมแตกตางกันมากนัก 
และเมื่อครูจัดการเรียนรู บทบาทของครูในหองเรียนจะลดลงมาก ผูเรียนจะกลายเปนผูมีบทบาทหลัก
ที่จะเรียนรูผานประสบการณท่ีครูเตรียมให เปนการสรางความรูดวยตนเอง ไมเปนเพียงผูรับความรู
จากครูเมื่อครูสอน  
 นอกจากความแตกตางในเรื่องบทบาทของครูและผูเรียนแลว การสอน การเรียนการสอน 
และการจัดการเรียนรู ยังมีลักษณะ และองคประกอบบางประการแตกตางกันไป ซึ่งผูเขียนจะอธิบาย
ถึงความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ และองคประกอบโดยละเอียดในเนื้อหาสวนตอไป 
 

2. การสอน (Teaching) 
2.1  ความหมายของการสอน 

นอกจาก Dictionary of Education (Good, 1974) ท่ีไดใหความหมายของการสอน
ไววา การสอนในระดับแคบ หมายถึง วิธีการท่ีครูถายทอดความรู อบรมนักเรียน ใหมีความรู 
ความคิด เจตคติและทักษะดังที่จุดประสงคการศึกษาไดระบุไว สวนความหมายของ การสอนในระดับ
กวาง หมายถึง การกระทําและการดําเนินการดานตาง ๆ ของครูภายใตสภาพการณการสอนการเรียน 
ซึ่งประกอบดวย (1) การสรางสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน (2) กระบวนการตัดสินใจและ
วางแผนกอนสอน ซึ่งไดแก การวางแผนการสอน การจัดเตรียมสื่ออุปกรณ ยังมีนักวิชาการ  
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการสอน ไวแตกตางกันไป เชน 

ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายไววา การสอนเปนการบอกกลาว สั่ง อธิบาย ชี้แจง 
หรือแสดงใหดู การสอนเปนการถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติตางๆ โดยที่ผูสอนและผูรับหรือ
ครูและศิษยมีปฏิสัมพันธตอกันและกันในกระบวนการเรียนรู โดยครูเปนผูมีบทบาทสําคัญเปน
ผูจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นตามความคิดเห็นและความสามารถของตน ผูเรียนหรือศิษยเปนผูรับ 
การถายทอดตามแตครูจะให การสอนโดยครูนี้เกิดขึ้นไดทุกแหง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี แลวแต
สถานการณและความพอใจของคร ู

อาภรณ ใจเที่ยง (2553) สรุปความหมายของการสอนไววา การสอนจะเกิดขึ้นได
จะตองมีกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน มีเปาหมายการสอนและการสอนจะประสบ
ความสําเร็จไดดีถาผูสอนรูจักใชศาสตรอยางมีศิลป  

สุมน อมรวิวัฒน (2533) อธิบายความหมายของการสอนไดวา การสอน คือ 
สถานการณอยางใดอยางหนึ่งท่ีมีสิ่งตอไปนี้เกิดขึ้น ไดแก  มีความสัมพันธและปฏิสัมพันธเกิดข้ึน
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ระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนนักเรียนกับสิ่งแวดลอม และครูกับนักเรียนกับสิ่งแวดลอม  
ความสัมพันธและปฏิสัมพันธนั้นกอใหเกิดการเรียนรูและประสบการณใหมผู เรียนสามารถนํา
ประสบการณใหมนั้นไปใชได 

สุพิน บุญชูวงศ (2533) ใหความหมายของการสอนไววา การสอน คือ การจัด
ประสบการณท่ีเหมาะสมใหนักเรียนไดปะทะเพื่อใหเกิดการเรียนรู หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ในทางที่ดีขึ้น การสอนจึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความเจริญงอกงาม การสอนจึงเปนภารกิจท่ี
ตองใชทั้งศาสตรและศิลป จึงจะสามารถกอใหเกิดประสบการณที่มีความหมายตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียน 

ลําพอง บุญชวย (2530) กลาวถึงการสอนวา เปนกระบวนการท่ีมีความสลับซับซอน
ตองอาศัยท้ังศาสตรและศิลป คือ ผูสอนจะตองมีความรูเกี่ยวกับหลักการสอน และมีกลวิธี มีเทคนิค
ในดานตางๆ อีกมากมาย ที่จะชวยใหการสอนประสบความสําเร็จ 

Moore Kenneth D. (1992) ใหความหมายของการสอนไววา การสอน คือ 
พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งท่ีพยายามชวยใหบุคคลหนึ่งไดเกิดการพัฒนาตนในทุกดานอยางเต็ม
ศักยภาพ 

Hills (1982) ใหคําจํากัดความของการสอนไววา การสอน คือ กระบวนการให
การศึกษาแกนักเรียน ซึ่งตองอาศัยปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน 

Langford (1968) กลาววา การสอน คือ กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งยอม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรูของอีกบุคคลหนึ่ง การสอนจึงเปนกิจกรรมที่ครูกระทํา เพ่ือใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู 

จากความหมายของ “การสอน” ดังกลาว อาจกลาวไดวา 
การสอน หมายถึง การถายทอดความรู 
การสอน หมายถึง การจัดใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
การสอน หมายถึง การฝกผูเรียนคิดแกปญหาตางๆ 
การสอน หมายถึง การแนะแนวทางแกผูเรียนเพื่อใหศึกษาหาความรู 
การสอน หมายถึง การสรางหรือการจัดสถานการณเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
การสอน หมายถึง กระบวนการที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความคิดที่จะนํา

ความรูไปใชและเกิดทักษะหรือความชํานาญที่จะแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
 การสอน หมายถึง การจัดประสบการณท่ีเหมาะสม ใหนักเรียนไดปะทะเพ่ือที่จะให

เกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การสอนจึงเปนกระบวนการสําคัญที่
กอใหเกิดความเจริญงอกงาม 

           การสอน เปนงานหลักของครู ซึ่งปจจุบันถือวาครูเปนวิชาชีพช้ันสูง บุคคลในวิชาชีพ
นี้ ตองไดรับการศึกษาอบรมมาโดยเฉพาะ เพ่ือใหมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาท่ี สามารถเลือก
วิธีปฏิบัติงาน ที่เหมาะสม เพื่อชวยใหนักเรียนมีความรู ทักษะ และเจตคติ ดังที่ระบุไวในจุดประสงค
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การสอน ครูตองมีการฝกฝนดานการสอนอยูเสมอ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
เชนเดียวกับวิชาชีพชั้นสงูอ่ืนๆ และตองมีมาตรฐานของวิชาชีพ การที่ครูสามารถปฏิบัติงานการสอนได
ดีขึ้นอยูกับความสามารถในการผสมผสานศาสตรและศิลป วาดวย การสอนเขาดวยกันเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลของการสอนสงูสดุ 

สรุปไดวา การสอน คือ การบอกกลาว สั่ง อธิบาย ชี้แจง หรือแสดงใหดูโดยครูหรือผูสอนเปน
ผูท่ีมีบทบาทหลัก เพื่อถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติตางๆ ใหแกผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผานปฏิสัมพันธเกิดขึ้นระหวางครูกับนักเรียนซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา และไมจํากัดสถานท่ี  

2.2  องคประกอบของการสอน 
การสอนจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยองคประกอบหลายดาน  ทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวของกับ

การสอน และมีสวนสงเสริมใหการสอนประสบผลสําเร็จ จัดเปนองคประกอบของการสอนทั้งสิ้น 
นักวิชาการ นักการศึกษาหลายทานไดระบุองคประกอบของการสอนไวแตกตางกันไป ดังนี้ 

สุพิน บุญชูวงศ (2532)  กลาวถึงองคประกอบของการสอนไว 3 ประการ ไดแก ครู 
นักเรียน และสิ่งท่ีจะสอน สรุปไดดังนี ้

1)  ครู เปนองคประกอบสําคัญที่ขาดไมได บุคลิกภาพและความสามารถ
ของผูสอนมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน ผูสอนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรูจักเลือกใชวิธีสอนท่ี
เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนรู 

2)  นักเรียนหรือผูเรียน เปนองคประกอบสําคัญเทากับผูสอน ความสําเร็จ
ในการศึกษาเปนเปาหมายสําคัญของผูเรียน ผูสอนจึงควรเปนผูแนะแนว แนะนํา และจัดมวล
ประสบการณใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด 

3)  สิ่งที่จะสอน ไดแก เนื้อหาวิชาตางๆ ครูจะตองจัดเนื้อหาใหสัมพันธกัน
นาสนใจ เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และสภาพแวดลอมตางๆ ของการเรียนการสอน 

 
ลําพอง บุญชวย (2530)  กลาวถึงองคประกอบของการเรียนการสอนไว 7 ประการ 

ดังนี ้
1)  ครูผูสอน 
2)  ผูเรียน 
3)  หลกัสตูร 
4)  วิธีสอน 
5)  วัตถุประสงคของการสอน 
6)  สื่อการสอน 
7)  การประเมินผล 
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  องคประกอบเหลานี้จะสัมพันธเก่ียวของกัน ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางองคประกอบของการสอน 
(ที่มา อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) 

ไพฑูรย  สนิลารัตน (2557) กลาววา  การสอนเปนกระบวนการสามเสา อัน
ประกอบดวย องคประกอบ 3 ประการ คือ 

O = Objective = จุดมุงหมาย 
L  = Learning Experience = การจัดประสบการณการเรยีนการสอน 
E  = Evaluation = การประเมินผล 

  องคประกอบทั้งสาม รวมเรียกวา “ไตรยางศการสอน” หรือ OLE ซึ่งมีความสัมพันธกัน 
ดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ไตรยางศการสอน 

(ดัดแปลงจาก อาภรณ ใจเที่ยง, 2553)  
  
 อธิบายไดวา การสอนจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญ ซึ่ง
สามารถพิจารณาไดเปน 2 สวน คือ องคประกอบที่ทําใหเกิดการสอน และองคประกอบท่ีอยูภายใน 
การสอน ดังภาพที่ 5 

ผูเรียน 

 วัตถุประสงค 

หลกัสูตร 

วิธีสอน 

ครูผูสอน 

การประเมินผล 

สื่อการสอน 

จุดมุงหมาย 

การจดั
ประสบการณ การประเมินผล 
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ภาพที่ 5 องคประกอบการสอน 

(ดัดแปลงจาก อาภรณ ใจเที่ยง, 2553)  
     
  องคประกอบที่ทําใหเกิดการสอน มี 3 ประการ คือ  

(1)  ครูผูสอน  เปนองคประกอบสําคัญที่ขาดไมได ความสามารถของผูสอนเปน
เรื่องที่มีความสําคัญตอคุณภาพของผูเรียนโดยตรง ดังนั้นครูจะตองรูจักปรับปรุงเทคนิคการสอนและ
วิธีสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาในแตละเรื่องที่จะสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด 

(2)  ผูเรียน  เปนองคประกอบสําคัญของการสอนที่จะขาดไมไดเชนเดียวกับ
ครูผูสอน เพราะถาหากไมมีผูเรียนการเรียนการสอนจะไมเกิดขึ้น ครูจําเปนตองรูจักผูเรียนกอนสอน 
โดยศึกษาและวิเคราะหผูเรียนแตละคนเปนอยางด ี

(3)  หลักสูตร  หรือสิ่งที่จะสอน เปนประสบการณและกิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนจัด
ขึ้นเพื่อพัฒนาผูเรียนตามเปาหมายของการศึกษา จึงตองจัดขึ้นใหมีความสัมพันธตอเนื่องกันและนาสนใจ 
เหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน 
 องคประกอบที่อยูภายในการสอน ม ี5 ประการ คือ 

(1)  จุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของการสอน เปนองคประกอบสําคัญอันดับ
แรกที่จะทําใหครูผูสอนทราบวาจะสอนเพื่ออะไร ผูเรียนตองเกิดการเรียนรู พฤติกรรมใดบาง อยางไร 
รวมท้ังชวยใหครูผูสอนสามารถระบุขอบเขตของเนื้อหาสาระที่สอดคลองตามท่ีหลักสูตรกําหนด และ
ชวยใหเลือกวิธีการสอน สื่อการสอน และแนวทางการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลอง 

(2)  เนื้อหาสาระที่สอดคลองกับหลักสูตร ซึ่งอาจหมายรวมถึงประสบการณ
หรือคานิยมท่ีผูเรียนควรจะไดรับ  

ครูผูสอน 

องคประกอบที่ทําใหเกิดการสอน 

องคประกอบที่อยูภายในการสอน 

1 
 2 

3 

4 

5 
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(3)  วิธีสอน  เปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอน 
โดยอาศัยเทคนิคและวิธีสอนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคและเนื้อหาของบทเรียน เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

(4)  สื่อการสอน  เปนสิ่งท่ีชวยเราความสนใจของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ไดดีและรวดเร็วขึ้น 

(5)  การวัดผลและประเมินผล  เปนสวนที่จะทําใหครูผูสอนทราบวา 
การสอนบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยพิจารณาไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนและกระบวนการสอนท้ังระบบ ถาหากมีขอบกพรองครูผูสอนจะตองทําการปรับปรุงแกไขใหดี
ย่ิงขึ้น 

3. การเรียนการสอน (Instruction)  
1.1  ความหมายของการเรียนการสอน 

นอกจากพจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2555: 290) จะใหความหมายของการเรียนการสอน หรือ Instruction ไววา  
การเรียนการสอน หมายถึง การจัดประสบการณ กิจกรรมการเรียนรู และการฝกทักษะโดยใช
ยุทธศาสตร กระบวนการ วิธีการ สื่อและเทคนิคตางๆ ท่ีสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนด เปนกระบวนการท่ีใหความสําคัญตอผูเรียน กระบวนการเรียนรู บทบาท 
การเรียนรูของผูเรียน และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียน หรือกับสื่อตางๆ ท่ี
เหมาะสม ยังมีนักวิชาการ นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการเรียนการสอน ในคําศัพท 
“Instruction” ไวแตกตางกันไป เชน 

Buch (1973 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2559: 4) อธิบายไววา “การเรียนการสอน” 
(Instruction) มีความหมายแตกตางจากคําวา “การสอน” (Teaching) ดังนี้  

1. “การเรียนการสอน” คํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียน ในการเรียนการสอนผูเรียนมีสวน
รวมในการเรียนรูแทนการที่ครูเปนศูนยกลางในการเรียน ซึ่งเปนลกัษณะของ “การสอน” 

2. “การเรียนการสอน” เปนการถายทอดความรู ทักษะ และเจตคติตางๆ โดยมีการ
เตรียมการ มีการวางแผนตามหลักวิชา มีขั้นตอนหรือกระบวนการสอนท่ีเปนแบบแผนชัดเจน มี
กิจกรรมการเรียนรู ท่ีใหผูเรียนมีสวนรวม เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย เปนการใชศาสตรในการสอน 
มากกวาในเรื่องของ “การสอน” 

3. “การเรียนการสอน” ครอบคลุมปฏิสัมพันธหลายรูปแบบ มิใชเพียงปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับบุคคลเทานั้น อาจเปนปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับสื่อตางๆ ก็ได ในขณะที่ “การสอน” 
เนนปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษยคือครูกับผูเรียน 

4. “การเรียนการสอน” มักเกิดขึ้นในสถานการณของการเรียนการสอนในขณะท่ี “การสอน” 
เกิดขึ้นไดทุกหนแหง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
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ทิศนา แขมมณี (2559: 5) อธิบายไววา “การเรียนการสอน” (Instruction) หมายถึง 
การสอนโดยคํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ โดยความหมายของการสอนเปลี่ยนแปลงไปจาก
การถายทอดความรู มาเปนการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่งตองอาศัยวิธีการหลากหลาย 

จากความหมายของ “การเรียนการสอน” ดังกลาว อาจกลาวไดวา 
การเรียนการสอน คือ การจัดประสบการณใหแกผูเรียน 
การเรียนการสอน คือ การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและสามารถนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
การเรียนการสอน คือ การจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการเรียน 
 
สรุปไดวา การเรียนการสอน คือ การชวยใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู และเกิด 

การเรียนรู โดยครูผูสอนมีบทบาทในการเตรียมการ วางแผนตามหลักวิชา กําหนดขั้นตอนหรือ
กระบวนการสอนผานวิธีการสอนที่หลากหลายและเปนแบบแผนชัดเจนที่ชวยใหเกิดปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลและสื่อตางๆ ในสถานการณของการเรียนการสอน  

1.2 องคประกอบของการเรียนการสอน 
จากความหมายของการเรียนการสอน (Instruction) ดังกลาวขางตน ผูเขียนพบวามี

การกลาวถึงองคประกอบของการเรียนการสอนคอนขางจํากัด อยางไรก็ตามพบวา คูมือการจัดระบบ
การเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู (มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2553: 4-5) อธิบายเกี่ยวกับองคประกอบของ  “Instruction” ในรูปศัพทภาษาไทยคือ 
“การจัดการเรียนรู” ไววามีองคประกอบ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ผูเรียน 
ธรรมชาติของผูเรียนเกี่ยวกับความสามารถทางสมอง ความถนัด ความสนใจ 

พัฒนาการทางรางกาย อารมณและจิตใจ ความตองการพื้นฐานเปนสิ่งท่ีผูสอนจะตองคํานึงถึงเปน
อันดับแรก 

2. บรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
ผูสอนมีสวนสําคัญที่จะกําหนดหรือสรางบรรยากาศในการเรียนรู ที่จะชวยให

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนและเกิดการเรียนรู เชน ความเปนประชาธิปไตยในชั้นเรียน 
ความเครงเครียด บรรยากาศผอนคลาย เปนตน 

3. ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบรรยากาศทางจิตวิทยาในชั้นเรียน 
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนเครื่องบงชี้ถึงเงื่อนไขหรือสถานการณวา

ผูเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนรูมากหรือนอยเพียงใด ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตองหากลวิธีท่ี
จะตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธอันดีตอกัน ซึ่งจะ
สงผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน 
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4. การจัดการเรียนรู (Learning Management) 

แนวคิดการจัดการเรียนรู (Learning Management) เปนแนวคิดท่ีไดรับการพัฒนาโดย  
ริชารด สมิธ (Smith and Lynch, 2010) จาก Central Queensland University ประเทศออสเตรเลีย  
มีพื้นฐานมาจากแนวคิดดานการออกแบบสถาปตยกรรม (Architectural Design) ซึ่งเปนศิลปะใน 
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมภายในพื้นที่จํากัด และแสดงผลการออกแบบที่ดีที่สุดดวยความตั้งใจ 
โดยอธิบายวา การจัดการเรียนรูนั้นใหความสําคัญกับการออกแบบและการดําเนินกลยุทธการสอนที่
ชวยใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรู คือนอกจากจะใหความสําคัญกับความสมดุลระหวางการพัฒนา
หลกัสูตรและการสอนแลว การจัดการเรียนรูจะใหความสําคัญกับกลยุทธการสอนรวมดวย  

Smith and Lynch (2010) ไดอธิบายความหมาย และองคประกอบของการจัดการเรียนรู 
(Learning Management) ไวในหนังสือ Rethinking Teacher Education: Teacher Education in the 
Knowledge Age สรุปไดดังนี้ 

4.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู 
Smith and Lynch (2010: 43)  ไดอธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูไว ดังนี ้
 “การจัดการเรียนรูเปนความสามารถในการออกแบบกลยุทธการสอนท่ี

ชวยใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรู””  

4.2 องคประกอบของการจัดการเรียนรู 
   Smith and Lynch (2010: 43)  อธิบายวา แนวคิดการจัดการเรียนรูมีองคประกอบที่
สําคัญ 2 ประการ คือ  

1. เทคนิค หรือ กระบวนการออกแบบการเรียนรูซึ่งเปนโครงสรางของกระบวน 
การออกแบบหลักสูตรที่มีความจําเปนสําหรับครูผูสอนเพ่ือชวยใหสามารถจัดลําดับและกําหนด
ระยะเวลาของเนื้อหาสาระและเอกสารหลกัสตูรไดเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน  

2. ทักษะในการนํากลยุทธการสอนที่ออกแบบไวไปปฏิบัติหรือนําไปจัดการเรียนรู
ใหกับผูเรียนอยางเปนระบบ เพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูหรือเปาหมายที่กําหนดไว 

ในประเทศไทยคําวา “การจัดการเรียนรู” ถูกใชในระบบการศึกษาไทยมาตั้งแตชวงการปฏิรูป
การศึกษา อันเปนผลจากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ตรงกับ ค.ศ. 1999 กอนหนาท่ีริ
ชารด สมิธจะเผยแพรแนวคิดการจัดการเรียนรู (Learning Management) ในป ค.ศ. 2010  

 อยางไรก็ตาม การอธิบายเกี่ยวกับ “การจัดการเรียนรู” หรือ “Learning Management” นั้นมี
คอนขางจํากัด สวนใหญการอธิบายความหมาย ลักษณะ หรือองคประกอบของ “การจัดการเรียนรู” 
นั้นเปนการเทียบเคียงกับการอธิบายความหมาย ลักษณะและองคประกอบของ “Instruction หรือ  
การเรียนการสอน”  ไมใช “Learning Management” ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงรูปศัพท
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จาก “การเรียนการสอน” เปน “การจัดการเรียนรู” ซึ่งประเด็นการเปลี่ยนแปลง “ชื่อ” หรือ “คําศัพท” 
แตในทางปฏิบัติครูผูสอนยังมีความเคยชินกับการสอนแบบเดิม หรือ Teaching นั้น เกิดขึ้นในชวง
ของการเปลี่ยนแปลงจาก “การสอน” เปน “การเรียนการสอน” เชนเดียวกัน ดังที่ ทิศนา แขมมณี 
(2559: 5) ไดอธิบายไววา  

  “...ในทางปฏิบัติ ครูสวนใหญมีความเคยชินกับการสอนใน
ลักษณะที่ครูเปนศูนยกลาง ประกอบกับไมไดรับการชวยเหลอืใหปฏิบัติตาม
และฝกทักษะการสอนตามแนวคิดใหมอยางเพียงพอ การสอนโดยครูเปน
ศูนยกลางจึงยังครองอํานาจอยูอยางเหนียวแนนมาจนปจจุบัน ท้ังๆ ท่ีใชคํา
วา “instruction” ลกัษณะเชนนี้ เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเปลี่ยนเฉพาะช่ือ 
(label) หรือ “คําศัพท” แตความหมายหรือมุมมองไมไดเปลี่ยนไป กลาว
อีกนัยหนึ่งไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงการใช “คําศัพท” แคกระบวนทัศน 
(paradigm) ในเรื่องนั้นไมไดเปลี่ยนแปลง...”  

นอกจากนั้นยังพบวาในปจจุบัน มีการใชคําวา “การจัดการเรียนรู” ในเอกสารดานการศึกษา
อยางแพรหลาย เชน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยระบุไววา “การจัด 
การเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ...”  ดังนั้นแผนการจัดการเรียน 
การสอน หรือแผนการสอน (Lesson Plan) จึงใชคําวา “แผนการจัดการเรียนรู” รวมท้ังไดกําหนด
หลักการจัดการเรียนรู และบทบาทของครูผูสอน และบทบาทของผูเรียนไวดังนี้ (กรมวิชาการ, 
2552) 

(1) หลักการจัดการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด 
      การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู 

สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได  ยึดประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ 
ทางสมองเนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรม 

(2) บทบาทของผูสอนและผูเรียนในการจัดการเรียนรูตามที่หลักสูตรกําหนด 
 การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตร ท้ังผูสอนและ

ผูเรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 
1. บทบาทของผูสอน 

1) ศึกษาวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  แลวนําขอมูลมาใชในการวางแผน 
การจัดการเรียนรู ที่ทาทายความสามารถของผูเรียน 
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2) กําหนดเปาหมายท่ีตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน ดานความรูและทักษะ
กระบวนการ ที่เปนความคิดรวบยอด หลกัการ และความสัมพันธ รวมท้ังคุณลักษณะอันพึงประสงค  

3)  ออกแบบการเรียนรูและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมาย  

4)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตอการเรียนรู   และดูแลชวยเหลือผู เรียนใหเกิด 
การเรียนรู  

5) จัดเตรียมและเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับกิจกรรม  นําภูมิปญญาทองถิ่น  
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน 

6) ประเมินความกาวหนาของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผูเรียน  
  7) วิเคราะหผลการประเมินมาใชในการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 

2. บทบาทของผูเรียน 
1)  กําหนดเปาหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง 
2)  เสาะแสวงหาความรู เขาถึงแหลงการเรียนรู  วิเคราะห สังเคราะหขอความรู 

ตั้งคําถาม คิดหาคําตอบหรือหาแนวทางแกปญหาดวยวิธีการตางๆ  
3)  ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูดวยตนเอง และนําความรูไปประยุกตใช

ในสถานการณตางๆ  
4) มีปฏิสัมพันธ ทํางาน ทํากิจกรรมรวมกับกลุมและครู   
5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรูของตนเองอยางตอเนื่อง 

 
5. การเรียนรู (Learning) 

เปาหมายสําคัญของการสอน การเรียนการสอน รวมท้ังการจัดการเรียนรู คือการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด ซึ่งครูผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจในหลักการ
และทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน ในบท
นี้ผูเขียนจึงอธิบายเกี่ยวกับความหมายของการเรียนรู ลักษณะ รวมท้ังองคประกอบของการเรียนรู
เบื้องตน สวนในบทที่ 2 จึงจะอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรูที่ครูผูสอนควรมีความรู
ความเขาใจกอนทําการสอน หรือจัดการเรียนการสอน รวมทั้งจัดการเรียนรู  

1.1 ความหมายของการเรียนรู 
 การเรียนรู (Learning) เปนคําท่ีใชในศาสตรทางจิตวิทยา ท่ีผูสอนหรือครูควรมีความรู

และเขาใจ เพราะจะชวยใหสามารถ “สอน” “จัดการเรียนการสอน” รวมท้ัง “จัดการเรียนรู” ใหแกผูเรียน
ไดอยางเหมาะสม ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด โดยนอกจากพจนานุกรมศัพทศึกษาศาสตร ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555: 324) จะใหความหมายของการเรียนรู หรือ 
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Learning ไววา หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการเรียนรูท่ีบุคคลใชในการสรางความหมายของขอมูล
และสิ่งเราตางๆ ที่รับเขามาทางประสาทสัมผัส ใหเกิดเปนความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ 
ความรูสกึ และพฤติกรรมที่พึงประสงค การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ จากประสบการณและ
การฝกหัดอบรมบมนิสัย ท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ ยังมีผูใหความหมายของคําวา “การเรียนรู” 
หรือ “Learning” ไว ดังนี้  

สุรางค โควตระกูล (2554: 185) อธิบายวา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือจาก 
การฝกหัด รวมท้ังการเปลี่ยนปริมาณความรูของผูเรียน 
   การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรูจาก
ความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม (พิมพันธ  เดชะคุปต, 2542)  
   ประสาท อิศรปรีดา (2538) ไดใหความหมายของการเรียนรูไววา การเรียนรู 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือศักยภาพของพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวร อันเปนผลมาจาก
ประสบการณ     
   Bruner (1971) ไดอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการเรียนรูของเด็กวา เด็กเริ่มตนการ
เรียนรูจากการกระทํา (Enactive Stage) ตอไปจึงจะสามารถสรางจิตนาการหรือสรางภาพในใจหรือใน
ความคิดขึ้นได (Symbolic Stage) 
   Herbert A. Simon (cited in Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett and Norman, 
2010) อธิบายวา การเรียนรูเปนผลของการกระทํา คือ การลงมือทําและการคิดของผูเรียนเทานั้น ครู
ชวยไดแตเพียงชวยทําใหเขาทําและก็คิดเพื่อที่จะเรียน ครูไมสามารถทําใหเขาเรียนได  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553) อธิบายวา  
การเรียนรู หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การพัฒนาความคิดและ
ความสามารถ โดยอาศัยประสบการณและปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและสิ่งแวดลอม 
   กันยา  สุวรรณแสง (2532) ใหความหมายการเรียนรูไววา การเรียนรู คือ 
กระบวนการที่ประสบการณตรงและหรือประสบการณทางออม กระทําใหอินทรียเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ที่คอนขางถาวร แตไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเนื่องมาจากเหตุอ่ืนๆ เชน  
วุฒิภาวะ  ความเจ็บปวย ฤทธิ์ยา สารเคมี ฯลฯ   
   จิตรา วสุวานิช (2531) อธิบายความหมายของการเรียนรูไววา การเรียนรู คือ  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปนผลของปฏิกิริยาตอบสนองที่มีตอสิ่งเรา การเรียนรูยังหมายถึง  
การปรับปรุง และ การปรับปรุงที่เกิดนั้นอาจจะมีคุณคาในทางที่ดีขึ้น หรือไมก็อาจเปนได  
   Bower and Hilgard. (1981) ใหความหมายไววา การเรียนรู คือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของกิจกรรม โดยการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง  
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   จากความหมายของการเรียนรูท่ียกมากลาวขางตน สรุปไดวา การเรียนรู คือ  
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งเปนผลจากประสบการณ หรือการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม หรือ
จากการฝกหัด ทําใหความรูที่มีอยูเดิมเปลี่ยนแปลงไป แสดงไดดังภาพที่ 6    
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ความหมายของการเรียนรู 

 
1.2 ลักษณะของการเรียนรู 

 จากความหมายและนิยาม “การเรียนรู” กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นักการศึกษาได
อธิบายลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูดังนี ้
 Bloom (อางถึงใน อารี พันธมณี, 2534) อธิบายการเปลี่ยนแปลงเม่ือเกิดการเรียนรูวา 
“...เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี ้

1. การเปลี่ยนแปลงทางดานความรู  ความเขาใจ และความคิด (Cognitive 
Domain) หมายถึงการเรียนรูเก่ียวกับเนื้อหาสาระใหม ก็จะทําใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
สิ่งแวดลอมตางๆ ไดมากขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม (Affective 
Domain) หมายถึง เมื่อบุคคลไดเรียนรูสิ่งใหมก็ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกทางดานจิตใจ ความเชื่อ 
ความสนใจ 

3. การเปลี่ยนแปลงทางดานทักษะและความชํานาญ (Psychomator Domain) 
หมายถึง การท่ีบุคคลไดเกิดการเรียนรูท้ังในดานความคิด ความเขาใจ และเกิดความรูสึกนึกคิด 
คานิยม ความสนใจแลวไดนําสิ่งท่ีไดเรียนรูไปปฏิบัติจึงทําใหเกิดทักษะ ความชํานาญมากขึ้น” 

 กันยา  สุวรรณแสง (2535) อธิบายวา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะพิจารณาไดจาก
พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น 3 ลกัษณะ ดังนี ้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ันเปนพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิม หมายความวา 
พฤติกรรมกอนการเรียนรูและหลังการเรียนรูจะแตกตางกัน เชน เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมทําไมเปน 
ไมเขาใจ ไมรู ทําไมดี กลายมาทําเปน เขาใจ รู ทําดีขึ้นเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ อาจเปนได

ผูเรียนไดรับ 
ประสบการณ 

มีปฏิสัมพนัธกับ
สิ่งแวดลอม 

หรือการฝกหัด 

เกิด 
การเรียนรู 

 
การเปล่ียนแปลง 
พฤติกรรม หรือ 

ความรูเดิม 
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ทั้งดานดีและไมดี ไมใชการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานดีเพียงดานเดียว อาจเปนพฤติกรรมในลักษณะ
ที่ไมพึงประสงค เชน เด็กโกรธแลวใชคําพูดไมสุภาพ  ไมชอบผูสอนจึงหนีเรียน ฯลฯ นอกจากนี ้ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนไดทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอกท่ีมองเห็นได หรืออาจเปน
พฤติกรรมทางดานอารมณ ความรูสึกนึกคิด จิตใจก็ได ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจเปลี่ยนได
ทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสยั  
 2.  พฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงไปน้ันตองเปนพฤตกิรรมที่มีลักษณะถาวร เชน การวายน้ํา
เปน ถือเปนพฤติกรรมที่ถาวร เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ วายน้ําไมเปนกลายมาวายน้ํา
เปน และเม่ือวายน้ําเปนแลว แตไมมีโอกาสวายน้ําอีกในชวงเวลาหลายเดือนก็ยังคงวายน้ําไดเชนเดิม 
พฤติกรรมที่วายน้ําไดนี้ เปนพฤติกรรมที่ถาวร เรียกไดวาเกิดการเรียนรู แตถาเกิด การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ไมถาวร เชน ความเหนื่อยลา ความเจ็บปวย การถูกบังคับ ฤทธิ์ยา สารเคมี แอลกอฮอล 
ซึ่งทําใหพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนไปจากเดิมชั่วระยะหนึ่ง ไมนับวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
เรียนรู  
 3.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ันจะตองเน่ืองมาจากประสบการณ  ถาเปนการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากเหตุอ่ืน เชน วุฒิภาวะ ความพิการ ความเคยชิน ซึ่งถึงแมเปนการเปลี่ยน
อยางถาวร ก็ไมนับ เปนการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากวุฒิภาวะ เชน การท่ีเด็ก
เปลี่ยนจากคลานมาเปนยืน เดินได การเปลี่ยนพฤติกรรมอันเนื่องมาจากความเคยชิน เชน  ตอนแรก
ทนเสียงทนกลิ่นบางอยางไมได นานไปก็เคยชินจนไมรูสึกวามีเสียงหรือกลิ่นนั้นๆ หรือปฏิกิริยา
สะทอนตางๆ  เชน การไอ จาม กะพริบตา กระตุกสะดุงเม่ือถูกเข็มแทง ฯลฯ เหลานี้  ไมนับเปน
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู  

 
1.3 องคประกอบของการเรียนรู 

  องคประกอบของการเรียนรู มีดังนี้ (กฤษณา  ศักดิ์ศรี, 2530)  
  1. แรงขับ (Drive) มี 2 ประเภท คือ แรงขับปฐมภูมิ (Primary drive) ความหิว
กระหาย แรงขับทุติยภูมิ (Secondary Drive) เปนเรื่องของความตองการทางจิตใจและสังคม เชน 
ความวิตกกังวล ความตองการความรัก ความปลอดภัย ฯลฯ แรงขับท้ังสองประเภท มีผลให
เกิดปฏิกิริยาอันจะนําไปสูการเรียนรู  
  2.  สิ่งเรา (Stimulus) เปนตัวการทําใหบุคคลมีปฏิกิริยาโตตอบออกมา และเปนตัวกําหนด
พฤติกรรมวาจะแสดงอาการตอบสนองออกมาในลักษณะใด สิ่งเราอาจเปนเหตุการณหรือวัตถุ และ
อาจเกิดภายในหรือภายนอกรางกายก็ได เชน กําหนดวันสงงาน เราใหตองรีบทํารายงาน  
  3. อาการตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่แสดงออกมาเมื่อไดรับการกระตุนจาก
สิ่งเรา อาจกลาวไดวา คือ ผลทางพฤติกรรมของสิ่งเรา เปนการกระทําของรางกาย และอาจเปนไดชัด
หรือไมชัดก็ได ซึ่งมักจะเกิดตามหลังสิ่งเราเสมอ  
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  4.  สิ่งเสริมแรง (Reinforcement) คือ สิ่งท่ีมาเพิ่มกําลังทําใหเกิดการเชื่อมโยงระหวาง
สิ่งเรากับอาการตอบสนอง เชน รางวัล การทําโทษ ซึ่งมีผลตอการเรียนรูมาก อาจแบงสิ่งเสริมแรง 
ออกไดเปน 2 ประเภท คือ  
  (1)  สิ่งเสริมแรงปฐมภูมิ เปนสิ่งเสริมแรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และบําบัด 
ความตองการ หรือลดแรงขับโดยตรง เชน อาหารเปนสิ่งเสริมแรงแกบุคคลที่กําลังหิว  
  (2) สิ่งเสริมแรงทุติยภูมิ เชน เงิน ชื่อเสียง นอกจากนี้ยังมีองคประกอบดานอ่ืนอีก 
เชน ความพรอม ความสนใจ การจูงใจ ระดับสติปญญา การฝก การทําซ้ํา สุขภาพจิต สิ่งแวดลอม ฯลฯ 
ซึ่งแตกตางกันไปตามทรรศนะของนักจิตวิทยา อยางไรก็ตาม สรุปไดวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตอง
ประกอบดวยองคประกอบทั้ง 4 เปนอยางนอย ไดแก แรงขับ สิ่งเรา การตอบสนองและ 
สิ่งเสริมแรง  

John Carroll (1963 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2554: 13) อธิบายเก่ียวกับ
คุณลักษณะท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนไววา คุณลักษณะของผูเรียนมีสวนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ในอัตราความเร็วที่แตกตางกัน โดยคุณลักษณะที่มีผลตอการเรียนรู คือ 

1. ความถนัด (Aptitude) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนท่ีจะเรียนรู 
2. ความสามารถที่จะเขาใจสิ่งท่ีครูสอน (Ability to Understand Instruction) 
3. ความเพียรพยายาม (Preserverance) นักเรียนใชเวลาสําหรับการเรียนรู ซึ่ง

มักจะเนื่องมาจากการท่ีนักเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู 
4. การมีโอกาส ครูให เวลานักเรียนในการเรียนรูสิ่ งที่ครูสอน โดยคิดถึ ง

ความสามารถและความถนัดของนักเรียน 
 
1.4 ปจจัยที่สงเสริมการเรียนรู  

  การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีตองอาศัยปจจัยท่ีชวยสงเสริมหลายดาน ในท่ีนี้ขอเสนอ 4 ดาน 
(นราพร  เล็กสุขุม, 2530) คือ  
  1. ตัวผูเรียน ไดแก สิ่งเหลานี ้ 
 (1) วุฒิภาวะ คือ การเจริญเติบโตเต็มท่ีสูงสุดในระยะใดระยะหนึ่งที่พรอมจะกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งใหเหมาะสมกับวัย เชน เด็กที่สามารถเดินไดในเวลาที่ควรจะเดิน แสดงวา เด็กมีวุฒิภาวะ
พรอมที่จะเดิน และเมื่อสอนใหเด็กเดินทาตางๆ เด็กก็ทําได แสดงวา เด็กเกิด การเรียนรู ดังนั้น 
วุฒิภาวะจึงเปนองคประกอบในตัวผูเรียนอยางหนึ่งที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู  
 (2) ความพรอม คือ สภาพของคนที่มีวุฒิภาวะ รวมทั้งความสนใจและประสบการณ
เดิม ที่จะทําใหเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดี ดังนั้น ความพรอมจึงทําใหการเรียนรูไดผลดีและรวดเร็ว  
 (3) ประสบการณเดิม ผูท่ีมีประสบการณมากก็จะทําใหเกิดการเรียนรูสิ่งตางๆ ได
มาก เร็ว และดีกวาผูท่ีมีประสบการณนอย  
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 (4) อายุ นักจิตวิทยาพบวา ย่ิงอายุมากขึ้นความสามารถในการเรียนรูจะย่ิงลดลง 
นั่นคือความสามารถในการเรียนรูถึงขีดสูงสุด เมื่ออายุ 20 ถึง 35 ป หลังอายุ 35 ปไปแลว 
ความสามารถในการเรียนรูจะลดลงเรื่อยๆ  
 (5) แรงจูงใจ เปนตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการเรียนรูไดดี บางคนอาจจะเรียนรู
ไดดี แตไมเต็มที่ตามความสามารถ ทั้งนี้อาจเปนเพราะขาดแรงจูงใจ ดังนั้นการเรียนรูจะไดผลดี ถา
ผูเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียน  
 (6) ระดับสติปญญา ผูท่ีมีระดับสติปญญาสูง จะมีความสามารถในการเรียนรู ได
ดีกวาผูที่มีระดับสติปญญาต่ํา  
 (7) อารมณ ผูที่มีอารมณปกติจะสามารถเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดีกวาผูท่ีมีอารมณไม
มัน่คง หรือมีความกระวนกระวายใจ วิตกกังวล  
 (8) สภาพรางกาย ผูท่ีมีสภาพรางกายปกติจะเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดีกวาผูท่ีมี 
ความบกพรองทางรางกาย และย่ิงมีความบกพรองมากขึ้นเทาใด ความสามารถในการเรียนรูก็จะมี
นอยลงเทานั้น  
 2. บทเรียน ซึ่งมีอิทธิพลตอการเรียนรู ไดแก  
  (1) ความยากงายของบทเรียน บทเรียนที่งายจะชวยใหเกิดการเรียนรูไดเร็วกวา
บทเรียนท่ียาก ๆ  
  (2) ความยาวของบทเรียน บทเรียนที่มีความยาวมาก ยอมทําใหเกิดการเรียนรู ได
ชากวาบทเรียนที่มีความสั้นกวา  
  (3) การมีความหมายของบทเรียน บทเรียนที่มคีวามหมายจะชวยใหเกิดการเรียนรู
ไดดีกวาบทเรียนที่ไมมีความหมาย   
 3.  วิธีจัดการเรียนการสอน ไดแก  
  (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีและรวดเร็ว  
ถาผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางเหมาะสม  
  (2) การใชเครื่องลอใจ (Incentive) เชน การใหรางวัล การแขงขัน ฯลฯ จะชวย
กระตุนใหผูเรียนมีความปรารถนาที่จะเรียนและสนใจในการเรียนดีขึ้น  
  (3) การแนะแนวในการเรียน จะชวยใหผูเรียนเรียนไดดีขึ้น ถาไดรับการแนะแนว 
ที่ถูกตองเหมาะสม กลาวคือ ไมมากเกินไป  เพราะจะทําใหผูเรียนไมเปนตัวของตัวเองและไมนอย
เกินไป เพราะทําใหผูเรียนปฏิบัติไมถูกตองได  
  (4) การสงเสริมใหผูเรียนเกิดการถายโอนการเรียนรู เชน การโยงความสัมพันธ
ของประสบการณเดิมกับประสบการณใหม หรือการใหนําความรูไปใชในสถานการณอ่ืน จะทําให 
การเรียนรูคงทนถาวรยิ่งขึ้น  
  (5) ชวงเวลาในการเรียน ถาจัดใหผูเรียนไดเรียนในชวงกอนพักกลางวัน จะชวยให
การเรียนไดดีกวาเรียนในตอนบาย  
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  (6) การฝกฝน เม่ือผูเรียนไดเรียนรูแลว มีโอกาสฝกฝนหรือกระทําซ้ํา ๆ อยูเสมอ 
จะทําใหการเรียนรูสิ่งนั้นมีความมั่นคงถาวรขึ้น  
 4. สภาพแวดลอมทางการเรียน ประกอบดวย 
  (1) สภาพแวดลอมทางจิตวิทยา เชน บรรยากาศในหองเรียน ความสัมพันธ
ระหวางผูเรียนกับผูสอน ความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน ฯลฯ ถาเปนสภาพแวดลอมท่ีดี จะ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดด ี 
  (2) สภาพแวดลอมทางกายภาพ เชน กระดานดํา โตะเกาอ้ี แสงสวาง อุณหภูมิ  
ความสะอาด ความเปนระเบียบในหองเรียน ฯลฯ สภาพแวดลอมที่ดี ทําใหผูเรียนสบายใจ สบายกาย         
ในการเรียน การเรียนรูจะดีขึ้นดวย  
 ปจจัยทั้ง 4 ดาน ดังกลาวขางตน มีประโยชนสําหรับครูผูสอน ถาครูไดคํานึงถึงปจจัยเหลานี ้ 
ก็จะชวยใหการเรียนการสอนบรรลุผลสาํเร็จได  

1.5 การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
  ในมิติของการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 นั้น วิจารณ พานิช (2559) อธิบายเกี่ยวกับ
การเรียนรูวา การเรียนรูจะตองเปลี่ยนจากการเรียนความรูจากชุดความรูเดิมที่มีความชัดเจน พิสูจน
ได เปนชุดความรูท่ีมีความคลุมเครือ ไมชัดเจน หรือการเปลี่ยนจากการเรียนทฤษฎีเปนการปฏิบัติ 
เนื่องจากความรูที่อยูในการปฏิบัตินั้นเปนความรูที่ไมชัดเจนแตปฏิบัติได ทําแลวมีทั้งไดผลและไม
ไดผลแตทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยอธิบายวา การเรียนรูสมัยใหมตั้งแตอนุบาลหรือกอนอนุบาล
จนกระทั่งการศึกษาในระดับสูงสุด ตองเกิด “Tranformative Learning” คือ การเรียนรูท่ีเปลี่ยนแปลง
กรอบความคิดท่ีมีปญหาหรือยังไมลงตัว โดยทําใหครอบคลุมมากขึ้น แยกแยะมากขึ้น ผาน 
การใครครวญ ไตรตรองมากขึ้น เปดกวางมากขึ้น และมีพื้นฐานทางอารมณท่ีเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นการสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง หรือ Transformative Learning ก็คือการ
อํานวยการเรียนรูใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผูเรียน 
 นอกจากนั้นการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ยังเปนทักษะ หรือ Learning Skills ซึ่งประกอบดวย
องคประกอบ 3 ประการ คือ 

(1) Learning คือ เรียนสิ่งใหม 
(2) Delearning หรือ Unlearning คือ เลิกเชื่อของเกา เพราะอาจมีขอมูลใหม หรือ

ขอมูลเดิมผิด 
(3) Relearning คือ เรียนสิ่งใหม เปนการเปลี่ยนชุดความรูเปนโลกสมัยใหมเพราะ

ความรูเกิดขึ้นใหมมากมาย และหลายสวนอาจไมถูกหรือไมดี หรือมีขอมูลใหมท่ีดีกวา 

6. ความสัมพันธระหวางหลักการเรียนรู และหลักการสอน  
   จากความหมายของคําสําคัญที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนดังกลาวขางตน จะใหไดวา 
การเรียนกับการสอนเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ
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เดียวกัน คือ การสอนเพื่อใหเกิดการเรียนรู การสอนเกิดขึ้นจากตัวผูสอนหรือครู แตการเรียนรูเกิดขึ้น
ในตัวผูเรียน เปนสิ่งที่ควบคูกันไป ถาผูสอนเขาใจหลกัการเรียนรูก็จะจัดการสอนใหสอดคลองสัมพันธ
กันได การสอนท่ีคํานึงถึงหลักการจิตวิทยาในการเรียนรูจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดสะดวก
งายดายขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอน ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองนําหลักการเรียนรูมาเปน
ประโยชนตอการสอน  

6.1  หลักการเรียนรู 
จอหน ดิวอ้ี กลาวถึงการเรียนรูวา การเรียนรูของมนุษยที่จะนําไปสูการดํารงชีวิต

อยางมีความสุขโดยแทจริงและสมบูรณนั้น ผูเรียนจะตองนําเอาความรูตางๆ ที่ไดรับมากอนเชื่อมโยง
กับความรูใหม เพื่อทําใหเกิดความหมายขึ้น โดยการรวบรวมเช่ือมโยงแลละจัดระเบียบประสบการณ
ตางๆ ใหเปนรูปแบบที่สมบูรณเพ่ือที่จะชวยใหสามารถทําความเขาใจประสบการณท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

ในสภาพที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ไมวาจะเปนการสอน การจัดการเรียน 
การสอน หรือการจัดการเรียนรูนั้น  Bloom (อางถึงใน อารี พันธมณี, 2534) เชื่อวา การเรียนรูจะ
สมบูรณไดก็ตอเมื่อบรรลุวัตถุประสงคและเมื่อผูเรียนเขาใจหลักการ ดังนั้น ครูที่ดีควรจะตองจัด 
การเรียนการสอนหลายๆ แบบใหผูเรียนไดมีโอกาสเลอืกเรียน โดยตัวแปรที่มีผลตอการเรียนรูนั้นมี 3 
ประการ คือ 

1. พฤติกรรมดานสติปญญากอนเรียน หมายถึง การท่ีผูเรียนไดเรียนพ้ืนฐานของ
การเรียนรูนั้นมากอน 

2. ลักษณะนิสัยดานจิตพิสัยกอนเรียน หมายถึง การท่ีผูเรียนไดรับแรงจูงใจใหรวม
ในกระบวนการเรียนรู 

3. คุณภาพของการเรียนการสอน หมายถึง การสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียน 
บลูม กลาววา ครูตองมีบทบาทสําคัญในการกระตุนใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีตอ

การเรียนการสอน รวมทั้งความคิดของผูเรียนเองดวย โดยครูจะตองพยายามจัดบทเรียนใหสนุกและ
ชวยใหผูเรียนเกิดความสําเร็จในการเรียนรู 

กีตา รานี ลอล และ เบอรนารด เอ็ม ลอล (แปลและเรียบเรียงโดย บุหงา วัฒนะ, 
2534) กลาวถึงแนวคิดในการเรียนรูวา  

“...เด็กทุกคนมีวิธีการเรียนการอานไมเหมือนกัน เพราะฉะนั้น 
ขั้นตอนท่ีครูควรทําคือคนหาวิธทีี่เด็กแตละคนจะเรียนรูไดดีที่สุด เพราะ
การเรียนรูนั้นเปนกระบวนการเฉพาะของแตละบุคคล...” 
และไดอธิบายถึงอัตราการเรียนรูของคนผานประสาทสัมผัส รูปแบบของการคงอยู

ของความรู และระยะเวลาในการคงอยูของความรูไวดังนี้ คือ 
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 อัตราการเรียนรูของคนผานประสาทสมัผัส 
เกิดการเรียนรูจากการรับรสชาติ   รอยละ 4 
เกิดการเรียนรูจากการสัมผัส   รอยละ 1-1.5 
เกิดการเรียนรูจากการดมกลิ่น   รอยละ 3-3.5 
เกิดการเรียนรูจากการฟง   รอยละ 11 
เกิดการเรียนรูจากการมองเหน็   รอยละ 83 

 การคงอยูของความรู 
  เด็กจะจําไดจากการอาน    รอยละ 10 
  เด็กจะจําไดจากการฟง    รอยละ 20 

เด็กจะจําไดจากการมองเหน็   รอยละ 30 
เด็กจะจําไดจากมองเห็นพรอมการฟง  รอยละ 50 
เด็กจะจําไดจากการพูด    รอยละ 70 
เด็กจะจําไดจากการพูดและทําพรอมกัน  รอยละ 90 

และเมื่อระยะเวลาผานไปพบวา การคงอยูของความรูท่ีไดมาจากการเรียนรูผานวิธีการตางๆ 
มีความแตกตางกันไป ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 การคงอยูของความรูท่ีไดมาจากการเรียนรูผานวิธีการตางๆ 

วิธีการสอน 3 ชั่วโมงผานไปจําได
รอยละ 

3 วันผานไปจําได 
รอยละ 

การแสดง สาธิต และการบรรยาย 85 65 
การแสดง สาธิต 72 20 
การบรรยาย 70 10 

 

ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับปรามิดการเรียนรู ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ปรามิดการเรียนรู (Learning Pyramid) 
ที่มา Dale, E. (2005). Learning pyramid. National Training Laboratories, Bethel Maine. 

 
ปรามิดการเรียนรู หรือ Learning Pyramid แสดงใหเห็นวา การเรียนรูแบบรับหรือ 

Passive Learning คือ การฟงบรรยาย หรือ Lecture ซึ่งเปนการเรียนรูจากการฟงครูผูสอนพูดเพียง
ฝายเดียวนั้นมีอัตราการเรียนรูหรือ (Retention Rate) ในระดับนอยที่สุด คือ รอยละ 5 สวนการที่
ผูเรียนไดมีโอกาสเปนฝายพูดหรือสอนผูอื่น รวมทั้งการนําความรูมาใชทันทีนั้น ผูเรียนจะมีอัตรา 
การเรียนรูถึงรอยละ 90 
 

6.2  หลักการสอน 
การสอนที่ดีเปนการสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

หลกัการสอนจึงเปนความรูพ้ืนฐานท่ีสําคัญสําหรับผูเปนครู แมวาผูสอนแตละคนจะมีเทคนิคการสอน
เฉพาะของตน แตก็ยึดหลกัการพ้ืนฐานเดียวกัน ซึ่งมีการอธิบายหลักพื้นฐานในการสอนไวดังนี้ 

Bloom  (อางถึงใน อารี พันธมณี, 2534) กลาววา การสอนท่ีมีคุณภาพนั้นจะตองมี 
ตัวแปรที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู คือ 

1. คําแนะนํา ครูตองบอกใหผูเรียนรูวา จะเรียนอะไร เรียนอยางไร จะทํา
อะไรบาง โดยใชวิธีสาธิต อธิบาย แสดงใหดู ซึ่งเปนคําแนะนําที่นักเรียนสามารถนําไปใชไดนั่นเอง 

2. การมีสวนรวม เปดโอกาสใหผูเรียนไดโตตอบในการเรียนอยางสอดคลองกับ 
ความตองการของผูเรียน 

3. การเสริมแรง จะตองมีการเสริมแรงเปนระยะ 
4. การใหขอมูลปอนกลับ และการแกไข 

ชัยยงค พรหมวงศ (2525) กลาวถึงหลกัพ้ืนฐานในการสอน 4 ประการ คือ 
 1.   หลักการเตรียมความพรอมพ้ืนฐาน ไดแก เตรียมความรูใหแกผูสอนตาน

ความรู ดานทักษะการสอน และดานแกปญหาการสอน 
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2.   หลักการวางแผนและเตรียมความพรอม ไดแก การเตรียมแผนการสอน ผลิตสื่อ 
แบบทดสอบ และซอมสอน 

3.   หลักการใชจิตวิทยาการเรียนรู เชน หลักความแตกตางระหวางบุคคล หลัก 
การเราความสนใจ หลกัการเสริมแรง ฯลฯ 

4.   หลักการประเมินและรายงานผล ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดจุดประสงคการสอน การ
สรางและการใชเครื่องมือ การตีความหมายและการรายงานผลการประเมิน 

ทองคูณ หงสพันธ (2542)  ไดใหหลักการสอนไวโดยบัญญัต ิ 20  ประการ ดังนี ้
 1.  ศึกษาหลกัสูตรใหกระจาง 
 2.  วางแผนการสอนอยางด ี
 3.  มีกิจกรรรม/ทําอุปกรณ 
 4.  สอนจากงายไปยาก 
 5.  วิธีสอนหลากหลายมากชนิด 
 6.  สอนใหคิดมากกวาจํา 
 7.  สอนใหทํามากกวาทอง 
 8.  แคลวคลองเรื่องสื่อสาร 
 9.  ตองชํานาญการจูงใจ 
 10.  อยาลืมใชจิตวิทยา 
 11.  ตองพัฒนาอารมณขัน 
 12.  ตองผูกพันหวงหาศิษย 
 13.  เฝาตามคิดพฤติกรรม 
 14.  อยาทําตัวเปนทรราช 
 15.  สรางบรรยากาศไมนากลัว 
 16.  ประพฤติตัวตามที่สอน 
 17.  อยาตัดรอนกําลังใจ 
 18.  ใชเทคนิคการประเมิน 
 19.  ผูเรียนเพลนิมีความสุข 
 20.  ครูสนุกกับนักเรียน 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2546) กําหนดหลกัของการสอนที่ดีไว 8 ประการ คือ 

1. สงเสริมใหผูเรียนเปนผูกระทํา (active learning) เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปน
ผูกระทําหรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยความกระตือรือรน เชน ไดคิด คนควา ทดลอง รายงาน  
ทําโครงการ สัมภาษณ แกปญหา ฯลฯ ไดใชประสาทสัมผัสตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยาง
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แทจริง ผูสอนทําหนาที่เตรียมการจัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อสิ่งเราเสริมแรง ใหคําปรึกษา และ
สรุปสาระการเรียนรูรวมกัน 

2. สงเสริมใหผูเรียนสรางองคความรูใหมดวยตนเอง (construct) เปนกิจกรรม
ที่ผูเรียนไดคนพบสาระสําคัญหรือองคความรูใหมดวยตนเอง อันเกิดจากการไดศึกษาคนควาทดลอง 
แลกเปลี่ยนเรียนรูและลงมือปฏิบัติจริง ทําใหผูเรียนรักการอาน รักการศึกษาคนควา เกิดทักษะในการ
แสวงหาความรู เห็นความสําคัญของการเรียนรู ซึ่งจะนําไปสูการเปนบุคคลแหงการเรียนรูที่พึง
ประสงค 

3. มีสื่อและแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย (resource) เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนได
เรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ที่หลากหลาย ท้ังบุคคลและเครื่องมือ ทั้งในและนอกหองเรียน ผูเรียน
ไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท้ังที่เปนมนุษย (เชน ชุมชน  ครอบครัว  องคกรตางๆ) 
ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตามหลักการที่วา  “การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ”  

4. มีการสงเสริมกระบวนการคิด (thinking) เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการ
คิด ผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลายลักษณะ เชน คิดคลอง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูก
ทาง ฯลฯ  การฝกใหผูเรียนไดคิดอยูเสมอทําใหผูเรียนเปนคนคิดเปน แกปญหาเปน คิดอยาง
รอบคอบมีเหตุผล มีวิจารณญาณในการคิด มีความคิดสรางสรรค เปนตน 

5. มีการจัดบรรยากาศใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข (happiness)  เปน
กิจกรรมท่ีผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุข ซึ่งเกิดจากผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ  ผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอนและระหวางผูเรียนดวยกันเอง มีลักษณะเปนกัลยาณมิตร มีการชวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมรวมดวยชวยกัน ทําใหผูเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน 

6. ใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน (participation) เปน
กิจกรรมท่ีผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการทํางาน วางเปาหมายรวมกัน และมีโอกาสเลือกทํางาน
หรือศึกษาคนควาในเรื่องท่ีตนสนใจ ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน มองเห็นคุณคาของสิ่งที่
เรียนและสามารถประยุกตความรูไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

7. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (individualization) เปนกิจกรรมที่
ผู สอนใหความสําคัญแกผู เรียนในความเปนเอกัตบุคคล ผูสอนยอมรับในความสามารถ  
ความคิดเห็น ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหเต็มตาม
ศักยภาพมากกวาเปรียบเทียบแขงขันระหวางกัน 

8. เสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดีใหแกผูเรียน (good  habit)  เปนกิจกรรมท่ี
ผูเรียนไดพัฒนาคุณลักษณะนิสัยท่ีดีงาม เชน ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา  ความมีน้ําใจ 
ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ฯลฯ และลักษณะนิสัยในการทํางานอยางมีกระบวนการ การทํางาน
รวมกับผูอื่น การยอมรับผูอ่ืน และการเห็นคุณคาของงาน เปนตน 

Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett and Norman (2010) สรุปหลักในการสอนที่
ดีไวในหนังสือชื่อ How learning works: Seven research-based principles for smart teaching. 
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ถึงแมจะกลาววาเปนหลักการสอน แตหากพิจารณาตามความหมายและองคประกอบของการจัดการ
เรียนการสอนและการจัดการเรียนรูแลวนั้น ก็อาจกลาวไดวาแทจริงแลวหลักท่ี Ambrose, Bridges, 
DiPietro, Lovett and Norman อธิบายไว 7 ประการนั้น คือ หลักท่ีครูผูสอนสามารถนําไปใช “สอน” 
“จัดการเรียนการสอน” รวมทั้ง “จัดการเรียนรู” ใหแกผูเรียนไดทั้งสิ้น โดยหลัก 7 ประการของ 
การสอนท่ีดี ประกอบดวย 

1. เขาใจความรูเดิม (Prior Knowledge) ของผูเรียน 
2. ชวยผูเรียนจัดระบบความรู (Knowledge Organization) 
3. สรางแรงจูงใจในการเรียนรู (Motivation) 
4. ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แทจริง (Mastery Learning) 
5. ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ และใหขอมูลปอนกลับ (Practice and Feedback) 
6. ใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนและบรรยากาศในการเรียนรู (Student 

Development and Climate) 
7. ชวยใหผูเรียนสามารถกํากับการเรียนรูของตนเองได (Self-directed Learner) 

 
อาภรณ ใจเที่ยง (2553) สรุปความสัมพันธระหวางหลกัการเรียนรูกับหลักการสอน แสดงได

ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางหลักการเรียนรูกับหลกัการสอน 

หลักการเรียนรู หลักการสอน 
1. ผูเรียนจะเกิดความรูไดดี เมื่อเขามีวุฒิภาวะ 
(Maturation) ถึงระดับและมีความพรอมท่ีจะ
เรียนทั้ง 4 ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา 

1. สอนใหสอดคลองกับวุฒิภาวะและความพรอม
ของผูเรียน ถาผูเรียนยังไมพรอม จําเปนตอง
เตรียมความพรอมใหผูเรียนกอน ควรไดสํารวจ
ความรูและประสบการณเดิมของผูเรียน และ
ทักษะตางๆ ถายังขาดหรือบกพรองก็ตองซอม
เสริมพื้นฐานท่ีจําเปนเสียกอน 

2. ผูเรียนจะเรียนไดดี เมื่อเขาเรียนอยางมี
เปาหมาย และรูขอบขายโครงสรางของเนื้อหาท่ี
เรียน 

2. สอนโดยแจงจุดประสงคการเรียนและ
ขอบขาย ของเนื้อหาที่เรียน ใหผูเรียนไดทราบ
อยางชัดเจน 

3. ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี ถาเขามีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนรูอยางแทจริง (Active 
Participation) และไดใชประสาทสัมผัสหลาย
ดานรวมกัน 

3. สอนโดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนใหผูเรียนไดลงมือกระทํา 
(Learning by doing) ไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง 

4. ผูเรียนจะเรียนไดดีถาเขาไดเรียนเนื้อหา   4. สอนโดยจัดลําดับเนื้อหาจากงายไปหายาก
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หลักการเรียนรู หลักการสอน 
ทีละนอย จากงายไปหายาก จากสวนรวม ไป
สวนยอย  และเหน็ความสัมพันธะหวาง สวนยอย
เหลานี ้

ใ ห ผู เ รี ย น ได เ ห็ น โคร ง ร า ง ทั้ ง หมดก อ น
รายละเอียด และโยงความสัมพันธของ
รายละเอียดเหลานั้น 

5. ถาผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนถนัด ตรงกับ 
ความสามารถและความสนใจ จะทําใหเกิด 
การเรียนรูไดดี 

5. สอนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล พยายามมอบหมายงานใหตรงกับ
ความสามารถ ความสนใจของผูเรียนแตละคน
ชวยเหลือผูท่ีเรียนชาใหเรียนไดทันผู ท่ีเรียน
ปานกลาง 

6. ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี ถาเขาไดเรียน
ในบทเรียนที่งาย และมีความหมายตอชีวิตเขา
ยอมจําไดดีและเร็วกวาบทเรียนที่ยากและไมมี
ความหมาย 

6. สอนโดยจัดบทเรียนใหมีความยากงาย      
พอเหมาะ กับระดับวุฒิภาวะของผูเรียนและ
สอนในสิ่ง ท่ีมีความหมายแกผูเรียนสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตได 

7. การเสริมแรงมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน     
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี ถาไดรับการเสริมแรง
ที่ถูกตองเหมาะสม และในจังหวะเวลาที่สมควร 

7. สอนโดยใหแรงเสริมอยางเหมาะสม เชน  
ใหคําชม ใหรางวัล เมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมท่ี
ถูกตอง และลงโทษเมื่อผูเรียนแสดงพฤติกรรมไม
ถูกตองและไมเหมาะสม 

8. การจูงใจ (Motivation) ชวยใหเกิดความ
ปรารถนาท่ีจะเรียน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี  
ถาเขาไดรับแรงจูงใจ  เชน ครูสอนดี เขาใจงาย
วิชาที่เรียนมีประโยชนบรรยากาศของหองเรียนดี  

8. สอนโดยสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดเทคนิค
การสอนท่ีเหมาะสม สรางบรรยากาศให 
นาเรียนรู สรางเจตคติที่ดีใหเกิดแกผูเรียน 

9. การฝกหัดการฝกฝน (Practice) จะชวยให 
การเรียนรูไดผลสมบูรณขึ้น  เกิดความแมนยํา 
และมีความชํานาญมากขึ้น ควรเปนการฝกหัด ท่ี
ผูเรียนรูเปาหมายและเห็นคุณคา 

9. สอนโดยใหผู เรียนไดมีโอกาสฝกฝน ทํา
กิจกรรมนั้นซ้ําอีก เปนการทบทวนหลังจาก ที่ได
เรียนรูไปแลว เชน การใหทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม 

10. ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี ถาเขามีความ   
ตั้งใจและมีความตองการท่ีจะเกิดการเรียนรู 

10. สอนโดยเราความสนใจ กระตุน จูงใจ              
ใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน อยากรู  อยาก
เห็น โดยเริ่มตั้งแตขั้นนําเขาสูบทเรียน 

11. การไดรับทราบผลการกระทํา (Effect) มีผล
ตอการเรียนรู ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดี  ถา
เขาไดรับทราบผลการทํางาน หรือผลการสอบ
ทันท ีทําใหเขาทราบถึงขอบกพรอง ขอควรแกไข
และไดปรับปรุงตนเองไดทันเวลา 

11. สอนโดยแจงผลการปฏิบัติกิจกรรม หรือ
ผลการวัดผลใหผูเรียนทราบทันที เพื่อจะไดรับ
การแกไขปรับปรุงถามีขอบกพรองและพัฒนา
ใหดียิ่งขึ้น ถาทําไดดี ควรแนะแนวทางให
ผูเรียนวัดผลดวยตนเอง 
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จากแนวคิดท่ีกลาวมาขางตน ครูผูสอนควรนําหลักการสอนตางๆ ไปใชใหสอดคลองสัมพันธกัน  
จึงจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี อันจะสงผลใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนั้นเพื่อใหการสอนบรรลุผลตามเปาหมาย ครูผูสอนจะตองจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางมีระบบและเปนกระบวนการ ใหครบองคประกอบของการสอน ก็จะชวยให 
การเรียนการสอนประสบผลสาํเร็จไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

บทสรุป 
 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณทุกดาน โดยมีครูผูสอนเปน
ผูมีบทบาทสําคัญสําหรับการพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูสอดคลองกับเปาหมายของการศึกษา ครู
จึงมีบทบาทหนาที่หลกัในการสอน การจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการจัดการเรียนรูซึ่งเปนการจัด
กิจกรรมและประสบการณตางๆ ใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตามวัตถุประสงคที่ผูสอนกําหนดไว ทั้งนี้จะตองอาศัยองคประกอบ ท่ีสําคัญคือ ครูผูสอน  
ผูเรียน  หลักสูตร  วิธีสอน  สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล การสอนท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพนั้น ครูผูสอนจะตองเขาใจหลักการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งเขาใจหลักการสอน โดย
ครูผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนเปนผูกระทําและสรางองคความรูใหมดวยตนเอง  จัดเตรียมสื่อและ
แหลงเรียนรูท่ีเหมาะสม หลากหลาย ชวยสงเสริมกระบวนการคิด ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสขุ  
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แบบฝกหัดทายบทที่ 1 
 
คําชี้แจง    จากขอคําถามที่กําหนดให จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. จงใหความหมายของคําวา “การสอน” ตามทัศนะของนักศึกษา 
2. คําวา “การสอน” “การเรียนการสอน” และ “การจัดการเรียนรู” เหมือนหรือตางกัน

อยางไร จงอธิบาย 
3. องคประกอบท่ีสําคัญของการสอนมีอะไรบาง จงอธิบาย 
4. การสอนท่ีดีควรมีลกัษณะอยางไรเปนอยางไร 
5. การเรียนรูคืออะไร และปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูคืออะไรบาง 
6. หลกัการเรียนรูกับหลกัการสอนมีความสัมพันธกันอยางไร 
7. เพราะเหตุใดครูผูสอนจึงควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการเรียนรู 
8. ใหนักศึกษายกตัวอยางสถานการณท่ีแสดงถึงการนําหลกัการเรียนรูไปใชใหสอดคลอง

กับการสอนในวิชาเอก 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2  
ทฤษฎีการเรียนรู 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ของทฤษฎีการเรียนรูไดถูกตอง 
2. ระบุคุณสมบัตแิละลักษณะของทฤษฎีการเรียนรูไดถูกตอง 
3. จําแนกทฤษฎีการเรียนรูแตละประเภทไดถูกตอง 
4. บอกแนวทางการนาํทฤษฎีการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอนไดถูกตอง 

เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู ประกอบดวย 

1. ความหมาย คุณสมบัติ ลกัษณะของทฤษฎีการเรียนรู 
2. ประเภทของทฤษฎีการเรียนรู และการนําไปใชในการเรียนการสอน 

2.1 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ประกอบดวย  
(1) ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike)  
(2) ทฤษฎีการเรียนรูของพาฟลอฟ (Pavlov) 
(3) ทฤษฎีการเรียนรูของวัตสัน (Watson)  
(4) ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner) 

2.2 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยมหรือกลุมความรูความเขาใจ (Cognitivism)  
(1) ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตัลท (Gestalt)  
(2) ทฤษฎีสนาม  
(3) ทฤษฎีเครื่องหมาย  
(4) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  
(5) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร   
(6) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล 

2.3 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism)  
(1) ทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว  
(2) ทฤษฎีการเรียนรูของโรเจอรส  
(3) ทฤษฎีการเรียนรูของโคมส  

2.4 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสาน (Eclecticism)  
(1) ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย  

2.5 ทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัย (Contemporary)  
(1) ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
(2) ทฤษฎีพหุปญญา 
(3) ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 
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กิจกรรมการเรียนรู (2 สัปดาห) 
(สัปดาหที ่1) 

1. ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหท่ี 2 และ 3 เรื่องทฤษฎีการเรียนรู  
2. สุมตัวแทนนักศึกษาประมาณ 5-10 คน อธิบายความหมายของคําวา “ทฤษฎีการเรียนรู” 

ตามความเขาใจเดิมท่ีนักศึกษาม ี
3. ผูสอนอธิบายความหมาย องคประกอบ ลักษณะของทฤษฎีการเรียนรูประกอบ 

การนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi  
4. สุมตัวแทนนักศึกษาประมาณ 5-10 คน ยกตัวอยางทฤษฎีการเรียนรูที่นักศึกษารูจัก

จากนั้นจึงอธิบายการแบงประเภทของทฤษฎีการเรียนรู และการนําทฤษฎีการเรียนรูไปใชใน 
การจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม 

5. ใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปน 3 กลุม กลุมละเทาๆ กัน เพื่อทํากิจกรรม จําแนกประเภท
ทฤษฎีการเรียนรู โดยสมาชิกในแตละกลุมรวมกันศึกษาขอมูลทฤษฎีการเรียนรูที่ผูสอนเตรียมให และ
จําแนกประเภทของทฤษฎีการเรียนรูในแบบบันทึก 

6. ผูสอนนํานักศึกษารวมกันสรุปการจําแนกประเภททฤษฎีการเรียนรู 
7. ใหนักศึกษาแตละกลุมทํากิจกรรมการเรียนรูเรื่องทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาพุทธิพิสัย

โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ (แบบ Jigsaw) โดยใหนักศึกษาที่เปนสมาชิกในกลุมท้ัง 3 กลุม
เปนสมาชิกในกลุมบาน (Home Group) และสมาชิกในกลุมบานที่นับเลขเดียวกันเปนสมาชิกในกลุม
เชี่ยวชาญ (Expert Group) กลุมเดียวกัน     

8. ผูสอนยกตัวอยางที่แสดงถึงการนําทฤษฎีการเรียนรู เพื่อพัฒนาพุทธิพิสัยไปใชใน 
การจัดการเรียนการสอน จากนั้นใหสมาชิกแตละกลุมสงตัวแทนตอบทฤษฎีการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ
ตัวอยาง 

9. มอบหมายใหนักศึกษาทุกคนศึกษาบทเรียนท่ี 2 ทฤษฎีการเรียนรู เรื่องทฤษฎีการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะพิสัย ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัย  

 
(สัปดาหที่ 2) 

10. สุมตัวแทนนักศึกษาประมาณ 3-5 คน ยกตัวอยางทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะ
พิสัย ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัย 

11. ใหนักศึกษาทํากิจกรรมจําแนกทฤษฎีการเรียนรูตามประเภท โดยผูสอนติดบัตรคํา
ประเภทของทฤษฎีการเรียนรู “ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
ทักษะพิสยั ทฤษฎีการเรียนรูเพ่ือพัฒนาจิตพิสัย ทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัย” บนกระดานดํา จากนั้นจึง
แจกบัตรคําช่ือทฤษฎีการเรียนรู และบัตรหลักทฤษฎี ใหนักศึกษา แลวจึงสุมนักศึกษามาติดบัตรคํา
บนกระดานดํารอบละ 1 คน จนครบ  

12. ผูสอนใหนักศึกษารวมกันสรุปรายละเอียดของทฤษฎีการเรียนรูแตละประเภท จาก
แผนผังที่นักศึกษารวมกันติดบัตรคํา (ในขอ 11) โดยผูสอนสรุปรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ 
การนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi  
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13. ใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปน 3 กลุม กลุมละเทาๆ กัน นักศึกษาแตละกลุมรวมกันสรุป
การนําทฤษฎีการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอน และทําแผนผังความคิดลงในกระดาษชารตท่ี
กําหนด จากนั้นนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการทําแผนผังความคิดของกลุม 

14. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทที่ 2 
 

สื่อการเรียนรู 
1.  เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2.  สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทท่ี 2 เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู 
3. เอกสารใบความรู  เรื่องทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนาพุทธิพิสัย สําหรับทํากิจกรรม 

การเรียนรูแบบ Jigsaw 
4. บัตรคําประเภทของทฤษฎีการเรียนรู บัตรคําชื่อทฤษฎีการเรียนรู และบัตรหลกัทฤษฎ ี
5. หนังสอือานประกอบเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู 

 
แหลงการเรียนรู 

1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรู เกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลักการจัดการเรียนรูทาง

อินเตอรเน็ต 
 

การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

วิธีการวัดผล เกณฑ 
การประเมิน 

1. ตรวจสอบการบอกความหมาย คุณสมบัติ และลักษณะของทฤษฎีการเรียนรู 
รวมทั้งการจําแนกทฤษฎีการเรียนรูแตละประเภท 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

2. ตรวจสอบการยกตัวอยางการนําทฤษฎีการเรียนรูไปใชในการเรียนการสอน ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

3. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 1 เรื่อง มโนทัศนพ้ืนฐานเก่ียวกับ 
การเรียนการสอน 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีการเรียนรู 

 
  การสอนเปนท้ังศาสตรและศิลป เพราะสามารถเรียนรูเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ เทคนิค ท่ีมีผู
รวบรวมไวหรือพัฒนาขึ้นเองเพื่อเปนแนวการสอนที่จะสามารถนําไปปฏิบัติเพื่อใหการสอนมีคุณภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตาม การดําเนินการสอนสวนหนึ่งเปนทักษะเฉพาะตัวท่ีอาศัย 
การฝกฝนจนชํานาญ เพื่อใหการสอนราบรื่น มีชีวิตชีวา และบรรลุวัตถุประสงค การสอนใหไดผลดีจึง
จําเปนตองฝกฝนตามทฤษฎี หลกัการ เทคนิค ท่ีไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางแพรหลาย 
 ทฤษฎีการเรียนรูจึงมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการสอนเปนอยางย่ิง เพราะผูสอนจะ
ดําเนินการสอนใหประสบผลสําเร็จจะตองเขาใจวิธีการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน และพัฒนาผูเรียนรอบดาน ซึ่งในบทนี้จะอธิบายถึง
ความหมาย องคประกอบ ลักษณะของทฤษฎีการเรียนรู รวมทั้งประเภทของทฤษฎีการเรียนรู และ 
การนําไปใชในการเรียนการสอน 

1. ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู  
 Shuell (2013)  อธิบายวา ทฤษฎีการเรียนรูสวนใหญเปนการพยายามอธิบายเก่ียวกับ
ปจจัยหรือตัวแปรที่เกี่ยวของที่ทําใหเกิดทฤษฎีนั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลวทฤษฎีการเรียนรูจะถูกพัฒนา
โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตรท่ีไดรับการพิสูจนตรวจสอบมากกวาเปนความคิดเห็นหรือ
ประสบการณสวนบุคคล  
 ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายวา ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory) หมายถึง 
ขอความรูที่พรรณนา อธิบาย ทํานายปรากฏการณตางๆ เกี่ยวกับการเรียนรู ซึ่งไดรับการพิสูจน 
ทดสอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และไดรับการยอมรับวาเช่ือถือได และสามารถนําไปนิรนัย
เปนหลักหรือกฎการเรียนรูยอยๆ หรือนําไปใชเปนหลักในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียนได 
ทฤษฎีโดยทั่วไปมักประกอบดวยหลักการยอยๆ หลายหลกัการ 
 อาจสรุปไดวา ทฤษฏีการเรียนรู (Learning Theory) หมายถึง ขอความรูที่ใชใน 
การพรรณนา อธิบาย หรืออางอิง ถึงที่มาและสาเหตุของการเกิดการเรียนรู ซึ่งไดรับการพิสูจน 
ตรวจสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และไดรับการยอมรับวาเช่ือถือได ทําใหสามารถนําไปใช
เปนหลักในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียนได 

2. คุณสมบตัขิองทฤษฎีการเรียนรู  
มีการอธิบายเก่ียวกับคุณสมบัติของทฤษฎีการเรียนรูไว ดังนี้ 

Dorin, Demmin and Gabel (2005) อธิบายวาทฤษฎีการเรียนรูมีความสําคัญตอ
การจัดการเรียนรูเพราะทฤษฎีการเรียนรูมีลักษณะสาํคัญ 3 ประการ คือ 

1. ทฤษฎีการเรียนรูสามารถอธิบายสิ่งท่ีเกิดขึ้นในการจัดการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่งๆ 
2. ทฤษฎีการเรียนรูสามารถอธิบายและทํานายพฤติกรรมได 
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3. ทฤษฎีการเรียนรูไมสามารถเกิดข้ึนไดหากยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเรียนรูใดๆ 

ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายวา ทฤษฎีที่ตั้งขึ้นจะถือวาเปนทฤษฎีไดจะตองมี
คุณสมบัติอยางนอย 3 ประการ คือ 

1. จะตองสามารถอธิบายความจริงหลกัของปรากฏการณที่เกิดขึ้นได 
2. จะตองสามารถนิรนัยความจริงหลักนั้นออกมาเปนกฎหรือขอความอื่นๆ ได  
3. จะตองสามารถทํานายปรากฏการณนั้นได 
โดย ทิศนา แขมมณี ไดอธิบายวา เมื่อเกิดกรณีที่สงสัยวา ขอความหรือทฤษฎีท่ีพบ

นั้น “เปนทฤษฎีหรือไม?” สามารถตรวจสอบโดยเทียบกับคุณสมบัติทั้ง 3 ขอดังกลาว หากขอความ
นั้นสามารถสามารถตอบคําถามทั้ง 3 ขอไดครบถวน จึงถือวาขอความนั้นเปนทฤษฎี 

3. ลักษณะของทฤษฎีการเรียนรู 
ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายวา ทฤษฎีเปนขอความที่กลาวบรรยายถึงปรากฏการณใด

ปรากฏการณหนึ่ง และใหคําอธิบายปรากฏการณนั้นรวมท้ังความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ใน
ปรากฏการณนั้น ซึ่งสามารถนําไปใชพรรณนาหรือบรรยาย (description) ขอความจริงตางๆ ใหเปนท่ี
เขาใจ หรือนําไปใชในการอธิบาย (explanation) ปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นก็ยัง
สามารถนําไปใชในการทํานาย (prediction) ปรากฏการณนั้นไดดวย 

ขอความที่เปนทฤษฎีนั้นมีหลายลักษณะ ไดแก 
1) ทฤษฎีที่อยูในลกัษณะของคํานิยาม (definition) 
2) ทฤษฎีที่อยูในลกัษณะของขอเสนอ (proposition) 
3) ทฤษฎีที่อยูในลกัษณะของกฎ (law/rule) 
4) ทฤษฎีที่อยูในลกัษณะของรูปแบบ (model)  

นอกจากทฤษฎีการเรียนรูจะมีลักษณะแตกตางกันไปแลวนั้น ทฤษฎีการเรียนรูที่สําคัญยัง
มีหลายทฤษฎี และมีการจัดจําแนกประเภทของทฤษฎีการเรียนรูท่ีแตกตางกันไป  

 
4. ประเภทของทฤษฎีการเรียนรู และการนําไปใชในการเรียนการสอน 

เนื่องจากแนวความคิดเรื่องการเรียนรูของมนุษยเปนสิ่งที่นักจิตวิทยา นักการศึกษาให
ความสนใจมาอยางตอเนื่อง โดยในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 นักวิชาการนักสวนใหญเริ่มตนสนใจ
ทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม ตอมาใหความสนใจเก่ียวกับกระบวนการคิดหรือกระบวนการทางสมอง 
ซึ่งเปนสวนสําคัญในการทําใหเกิดการเรียนรู จึงเกิดทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม หรือปญญานิยม 
โดยเปนฐานสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูที่นิยมกันในปจจุบัน ตอมานักวิชาการเริ่มใหความสนใจใน
เรื่องของจิตใจและความรูสกึของมนุษย ทําใหเกิดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม อยางไรก็ตาม
เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไปและแตละทฤษฎีตางก็มีขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกันไป ทําใหนักวิชาการได
เริ่มผสมผสานแนวคิดหลายแนวเขาดวยกัน จนเกิดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสานขึ้น จะเห็น
ไดวาในแตละยุคมีพัฒนาการของทฤษฎีการเรียนรูแตกตางกันไป  
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ทิศนา  แขมมณี (2559: 45), ชัยวัฒน  สุทธิรัตน (2554: 17) และ กชกร  ธิปตดี 
(2552) จึงไดแบงทฤษฎีการเรียนรูออกเปน 3 ชวง คือ  

(1)  ทฤษฎีการเรียนรูในชวงกอนคริสตศตวรรษที่ 20 ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูกลุมจิต
นิยม หรือกลุมเนนการฝกจิต หรือสมอง (Mental Discipline)  

(2)  ทฤษฎีการเรียนรูในชวงคริสตศตวรรษท่ี 20 ซึ่งเปนยุคที่เริ่มมีความเปนวิทยาศาสตร
มากขึ้น เกิดทฤษฎีการเรียนรูท่ีสําคัญๆ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
กลุมพุทธินิยมหรือความรูความเขาใจ (Cognitivism) กลุมมนุษยนิยม (Humanism) และกลุม
ผสมผสาน (Eclecticism)  

(3)  ทฤษฎีการเรียนรูและการสอนรวมสมัย (ยุคปจจุบัน) เชน ทฤษฎีพหุปญญา ทฤษฎี
การสรางความรู และทฤษฎีการเรียนรูแบบรวมมือ เปนตน 

 ในสวนนี้  จะอธิบายเพียงรายละเอียดสําคัญของทฤษฎีการเรียนรู ท่ี เกิด ข้ึนในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 20 และทฤษฎีรวมสมัย ซึ่งมีการจําแนกประเภทของทฤษฎีการเรียนรูในระยะ
ดังกลาวไวอยางหลากหลาย เชน 

Ashworth และคณะ (2004) แบงกลุมทฤษฎีการเรียนรูไวในบทความเรื่อง Learning 
Theories and Higher Education ออกเปน 5 ประเภท เรียงลําดับตามชวงเวลาในการเกิดทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorist) เชน ทฤษฎีการเรียนรูของ
นักจิตวิทยา เชน พาฟลอฟ (Pavlov), สกินเนอร (Skinner), ธอรนไดค (Thorndike), วัตสัน 
(Watson) เปนตน เปนกลุมทฤษฎีที่เกิดในชวงป ค.ศ. 1913 

2. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanist) เชน ทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว 
(Maslow), โรเจอร (Rogers) เปนตน เปนกลุมทฤษฎีที่เกิดในชวงป ค.ศ. 1961 

3. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยมหรือความรูความเขาใจ (Cognitivist) เชน ทฤษฎีการ
เรียนรูของออซูเบล (Ausubel), บรูเนอร (Bruner), กาเย (Gagne), โคหเลอร (Kohler) เปนตน 
เปนกลุมทฤษฎีท่ีเกิดในชวงป ค.ศ. 1967 

4. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมสังคม (Social learning) เชน ทฤษฎีการเรียนรูของแบนดูรา 
(Bandura), ไวก็อตสกี้ (Vygotsky), เพียเจต (Piaget) เปนตน เปนกลุมทฤษฎีท่ีเกิดในชวงป ค.ศ. 
1977 

5. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมคอนสตรัคติวิสต (Constructivist) ชน ทฤษฎีการเรียนรูของ 
ดิวอี้ (Dewey) เปนตน เปนกลุมทฤษฎีที่เกิดในชวงป ค.ศ. 1994 

 
The GSI Center (2016) แบงกลุมทฤษฎีการเรียนรูไวในเอกสารเรื่อง Overview of Learning 

Theories ออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะมุมมองเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรู ไดแก 
1. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เปนกลุมทฤษฎีการเรียนรูท่ีมอง

วาการเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจภายนอก เชน ทฤษฎีการเรียนรูของพาฟลอฟ (Pavlov), สกินเนอร 
(Skinner), ธอรนไดค (Thorndike), วัตสนั (Watson) เปนตน 
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2. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธิปญญานิยม หรือแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเชิงปญญา 
(Cognitive Constructivism)  เปนกลุมทฤษฎีการเรียนรูที่มองวาการเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจภายใน 
เชน ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต (Piaget)  

3. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมแนวคิดคอนสตรัคติวิสตเชิงสังคม (Social Cognitive 
Constructivism)  เปนกลุมทฤษฎีการเรียนรูท่ีมองวาการเรียนรูเกิดจากแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก 
เชน ทฤษฎีการเรียนรูของไวก็อตสก้ี (Vygotsky) 

จากการศึกษาการแบงประเภทของทฤษฎีการเรียนรูของนักการศึกษาดังกลาวขางตน จึงสรุป
เนื้อหาในสวนประเภทของทฤษฎีการเรียนรู และการนําไปใชในการเรียนการสอนในเอกสารฉบับนี้ ได 
5 ประเภท ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ประกอบดวย  
(1) ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike)  
(2) ทฤษฎีการเรียนรูของพาฟลอฟ (Pavlov) 
(3) ทฤษฎีการเรียนรูของวัตสัน (Watson)  
(4) ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner) 

2. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยมหรือกลุมความรูความเขาใจ (Cognitivism)  
(1) ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตัลท (Gestalt)  
(2) ทฤษฎีสนาม  
(3) ทฤษฎีเครื่องหมาย  
(4) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  
(5) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร   
(6) ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล 

3. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism)  
(1) ทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว  
(2) ทฤษฎีการเรียนรูของโรเจอรส  
(3) ทฤษฎีการเรียนรูของโคมส  

4. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสาน (Eclecticism)  
(1) ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย  

5. ทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัย (Contemporary)  
(1) ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
(2) ทฤษฎีพหุปญญา 
(3) ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง 

โดยทฤษฎีการเรียนรูแตละทฤษฎีมีรายละเอียด ดังนี้ 
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4.1  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  
4.1.1 ทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike)  

ทฤษฎีการเช่ือมโยง (Connectionism Theory) เปนแนวความคิดของ  
Edward L. Thorndike  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(1) หลักทฤษฎ ี
ธอรนไดค (Edward L. Thorndike) เชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก (trial and error) 
ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะการเรียนรูคือการแกปญหา หรือมีสถานการณเกิดข้ึนใหตองแกไข เม่ือ
เกิดการเรียนรูแลวบุคคลจะใชรูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว และจะพยายามใช
รูปแบบนั้นเช่ือมโยงกับสิ่งเราในการเรียนรูตอไปเรื่อยๆ 

ธอรนไดคสรุปการเรียนรู ดังนี้ (Hergenhahn and Olson, 1993 อางถึงใน  
ทศินา  แขมมณี, 2552) 

1) กฎแหงความพรอม (Low of Readiness) การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี
ถาผูเรียนมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ 

2) กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การฝกหัดหรือกระทําบอยๆ
ดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวรถาไมไดกระทําซ้ําบอยๆ การเรียนรูนั้นจะไมคงทน
ถาวร และในท่ีสุดอาจลืมได 

3) กฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจาก 
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ความม่ันคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น หากไดม ี
การนําไปใชบอยๆ หากไมมีการนําไปใชอาจมีการลืมเกิดขึ้นได 

4) กฎแหงผลกระทํา (Law of Effect) เมื่อบุคคลไดรับผลที่พึงพอใจ
ยอมอยากจะเรียนรูตอไป แตถาไดรับผลกระทําที่ไมพึงพอใจ จะไมอยากเรียนรู ดังนั้น การไดรับผลที่
พึงพอใจ จึงเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู 

กฎแหงผลกระทํา (Law of Effect) ของธอรนไดคมีอิทธิพลมากทาง
การศึกษา เขาเปนคนแรกของกลุม “reinforcement theorists” ที่เนนใหเห็นความสําคัญของ 
การใหรางวัลมากกวาการลงโทษ  

(2) การนําไปใช 
 หลกัการจัดการเรียนการสอนตามกฎของ ธอรนไดค มีดังนี้ 

1. ในการจัดการเรียนการสอน ครูตองคํานึงถึงความพรอมของ
นักเรียนเปนสาํคัญ โดยกอนจะเริ่มดําเนินการสอน ครูตองเตรียมตัวใหพรอมและกระตุนใหเด็กพรอม
ที่จะเรียนเสียกอน โดยมีการนําเขาสูบทเรียนทุกครั้งประมาณ 10 นาที เพื่อสรางบรรยากาศให
นักเรียนอยากรูอยากเรียน และเช่ือมโยงความรูเดิมมาสูความรูใหม  

2. นําการเสริมแรงเชนการใหรางวัลมาใชในการจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
โดยหาสิ่งที่นักเรียนตองการมาเปนเครื่องลอเพื่อชวยกระตุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน 
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3. ในการพัฒนาดานทักษะ ครูควรจัดใหนักเรียนมีโอกาสในการฝกฝน 
หรอืทําซ้ําอยางสมํ่าเสมอ และครูควรใหขอมูลยอนกลับในการฝกทักษะนั้นๆ ครูมีการใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม การชมในจุดเดน แนะนําในจุดดอยเพื่อใหการฝกปฏิบัติครั้งตอไปดีขึ้นกวาเดิม  

4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนแบบลองผิดลองถูกบาง จะชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูในวิธีการแกปญหา จดจําการเรียนรูได เชน การสอนโดยใชบทเรียนสําเร็จรูป
ซึ่งเปนบทเรียนที่มีสื่อประสม และมีแบบฝกหัดใหเลือกตอบ เม่ือนักเรียนทําไดจะมีเสียงปรบมือและ
เกิดความภาคภูมิใจในการการทําสิ่งตางๆดวยตนเอง 

5. หลีกเลี่ยงการทําใหนักเรียนวิตกกังวล ไมเปรียบเทียบนักเรียนกับ
เพื่อนๆ ทําใหนักเรียนรูสกึดอย หรือไมลงโทษตอหนาเพื่อนๆ 

4.1.2 ทฤษฎีการเรียนรูของพาฟลอฟ (Pavlov) 
(1) หลักทฤษฎี 
 พาฟลอฟ (Pavlov) เปนนักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย ไดรับรางวัลโนเบล (Nobel 

Prize) จากการวิจัยเรื่อง “สรีรวิทยาของการยอยอาหาร” ในการวิจัย พาฟลอฟสังเกตสุนัขมีน้ําลาย
ไหลออกมา แคเห็นผูทดลองนําอาหารมาให พาฟลอฟสนใจในพฤติกรรมน้ําลายไหลของสุนัขกอนที่
จะไดรับอาหาร จึงไดคิดศึกษาเรื่องนี้อยางเปนระเบียบ และไดทําวิจัยข้ึน พาฟลอฟไดพบหลักการ
เรียนรูที่เรียกวา “Classical conditioning” จากการทดลองโดยการสั่นกระดิ่งกอนท่ีจะเอาอาหาร  
(ผงเนื้อ) ใหแกสุนัข เวลาระหวางการสั่นกระดิ่งและใหผงเนื้อแกสุนัข จะตองเปนเวลาท่ีกระชั้นชิดมาก 
ทําซ้ําควบคูกันกลายครั้ง และในทีสุดหยุดใหอาหารเพียงแตสั่นกระดิ่ง ปรากฏวาสุนัขก็ยังคงมีน้ําลาย
ไหลได ปรากฏการณนี้เรียกวา พฤติกรรมของสุนัขถูกวางเงื่อนไข หรือที่เรียกวาสุนัขเกิดการเรียนรู
แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 

 พาฟลอฟจึงสรุปวาการเรียนรูของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการตอบสนองตอสิ่งเราที่วาง
เงื่อนไข (conditioned stimulus) เช่ือมโยงกับการเรียนรูของมนุษย ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยเกิดจากการวางเงื่อนไขที่ตอบสนอง
ความตองการทางธรรมชาติ 

2) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยสามารถเกิดข้ึนไดจากสิ่งเราที่
เชื่อมโยงกับสิ่งเราตามธรรมชาติ 

3) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยที่เกิดจากสิ่งเราที่เชื่อมโยงกับสิ่งเรา
ตามธรรมชาติจะลดลงเรื่อยๆ และหยุดลงในที่สุดหากไมไดรับการตอบสนองตามธรรมชาติ 

4) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยตอสิ่งเราที่เ ช่ือมโยงกับสิ่งเรา
ธรรมชาติจะลดลงและหยุดไปเมื่อไมไดรับการตอบสนองตามธรรมชาติ และจะกลับปรากฏขึ้นไดอีก
โดยไมตองใชสิ่งเราธรรมชาติ 

5) มนุษยมีแนวโนมที่จะรับรูสิ่งเราที่มีลักษณะคลายๆกัน และจะตอบสนอง
เหมือนๆ กัน 
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6) บุคคลมีแนวโนมที่จะจําแนกลักษณะของสิ่งเราใหแตกตางกันและเลือก
ตอบสนองไดถูกตอง (เมื่อใชเสียงกระดิ่ง เสียงฉ่ิง หรือเสียงอ่ืนๆ เปนสิ่งเรา แตใหอาหารสุนัขพรอม
เสียงกระด่ิงเทานั้น สุนัขจะน้ําลายไหลเมื่อไดยินเสียงกระดิ่ง สวนเสียงอื่นๆ จะไมทําใหสุนัขน้ําลาย
ไหล) 

7) ความเขมขนของการตอบสนองจะลดลงเมื่อบุคคลไดรับแต สิ่งเราท่ีวาง
เงื่อนไขอยางเดียว หรือความสัมพันธของสิ่งเราหางกันออกไป เชน ถาสั่นกระดิ่งแลวไมใหอาหาร 
ทําซ้ํากันหลายๆครั้ง ในท่ีสุดอาการน้ําลายไหลของสนุัขจะหยุด (Extinction) 

8) เมื่อเกิดการเรียนรูจากการวางเงื่อนไขแลว หากมีสิ่งเราคลายๆ กับสิ่ง
เราที่วางเงื่อนไขมากระตุน อาจทําใหเกิดการตอบสนองท่ีเหมือนกันได (Generalization) 

9) หากมีการใชสิ่งเราท่ีวางเงื่อนไขหลายแบบ แตมีการใชสิ่งเราท่ีไมวาง
เ งื่ อน ไข เข าคู กั บสิ่ ง เ ร า ท่ี ว า ง เ งื่ อนไขอย า ง ใดอย า งหนึ่ ง เท านั้ น  ก็ สาม า รถช ว ยให เ กิ ด 
การเรียนรูไดโดยสามารถแยกความแตกตางและเลือกตอบเฉพาะสิ่งเราที่วางเงื่อนไขเทานั้นได 
(Discrimination) 

(2) การนําไปใช 
1) ในวิชาที่ยาก ครูไดนําความตองการทางธรรมชาติของผูเรียนมาเปนสิ่ง

เราสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ตัวอยางเชน ถาเด็กชอบรับประทานขนม ในการทบทวน
บทเรียน นักเรียนคนใดตอบคําถามในเนื้อเรื่องไดถูกตอง ก็จะไดรับขนมเปนของรางวัล 

2) การเขียนศัพทยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษามักจะเขียนผิดเปน
ประจํา อาจใชวิธีเสนอสิ่งที่จะสอนไปพรอมๆ กับสิ่งเราที่ผูเรียนชอบตามธรรมชาติ ตัวอยางเชน ครูรู
วานักเรียนชอบอานนิทาน ครูจึงใหนักเรียนเขียนศัพทยากที่พบในนิทานนั้นไปพรอมๆ กับการอาน
นิทาน 

3) การนําเรื่องท่ีสอนไปแลวมาสอนใหมสามารถชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู
ตามทีต่องการได 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนใหตอเนื่องและมีลักษณะคลายคลึงกัน
สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น เพราะมีการถายโยงประสบการณเดิมกับประสบการณ
ใหม เชน นักเรียนเกิดการเรียนรูวาเมื่อตอบคําถามทายบทเรียนของครูไดจะไดขนม นักเรียนมี
แนวโนมที่จะสนองตอบตอทุกๆ คําถาม ที่ครูถามคลายกับเวลาที่ครูถามคําถามทายบทเรียน 

5) การเสนอสิ่งเราใหชัดเจนในการสอน จะสามารถชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูและตอบสนองไดชัดเจนขึ้น 

6) ครูใชการเสริมแรงในการเปลี่ยนเจตคติที่ไมดีตอการเรียนของนักเรียน 
เชน 

นักเรียน ไมชอบ เรียนหนังสอื ทํากิจกรรมในชั้นเรยีน 
นักเรียน ชอบ เลนเกม ทํากิจกรรมดวยกัน/แขงขันกัน 
ใหนักเรียน เลนเกม ทํากิจกรรมดวยกัน/แขงขันกัน ในชวงเรียนหนังสอื หรือทํากิจกรรมในช้ันเรียน 
ตอมานักเรยีน ชอบ เรียนหนังสอื ทํากิจกรรมในชั้นเรยีน 
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4.1.3 ทฤษฎีการเรียนรูของวัตสัน (Watson)  
(1) หลักทฤษฎี 

วัตสัน (Watson) ไดนําความคิดของ พาฟลอฟ มาทําการทดลองกับคน เพ่ือ
จะศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของคนโดยทําการทดลองใหเด็กคนหนึ่งอายุ 11 เดือน เลนกับหนูขาว 
และขณะที่เด็กกําลังจะจับหนูขาว ก็เกิดเสียงดังสนั่นจนเด็กตกใจรองไห หลักจากนั้นเด็กจะกลัวและ
รองไหเมื่อเห็นหนูขาว ถึงแมจะไมมีเสยีงดังเกิดขึ้นก็ตาม ตอมาทดลอง โดยนําหนูขาวมาใหเด็กดู โดย
แมจะกอดเด็กไว จากนั้นเด็กก็จะคอยๆหายกลัวหนูขาว 

ในสถานการณนี้เด็กเกิดการเรียนรูชนิดเช่ือมโยงระหวางเสียงดัง ซึ่งทําให
เด็กเกิดความกลัวขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งครั้งแรกเด็กไมกลัว แตเมื่อนํามาคูกับเสียงดัง เด็กเกิด 
การเชื่อมโยงระหวาง เสียงดังกับหนู ในท่ีสุดทําใหเด็กกลัวได 

วัตสันจึงสรุปการเรียนรูของมนุษย ดังนี ้
1) พฤติกรรมเปนสิ่งท่ีสามารถควบคุมใหเกิดข้ึนได โดยการควบคุม 

สิ่งเราที่วางเงื่อนไขใหสัมพันธกับสิ่งเราตามธรรมชาติ และการเรียนรูจะคงทนถาวรหากมีการใหสิ่งเรา
ที่สมัพันธกันนั้นควบคูกันไปอยางสม่ําเสมอ 

2) เม่ือสามารถทําใหเกิดพฤติกรรมใดๆไดก็สามารถลดพฤติกรรมนั้น
ใหหายไปได 

(2) การนําไปใช 
1) ในการสรางพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนควรพิจารณา

สิ่งจูงใจหรือสิ่งเราท่ีเหมาะสมกับภูมิหลังและความตองการของผูเรียนมาใชเปนสิ่งเราควบคูไปกับ 
สิ่งเราที่วางเงื่อนไข เชน ถาตองการใหเด็กตอบคําถามของครู ครูควรตั้งคําถามใหเด็กตอบโดยแสดง
ทาทางท่ีใหความอบอุนใจและใหกําลังใจแกเด็ก จะทําใหเด็กเกิดความมั่นใจในการตอบคําถาม และ
ถาครูใชวิธีการนี้ซ้ําๆ อยางสมํ่าเสมอ เด็กจะเกิดการเรียนรูและมีความคงทนในการแสดงพฤติกรรม 

2) การลบพฤติกรรมท่ีไมพึงปรารถนา สามารถทําไดโดยหาสิ่งเราตามธรรมชาติ
ที่ไมไดวางเงื่อนไขมาชวย เชน หากผูเรียนไมชอบทําการบานวิชาภาษาไทย ครูอาจใชความเปนมิตร 
เปนกันเอง ใหความดูแลเอาใจใสและใหความชวยเหลืออยางใกลชิด สิ่งเราตามธรรมชาติเหลานี้
สามารถชวยเปลี่ยนพฤติกรรมได 

4.1.4 ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner) 
(1) หลักทฤษฎี 

สกินเนอร (Skinner, 1904) เปนผูคิดสราง Skinner box และ teaching 
machines นอกจากนี้ยังเปน ผูตั้งทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant conditioning) ขึ้น 
ซึ่งมีหลกัการวา “การเรียนรูเกิดจากการที่บุคคลไดมีการกระทําแลวไดรับการเสริมแรง” เชน นักเรียน
ทํางานเรียบรอยแลวไดรับคําชมเชยจากครู ทําใหเกิดความภาคภูมิใจอยากจะทําใหดียิ่งข้ึน 

จากการทดลองสกินเนอรนําหนูขาวที่หิวจัดมาใสไวใน Skinner box หนูขาวจะว่ิง
ไปมาเพื่อหาอาหาร จนกระทั่งหนูขาวใชเทาหนาแตะคานเพียงเบาๆปรากฏวาหลอดไฟฟาสวางและมี
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อาหารหลนลงมา หนูขาวก็ไดกินอาหารสมความปรารถนา อาหารเปนตัวเสริมแรง ท่ีทําใหเกิดการวาง
เงื่อนไขแบบการกระทํา การทดลองครั้งตอๆ มาหนูขาวจะแตะคานถี่ข้ึน และหนูขาวไดเรียนรูวาถา
แตะคานแลวจะไดกินอาหาร ตอจากนั้น สกินเนอรเปลี่ยนการทดลอง งดการใหอาหารหนูขาวเม่ือกด
คาน แตยังมีเสียงดังแกรกตามปกติ ปรากฏวาหนูขาวกดคานตออีกเพียง 2-3 ครั้งก็เลิกกด 

สกินเนอรจึงสรุปวาการเรียนรูเกิดจากการกระทําของผูเรียน ดังนี้ 
1) การกระทําใดๆ ถาไดรับการเสริมแรง จะมีแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้นอีก สวน 

การกระทําที่ไมมีการเสริมแรง แนวโนมที่ความถ่ีของการกระทํานั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด 
2) การเสริมแรงที่เปลี่ยนไปทําใหการตอบสนองคงทนกวาการเสริมแรงที่

ตายตัว 
3) การลงโทษทําใหเรียนรูไดเร็วและลืมเร็ว (จากการทดลองท่ีใหหนูขาวท่ีหิวจัด

ใสกรงแลวช็อตดวยไฟฟา หนูจะว่ิงพลานจนออกมาได เมื่อจับหนูใสเขาไปใหมมันจะวิ่งพลานอีก จํา
ไมไดวาทางไหนคือทางออก) 

4) การใหแรงเสริมหรือใหรางวัลเมื่อสิ่งมีชีวิตทําพฤติกรรมที่ตองการ สามารถ
ชวยปรับหรือปลูกฝงนิสัยที่ตองการได 

(2) การนําไปใช 
 1. ในการสอน การใหการเสริมแรงตามการเรียนรูแบบการกระทํา (Operant 

conditioning) การเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ การเสริมแรงทางบวก เปนการท่ีคน
แสดงพฤติกรรมแลวไดรับสิ่งที่พึงพอใจ เชน คําชม เงิน ขนม โอกาสที่จะไดเลนอยางอิสระฯลฯ ตัว
เสริมแรงจึงเปนไดท้ังรูปธรรม และนามธรรม 

 2. การเสริมแรงทางลบ เปนการดึงเอาสิ่งเราลบ หรือสิ่งท่ีทําใหผูเรียนไมพึง
พอใจหรือไมตองการออกไป เชน นักเรียนที่มีเจตคติท่ีไมดีในการเรียนวิชาภาษาไทย มักจะขาดเรียน
บอยๆ และไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย ผลท่ีตามมาคือ การสอบตก ซึ่งเปนผลที่นักเรียนไมตองการ 
หรือเปนการลงโทษ เพื่อหลีกเลี่ยงการสอบตกนักเรียนจึงเขาเรียนสม่ําเสมอและทํางานสงทุกครั้ง ผล
สุดทายก็สอบผาน เรียกวา เปนการใหแรงเสริมทางลบ 

 3. การเวนระยะการเสริมแรงอยางไมเปนระบบ หรือเปลี่ยนรูปแบบการเสริมแรง
จะทําใหการตอบสนองของผูเรียนคงทนถาวร 
 

4.2  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยมหรือกลุมความรูความเขาใจ (Cognitivism)  
ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยมหรือกลุมความรูความเขาใจมุงพฤติกรรมดาน 

พุทธิพิสัยเปนพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ  

4.2.1 ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมเกสตัลท (Gestalt)  
(1) หลักทฤษฎี 

ในขณะที่นักจิตวิทยาอเมริกันกําลังสนใจจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม ซึ่งเนนวา
จิตวิทยาเปนศาสตรแหงพฤติกรรม ในประเทศเยอรมันมีนักจิตวิทยากลุมเกสตอลท คําวา Gestalt 
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เปนภาษาเยอรมัน หมายความวา Pattern หรือ Configuration ซึ่งหมายถึง สวนรวมมากกวาผลรวม
ของสวนยอย ในการรับรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราสามารถจะบงชี้สวนยอยได แตนักจิตวิทยากลุมเกสตอลทเนน
ความสัมพันธของสวนยอย การเปลี่ยนแปลงของสวนยอยสวนใดสวนหนึ่งจะมีผลตอสวนรวม 
นักจิตวิทยากลุมเกสตอลทประกอบดวย Kohler, Koffka และ Wertheimer   

ทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยากลุมเกสตัลทเชื่อวา 
1. การเรียนรูเปนกระบวนการทางความคิดซึ่งเปนกระบวนการภายในตัวของ

มนุษย 
2. บุคคลจะเรียนรูจากสิ่งเราที่เปนสวนรวมไดดีกวาสวนยอย 
3. การเรียนรูเกิดขึ้นได 2 ลักษณะ คือ 

3.1 การรับรู (Perception) การรับรูเปนกระบวนการที่บุคคลใชประสาท
สัมผัสรับสิ่งเราแลวถายโยงเขาสูสมองเพื่อผานเขาสูกระบวนการคิด สมองหรือจิตจะใชประสบการณ
เดิมตีความหมายของสิ่งเราและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกไปตามที่สมอง/จิต ตีความหมาย 

3.2 การหย่ังเห็น (insight) เปนการคนพบหรือการเกิดความเขาใจใน
ชองทางแกปญหาอยางฉับพลันทันที อันเนื่องจากผลการพิจารณาปญหาโดยสวนรวม และการใช
กระบวนการทางความคิดและสติปญญาของบุคคลนั้น 

4. กฎการจัดระเบียบการรับรู (perception) เปนการแปลความหมายจาก
การสัมผัสดวยอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 สวน คือ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวหนัง การรับรูทางสายตาจะประมาณ
รอยละ 75 ของการรับรูท้ังหมด ดังนั้น กลุมทฤษฎีเกสตัลทจึงจัดระเบียบการรับรูโดยการแบงเปน 7 
กฎ  ดังนี ้

4.1 กฎการรับรูสวนรวมและสวนยอย (Law of Pragnanz) ประสบการณ
เดิมมีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคล การรับรูของบุคคลตอสิ่งเราเดียวกันอาจแตกตางกันได เพราะ 
การใชประสบการณเดิมมารับรูสวนรวมและสวนยอยตางกัน 

4.2 กฎแหงความคลายคลึง (Law of Similarity) สิ่งเราใดที่มีลักษณะ
เหมือนกัน หรือคลายคลงึกัน บุคคลมักรับรูเปนพวกเดียวกัน 

4.3 กฎแหงความใกลเคียง/ใกลชิด (Law  of Proximity) สิ่งเราท่ีมี
ความใกลเคียงกันบุคคลมักรับรูเปนพวกเดียวกัน และถาทุกสิ่งทุกอยางเทากัน  สิ่งที่อยูใกลชิดกันจะ
ถูกรับรูดวยกัน   

4.4 กฎแหงความสมบูรณ (Law of Closure) แมสิ่งเราที่บุคคลรับรูจะยัง
ไมสมบูรณ แตบุคคลสามารถรับรูในลักษณะสมบูรณได ถาบุคคลมีประสบการณเดิมในสิ่งเรานั้น  

4.5 กฎแหงความตอเนื่อง สิ่งเราที่มีความตอเนื่องกัน หรือมีทิศทางไปใน
แนวเดียวกัน บุคคลมักรับรูเปนพวกเดียวกัน หรือเรื่องเดียวกัน หรือเปนเหตุเปนผลกัน  

4.6 บุคคลมักมีความคงที่ในความหมายของสิ่งท่ีรับรูตามความเปนจริง 
กลาวคือ เม่ือบุคคลรับรูสิ่งเราในภาพรวมแลวจะมีความคงที่ในการรับรูสิ่งนั้นในลักษณะเปนภาพรวม
ดังกลาว ถึงแมวาสิ่งเรานั้นจะไดเปลี่ยนแปรไปเมื่อรับรูในแงมุมอ่ืน เชน เม่ือเห็นปากขวดกลมเรา
มักจะเห็นวามันกลมเสมอ ถึงแมวาในการมองบางมุม ภาพที่เห็นจะเปนรูปวงรีก็ตาม  
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4.7 การรับรูของบุคคลอาจผิดพลาด บิดเบือน ไปจากความเปนจริงได 
เนื่องมาจากลักษณะของการจัดกลุมสิ่งเราที่ทําใหเกิดการลวงตา 

5. การเรียนรูแบบหย่ังเห็น (insight)  
 โคหเลอร(Wolfgang Kohler) ไดทําการทดลองขังลิงชิมแพนซีที่ ช่ือ 

“สุลตาน” ไวในกรงพรอมทอนไมขนาดสั้นยาวตางๆ กัน นอกกรงไดแขวนกลวยไวหวีหนึ่งไกลเกินกวา
ที่ลงิจะเอื้อมหยิบได ซึ่งลิงก็ไดใชวิธีการตางๆ เพื่อใหไดกินกลวย เชน เอื้อมมือหยิบ สงเสียงรอง เขยา
กรง ปนปาย จนกระทั่งการหยิบไมมาเลน ในท่ีสุดลิงก็สามารถใชไมสอยกลวยมากินได  สรุปไดวา ลิง
มีการเรียนรูแบบหย่ังเห็น เปนการคนพบหรือเกิดความเขาใจในชองทางแกปญหาอยางฉับพลันทันที 
อันเนื่องมาจากผลการพิจารณาปญหาโดยสวนรวมและการใชกระบวนการทางความคิดและสติปญญา
ของอบุคคลนั้นในการเชื่อมโยงประสบการณเดิมกับปญหาหรือสถานการณท่ีเผชิญ ดังนั้น ปจจัย
สําคัญของการเรียนรูแบบหย่ังเห็นก็คือประสบการณ หากมีประสบการณสะสมไวมาก การเรียนรูแบบ
หย่ังเห็นก็จะเกิดขั้นไดมากเชนกัน 

(2) การนําไปใช 
ใชเปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
1. การสงเสริมกระบวนการคิดใหผูเรียน เนื่องจากกระบวนการคิดเปน

กระบวนการสาํคัญในการเรียนรู จึงเปนสิ่งจําเปนและเปนสิ่งสําคัญในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  
2. การสอนโดยการเสนอภาพรวมใหผูเรียนเห็นและเขาใจกอนการเสนอ

สวนยอยจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  
3. การสงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณ เพราะการไดรับประสบการณที่

หลากหลายจะชวยใหผูเรียนสามารถคิดแกปญหาและคิดริเริ่มไดมากขึ้น  
4. การจัดประสบการณใหม ใหมีความสัมพันธกับประสบการณเดิมของ

ผูเรียนจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดีและงายขึ้น  
5. การจัดระเบียบสิ่งเราท่ีตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี คือ การจัด

กลุมสิ่งเราที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันไวเปนกลุมเดียวกัน  
6. ในการสอน ครูไมจําเปนตองเสียเวลาเสนอเนื้อหาทั้งหมดท่ีสมบูรณ ครู

สามารถเสนอเนื้อหาแตเพียงบางสวนได หากผูเรียนสามารถใชประสบการณเดิมมาเติมใหสมบูรณ  
7. การเสนอบทเรียนหรือเนื้อหาควรจัดใหมีความตอเนื่องกันจะชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และรวดเร็ว  
8. การสงเสริมใหผู เรียนไดรับประสบการณท่ีหลากหลาย จะชวยให

นักเรียนเกิดการเรียนรูแบบหย่ังเห็นไดมากขึ้น 

4.2.2 ทฤษฎีสนาม  
(1) หลักทฤษฎี 

เคิรท เลวิน (Kurt Lewin) เปนผูริเริ่มทฤษฎีนี้ คําวา Field มาจากแนวคิด
เรื่อง Field of Force โดยแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูของทฤษฏีนี้ คือ การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือบุคคลมี
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แรงจูงใจหรือแรงขับที่จะกระทําใหไปสูจุดหมายปลายทางที่ตนตองการ หลักการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฏีนี้เนนการเขาไปอยูใน “โลก” ของผูเรียน การสรางแรงจูงใจหรือแรงขับโดยการจัดสิ่งแวดลอม
ทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาใหดึงดูดความสนใจและสนองความตองการของผูเรียนเปนสิ่งจําเปนใน 
การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยทฤษฎีการเรียนรูตามหลกัทฤษฎีสนาม เชื่อวา  

1) พฤติกรรมของคนมีพลังและทิศทาง สิ่งใดท่ีอยูในความสนใจและ
ความตองการนั้นจะมีพลังเปนบวก (+) สิ่งที่นอกเหลือจากความสนใจ จะมีพลังเปนลบ (-) ในขณะ
ใดขณะหนึ่งคนทุกคนจะมี  “โลก” หรือ “อวกาศชีวิต” (Life space) ของตน ซึ่งจะประกอบไปดวย 
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) คือ สถานท่ี และสิ่งแวดลอมอื่นๆ รวมทั้งสิ่งแวดลอม
ทางจิตวิทยา (phychological environment) ไดแก แรงขับ (drive) แรงจูงใจ (motivation) เปาหมาย
หรือจุดหมายปลายทาง (goal) รวมทั้งความสนใจ (interest)  

2) การเรียนรูเกิดขึ้นเม่ือบุคคลมีแรงจูงใจหรือแรงขับที่จะกระทําให
ไปสูจุดหมายปลายทางท่ีตนตองการ 

(2) การนําไปใช 
1. การชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จําเปนตองอาศัยการทําความเขาใจ 

“โลก” ของผูเรียนวา ผูเรียนมีจุดมุงหมายและความตองการอะไร อะไรเปนเปนบวก (+) และอะไร
พลังเปนลบ (-) ของเขา และพยายามจัดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมท่ีจะชวยใหผูเรียนไปสูจุดหมาย  

2. การจัดการเรียนรู ให เข าไปอยู ใน “โลก” ของผู เรียน โดยการจัด
สิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและจิตวิทยาใหดึงดูดความสนใจและสนองความตองการของผูเรียน เปน
สิ่งจําเปนในการจัดการเรียนการสอน  

3. การสรางแรงจูงใจ  และ/หรือแรงขับที่จะทําใหผูเรียนไปสูทิศทางหรือ
จุดหมายที่ตองการ เปนสิ่งที่จําเปนในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

4.2.3 ทฤษฎีเครื่องหมาย 
(1) หลักทฤษฎี 

ทอลแมน (Tolman) กลาววา  “การเรียนรูเกิดจากการใชเครื่องหมาย เปน
ตัวชี้ทางใหแสดงพฤติกรรมไปสูจุดหมายปลายทาง” ทฤษฎีของทอลแมนสรุปไดดังนี้  

1. ในการเรียนรูตางๆ ผูเรียนมีการคาดหมายรางวัล (reward expectancy) 
หากรางวัลท่ีคาดวาจะไดรับไมตรงตามความพอใจและความตองการ ผูเรียนจะพยายามแสวงหารางวัล
หรือสิ่งที่ตองการตอไป  

2. ขณะที่ผูเรียนพยายามจะไปใหถึงจุดหมายปลายทางท่ีตองการ ผูเรียนจะ
เกิดการเรียนรูเครื่องหมาย สัญลักษณ สถานท่ี (place learning) และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีเปนเครื่องช้ีทางตาม
ไปดวย  

3. ผูเรียนมีความสามารถที่จะปรับการเรียนรูของตนไปตามสถานการณที่
เปลี่ยนไป จะไมกระทําซ้ําๆ ในทางที่ไมสามารถสนองความตองการหรือวัตถุประสงคของตน  
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4. การเรียนรูที่เกิดขึ้นในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น บางครั้งจะไมแสดงออก
ในทันที  อาจจะแฝงอยูในตัวผูเรียนไปกอนจนกวาจะถึงเวลาที่เหมาะสม หรือจําเปนจึงจะแสดงออก 
(latent learning) 

แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูของทฤษฏีนี้ คือ  การเรียนรูเกิดจากการใช
เครื่องหมายเปนตัวชี้ทางใหแสดงพฤติกรรมไปสูจุดหมายปลายทาง  หลักการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฏีนี้เนนการสรางแรงขับและ/หรือแรงจูงใจใหผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายใดๆ  โดยใช
เครื่องหมาย  สัญลักษณหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่เปนเครื่องช้ีทางควบคูไปดวย  

(2) การนําไปใช 
1. การสรางแรงขับ และ/หรือแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับผูเรียนจะกระตุนให

ผูเรียนพยายามไปใหถึงจุดมุงหมายที่ตองการ  
2. ในการสอนใหผู เ รี ยนบรรลุจุด มุ งหมายใดๆ นั้น  ครูควรให

เครื่องหมาย สญัลักษณ หรือสิ่งอื่น ๆ ท่ีเปนเครื่องช้ีทางควบคูไปดวย  
3. การปรับเปลี่ยนสถานการณการเรียนรู  สามารถชวยใหผู เรียน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนได  
4. การเรียนรูบางอยางอาจยังไมสามารถแสดงออกไดในทันที การใช

วิธีการทดสอบหลายๆ วิธี ทดสอบบอยๆ หรือติดตามผลระยะยาว จึงเปนสิ่งจําเปนในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูในลักษณะนี ้

4.2.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต  
(1) หลักทฤษฎี 

เพียเจต (Piaget) เปนนักจิตวิทยาผูสรางทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา
ขึ้น ตามความคิดของเพียเจต ปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาดานสติปญญาและความคิด คือ การที่คนเรา
มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และการปะทะสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมนี้ มี
ผลทําใหระดับสติปญญาและความคิดมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา สิ่งสําคัญท่ีสุดที่
แนวความคิดของเพียเจต ถูกนําไปใชในทฤษฎีการเรียนรู คือ เพียเจตแสดงใหเห็นวามนุษยไมไดเกิด
มาพรอมกับสติปญญา แตมนุษยตองพัฒนาสติปญญาของตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 
ความรูไมใชสิ่งที่ดูดซับได แตจะถูกสรางขึ้นในสมองมนุษยโดยผานการกระทํา  

อยางไรก็ตาม เพียเจตเชื่อวาพัฒนาการเปนสิ่งที่เปนไปตามธรรมชาติ ไม
ควรท่ีจะเรงเด็กใหขามจากพัฒนาการขั้นหนึ่งไปสูอีกขั้นหนึ่ง เพราะจะทําใหเกิดผลเสียแกเด็ก แต 
การจัดประสบการณสงเสริมพัฒนาการของเด็กในชวงท่ีเด็กกําลังจะพัฒนาไปสูขั้นท่ีสูงกวา สามารถ
ชวยใหเด็กพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเนนความสําคัญของการเขาใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
มากกวาการกระตุนเด็กใหมีพัฒนาการเร็วขึ้น  สรุปไดวา พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายไดโดย
ลําดับระยะพัฒนาการทางชีววิทยาที่คงท่ี และปรากฏใหเห็นโดยปฏิสัมพันธของเด็กกับสิ่งแวดลอม 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตมีสาระสรุปได ดังนี้  
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    1. พัฒนาการทางสติปญญาของบุคคลเปนไปตามวัยตางๆ เปน
ลําดับขั้น ดังนี ้ 
 1.1)  ขั้นรับรูดวยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) เปน
ขั้นพัฒนาการในชวงอายุ 0-2 ป ความคิดของเด็กวัยนี้ข้ึนกับการรับรูและการกระทํา เด็กยึดตัวเอง
เปนศูนยกลาง และยังไมสามารถเขาใจความคิดเห็นของผูอ่ืน  
 1.2)  ข้ันกอนปฏิบัติการคิด (Preoperational Period)  เปนขั้น
พัฒนาการในชวงอายุ 2-7 ป ความคิดของเด็กวัยนี้ยังขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ ยังไมสามารถที่
จะใชเหตุผลอยางลึกซึ้ง แตสามารถเรียนรูและใชสัญลักษณได การใชภาษา แบงเปนขั้นยอยๆ 2 ขั้น 
คือ  
      1.2.1) ขั้นกอนเกิดความคิดรวบยอด (Pre-Conceptual 
Intellectual Period) เปนขั้นพัฒนาการในชวงอายุ 2-4 ป  
      1.2.2) ขั้นการคิดดวยความเขาใจของตนเอง (Intuitive 
Thinking Period) เปนพัฒนาการในชวงอายุ 4-7 ป  
          1.3) ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) 
เปนขั้นพัฒนาการในชวงอายุ 7-11 ป เปนขั้นท่ีการคิดของเด็กไมขึ้นกับการรับรูจากรูปรางเทานั้น 
เด็กสามารถสรางภาพในใจ และสามารถคิดยอนกลับได และมีความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของ
ตัวเลขและสิ่งตาง ๆ ไดมากขึ้น  

1.4) ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) 
เปนขั้นพัฒนาการในชวงอายุ 11-15 ป เด็กสามารถคิดสิ่งที่เปนนามธรรมได และสามารถคิด
ตั้งสมมติฐานและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรได  
    2) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกตางจากผูใหญ  
    3) กระบวนการทางสติปญญามีลกัษณะดังนี้  
 3.1) ก า ร ซึ ม ซั บ ห รื อ ก า ร ดู ด ซึ ม  (assimilation) เ ป น
กระบวนการทางสมองในการรับประสบการณ เรื่องราว และขอมูลตางๆ เขามาสะสมเก็บไวเพื่อใช
ประโยชนตอไป  
 3.2) ก า ร ป รั บ แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ  (accommodation) คื อ 
กระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณเดิมและประสบการณใหมใหเขากันเปนระบบหรือ
เครือขายทางปญญาท่ีตนสามารถเขาใจได เกิดเปนโครงสรางทางปญญาใหมขึ้น  
 3.3) การเกิดความสมดุล (equilibration) เปนกระบวนการท่ี
เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ หากการปรับเปนไปอยางผสมผสานกลมกลืนก็จะกอใหเกิดสภาพที่มีความ
สมดุลขึ้น หากบุคคลไมสามารถปรับประสบการณใหมและประสบการณเดิมใหเขากันได ก็จะเกิด
ภาวะความไมสมดุลขึ้น ซึ่งจะกอนใหเกิดความขัดแยงทางปญญาขึ้นในตัวบุคคล  
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(2) การนําไปใช 
1. ในการพัฒนาผูเรียน ควรคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของ

ผูเรียนและจัดประสบการณใหเหมาะสมกับพัฒนาการนั้น ไมควรบังคับใหผูเรียนทําในสิ่งที่ยังไม
พรอม หรือยากเกินพัฒนาการตามวัย  เพราะจะกอใหเกิดเจตคติที่ไมดีได  

2. การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัย สามารถ
ชวยใหผูเรียนพัฒนาไปสูพัฒนาการขั้นสงูขึ้นได  

3. ผูเรียนแตละคนมีพัฒนาการแตกตางกัน ถึงแมอายุจะเทากัน แต
ระดับพัฒนาการอาจไมเทากัน ดังนั้นจึงไมควรเปรียบเทียบผูเรียน ควรใหอิสระในการเรียนรูและ
พัฒนาความสามารถตามระดับพัฒนาการของผูเรียน  

4. ในการสอนควรใชสิ่งที่เปนรูปธรรม เพื่อชวยใหผูเรียนเขาใจลักษณะ
ตางๆ ไดดีขึ้น แมในพัฒนาการชวงการคิดแบบรูปธรรม เด็กจะสามารถสรางภาพในใจได แตการสอน
ที่ใชอุปกรณที่เปนรูปธรรมจะชวยใหผูเรียนเขาใจแจมชัดขึ้น  

5. การใหความสนใจและสังเกตผูเรียนอยางใกลชิด จะชวยใหไดทราบ
ลักษณะเฉพาะตัวของผูเรียน  

6. การสอนผูเรียนในวัยเด็กเล็ก ผูเรียนจะรับรูสวนรวม (Whole) ได
ดีกวาสวนยอย (part) ดังนั้น ครูจึงควรสอนภาพรวมกอนแลวจึงแยกสอนทีละสวน  

7. ในการสอน ควรเริ่มจากสิ่งท่ีผูเรียนคุนเคยหรือมีประสบการณมา
กอนแลวจึงเสนอสิ่งใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา การทําเชนนี้จะชวยใหกระบวนการซึมซับและ
จัดระบบความรูของผูเรียนเปนไปดวยดี  

8. การเปดโอกาสใหผูเรียนไดรับประสบการณ และมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมมากๆ ชวยใหเด็กดูดซึมขอมูลเขาสูโครงสรางทางสติปญญาของเด็กอันเปนการสงเสริม
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก 

4.2.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร   
(1) หลักทฤษฎี 

บรูเนอร (Bruner) เปนนักจิตวิทยาซึ่งมีความเชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการ
ที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยตนเองคลายกับแนวคิดของเพียเจตแตก็มีจุดเนนวาการ
เรียนรูท่ีดีท่ีสุด คือ การเรียนรูที่ใหผูเรียนคนพบความรูนั้นดวยตนเอง (Discovery learning) ดังนั้น
วิธีการสอนท่ีบรูเนอร เสนอแนะ คือ การสอนที่ใหนักเรียนคนพบดวยตนเอง  

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอรมีสาระสรุปได ดังนี้   
1) การจัดโครงสรางของความรู ใหมีความสัมพันธ  และสอดคลองกับ

พัฒนาการทางสติปญญาของผูเรียน มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน  
2) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับระดับความพรอม

ของผู เรียน และสอดคลองกับพัฒนาการทางสติปญญาของผู เรียนจะชวยใหการเรียนรู เกิด
ประสิทธิภาพ  
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3) การคิดแบบหย่ังรู (intuition) เปนการคิดหาเหตุผลอยางอิสระท่ีสามารถ
ชวยพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคได  

4) แรงจูงใจภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จใน 
การเรียนรู  

5) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยแบงไดเปน 3 ขั้นใหญๆ คือ  
5.1) ขั้นการเรียนรูจากการกระทํา (Enactive Stage) คือ ขั้นของ 

การเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสรับรูสิ่งตางๆ การลงมือกระทําชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูดี  
การเรียนรูเกิดจากการกระทํา  

5.2)  ขั้นการเรียนรูจากความคิด (Iconic Stage) เปนขั้นที่เด็กสามารถ
สรางมโนภาพในใจได และสามารถเรียนรูจากภาพแทนของจริงได  

5.3) ขั้นการเรียนรูสัญลักษณและนามธรรม (Symbolic Stage) เปนขั้น
การเรียนรูสิ่งท่ีซับซอนและเปนนามธรรมได  

6) การเรียนรูเกิดขึ้นไดจากการที่คนเราสามารถสรางความคิดรวบยอด หรือ
สามารถจัดประเภทของสิ่งตางๆ ไดอยางเหมาะสม  

7) การเรียนรูที่ไดผลดีท่ีสุด คือ การใหผูเรียนคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
(discovery learning)  

(2) การนําไปใช 
นําไปใชเปนพื้นฐานในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
1. กระบวนการคนพบการเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ดีมี

ความหมายสําหรับผูเรียน  
2. การวิเคราะหและจัดโครงสรางเนื้อหาสาระการเรียนรูใหเหมาะสมเปน

สิ่งที่จําเปนท่ีตองทํากอนการสอน  
3. การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ชวยใหสามารถสอน

เนื้อหาหรือความคิดรวบยอดเดียวกันแกผูเรียนทุกวัยได โดยตองจัดเนื้อหาความคิดรวบยอดและวิธี
สอนใหเหมาะสมกับข้ันพัฒนาการของผูเรียน  

4. ในการเรียนการสอนควรสงเสริมใหผูเรียนไดคิดอยางอิสระใหมากเพื่อ
ชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียน  

5. การสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เปนสิ่งจําเปนในการจัด
ประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน  

6. การจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับข้ันพัฒนาการทางสติปญญา
ของผูเรียน จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี  

7. การสอนความคิดรวบยอดใหแกผูเรียนเปนสิ่งจําเปน  
8. การจัดประสบการณใหผูเรียนไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง สามารถ

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดด ี
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4.2.6 ทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมายของออซูเบล 
(1) หลักทฤษฎี 

ออซูเบล (Ausubel) เปนนักจิตวิทยาผูตั้งทฤษฎีการเรียนรูอยางมีความหมาย 
(Theory of meaningful verbal learning) โดยอธิบายวา การเรียนรูประกอบดวย 2 กระบวนการ คือ 
การสรางมโนมติ (Concept formation) กับการดูดซึมมโนมติ (Concept assimilation) การสรางมโน
มติเปนการแยกลักษณะสําคัญท่ีเหมือนๆ กันของวัตถุหรือเหตุการณตางๆ ออกมารวมสรางขึ้นเปน
มโนมติ สวนการดูดซึมมโนมติ คือ การเรียนมโนมติจากการสรางความสัมพันธของคําจํากัดความเขา
กับโครงสรางความรูเดิม 

ออซูเบล อธิบายวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดถาผูเรียนเคยมีความรูพ้ืนฐานที่จะ
เช่ือมโยงเขากับความรูใหมได ซึ่งจะทําใหการเรียนรูสิ่งใหมนั้นเปนการเรียนรูที่มีความหมาย  
(Meaningful learning) แตหากผูเรียนตองเรียนรูสิ่งใหมที่ไมมีพื้นฐานมากอนเลย หรือเปนการเรียนรู
ที่ไมเกี่ยวกับความรูเดิมเลย  เรียกวาการเรียนแบบทองจํา (Rote learning) ออซูเบลเห็นวาการเรียนที่
จะชวยใหเด็กแกปญหาไดดีนั้น คือ ใชวิธีการเรียนแบบรับเอา (Reception learning) แทนที่จะเปน
การเรียนแบบคนพบ โดยเชื่อวา เชื่อวา  การเรียนรูจะมีความหมายแกผูเรียน  หากการเรียนรูนั้น
สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีรูมากอน   

หลกัการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี้  คือ  มีการนําเสนอความคิดรวบ
ยอดหรือกรอบมโนทัศน  หรือกรอบแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแกผูเรียนกอนการสอนเนื้อหาสาระ
นั้นๆ  จะชวยใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาสาระนั้นอยางมีความหมาย 

(2) การนําไปใช 
มีการนําเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทัศน  หรือกรอบแนวคิดใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งแกผูเรียนกอนการสอนเนื้อหาสาระนั้นๆจะชวยใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาสาระนั้น
อยางมีความหมาย 

 
4.3  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism)  

4.3.1 ทฤษฎีการเรียนรูของมาสโลว  
(1) หลักทฤษฎี 

มาสโลว (Maslow, 1970) ไดอธบิายแนวความคิดเก่ียวกับ “ระดับความตองการ
ของมนุษย” โดยอธิบายวา โดยธรรมชาติแลวมนุษยมีความตองอยู 5 ระดับ เรียงจากระดับพ้ืนฐาน ไป
จนถึงระดับสูงสุด และนําเสนอแนวคิดที่สําคัญเก่ียวกับความตองการของมนุษยวา กอนที่มนุษยจะมี
ความตองการขั้นสงู ความตองการขั้นต่ําจะตองไดรับการตอบสนองเสียกอน  

โดยทั่วไปเม่ือมีการนําเสนอแนวคิดเรื่องระดับความตองการของมนุษย ตาม
ทฤษฎีของมาสโลว มักจะใชแผนภูมิประมิดประกอบการอธิบายเพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายขึ้น ดัง
ภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 ระดับความตองการของมนุษย ตามทฤษฎีของมาสโลว 
ที่มา https://medium.com/@hwabtnoname/maslow-s-hierarchy-of-needs-vs-the-max-neef-

model-of-human-scale-development-9ebebeabb215 

(2) การนําไปใช 
  มาสโลวแบงระดับความตองการของมนุษยออกเปน 5 ขั้นจากระดับพื้นฐาน

ไปถึงระดับสูง คือ ขั้นที่ 1 ความตองการทางสรีระ  ข้ันที่ 2 ความตองการความปลอดภัย ขั้นท่ี 3 
ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ขั้นที่ 4 ความตองการที่จะรูจักวาตนเองมีคา และ
ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเจริญเติบโตหรือพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของตน และไดเสนอแนะวา หาก
ความตองการขั้นพ้ืนฐานไดรับการตอบสนองแอยางเพียงพอแลว มนุษยจะสามารถพัฒนาตนเองไปสู
ระดับขั้นท่ีสูงขึ้นไปได  

  ทิศนา   แขมมณี (2553) นําเสนอหลักการสอนตามทฤษฎีนี้ สรุปไดดังนี ้
1. การเขาใจความตองการขั้นพื้นฐานจะสามารถเขาใจพฤติกรรมของบุคคล

ไดดวย 
2. ถาตองการใหผูเรียนเรียนรูไดดี จําเปนตองตอบสนองความตองการข้ัน

พื้นฐานใหไดเสียกอน 
3. ผูสอนตองรูวาผูเรียนแตละคนมีความตองการอยูในระดับใด เพ่ือจะ

สามารถตอบสนองไดตามระดับความตองการ 

4.3.2 ทฤษฎีการเรียนรูของโรเจอร  
(1)  หลักทฤษฎี 

โรเจอร (Carl Roger) นําเสนอทฤษฎีการเรียนรู สรุปไดวา มนุษยจะเรียนรู
ไดดีในสภาพแวดลอมที่ตนรูสึกผอนคลายและปลอดภัย ในบริบทของการเรียนการสอนเนนใหผูเรียน
เปนสําคัญครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู และ เนนความสําคัญของการ
เรียนรูกระบวนการ (ทิศนา   แขมมณี: 2553) 

5. ความตองการที่จะเจริญเติบโตหรือพัฒนาเต็มท่ีตาม
ศักยภาพของตน  
 

4. ความตองการที่จะรูจักวาตนเองมีคา 
 

3. ความตองการความรักและเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ 
 

2. ความตองการความปลอดภัย 
 
 
 
 

1. ความตองการทางสรีระ 



56 

สุรางค   โควตระกูล (2554) สรุปหลกัการเรียนรูที่ (Roger) เสนอไว 10 
ประการ ไดแก 

1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู 
2. การเรียนรูจะเกิดข้ึนเม่ือ เนื้อหานั้นมีความหมาย และ มีความสัมพันธกับ

จุดมุงหมายในชีวิตผูเรียน 
3. ผูเรียนจะมีกลไกตอตานการเรียนรูที่กระทบกระเทือนตอความเปนตัวของ

ตัวเอง 
4. หากความกระทบกระเทือนจากเนื้อหา (external Treats) ลดลง ผูเรียน

จะคอยๆเปดใจยอมรับได 
5. หาก external Treats มีอิทธิพลนอย ผูเรียนจะยอมรับประสบการณใหมนั้น 
6. การเรียนรูท่ีสําคัญเกิดจากการลงมือทํา (learning by doing) 
7. การมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู จะชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้น 
8. ถาผูเรียนตองการเรียนรูดวยตนเองจะทําใหอยากเรียนรูมากข้ึนตลอดเวลา 
9. ควรสงเสริมใหผูเรียนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อสงเสริม 

ความเปนอิสระ มีความเชื่อมั่นในตนเองและความคิดสรางสรรค 
10. มุงเนนใหผูเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูของตน (Process of learning)  

(2) การนําไปใช 
 นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ 

จัดการเรียนรูที่คํานึงถึงประโยชนของผูเรียนเปนหลัก โดยมีความเช่ือพื้นฐานวาผูเรียนแตละคนมี
ศักยภาพในการเรียนรูที่แตกตางกัน ดังนั้นสิ่งท่ีครูตองคํานึงถึงเปนอันดับแรก คือ ประโยชนที่ผูเรียน
จะไดรับจากการจัดการเรียนรู 

 นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมเช่ือวา บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู คือ 
บรรยากาศที่ผูเรียนมีความรูสึกปลอดภัย และ มีความทาทายในระดับเหมาะสมท่ีจะเรียนรู การจัดช้ัน
เรียนใหมีบรรยากาศท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูจึงเปนแนวปฏิบัติหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดีขึ้น 

4.3.3 ทฤษฎีการเรียนรูของโคมส  
(1) หลักทฤษฎี 

โคมส (Combs) นําเสนอทฤษฎีการเรียนรูวา มนุษยจะมีการ “รับรู” ความจริง
ที่แตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแรงขับภายใน ประสบการณ และ การเลือกรับรูความจริงที่สัมพันธกับ
เปาหมายของตน เพราะฉะนั้นการรับรูความจริง หรือ การรับรูเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ของบุคคล
จึงมีความแตกตางกัน  

(2) การนําไปใช 
คํานึงถึงความรูสึกของผูเรียน สรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู เพราะความรูสึก

และการรับรูของผูเรียนมีความสําคัญตอการเรียนรูมาก (ทิศนา   แขมมณี, 2559) 
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4.4  ทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสาน (Eclecticism)  
4.4.1 ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย  

ทฤษฎีการเรียนรูแบบผสมผสานมีวิวัฒนาการมาจากทฤษฎีการเรียนรูกอน
ศตวรรษท่ี 20 กับทฤษฎีการเรียนรูในศตวรรษที่ 20 โดยกานเย (Gagne') เปนผูพัฒนาแนวคิดนี้ขึ้น
จากทฤษฎีการเรียนรูพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีพุทธินิยม กลุมเกสตัลท 

(1) หลักทฤษฎ ี
กานเยไดใหความหมายของการเรียนรู วา  เปนการเปลี่ยนอัชฌาสัย 

(Diposition) หรือสมรรถภาพ ซึ่งการเปลี่ยนนี้จะคงอยู เปนเวลานานและไมใชการเปลี่ยนที่
เนื่องมาจากกระบวนการเจริญเติบโต (Gagne', 1985 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 2548) และ 
การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อภาวะภายในและภายนอกเหมาะสม ภาวะภายนอก หมายถึง สิ่งเรา
ภายนอก สวนภาวะภายใน หมายถึง สิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรูแลวเก็บไวในความจําระยะยาว 

ทฤษฎีการเรียนรูแบบผสมผสานของกานเยจะมีพื้นฐานจากความสามารถใน
การเรียนรู หรือสมรรถภาพในการเรียนรู (Learning Outcome) 5 ประการ คือ (สุรางค โควตระกูล, 
2548; Dennis, 2004; (5) Elliott, Kratochwill, Cook, & Travers, 2000; Seng, Parsons, 
Hinson, & Sardo-Brown, 2003) 

1. Verbal Information คือ ความสามารถดานการเรียนรูภาษาหรือ
ขอเท็จจริงท่ีเปนวจนสัญลักษณหรือภาษา หมายถึง ผลการเรียนรูท่ีแสดงออกโดยการพูด การเขียน 
การพิมพ หรือการเขียนรูป จะเห็นไดจากการท่ีผูเรียนสามารถใหสัญลักษณบอกความหมายโดยการใช
ภาษาอธิบายปรากฏการณตางๆ ตามธรรมชาติหรือความคิด ความจริง (Facts) รวมท้ังกฎเกณฑ  

2. Intellectual Skills คือ ความสามารถดานทักษะทางสติปญญา สามารถ
คิดหาเหตุผลได โดยทักษะทางสติปญญาจะเริ่มจากงายไปยาก การเรียนรูสิ่งท่ียากและซับซอน
จําเปนตองมีความรูพื้นฐาน ซึ่งสามารถแบงตามลําดับได ดังนี้  

2.1 การเรียนรู การเฟนจําแนก (Discrimination Learning) หมายถึง 
การเรียนรูความแตกตางและสามารถจะเฟนจําแนกสิ่งเรา แมวาสิ่งเราจะมีความคลายคลึงกันมาก และ
สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสิ่งเรานั้นๆ ไดแตกตางกัน เชน คนที่สามารถจะบอกไดวา
รถยนตเปนรถโตโยตาหรือฮอนดา โดยไมเห็นเครื่องหมายที่ติดไว นอกจากนีอ้าจจะบอกไดวา รถยนต
บริษัทเดียวกันมีรูปรางคลายกัน บางครั้งเรียกการเรียนรูประเภทนี้วา (Multiple Discrimination) 

2.2 ความคิดรวบยอดรูปธรรม (Concept Learning) หมายถึง การเรียนรู
ความคิดรวบยอดรูปธรรม เปนการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถจัดกลุมสิ่งของ ความคิด หรือสิ่งแวดลอม 
ที่ดูเผินๆ จะมีลักษณะไมเหมือนกันใหอยูนกลุมเดียวกัน โดยใหเกณฑท่ีอาจรวมเปนกลุมเดียวกันได 
หรือใชคําจํากัดความเปนหลกัในการจัดกลุม 
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2.3 กฎเกณฑ (Rule Learning) หมายถึง การเรียนรูกฎเกณฑตางๆ 
โดยมีการเขาใจอยางมีความหมาย จะเห็นไดจากการแสดงพฤติกรรมตอบสนองของผูเรียนท่ีจะ
สามารถนําความคิดรวบยอดมาตั้งเปนกฎเกณฑ และนําไปใชเปนหลกัการท่ัวๆ ไป  

2.4 กฎเกณฑขั้นสูง (High-Order Rule Learning หรือ Problem 
Solving) หมายถึง การเรียนรู ท่ีจะตองอาศัยทักษะในการคิดท่ีจะรวมหรือหาความสัมพันธของ
กฎเกณฑหรือหลักการเชิงผสมตั้งแต 2 อยางขึ้นไป และนําไปแกปญหาได 

3. Cognitive Strategies คือ ความสามารถดานการรูและเขาใจ สามารถ
รับรู เรียนรูและจดจํา เปนเครื่องมือที่สําคัญมากที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง
อิสระ ต้ังแตการใสใจเลือกรับรู การประมวลขอมูล สารสนเทศ การจดจํา การคิดคน หรือการเรียกสิ่ง
ที่เรียนรูแลวมาใช การวิเคราะหปญหา การตีความหมายของปญหา และสามารถกําหนดวางแผนการ
แกปญหาภายในใจ 

4.  Motor Skills คือ ความสามารถดานทักษะ การเคลื่อนไหว สามารถ
ปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ เปนทักษะในการใชสวนตางๆ ของรางกายและกลามเนื้ออยางคลองแคลว 
และดวยความเที่ยงตรงในการเคลื่อนไหว สวนมากทักษะดานนี้มักจะเรียนรู มีวุฒิภาวะกอนเขา
โรงเรียนอนุบาล อยางไรก็ตามทักษะดานการเคลื่อนไหวท่ีซับซอนมีความสัมพันธกับทักษะทางดาน
สติปญญามาก เชน ผูที่จะเรียนขับรถยนตหรือเครื่องบิน ผูเรียนจะตองเขาใจกระบวนการที่จะทําใหรถ
เคลื่อนหรือเครื่องบินบินไดเสียกอน 

5. Attitude คือ ความสามารถดานเจตคติ ทัศนคติ ซึ่ งเปนพื้นฐานใน 
การแสดงออกหรือปฏิบัติตอสิ่งอ่ืน โดยอาจเปนไดทั้งทางบวกและทางลบ ผูเรียนที่มีเจตคติบวกตอวิชา
ใดวิชาหนึ่งจะชอบวิชานั้นและทําคะแนนไดดี ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเรียนรู ประกอบดวยสวนที่เปนความรูคิด
หรือสติปญญา ความรูสึกและพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Triandis, 1971 อางถึงใน สุรางค โควตระกูล, 
2548) 

(2) การนําไปใช 
จากเงื่อนไขการเรียนรูที่ เปนลําดับขั้นตอนตอเนื่องกัน 8 ลําดับขางตน 

Gagne ไดแปลงรูปแบบกระบวนการในการจัดการขอมูล (Information processing model) เปนลําดับ
ขั้นตอนในการจัดการเรียนรู เรียกวา “Phases of Learning” (Seng, Parsons, Hinson, & Sardo-
Brown, 2003) ซึ่งประกอบดวย 9 ขั้นตอน คือ (ทิศนา แขมมณี, 2559; กชกร ธิปตติ, 2552; 
Seng, Parsons, Hinson, & Sardo-Brown, 2003) 

1. Gaining attention: สรางความสนใจ เปนข้ันที่ทําใหผูเรียนเกิด 
ความสนใจในบทเรียน เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นท้ังจากสิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผูเรียน
เองดวย ครูอาจใชวิธีการสนทนา ใชคําถามกระตุนความอยากรูของผูเรียน สรางความทาทายที่มี
ความหมายและมีความเกี่ยวของในปจจุบัน หรืออาจใชวัสดุอุปกรณตางๆ ที่กระตุนใหผูเรียนตื่นตัว 
และมีความสนใจที่จะเรียนรู 

2. Providing/Informing learner with objective: แจงจุดประสงค เปน
การบอกใหผูเรียนทราบถึงเปาหมายหรือผลที่จะไดรับจากการเรียน โดยจุดประสงคนี้สามารถเปน



59 

เปาหมายทั่วไปที่กําหนดโดยผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนเห็นประโยชนในการเรียน เห็นแนวทางของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ทําใหผูเรียนวางแผนการเรียนของตนเองได นอกจากนั้นยังสามารถชวยใหครู
ดําเนินการสอนตามแนวทางท่ีจะนําไปสูจุดหมายไดเปนอยางด ี

3. Stimulating recall of prerequisite knowledge: กระตุนใหผูเรียน
ระลึกถึงความรูเดิมท่ีจําเปน เปนการทบทวนความรูเดิมที่จําเปนตอการเช่ือมโยงใหเกิดการเรียนรู 
และสรางความรูใหม เนื่องจากการเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่อง การเรียนรูความรูใหมตองอาศัย
ความรูเกาเปนพื้นฐาน อาจใชวิธีการสรางแผนที่ความคิดเพื่อใหผูเรียนเกิดการเชื่อมโยง 

4. Presenting the stimulus material: เสนอบทเรียนใหม เปนการเริ่ม
กิจกรรมของบทเรียนใหมโดยใชวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีเหมาะสมมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกใหนักเรียนในการเรียนรู โดยวัสดุหรือสื่อการเรียนรูท่ีใชอาจเปนวัสดุที่
แทจริง หรือเว็บไซต บล็อก และผูสอนควรใหชองวางเพ่ือใหนักเรียนสรางความรู  

5. Providing the learning guidance: ใหแนวทางการเรียนรู เปนการชวย
ใหผูเรียนสามารถทํากิจกรรมดวยตนเอง ผูสอนอาจแนะนําวิธีการกิจกรรม ใหขอช้ีแนะ แนะนําแหลง
คนควาเปนการนําทาง ใหแนวทางใหผูเรียนไดไปคิดเอง ใหผูเรียนมีการรวมเครือขายการสรางความรู 

6. Eliciting performance: ใหลงมือปฏิบัติ เปนการใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค โดยอาจสนับสนุนใหมีการ
ติดตอสื่อสารผานการใชงานเครือขายทางสงัคม หรือ social network 

7. Providing feedback: ใหขอมูลปอนกลับ เปนข้ันที่ผูสอนใหขอมูล
เก่ียวกับผลการปฏิบัติกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผูเรียนแสดงออก อาจมีการต้ังหรือสรางหองสนทนา
สําหรับใหขอมูลและทํางานรวมกัน รวมท้ังอนุญาตใหนักเรียนสะทอนการเรียนรูของตนเองได 

8. Assessing the performance: ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตาม
จุดประสงค เปนขั้นการวัดและประเมินวาผูเรียนสามารถเรียนรูตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว
เพียงใด ซึ่งอาจทําการวัดโดยการใชขอสอบ แบบสังเกต การตรวจผลงาน หรือการสัมภาษณ โดย
เลือกใชวิธีการที่หลากหลายและสอดคลองตามพฤติกรรม หรือสมรรถนะท่ีจุดประสงคกําหนดไวและ
อาจใหผูเรียนประเมินตนเองความกาวหนาของตนเองได 

9. Enhancing retention and transfer: สงเสริมความแมนยําและ 
การถายโอนการเรียนรู เปนการสรุป การย้ํา ทบทวนการเรียนที่ผานมาเพื่อใหผูเรียนมีพฤติกรรม 
การเรียนรูท่ีฝงแนนขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้อาจเปนแบบฝกหัด การใหทํากิจกรรมเพ่ิมพูนความรู รวมทั้ง
การใหทําการบาน การทํารายงาน หรือหาความรูเพิ่มเติมจากความรูที่ไดในช้ันเรียน 
 จากทฤษฎีการเรียนรูแบบผสมผสานดังกลาว จะเห็นไดวา ความสามารถในการเรียนรู 
หรือสมรรถภาพในการเรียนรู (Learning Outcome) 5 ประการ รวมทั้งเงื่อนไขการเรียนรูที่เปนลําดับ
ขั้นตอนตอเนื่องกัน 8 ลําดับ และลาํดับขั้นตอนในการจัดการเรียนรูท้ัง 9 ขั้นตอน มีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหครบท้ัง 3 ดาน โดยสามารถวิเคราะหไดดังตาราง 

 



60 

ตารางที่ 3 จุดเนนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบผสมผสาน ของ Gagne' 

Domain จุดเนนตามทฤษฎีการเรียนรูแบบผสมผสาน ของ Gagne' (Eclectic) 
ความรู
ความเขาใจ 

- การเชื่อมโยงความรู  
- การตอบสนองตอสิ่งเรา  
- การเรียนรูมโนทัศน 
- การสรางกฎ  

1. สรางความสนใจ  
2. แจงจุดประสงค  
3. กระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิมท่ี
จําเปน  
4. นําเสนอบทเรียนใหม  
5. ใหแนวทางการเรียนรู  
6. ใหลงมือปฏิบัติ  
7. ใหขอมูลปอนกลับ  
8. ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูตาม
จุดประสงค  
9. สงเสริมความแมนยําและการถายโอน
การเรียนรู 

ทักษะ
กระบวนการ 

- การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 
- การปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญ 
- การปฏิบัติในการแกปญหา 

เจตคติ เนนการจําแนกแยกแยะสิ่งเรา และ
การตอบสนองตอสิ่งเราท่ีแตกตางกัน
ไป 

 
4.5  ทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัย (Contemporary)  

4.5.1 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอมูล 
(1) หลักทฤษฎี 

ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลผลขอมูล เปนทฤษฎีท่ีสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปญญาของมนุษย โดยใหความสนใจเก่ียวกับการทํางานของ
สมอง 

แนวคิดท่ีสําคัญของทฤษฎีนี้  คือ กระบวนการทํางานของสมองมี 
ความคลายคลึงกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอร โดยมีกระบวนการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ 

1. การรับขอมูล (Input) โดยผานทางอุปกรณ หรือเครื่องรับขอมูล 
2. การเขารหัส (Encoding) โดยอาศัยชุดคําสั่งหรือซอฟแวร 
3. การสงขอมูลออก (Output) โดยผานทางอุปกรณ 
คลอสไมเออร (Klausmeier) ไดอธิบายกระบวนการประมวลขอมูลโดย

เริ่มจากการรับขอมูลจากสิ่งแวดลอมและสิ่งเราตางๆ ผานประสาทสัมผัส (Sensory memory) 
ประสาทสัมผัสจะใชเวลาประมาณ 1 วินาทีในการรับขอมูลใหม ซึ่งเปนการรับรูที่คงอยูช่ัวขณะของ
ขอมูลจากประสาทรับความรูสึกหลงัจากที่สิ่งเราถูกเอาออกไป การรับรูนี้จะถูกลืมไปหากบุคคลไมรูจัก
หรือไมใสใจสิ่งเรานั้น ในทางตรงกันขาม หากบุคคลรูจักและใสใจ สิ่งเรานั้นจะไดรับการบันทึกไวใน
ความจําระยะสั้น (Short-Term)อยางไรก็ตามความจําระยะสั้นจะมีระยะเวลาในการจําจํากัดประมาณ 
2-3 วินาที และบุคคลจะสามารถจดจําสิ่งท่ีไมเก่ียวของเชื่อมโยงกันได 5-9 สิ่งเทานั้น เพราะฉะนั้น
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หากบุคคลตองการใหสิ่งเราหรือขอมูลที่รับเขามาสามารถใชงานไดตองใชวิธีการตางๆ ในการจํา เชน 
การทองจํา การจัดกลุมความสมัพันธ เปนตน 

หากบุคคลตองการเก็บขอมูลนั้นไวใชงานในระยะยาว จําเปนตองอาศัย
การเขารหัสขอมูล (Encoding) เพ่ือเก็บขอมูลไวในความจําระยะยาว (Long-Term memory) ซึ่ง
จําเปนตองใชวิธีการตางๆ เขามาชวย เชนเดียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพความจําระยะสั้น ความจําท่ี
บันทึกไวในความจําระยะยาวแบงเปน 2 ประเภท ไดแก ความจําเกี่ยวกับภาษา และความจําเกี่ยวกับ
เหตุการณ หรือความจําที่เก่ียวกับภาษาและความจําประเภทกลไกเคลื่อนไหว และหากจําเปนตองนํา
ขอมูลจากความจําระยะยาวมาใช บุคคลตองถอดรหัสขอมูล (Decoding) เพื่อใหสามารถใชขอมูลได
อยางถูกตองเหมาะสมตอไป 

(2) การนําไปใช 
1) เปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู ไดแก (1) รูปแบบการเรียน

การสอนโดยใชผังกราฟก (Graphic Organizer Instructional Model) (2) รูปแบบการเรียนการสอน
เทคนิคความจํา (Mnemonics Model / Memory Assisted Model) 

2) เปนพ้ืนฐานในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
(1) นําเสนอสิ่งเราท่ีผูเรียนรูจัก จะทําใหผูเรียนสนใจและเชื่อมโยง

ความรูได 
(2) จัดสิ่งเราใหตรงกับความสนใจของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนใสใจ 
(3) ใชวิธีการตางๆ เพ่ือชวยใหผู เรียนจดจําไดดีในชวงภาวะ

ความจําระยะสั้น เชน การทองจํา การจัดหมวดหมู 
(4) การทําใหผูเรียนจําไดนานตองเขารหัส (encoding) เพ่ือใหไป

อยูในหนวยความจําระยะยาว  
(5) ผูสอนควรใช ตัวกระตุนตางๆ เชน วาจา การกระทํา เปน

ตัวกระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมใหบุคคลนําความรูมาใชประโยชน การที่บุคคลไมสามารถระลึก
ไดเกิดจากการลืม 

(6) กระบวนการท้ังหมดถูกควบคุมดวย metacognition ผูเรียนที่
ควบคุม metacognition ไดดีจะทําใหสั่งการสมองไดดีดวย 

(7) ฝกใหผูเรียนจดบันทึก ฝกกระบวนการคิดกระบวนการจดจํา 
และใหความสนใจตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล 

4.5.2 ทฤษฎีพหุปญญา 
(1) หลักทฤษฎี 

โฮเวิรด การดเนอร (Howard Gardner) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแหง
มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดศึกษาศักยภาพและความถนัดของคนแลวจําแนก
ปญญาดานตางๆของมนุษยออกเปน 8 ดาน ตามทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple 
Intelligences) โดยใหคําจํากัดความของคําวา “ปญญา” ไวดังนี ้
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             “ “ปญญา คือความสามารถท่ีจะคนหาและแกปญหาและ
สรางผลผลติที่มีคุณคาเปนที่ยอมรับในสังคม”” 

การดเนอร ไดอธิบายลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปญญา ไวดังนี ้
1. มนุษยมีความสามารถทางปญญาแบงออกไดอยางนอย 8 ดาน ไดแก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ภาพที่ 9 พหุปญญา 
                               ท่ีมา http:// sites.google.com/site/cblcyberethics57/classroom 

(1) ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) 
(2) ปญญาด านตรรกะและคณิ ตศาสตร   (Logical-– 

Mathmatical Intelligence) 
(3) ปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual-Spatial Intelligence) 
(4) ปญญาด านร า ง กายและกา ร เคลื่ อ น ไหว  (Bodily-

Kinesthetic Intelligence) 
(5) ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) 
(6) ปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 
(7) ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
(8) ปญญาดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

  ปจจุบัน การดเนอรไดเพิ่มปญญาดานอ่ืนๆ เพิ่มเติมอีกไดแก ปญญา
ทางดานการดํารงอยูของชีวิต หรือดานจิตนิยม (Existential Intelligence) ซึ่งเปนปญญาที่เกี่ยวกับ
การดํารงอยูของมนุษย การหาความหมายของชีวิต เขาใจความสัมพันธของโลกทางกายภาพกับโลก
ของจิตใจ มีความเขาใจในสัจธรรมของชีวิต เปนตน กับปญญาทางดานจิตวิญญาณ  

2. จากการศึกษาเรื่องสมอง ปญญามีลักษณะเฉพาะดาน 
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3. คนทุกคนมีสติปญญาท้ัง 8 ดานท่ีอาจจะมากนอยแตกตางกันไป 
บางคนอาจจะสูงทุกดานบางคนอาจจะสงูเพียงดาน หรือสองดาน สวนดานอื่น ๆ ปานกลาง 

4. ทุกคนสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสงูขึ้นถึงระดับใชการไดถา
มีการฝกฝนที่ดี มีการใหกําลังใจที่เหมาะสม ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

5. ปญญาดานตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันได เชนในการดํารงชีวิต
ประจําวันเราอาจตองใชปญญาในดานภาษาในการพูด อาน เขียน ปญญาดานคิดคํานวณ ในการคิด 
เงินทอง ปญญาดานมนุษยสัมพันธในการพบปะเขาสังคม ทําใหตนเองมีความสุขดวยการใชปญญา
ดานการเขาใจตนเอง  

6. ปญญาแตละดานจะมีความสามารถในหลายๆ ทาง ยกตัวอยางเชน
คนที่อานหนังสือไมออกก็ไมไดหมายความวาไมมีปญญาทางภาษา แตเขาอาจจะเปนคนเลาเรื่องท่ีเกง
หรือพูดไดนาฟง 

(2) การนําไปใช 
การนําทฤษฎีพหุปญญาไปใชในการจัดการเรียนรู คือ ครูผูสอนควรจัดให

ผูเรียนไดเรียนรูจากการศึกษาคนความในสภาพที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการและ 
ความถนัดของผูเรียน โดยครูผูสอนเปนผูท่ีคอยชี้แนะใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถที่สอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริง และในการจัดการเรียนรูแตละครั้ง ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูทั้งเกี่ยวกับภาษา ตัวเลข รูปภาพ ดนตรี การวิเคราะหตนเอง การเคลื่อนไหวรางกาย รวมท้ัง
การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Guignon, 2009; Armstrong, 2009) 

สามารถสรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลอง กับ
ความสามารถของผูเรียนในแตละดานไดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 รูปแบบการเรียนรูและแนวทางจัดการเรียนรูที่สอดคลอง (สรุปสาระจาก Kagan, 1998) 

 พหุปญญา บุคลิกภาพของผูเรียน แนวทางจัดการเรียนรู 
สนใจเรียนรู
ทางดาน 
คําศัพทและ
ภาษา 

ชอบ- เขียน เลานิทาน 
เกง-ในการจําชื่อ สถานท่ี 
วันที่และรายละเอียดเล็กๆ 
นอยๆ แมจะไมสําคัญ 
เรียนรูไดดีดวยการ พูด 
ฟงและการเห็นคําตางๆ 

- จัดกิจกรรมใหไดรับประสบการณตรง เพื่อนํามาเขียน
เรื่องราว 
- จัดกิจกรรมใหไดพูด ไดอาน ไดฟง ไดเห็น ไดเขียน
เรื่องราวที่สนใจ เพื่อสงเสริมการเรียนรู 
- ครูควรรับฟงความคิดเห็น คําถาม และตอบคําถาม
ดวยความเต็มใจ กระตือรือรน 
- จัดเตรียมหนังสือ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการ
คนควาท่ีหลากหลาย เชน เทปเสียง วิดีทัศน จัดเตรียม
กระดาษเพื่อการเขียน อุปกรณการเขียนใหพรอม  
- ยุทธศาสตรในการสอนคือ ใหอาน เขียน พูด และฟง
เรื่องราวตางๆ ที่นักเรียนสนใจ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับผูอื่น 
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 พหุปญญา บุคลิกภาพของผูเรียน แนวทางจัดการเรียนรู 
สนใจใน
เรื่องของ
ตรรกะและ
คณิตศาสตร 

ชอบ- การทดลอง การ
แ ก ป ญ ห า  ก า ร ทํ า ง า น
เกี่ ยวกับตัว เลข  การตั้ ง
คําถาม 
เกง -จําแนกประเภท การใช
เ ห ตุ ผ ล  ต ร ร ก ะ  ก า ร
แกปญหา 
เรียนรูไดดีดวยการ จําแนก
แยกประเภท การทํางาน
กั บ รู ป แ บ บ ห รื อ
ค ว า ม สั ม พั น ธ ที่ เ ป น
นามธรรม 

- ใหมีโอกาสไดทดลอง หรือทําอะไรดวยตนเอง 
- สงเสริมใหทํางานสรางสรรค งานศิลปที่ใชความคิด
สรางสรรค 
- ใหเลนเกมที่ฝกทักษะคณิตศาสตร เชน เกมไพ เกม
ตัวเลข ปริศนาตัวเลข ฯลฯ 
- ใหชวยทํางานบาน งานประดิษฐ ตกแตง 
- ฝกการใช เหตุผล การแกปญหา การศึกษาดวย
โครงงานในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ 
- ฝกฝนทักษะการใชเครื่องคิดเลข เครื่องคํานวณ 
คอมพิวเตอร  
- ยุ ท ธศ า ส ต ร ใ นก า ร สอ น คื อ ให ฝ ก คิ ด แบ บ มี
วิจารณญาณ วิพากษ วิจารณ ฝกกระบวนการสราง
ความคิดรวบยอด การชั่ง ตวง วัด การคิดในใจ การคิด
เลขเร็ว ฯลฯ 

สนใจใน
เรื่องภาพ
และมิติ 

ชอบ- ดูภาพ ดูสไลด ชม
ภาพยนตร เลนกับ
เครื่องจักรกล 
เ ก ง  -ใ น ก า ร ส ร า ง
จินตนาการ  สัมผั สรู ถึ ง
ความเปลี่ยนแปลง ภาพ
ปริศนา การอ านแผนที่ 
แผนภูมิ 
เรียนรู ไดดีดวยการมอง
ภาพ การฝน การการสราง
ภาพในใจ 

- ใหทํางานศิลปะ งานประดิษฐ เพ่ือเปดโอกาสใหคิด
ไดอยางอิสระ 
- พาไปชมนิทรรศการศิลปะ พิพิธภณัฑตางๆ  
- ฝกใหใชกลองถายภาพ การวาดภาพ สเก็ตซภาพ 
- จัด เตรี ยม อุปกรณก ารวาดภาพใหพร อม จั ด
สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการทํางานดานศิลปะ 
- ฝกใหเลนเกมปริศนาอักษรไขว เกมตัวเลข เกมที่ตอง
แกปญหา 
- เรียนไดดีหากไดใชจินตนาการ หรือความคิดท่ีอิสระ 
ชอบเรียนดวยการไดเห็นภาพ การดู การรับรูทางตา 
- ฝกใหใชหรือเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) 
การใชจินตนาการ 
- ใหเลนเกมเกี่ยวกับภาพ เกมตัวตอเลโก เกมจับผิด
ภาพ ฯลฯ 
- ยุทธศาสตรในการสอนคือการใหดู ใหวาด ใหระบาย
สี ใหคิดจินตนาการ 

สนใจใน
เรื่องดนตรี 

ชอบ -รอง/ฮัมเพลง ฟง
ดนตรี เลนดนตรี มีการ
ตอบสนองตอดนตรี 
เกง - รับรูเรื่องเสียง การ

- ใหเลนเครื่องดนตรี รองเพลง ฟงเพลงสมํ่าเสมอ 
- หาโอกาสดูการแสดงดนตรี หรือฟงดนตรีเปนประจํา 
- บันทึกเสียงดนตรีที่นักเรียนแสดงไวฟงเพื่อปรับปรุง
หรือชื่นชมผลงาน 
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 พหุปญญา บุคลิกภาพของผูเรียน แนวทางจัดการเรียนรู 
จํ า ทํ า น อ ง ด น ต รี 
ความสามารถรับรูในระดับ
เสียงและจังหวะของดนตรี 
การรักษาเวลา 
เรียนรูไดดีดวยการอาศัย
จังหวะและทํานองดนตร ี

- ใหรองรําทําเพลงรวมกับเพื่อนหรือคุณครูเสมอ ๆ 
- ยุทธศาสตรในการสอนไดแกปฏิบัติการรองเพลง การ
เคาะจังหวะ การฟงเพลง การเลนดนตรี การวิเคราะห
ดนตรี วิจารณดนตรี เปนตน 

สนใจใน
เรื่อง
รางกาย 
และการ
เคลื่อนไหว 

ชอบ - เคลื่อนไหวไปมา 
สั ม ผั ส จั บ ต อ ง  พู ด คุ ย 
สนทนาใชภาษาทาทาง 
เ ก ง  - กิ จ ก ร ร ม ท า ง
กายภาพ( กีฬา/เตนรํา/
การแสดง) หตัถกรรม 
เรียนรูไดดีดวยการ สัมผัส 
เคลื่อนไหว ปฏิสัมพันธกับ
เนื้ อที่  จัดกระบวนการ
เรียนรูผานการใชประสาท
สัมผัสทางกาย 

- เรียนรูไดดวยการสัมผัส จับตอง การเคลื่อนไหว
รางกาย และการปฏิบัติจริง 
- สนับสนุนให เลนกีฬา  การแสดง  เตนรํ า  การ
เคลื่อนไหวรางกาย 
- จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง หรือ
ไดปฏิบัติจริง 
- ใหเลนเกม เดิน วิ่ง หรือทํากิจกรรมท่ีตองใชการ
เคลื่อนไหวรางกาย 
- ใหเลนหรือทํากิจกรรมกลางแจง กีฬา การเคลื่อนไหว
ประกอบจังหวะ 
- ยุทธศาสตรในการสอนคือการใหนักเรียนปฏิบัติจริง 
ลงมือทําจริง ไดสัมผัส เคลื่อนไหว ใชประสาทสัมผัสใน
การเรียนรู และการเรียนผานการแสดงบทบาทสมมุติ 
แสดงละคร 

สนใจใน
เรื่อง 
มนุษย
สัมพันธ 

ช อ บ  - ค บ เ พ่ื อ น ฝู ง
มากมาย สนทนากับคน
อื่นๆ รวมกิจกรรมกลุม 
เกง -ในการทําความเขาใจ
ผูคน การเปนผูนํ า  การ
จัดการ การสื่อสาร 
เรียนรูไดดีดวยการแบงปน 
เปรียบเทียบ สรางความ
เ ชื่ อ ม โ ย ง  ก า ร ทํ า ง า น
รวมกัน 

- จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเขากลุม ทํางานรวมกัน 
- สงเสริมใหอภิปราย เรียนรูรวมกัน แกปญหารวมกัน 
- สามารถเรียนไดดีหากใหโอกาสในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน  
- ยุทธศาสตรในการสอนไดแกการใหทํางานรวมกัน 
การปฏิสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน การเรียนรูแบบมีสวน
รวม การจําลองสถานการณ บทบาทสมมุติ การเรียนรูสู
ชุมชน เปนตน 

ส น ใ จ ใ น
เ ร่ื อ ง ข อ ง
ตัวตน 

ชอบ - การทํ างานตาม
ลําพัง ทําตามความสนใจ
ของตนเอง 
เกง-แกไขความขัดแยง มี

- เปดโอกาสใหทํางานตามลําพัง ทํางานคนเดียว อิสระ 
แยกตัวจากกลุมบาง 
- สอนใหเห็นคุณคาของตัวเอง นับถือตัวเอง (self 
esteem) 
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 พหุปญญา บุคลิกภาพของผูเรียน แนวทางจัดการเรียนรู 
คว า ม เ ข า ใ จ ใ นต น เ อ ง 
มุงมั่นสูเปาหมายภายใน 
คล อยตามควา มสน ใจ 
สัญชาตญาณและความ
ปรารถนาของตนเอง 
เรียนรูไดดีดวยการ ทํางาน 
ทําโครงการของตนตาม
ลํ า พั ง  ว า งก รอบความ 
กาวหนาของตนเองและมี
พื้นที่จําเพาะของตนเอง 

- สนับสนุนใหทํางานเขียน บันทึกประจําวัน หรือทํา
หนังสอื จุลสาร 
- สนับสนุนใหทําโครงงาน การศึกษารายบุคคล หรือทํา
รายงานเดี่ยว 
- ใหเรียนตามความถนัด ความสนใจ ตามจังหวะการ
เรียนเฉพาะบุคคล 
- ใหอยูกับกลุม ทํางานรวมกับผูอื่นบาง 
- ยุทธศาสตรการสอนควรเนนท่ีการเปดโอกาสใหเลือก
ศึกษาในสิ่งที่สนใจเปนพิเศษ การวางแผนชีวิต การ
ทํางานรวมกับผูอื่น การศึกษารายบุคคล (Individual 
Study) 

สนใจใน
เร่ือง
ธรรมชาติ 

ชอบ - สงัเกตสิ่งตางๆ จํา
สิ่งตางๆได และสามารถ
จําแนกแยกแยะสิง่ตางๆ
ได 
เกง - ระบุชื่อสิ่งตางๆ
รอบๆตัวได คนพบ
ความสัมพันธระหวางของ
สิ่ง สรางสรรคกระบวนการ
จัดกลุมและเรียงลาํดับสิ่ง
ตางๆ 
เรียนรูไดดีดวยการ สํารวจ
ตรวจสอบ สังเกต 
เชื่อมโยง วิเคราะหทดลอง 

- ฝกปฏิบัติงานดานเกษตรกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืช
หรือเลี้ยงสตัว 
- ศึกษาสังเกต บันทึกความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 
ลม ฟา อากาศ 
- จัด กิจกร รม เกี่ ย วกั บสิ่ ง แ วดล อมศึ กษา  ค า ย
สิ่งแวดลอม ฯลฯ 

 
4.5.3 ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

(1) หลักทฤษฎี 
ทฤษฎีการเรียนรูตามแนว Constructivism จัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุม

ปญญานิยม (cognitive psychology) มีรากฐานมาจากผลงานของไวก็อทสกี้ (Vygotsky) และเพียเจต 
(Piaget) ซึ่ง เพียเจตอธิบายวาพัฒนาการทางเชาวปญญาของบุคคลมีการปรับตัวผานกระบวนการดูดซึม 
(assimilation) และกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา (accommodation)  หากไมสามารถปรับ
ไดจะเกิดภาวะไมสมดุล (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับใหเกิดภาวะสมดุล (equilibration) 
ผานกระบวนการปรับโครงสรางทางปญญา สวนไวก็อทสก้ี อธิบายวา การจัดการเรียนรูจะตองคํานึงถึง
ระดับพัฒนาการ 2 ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่เปนจริง (Actual Development Level) และระดับ
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พัฒนาการที่สามารถจะเปนไปได (Potential Development Level) ระยะหางระหวางระดับพัฒนาการ
ที่เปนจริงและระดับพัฒนาการที่สามารถจะเปนไปได เรียกวา พื้นที่รอยตอพัฒนาการ (Zone of 
Proximal Development) ดังภาพ 9  

 
ภาพที่ 10 บทบาทของปฏิสัมพันธทางสังคมที่มีตอพัฒนาการ 

(ที่มา : Wing & Putney. 2002: 88) 

ทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเอง หรือทฤษฎีการเรียนรูตามแนว 
Constructivism จะใหความสาํคัญกับกระบวนการและวิธีการของบุคคลในการสรางความรูความเขาใจ
จากประสบการณ รวมทั้งโครงสรางทางปญญาที่ใชในการแปลความหมายและเชื่อมโยงเหตุการณและ
สิ่งตางๆ โดยเช่ือวา โครงสรางทางปญญา เปนผลของความพยายามทางความคิด ผูเรียนสรางเสริม
ความรูผานกระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง ครูผูสอนไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา
ของผูเรียนได แตสามารถชวยใหผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดยจัดสภาพการณที่ทําให
เกิดภาวะไมสมดุลขึ้น 

สรุปไดวา การเรียนรูตามทฤษฎีการสรางความรูเปนกระบวนการที่ผูเรียน
จะตองจัดกระทํากับขอมูล ไมใชการรับขอมูลแตเพียงอยางเดียว และนอกจากกระบวนการเรียนรูจะ
เปนกระบวนการปฏิสัมพันธภายในสมอง (internal mental interaction) แลว ยังเปนกระบวนการทาง
สังคมอีกดวย การสรางความรูจึงเปนกระบวนการทั้งทางดานสติปญญาและสังคมควบคูกันไป (ทิศนา 
แขมมณี, 2559) 

(2) การนําไปใช 
นําไปใชในการจัดการเรียนรูโดย 

1. เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูแสดงความรูไดดวยตนเอง และสามารถ
สรางความรูดวยตนเองได ผูเรียนจะเปนผูออกไปสังเกตสิ่งท่ีตนอยากรู มารวมกันอภิปราย สรุปผล
การคนพบ แลวนําไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการ หรือแหลงความรูที่หาได เพ่ือตรวจ
ความรูท่ีไดมา และเพิ่มเติมเปนองคความรูท่ีสมบูรณตอไป 
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2. การเรียนรูตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง คนหาความรูดวยตนเอง 
จนคนพบความรูและรูจักสิ่งที่คนพบ เรียนรูวิเคราะหตอจนรูจริงวา ลึก ๆ แลวสิ่งนั้นคืออะไร มี
ความสําคัญมากนอยเพียงไร และศึกษาคนควาใหลึกซึ้งลงไป จนถึงรูแจง 

3. ครูผูสอนมีบทบาทในการใหความรวมมือ อํานวยความสะดวก และ
ชวยเหลือผูเรียนในการเรียนรู รวมทั้งชวยสรางแรงจูงใจภายในใหแกผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรม 
การเรียนรูที่ตรงกับความสนใจของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาและสรางความรูไดดวย
ตนเอง 

บทสรุป 
 ทฤษฎีการเรียนรู คือ ขอความรูท่ีใชในการพรรณนา อธิบาย หรืออางอิง ถึงที่มาและสาเหตุ
ของการเกิดการเรียนรู ซึ่งไดรับการพิสูจน ตรวจสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร และไดรับ 
การยอมรับวาเชื่อถือได ทําใหสามารถนําไปใชเปนหลักในการจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียนได 
ซึ่งในปจจุบันแนวคิดดานการศึกษากาวหนาไปมาก อยางไรก็ตามทฤษฎีการเรียนรู ในชวง
คริสตศตวรรษท่ี 20 เชน ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยม หรือ
ปญญานิยม ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม และทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัยยังเปนสิ่งที่สามารถ
อธิบายแนวทางในการจัดการเรียนรู อธิบายรวมท้ังทํานายพฤติกรรมท่ีจะเกิดขึ้นได  

ทฤษฎีการเรียนรูแตละทฤษฎีนั้นมีหลักทฤษฎีและแนวทางการนําไปใชท่ีแตกตางกัน ดังนั้น
ครูผูสอนจึงควรทําความเขาใจหลักทฤษฎีและหลักการนําทฤษฎีแตละชนิดไปประยุกตใชใหชัดเจน 
เพื่อใหสามารถจัดการเรียนรู และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย
สาระสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูแตละประเภทสรุปไดดังตารางที่ 5 ในหนา 69 
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ตารางท ี  ประเภทของทฤษฎีการเรียนรู้  และการนาํไปใช้ในการเรียนการสอน 

          ทฤษฎ ี
        กาเรียนรู้  
 
ลักษณะสาํคญั 

กลุ่มพฤตกิรรมนิยม 
(Behaviorism) 

กลุ่มพุทธนิิยมหรือกลุ่มความรู้
ความเข้าใจ (Cognitivism) กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 

กลุ่มผสมผสาน 
(Eclecticism) ร่วมสมยั (Contemporary) 

ผู้นาํเสนอทฤษฎี
คนสาํคญั 

ธอร์นไดค์ (Thorndike) 
พาฟลอฟ (Pavlov) 
วัตสนั (Watson) 
สกนิเนอร์ (Skinner) 

กลุ่มเกสตัลท ์(Gestalt) 
เคริ์ท เลวิน (Kurt Lewin) 
โทลแมน (Tolman) 
เพียเจต ์(Piaget) 
บรเูนอร์ (Bruner) 
ออซเูบล (Ausubel) 

มาสโลว์ (Maslow) 
โรเจอร์ (Carl Roger) 
โคมส ์(Combs) 
 

กานเย่ (Gagne’) คลอสไมเออร์ (Klausmeier)  
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard 
Gardner) 

มุมมองเกยีวกบั
ความรู้  

ความรู้คอืคาํอธบิายของ
พฤตกิรรมทตีอบสนองต่อสงิ
เร้าภายนอกหรือสงิแวดล้อม 

ระบบโครงสร้างทางความรู้  
เป็นสงิทผีู้เรียนสร้างขนึ ผ่าน
การเชือมโยงความรู้ทมีีอยู่ 

ความรู้คอื ข้อมูล 
ประสบการณ ์ปรากฏการณท์ี
ผู้ เรียนเลือกรับและตคีวาม
ตามประสบการณเ์ดมิ 

ความรู้แบ่งได้เป็นระดบัขนั
จากง่ายไปยาก ทงัด้านความรู้
ความเข้าใจ ทกัษะ
กระบวนการ และเจตคต ิ 

ความรู้คอืข้อมูล องคค์วามรู้  
และความเชียวชาญ หรือ
ทกัษะ 

มุมมองเกยีวกบั
การเรียนรู้ 

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที
ผู้ เรียนดูดซึมความรู้ซงึยัง
ไม่ได้จัดระบบ และได้รับการ
พัฒนาผ่านการทาํซาํๆ และ
การเสริมแรงทางบวก 

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการ
ของโครงสร้างทางปัญญา ที
ผู้ เรียนเกดิการค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการ
ดูดซึม (assimilation) และ
ปรับหรือจัดระบบของความรู้  
(accommodation)  

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการที
เกดิขนึเมอืผู้เรียนได้มี
ปฏสิมัพันธก์บัสงิแวดล้อม 
และเหน็ว่าสงินันมี
ความสมัพันธก์บัตนเอง 

การเรียนรู้  เป็นการเปลียน
อชัฌาสยั (Diposition) หรือ
สมรรถภาพ ซึงไม่ใช่การ
เปลียนทเีนอืงมาจาก
กระบวนการเจริญเติบโตและ
จะคงอยู่เป็นเวลานาน 

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการจัด
กระทาํกบัข้อมูล ทรีับเข้ามา
ผ่านกระบวนการทางสมอง ซึง
ผู้ เรียนแต่ละคนจะมคีวาม
ชาํนาญในการจัดกระทาํกบั
ข้อมูลแต่ละประเภทแตกต่าง
กนัไป  
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          ทฤษฎ ี
การเรียนรู้ 

 
ลักษณะสาํคญั 

กลุ่มพฤตกิรรมนิยม 
(Behaviorism) 

กลุ่มพุทธนิิยมหรือกลุ่มความรู้
ความเข้าใจ (Cognitivism) กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) กลุ่มผสมผสาน 

(Eclecticism) ร่วมสมยั (Contemporary) 

มุมมองเกยีวกบั
แรงจูงใจในการ
เรียนรู้ 

แรงจูงใจเกดิขนึภายนอก 
รวมทงัต้องมกีารเสริมแรงทงั
ทางบวกและทางลบ 

แรงจูงใจเกดิขนึภายใน 
ผู้ เรียนจะกาํหนดเป้าหมายใน
การเรียนรู้และกระตุ้นตวัเอง
เพือให้เกดิการเรียนรู้ 

แรงจูงใจเกดิขนึทงัจากภายใน 
คอื ระดับความต้องการส่วน
บุคคล และภายนอก คอื 
ความสมัพันธเ์ชือมโยงกบัชวีิต 
บรรยากาศในการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ เกดิจากภาวะ
ภายในและภายนอกเหมาะสม 
ภาวะภายนอก คือ สงิเร้า
ภายนอก ส่วนภาวะภายใน คือ 
สงิทผีู้ เรียนได้เรียนรู้แล้วเกบ็
ไว้ในความจาํระยะยาว 

แรงจูงใจเกดิขนึทงัจากภายใน
และภายนอก และผู้เรียนแต่
ละคนมแีรงจูงใจต่อสงิ
เดยีวกนัแตกต่างกนั และมี
แรงจูงใจต่อสงิต่างๆ แตกต่าง
กนัไป 

การนาํไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 

ครผูู้สอนให้การตอบสนองต่อ
ต่อพฤตกิรรมทถีูกต้องจะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ครผูู้สอนอาํนวยความสะดวก
ในการเรียนรู้  โดยการทาํให้
ผู้ เรียนได้ค้นพบ ดูดซึม และ
ปรับโครงสร้างความรู้ ด้วย
ตนเอง 

ครผูู้สอนควรทาํให้ผู้ เรียนเหน็
ความสมัพันธเ์ชือมโยงของ
ความรู้กบัจุดมุ่งหมายในชีวิต
ของผู้เรียน และจัดบรรยากาศ
ทเีออืต่อการเรียนรู้  สร้างเจต
คตทิดีตี่อการเรียนรู้  

ครผูู้สอนคาํนึงถึง
ความสามารถในการเรียนรู้  
หรือสมรรถภาพในการเรียนรู้  
รวมทงัเงอืนไขการเรียนรู้ที
เป็นลาํดบัขนัตอนต่อเนอืงกนั
ของผู้เรียน ทาํให้เกดิการ
เชอืมโยงและการถ่ายโอน
ความรู้  

บูรณาการความรู้ทกัษะ
กระบวนการ โดยคาํนึงถงึ
ความแตกต่างของผู้เรียน และ
พัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทุก
มีต ิ
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แบบฝกหัดทายบทที่ 2 
 
คําชี้แจง จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. จงใหความหมายของคําวา “ทฤษฎีการเรียนรู” ตามทัศนะของนักศึกษา 
2. ทฤษฎีการเรียนรู มีคุณสมบัติและลักษณะอยางไร จงอธิบาย 
3. ทฤษฎีการเรียนรูที่นําไปใชในการเรียนการสอน แบงไดเปนกี่ประเภท อยางไร 
4. จงเปรียบเทียบทฤษฎีการเรียนรูในแตละกลุม  
5. นักศึกษาคิดวา เพราะเหตุใดครูผูสอนจึงควรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎี 

การเรียนรู 
6. ใหนักศึกษายกตัวอยางการนําทฤษฎีการเรียนรูในกลุมตอไปนี้ ไปประยุกตใชในการจัด 

การเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิชาเอก 
6.1 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  
6.2 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพุทธินิยมหรือกลุมความรูความเขาใจ (Cognitivism)  
6.3 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมมนุษยนิยม (Humanism)  
6.4 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมผสมผสาน (Eclecticism)  
6.5 ทฤษฎีการเรียนรูรวมสมัย (Contemporary)  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3  
หลักและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 หลังจากไดศึกษาบทเรียนนี้แลว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย และความแตกตางของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
และการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางไดถูกตอง 

2. จําแนกแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ครูเปนศูนยกลาง 
และไมมีครูไดถูกตอง 

3. บอกหลกัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดถูกตอง 
4. ยกตัวอยางแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญไดถูกตอง  

เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 3 หลักและแนวคิดในการจัดการเรยีนการสอน ประกอบดวย 

1. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child-Oriented Instruction)  
2. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student -Centered Instruction)  

2.1 แบบเนนตัวผูเรียน  
2.2 แบบเนนความรูความสามารถ  
2.3 แบบเนนประสบการณ  
2.4 แบบเนนปญหา  
2.5 แบบเนนทักษะกระบวนการ  
2.6 แบบเนนการบูรณาการ  

3. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher -Centered Instruction)  
3.1 การจัดการเรียนการสอนทางตรงแบบใชผลการวิจัย (Research-Based Direct 

Instruction)  
3.2 การจัดการเรียนการสอนทางตรงแบบใชทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory-

Based Direct Instruction)  
4. การจัดการเรียนการสอนโดยไมมีครู (Instruction without Teacher)  

4.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป หรือบทเรียนแบบโปรแกรม 
(Programmed Instruction)  

4.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted 
Instruction)  

4.3 การจัดการเรียนการสอนทางไกล (Distance Instruction) 
4.4 การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายเวิลด ไวด เว็บ (Web-Based Instruction)  
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5. หลักการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ  

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ผูสอนชี้แจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหที่ 4 เรื่อง หลักและแนวคิดในการ

จัดการเรียนการสอน  
2. ใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน

เปนศูนยกลาง”  “การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ”  
3. ใหนักศึกษาดูรูปการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่สะทอนถึงการใหความสําคัญกับผูเรียนใน

การจัดการเรียนรู โดยมีรูปที่แสดงถึงนักเรียนเปนศูนยกลาง และครูเปนศูนยกลาง  จากนั้นให
นักเรียนรวมกันวิเคราะห ในประเด็น “กรณีศึกษาเปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
หรือไม?” 

4. ผูสอนอธิบายความหมายและความสัมพันธของ “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง” “การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ” ประกอบแผนผังในสไลด   

5. ผูสอนอธิบายหลักและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 3 ประเภท คือ (1) การจัด 
การเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student - Centered Instruction) (2) การจัดการเรียน
การสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher - Centered Instruction)(3) การจัดการเรียนการสอน
โดยไมมีครู (Instruction without Teacher)จากนั้นใหนักศึกษาแตละคนสุมเลือกบัตรขอมูลของ
หลกัการจัดการเรียนการสอน แบบตางๆ เชน บัตรขอมูลการจัดการเรียนการสอนแบบรับประกันผล 
(Verification Teaching) 

 
เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ผูสอนกําหนดวัตถุประสงค ท่ีสามารถพิสูจนทดสอบ
ไดวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามท่ีกําหนดไวหรือไม โดยผูเรียนรบัรูมากอนวาจะมีการทดสอบตาม
วัตถุประสงคนั้น จากผลการทดสอบ หากผูเรียนยังไมเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ผูสอนจะตอง
ดําเนินการสอนซ้ําใหแกผูเรียน และทําการทดสอบใหมจนกระทั่งผูเรียนทุกคน เกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด และวัตถุประสงคท่ีกําหนดนั้นตองเหมาะสมและเปนไปไดสําหรับผูเรียน 

 
6. ใหนักศึกษาแตละคนศึกษาขอมูลจากบัตรขอมูลท่ีเลอืก และวิเคราะหวาเปนหลักและ

แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนประเภทใด โดยใชเวลา 10-15 นาที 
7. ผูสอนนํานักศึกษาจัดระบบขอมูล โดยอธิบายหลักและแนวคิดในการจัดการเรียน 

การสอนทีละประเภท จากนั้นใหนักศึกษาที่คิดวาบัตรขอมูลของตนสอดคลองกับแนวคิดแตละ
ประเภท อานขอมูลใหเพ่ือนฟง 
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8. ทบทวนหลักและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแตละประเภท โดยผูสอนกําหนด
หัวขอตามประเภทของแนวคิดการจัดการเรียนการสอน จากนั้นใหนักศึกษา ตอบช่ือแนวคิดตามบัตร
ขอมูลท่ีนักศึกษาเลือกไวในเครือขายสังคมออนไลน เชน 

 โพสตของผูสอน:  จากแนวคิดการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ เราสามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ซึ่ง
สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท คือ แบบยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
แบบยึดครูเปนศูนยกลาง และแบบไมมีครู 

  ใหนักศึกษา สรุปแนวทางการจัดการเรียนรูที่ตนเองไดรับ วาอยูภายใต
แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบใด โดย  

(1) สรุปสาระสาํคัญของแนวการจัดการเรียนรู  
(2) ระบุกลุมยอยหรือจุดเนน  

    โดยตอบลงในตอบกลับคอมเมนตของโพสตนี้ 
 คอมเมนตของผูสอน: การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-

Centered Instruction) ประกอบดวย 1) แบบเนนตัวผูเรียน 2) แบบ
เนนความรูความสามารถ 3) แบบเนนประสบการณ 4) แบบเนน
ปญหา 5) แบบเนนทักษะกระบวนการ และ 6) แบบเนนบูรณาการ 

 การตอบกลับของนักศึกษา: 3) แบบเนนประสบการณ 
เปนการดําเนินการเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายโดย
ใหผูเรียนไดรับประสบการณ (Experiences) ท่ีจําเปนตอการเรียนรู
กอน และใหผู เรียนสังเกตุ ทบทวนสิ่งที่ เกิดขึ้นและนําสิ่งนั้นมา
พิจารณาไตรตรองจนเกิดความคิดรวบยอดหรือสมมติฐาน แลวนําไป
ทดลองหรือประยุกตใชในสถานการณใหมๆตอไปได โดยผูสอนวัด
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเอง ประกอบกับการประเมินผล
ของผูสอน เนื่องจากมีความเชื่อวาประสบการณเปนแหลงที่มาของ 
การเรียนรูและเปนพ้ืนฐาน 

9. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทที่ 3 หลักและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 
 

สื่อการเรียนรู 
 1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
 2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทที่ 3 เรื่อง หลกัและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 
 3. หนังสืออานประกอบเกี่ยวกับหลกัและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 
 4. บัตรขอมูลของหลักการจัดการเรียนการสอน แบบตางๆ  
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แหลงการเรียนรู 
1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ 
2. เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลกัการจัดการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 
 

การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

วิธีการวัดผล เกณฑ 
การประเมิน 

 1. ตรวจสอบการบอกความหมาย และบอกความแตกตางของการจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

2. ตรวจสอบการจําแนกแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ครูเปนศูนยกลาง และไมมีครูไดถูกตอง 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

3. ตรวจสอบการยกตัวอยางแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

4. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทท่ี 3 เรื่อง หลักและแนวคิดในการจัด 
การเรียนการสอน 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 
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บทที่ 3 
หลักและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 

 
  นอกจากทฤษฎีการเรียนรูท่ีสงผลตอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแลวนั้น สิ่งที่

สามารถนํามาอธิบายการจัดการเรียนการสอนไดเชนกัน คือ “หลกัการ” ซึ่งไดรับการพัฒนาตอยอดมา
จาก “แนวคิด” ซึ่งไดรับการพิสูจนตรวจสอบมาแลว เพียงแตยังไมเปนที่ยอมรับแพรหลายเทียบเทา
กับทฤษฎีดังที่นําเสนอในบทที่ 2 ซึ่งในบทที่ 3 จะนําเสนอหลักและแนวคิดในการจัดการเรียน 
การสอน ตามที่ ทิศนา แขมมณี (2559) ไดสรุปไวเปน 3 หมวด โดยใชบทบาทการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนและผูเรียน และจุดเนนอันเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูเปนเกณฑในการจัดหมวดหมู และแมวาหลักในการจัดการเรียนการสอนจะมีรายละเอียด
สําคัญ รวมท้ังบทบาทการมีสวนรวมของบุคคลแตกตางกันไป แตเปาหมายสําคัญคือผูเรียน ดังคํากลาว
วา “ผูเรียนสําคัญที่สุด” หรือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

  
1. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child oriented Instruction) 
เมื่อกลาวถึงการจัดการเรียนรูในปจจุบัน คําท่ีมักถูกหยิบยกขึ้นมาใช คือ “การจัดการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ” เนื่องจากแนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
22 กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) ซึ่งจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 นี้ เองทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น และ
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญก็เปนประเด็นสําคัญ ประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

ความหมาย 
หลงัจากการปฏิรูปการศึกษา มีนักการศึกษาและนักวิชาการไดอธิบาย ใหคําจํากัดความของ 

“ผูเรียนเปนสาํคัญ” หรือ “Child oriented” ไวอยางหลากหลาย เชน  
พิมพันธ เดชะคุปต (2544) อธิบายวา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือแนว 

การจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรูใหมและสิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการ
ทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
และมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยผูสอนมีบทบาทเปนผูอํานวย 
ความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัด
ใหสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถและความถนัด เนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตางๆ 
ใชหลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหลงความรูสามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลายคือ  
พหุปญญา รวมทั้งเนนการวัดผลอยางหลากหลายวิธี  
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วัฒนาพร ระงับทุกข (2542) อธิบายวา การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ 
วิธีการสําคัญที่สามารถสรางและพัฒนาผูเรียน ใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ท่ีตองการในยุคโลกาภิวัตน
เนื่องจากเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนรูดวย
ตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเองและไดพัฒนา 
ศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้เปนแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญา
การศึกษาและทฤษฎีการเรียนรู ตางๆ ที่ไดพัฒนามาอยางตอเนื่องยาวนาน และเปนแนวทางที่ไดรับ
การพิสูจนวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามความตองการอยางไดผล  

ไพฑูรย สินลารัตน (2545) อธิบายวา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนี้ ผูเรียนจะ
ไดรับการสงเสริมใหมีความรับผิดชอบและมีสวนรวมตอการเรียนรูของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผูเรียน
เปนสําคัญจะยึดการศึกษาแบบกาวหนาของผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนแตละคนมีคุณคาสมควรไดรับ
การเช่ือถือไววางใจ แนวทางนี้จึงเปนแนวทางที่จะผลักดันผูเรียนไปสูการบรรลุศักยภาพของตน โดย
สงเสริมความคิดของผูเรียนและอํานวยความสะดวกใหผู เรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
อยางเต็มที่  

สรุปไดวา แนวคิดเกี่ยวกับผูเรียนสําคัญที่สุด คือ แนวความคิดในการจัดการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนโดยคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนมากที่สุด ซึ่งใชแนวคิดหรือวิธีการไดหลากหลาย
เพื่อจะจัดการเรียนรูเพื่อเนนผูเรียนสําคัญที่สุด ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ 
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรูมากที่สุดโดยตองเปนการเรียนรูอยาง
ตื่นตัวจึงเปนหนึ่งในแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด ซึ่งเปนแนวคิดที่ยึดประโยชน
ดานการเรียนรูท่ีผูเรียนควรจะไดรับเปนตัวตั้งหรือเปนหลกัในการคิด การกระทําตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการศึกษา การจัดการเรียนรูและประสบการณตางๆ ใหแกผูเรียน และนอกจากการจัด 
การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางแลว ยังมีแนวทางหรือวิธีการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ ที่เปน
การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2559) สรุปไววา แมวาปจจุบัน
แนวคิด “ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง” (Child centered) จะเปนแนวคิดท่ีไดรับความนิยม แตก็ไมได
หมายความวา ครูจะสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลางไมได ความจริงแลวครูควรเลือกหลักการและวิธีการ
ที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาและวัตถุประสงค  

เพ่ือความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิด “ผูเรียนสําคัญท่ีสุด” กับ  “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” 
สามารถอธิบายไดดังแผนภาพ 

  
 
 
 
 
      ภาพที่ 11 แนวคิด “ผูเรียนสําคญัที่สุด” กับ  “ผูเรียนเปนศูนยกลาง” 
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วงกลมนอกสุดท่ีมีขนาดใหญที่สุดคือแนวคิดเกี่ยวกับผูเรียนสําคัญที่สุด คือ แนวความคิดใน
การจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนโดยคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียนมากท่ีสุด ซึ่งใชแนวคิด
หรือวิธีการไดหลากหลายเพ่ือจะจัดการเรียนรูเพ่ือเนนผูเรียนสําคัญที่สุด ซึ่งวงกลมวงเล็ก หรือ
หมายถึง การจัดการเรียนรูโดย 
              เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู
มากที่สดุโดยตองเปนการเรียนรูอยางตื่นตัว 

การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางจึงเปนหนึ่งในแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนสําคัญที่สุด และนอกจากการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางแลว ยังมีแนวทางหรือ
วิธีการจัดการเรียนรูแบบอื่นๆ ท่ีเปนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนสําคญัที่สุด  

2. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-Centered Instruction) 
 จากแนวคิดที่วา ในการสอนนั้นครูตองคํานึงถึงการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ และชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ มิใชเพียงการถายทอดความรูเทานั้น  นักการศึกษาและ
นักวิชาการจึงไดอธิบายความหมายของคําวา “การจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนเปนศูนยกลาง” ไว 
เชน 

ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายวา การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง เปน
การจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและประโยชน
สูงสุดท่ีผูเรียนควรจะไดรับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญใน
การเรียนรู ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัวและไดใชกระบวนการเรียนรูตางๆ อันจะนํา
ผูเรียนไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริง  

ชนาธิป พรกุล (2551) อธิบายวา ผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง ผูเรียนเปนคนสําคัญที่สุด 
การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง คือ การใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนรู โดย 
การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด 

การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูนั้น คือ การมีสวนรวมอยางตื่นตัว (active participation) 
เปนการมีสวนรวมท่ีผูเรียนรูเปนผูจัดกระทําตอสิ่งเรา มิใชเปนเพียงการมีสวนรวมอยางเปนผูรับ 
(passive participation) กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดมีสวนรวมจึงควรเปนกิจกรรมท่ีให
ผูเรียนมีสวนรวมอยางตื่นตัวรอบดาน ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2559; ชนาธิป พรกุล, 2551) 

(1) การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางดานรางกาย  (Active Participation: Physical) คือ 
เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวยใหประสาทการเรียนรูของผูเรียน
ตื่นตัว พรอมท่ีจะรับขอมูลและการเรียนรูตางๆ ที่จะเกิดขึ้นการรับรูเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู  
ถาผูเรียนอยูในสภาพท่ีไมพรอม แมจะมีการใหความรูท่ีดีๆ ผูเรียนก็ไมสามารถรับได ดังจะเห็นไดวา 
ถาปลอยใหผูเรียนนั่งนานๆ ในไมชาผูเรียนก็จะหลับหรือคิดเรื่องอื่นๆ แตถาใหมีการเคลื่อนไหวทาง
กายบางก็จะทําใหประสาทการเรียนรูของผูเรียนตื่นตัวและพรอมท่ีจะรับและเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดี 
ดังนั้น กิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียน จึงควรเปนกิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งเปนระยะๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับความสนใจของผูเรียน 
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(2) การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางสติปญญา (Active Participation: Intellectual) คือ 
เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปญญาตองเปนกิจกรรมที่ทาทายความคิดของ
ผูเรียน สามารถกระตุนสมองของผูเรียนใหเกิดการเคลื่อนไหวตองเปนเรื่องที่ไมยากหรืองายเกินไปทํา
ใหผูเรียนเกิดความสนุกที่จะคิด 

(3) การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางอารมณ (Active Participation: Emotional) คือ เปน
กิจกรรมท่ีสงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูนั้น  เกิดความหมายตอตนเอง
โดยกิจกรรมดังกลาวควรเกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรง โดยปกติการมีสวนรวมทางอารมณนี้มักเกิดข้ึน
พรอมกับการกระทําอ่ืนๆ อยูแลว เชน กิจกรรมทางกาย สติปญญาและสังคม ทุกครั้งท่ีผูสอนให
ผูเรียนเคลื่อนท่ี เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนกิจกรรม ผูเรียนจะเกิดอารมณความรูสึกอาจเปนความพอใจ 
ไมพอใจ หรือเฉยๆ 

(4) การมีสวนรวมอยางตื่นตัวทางสังคม (Active Participation: Social) คือ เปน
กิจกรรมท่ีชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว เนื่องจากมนุษย
จําเปนตองอยูรวมกันเปนหมูคณะมนุษยตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวเขากับบุคคลอ่ืน และสภาพแวดลอม
ตางๆ การเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานสังคม 

อยางไรก็ตาม ทิศนา แขมมณี (2559) สรุปวาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนเปน
ศูนยกลาง หรือเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู สามารถทําไดหลายแบบหลายลักษณะแตกตาง
กัน ข้ึนอยูกับจุดเนนในการจัดการเรียนการสอนนั้นๆ และนําเสนอหลักการจัดการเรียนการสอนโดย
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางไว สรุปไดดังนี้  

2.1 แบบเนนตัวผูเรียน 
2.1.1 การจัดการเรียนการสอนตามเอกตัภาพ (Individualized Instruction)  

เปนการจัดสภาพการเรียนการสอนเปนรายบุคคล โดยคํานึงภูมิหลังและสติปญญา 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจและความตองการของแตละคนดวย ท้ังนี้ ผูสอนจําเปนตอง
วินิจฉัยผูเรียนและทดสอบผูเรียนกอนเรียน เพ่ือนําผลการวินิจฉัยไปใชในการวางแผนการเรียนใหแก
ผูเรียนเปนรายบุคคล และผูเรียนจะดําเนินการเรียนรูตามแผนรวมทั้งประเมินผลการเรียนรูของตน 
โดยมีผูสอนใหความชวยเหลือและเก็บขอมูลการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลเพ่ือ
การวางแผนการเรียนรูของผูเรียนตอไป  

2.1.2 จัดการเรียนรูโดยผูเรียนนําตนเอง (Self-Directed Learning)  
เปนการฝกใหผูเรียนพึ่งพาตนเอง และพัฒนาตนเองได โดยใหโอกาสผูเรียนวาง

แผนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งครอบคลุมวินิจฉัยความตองการในการเรียนรูของตน การตั้ง
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการเรียนรู การเลือกวิธีการเรียนรูการแสวงแหลงความรู โดยครูอยูใน
ฐานะกัลยาณมิตร ทําหนาที่กระตุนและใหคําปรึกษาผูเรียนในการวินิจฉัยความตองการกําหนด
วัตถุประสงค ออกแบบแผนการเรียนรู จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ แหลงขอมูล รวมทั้งรวมเรียนรูไปกับ
ผูเรียน และติดตามประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางมีจุดหมาย อัน
จะสงผลใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดี ไดมาก และจดจําไดนานขึ้น รวมทั้งนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น 
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2.2 แบบเนนความรูความสามารถ 
2.2.1 การจัดการเรียนรูแบบรูจริง (Mastery Learning )  

เปนกระบวนการในการดําเนินการใหผูเรียนทุกคน ซึ่งมีความสามารถและสติปญญา
ที่ตางกัน สามารถเกิดการเรียนรูท่ีแทจริง โดยผูสอนวิเคราะหเนื้อหาสาระและกําหนดวัตถุประสงคใน
การเรียนรูอยางละเอียดและเปนไปตามลําดับขั้น และวางแผนการเรียนรูสําหรับผูเรียนแตละคนให
ตอบสนองความถนัดที่แตกตางกันของผูเรียน โดยการแสวงหาวิธีการ สื่อ หรือใหเวลาในการเรียนรู
แตกตางกันตามความสามารถของผูเรียน ผูเรียนดําเนินการเรียนรูตามแผนการภายใตการดูแลและ
การชวยเหลือของผูสอนไปทีละวัตถุประสงค โดยมีการประเมินผลวาผูเรียนรูจริงตามวัตถุประสงคที่
กําหนดจึงจะสามารถไปเรียนตามวัตถุประสงคอื่นได หากวาผูเรียนยังไมบรรลวุัตถุประสงค ผูสอนตอง
หาวิธีการ มาชวยจนผูเรียนสามารถเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2.2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบรับประกันผล (Verification Teaching)  
เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีผูสอนกําหนดวัตถุประสงค ท่ีสามารถ

พิสูจนทดสอบไดวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่กําหนดไวหรือไม โดยผูเรียนรับรูมากอนวาจะมี 
การทดสอบตามวัตถุประสงคนั้น จากผลการทดสอบ หากผูเรียนยังไมเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
ผูสอนจะตองดําเนินการสอนซ้ําใหแกผูเรียน และทําการทดสอบใหมจนกระท่ังผูเรียนทุกคน เกิด 
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด และวัตถุประสงคท่ีกําหนดนั้นตองเหมาะสมและเปนไปได
สําหรับผูเรียน 

2.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบเนนมโนทัศน (Concept-Based Instruction)  
เปนการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยการระบุมโนทัศนหรือความคิดรวบยอด

ที่ตองการใหผูเรียนไดรับและดําเนินการเรียนการสอนโดยใชวิธีการและกระบวนการตางๆท่ีจะชวยให
ผูเรียนเกิดความเขาใจมโนทัศน และสามารถนํามโนทัศนนั้นไปใชในสถานการณใหมๆได รวมทั้งมี
การประเมินผลโดยมุงไปท่ีความเขาใจของผูเรียนในมโนทัศนนั้นๆ เนื่องจากการยึดมโนทัศนหรือ
ความคิดรวบยอดเปนหลักจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูแบบองครวม และมองเห็นความสัมพันธของ
ขอมูล ความรูตางๆ แทนที่จะเรียนรูเพียงขอเท็จจริงเทานั้น และการจัดการเรียนการสอนท่ียึด 
มโนทัศนจะชวยใหท้ังผูเรียนและผูสอนไดเรียนรูกระบวนการในการสรางความรูความเขาใจที่ลึกซึ้ง ซึ่ง
เปนกระบวนการที่จําเปนในการเรียนรู 

2.3  แบบเนนประสบการณ 
2.3.1 การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ (Experiential Learning)  

เปนการดําเนินการเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมายโดยใหผูเรียนไดรับ
ประสบการณ (Experiences) ที่จําเปนตอการเรียนรูกอน และใหผูเรียนสังเกต ทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึ้น
และนําสิ่งนั้นมาพิจารณาไตรตรองจนเกิดความคิดรวบยอดหรือสมมติฐาน แลวนําไปทดลองหรือ
ประยุกตใชในสถานการณใหมๆ ตอไปได โดยผูสอนวัดและประเมินผลจากการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนเอง ประกอบกับการประเมินผลของผูสอน เนื่องจากมีความเชื่อวาประสบการณเปน
แหลงท่ีมาของการเรียนรูและเปนพื้นฐานสําคัญของการเกิดความคิด ความรู และการกระทําตางๆ 
ดังท่ีโคลป (Kolb, 1984) ไดเสนอวัฏจักรของการเรียนรูจากประสบการณ ไว 4 ขั้น คือ (1) ขั้นการรับ
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ประสบการณรูปธรรม (2) ขั้นสังเกตอยางไตรตรอง (3) ขั้นการสรางแนวคิดเชิงนามธรรม และ (4) 
ขั้นการทดลองประยุกตหลกัการไปใชในสภาพการณใหม 

 
 

2.3.2 การจัดการเรียนรูโดยรับใชสังคม (Service Learning)  
เปนการดําเนินการชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรู โดยการใหผู เรียนเขาไปมี

ประสบการณในการรับใชสังคม ทั้งนี้ผูเรียนจะตองมีการสํารวจความตองการของชุมชนที่ม ี
ความเกี่ยวของกับเรื่องที่เรียน และวางแผนการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆลงมือปฏิบัติการรับ
ใชสังคมตามแผน และนําประสบการณทั้งหลายมาคิดพิจารณา ไตรตรอง จนกระท่ังเกิดความคิดรวบยอด 
การจัดการเรียนรูโดยการรับใชสังคมอยูบนฐานหลักการที่เชื่อวา การเรียนรูจากประสบการณเปน 
การเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม ที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความคิด ความรูใหมดวยตนเอง จึงทําให
มีความหมายตอตนเองและตองการที่จะนําไปใช ประสบการณในการรับใชสังคมตามความตองการ
ของชุมชนและสังคมนอกจากจะเปนการชวยเหลือสังคมโดยตรงแลว ประสบการณที่ผูเรียนไดรับยัง
สามารถสรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคม และสามารถพัฒนาความรู ทักษะ
และเจตคติของผูเรียนไดอยางดี ทําใหการเรียนรูท่ีเกิดขึ้นเปนการเรียนรูจากความเปนจริง และ
สามารถนําไปใชประโยชนไดในชีวิตและสงัคม 

2.3.3 การจัดการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning)  
เปนการดําเนินการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดยการใหผูเรียนเขาไปเผชิญ

สภาพการณจริง ปญหาจริง ในบริบทจริง และรวมกันศึกษาการเรียนรู แสวงหาความรู ขอมูล และ
วิธีการตางๆ เพ่ือที่จะแกไขปญหานั้น และไดรับผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพในชีวิตจริง 

ในกรณีท่ีไมสามารถจัดใหผูเรียนไปเผชิญปญหาในบริบทจริงได ผูสอนสามารถ
จัดการเรียนรูตามสภาพจริงในหองเรียนได โดยการจัดกิจกรรมที่จําลองหรือสะทอนความเปนจริงให
ผูเรียนไดรวมกันคิดแกปญหา หรือเขาไปสวมบทบาทในสถานการณจําลองและเรียนรูที่จะใชความรู
และทักษะตางๆ ในการเขาใจสภาพความเปนจริง และแกปญหาตางๆ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวควรจะชวย
ใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดขั้นสงู ไดเรียนรูความรูในระดับลึก ไดเช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนรูกับโลกแหง
ความเปนจริง ไดอภิปรายสนทนาในเรื่องที่เปนสาระสําคัญ และไดรับผลการตัดสินใจและการกระทํา
ของตนจากสังคม หรือตามเกณฑมาตรฐานในชีวิตจริง 

2.4  แบบเนนปญหา 
2.4.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลัก (Problem-Based Instruction) 

เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใชปญหาเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญกับสถานการณจริง หรือผูสอนอาจจัด
สภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา และฝกกระบวนการวิเคราะห และแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจน ไดเห็นทางเลือกและวิธีการท่ีหลากหลายใน 
การแกปญหานั้น รวมทั้งชวยใหผูเรียนเกิดการใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการ
แกปญหาตางๆ เนื่องจากการใหผูเรียนไดเผชิญปญหาจริง หรือสถานการณตางๆ และรวมกันคิด
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หาทางแกปญหานั้นๆ จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการตางๆ อันเปนทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
 

2.4.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนหลัก (Project-Based Instruction)  
เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดรวมกันเลือกทํา

โครงการที่ตนสนใจโดยรวมกันสํารวจ สังเกต และกําหนดเรื่องที่ตนสนใจ วางแผนในการทําโครงการ
รวมกัน ศึกษาขอมูลความรู ท่ีจําเปน และลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวจนไดขอคนพบหรือ
สิ่งประดิษฐใหม แลวนําผลงานและประสบการณทั้งหมดมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น 
และสรุปผลการเรียนรูท่ีไดรับจากประสบการณท้ังหมด โดยการใหผูเรียนทําโครงงานหรือโครงการ
เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเขาสูกระบวนการสืบสอบ (process of inquiry) ซึ่งเปนกระบวนการที่
ผูเรียนตองใชการคิดขั้นสูงที่ซับซอนข้ึน ดังนั้นจึงเปนชองทางที่ดีในการพัฒนากระบวนการ 
ทางสติปญญาของผูเรียน และนอกจากจะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการในการสืบสอบและ 
การแกปญหาแลวยังสามารถชวยดึงศักยภาพตางๆ ท่ีมีอยูในตัวของผูเรียนออกมาใชประโยชนดวย 

2.5  แบบเนนทักษะกระบวนการ 
2.5.1 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบสอบ (Inquiry Based 

Instruction) 
   เปนการดําเนินการเรียนการสอน โดยผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม เกิด
ความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู เพ่ือนํามาประมวลหาคําตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยท่ี
ผูสอนชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูดานตางๆ ใหแกผูเรียน เนื่องจากการสืบสอบดวย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (scientific inquiry) เปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ท่ีจําเปนตอการ
แสวงหาและศึกษาขอความรูตางๆ ที่มีการใชคําถามที่เหมาะสม เพราะคําถามที่เหมาะสมสามารถนํา
ผูเรียนไปสูการคนพบขอความรูใหมๆ ได การเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการสืบสอบ จึงเปนการ
ใชคําถามในการกระตุนการเรียน เพ่ือใหผูเรียนสืบคนขอมูล วิเคราะห การสรุปขอมูลการอภิปราย
โตแยงทางวิชาการ และการทํางานเปนกลุม ตัวบงชี้ ครูผูสอนจะมีเอกสาร กระบวนการสอน ทักษะ 
และการประเมินแกผูเรียน 

2.5.2 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการคิด (Thinking Based 
Instruction)  

เปนการดําเนินการเรียนการสอนโดยผูสอนใชรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอน
ตางๆ กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดขยายตอเนื่อง จากความคิดเดิมที่มีอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
เชน เกิดความคิดที่มีความละเอียด กวางขวาง ลึกซึ้ง ถูกตอง มีเหตุผลนาเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจาก
กระบวนการคิดเปนกระบวนการทางสติปญญา ที่ตองอาศัยสิ่งเรา สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเพื่อใหเกิด
การคิดที่หลากหลาย การฝกทักษะการคิด การใชลักษณะการคิดแบบตางๆ รวมทั้งกระบวนการคิดที่
หลากหลายจะชวยใหการคิดของผูเรียนมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ผูสอนและผูเรียนจึงควรมีปฏิสัมพันธท่ีดี
ตอกัน และควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการคิดไดหลากหลาย 
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2.5.3 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการกลุม (Group Process Based 
Instruction)  

เปนการดําเนินการเรียนการสอนโดยท่ีผูสอนใหผูเรียนทํางาน/กิจกรรมรวมกันเปน
กลุม พรอมทั้งสอน/ฝก/แนะนําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการทํางานกลุมท่ีดี ควบคูไป
กับการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค ซึ่งเปนการเนนกระบวนการทํางาน
เปนกลุมโดยมีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป และภายในกลุมมีการกําหนดวัตถุประสงค เปดโอกาสให
ผูเรียนแสดงความคิด รูจักการวิเคราะห และการประเมินการเรียนทั้งดานเนื้อหาสาระและ
กระบวนการกลุม 

2.5.4. การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัย (Research - Based 
Instruction)  

เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีใหผูเรียนใชกระบวนการวิจัย หรือ
ผลการวิจัยเปนเครื่องมือในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ โดยอาจใชการประมวลผลงานวิจัยมา
ประกอบการสอนเนื้อหาสาระ ใชผลการวิจัยมาเปนเนื้อหาสาระในการเรียนรู ใชกระบวนการวิจัยใน
การศึกษาเนื้อหาสาระ หรือใหผูเรียนลงมือทําวิจัยโดยตรง หรือชวยฝกฝนทักษะการวิจัยตางๆ ใหแก
ผูเรียน เนื่องจากกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร ท่ีใชในการแสวงหาความรู
เพื่อใหไดขอมูลความรูท่ีเชื่อถือได การใหผูเรียนไดใชกระบวนการวิจัยในการศึกษาหาความรูทําให
ผูเรียนมีเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิต และไดรับประสบการณตรงในการใชกระบวนการวิจัย ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ลกึซึ้งและมีความหมายตอตนเอง 

2.5.5 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Instruction 
Emphasizing Self -Learning Process)  

เปนการจัดสภาพการณของการเรียนการสอนท่ีผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนดําเนินการ
ศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเลือกหัวขอ เนื้อหา วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนไดตาม
ความสนใจ โดยมีผูสอนชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความใฝรู ชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง
และชวยใหคําปรึกษาแนะนําตามความเหมาะสมเกี่ยวกับการหาแหลงความรู วิธีการศึกษาคนควาหา
ความรู การวิเคราะหและสรุปขอความรู เนื่องจากผูเรียนมีความสนใจอยูเปนธรรมชาติ ดังนั้น หากไดรับ
การสงเสริมใหรับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง และไดรับการฝกฝนทักษะท่ีจําเปนตอการศึกษาหา
ความรูดวยตนเอง ผูเรียนจะสามารถเรียนรูในสิ่งท่ีตนสนใจไดตลอดชีวิต 

2.6  แบบเนนการบูรณาการ 
                การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการบูรณาการ เปนการนําเนื้อหาสาระท่ีมีความเก่ียวของ
กันมาสัมพันธใหเปนเรื่องเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจใน
ลักษณะที่เปนองครวม และสามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เนื่องจากมี
ความเชื่อวา ในธรรมชาติและชีวิตจริง ทุกสิ่งทุกอยางมีความสัมพันธกัน การเรียนรูที่ดีจึงควรมี
ลักษณะแบบองครวม และการบูรณาการยังเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนแกปญหาดวยตัวเองโดยใช



85 

ความรูหลายๆ ดานประกอบกัน ชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทัง้ดานความรู ทักษะและเจตคติ รวมท้ัง
ชวยเปดโลกทัศนของผูสอนและผูเรียน ไมจํากัดเฉพาะดานใดดานหนึ่ง การเรียนการสอนจึงนาสนใจ 
นาตื้นเตน และสามารถคิดไดหลายแงไดมุม  

การบูรณาการเนื้อหาสาระ สามารถทําไดหลายลักษณะ คือ 
1) การบูรณาการระหวางกลุมสาระการเรียนรู (interdisciplinary integration หรือ 

across curriculum) เปนการผสมผสานเนอหาสาระระหวางวิชา หรือระหวางศาสตร หรือระหวางกลุม
สาระการเรียนรูดังแต 2 วิขาขึ้นไป ภายใตหัวเรีอง (theme) มโนทัศน (concept) หรือปญหา 
(problem) เดียวกันซึ่งอาจเรียกวาเปนการบูรณาการขามวิชา ขามกลุมสาระการเรียนรู ขามศาสตร 

2) การบูรณาการภายในกลุมสาระการเรียนรู (intradisciplinary integration) เปน
การผสมผสานเนื้อหาระหวางสาระตางๆ ดวยกันภายในกลุมสาระการเรียนรูหนึ่ง ภายใตหัวเรื่อง 
(theme) มโนทัศน (concept) หรือปญหา (problem) ซึ่งเปนการบูรณาการตรงขามกับการบูรณาการ
ขามกลุมสาระการเรียนรู ผลการบูรณาการภายใตหัวเรื่อง (theme) จะไดเปนหนวยการเรียนรู (unit 
of learning)  

3. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง (Teacher - Centered Instruction) 
ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเปน

ศูนยกลาง วา การจัดการเรียนการสอนในลักษณะท่ีครูเปนศูนยกลางนั้นยึดครองอํานาจในการเรียนรู
ของผูเรียนมาเปนเวลานาน จนกระทั่งมีการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ.2542 อยางไร
ก็ตามการเรียนการสอนหรือวิธีการสอนทุกแบบลวนมีประโยชน และใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
รวมท้ังผูเรียน สถานการณ และวัตถุประสงค ซึ่งการจัดการเรียนการสอนทางตรง หรือ Direct 
Instruction ที่นับวาเปนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดครูเปนศูนยกลาง ก็เปนวิธีการที่หากนําไปใชโดย
ผานการวางแผนในการนําเสนอขอมูลความรูใหกระชับ ชัดเจน และนําเสนออยางเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคของการเรียนรูและวัยของผูเรียนแลว ก็จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระ ขอความรู 
ขอมูล ขอเท็จจริง รวมท้ังทักษะตางๆ ไดอยางรวดเร็ว รวมท้ังเกิดความเขาใจได และยังไดรับ 
การพิสูจนตรวจสอบแลววามีประสิทธิภาพจริง  

การจัดการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction) เปนการดําเนินการเพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูขอมูล ความรู ขอเท็จจริง หรือวิธีการ กระบวนการตางๆ อยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ โดยการถายทอดขอมูลเหลานั้นอยางตรงไปตรงมา ดวยวิธีการหรือกระบวนการที่ไดรับ
การยอมรับวาใชไดผลจากการวิจัย หรือจากขอความรูทางทฤษฎีหรือหลักการตางๆ  

อยางไรก็ตาม การถายทอดขอมูลความรูดังกลาว ไมไดหมายถึงการถายทอดโดย 
การบรรยายเปนช่ัวโมงๆ โดยที่ผูบรรยายกลาวไปเรื่อยๆ แตเปนการบรรยายที่กระทําอยางกระชับ 
ตรงประเด็น และมีความยาวเหมาะสมกับเนื้อหาสาระเหมาะสมกับเวลา และเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค  
 การจัดการเรียนการสอนทางตรงมีการปฏิบัติแยกกันเปน 2 กลุม คือ 
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3.1 การจัดการเรียนการสอนทางตรงแบบใชผลการวิจัย (Research-Based Direct 
Instruction) 

การจัดการเรียนการสอนทางตรงแบบใชผลการวิจัย มีองคประกอบสําคัญ 6 ประการ 
1. ครูเปนศูนยกลาง (teacher centrality) ครูคอยควบคุมกํากับทิศทางของ 

การเรียนการสอน 
2. เปาหมาย (task orientation) เนนการเรียนวิชาการ หรือเนื้อหาสาระ เปน

ขอมูลความรูและขอเท็จจริง 
3. ความคาดหวังในทางบวก (positive expectation) ผูสอนมีการคาดหวังวา

ผูเรียนทุกคนจะประสบผลสําเร็จในการเรียน 
4. ความรวมมือของผูเรียนที่สามารถวัดประเมินได (student cooperation and 

accountability) 
5. บรรยากาศท่ีปลอดภัย (nonnegative affect) ผูเรียนอยูในบรรยากาศที่เปน

มิตร เปนกันเอง 
6. มีกฎ ระเบียบ (established structure) ผูสอนคอยติดตามดูแลการปฏิบัติของ

ผูเรียนอยางใกลชิด 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทางตรงแบบใชผลการวิจัยมีผูนําไปพัฒนาเปน

กระบวนการเรียนรูท่ีมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป แตยังคงยึดหลักการแนวคิดของการเรียนการสอน
ทางตรงเหมือนกัน เชน 

รูปแบบ “Basic Practice” หรือการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการพื้นฐาน พัฒนาโดย เมอร
ฟ เวล และแมคกรีล ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ 

1.  ขั้นแนะนําบทเรียน 
2.  ขั้นพัฒนา 
3.  ขั้นฝกปฏิบัติภายใตการควบคุม 
4.  ขั้นฝกปฏิบัติตามคําแนะนํา 
5.  ขั้นฝกปฏิบัติอยางอิสระ 

รูปแบบ  “Explicit Instruction” หรือการจัดการเรียนการสอนแบบชัดแจง พัฒนาโดย  
โรเซนชายน และสตีเวนส ประกอบดวยขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ 

1.   ขั้นทบทวนความรูเดิมและตรวจการบาน 
2.   ขั้นนําเสนอเนื้อหาสาระหรือทักษะใหม 
3.   ขั้นนําใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 
4.   ขั้นใหขอมูลปอนกลับและแกไขการปฏิบัติของผูเรียน 
5.   ขั้นใหผูเรียนฝกปฏิบัติอยางอิสระ และ 
6.   ขั้นการทบทวนการฝกปฏิบัติรายสัปดาหและรายเดือน 
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รูปแบบ  “Active teaching” หรือการจัดการเรียนการสอนแบบติดตามตอเนื่อง พัฒนาโดย 
กูด กราวส และเอ็บเมียร สําหรับการสอนคณิตศาสตร ประกอบดวยขั้นตอน 5 ขั้น คือ 

1.   ขั้นเริ่ม 
2.   ขั้นพัฒนา 
3.   ขั้นใหปฏิบัติงาน 
4.   ขั้นใหการบาน 
5.   ขั้นทบทวนอยางตอเนื่อง 

3.2 การจัดการเรียนการสอนทางตรงแบบใชทฤษฎีการเรียนรู (Learning Theory-Based 
Direct Instruction) 

ผูจัดการเรียนการสอนแบบนี้มีความเช่ือวา ครูผูสอนควรจะสอนตามทฤษฎีหรือหลักการ
ที่ไดมีการศึกษา พิสูจน ทดสอบมาอยางดีแลว รูปแบบท่ีคนกลุมนี้ใชและนิยมกันแพรหลายที่จะ
กลาวถึงในท่ีนี้มี 2 รูปแบบ คือ 

3.2.1 รูปแบบ “The Mastery Teaching Program”” 
การสอนเพ่ือการรูจริง พัฒนาโดยฮันเตอร (Hunter) ประกอบดวยข้ันตอนสาํคัญดังนี้ 
(1) ข้ันเตรียมความพรอมของผูเรียน 
(2) ข้ันการใหขอมูลและการแสดงตัวแบบ 
(3) ข้ันตรวจสอบความเขาใจและใหคําแนะนํา 
(4) ข้ันใหผูเรียนปฏิบัติตามคําแนะนํา 

3.2.2 รูปแบบ “DISTAR”” 
    รูปแบบ DISTAR หรือ ระบบการสอนทางตรงเพื่อการเรียนรูและการสอน พัฒนาโดย 

บีไรเทอร-อิงเกิลแมน (Bereiter-Englemann) สําหรับเด็กจากครอบครัวที่มีฐานะดอยทางเศรษฐกิจ
และสังคม โปรแกรมนี้ไดรับการจัดโดยใชทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยมเสียสวนใหญ มี
โครงสรางท่ีรัดกุมและรายละเอียดที่ชัดเจน ผูสอนจะตองดําเนินการทุกอยางตามโปรแกรมที่กําหนดไว 
หากทําตามสิ่งท่ีกําหนดไวในโปรแกรมจะประสบความสําเร็จในการสอน 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยไมมคีรู (Instruction without Teacher) 
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยไมมีครู เริ่มไดรับความนิยมมากข้ึนนับตั้งแตมีแนวคิด

เก่ียวกับการเรียนรูโดยใชบทเรียนที่เรียกวา “โปรแกรมสําเร็จรูป” โดยแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูได
เริ่มมุงไปท่ีตัวผูเรียนเปนรายบุคคลมากขึ้น และเริ่มเนนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น แต
ถึงแมวาครูไมมีบทบาทในกระบวนการเรียนรูของผูเรียน แตครูก็ยังมีบทบาทอ่ืนๆ เชน บทบาทใน 
การวางแผนการเรียน การติดตามการเรียนรูของผูเรียน การเก็บรวบรวมขอมูล และการประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียน   

การจัดการเรียนการสอนโดยไมมีครู แบงออกไดเปน 
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4.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หรือบทเรียนแบบโปรแกรม 
(Programmed Instruction)  

เปนการดําเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใหผูเรียนศึกษา
บทเรียนแบบโปรแกรมในเรื่องนั้นดวยตนเอง บทเรียนแบบนี้นําเสนอเนื้อหาสาระทีละขั้นตอนยอยๆ 
ที่มีความตอเนื่องไปตามลําดับ ซึ่งเรียกกันวาเฟรม (frame) และมีการถามใหผูเรียนตอบสนอง และ
ตรวจสอบผลการตอบสนองของตนเองไดทันทีวาถูกหรือผิด เมื่อเรียนจบบทเรียนผูเรียนสามารถ
ประเมินผลการเรียนรูของตัวเองและทราบผลทันที รวมท้ังสามารถศึกษาบทเรียนโดยใชเวลาตาม
ความสามารถหรือความตองการของตน    

ลักษณะของบทเรียนโปรแกรม มี 3 ลักษณะ คือ (1) บทเรียนโปรแกรมชนิด
เสนตรง เปนบทเรียนที่นําเสนอเนื้อหาสาระไปทีละขั้นหรือทีละเฟรม (2) บทเรียนแบบโปรแกรมแยก
ชนิดแยกสาขา เปนบทเรียนท่ีมีคําถามใหผูเรียนตอบสนอง และคําตอบของผูเรียนจะนําผูเรียนไปสู
เฟรมตอไป ดังนั้นหากผูเรียนตอบสนองไมเหมือนกัน ผูเรียนก็จะกาวไปสูเฟรมตางกัน (3) บทเรียน
ที่นําเสนอขอความบรรยายตอเนื่องกันไป ไมอยูในลักษณะเฟรม และอาจใชเทคนิคทั้งแบบเสนตรง 
และแบบสาขาผสมผสานกันไป 

หลกัการสําคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป คือ                                                                
1. การวิเคราะหเนื้อหาและจัดแบงเนื้อหาสาระออกเปนสวนยอยๆ ตอเนื่อง

และเปนลําดับขั้นตอน                           
2. การใหผูเรียนมีโอกาสตรวจสอบการเรียนรูของตนเองจะชวยใหผูเรียนเกิด

แรงจูงใจในการเรียนตอไป                               
3. การใหผูเรียนไดเรียนรูความสามารถของตนจะชวยใหผูเรียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียน                                               
4. การใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนใสใจตอการเรียนรู                                                  

4.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted 
Instruction)  

เปนการนําคอมพิวเตอรมาใช ในการเรียนการสอน เพื่อชวยขยายขอบเขต
ความสามารถในการเรียนรูของผูเรียน และความสามารถในการสอนของครู โดยการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรขึ้นมา หรือจัดหาบทเรียนที่เหมาะสมที่มีผูสรางไวแลวมาใหผูเรียน และใชคอมพิวเตอร
ในการนําเสนอบทเรียนดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยมีการนําสื่อประสมเขามาชวยในการนําเสนอ เชน 
ขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผูเรียนเปนผูดําเนินการเรียนรูตามการนําเสนอของบทเรียน 
ซึ่งจะออกแบบไวใหผูเรียนไดรับผลยอนกลับตามการตอบสนองของตน และเมื่อเรียนจบ ผูเรียนจะ
ไดรับการประเมินผลการเรียนรูของตนและทราบผลการเรียนรูของตน  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีหลายชนิด เชน  
(1) แบบทบทวนความรู เปนการทบทวนความรูเดิม หรือนําเสนอเนื้อหาใหม  
(2) แบบฝกปฏิบัติ เปนลักษณะของการฝกทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ จน

สามารถเขาใจบทเรียนนั้นๆ  
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(3) แบบเกม เปนแบบที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กับ 
การเลนอยางเพลิดเพลิน 

(4) แบบสถานการณจําลอง เปนแบบที่ผูเรียนสามารถเขาไปเลนและใชขอมูลที่มี
ในการตัดสินใจแกปญหา และไดรับผลจากการตัดสินใจนั้น  

4.3  การจัดการเรียนการสอนทางไกล (Distance Instruction)  
เปนการสอนท่ีผูสอนและผูเรียนอยูตางสถานท่ีกันแตสามารถติดตอสื่อสารมีปฏิสัมพันธ

กันในกิจกรรมการเรียนการสอนไดโดยการใชสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ  โดยการเรียนการสอน
อาจเปนแบบทางเดียว คือ ผูสอนถายทอดความรูผานทางสื่อตางๆ หรืออาจเปนแบบสองทาง คือ 
ผูสอนและผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันได โดยใช โทรศัพท โทรทัศน และเทคโนโลยีการประชุมทางไกล
ผานจอภาพ หรือทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต เปนตน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศทําให 
การสื่อสารไรขอจํากัดในเรื่องเวลาและระยะทางและสามารถนํามาใชประโยชนทางดานการศึกษาได  

4.4  การจัดการเรียนการสอนผานเครือขายเวิลด ไวด เว็บ (Web-Based Instruction)  
เปนการออกแบบการเรียนการสอนโดยการจัดหองเรียนเสมือนจริงที่จําลองสภาพชั้นเรียน

ปกติเปนชองทางในการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูสอนจะออกแบบการเรียนรูใหผูเรียนสืบคน
ขอมูลความรูจากเครือขายตางๆ ซึ่งในการสอนจะใชคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเตอรเน็ต 
มาสรางหรือออกแบบการเรียนรูอยางมีความหมาย เนื่องจากเทคโนโลยีตางๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร 
เปนแหลงทรัพยากรสารสนเทศท่ีกวางขวางมาก บุคคลทั่วทุกมุมโลกสามารถเขาถึงขอมูล และใช
ประโยชนจากขอมูลได โดยการเรียนการสอนแบบนี้ผูเรียนสามารถกระทําไดดวยตนเอง หรืออาจ
ออกแบบใหมีการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน หรือระหวางผูเรียนดวยกันเองก็ได และ
สามารถประเมินผลการเรียนรูผานเครือขายได                                                                                         

5. หลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สรุปไดวาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนี้ เปนการจัดกระบวนการเรียนรู

แบบใหม ที่มีลักษณะแตกตางจากการจัดกระบวนการเรียนรูแบบดั้งเดิมทั่วไป คือ 
1) ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ผูเรียนเปนผูเรียนรู บทบาท

ของผูสอน  คือ ผูสนับสนุน (Supporter) และเปนแหลงความรู (Resource Person) ของผูเรียน 
ผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือก และวางแผนสิ่งท่ีตนจะเรียนหรือเขาไปมีสวนรวมในการเลือกและจะ
เริ่มตนการเรียนรูดวยตนเองดวยการศึกษาคนควารับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรู
ดวยตนเอง 

2) เนื้อหาวิชามีความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนรู  ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ปจจัยสําคัญท่ีจะตองนํามาพิจารณาประกอบดวยไดแก เนื้อหาวิชาประสบการณ
เดิมและความตองการของผูเรียน การเรียนรูที่สําคัญและมีความหมายจึงข้ึนอยูกับสิ่งท่ีสอน (เนื้อหา) 
และวิธีท่ีใชสอน (เทคนิคการสอน) 

3) การเรียนรูจะประสบผลสาํเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูเรียนจะไดรับความสนุกสนานจากการเรียน หากไดเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรู ไดทํางานรวมกัน
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กับเพ่ือนๆ ไดคนพบขอคําถามและคําตอบใหมๆ สิ่งใหมๆ ประเด็นท่ีทาทายและความสามารถใน
เรื่องใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นรวมท้ังการบรรลุผลสําเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มดวยตนเอง 

4) สัมพันธภาพระหวางผูเรียน การมีสัมพันธภาพในกลุมจะชวยสงเสริมความเจริญ
งอกงามการพัฒนาความเปนผูใหญ การปรับปรุงการทํางานและการจัดการกับชีวิตของแตละบุคคล
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในกลุมจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและ
กันของผูเรียน 

5) ผูสอนคือผูอํานวยความสะดวกและเปนแหลงความรู ในการจัดการเรียน 
การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนจะตองมีความสามารถที่จะคนพบความตองการที่แทจริง
ของผูเรียนเปนแหลงความรูที่ทรงคุณคาของผูเรียน และสามารถคนควาหาสื่อวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม
กับ ผูเรียน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความเต็มใจของผูสอนที่จะชวยเหลือโดยไมมีเงื่อนไข ผูสอนจะใหทุก
อยางแกผูเรียน ไมวาจะเปนความเชี่ยวชาญ ความรู เจตคติ และการฝกฝนโดย ผูเรียนมีอิสระที่จะรับ
หรือไมรับการใหนั้นก็ได 

6) ผูเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางจากเดิม การจัดการเรียนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงใหผูเรียนมองเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางออกไป ผูเรียนจะมีความมั่นใจ
ในตนเอง และควบคุมตนเองไดมากขึ้นสามารถเปนในสิ่งที่อยากเปนมีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมกับเหตุการณตางๆ มากขึ้น 

7) การศึกษา คือการพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลายๆ ดานพรอม
กันไปการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ เปนจุดเริ่มของการพัฒนาผูเรียนหลายๆ ดานเชนคุณลักษณะ
ดานความรู ความคิด ดานการปฏิบัติ และดานอารมณ ความรูสกึจะไดรับการพัฒนาไปพรอมๆ กัน 

จากหลักการดังกลาวจะเห็นวา การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญสามารถใชไดกับการจัดการเรียนการสอนทุกวิชาเพียงแตธรรมชาติของเนื้อหาวิชาท่ีตางกันจะมี
ลักษณะที่เอื้ออํานวยใหผูสอนออกแบบกิจกรรมท่ีสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ในจุดเดนท่ีตางกัน คือ 

(1) รายวิชาท่ีมี เนื้อหามุงใหผู เรียนเรียนรูกฎเกณฑและการนําเอากฎเกณฑไป
ประยุกตใชแกปญหาในสถานการณตางๆ เชน วิชาคณิตศาสตร หรือการใชไวยากรณภาษาอังกฤษ 
ผูสอนสามารถใชกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตัวเองโดยใชวิธีสอนแบบ
อุปนัย และเปดโอกาสใหผูเรียนไดนํากฎเกณฑท่ีทําความเขาใจไดไปใชแกปญหาในสถานการณตางๆ 
โดยใชวิธีการสอนแบบนิรนัย การเรียนรูที่เกิดข้ึนก็จะเปนการเรียนรูที่ย่ังยืนเพราะผูเรียนไดสราง
ความรูดวยตัวเอง 

(2) รายวิชาที่ เปดโอกาสใหผู เรียนไดคนพบความรูจากการคนควาทดลองและ 
การอภิปรายโดยใชหลักเหตุผล เชน วิชาวิทยาศาสตรผูเรียนมีโอกาสท่ีจะไดสรางความรูเองโดยตรง 
เพียงแตผูสอนตองรูจักการใชคําถามที่ยั่วยุและเช่ือมโยงความคิด ประกอบกับการไดมีโอกาสทํา 
การทดลองเปนการปฏิบัติรวมกัน ผูเรียนจะไดมีปฏิสัมพันธกัน มีการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อสราง
ความรูผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีทํากันมาอยูแลว 
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(3) รายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับขอมูลที่หลาก หลายเก่ียวกับการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคม ความสมัพันธระหวางบุคคลขอมูลที่มีลักษณะยั่วยุใหออกความคิดเห็นได เชน วิชาสังคม
ศึกษา และวรรณคดีเปนลักษณะพิเศษท่ีผูสอนจะนํามาใชเปนเครื่องมือใหเกิดกิจกรรมการใชความคิด
อภิปราย นําไปสูขอสรุป เปนผลของการเรียนรูและการสรางนิสัยยอมรับฟงความคิดเห็นกัน เปน
วิถีทางท่ีดีในการปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับผูเรียน 

(4) รายวิชาที่ตองอาศัยการเคลื่อนไหวรางกายเปนหลักเชน วิชา พลศึกษาและการงาน
อาชีพ ผูสอนควรใชโอกาสดังกลาว ใหผูเรียนไดสรางความรูผานกระบวนการทํางาน 

(5) รายวิชาที่สงเสริมความคิดจินตนาการ และการสรางสุนทรียภาพ เชนวิชาศิลปะและ
ดนตรี นอกจากจะมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกายแลว ผูเรยีนยังมีโอกาสไดสรางความรู และความรูสึกที่ดี 
ผานกระบวนทํางานท่ีผูสอนออกแบบไวใหผูสอนที่ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญมักเปนผูสอนที่มีความตั้งใจและสนุกในการทํางานสอน เปนคนชางสังเกตและ
เอาใจใสผูเรียนและมักจะไดผลการตอบสนองที่ดีจากผูเรียน แมจะยังไมมากในจุดเริ่มตน แตเม่ือ
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอก็จะสงัเกตไดถึงการเปลี่ยนแปลงของผูเรียนในทางท่ีดีขึ้น 

บทสรุป 
“การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ หรือ การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนสําคัญท่ีสุด” 

กับ “การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง” แมจะเปนคําที่ถูกใชแทนกันบอยครั้ง แตคําสอง
คํานี้ มีความหมายแตกตางกัน กลาวไดวา การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัด 
การใหผูเรียนสรางความรูใหมโดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติ เกิดความเขาใจ และสามารถนําความรูไปบูรณาการใชในชีวิตประจําวัน และมีคุณสมบัติตาม
กับเปาหมายของการจัดการศึกษาท่ีตองการใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ซึ่งการจัด  
การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนหนึ่งในแนวคิดที่นิยมใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือเนน
ผูเรียนสําคัญที่สุด อยางไรก็ตามผูสอนสามารถเลือกใชแนวคิดหรือแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบ
อื่นๆ ท่ีเปนการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญได 
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แบบฝกหัดทายบทที่ 3 
 
คําชี้แจง จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. จงใหความหมายของคําวา “การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ” ตาม
ทัศนะของนักศึกษา 

2. “การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ” กับ “การจัดการเรียนการสอน
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง” เหมือนหรือตางกันอยางไร จงอธิบาย 

3. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางมีลักษณะอยางไร และแบงไดเปน
กี่ประเภท  

4. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง แตกตางจาก การจัดการเรียน
การสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลางอยางไร 

5. นักศึกษาคิดอยางไรกับคํากลาวที่วา “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เปนแนวทางเดียวที่ทําใหเกิดการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสาํคัญ”  

6. ใหนักศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน
ตอไปนี้  

6.1 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  
6.2 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง 
6.3 การจัดการเรียนการสอนโดยไมมีคร ู

7. หากนักศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวิชาเอก นักศึกษาจะเลือกใช
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบใด เพราะเหตุใด จงอธิบายและยกตัวอยางประกอบ



93 

เอกสารอางอิงบทที่ 3 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4  
ระบบการเรียนการสอน 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของระบบการเรียนการสอนไดถูกตอง 
2. ระบุองคประกอบ และวิธีการจัดระบบการเรียนการสอนไดถูกตอง 
3. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางระบบการเรียนการสอนแตละระบบได

ถูกตอง 
4. บอกประโยชนท่ีไดจากการเขาใจความหมายและลักษณะของระบบการเรียนการสอนแตละ

ระบบได 
 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 4 ระบบการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1. ความเปนมาและความสําคัญของระบบการเรียนการสอน 
2. ความหมายของระบบการเรียนการสอน  
3. องคประกอบของระบบการเรียนการสอน  
4. วิธกีารจัดระบบหรือสรางระบบ  
5. ตัวอยางระบบการเรียนการสอน  

5.1 ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร (Robert Tyler, 1950)  
5.2 ระบบการเรียนการสอนของเคมพ (Kemp, 1977)  
5.3 ระบบการเรียนการสอนของ สงัด อุทรานันท (2529)  
5.4 ระบบการออกแบบการเรียนการสอน โดย ทิศนา แขมมณี (2534)  

 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหท่ี 5 เรื่อง ระบบการเรียนการสอน 
2. ใหนักศึกษารวมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ระบบการเรียนการสอน” 
3. แบงนักศึกษาออกเปน 4 กลุม ใหแตละกลุมศึกษาซองกิจกรรม “ระบบการเรียนการสอน” 

โดยลองเรียงลําดับ จัดวางบัตรคําองคประกอบของระบบการเรียนการสอน ไดแก  
3.1 บัตรคําชุด “ขอมูลสูการสอน” ประกอบดวย จุดประสงคการสอน เนื้อหาสาระ การจัด

กิจกรรมการสอน การใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู  
3.2 บัตรคําชุด “กระบวนการสอน” ประกอบดวย การนําเขาสูบทเรียน การสอน การสรุป 

ทักษะและเทคนิคการสอน รูปแบบการสอน  
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3.3  บัตรคําชุด “ผลการสอน” ประกอบดวย การวัดและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4 บัตรคําชุด “ขอมูลยอนกลับ” ประกอบดวย วิเคราะหการสอน ปรับปรุงแกไข 

4. ใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการจัดวางองคประกอบของระบบการเรียนการสอน 
5. นํานักศึกษาวิเคราะหระบบการเรียนการสอน และสรุปความหมาย องคประกอบของระบบ

การเรียนการสอน  
6. ผูสอนอธิบายความเปนมา ความสําคัญ ความหมาย องคประกอบของระบบการเรียน 

การสอน และตัวอยางระบบการเรียนการสอน ประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi 
7. ใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันวิเคราะหความเหมือน ความแตกตางระหวางระบบการเรียน

การสอนของไทเลอร  เคมพ และสงัด อุทรานันท รวมทั้งระบบการออกแบบการเรียนการสอน โดย 
ทิศนา แขมมณี 

8. ผูสอนนําสรุปความสัมพันธของระบบการสอน รูปแบบการสอน และวิธีการสอน  
9. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทท่ี 4 ระบบการเรียนการสอน  
 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทที่ 4 เรื่อง ระบบการเรียนการสอน  
3. ซองกิจกรรม “ระบบการเรียนการสอน” ประกอบดวยย บัตรคําองคประกอบของระบบ

การเรียนการสอน ไดแก  
3.1 บัตรคําชุด “ขอมูลสูการสอน” ประกอบดวย จุดประสงคการสอน เนื้อหาสาระ การจัด

กิจกรรมการสอน การใชสื่อการสอน การวัดและประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู  
3.2 บัตรคําชุด “กระบวนการสอน” ประกอบดวย การนําเขาสูบทเรียน การสอน การสรุป 

ทักษะและเทคนิคการสอน รูปแบบการสอน  
3.3 บัตรคําชุด “ผลการสอน” ประกอบดวย การวัดและประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4 บัตรคําชุด “ขอมูลยอนกลับ” ประกอบดวย วิเคราะหการสอน ปรับปรุงแกไข  

4. หนังสอือานประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู 
 
แหลงการเรียนรู 

1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรู เกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลักการจัดการเรียนรูทาง

อินเตอรเน็ต 
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การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

วิธีการวัดผล 
เกณฑ 

การประเมิน 
1. ตรวจสอบการบอกความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของระบบ 
การเรียนการสอน 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

2. ตรวจสอบการระบุองคประกอบ และวิธีการจัดระบบการเรียนการสอน 
รวมทั้งการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางระบบการเรียน
การสอนแตละระบ 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

3. ตรวจสอบการยกตัวอยางประโยชนที่ไดจากการเขาใจความหมายและ
ลักษณะของระบบการเรียนการสอนแตละระบบ 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

3. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 4 เรื่อง ระบบการเรียนการสอน ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 
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บทที่ 4 
ระบบการเรียนการสอน 

 
  ศัพททางการศึกษาโดยเฉพาะทางการสอนเปนสิ่งที่ตองทําความเขาใจใหกระจาง เอกสาร
ประกอบการสอนนี้จึงพยายามอธิบายความหมาย และการสรางความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับคําศัพทที่
เกี่ยวของ ซึ่งในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน ซึ่งเปนองคประกอบยอยของการศึกษา 
เพราะหากตองการใหการจัดการเรียนการสอนและการศึกษามีคุณภาพ การสอนก็จําเปนตอง
ดําเนินการอยางเปนระบบ และการสอนท่ีดําเนินการอยางเปนระบบนี้คือ “ระบบการเรียนการสอน”  

1. ความเปนมาและความสําคัญของระบบการเรียนการสอน 
ความเปนมา 
ระบบการเรียนการสอน (Instructional System) เปนการนําแนวคิดเรื่องการจัดระบบของ 

การทํางานเขามาใชปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแนวคิดเรื่องวิธีการ
เชิงระบบ (System approach) นั้นเดิมทีเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นในวงการวิศวกรรมและวงการทหาร 
ตอมาจึงไดแพรหลายเขามาสูวงการศึกษา หากพิจารณาผูที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินการใดๆ 
ก็ตาม จะพบวา ผูที่มี “ระบบ” ในการเรียนหรือในการทํางานจะรูจักวางแผน จัดระเบียบในการทําสิ่ง
ตางๆ ใหมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีจะชวยใหตนสามารถบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่หวังหรือ
กําหนดเอาไวได จึงอาจกลาวไดวา “ความเปนระบบ” เปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหการทํางาน
ใดๆ ประสบผลสําเร็จ มีประสิทธิภาพตามที่ตั้งไว (ทิศนา แขมมณี, 2559)  
 ความสําคัญ 
 สงัด อุทรานันท (2529 อางถึงใน อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) กลาววา การทํางานอยางมีระบบ
จะดีกวาการทํางานอยางไมมีระบบ ดวยเหตุผลตอไปนี ้

1) การทํางานอยางเปนระบบนั้น สิ่งตางๆ ที่เปนองคประกอบของระบบจะอยูดวยกัน
อยางมีระเบียบ ไมมีความสับสน และไมมีความขัดแยงกันระหวางองคประกอบเหลานั้น 

2) การทํางานอยางเปนระบบจะเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดแรงงาน เวลา 
และคาใชจาย 

3) งานทุกอยางจะสําเร็จตามเปาหมายและไดผลอยางมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น การนําวิธีการของระบบการทํางานมาใชในการจัดการเรียนการสอน ยอมทําให 

การเรียนการสอนบรรลสูุเปาหมายไดอยางดี มีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 
นอกจากนั้นยังพบวา ระบบการเรียนการสอนมีประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(Smith & Ragan, 1999; Dick, and Carey, 2001)  
1) ระบบการเรียนการสอนเปรียบเสมือนพิมพเขียวท่ีจัดวางองคประกอบของการเรียน

การสอน ตาง ๆ ไวอยางเปนระเบียบ ทําใหครูรูจุดมุงหมายของการเรียนการสอน การดําเนิน 
การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลผูเรียน ซึ่งอํานวยความสะดวกแกครูในการเตรียมการสอน 
ทําใหเกิดความพรอมในการดําเนินงาน  
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2) สง เสริมใหการ จัดการ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คือสามารถควบคุม 
การดําเนินงานให บรรลุจุดมุงหมายไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และประหยัดทรัพยากร 
รวมทั้งเวลา ดีกวาการจัดการเรียนการสอนที่ขาดระบบ เพราะจะทําใหเกิดความสับสน เพราะไมทราบ
จุดมุงหมายชัดเจนและ ไมสามารถควบคุมการดําเนินงานได 

3) ชวยใหครูทราบปญหาและหาแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนได 
อยางเหมาะสม  เพราะมีระบบควบคุมกระบวนการดําเนินการทําใหทราบวาผลการเรียนรูของนักเรียน
เกิดจากปญหาการ ดําเนินงานในสวนใด เพื่อหาทางแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม 

4) ชวยใหครูไดนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะตางๆ ไปใช เปนขอมูลใน 
การปรับปรุง การเรียนการสอนใหมีคุณภาพดีขึ้น 

5) การนําวิธีการเชิงระบบไปใชในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กอใหเกิดผลิตภัณฑ
ทาง การศึกษาตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยีตางๆ ที่มีคุณภาพ เปนประโยชนสําหรับผูใช 
อยาง กวางขวาง   

อาภรณ ใจเท่ียง (2553) สรุปวา ระบบการสอนมีความสําคัญและชวยใหการเรียน 
การสอนมีคุณภาพ ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีตามจุดประสงคที่กําหนดไว เนื่องจาก 

1) องคประกอบของการสอนท่ีกําหนดไวนั้นมีความสัมพันธและมีความสําคัญตอกัน 
หมายความวา องคประกอบจะสัมพันธตอเนื่องกันไปตามลําดับ เชน องคประกอบท่ี 1 คือ 
จุดประสงคการสอน จะสัมพันธกับองคประกอบท่ี 2 คือ เนื้อหาสาระ และการจัดเนื้อหาสาระก็ตอง
คํานึงถึงจุดประสงคการสอน หรือตองยึดจุดประสงคเปนแนวทาง และในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ซึ่งเปนองคประกอบท่ี 3 ก็ตองจัดใหสอดคลอง สัมพันธกับจุดประสงคและเนื้อหาสาระ 
ดังนั้น การเรียนการสอนจะบรรลุผลสําเร็จได องคประกอบของการสอนตองมีความเปนระบบ 
สอดคลองสัมพันธและสาํคัญตอกัน 

2) การเรียนการสอนมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ ระเบียบ ไมสับสน โดย
กระบวนการท่ีเปนระบบจะประกอบดวยการวางแผนการสอนซึ่งอยูในขั้นตอนของการปอนขอมูล 
(Input) การดําเนินการสอนและการวัดประเมินผลเปนขั้นการดําเนินการ (Process) และผลการสอน 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูของผูเรียน (Output) จะนํามาพิจารณาผลยอนกลับ (Feedback) วาการสอน
มีจุดท่ีควรปรับปรุงหรือไม อยางไร ดังนั้น เมื่อการจัดการเรียนการสอนมีการจัดการอยางเปนระบบ  
มีการปรับปรุงแกไข และแกไขปญหาไดตรงจุด ยอมชวยใหการจัดการเรียนการสอนประสบ
ความสําเร็จ บรรลจุุดประสงค และผูเรียนเกิดการเรียนรูไดด ี

3) การจัดระบบการสอนเปนวิธีหนึ่งในการแกไขปญหาเก่ียวกับคุณภาพของการจัด 
การเรียนการสอนของครู ทําใหครูตองวางแผนการสอน ตองดําเนินการสอนตามแผนที่วางไวและตอง
วัดผลประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคท่ีกําหนด ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณคา แกไข
ปญหาดานการสอนท่ีไมมีคุณภาพ 
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2. ความหมายของระบบการเรียนการสอน 
มีคําที่ควรทําความเขาใจกอนที่จะศึกษาความหมายของระบบการเรียนการสอน คือคําวา 

“ระบบ (System)” จากการศึกษาพบวามีนักวิชาการและนักการศึกษาอธิบายความหมายของคําวา 
“ระบบ” ไวหลายทาน ดังท่ี ทิศนา แขมมณี (2559) ไดรวบรวมไว เชน 

Romiszowski (1981)  อธิบายวา ระบบ (system) หมายถึง  สวนประกอบ ตางๆ ที่นํามา
จัดใหมีความสัมพันธรวมกันเพื่อไปสูเปาหมาย  

Gagne and Briggs (1974) กลาววา ระบบ หมายถึง วิธีการใดๆ ก็ไดที่ไดรับการจัดไว 
อยางเปนระเบียบเพื่อเปนหลักใหสามารถทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหบรรลุตามเปาหมาย ซึ่งอาจจะเปน
เปาหมายในวงกวาง เชน เพ่ือคนสวนหนึ่งของสังคม หรือเปาหมายในวงแคบ เชน เพื่อครูคนเดียวก็ได 

Banathy (1968) กลาววา ระบบเปนการรวบรวมของสวนประกอบท่ีมีความสัมพันธและ
สงเสริมตอกันเพ่ือทํางานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

Searles (1967) กลาววา ระบบเปนการจัดสิ่งตางๆ ใหมีความเกี่ยวของกัน สัมพันธกันอยาง
เปนระเบียบ เปนลาํดับขั้นตอน เพื่อใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

อาภรณ ใจเที่ยง (2553) สรุปวา ระบบคือผลรวมขององคประกอบยอยที่มีความเก่ียวของ
สัมพันธกันอยางเปนระเบียบและตางทําหนาที่ของตนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

สงัด อุทรานันท (2529) กลาววา ระบบหมายถึงสิ่งตางๆ ท่ีอยูรวมกันและตางทําหนาที่ของ
ตนอยางมีระเบียบ เพ่ือใหบรรลุจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว 

ชัยยงค พรหมวงศ (2528)ไดสรุปไววา ระบบเปนผลรวมของหนวยยอยซึ่งทํางานเปนอิสระ
จากกัน แตมีปฏิกิริยาสัมพันธกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

จากความหมายของ “ระบบ” ดังกลาวขางตน ถึงแมจะมีการอธิบายความหมายของระบบ
แตกตางกันไป แตสามารถพิจารณาลักษณะของระบบไดวา ตองประกอบไปดวยองคประกอบอยาง
นอย 3 ประการ (ทิศนา แขมมณี, 2559) คือ  

(1)  องคประกอบสําคัญๆ ของระบบ 
(2)  ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของระบบนั้น 
(3)  เปาหมาย หรือจุดมุงหมายของระบบนั้น 

จากคํานิยามของระบบดังกลาวมา มีนักการศึกษาใหความหมายของ “ระบบการเรียน 
การสอน” ดังนี ้

ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายวา ระบบการสอน หรือระบบการเรียนการสอน (Teaching/ 
Instructional System) คือ องคประกอบตางๆ ของการเรียนการสอนท่ีไดรับการจัดใหมีความสัมพันธ
กันและสงเสริมกันอยางเปนระเบียบ เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

อาภรณ ใจเท่ียง (2553) สรุปวา ระบบการสอน หมายถึง การจัดองคประกอบของการสอน
ไวอยางมีลําดับขั้นตอน และมีความสัมพันธกัน เพื่อสะดวกตอการนําไปสูจุดหมายปลายทางของ 
การสอนท่ีไดกําหนดไว 



100 

สงัด อุทรานันท (2533)  ไดใหความหมายของระบบการเรียนการสอน วา หมายถึง การจัด
องคประกอบ ของการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธกันเพ่ือไปสูจุดหมายปลายทางของการเรียน 
การสอนท่ีกําหนดไว  

อาจสรุปไดวา ระบบการเรียนการสอน คือ องคประกอบตางๆ ของการเรียนการสอน ซึ่ง
รูปแบบการสอน รวมทั้ง วิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งก็เปนหนึ่งในองคประกอบของระบบการเรียน 
การสอน  

3. องคประกอบของระบบการเรียนการสอน 
ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายวา องคประกอบของระบบ ไมวาจะเปนระบบใดก็ตาม จะ

ประกอบดวยองคประกอบอยางนอย 3  สวน ไดแก  
(1) ตัวปอน (Input) หมายถึง องคประกอบตางๆ ของระบบนั้น หรือสิ่งตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับระบบนั้น องคประกอบตางๆ ของระบบใดระบบหนึ่งจะมีจํานวนและความสําคัญมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับความรู ความคิดและประสบการณของผูจัดระบบ 

(2) กระบวนการ (process) หมายถึง การจัดความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของระบบ
ใหมีลักษณะท่ีเอื้ออํานวยตอการบรรลุเปาหมาย ระบบใดระบบหนึ่งอาจมีองคประกอบเหมือนกัน แต
อาจมีลักษณะของการจัดความสัมพันธแตกตางกันได 

(3) ผลผลิต (product) หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ หากผลท่ีเกิดขึ้นเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว แสดงวา ระบบนั้นมีประสิทธิภาพ หากผลไมเปนไปตามเปาหมายแสดงวาระบบ
นั้นยังมีจุดบกพรอง  

แตเนื่องจากระบบที่ดีจะตองมีประสิทธิภาพ หมายถึง ในการดําเนินการตางๆ ของระบบตอง
ประหยัดทรัพยากร มีกลไกการควบคุมตรวจสอบเพื่อรักษาสภาพของตนเอง (selfregulation)  และมี
การแกไขปรับปรุงตนเอง (self-correction) (Richey, Klein, & Tracey, 2011) ดังนั้น ระบบที่
สมบูรณจึงควรมีองคประกอบสําคัญอีก 2 สวน คือ  

(1)  กลไกควบคุม (control) หมายถึง กลไก หรือวิธีการท่ีจะใชในการควบคุม หรือตรวจสอบ 
กระบวนการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

(2)  ขอมูลปอนกลับ (feedback) หมายถึง ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ผลผลิตและจุดมุงหมายที่กําหนดไว ซึ่งใชเปนขอมูลปอนกลับไปสูการปรับปรุงกระบวนการและ 
ตัวปอน ซึ่งสัมพันธกับผลผลิตและเปาหมายนั้น    

 
องคประกอบท้ัง 5 สวน มีความสัมพันธดังแสดงในภาพที่ 11 
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ภาพที่ 12 องคประกอบของระบบท่ีสมบูรณ 
(ที่มา: ทิศนา แขมมณี, 2559) 

 
  จากองคประกอบของระบบดังที่กลาวมา อาภรณ ใจเที่ยง (2553) สามารถจัด
องคประกอบของระบบการสอนอยางกวาง 4 ไดองคประกอบ ดังนี้ 

1. ขอมูลสูการสอน (Input) ไดแก การวางแผนการสอนทั้งดานจุดประสงค 
การสอน เนื้อหา การจัดกิจกรรมการสอน การใชสื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล แลวจึงเขียน
เปนแผนการสอน 

2. กระบวนการสอน (Process) เปนขั้นดําเนินการสอนตามแผนการสอนที่เขียนไว 
นับตั้งแตขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นการสอน และขั้นสรุป ในขั้นนี้หัวใจสําคัญอยูที่การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนโดยใชทักษะและเทคนิคการสอนของผูสอนท่ีจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีท่ีสุด 
เมื่อดําเนินการสอนแลวตองมีการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนดวย 

3. ผลการสอน (Output) เปนขั้นการประเมินผลพฤติกรรมผูเรียนวาเกิดผล
สัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด หลังจากท่ีผานกระบวนการเรียนการสอนแลว โดยนําผลการวัดมาประเมิน 
ถาผูเรียนบรรลผุลตรงตามจุดประสงคก็แสดงวาการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ 

4. ขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนขั้นการวิเคราะหผลหรือยอนกลับมาพิจารณา
วาในการจัดการเรียนการสอนนั้นมีขอบกพรองอะไรบาง มีปญหาประการใด โดยพิจารณาจากผลลัพธ
หรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน ถาผูเรียนไมบรรลุผลตามจุดประสงคก็จําเปนตองพิจารณาหาสาเหตุวามี
ขอบกพรองในจุดใดแลวปรับปรุงแกไข เพ่ือใหไดระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อนําไปใชตอไป 

4. วิธีการจัดระบบหรือสรางระบบ 
การพัฒนาระบบการเรียนการสอนนั้น มีแนวคิดเก่ียวกับระบบที่นํามาใชแบงได 2 ลักษณะ 

คือ การคิดเปนระบบ (systematic thinking) และ วิธีการเชิงระบบ (system approach) (ทิศนา แขมมณี, 
2559) 

การคิดเปนระบบ (systematic thinking) หมายถึง การกําหนดองคประกอบและการ 
จัดองคประกอบของระบบใหมี ความสัมพันธกันอยางเปนลําดับขั้นตอน เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายที่
กําหนด ระบบในลกัษณะนี้จะมี ลักษณะเปนผังการดําเนินงานหรือการทํางานอยางเปนลําดับขั้นตอน  

ข้อมูลป้อนกลับเพือปรับปรงุแก้ไข 

กลไกควบคุม 

ตวัป้อน กระบวนการ ผลผลิต 
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การคิดเชิงระบบ (system approach) เปนการจัดระบบดวยวิธีการเชิงระบบ ไดแก การจัด
องคประกอบของระบบในกรอบความคิดของตัวปอน กระบวนการ กลไกควบคุม ผลผลิต และขอมูล
ปอนกลับ อาจกลาวไดวาการคิดเชิงระบบ เปนแนวคิดเชิงปฏิบัติ ที่ใชในการแกปญหาอยางเปนลําดับ 
ขั้นตอนและสมเหตุสมผลตามกระบวนการวิทยาศาสตร คือการมองความสัมพันธในเชิงสาเหตุและผล 
ซึ่งนําไปใชในการตรวจสอบผลลัพธที่ได หากผลท่ีไดไมสมบูรณ ก็สามารถปรับปรุงแกไขใหมจนกวา
จะได ผลลัพธท่ีสมบูรณ (Romiszowski, 1981)   

วิธีการเชิงระบบนี้ประกอบดวยกระบวนการพื้นฐาน 2 กระบวนการ คือ การวิเคราะหซึ่งเปน
การพิจารณาองคประกอบของ ระบบเดิมที่ตองการปรับปรุงใหดีขึ้น และการสังเคราะห ซึ่งเปน
กระบวนการท่ีใชความคิดสรางสรรคในการ คนหาทางเลือกหรือกลวิธีตางๆ ในการแกปญหา โดยอาจ
ทําไดโดยการปรับปรุงความสัมพันธขององคประกอบในระบบใหม หรือสรางองคประกอบใหมและ
สรางความสัมพันธขององคประกอบใหมนั้น  (Kaufman cited in Richey, Klein, & Tracey, 2011) 

ทิศนา แขมมณี (2559) เสนอวา การสรางหรือจัดระบบนั้นควรจะมีขั้นตอน ดังนี ้
1. กําหนดจุดมุงหมายของระบบใหชัดเจน 
2. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพ่ือนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบที่

ชัดเจน 
3. ศึกษาสภาพการณและปญหาที่เกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถขจัดหรือปองกันปญหาที่ 

จะทําใหระบบนั้นขาดประสิทธิภาพ 
4. กําหนดองคประกอบของระบบ ไดแก พิจารณาวามีปจจัยใดท่ีสามารถชวยใหบรรลุ

เปาหมายหรือจุดมุงหมาย และกําหนดองคประกอบท่ีจะชวยใหระบบประสบความสาํเร็จ  
5. จัดกลุมองคประกอบ โดยนําองคประกอบที่กําหนดไวมาจัดเปนหมวดหมู เพื่อ 

ความสะดวกในการดําเนินการขั้นตอไป 
6. จัดความสัมพันธขององคประกอบ โดยผูจัดระบบตองพิจารณาวาองคประกอบใด

เปนเหตุผลตอกัน สิ่งใดควรมากอนหลงั สัมพันธกันโดยตรงหรือออม 
7. จัดผังระบบ เมื่อจัดความสัมพันธขององคประกอบไดแลว ผูจัดระบบเสนอความคิด

ออกมาเปนผังจําลองความคิด โดยสามารถจัดเปนผังแสดงลาํดับขั้นตามที่เห็นสมควร และใชกรอบรูป 
สัญลักษณเสนตรง เสนโคง เสนประ พรอมดวยหัวลูกศร เปนสัญลักษณแสดงทิศทางความสัมพันธ
ระหวางองคประกอบ 

8. ทดลองใชระบบ เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดขึ้น และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ 
9. ประเมินผลระบบ โดยศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นจากการทดลองใชระบบ หากไดผลตรงหรือ

ใกลเคียงกับเปาหมายจึงถือวาระบบมีประสิทธิภาพ 
10. ปรับปรุงระบบ โดยนําผลจากการทดลองใชระบบท่ีเปนประโยชนมาปรับปรุงระบบ

ใหดีขึ้น 
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5. ตัวอยางระบบการเรียนการสอน 
จากรายละเอียดเกี่ยวกับองคประกอบและวิธีการจัดระบบหรือสรางระบบดังท่ีไดกลาวไปแลวนั้น 

นักการศึกษาและนักวิชาการไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนไวหลากหลายรูปแบบ (ทิศนา แขมมณี, 
2559) ในสวนนี้จะยกตัวอยางระบบการเรียนการสอนที่แสดงใหเห็นองคประกอบเพียงไมกี่
องคประกอบ คือ ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร (Tyler, 1950) และระบบท่ีมีองคประกอบ
ซับซอนมากย่ิงข้ึน ทั้งของนักการศึกษาตางประเทศ คือ ระบบการเรียนการสอนของเคมพ (Kemp, 
1977) และของนักการศึกษาไทย คือ ระบบการเรียนการสอนของ สงัด อุทรานันท (2529) รวมท้ัง
ระบบยอยระบบหนึ่งของระบบการเรียนการสอน คือ ระบบการออกแบบการเรียนการสอน โดย ทิศ
นา แขมมณี (2534) โดยแตละระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1  ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร (Robert Tyler, 1950) 
ไทเลอร (Tyler, 1949) ไดต้ังคําถามพื้นฐานสําหรับการหาคําตอบในการพัฒนา

หลักสูตร และการเรียนการสอน ซึ่งนําไปสูการกําหนดองคประกอบของระบบการเรียนการสอนไว 3 
สวน คือ   

(1) จุดมุงหมายของการเรียนการสอน  
(2) กิจกรรมการเรียนการสอน และ  
(3) การประเมินผลการเรียนการสอน 
ขอมูลจากการประเมินผลสามารถนําไปใชเปนขอมูลปอนกลับในการพัฒนาระบบ 

การเรียนการสอน   
ความสัมพันธขององคประกอบในระบบการเรียนการสอนของไทเลอร แสดงได 

ดังภาพที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร 
(ที่มา: ทิศนา แขมมณี, 2559: 205) 

 
5.2  ระบบการเรียนการสอนของเคมพ (Kemp, 1977) 

ระบบการออกแบบการเรียนการสอนของเคมพเปนระบบแบบวงจร ซึ่งเคมพ 
(Kemp, 1997) ไดกําหนดองคประกอบของระบบการเรียนการสอนไว 9 ประการ ประกอบดวย 

จุดมุงหมายของการเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การประเมินผลการเรียนการสอน 

ขอมูลปอนกลับ 
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1. กําหนดหัวขอเรื่องหรืองาน (Topics or Job Tasks) และเขียนจุดมุงหมายท่ัวไป 
(General Purposes) 

2. ศึกษาลักษณะของผูเรียน (Learner Characteristics) 
3. กําหนดจุดประสงคการเรียน (Learning Objective) ซึ่งเปนจุดประสงค 

เชิงพฤติกรรม 
4. วิเคราะหเนื้อหาวิชาและงาน (Subject Content and Task Analysis) เพื่อกําหนด

เนื้อหาวิชาที่สนับสนุนวัตถุประสงค ในแตละขอ 
5. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพื่อวัดความรูความสามารถกอนที่จะทําการสอน 
6. กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน (Teaching/Learning Activities) และแหลง

วิชาการสําหรับการเรียนการสอน (Instructional Resources) เพื่อจะนําเนื้อหาวิชาไปสูจุดหมาย
ปลายทางท่ีวางไว 

7. จัดบริการสิ่งสนับสนุน (Support Services) เชน การเงิน บุคลากร อาคาร สถานที่ 
เครื่องมือเครื่องใชตางๆ และดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว 

8. ประเมินผลการเรียน/ประเมินผลโปรแกรมการเรียน (Learning Evaluation) วา
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวดพียงใด 

9. พิจารณาดูวาควรจะมีการแกไขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนใหดีขึ้นอยางไร 
(Revision) 
 

ระบบการเรียนการสอนของเคมพ แสดงไดดังภาพที่ 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 ระบบการเรียนการสอนของเคมพ 
(ที่มา: ทิศนา แขมมณี, 2559: 210) 

 

คุณสมบัติ
ผูเรียน 

 วัตถุประสงค
การเรียนรู 

เนื้อหา
สาระ 

ทดสอบ
กอนเรียน 

เปาหมาย 
จุดหมาย 

กิจกรรมการ 
เรียนรู   

แหลงเรียนรู 
 

บริการ 
สนับสนุน 

 

การ 
ประเมินผล 

 

ทบทวน 
ปรับปรุง 
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5.3  ระบบการเรียนการสอนของ สงัด อุทรานันท (2529) 
สงัด  อุทรานันท (2533) ไดเสนอแนะองคประกอบท่ีสําคัญๆ ในระบบการเรียน 

การสอนไว 10 ประการดวยกัน คือ 
1) การรูจักลักษณะของผูเรียน 
2) การตั้งจุดประสงคของการสอน 
3) การจัดเนื้อหาสาระที่จะสอน 
4) การเตรียมความพรอม 
5) การดําเนินการสอน 
6) การสรางเสริมทักษะ 
7) การจัดกิจกรรมสนับสนุน 
8) การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอน 
9) สัมฤทธิผลของการสอน 
10) การปรับปรุงแกไข      

การจัดระบบของการเรียนการสอนตามองคประกอบดังกลาว แสดงไดดังภาพที่ 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 ระบบของการเรียนการสอนของ สงัด อุทรานันท 
(ที่มา: ทิศนา แขมมณี, 2559: 213) 

 
5.4  ระบบการออกแบบการเรียนการสอน โดย ทิศนา แขมมณี (2534) 

ทิศนา แขมมณี (2534) ไดเสนอระบบการออกแบบการออกแบบการเรียนการสอน
เพ่ือใชในการวางแผนการสอน ระบบนี้นับวาเปนระบบยอยระบหนึ่งของระบบการจัดการเรียน 
การสอน ดังภาพที่ 15 

8. การควบคุมและตรวจสอบ 

1. 
ลักษณะ

ของ
ผูเรียน 

2.จุดประสงค
ของการสอน 

3.เนื้อหาสาระ
ที่จะสอน 

4. 
การ

เตรียม
ความ
พรอม 

5. 
การ

ดําเนินก
ารสอน 

6. 
การ

สงเสริม
ทักษะ 

7. 
กิจกรรม
สนับสนุน 

9. 
สัมฤทธิ
ผลของ
การสอน 

10. ปรับปรงุแกไข 
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ภาพที่ 16 ระบบการออกแบบการเรียนการสอน โดย ทิศนา แขมมณี 

(ที่มา: ทิศนา แขมมณี, 2559: 215) 
บทสรุป 

ระบบ คือ องคประกอบที่มีการจัดความสัมพันธและระบุความสัมพันธของแตละองคประกอบ 
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการจัดระบบจะตอง ประกอบดวย 1) 
กําหนดเปาหมาย 2) ระบุองคประกอบ 3) ระบุความสัมพันธของแตละองคประกอบ และ 4) ทดลอง
ใชระบบ ซึ่งผูใชตองมีความรูและประสบการณเก่ียวกับระบบเปนอยางดี ดังนั้น อาจสรุปไดวา ระบบ

1. ขั้นการคิดออกแบบการเรียนการสอน 

2. ขั้นการเขียนแผนการสอน 

วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ มโนทัศน กิจกรรม สื่อ การวัดและ
ประมินผล 

บันทึกผล 
การสอน 

 

พิจารณา 
หลักสูตร ปญหา ความตองการของผูเรียน ผูสอน 

เงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ 
(Conditions in Teaching and 
Learning) 
- ดานผูเรียน 
- ดานผูสอน 
- ดานโรงเรยีนและผูบริหาร 
- ดานสถานที ่
- ดานสื่อ วัสดุ 
- ดานสิ่งแวดลอม 
- ดานงบประมาณ 
- ดานชุมชน 
- ดานผูปกครอง 
- ดานนโยบายของรัฐ 

ฯลฯ 

กําหนดเนื้อหา 
และมโนทัศน 

(Contents and Concept) 

ยุทธศาสตร/ยุทธวิธใีนการสอน  
(Instructional Strategies) 

วัตถุประสงค 
(Objectives) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ 
(Instructional Activities and Media) 

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
(Instructional Measurement and Evaluation) 
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การสอน คือ องคประกอบตางๆ ของการเรียนการสอน ซึ่งรูปแบบการสอน หรือ วิธีการสอนวิธีใดวิธี
หนึ่งก็เปนองคประกอบหนึ่งในระบบการสอน สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบ/ 
ระบบของวิธสีอน 

 

คร ู/ ผู้สอน 

นักเรียน 

ผู้บริหาร 

องค์ประกอบอนืๆ  

ระบบการสอน  

ทฤษฎี/หลักการ/แนวคดิ 

วัตถุประสงค ์

กระบวนการ/ขนัตอน 

ผลทผีู้ เรียนได้รับ-ประเมนิผล 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บ 

วิธสีอน1 วิธสีอน2
๒ 

วิธสีอน3
๓ 

วิธสีอน.... 
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แบบฝกหัดทายบทที่ 4 
 
คําชี้แจง จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. จงใหความหมายของคําวา “ระบบการเรียนการสอน” ตามทัศนะของนักศึกษา 
2. นักศึกษาคิดวา “ระบบการเรียนการสอน” สําคัญอยางไร จงอธิบาย 
3. ระบบการเรียนการสอน มีองคประกอบใดบาง แตละองคประกอบสัมพันธกันอยางไร 
4. การจัดระบบหรือสรางระบบ มีกระบวนการ หรือวิธีการอยางไร 
5. ใหนักศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางระบบการเรียน 

การสอนตอไปนี้  
5.1 ระบบการเรียนการสอนของไทเลอร (Tyler, 1950)  
5.2 ระบบการเรียนการสอนของเคมพ (Kemp, 1977)  
5.3 ระบบการเรียนการสอนของ สงัด อุทรานันท (2529)  
5.4 ระบบการออกแบบการเรียนการสอน โดย ทิศนา แขมมณี (2534) 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 5  
รูปแบบการสอน 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ความเปนมา และองคประกอบของรูปแบบการสอนไดถูกตอง 
2. บอกความสําคัญของรูปแบบการสอนไดถูกตอง 
3. ระบุชนิดและประเภทของรูปแบบการสอนไดถูกตอง 
4. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางรูปแบบการสอนแตละชนิดไดถูกตอง 
5. บอกประโยชนที่ไดจากการเขาใจลักษณะ และขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูของ

รูปแบบการสอนแตละชนิดไดถูกตอง 
 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 5 รูปแบบการสอน ประกอบดวย 

1. ความหมายของรูปแบบการสอน  
2. องคประกอบของรูปแบบการสอน  
3. ความเปนมาของรูปแบบการสอน  
4. ความสําคัญของรูปแบบการสอน  
5. ประเภทของรูปแบบการสอน  

5.1 รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive domain)  
5.2 รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสยั (affective domain)  
5.3 รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสยั (psycho-motor domain)  
5.4 รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills)  
5.5 รูปแบบการสอนที่เนนการบูรณาการ (integration) 

 
กิจกรรมการเรียนรู (2 สัปดาห) 
(สัปดาหที่ 1)  

จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนโดยใชผังกราฟกของจอยสและคณะ เพ่ือจําลอง
ตัวอยางของรูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) 

1. ชี้แจงจุดประสงคของการเรียน เรื่อง รูปแบบการสอน 
2. แนะนําชนิดของผังกราฟกท่ีนักศึกษาสามารถเลือกใช ไดแก แผนผังความคิด แผนผัง

ใยแมงมุม  แผนผังแบบวิเคราะหเปรียบเทียบ แผนผังแบบเสนลําดับหรือแบบสายรุง แผนผังแบบ
วงจร และแผนผังกางปลา 

3. ใชคําถามกระตุนใหนักศึกษาเชื่อมโยงความรูเดิมเกี่ยวกับการสอนและรูปแบบการสอน  
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4. อธิบายความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ และประเภทของรูปแบบการสอน
ประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi เพ่ือใหนักศึกษาเห็นภาพรวมประเภทของรูปแบบการสอน 
5 ประเภท คือ  

(1) รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive domain)  
(2) รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (affective domain)  
(3) รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานทักษะพิสยั (psycho-motor domain)  
(4) รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills)  
(5) รูปแบบการสอนท่ีเนนการบูรณาการ (integration) 

5. ผูสอนอธิบายและยกตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน
โดยใชรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาดานพุทธิพิสัยและจิตพิสัย ประกอบคลิปวีดิทัศน จากนั้นให
นักศึกษาเขียนผังกราฟกตามความเขาใจ 

6. สุมตัวอยางผังกราฟกของนักศึกษา เพื่อนํามาอธิบายเปรียบเทียบเหตผุลในการเลือกใช
ผังกราฟกแตละชนิด 

7. ผูสอนนํานักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับการใชผังกราฟก และซักถามเพื่อสรุปความเขาใจ
เกี่ยวกับ “รูปแบบการสอนโดยใชผังกราฟก”” 

(สัปดาหที่ 2)  
1. ทบทวนความรูเก่ียวกับรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาดานพุทธิพิสัย และดานจิตพิสัย 

จากนั้นผูสอนเกริ่นนําเรื่อง รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย 
2. แบงนักศึกษาออกเปน 6 กลุม จากนั้นใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันเรียงลาํดับขั้นตอน

ของรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาดานทักษะพิสัยและนํานักศึกษาสรุปขั้นตอนสําคัญของรูปแบบ 
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัยประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi 

3. ใหนักศึกษารวมกลุมใหม โดยใหนักศึกษาที่ไดรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัย
รูปแบบเดียวกันอยูกลุมเดียวกัน เชน นักศึกษากลุมท่ีไดข้ันตอนของรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซัน รวมกลุมกัน จะรวมกลุมไดทั้งหมด 3 กลุม 

4. ใหนักศึกษาแตละกลุมเลือกกรณีศึกษา 1 กรณี จากนั้นจึงรวมกันวิ เคราะหวา
กรณีศึกษาดังกลาวใชรูปแบบการสอนใด 

5. ผูสอนนํานักศึกษาสรุปเกี่ยวกับการนํารูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัยไปใชใน
การจัดการเรียนรู 

6. ใหนักศึกษากลับเขาสูกลุมหลัก 6 กลุม จากนั้นใหแตละกลุมจับสลากเลือกหัวขอ
รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ และรูปแบบการสอนท่ีเนนการบูรณาการ แลวให
นักศึกษาแตละกลุมรวมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ตามกรอบเนื้อหาสาระท่ีกําหนดให โดยใช
รูปแบบการสอนตามที่แตละกลุมจับสลากได 

7. นักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนักศึกษากลุม
อื่นรวมกันวิเคราะหรูปแบบการสอนท่ีนําเสนอ 
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8. ใหนักศึกษาเรียนรูเก่ียวกับรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือผานกิจกรรมการเรียนรู
แบบจิ๊กซอว โดยผูสอนจัดกลุมนักศึกษาเปน Home Group ที่มีจํานวนสมาชิกเหมาะสมตอการแบงไป
ทํากิจกรรมในกลุม Expert Group คือ 5 คน หรือ 10 คน เพื่อทํากิจกรรมการเรียนรูเรื่องรูปแบบ 
การสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ  

9. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทบทวนเรื่องรูปแบบการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ 
10. ผูสอนนํานักศึกษาสรุปบทเรียนเรื่อง รูปแบบการสอน ประกอบการนําเสนอดวย

โปรแกรม Prezi 
11. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทที่ 5 รูปแบบการสอน  

 
สื่อการเรียนรู 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทท่ี 5 เรื่อง รูปแบบการสอน 
3. คลิปวีดิทัศนตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนขั้นพื้นฐานโดยใชรูปแบบ

การสอนเพ่ือพัฒนาดานพุทธิพิสัย จิตพิสยั ทักษะกระบวนการ และเนนการบูรณาการ 
4. กรณีศึกษาที่ใชรูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะพิสัยในการจัดการเรียนรูในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แหลงการเรียนรู 
1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลกัการจัดการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

 

วิธีการวัดผล 
เกณฑ 

การประเมิน 
1. ตรวจสอบการบอกความหมาย ความเปนมา องคประกอบ และความสําคัญ
ของรูปแบบการสอน 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

2. ตรวจสอบการระบุชนิดและประเภทของรูปแบบการสอน รวมท้ังการ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางรูปแบบการสอนแตละชนิด 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

3. ตรวจสอบการยกตัวอยางประโยชนท่ีไดจากการเขาใจลักษณะ และข้ันตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูของรูปแบบการสอนแตละชนิด 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

4. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 5 เรื่อง รูปแบบการสอน ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 
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บทที่ 5 
รูปแบบการสอน 

 
  คําวา รูปแบบการสอน หรือ รูปแบบการเรียนการสอน หรือ รูปแบบการจัดการเรียนรู มี
ความหมายในลักษณะเดียวกับคําวา  ระบบการเรียนการสอน  กลาวคือ เปนลักษณะของการเรียน 
การสอนท่ีจัดขึ้นอยางเปนระบบ ระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ หรือความเช่ือตางๆ โดย
มีความครอบคลุมองคประกอบที่สําคัญๆ ของระบบนั้น และไดรับการยอมรับหรือพิสูจน ทดสอบ ถึง
ประสิทธิภาพของระบบนั้นๆ มาแลว แตตามความนิยมแลว นักการศึกษาโดยทั่วไป นิยมใชคําวา 
“ระบบ” ในความหมายที่เปนระบบใหญ ครอบคลุมองคประกอบสําคัญๆ ของการศึกษา หรือการเรียน
การสอนในภาพรวม  และนิยมใชคําวา  “รูปแบบ” กับระบบที่ยอยกวา โดยเฉพาะกับ “วิธีการสอน” 
นั่นเอง 

1. ความหมายของรูปแบบการสอน 
เซเลอรและคณะ (Saylor and Alexander,1954) กลาววา รูปแบบการสอน 

(Teaching model) หมายถึง แบบ (Pattern) ของการสอนท่ีมีการจัดกระทําพฤติกรรมขึ้นจํานวนหนึ่ง
ที่มีความแตกตางกัน เพื่อจุดหมายหรือจุดเนนที่เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง 

ทิศนา  แขมมณี (2559) นิยามวา รูปแบบการเรียนการสอน คือ สภาพ ลักษณะของ
การเรียนการสอนท่ีครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบ ตามหลัก
ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรือความเช่ือตางๆ โดยประกอบดวย กระบวนการ หรือข้ันตอน
สําคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งเทคนิคการสอนตางๆ ที่สามารถชวยใหสภาพการเรียนการสอนนั้น
เปนไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดท่ียึดถือและไดรับการพิสูจนทดสอบ หรือยอมรับวามี
ประสิทธิภาพ สามารถใชแบบแผนในการเรียนการสอนใหบรรลวุัตถุประสงคเฉพาะของรูปแบบนั้นๆ  

ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนจึงจําเปนตองมีองคประกอบสําคัญๆ ดังนี้  
 1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลักของ

รูปแบบการสอนนั้นๆ  
 2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนการสอนท่ี

สอดคลองกับหลกัการท่ียึดถือ 
 3. มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของ

ระบบใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ 
 4. มีการอธิบายหรือใหขอมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนตางๆ อันจะชวยให

กระบวนการเรียนการสอนนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
5. รูปแบบการเรียนการสอนจะตองสามารถทํานายผลที่จะเกิดตามมาไดและมี

ศักยภาพในการสรางความคิดรวบยอดและความสัมพันธใหมๆ ได 
 เพื่อใหเห็นความแตกตางระหวาง “รูปแบบการสอน” และ “วิธีสอน” ทิศนา แขมมณี 
(2559) จึงไดอธิบายวา วิธีสอน หมายถึง ขั้นตอนที่ผูสอนดําเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม
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วัตถุประสงคดวยวิธีการตางๆ ท่ีแตกตางกันไปตามองคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะ
เดนหรือลักษณะเฉพาะที่ขาดไมไดของวิธีนั้นๆ เชน  วิธีสอนโดยใชการบรรยาย  องคประกอบสําคัญ
ของการบรรยาย คือ เนื้อหาสาระที่จะบรรยาย  และการบรรยาย  และขั้นตอนสําคัญคือ การเตรียม
เนื้อหาสาระ การบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) และการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีเกิดจาก
การบรรยาย 
 วรรณี  โสมประยูร (2548) กลาววา รูปแบบการสอน หมายถึง โครงสรางที่เปนกรอบ
กระบวนการสอน (teaching  process  frame) แบบแผนการสอน (teaching  pattern) เพื่อแสดง
ลําดับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเอาไวอยางมีระเบียบและเปนระบบ  ทุกขั้นตอนจะมี
การประสานสัมพันธกันอยางตอเนื่องครบวงจร  โดยแตละขั้นตอนจะช้ีนําหรือบงบอกพฤติกรรม 
การเรียนการสอน  ที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางสมบูรณ 
 จากความหมายดังกลาว จะเหน็ไดวา “รูปแบบการสอน” มีองคประกอบที่แตกตางไปจาก “วิธี
สอน” โดยสามารถสรุปองคประกอบของรูปแบบการสอน ไดดังนี้ 

2. องคประกอบของรูปแบบการสอน 
รูปแบบการสอน ประกอบไปดวยสวนสําคัญอยางนอย  4  องคประกอบ คือ  

 1. ขั้นตอนการสอน เปนสวนสําคัญที่จะแสดงใหทราบโครงสรางท่ีระบุขั้นการสอนเอาไว
อยางมีระเบียบและเปนระบบ  ทุกขั้นตอนจะประสานสมัพันธกันอยางตอเนื่องและเปนไปโดยครบวงจร  
ตั้งแตเริ่มตนการสอนจนกระทั่งการประเมินผล 

 2. บทบาทของครูและนักเรียน  เปนวิธีการที่แสดงถึงพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรม
การเรียนที่ชี้นําเอาไวอยางชัดเจนวา  ขั้นตอนไหนใครควรแสดงบทบาทอยางไร โดยเนนกิจกรรม 
การเรียนรูดวยการกระทําของผูเรียนเปนสําคัญ 

 3. หลักปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน  เปนการติดตอสื่อสารอยางใกลชิดแบบ
กระบวนการคู  (two – way  process)  ระหวางครูและนักเรียน  โดยเนนการมีสวนรวมของนักเรียน
ทุกๆ คน  ภายใตบรรยากาศและความสัมพันธอันดีตามวิธีทางแบบประชาธิปไตย 

 4. สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก  สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ  ซึ่งนํามาใชเปนเครื่องมือที่จะชวยเอื้อใหการสอนและการเรียนทุกขั้นตอนดําเนินไปอยางถูกตอง
เหมาะสม  เพื่อสงเสริมใหการสอนมีประสิทธิภาพสูงและการเรียนมีประสิทธิผลเต็มตามศักยภาพที่ควร
จะเปน 

 สรุปไดวา รูปแบบการสอน หรือ รูปแบบการเรียนการสอน หรือ รูปแบบการจัดการเรียนรู 
หมายถึง ระบบของวิธีการสอน ซึ่งประกอบดวยวิธีการสอนหลากหลายวิธี มีทฤษฎี หลักการ แนวคิดท่ี
รองรับ มีการจัดเรียงลําดับการสอนเปนขั้นตอน สมเหตุสมผลและสามารถอธิบายได และเมื่อจัด 
การเรียนการสอนตามรูปแบบ หรือตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไวก็จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีรูปแบบกําหนดไว 

อาจกลาวไดวาวิธีการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรูใดจะกลายเปนรูปแบบการสอนได
นั้น ก็จะตองผานการจัดองคประกอบตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะของรูปแบบการสอนเสียกอน โดย
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ตองคํานึงถึงปรัชญา ทฤษฎี และหลักการ รวมทั้งสภาพการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  อยางไรก็ตาม 
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่ดีและไดรับการยอมรับอยางกวางขวางนั้นนอกจากจะตองมีรูปแบบหรือ
กรอบโครงสรางท่ีแนนอนชัดเจนในการจัดขั้นตอนและกิจกรรมการเรียนรูท่ีสมบูรณครบวงจรแลว  
จะตองมีหลักฐานการวิจัยเพ่ือตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพเปนการสนับสนุนดวย รวมท้ังตอง
เปนรูปแบบที่ยืดหยุน (flexibility) สามารถปรับเปลี่ยนไดในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

3. ความเปนมาของรูปแบบการสอน 
รูปแบบการสอนตางๆ  ที่มีใชกันอยูในปจจุบันนั้น อาจเนื่องมาจากการท่ีมีนักวิชาการ

ทางการศึกษาของไทยไดไปศึกษาในตางประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรปและอเมริกา  เมื่อกลับมาจึงได
นํารูปแบบการสอนตางๆ  หลายรูปแบบมาทําการเผยแพรและทดลองใช  สําหรับรูปแบบการสอนท่ี
ครูไทยเคยใชกันตั้งแตครั้งอดีตนั้น  เทาที่ปรากฏหลงเหลอือยูบางอยางเปนกิจจะลักษณะก็คงจะไดแก  
วิธีสอนแบบแฮรบาต  (Herbartian  method) ซึ่งสรางสรรคขึ้นโดย  Johann  Friedrich  Herbart  นัก
ปรัชญา  นักจิตวิทยา และนักการศึกษาชาวเยอรมัน และเนื่องจากความเจริญกาวหนาทางดาน
การศึกษาในชวงนั้นเปนไปคอนขางเร็ว  จึงชวยใหมีการคิดคนและคนพบเทคนิคและวิธีการทาง 
การศึกษา  พรอมทั้งเทคโนโลยีทางการศึกษาก็เกิดขึ้นอยางมากมาย จึงไดทําใหครูอาจารยและ
นักวิชาการทั้งหลายในระยะหลังๆ  กลับใหความสนใจตอเรื่องรูปแบบการสอนกันนอยลง  เชน  
หนังสือหรือตําราเก่ียวกับวิธีสอนท่ัวไปที่ใชกันในวงการฝกหัดครู เทาที่ผานมาในระยะหลังนี้เกือบจะ
ไมไดกลาวถึงรูปแบบการสอนกันเอาไวอยางชัดเจน  จึงยากที่จะทําความเขาใจในเรื่องความแตกตาง
ระหวางวิธีสอนกับรูปแบบการสอน  ความเขาใจไขวเขวและสับสนวาอะไรเปนวิธีสอนและอะไรเปน
รูปแบบการสอน  จึงไดเริ่มเกิดขึ้นและเปนไปเรื่อยมาจนกระท่ังปจจุบัน  อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่
สําคัญในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ  ถาเปนรูปแบบการสอนจะมีขั้นตอนครบถวน  พรอมท้ัง
สามารถบรรลุผลสําเร็จเสร็จสิ้นภายในตัวเองสําหรับบทเรียนนั้นๆได  แตถาเปนวิธีสอนหรือเทคนิค
การสอนก็ตามจะไมสามารถดําเนินการใหจบสิ้นบทเรียนได  แตจะเปนเพียงสวนหนึ่ง หรือ ข้ันตอน
หนึ่งของรูปแบบการสอนท่ีครูนํามาใชอยูเทานั้น (ทิศนา  แขมมณี, 2559) 

4. ความสําคัญของรูปแบบการสอน 
ทิศนา  แขมมณี (2559) อธิบายวา เนื่องจากรูปแบบการสอนเปนโครงสรางที่แสดง

กรอบกระบวนการสอนหรือแบบแผนการสอน  รูปแบบการสอนจึงนับเปนปจจัยหลักเบื้องตนท่ีมี
อิทธิพลตอการเรียนรู  เพราะเปนยุทธศาสตรที่สําคัญย่ิงในการวางแนวทางเพื่อจัดสราง  หรือ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  เริ่มตั้งแตการเขียนแผนการสอน  การดําเนินการสอน  ตลอดจน
กระทั่งการวิเคราะหและประเมินผล  รูปแบบการสอนที่นักวิชาการไดสรางสรรคกันขึ้นมาต้ังแตอดีต
จนถึงปจจุบันมีอยูมากหลายที่ครูผูสอนอาจจะนําไปใชประโยชนในการสอนวิชาตางๆ ใหบังเกิดผลดี
มากนอยแตกตางกันไปไดตามลักษณะเฉพาะพิเศษของแตละรูปแบบการสอน  โดยครูผูสอนอาจ
เลือกใชเพียงรูปแบบเดียวหรือนําไปผสมผสานกันหลายๆ  รูปแบบก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะและ
วัตถุประสงคของบทเรียนในแตละวิชา  รวมถึงวิธีการเรียนรูของผูเรียนสภาพแวดลอม และความพรอม
อื่นๆ  อีกหลายอยาง   
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อยางไรก็ตาม  สําหรับประสิทธิผลหรือประโยชนในการเรียนรูของผูเรียนอันพึงจะไดรับ
จากรูปแบบการสอนที่นําไปใชนั้นยอมขึ้นอยูกับครูผูสอนเปนสําคัญ  ตัวอยางเชน การเปรียบเทียบ
รูปแบบการสอนกับแผนการรักษาโรคของแพทย และพิมพเขียวของสถาปนิก  จะเห็นไดวาท้ัง
แผนการรักษาและพิมพเขียวทั้งสองอยางนี้เปนเพียงแผนปฏิบัติการเทานั้น  เพราะคนไขจะหายจาก
โรคไดดีหรือบานจะสวยงามมั่นคงและแข็งแรงเพียงใดนั่นยอมขึ้นอยูกับความสามารถหรือ 
ความเช่ียวชาญของผูปฏิบัติเปนสําคัญ   

สําหรับการสอนวิชาตางๆ ของโรงเรียนทั่วไปนั้น  สวนใหญผูสอนจะใชรูปแบบการสอน
ตามปกติที่มีอยางนอย  3  ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นสอน และข้ันสรุป  โดยอาจตอเติมเสริมแตงขั้นตอน
และสื่อการสอนเขาไปอีกบางตามความเหาะสม  ผูสอนบางทานอาจจะใชแผนการสอนสําเร็จรูปท่ีมี
นักวิชาการหรือกลุมโรงเรียนจัดทําขึ้น  แตก็มีผูสอนบางคนที่มีศักยภาพสูงไดทดลองสรางสรรคหรือ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นใชเอง  โดยศึกษาจากรูปแบบการสอนตางๆ  เพ่ือใหได
กระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนกลุมนั้นๆ โดยเฉพาะ ซึ่งนับวาเปนบุคคลตัวอยางที่
ควรสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติเปนอยางย่ิง  

5. ประเภทของรูปแบบการสอน 
รูปแบบการสอนที่เปนสากลซึ่งไดรับการพิสูจนทดสอบประสทิธิภาพมาแลว และมีผูนิยม

นําไปใชในการเรียนการสอนโดยทั่วไปสามารถจัดกลุมเปน 5 กลุม ดังนี้ (ทิศนา  แขมมณี, 2559) 

5.1  รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive domain) 
   รูปแบบการเรียนการสอนในหมวดนี้ เปนรูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูท่ีมุงชวยใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระตางๆ โดยการรับขอมูล ซึ่ง
เนื้อหาสาระนั้นอาจอยูในรูปของขอมูล ขอเท็จจริง มโนทัศน หรือความคิดรวบยอด และจัดระบบ
ขอมูลเหลานั้น กลาวคือผูเรียนเกิดการเรียนรูปญหาและวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น รวมทั้งการพัฒนา
ความคิดรวบยอดและการสื่อสารเพื่อที่จะแสดงองคความรูนั้นได โดยบางรูปแบบชวยใหผูเรียน 
รูเนื้อหาสาระและเกิดความคิดรวบยอด บางรูปแบบเปนการเนนยํ้าถึงองคความรูที่เปนความคิด 
รวบยอดและการทดสอบสมมติฐาน และบางรูปแบบก็ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรค และมี
บางรูปแบบที่ชวยเพ่ิมความสามารถทางการเรียนหรือระดับสติปญญาของผูเรียนใหสงูขึ้น  
   รูปแบบการจัดการเรียนรู ท่ีเนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัยเหลานี้มีประโยชนใน 
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการคนพบตนเองและสังคม ดังนั้นรูปแบบนี้จึงชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งเปาหมายทางการศึกษาดวย โดยรูปแบบการสอนท่ีเนน 
การพัฒนาดานพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ท่ีคัดเลือกมานําเสนอในที่นี้ ไดแก 

5.1.1 รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน 
      ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

จอยสและวีล (Joyce & Weil, 1996) พัฒนารูปแบบนี้ข้ึนโดยใชแนวคิด
ของบรูเนอร  กูดนาว  และออสติน (Bruner, Goodnow, และ Austin)  การเรียนรูมโนทัศนของสิ่งใด
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สิ่งหนึ่งนั้น สามารถทําไดโดยการคนหาคุณสมบัติเฉพาะท่ีสําคัญของสิ่งนั้น เพ่ือใชเปนเกณฑใน 
การจําแนกสิ่งที่ใชและไมใชสิ่งนั้นออกจากกันได 
 ข. วัตถปุระสงคของรูปแบบ 

เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนของเนื้อหาสาระตางๆ อยางเขาใจ และ
สามารถใหคํานิยามของมโนทัศนนั้นดวยตนเอง 

ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
 ขั้นท่ี 1 ผูสอนเตรียมขอมูลสําหรับใหผูเรียนฝกหัดจําแนก 

1.1  ผูสอนเตรียมขอมูล 2 ชุด ชุดหนึ่งเปนตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน 
อีกชุดหนึ่งไมใช ตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน 

1.2  ในการเลือกตัวอยางขอมูล 2 ชุดขางตน ผูสอนจะตองเลือกหาตัวอยางท่ีมี
จํานวนมากพอที่จะครอบคลุมลกัษณะของมโนทัศนที่ตองการนั้น 

1.3  ถามโนทัศนที่ตองการสอนเปนเรื่องยากและซับซอนหรือเปนนามธรรม อาจ
ใชวิธีการยกเปนตัวอยางเรื่องสั้น ๆ ที่ผูสอนแตงขึ้นเองนําเสนอแกผูเรียน 

1.4 ผูสอนเตรียมสื่อการสอนท่ีเหมาะสมจะใชนําเสนอตัวอยางมโนทัศนเพื่อ
แสดงใหเห็นลักษณะตาง ๆ ของมโนทัศนที่ตองการสอนอยางชัดเจน 

ขั้นที่ 2 ผูสอนอธิบายกติกาในการเรียนใหผูเรียนรูและเขาใจตรงกัน 
ผูสอนชี้แจงวิธีการเรียนรูใหผูเรียนเขาใจกอนเริ่มกิจกรรมโดยอาจสาธิตวิธีการ

และใหผูเรียนลองทําตามที่ผูสอนบอกจนกระทั่งผูเรียนเกิดความเขาใจพอสมควร  
ขั้นที่ 3 ผูสอนเสนอขอมูลตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน และขอมูลที่ไมใช

ตัวอยางของมโนทัศนที่ตองการสอน โดยการนําเสนอขอมูลตัวอยางนี้ทําไดหลายแบบ แตละแบบมี
จุดเดน- จุดดอย ดังตอไปนี ้

 3.1 นําเสนอขอมูลท่ีเปนตัวอยางของสิ่งท่ีจะสอนทีละขอมูลจนหมดท้ังชุด โดย
บอกใหผูเรียนรูวาเปนตัวอยางของสิ่งท่ีจะสอนแลวตามดวยขอมูลท่ีไมใชตัวอยางของสิ่งท่ีจะสอนทีละ
ขอมูลจนครบหมดทั้งชุดเชนกัน โดยบอกใหผูเรียนรูวาขอมูลชุดหลังนี้ไมใชสิ่งที่จะสอน ผูเรียนจะตอง
สังเกตตัวอยางท้ัง 2 ชุด และคิดหาคุณสมบัติรวมและคุณสมบัติที่แตกตางกัน เทคนิควิธีนี้สามารถชวย
ใหผูเรียนสรางมโนทัศนไดเร็วแตใชกระบวนการคิดนอย 

 3.2 เสนอขอมูลที่ใชและไมใชตัวอยางของสิ่งที่จะสอนสลับกันไปจนครบ เทคนิค
วิธีนี้ชวยสรางมโนทัศนไดชากวาเทคนิคแรก แตไดใชกระบวนการคิดมากกวา 

 3.3 เสนอขอมูลท่ีใชและไมใชตัวอยางของสิ่งท่ีจะสอนอยางละ 1 ขอมูล แลวเสนอ
ขอมูลท่ีเหลอืทั้งหมดทีละขอมูลโดยใหผูเรียนตอบวาขอมูลแตละขอมูลที่เหลือนั้นใชหรือไมใชตัวอยาง
ที่จะสอน เมื่อผูเรียนตอบ ผูสอนจะเฉลยวาถูกหรือผิด วิธีนี้ผูเรียนจะไดใชกระบวนการคิดใน 
การทดสอบสมมติฐานของตนไปทีละขั้นตอน.   

 3.4 เสนอขอมูลท่ีใชและไมใชตัวอยางสิ่งท่ีจะสอนอยางละ 1 ขอมูล แลวใหผูเรียน
ชวยกันยกตัวอยางขอมูลที่ผูเรียนคิดวาใชตัวอยางของสิ่งที่จะสอน โดยผูสอนจะเปนผูตอบวาใชหรือ
ไมใช วิธีนี้ผูเรียนจะมีโอกาสคิดมากขึ้นอีก 



118 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงตัวอยางการนําเสนอมโนทัศน 
 

ขั้นที่ 4 ใหผูเรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ตองการสอน 
จากกิจกรรมที่ผานมาในขั้นตนๆ ผูเรียนจะตองพยามหาคุณสมบัติเฉพาะของตัวอยาง

ที่ใชและไมใชสิ่งท่ีผูเรียนตองการสอนและทดสอบคําตอบของตน หากคําตอบของตนผิดผูเรียนก็
จะตองหาคําตอบใหมซึ่งก็หมายความวาตองเปลี่ยนสมมติฐานท่ีเปนฐานของคําตอบเดิม ดวยวิธีนี้
ผูเรียนจะคอย ๆ สรางความคิดรวบยอดของสิ่งนั้นขึ้นมา ซึ่งก็จะมาจากคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น
นั่นเอง 

ขั้นที่ 5 ใหผูเรียนสรุปและใหคําจํากัดความของสิ่งที่ตองการสอน 
เมื่อผูเรียนไดรายการของคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งที่ตองการสอนแลว ผูสอนใหผูเรียน

ชวยกันเรียบเรียงใหเปนคํานิยามหรือคําจํากัดความ 
ขั้นที่ 6 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายรวมกันถึงวิธีการที่ผูเรียนใชในการหาคําตอบให

ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการคิดของตัวเอง 
 ง. ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
    เนื่องจากผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศน จากการคิด วิเคราะหและตัวอยางที่
หลากหลาย ดังนั้นผลที่ผูเรียนจะไดรับโดยตรงคือ จะเกิดความเขาใจในมโนทัศนนั้น และไดเรียนรู
ทักษะการสรางมโนทัศนซึ่งสามารถนําไปใชในการทําความเขาใจมโนทัศนอื่นๆ ตอไปได 

5.1.2 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

กานเย (Gangne, 1985  อางถึงใน ทิศนา   แขมณี, 2559 ) ไดพัฒนาทฤษฎี
เงื่อนไขการเรียนรู (Condition  of  Learning) ซึ่งมี 2 สวนใหญ ๆ คือ  ทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎี
การจัดการเรียนการสอน  

ทฤษฎีการเรียนรูของกานเย อธิบายวา ปรากฏการณเรียนรูมีองคประกอบ 
3 สวน คือ 

1) ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตาง ๆ  ของมนุษย ซึ่งมอียู5 ประเภท คือ   
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   - ทักษะทางปญญา  (Intellectual  skill) ซึ่งประกอบดวยการจําแนะ
แยกแยะ  การสรางความคิดรวบยอด   การสรางกฎ  การสรางกระบวนการหรือกฎชั้นสูง         
                 - กลวิธีในการเรียนรู (Cognitive  strategy) 
                 - ภาษาหรือคําพูด (verbal  information) 
                - ทักษะการเคลื่อนไหว (motor  skills) 
                  - และเจตคติ (attitude) 
   2) กระบวนการเรียนรูและจดจําของมนุษย  มนุษยมีกระบวนการจัดกระทํา
ขอมูลในสมอง  ซึ่งมนุษยจะอาศัยขอมูลท่ีสะสมไวมาพิจารณาเลือกจัดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และในขณะ
ที่กระบวนการจัดกระทําขอมูลภายในสมองกําลังเกิดขึ้น เหตุการณภายนอกรางกายมนุษยมีอิทธิพล
ตอการสงเสริมหรือการยับย้ังการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนภายในได ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน กานเย
จึงไดเสนอแนะวา ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับการเรียนรูแตละประเภท ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางกัน และสงเสริมกระบวนการเรียนรูภายในสมอง โดยการจัดสภาพภายนอก
ใหเอื้อตอกระบวนการเรียนรูภายในของผูเรียน 
   ข. วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
   เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดอยางดี  รวดเร็ว และ
สามารถจดจําสิ่งที่เรียนไดนาน 
   ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
                  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบกานเย  ประกอบดวยการดําเนินการ
เปนลาํดับขั้นตอนรวม 9 ขั้น ดังนี ้
         ขั้นท่ี 1   การกระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน   เปนการชวยให
ผูเรียนสามารถรับสิ่งเรา หรือสิ่งที่จะเรียนรูไดดี 
         ขั้นท่ี 2   การแจงวัตถุประสงคของบทเรียนใหผูเรียนทราบ  เปนการชวยให
ผูเรียนไดรับรูความคาดหวัง 
        ขั้นที่ 3   การกระตุนใหระลึกถึงความรูเดิมเปนการชวยใหผูเรียนดึงขอมูล
เดิมท่ีอยูในหนวยความจําระยะยาวใหมาอยูในหนวยความจําเพื่อใชงาน (working  memory) ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
         ขั้นที่ 4   การนําเสนอสิ่งเราหรือเนื้อหาสาระใหม ผูสอนควรจะจัดสิ่งเราให
ผูเรียนเห็นลักษณะสําคัญของสิ่งเรานั่นอยางชัดเจน  เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรูของผูเรียน 
         ขั้นท่ี 5  การใหแนวการเรียนรู หรือการจัดระบบขอมูลใหมีความหมาย เพ่ือ
ชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับสาระที่เรียนไดงายและเร็วขึ้น 
         ขั้นท่ี 6   การกระตนใหผูเรียนแสดงความสามารถ เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาส
ตอบสนองตอสิ่งเราหรือสาระที่เรียน ซึ่งจะชวยใหทราบถึงสาระการเรียนรูที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียน 
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         ขั้นท่ี 7 การใหขอมูลปอนกลับ เปนการใหการเสริมแรงแกผูเรียน และขอมูล
ที่เปนประโยชนกับผูเรียน 
         ขั้นท่ี 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเรียน  เพื่อชวยใหผูเรียนทราบวา
ตนเองสามารถบรรลวุัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด 
         ขั้นท่ี9  การสงเสริมการคงทนและการถายโอนการเรียนรู  โดยการใหโอกาส
ผูเรียนไดมีการฝกฝนอยางพอเพียงและในสถานการณที่หลากหลาย เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ที่ลกึซึ้งขึ้น และสามารถถายโอนการเรียนรูไปสูสถานการณอื่นๆ ได 
                  ง. ผลที่ผูเรียนจะไดรับจาการเรียนตามรูปแบบ 
                    เนื่องจากการเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ จัดขึ้นใหสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและจดจําของมนุษย ดังนั้น ผูเรียนจะสามารถเรียนรูสาระที่นําเสนอไดอยางดี รวดเร็วและจดจํา
สิ่งท่ีเรียนรูไดนาน นอกจากนั้นผูเรียนยังไดเพ่ิมพูนทักษะในการจัดระบบขอมูลสรางความหมายของ
ขอมูล รวมทั้งการแสดงความสามารถของตนดวย 

5.1.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการนําเสนอมโนทัศนกวางลวงหนา 
ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
การนําเสนอมโนทัศนกวางลวงหนา(Advanced Organizer) เพ่ือการเรียนรูอยาง

มีความหมาย (meaningful verbal learning) เชื่อวา การเรียนรูจะมีความหมายเมื่อสิ่งท่ีเรียนรูสามารถ
เช่ือมโยงกับความรูเดิมของผูเรียน ดังนั้นในการสอนสิ่งใหม สาระความรูใหม ผูสอนควรวิเคราะหหา
ความคิดรวบยอดยอย ๆ ของสาระท่ีจะนําเสนอ จัดทําผังโครงสรางของความคิดรวบยอดเหลานั้นแลว
วิเคราะหหามโนทัศนหรือความคิดรวบยอดที่กวางครอบคลุมความคิดรวบยอดยอย ๆ ท่ีจะสอน หาก
ครูนําเสนอมโนทัศนท่ีกวางดังกลาวแกผูเรียนกอนการสอนเนื้อหาสาระใหม ขณะที่ผูเรียนกําลังเรียนรู
สาระใหม ผูเรียนจะสามารถ นําสาระใหมนั้นไปเกาะเกี่ยวเช่ือมโยงกับมโนทัศนกวางท่ีใหไวลวงหนา
แลว ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายตอผูเรียน 

ข. วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
เพื่อชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระ ขอมูลตาง ๆ อยางมีความหมาย 
ค. กระบวนการเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 1 การจัดเตรียมมโนทัศนกวาง โดยการวิเคราะหหามโนทัศนท่ีกวางและ

ครอบคลุมเนื้อหาสาระใหมทั้งหมด มโนทัศนที่กวางนี้ ไมใชสิ่งเดียวกับมโนทัศนใหมที่จะสอน แตจะ
เปนมโนทัศนในระดับท่ีเหนือขึ้นไปหรือสูงกวา ซึ่งจะมีลักษณะเปนนามธรรมมากกวา ปกติมักจะเปน
มโนทัศนของวิชานั้นหรือสายวิชานั้น ควรนําเสนอมโนทัศนกวางนี้ลวงหนากอนการสอน จะเปนเสมือน
การ “preview” บทเรียน ซึ่งจะเปนคนละอยางกับการ “over view” หรือการใหดูภาพรวมของสิ่งท่ีจะ
สอน การนําเสนอภาพรวมของสิ่ง ท่ีจะสอน การทบทวนความรู เดิม การซักถามความรูและ
ประสบการณของผูเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน การบอกวัตถุประสงคของการเรียนการสอน เหลานี้ ไม
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นับวาเปน “advance organizer” ซึ่งจะตองมีลักษณะที่กวางครอบคลุม และมีความเปนนามธรรมอยูใน
ระดับสูงกวาสิ่งที่จะสอน 

ขั้นที ่2  การนําเสนอมโนทัศนกวาง  
 1)  ผูสอนชี้แจงวัตถุประสงคของบทเรียน 
 2)  ผูสอนนําเสนอมโนทัศนกวางดวยวิธีการตางๆ เชนการบรรยายสั้นๆ แสดง
แผนผังมโนทัศน ยกตัวอยาง หรือใชการเปรียบเทียบ เปนตน 

ขั้นที่ 3 การนําเสนอเนื้อหาสาระใหมของบทเรียน 
ผูสอนนําเสนอเนื้อหาสาระท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ตามปกติ

แตในการนําเสนอ ผูสอนควรกลาวเชื่อมโยงหรือกระตุนใหผูเรียนเชื่อมโยงกับมโนทัศนท่ีใหไวลวงหนา
เปนระยะๆ 

ขั้นที่ 4 การจัดโครงสรางความรู 
ผูสอนสงเสริมกระบวนการจัดโครงสราง ความรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน 

สงเสริมการผสมผสานความรู กระตุนใหผูเรียนตื่นตัวในการเรียนรู และทําความกระจางในสิ่งที่เรียนรู 
โดยใชวิธีการตางๆ เชน 

1) อธิบายภาพรวมของเรื่องที่เรียน 
2) สรุปลกัษณะสําคัญของเรื่อง 
3) บอกหรือเขียนคํานิยามที่กะทัดรัดชัดเจน 
4) บอกความแตกตางของสาระในแงมุมตางๆ 
5) อธิบายวาเนื้อหาสาระท่ีเรียนสนับสนุนหรอืสงเสริมมโนทัศนกวางท่ีใหไวลวงหนา

อยางไร 
6) อธิบายความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาสาระใหมกับมโนทัศนกวางที่ใหไวลวงหนา 
7) ยกตัวอยางเพิ่มเติมจากสิ่งท่ีเรียน 
8) อธิบายแกนสาํคัญของสาระที่เรียนโดยใชคําพูดของตัวเอง 
9) วิเคราะหสาระในแงมุมตางๆ  
ง. ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบ   

ผลโดยตรงท่ีผูเรียนจะไดรับก็คือ เกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระและขอมูลของ
บทเรียนอยางมีความหมาย เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน และสามารถจัดโครงสรางความรูของ
ตนเองได นอกจากนั้นยังไดพัฒนาทักษะและอุปนิสยัในการคิดและเพิ่มพูนความใฝรู 

5.1.4 รูปแบบการเรียนการสอนเนนความจํา 
 ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

   รูปแบบนี้พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลัก 6 ประการเกี่ยวกับ 
    1) การตระหนักรู (Awareness) ซึ่งกลาววา การที่บุคคลจะจดจําสิ่งใดไดดี
นั้น จะตองเริ่มจากการรับรูสิ่งนั้น หรือการสังเกตสิ่งนั้นอยางตั้งใจ  
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    2) การเชื่อมโยง (Association) กับสิ่งที่รูแลวหรือจําได คือ การจัดกลุมของ
สิ่งที่ตองการจํา โดยอาศัยความหมาย หรือเสียงพอง หรือจัดเปนกลุมคํา หรือเปนประโยค เปนตน 
    3) ระบบการเช่ือมโยง (Link system) คือระบบในการเชื่อมความคิดหลาย
ความคิดเขาดวยกันในลักษณะที่ความคิดหนึ่งจะไปกระตุนใหสามารถจําอีกความคิดหนึ่งได เชน การ
จดจําเปนเรื่องราว 
    4) การเชื่อมโยงที่นาขบขัน (Ridiculous association) การเช่ือมโยงที่จะชวย
ใหบุคคลจดจําไดดีนั้น มักจะเปนสิ่งที่แปลกไปจากปกติธรรมดา การเช่ือมโยงในลักษณะท่ีแปลก 
เปนไปไมได ชวนใหขบขัน มักจะประทับในความทรงจําของบุคคลเปนเวลานาน 
    5) ระบบการใชคําทดแทน (Substitute-Word System) คือ การคิดหาคํา
หรือกลุมคําท่ีบุคคลนั้นจดจําไดดีอยูแลวมาเทียบกับคําใหมที่ตองการจํา 
    6) การใชคําสําคัญ(key word) ไดแก การใชคํา อักษร หรือพยางคเพียงตัว
เดียว เพื่อชวยกระตุนใหจําสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกันได 
    ข. วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
    รูปแบบนี้มีวัตถุประสงคชวยใหผูเรียนจดจําเนื้อหาสาระที่เรียนรูไดดี
และไดนาน และไดเรียนรูกลวิธีการจํา ซึ่งสามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอื่นๆ ไดอีก 
   ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
    ในการเรียนการสอนเนื้อหาสาระใดๆ ผูสอนสามารถชวยใหผูเรียน
จดจําเนือ้หาสาระนั้นไดดีและไดนานโดยดําเนินการดังนี้ 
    ขั้นท่ี 1 การสังเกตหรือศึกษาสาระอยางต้ังใจ (Attending to the 
Material) ผูสอนชวยใหผูเรียนตระหนักรูในสาระที่เรียน โดยการใชเทคนิคตางๆ เชน ใหอานเอกสาร
แลวขีดเสนใตคํา/ประเด็นท่ีสําคัญ ใหตั้งคําถามจากเรื่องท่ีอาน ใหหาคําตอบของคําถามตางๆ เปนตน 
    ขั้นท่ี 2 พัฒนาเทคนิคการจํา (Developing Connection)    
    เม่ือผูเรียนไดศึกษาสาระท่ีตองการเรียนรูแลว ใหผูเรียนเช่ือมโยง
เนื้อหาสวนตางๆ ท่ีตองการจดจํากับสิ่งที่ตนคุนเคย เชน กับคํา ภาพ หรือความคิดตางๆ 
(ตัวอยางเชน เด็กจําไมไดวาคายบางระจันอยูจังหวัดอะไร จึงโยงความคิดวา ชาวบางระจันเปนคนกลา
หาญ สัตวท่ีถือวาเกงกลาคือสิงโต บางระจันจึงอยูที่จังหวัดสิงหบุรี) หรือใหหาหรือคิดคําสําคัญ ท่ี
สามารถกระตุนความจําในขอมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกัน หรือทดแทนคําท่ีไมคุนดวย คํา ภาพ หรือ
ความหมายอื่น หรือการใชการเช่ือมโยงความคิดเขาดวยกัน หรือเพ่ือใหจดจําสาระไดดีขึ้น ใหผูเรียน
ใชเทคนิคการเชื่อมโยงสาระตางๆ ใหเหน็เปนภาพที่นาขบขัน เกินความเปนจริง 
    ขั้นที่ 3 ปรับขยายเพ่ือการจํา (Expanding Sensory Images) คือ 
การที่ผูเรียนปรับเทคนิคที่นํามาใชในการจํา ใหงายตอการจําย่ิงขึ้น  
    ขั้นท่ี 4 การฝกใชเทคนิคตางๆ (Practicing Recall) คือ การทบทวน
หรือฝกใชเทคนิคที่ทําไวขางตนในการทบทวนความรูและเนื้อหาสาระตางๆ จนกระทั่งจดจําได 
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  ง.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  การเรียนโดยใชเทคนิคชวยความจําตางๆ ของรูปแบบ นอกจากจะชวยใหผูเรียน
สามารถจดจําเนื้อหาสาระตางๆ ท่ีเรียนไดดีและไดนานแลว ยังชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูกลวิธี 
การจํา ซึ่งสามารถนําไปใชในการเรียนรูสาระอื่นๆ ไดอีกมาก 

5.1.5 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก 
  การใชผังกราฟก (Graphic Organizer)  เปนการฝกใหผูเรียนรวบรวมขอมูลหรือ

สาระความรูจากการอาน  การฟงคําบรรยาย  แลวนําขอมูลหรือขอมูลขาวสารมาจัดกลุม สรางเปน
ภาพแสดงใหเห็นโครงสรางความคิด  กระบวนการคิด  โดยใชรูปแบบหรือสัญลักษณเปนสื่อ  ในการ
จัดการเรียนรูถาครูผูสอนเสนอโครงสรางความรูใหผูเรียนไดเห็นกอนการอานจะชวยใหเขาใจขอมูลได
ดี  และหลังจากการอานถาผูเรียนเปนผูสรางโครงสรางความรูดวยตนเอง  จะชวยใหจดจําขอมูลหรือ
เนื้อหาสาระจากการอานไดดี  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูจึงควรฝกฝนกระบวนการคิดของ
ผูเรียน  โดยใชโครงสรางความรูแบบตางๆ กอนท่ีจะใหผูเรียนสรางองคความรู สามารถทําไดหลาย
ลักษณะ ดังนี ้

   1) แผนที่ความคิด (Mind Mapping)  
        แผนที่ความคิดเปนการแสดงโครงสรางของการคิด และกระบวนการคิดตั้งแตตน

จนจบ  ชวยใหมองเห็นภาพรวมของความคิดและเคาโครงของความคิดในเรื่องที่กําลังคิด  ชวยสราง
ความกระจางชัดในการวิเคราะหความสัมพันธของความคิด ทําไดโดยเขียนความคิดหลักไวตรงกลาง
และโยงเสนใหสัมพันธกับความคิดรอง  ถามีความคิดยอย หรือประเด็นยอยๆ ท่ีมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน ก็ขยายไดตอไปอีก 

 

 
 

ภาพที่ 18 ตัวอยางแผนท่ีความคิด 
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   2)  แผนผังใยแมงมุม (web) 
         แผนผังใยแมงมุมเปนการคิดแบบโยงใยสัมพันธ  เพื่อสรางความคิดใหกระจาง

ชัดเจน  โดยสามารถคิดอยางมีประเด็นพรอมๆ กับมองเห็นความสัมพันธของความคิดที่เก่ียวของ
สามารถใชในการระดมเสนอความคิดตางๆ  ท่ียังไมตัดสินถูกผิด เปนเพียงการระบุสิ่งท่ีเก่ียวของให
มากที่สดุ  ใชไดกับทุกกิจกรรม ทําไดโดยเขียนความคิดรวบยอด หรือหัวขอหลักไวกึ่งกลาง  แลวเขียน
หัวขอรองท่ีมีความสัมพันธกับหัวขอหลักไวตามแขนงของวงกลม  ถามีประเด็นยอย/ความคิดยอยที่
เกี่ยวของสัมพันธก็สามารถแตกความคิดออกไปไดอีก 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 ตัวอยางแผนผังใยแมงมุม 
 

   3)  แผนผังแบบวิเคราะหเปรียบเทียบ (Venn  Diagram) 
        แผนผังแบบวิเคราะหเปรียบเทียบเปนการวิเคราะหความสัมพันธของสิ่งของ
ตั้งแต  2  สิ่งขึ้นไปวาสวนใดมีความเหมือนกันหรือความตางกัน  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนรูจักจําแนก 
ความเหมือนและความแตกตางของสิ่งของ  สถานท่ี  และบุคคล  เชน  เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตางของสิ่งของ  2  สิ่ง  เชน  เปดกับไกมีสวนใดที่เหมือนหรือตางกัน 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 20 ตัวอยางแผนผังแบบวิเคราะหเปรียบเทียบ 

 

ตาง เหมอืน ตาง 

การวัด 

รูปทรง แผนผังและเวลา 

ปริมาตร การช่ัง 

การตวง เงิน   

พ้ืนที่   

ความยาว 
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   4)  แผนผังแบบเสนลําดับหรือแบบสายรุง  (The Spectrum) 
        แผนผังแบบเสนลําดับหรือสายรุง  เปนการฝกลําดับขั้นของเหตุการณหรือ
สถานการณที่เกิดข้ึน  กอนหลังตามลําดับ  ชวยใหมองเห็นลําดับของเหตุการณ  ฝกการมองแบบ
สายรุง  ไมมองอะไรเพียงจุดเดียว  การมองภาพจะตองมองจากซายสุดไปขวาสุด  เพ่ือใหผูเรียน
สามารถรวบรวมความคิดและพิจารณาสิ่งตาง ๆ  ไดอยางรอบดานแบบองครวมทําไดโดยสรางเสน
ลําดับ  และแบงเปนชวงเทาๆ  กัน 4-5  ชวง  แลวนําเรื่องที่ตองศึกษามาวิเคราะหใหเห็นถึง
รายละเอียดของเหตุการณเปนขั้นเปนตอน 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 ตัวอยางแผนผังแบบเสนลําดับหรือสายรุง 
 
    5)  แผนผังแบบวงจร  (The  Circle) 
         แผนผังแบบวงจร  เปนการคิดแบบกระบวนการตอเนื่องเปนวงจรหรือวงกลม  
โดยในวงกลมจะไมมีจุดจบเพ่ือเสนอขั้นตอนตางๆ  ที่สัมพันธกันและเรียงลาํดับเปนวงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 ตัวอยางแผนผังแบบวงจร 
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    6)  แผนผังกางปลา  (The  Fish  Bone) 
          แผนผังกางปลา เปนการคิดแบบสมุทัย คือ อะไรเปนสาเหตุของปญหา  เชน  
ปอมติดยาเสพติด  เพราะสาเหตุใด  เพราะเหตุใดจึงมีม็อบมาชุมนุมอยูที่หนาทําเนียบรัฐบาล  เปน
ตน การเขียนแผนผังทําไดโดยกําหนดประเด็นหรือเรื่อง แลวเสนอสาเหตุและผลตางๆ ในแตละดาน 
 
 

  
 

 
 
 

 
ภาพที่ 23 ตัวอยางแผนผังกางปลา 

 

  ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
   กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นไดจากองคประกอบสําคัญ 3 สวนดวยกัน ไดแก ความจํา
ขอมูลกระบวนการทางปญญา และเมตาคอคนิช่ัน (Meta Cognition) ความจําขอมูลประกอบดวย 
ความจําจากการรูสึกสัมผัส (Sensory memory) ซึ่งจะเก็บขอมูลไวเพียงประมาณ 1 วินาทีเทานั้น 
ความจําระยะสั้น (Short-term memory) หรือความจําปฏิบัติการ (Working memory) ซึ่งเปน
ความจําที่เกิดขึ้นหลังจากการตีความสิ่งเราท่ีรับรูมาแลว ซึ่งจะเก็บขอมูลไวไดชั่วคราวประมาณ 20 
วินาที และทําหนาที่ในการคิด สวนความจําระยะยาว (Long- term memory) เปนความจําที่ม ี
ความคงทน มีความจุไมจํากัดสามารถคงอยูเปนเวลานาน เมื่อตองการใชจะสามารถเรียกคืนได สิ่งที่
อยูในความจําระยะยาวมี 2 ลักษณะ คือ ความจําเหตุการณ (Episodic memory) และความจํา
ความหมาย (Semantic memory) เกี่ยวกับขอเท็จจริง มโนทัศน กฎ หลกัการตางๆ  
  องคประกอบดานความจําขอมูลนี้ จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ขึ้นกับ
กระบวนการทางปญญาของบุคคลนั้น ซึ่งประกอบดวย 
  1) การใสใจ หากบุคคลมีความใสใจในขอมูลท่ีรับเขามาทางการสัมผัส ขอมูลนั้นก็จะ
ถูกนําเขาไปสูความจําระยะสั้นตอไป หากไมไดรับการใสใจ ขอมูลนั้นก็จะเลือนหายไปอยางรวดเร็ว  
  2) การรับรู เมื่อบุคคลใสใจในขอมูลใดที่รับเขามาทางประสาทสัมผัส บุคคลก็จะรับรู
ขอมูลนั้น และนําขอมูลนี้เขาสูความจําระยะสั้นตอไป ขอมูลที่รับรูนี้จะเปนความจริงตามการรับรูของ
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บุคคลนั้นซึ่งอาจไมใชความจริงเชิงปรนัย เนื่องจากเปนความจริงที่ผานการตีความจากบุคคลนั้น
มาแลว 
  3) การทําซ้ํา หากบุคคลมีกระบวนการรักษาขอมูล โดยการทบทวนซ้ําแลวซ้ําอีก 
ขอมูลนั้นก็จะยังคงถูกเก็บรักษาไวในความจําปฏิบัติการ 
  4) การเขารหัส หากบุคคลมีกระบวนการสรางตัวแทนทางความคิดเก่ียวกับขอมูลนั้น
โดยมีการนําขอมูลนั้นเขาสูความจําระยะยาวและเช่ือมโยงเขากับสิ่งที่มีอยูแลวในความจําระยะยาว  
การเรียนรูอยางมีความหมายก็จะเกิดขึ้น 
  5) การเรียกคืน การเรียกคืนขอมูลท่ีเก็บไวในความจําระยะยาวเพ่ือนําออกมาใช มี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับการเขารหัส หากการเขารหัสทําใหเกิดการเก็บความจําไดดีมี
ประสิทธิภาพ การเรียกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามไปดวย 
  ดวยหลักการดังกลาว การเรียนรูจึงเปนการสรางความรูของบุคคล ซึ่งตองใช
กระบวนการเรียนรูอยางมีความหมาย 4 ขั้นตอนไดแก (1) การเลือกรับขอมูลที่สัมพันธกัน (2) การจัด
ระเบียบขอมูลเขาสูโครงสราง (3) การบูรณาการขอมูลเดิม และ (4) การเขารหัสขอมูลการเรียนรู
เพื่อใหคงอยูในความจําระยะยาว และสามารถเรียกคืนมาใชไดโดยงาย ดวยเหตุนี้ การใหผูเรียนมี
โอกาสเช่ือมโยงความรูใหมกับโครงสรางความรูเดิมๆ และนําความรูความเขาใจมาเขารหัสหรือสราง
ตัวแทนทางความคิดท่ีมีความหมายตอตนเองขึ้น จะสงผลใหการเรียนรูนั้นคงอยูในความจําระยะยาว
และสามารถเรียกคืนมาใชได 
  ข. วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
  เพื่อชวยใหผูเรียนไดเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิมและสรางความหมายและ
ความเขาใจในเนื้อหาสาระหรือขอมูลท่ีเรียนรู และจัดระเบียบขอมูลท่ีเรียนรูดวยผังกราฟก ซึ่งจะชวย
ใหงายแกการจดจํา 
  ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟก มีหลายรูปแบบ ในท่ีนี้จะนําเสนอไว 3  
รูปแบบ ดังนี้  
  1) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของ โจนสและคณะ (1989) 
ประกอบดวยขั้นตอนสาํคัญๆ 5 ขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1 ผูสอนเสนอตัวอยางการจัดขอมูลดวยผังกราฟกที่เหมาะสมกับเนื้อหาและ 
วัตถุประสงค  
  ขั้นท่ี 2 ผูสอนแสดงวิธีสรางผังกราฟก 
  ขั้นท่ี 3 ผูสอนช้ีแจงเหตุผลของการใชผังกราฟกนั้นและอธิบายวิธีการใช 
  ขั้นที่ 4  ผูเรียนฝกการสรางและใชผังกราฟกในการทําความเขาใจเนื้อหาเปนรายบุคคล 
  ขั้นท่ี 5 ผูเรียนเขากลุมและนําเสนอผังกราฟกของตนแลกเปลี่ยนกัน 
  2) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของคลาก (Clark,1991) 
ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 
  2.1 ขั้นกอนสอน 
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  ขั้นที่ 2.1.1  ผูสอนพิจารณาลักษณะของเนื้อหาที่จะสอนสาระนั้นและวัตถุประสงค
ของการสอนเนื้อหาสาระนั้น 
  ขั้นท่ี 2.1.2  ผูสอนพิจารณาและคิดหาผังกราฟกหรือวิธีหรือระบบในการจัดระเบียบ
เนื้อหาสาระนั้นๆ  
  ขั้นท่ี 2.1.3  ผูสอนเลือกผังกราฟก หรือวิธีการจัดระเบียบเนื้อหาที่เหมาะสมท่ีสุด 
  ขั้นท่ี 2.1.4  ผูสอนคาดคะเนปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแกผูเรียนในการใชผังกราฟกนั้น 
  2.2 ข้ันสอน 
  ขั้นท่ี 2.2.1 ผูสอนเสนอผังกราฟกที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาสาระแกผูเรียน 
  ขั้นที่ 2.2.2 ผูเรียนทําความเขาใจเนื้อหาสาระและนําเนื้อหาสาระใสลงในผังกราฟก
ตามความเขาใจของตน 
  ขั้นท่ี 2.2.3  ผูสอนซักถาม แกไขความเขาใจผิดของผูเรียน หรือขยายความเพิ่มเติม 
  ขั้นที่ 2.2.4 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนคิดเพิ่มเติม โดยนําเสนอปญหาท่ีเกี่ยวของกับ
เนื้อหาแลวใหผูเรียนใชผังกราฟกเปนกรอบในการคิดแกปญหา 
  ขั้นท่ี 2.2.5 ผูสอนใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน 

  3) รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชผังกราฟกของจอยสและคณะ (Joyce et al., 1992) 
จอยสและคณะ นํารูปแบบการเรียนการสอนของคลากมาปรับใชโดยเพิ่มเติมขั้นตอนเปน 8 ขั้น ดังนี ้
  ขั้นท่ี 3.1 ผูสอนช้ีแจงจุดมุงหมายของบทเรียน 
  ขั้นท่ี 3.2 ผูสอนนําเสนอผังกราฟกที่เหมาะสมกับเนื้อหา 
  ขั้นที่ 3.3 ผูสอนกระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิมเพ่ือเตรียมสรางความสัมพันธ
กับความรูใหม 
  ขั้นท่ี 3.4 ผูสอนเสนอเนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 
  ขั้นที่ 3.5 ผูสอนเช่ือมโยงเนื้อหาสาระกับผังกราฟก และใหผูเรียนนําเนื้อหาสาระใส
ลงในผังกราฟกตามความเขาใจของตน 
  ขั้นที่ 3.6  ผูสอนใหความรูเชิงกระบวนการโดยชี้แจงเหตุผลในการใชผังกราฟกและ
วิธีใชผังกราฟก 
  ขั้นท่ี 3.7 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการใชผังกราฟกกับเนื้อหา 
  ขั้นที่ 3.8 ผูสอนซักถาม ปรับความเขาใจและขยายความจนผูเรียนเกิดความเขาใจ
กระจางชัด 
  ง. ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  ผูเรียนจะมีความเขาใจในเนื้อหาสาระที่เรียนและจดจําสิ่งท่ีเรียนรูไดดี นอกจากนั้นยัง
ไดเรียนรูการใชผังกราฟกในการเรียนรูตาง ๆ ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชในการเรียนรูเนื้อหาสาระ
อื่นๆ ไดอีกมาก 
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5.2  รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (affective domain) 
   รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (affective domain) เปนรูปแบบที่มุง
ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูสึก เจตคติ คานิยม คุณธรรม และจริยธรรมที่พึงประสงค ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ยากแกการพัฒนาหรือปลูกฝง การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีเพียงใหเกิดความรู
ความเขาใจ มักไมเพียงพอตอการใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีได จําเปนตองอาศัยหลักการและวิธีการ
อื่นๆ เพิ่มเติม  รูปแบบที่นําเสนอในท่ีนี้มี 3 รูปแบบ ไดแก 

5.2.1  รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม
(Instructional Model Based on Bloom’s Affective Domain) 
   ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ’’ 
   บลูม (Bloom, 1956) ไดจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน คือ ดาน
ความรู (cognitive domain) ดานเจตคติหรือความรูสึก (affective domain) และดานทักษะ 
(psycho-motor domain) ซึ่งในดานเจตคติหรือความรูสึกนั้น บลูมไดจัดขั้นการเรียนรูไว 5 ขั้น
ประกอบดวย 

 1)  ข้ันการรับรู ซึ่งก็หมายถึง การที่ผูเรียนไดรับรูคานิยมที่ตองการจะปลูกฝงในตัว
ผูเรียน 

 2)  ขั้นการตอบสนอง ไดแกการที่ผูเรียนไดรับรูและเกิดความสนใจในคานิยมนั้น 
แลวมีโอกาสไดตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

 3)  ขั้นการเห็นคุณคา เปนขั้นที่ผูเรียนไดรับประสบการณเกี่ยวกับคานิยมนั้น แลว
เกิดเห็นคุณคาของคานิยมนั้น ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอคานิยมนั้น 

 4)  ขั้นการจัดระบบ เปนขั้นท่ีผูเรียนรับคานิยมที่ตนเห็นคุณคานั้นเขามาอยูในระบบ
คานิยมของตน 

 5)  ขั้นการสรางลักษณะนิสัย เปนขั้นที่ผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมที่รับมาอยาง
สมํ่าเสมอและทําจนกระทั่งเปนนิสัย 
   ถึงแมวาบลูมไดนําเสนอแนวคิดดังกลาวเพื่อใชในการกําหนดวัตถุประสงคในการ
เรียนการสอนก็ตาม แตก็สามารถนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อชวยปลูกฝงคานิยมใหแก
ผูเรียนได 
   ข. วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
                     เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูสึก/เจตคติ/คานิยม/คุณธรรมหรือ
จริยธรรมที่พึงประสงค อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเปนไปตามความตองการ 
                    ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ    
                      การสอนเพื่อปลูกฝงคานิยมใด ๆ ใหแกผูเรียน สามารถดําเนินการตามลําดับขั้น
ของวัตถุประสงคทางดานเจตคติของบลูมไดดังนี ้
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                             ขั้นที่ 1 การรับรูคานิยม 
                             ผูสอนจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดรับรูคานิยมนั้น
อยางใสใจ เชน เสนอกรณีตัวอยางท่ีเปนประเด็นปญหาขัดแยงเกี่ยวกับคานิยมนั้น คําถามที่ทาทาย
ความคิดเก่ียวกับคานิยมนั้น เปนตน ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้ 
    1)  การรูตัว  
    2)  การเต็มใจรับรู 

3)  การควบคุมการรับรู 
                              ขั้นที่ 2 การตอบสนองตอคานิยม 
                              ผูสอนจัดสถานการณใหผูเรียนมีโอกาสตอบสนองตอคานิยมนั้นในลกัษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง เชน ใหพูดแสดงความคิดเหน็ตอคานิยมนั้น ใหลองทําตามคานิยมนั้น ใหสมัภาษณ
หรือพูดคุยกับผูที่มีคานิยมนั้น เปนตน ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้ 

1)  การยินยอมตอบสนอง 
2)  การเต็มใจตอบสนอง 
3)  ความพึงพอใจในการตอบสนอง 

                             ขั้นที่ 3 การเห็นคุณคาของคานิยม 
                             ผูสอนจัดประสบการณหรือสถานการณที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นคุณคาของ
คานิยมนั้น เชน การใหลองปฏิบัติตามคานิยมแลวไดรับการตอบสนองในทางที่ดี เห็นประโยชนท่ีเกิด
ขึ้นกับตนหรือบุคคลอื่นท่ีปฏิบัติตามคานิยมนั้น เห็นโทษหรือไดรับโทษจากการละเลยไมปฏิบัติตาม
คานิยมนั้น เปนตน ในขั้นนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังนี้ 

1)  การยอมรับในคุณคานั้น 
2)  การชื่นชอบในคุณคานั้น 
3)  ความผูกพันในคุณคานั้น 

                             ขั้นที่ 4  การจัดระบบคานิยม 
                             เมื่อผูเรียนเห็นคุณคาของคานิยมและเกิดเจตคติท่ีดีตอคานิยมนั้น และมี
ความโนมเอียงที่จะรับคานิยมนั้นมาใชในชีวิตของตน ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนพิจารณาคานิยมนั้น
กับคานิยมหรือคุณคาอื่นๆ ของตน ในขั้นนี้ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมสําคัญดังนี ้

1)  การสรางมโนทัศนในคุณคานั้น 
2)  การจัดระบบในคุณคานั้น 

                             ขั้นที่ 5 การสรางลกัษณะนิสัย 
                             ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยมนั้นอยางสม่ําเสมอโดยติดตาม
ผลการปฏิบัติและใหขอมูลปอนกลับและการเสริมแรงเปนระยะๆ จนกระทั่งผูเรียนสามารถปฏิบัติได
จนเปนนิสัย ในข้ันนี้ผูสอนควรพยายามกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมดังนี ้

1)  การมีหลักยึดในการตัดสินใจ 
2)  การปฏิบัติตามหลกัยึดนั้นจนเปนนิสัย 
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    การดําเนินการในข้ันตอนทั้ง 5 ไมสามารถทําไดในระยะเวลาอันสั้น ตองอาศัย
เวลา โดยเฉพาะในขั้นที่ 4 และ 5 ตองการเวลาในการปฏิบัติ ซึ่งอาจจะมากนอยแตกตางกันไปในผูเรียนแต
ละคน 
                   ง. ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
                       ผูเรียนจะไดรับการปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงคจนถึงระดับที่สามารถปฏิบัติไดจน
เปนนิสัย นอกจากนั้นผูเรียนยังไดเรียนรูกระบวนการในการปลูกฝงคานิยมใหเกิดขึ้น ซึ่งผูเรียน
สามารถนําไปปลูกฝงคานิยมอ่ืน ๆใหแกตนเองหรือผูอื่นตอไป  
 

5.2.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการซักคาน 
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
   จอยส และ วีล (Joyce & weil, 1996 :106-128) พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นจาก
แนวคิดของโอลิเวอรและ เชเวอร (Oliver and Shaver) เก่ียวกับการตัดสินใจอยางชาญฉลาดใน
ประเด็นปญหาขัดแยงตาง ๆ ซึ่งมีสวนเก่ียวพันกับเรื่องคานิยมที่แตกตางกัน ปญหาดังกลาวอาจเปน
ปญหาทางสังคม หรือปญหาสวนตัว ที่ยากแกการตัดสินใจ การตัดสินใจอยางชาญฉลาด ก็คือการ
สามารถเลือกทางที่เปนประโยชนมากที่สุด โดยกระทบตอสิ่งอ่ืน ๆ นอยที่สุด ผูเรียนควรไดรับการ
ฝกฝนใหรูจักวิเคราะหปญหา ประมวลขอมูล ตัดสินใจเลือกทางเลือกอยางมีเหตุผล และแสดงจุดยืน
ของตนได ผูสอนสามารถใชกระบวนการซักคานอันเปนกระบวนการที่ใชกันในศาล มาทดสอบผูเรียน
วาจุดยืนที่ตนแสดงนั้นเปนจุดยืนที่แทจริงของตนหรือไม โดยการใชคําถามซักคานที่ชวยใหผูเรียน
ยอนกลับไปพิจารณาความคิดเห็นอันเปนจุดยืนของตน ซึ่งอาจทําใหผูเรียนปรับเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือจุดยืนของตน หรือยืนยันจุดยืนของตนอยางมั่นใจขึ้น 

  ข.  วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
                          รูปแบบนี้เหมาะสาํหรับสอนสาระท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหาขัดแยงตางๆ 
ซึ่งยากแกการตัดสินใจ การสอนตามรูปแบบนี้จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการในการตัดสินใจ
อยางชาญฉลาด รวมทั้งวิธีการทําความกระจางในความคิดของตน 
    ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
                          ขั้นที่ 1  นําเสนอกรณีปญหา 
  ประเด็นปญหาที่นําเสนอควรเปนประเด็นที่มีทางออกใหคิดไดหลาย
คําตอบ ควรเปนประโยคที่มีคําวา “ควรจะ..” เชน ควรมีกฎหมายใหมีการทําแทงไดอยางเสรีหรือไม   
ควรมีการจดทะเบียนโสเภณีหรือไม  ควรออกกฎหมายหามคนสูบบุหรี่หรือไม ?  ควรอนุญาตให
นักเรียนประกวดนางงามหรือไม  อยางไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับความเช่ือ
ทางศาสนาที่แตกตางกัน 
    วิธีการนําเสนออาจกระทําไดหลายวิธี เชน การอานเรื่องใหฟง การใหดู
ภาพยนตร การเลาประวัติความเปนมา ครูตองระลึกเสมอวาการนําเสนอปญหานั้นตองทําใหนักเรียนไดรู
ขอเท็จจริงที่เก่ียวของกับปญหา รูวาใครทําอะไร เม่ือใด เพราะเหตุใด และมีแงมุมของปญหาที่ขัดแยงกัน
อยางไร ใหผูเรียนประมวลขอเท็จจริงจากกรณีปญหาและวิเคราะหหาคานิยมที่เกี่ยวของกัน                                           
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                          ขั้นที่ 2  ใหผูเรียนแสดงจุดยืนของตนเอง 
    ผูสอนใชคําถามที่มีลกัษณะดังตัวอยางตอไปนี ้
                                1) ถามีจุดยืนอ่ืน ๆ ใหเลือกอีก ผูเรียนยังยืนยันที่จะเลือกจุดยืนเดิม
หรือไม เพราะอะไร   
  2) หากสถานการณแปรเปลี่ยนไปผูเรียนยังจะยืนยันที่จะเลือกจุดยืนเดิม
นี้หรือไม เพราะอะไร 
  3) ถาผูเรียนตองเผชิญกับสถานการณอื่น ๆ จะยังยืนยันจุดยืนนี้หรือไม 
  4) ผูเรียนมีเหตุผลอะไรที่ยึดม่ันกับจุดยืนนั้น จุดยืนนั้นเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปนปญหานั้นหรือไม 
  5) เหตุผลที่ยึดม่ันกับจุดยืนนั้นเหมาะกับสถานการณที่เปนอยูหรือไม 
  6) ผูเรียนมีขอมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนจุดยืนนั้นหรือไม 
  7) ขอมูลท่ีผูเรียนใชเปนพ้ืนฐานของจุดยืนนั้นถูกตองหรือไม 
  8) ถายึดจุดยืนนี้แลวผลท่ีเกิดขึ้นตามมาคืออะไร 
  9) เม่ือรูผลท่ีเกิดตามมาแลว ผูเรียนยังยืนยันท่ีจะยึดถือจุดยืนนี้อีกหรือไม 
  ขั้นที่ 4  ผูเรียนทบทวนในคานิยมของตนเอง 
                             ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือยืนยันในคานิยมท่ียึดถือ 
  ขั้นที่ 5  ผูเรียนตรวจสอบและยืนยันจุดยืนใหม/เกาของตนอีกครั้ง และ
ผูเรียนพยายามหาขอเท็จจริงตาง ๆ มาสนับสนุนคานิยมของตนเพ่ือยืนยันวาสิ่งท่ีตนยึดถืออยูนั้นเปน
คานิยมท่ีแทจริงของตน 

    ง.   ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
ผูเรียนจะเกิดความกระจางในความคิดของตนเองเกี่ยวกับคานิยม และเกิดความ

เขาใจในตนเอง รวมท้ังผูสอนไดเรียนรูและเขาใจความคิดของผูเรียน ชวยใหผูเรียนมีการมองโลกใน
แงมุมกวางขึ้น นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของผูเรียนดวย 
 

5.2.3 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ 
    ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

                        รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบทบาทสมมติ พัฒนาข้ึนโดย แชฟเทลและแชฟ
เทล (Shaftel  and  Shaftel, 1967) ซึ่งใหความสําคัญกับปฏิสัมพันธทางสังคมของบุคคล เขากลาววา 
บุคคลสามารถเรียนรูเกี่ยวกับตนเองไดจากการปฏิสัมพันธกับผูอื่น และความรูสึกนึกคิดของบุคคลก็
เปนผลมาจากมีการปะทะสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบขาง และไดสั่งสมไวภายในลึกๆ โดยที่บุคคลอาจ
ไมรูตัวเลยก็ได การสวมบทบาทสมมติเปนวิธีการท่ีชวยใหบุคคลไดแสดงความรูสึกนึกคิดตางๆ ที่อยู
ภายในออกมา ทําใหสิ่งที่ซอนเรนอยูเปดเผยออกมา และนํามาศึกษาทําความเขาใจกันได ชวยให
บุคคลเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง เกิดความเขาใจในตนเอง ในขณะเดียวกัน การท่ีบุคคลสวม
บทบาทของผูอ่ืน ก็สามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในความคิด คานิยม และพฤติกรรมของผูอื่น
ไดเชนเดียวกัน               
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ข.  วตัถุประสงคของรูปแบบ 
                        เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในตนเอง เขาใจในความรูสึกและพฤติกรรมของ
ผูอ่ืน และเกิดการปรับเปลี่ยนเจตคติ คานิยม และพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่เหมาะสม 

ค.   กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
ขั้นที่  1  นํา เสนอสถานการณปญหาและบทบาทสมมติ ผูสอนนําเสนอ

สถานการณ ปญหา และบทบาทสมมติ ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง และมีระดับยากงาย
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน บทบาทสมมติที่กําหนด จะมีรายละเอียดมากนอย
เพียงใดข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการเรียนการสอน ถาตองการใหผูเรียนเปดเผยความคิด ความรูสึก
ของตนมาก บทบาทที่ใหควรมีลักษณะเปดกวาง กําหนดรายละเอียดใหนอย แตถาตองการจะเจาะ
ประเด็นเฉพาะอยาง บทบาทสมมติอาจกําหนดรายละเอียด ควบคุมการแสดงของผูเรียนใหมุงไปที่
ประเด็นเฉพาะนั้น   

ขั้นท่ี 2  เลือกผูแสดง ผูสอนและผูเรียนจะรวมกันเลือกผูแสดง หรือใหผูเรียน
อาสาสมัครก็ได แลวแตความเหมาะสมกับวัตถุประสงค และการวินิจฉัยของผูสอน 

ขั้นที่ 3  จัดฉาก การจัดฉากนั้นจัดไดตามความพรอมและสภาพการณที่เปนอยู 
ขั้นท่ี 4  เตรียมผูสังเกตการณ  กอนการแสดงผูสอนจะตองเตรียมผูชมวา ควร

สังเกตอะไร และปฏิบัติตัวอยางไรเพ่ือใหเกิดการเรียนรูที่ด ี
ขั้นที่ 5  แสดง  ผูแสดงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการที่จะทําใหผูชมเขาใจ

เรื่องราวหรือเหตุการณ ผูแสดงจะตองแสดงออกตามบทบาทที่ตนไดรับใหดีท่ีสุด  
ขั้นที่ 6  อภิปรายและประเมินผล  การอภิปรายผลสวนใหญจะแบงเปนกลุมยอย 

การอภิปรายจะเปนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ การแสดงออกของผูแสดง และควรเปด
โอกาสใหผูแสดงไดแสดงความคิดเห็นดวย 

ขั้นท่ี 7  แสดงเพิ่มเติม  ควรมีการแสดงเพิ่มเติมหากผูเรียนเสนอแนะทางออก
อื่นนอกเหนือจากที่ไดแสดงไปแลว 

ขั้นท่ี 8  อภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง  หลังจากการแสดงเพิ่มเติม กลุมควร
อภิปราย และประเมินผลเกี่ยวกับการแสดงครั้งใหมดวย 

ขั้นที่ 9  แลกเปลี่ยนประสบการณและสรุปการเรียนรู  แตละกลุมสรุปผลการ
อภิปรายของกลุมตน และหาขอสรุปรวม หรือการเรียนรูที่ไดรับเก่ียวกับความรูสึก ความคิดเห็น 
คานิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของบุคคล 

ง.   ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบ            
            ผูเรียนจะเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น คานิยม 

คุณธรรม จริยธรรม ของผูอ่ืน รวมทั้งมีความเขาใจในตนเองมากขึ้น 

5.3   รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (psycho-motor domain) 
   รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาดานทักษะพิสัย (Psycho-motor domain) เปน
รูปแบบท่ีมุงชวยพัฒนาความสามารถของผูเรียนในดานการปฏิบัติ การกระทํา หรือการแสดงออก
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ตางๆ ซึ่งจําเปนตองใชหลกัการ วิธีการที่แตกตางกันไปจากการพัฒนาทางดานจิตพิสัย หรือพุทธิพิสัย  
รูปแบบที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาดานทักษะ ที่นําเสนอในท่ีนี้มี 3 รูปแบบ ไดแก 

5.3.1 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพซัน 
  ก.   ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
  ซิมพซัน (Simpson, 1972) กลาววา ทักษะเปนเรื่องที่มีความเกี่ยวของกับพัฒนาการ
ทางกายของผูเรียน เปนความสามารถในการประสานการทํางานของกลามเนื้อหรือรางกาย ในการทํางาน
ที่มีวามซับซอน และตองอาศัยความสามารถในการใชกลามเนื้อหลายๆ สวน การทํางานดังกลาวเกิดขึ้น
ไดจากการสั่งงานของสมอง ซึ่งตองมีความสัมพันธกับความรูสึกท่ีเกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนา
ไดดวยการฝกฝน ซึ่งหากไดรับการฝกฝนที่ดีแลว จะเกิดความถูกตอง ความคลองแคลว ความเชี่ยวชาญ
ชํานาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทําสามารถสังเกตไดจากความรวดเร็ว  
ความแมนยํา ความเร็วหรือความราบรื่นในการจัดการ 
  ข.  วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
  เพ่ือช วยใหผู เรียนสามารถปฏิบั ติหรือทํางานที่ตองอาศัยการเคลื่อนไหวหรือ 
การประสานงานของกลามเนื้อทั้งหลายไดอยางดี มีความถูกตองและมีความชํานาญ 
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  ขั้นที่ 1  ข้ันการรับรู  เปนข้ันการใหผูเรียนรับรูในสิ่งท่ีจะทํา โดยการใหผูเรียน 
สังเกตการทํางานนั้นอยางตั้งใจ  
  ขั้นท่ี 2  ขั้นการเตรียมความพรอม  เปนขั้นการปรับตัวใหพรอมเพื่อการทํางานหรือ
แสดงพฤติกรรมนั้น ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ โดยการปรับตัวใหพรอมท่ีจะเคลื่อนไหวหรือ
แสดงทักษะนั้นๆ และมีจิตใจและสภาวะอารมณที่ดีตอการที่จะทําหรือแสดงทักษะนั้นๆ 
  ขั้นที่ 3  ขั้นการสนองตอบภายใตการควบคุม  เปนขั้นท่ีใหโอกาสแกผูเรียนใน 
การตอบสนองตอสิ่งท่ีรับรู ซึ่งอาจใชวิธีการใหผูเรียนเลียนแบบการกระทํา หรือการแสดงทักษะนั้น 
หรืออาจใชวิธีการใหผูเรียนลองผิดลองถูก จนกระทั่งสามารถตอบสนองไดอยางถูกตอง 
  ขั้นท่ี 4  ขั้นการใหลงมือกระทําจนกลายเปนกลไกที่สามารถกระทําไดเอง เปนขั้นที่
ชวยใหผูเรียนประสบผลสาํเร็จในการปฏิบัติ และเกิดความเช่ือมั่นในการทําสิ่งนั้นๆ 
  ขั้นที่ 5  ขั้นการกระทําอยางชํานาญ  เปนข้ันท่ีชวยใหผูเรียนไดฝกฝนการกระทํานั้นๆ 
จนผูเรียนสามารถทําไดอยางคลองแคลว ชํานาญ เปนไปโดยอัตโนมัติ และดวยความเชื่อมั่นในตนเอง 
  ขั้นที่ 6  ขั้นการปรับปรุงและประยุกตใช  เปนขั้นท่ีชวยใหผูเรียนปรับปรุง 
ทักษะหรือการปฏิบัติของตนใหดีย่ิงข้ึน และประยุกตใชทักษะที่ตนไดรับการพัฒนาในสถานการณตางๆ 
  ขั้นที่ 7  ขั้นการคิดริเริ่ม  เม่ือผูเรียนสามารถปฏิบัติหรือกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง
ชํานาญ และสามารถประยุกตใชในสถานการณที่หลากหลายแลว ผูปฏิบัติจะเริ่มเกิดความคิดใหมๆ 
ในการกระทํา หรือปรับการกระทํานั้นใหเปนไปตามท่ีตนตองการ 
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  ง.   ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
   ผูเรียนจะสามารถกระทําหรือแสดงออกอยางคลองแคลว ชํานาญ ในสิ่งที่
ตองการใหผูเรียนทําได นอกจากนั้นยังชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค และความอดทนใหเกิดขึ้นใน
ตัวผูเรียนดวย 

5.3.2 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮรโรว 
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
  แฮรโรว (Harrow, 1972) ไดจัดลําดับข้ันของการเรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติไว 5 
ขั้น โดยเริ่มจากระดับที่ซับซอนนอยไปจนถึงระดับท่ีมีความซับซอนมาก ดังนั้นการกระทําจึงเริ่มจาก
การเคลื่อนไหวกลามเนื้อใหญไปถึงการเคลื่อนไหวกลามเนื้อยอย ลําดับขั้นดังกลาว ไดแก  
การเลียนแบบ การลงมือกระทําตามคําสั่ง การกระทําอยางถูกตองสมบูรณ การแสดงออกและ 
การกระทําอยางเปนธรรมชาติ   
  ข.  วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
  รูปแบบนี้มุงใหผูเรียนเกิดความสามารถทางดานทักษะปฏิบัติตางๆ กลาวคือผูเรียน
สามารถปฏิบัติหรือกระทําอยางถูกตองสมบูรณและชํานาญ 
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  ขั้นที่ 1  ขั้นการเลียนแบบ  เปนขั้นที่ใหผูเรียนสงัเกตการกระทําที่ตองการใหผูเรียน
ทําได ซึ่งผูเรียนยอมจะรับรูหรือสังเกตเห็นรายละเอียดตางๆ ไดไมครบถวน แตอยางนอยผูเรียนจะ
สามารถบอกไดวา ขั้นตอนหลกัของการกระทํานั้นๆ มีอะไรบาง 
  ขั้นท่ี 2  ข้ันการลงมือกระทําตามคําสั่ง  เม่ือผูเรียนไดเห็นและสามารถบอกขั้นตอน
ของการกระทําที่ตองการเรียนรูแลว ใหผูเรียนลงมือทําโดยไมมีแบบอยางใหเห็น ผูเรียนอาจลงมือทํา
ตามคําสั่งของผูสอน หรือทําตามคําสั่งที่ผูสอนเขียนไวในคูมือก็ได การลงมือปฏิบัติตามคําสั่งนี้ แม
ผูเรียนจะยังไมสามารถทําไดอยางสมบูรณ แตอยางนอยผูเรียนก็ไดประสบการณในการลงมือทําและ
คนพบปญหาตาง ๆ ซึ่งชวยใหเกิดการเรียนรูและปรับการกระทําใหถูกตองสมบูรณขึ้น 
  ขั้นที่ 3  ขั้นการกระทําอยางถูกตองสมบูรณ  ขั้นนี้เปนข้ันท่ีผูเรียนจะตองฝกฝนจน
สามารถทําสิ่งนั้นๆ ไดอยางถูกตองสมบูรณ โดยไมจําเปนตองมีแบบอยางหรือมีคําสั่งนําทางการกระทํา 
การกระทําที่ถูกตอง แมน ตรง พอดี สมบูรณแบบ เปนสิ่งท่ีผูเรียนจะตองสามารถทําไดในข้ันนี ้
  ขั้นที่ 4  ขั้นการแสดงออก  ข้ันนี้เปนขั้นที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนมากขึ้น จนกระทั่ง
สามารถกระทําสิ่งนั้นไดถูกตองสมบูรณแบบอยางคลองแคลว รวดเร็ว ราบรื่น และดวยความมั่นใจ 
  ขั้นที่ 5  ขั้นการกระทําอยางเปนธรรมชาติ  ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูเรียนสามารถกระทําสิ่ง
นั้นๆ อยางสบายๆ เปนไปอยางอัตโนมัติโดยไมรูสึกวาตองใชความพยายามเปนพิเศษ ซึ่งตองอาศัย
การปฏิบัติบอยๆ ในสถานการณตางๆ ท่ีหลากหลาย 
  ง.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  ผูเรียนจะเกิดการพัฒนาทางดานทักษะปฏิบัติ จนสามารถกระทําไดอยางถูกตอง
สมบูรณ 
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5.3.3 รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส 
  ก.   ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
  เดวีส (Davies, 1971) ไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัติไววา ทักษะ
สวนใหญจะประกอบไปดวยทักษะยอยๆ จํานวนมาก การฝกใหผูเรียนสามารถทําทักษะยอยๆ เหลานั้น
ไดกอนแลวคอยเชื่อมโยงตอกันเปนทักษะใหญ จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จไดดีและเร็วขึ้น 
   ข.  วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
  รูปแบบนี้มุงชวยพัฒนาความสามารถดานทักษะปฏิบัติของผูเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ทักษะที่ประกอบดวยทักษะยอยจํานวนมาก 
   ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  ขั้นที่ 1  ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทํา  ขั้นนี้เปนข้ันท่ีใหผูเรียนไดเห็นทักษะหรือ
การกระทําที่ตองการใหผูเรียนทําไดในภาพรวม โดยสาธิตใหผูเรียนดูท้ังหมดตั้งแตตนจนจบ  ทักษะ
หรือการกระทําท่ีสาธิตใหผูเรียนดูนั้น จะตองเปนการกระทําในลักษณะที่เปนธรรมชาติ ไมชาหรือเร็ว
เกินปกติ กอนการสาธิต ครูควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต ควรชี้แนะจุดสําคัญท่ีควรให
ความสนใจเปนพิเศษในการสังเกต  
  ขั้นที่ 2  ขั้นสาธิตและใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย  เม่ือผูเรียนไดเห็นภาพรวมของ 
การกระทําหรือทักษะทั้งหมดแลว ผูสอนควรแตกทักษะทั้งหมดใหเปนทักษะยอยๆ หรือแบงสิ่งที่
กระทําออกเปนสวนยอยๆ และสาธิตสวนยอยแตละสวนใหผูเรียนสังเกตและทําตามไปทีละสวนอยาง
ชาๆ 
  ขั้นที่ 3  ขั้นใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอย  ผูเรียนลงมือปฏิบัติทักษะยอยโดยไมมี 
การสาธิตหรือมีแบบอยางใหดู หากติดขัดจุดใด ผูสอนควรใหคําชี้แนะ และชวยแกไขจนกระทั่งผูเรียน
ทําได เม่ือไดแลวผูสอนจึงเริ่มสาธิตทักษะยอยสวนตอไป และใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยนั้นจนทําได 
ทําเชนนี้เรื่อยไปจนกระทั่งครบทุกสวน 
  ขั้นที่ 4  ขั้นใหเทคนิควิธีการ  เมื่อผูเรียนปฏิบัติไดแลว ผูสอนอาจแนะนําเทคนิค
วิธีการที่จะชวยใหผูเรียนสามารถทํางานนั้นไดดีขึ้น เชน ทําไดประณีตสวยงามขึ้น ทําไดรวดเร็วขึ้น ทํา
ไดงายขึ้น หรือสิ้นเปลืองนอยลง เปนตน 
  ขั้นที่ 5  ขั้นใหผูเรียนเชื่อมโยงทักษะยอยๆ เปนทักษะท่ีสมบูรณ เมื่อผูเรียนสามารถ
ปฏิบัติแตละสวนไดแลว จึงใหผูเรียนปฏิบัติทักษะยอยๆ ตอเนื่องกันต้ังแตตนจนจบ และฝกปฏิบัติ
หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะท่ีสมบูรณไดอยางชํานาญ 
  4.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  ผูเรียนจะสามารถปฏิบัติทักษะไดเปนอยางดี  มีประสิทธิภาพ 

5.4  รูปแบบการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills) 
ทักษะกระบวนการเปนทักษะที่เก่ียวของกับวิธีดําเนินการตางๆ ซึ่งอาจเปนกระบวนการ

ทางสติปญญา เชน กระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู หรือกระบวนการคิดตางๆ เชน การคิดริเริ่ม
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ หรืออาจเปนกระบวนการทางสังคม เชน กระบวนการทํางาน
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รวมกัน เปนตน ปจจุบันการศึกษาใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะถือวาเปนเครื่องมือสําคัญใน
การดํารงชีวิต รูปแบบที่เนนการพัฒนาผูเรียนในดานกระบวนการ ที่นําเสนอในท่ีนี้มี 4 รูปแบบ ไดแก 

5.4.1 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการสืบสอบและแสวงหาความรูเปนกลุม 
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
   จอยส และ วีล (Yoyce & Weil, 1996) เปนผูพัฒนารูปแบบนี้จากแนวคิด
หลักของเธเลน (Thelen) 2 แนวคิด คือแนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู (inquiry) และ
แนวคิดเกี่ยวกับความรู (knowledge) เธเลนไดอธิบายวา สิ่งสําคัญที่สามารถชวยใหผูเรียนเกิด
ความรูสึกหรือความตองการที่จะสืบคนหรือเสาะแสวงหาความรูก็คือตัวปญหา แตปญหานั้นจะตองมี
ลักษณะที่มีความหมายตอผูเรียนและทาทายเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะแสวงหา
คําตอบ นอกจากนั้นปญหาที่ชวนใหเกิดความงุนงงสงสัย หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางความคิด จะ
ย่ิงทําใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเสาะแสวงหาความรูหรือคําตอบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมนุษยอาศัย
อยูในสังคม ตองมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นในสังคม เพื่อสนองความตองการของตนท้ังทางดานรางกาย 
สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ความขัดแยงทางความคิดท่ีเกิดข้ึนระหวางบุคคลหรือในกลุม จึง
เปนสิ่งท่ีบุคคลตองพยายามหาหนทางขจัดแกไขหรือจัดการทําความกระจางใหเปนที่พอใจหรือ
ยอมรับทั้งของตนเองและผูเกี่ยวของ  สวนในเรื่อง “ความรู” นั้น เธเลนมีความเห็นวา ความรู
เปนเปาหมายของกระบวนการสืบสอบทั้งหลาย ความรูเปนสิ่งท่ีไดจากการนําประสบการณหรือความรู
เดิมมาใชในประสบการณใหม ดังนั้น ความรูจึงเปนสิ่งที่คนพบผานกระบวนการสืบสอบโดยอาศัย
ความรูและประสบการณ 
  ข.  วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
   รูปแบบนี้มุงพัฒนาทักษะในการสืบสอบเพื่อใหไดมาซึ่งความรูความเขาใจ 
โดยอาศัยกลุมซึ่งเปนเครื่องมือทางสังคมชวยกระตุนความสนใจหรือความอยากรูและชวยดําเนินการ
แสวงหาความรูหรือคําตอบท่ีตองการ 
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
   ขั้นที่ 1 ใหผูเรียนเผชิญปญหาหรือสถานการณท่ีชวนใหงุนงงสงสัย ปญหา
หรือสถานการณที่ใชในการกระตุนความสนใจและความตองการในการสืบสอบและแสวงหาความรู
ตอไปนั้น ควรเปนปญหาหรือสถานการณท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของผูเรียน 
และจะตองมีลักษณะที่ชวนใหงุนงงสงสยั เพื่อทาทายความคิดและความใฝรูของผูเรียน 
   ขั้นที่ 2  ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอปญหาหรือสถานการณนั้น ผูสอน
กระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง และพยายามกระตุนใหเกิดความขัดแยงหรือ 
ความแตกตางทางความคิดขึ้น เพ่ือทาทายใหผูเรียนพยายามหาทางเสาะแสวงหาขอมูลหรือวิธีการพิสูจน
ทดสอบความคิดของตน เมื่อมีความแตกตางทางความคิดเกิดขึ้น ผูสอนอาจใหผูเรียนท่ีมีความคิดเห็น
เดียวกันรวมกลุมกัน หรืออาจรวมกลุมโดยใหแตละกลุมมีสมาชิกที่มีความคิดเห็นแตกตางกันก็ได 
   ขั้นท่ี 3  ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันวางแผนในการแสวงหาความรู เมื่อกลุม
มีความคิดเห็นแตกตางกันแลว สมาชิกแตละกลุมชวยกันวางแผนวา  จะแสวงหาขอมูลอะไร กลุมจะ
พิสูจนอะไร จะตั้งสมมติฐานอะไร กลุมจําเปนตองมีขอมูลอะไร  และจะไปแสวงหาที่ไหน หรือจะได
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ขอมูลนัน้มาไดอยางไร จะตองใชเครื่องมืออะไรบาง   เมื่อไดขอมูลมาแลว จะวิเคราะหอยางไร และจะ
สรุปผลอยางไร ใครจะชวยทําอะไร จะใชเวลาเทาใด ขั้นนี้เปนขั้นท่ีผูเรียนจะไดฝกทักษะการสืบสอบ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะกระบวนการกลุม  ผูสอนทําหนาท่ีอํานวยความสะดวก
ในการทํางานใหแกผูเรียน รวมท้ังใหคําแนะนําเก่ียวกับการวางแผน แหลงความรู และการทํางาน
รวมกัน               
   ขั้นท่ี 4  ใหผูเรียนดําเนินการแสวงหาความรู ผูเรียนดําเนินการเสาะแสวงหา
ความรูตามแผนงานที่ไดกําหนดไว ผูสอนชวยอํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําและติดตามการทํางาน
ของผูเรียน 
   ขั้นที่ 5  ใหผูเรียนวิเคราะหขอมูล สรุปผลขอมูล นําเสนอและอภิปรายผล เมื่อ
กลุมรวบรวมขอมูลไดมาแลว กลุมทําการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล ตอจากนั้นจึงใหแตละกลุมนําเสนอ
ผล อภิปรายผลรวมกันทั้งชั้น และประเมินผลทั้งทางดานผลงานและกระบวนการเรียนรูท่ีไดรับ 
   ขั้นที่ 6  ใหผูเรียนกําหนดประเด็นปญหาท่ีตองการสืบสอบหาคําตอบตอไป 
การสืบสอบและเสาะแสวงหาความรูของกลุมตามขั้นตอนขางตนชวยใหกลุมไดรับความรู ความเขาใจ 
และคําตอบในเรื่องที่ศึกษา และอาจพบประเด็นท่ีเปนปญหาชวนใหงุนงงสงสัยหรืออยากรูตอไป 
ผูเรียนสามารถเริ่มตนวงจรการเรียนรูใหม ตั้งแตขั้นท่ี 1 เปนตนไป การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้ 
จึงอาจมีตอเนื่องไปเรื่อย ๆ ตามความสนใจของผูเรียน 
  ง.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
   ผูเรียนจะสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง เกิดความใฝรู
และมีความม่ันใจในตนเองเพิ่มขึ้น และไดพัฒนาทักษะการสืบสอบ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร และทักษะการทํางานกลุม 

5.4.2 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดอุปนัย 
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
   รูปแบบนี้ จอยส และ วีล (Joyce & Weil, 1996) พัฒนาขึ้นโดยใชแนวคิด
ของทาบา (Taba, 1967) ซึ่งเชื่อวาการคิดเปนสิ่งที่สอนได การคิดเปนกระบวนการปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคลกับขอมูล และกระบวนการนี้มีลําดับขั้นตอน ดังเชน การคิดอุปนัย จะตองเริ่มจาก 
การสรางความคิดรวบยอด หรือมโนทัศนกอน แลวจึงถึงขั้นการตีความขอมูล และสรุป  ตอไปจึงนํา
ขอสรุปหรือหลกัการท่ีไดไปประยุกตใช 
  ข.  วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
   รูปแบบนี้มุ งพัฒนาการคิดแบบอุปนัยของผู เรียน ชวยใหผู เรียนใช
กระบวนการคิดดังกลาวในการสรางมโนทัศนและประยุกตใชมโนทัศนตางๆ ได 
   ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
   ขั้นท่ี 1 การสรางมโนทัศน ประกอบดวย 3 ขั้นตอนยอย คือ 
   1.1 ใหผูเรียนสังเกตสิ่งที่จะศึกษาและเขียนรายการสิ่งที่สังเกตเห็น หรืออาจ
ใชวิธีอ่ืนๆ เชน ตั้งคําถามใหผูเรียนตอบ ในขั้นนี้ผูเรียนจะตองไดรายการของสิ่งตางๆ ที่ใชหรือไมใช
ตัวแทนของมโนทัศนที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
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   1.2 จากรายการของสิ่งท่ีเปนตัวแทนและไมเปนตัวแทนของมโนทัศนนั้น ให
ผูเรียนจัดหมวดหมูของสิ่งเหลานั้น โดยการกําหนดเกณฑในการจัดกลุม ซึ่งก็คือคุณสมบัติที่
เหมือนกันของสิ่งเหลานั้น ผูเรียนจะจัดสิ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกันไวเปนกลุมเดียวกัน 
   1.3 ตั้งช่ือหมวดหมูท่ีจัดขึ้น ผูเรียนจะตองพิจารณาวาอะไรเปนหัวขอใหญ 
อะไรเปนหวัขอยอย และตั้งชื่อหัวขอใหเหมาะสม  
   ขั้นท่ี 2  การตีความและสรุปขอมูล ประกอบดวย 3 ขั้นยอยดังนี ้
   2.1 ระบุความสัมพันธของขอมูล ผูเรียนศึกษาขอมูลและตีความขอมูล
เพื่อใหเขาใจขอมูล และเห็นความสมัพันธที่สําคัญๆ ของขอมูล 
   2.2 สํารวจความสัมพันธของขอมูล ผูเรียนศึกษาขอมูลและความสัมพันธของ
ขอมูลในลักษณะตางๆ เชน ความสัมพันธในลักษณะของเหตุและผล ความสัมพันธของขอมูลในหมวดนี้
กับขอมูลในหมวดอื่น จนสามารถอธิบายไดวาขอมูลตางๆ สมัพันธกันอยางไรและดวยเหตุผลใด 
   2.3 สรุปอางอิง เมื่อคนพบความสัมพันธหรือหลักการแลว ใหผูเรียนสรุป
อางอิงโดยโยงสิ่งท่ีคนพบไปสูสถานการณอื่นๆ  
   ขั้นท่ี 3  การประยุกตใชขอสรุปหรือหลกัการ 
   3.1 นําขอสรุปมาใชในการทํานาย หรืออธิบายปรากฏการณอื่นๆ และฝก
ตั้งสมมติฐาน 
   3.2 อธิบายใหเหตุผลและขอมูลสนับสนุนการทํานายและสมมติฐานของตน 
   3.3 พิสจูน ทดสอบ การทํานายและสมมติฐานของตน 
  ง.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  ผูเรียนจะสามารถสรางมโนทัศนและประยุกตใชมโนทัศนนั้นดวยกระบวนการคิด
แบบอุปนัย และผูเรียนสามารถนํากระบวนการคิดดังกลาวไปใชในการสรางมโนทัศนอ่ืนๆ ตอไปได 
 

5.4.3 รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสรางสรรค 
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
   รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสรางสรรคนี้ เปนรูปแบบท่ีจอยส 
และ วีล (Joyce and Weil, 1966: 239-253) พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดของกอรดอน (Gordon) ที่กลาว
วาบุคคลทั่วไปมักยึดติดกับวิธีคิดแกปญหาแบบเดิมๆ ของตน โดยไมคอยคํานึงถึงความคิดของคนอื่น 
ทําใหการคิดของตนคับแคบและไมสรางสรรค บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สรางสรรคแตกตางไปจากเดิม
ได หากมีโอกาสไดลองคิดแกปญหาดวยวิธีการท่ีไมเคยคิดมากอน หรือคิดโดยสมมติตัวเองเปนคนอื่น 
และถาย่ิงใหบุคคลจากหลายกลุมประสบการณมาชวยกันแกปญหา ก็จะยิ่งไดวิธีการที่หลากหลายขึ้น 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นกอรดอนจึงไดเสนอใหผูเรียนมีโอกาสคิดแกปญหาดวยแนวความคิด
ใหมๆ ที่ไมเหมือนเดิม  ไมอยูในสภาพที่เปนตัวเอง  ใหลองใชความคิดในฐานะท่ีเปนคนอื่น หรือเปนสิ่ง
อื่น  สภาพการณเชนนี้จะกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดใหมๆ ขึ้นได กอรดอนเสนอวิธีการคิด
เปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยเพ่ือใชในการกระตุนความคิดใหมๆ ไว 3 แบบ คือ การเปรียบเทียบแบบ
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ตรง  การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ  และการเปรียบเทียบคําคูขัดแยง  วิธีการนี้มีประโยชนมากเปน
พิเศษสําหรับการเขียนและการพูดอยางสรางสรรค รวมท้ังการสรางสรรคงานทางศิลปะ 
  ข.  วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
  รูปแบบนี้มุงพัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน ชวยใหผูเรียนเกิดแนวคิดที่ใหม
แตกตางไปจากเดิม และสามารถนําความคิดใหมนั้นไปใชใหเปนประโยชนได  
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  ขั้นที่ 1  ขั้นนํา  ผูสอนใหผูเรียนทํางานตางๆ ท่ีตองการใหผูเรียนทํา เชน ใหเขียน 
บรรยาย เลา ทํา แสดง วาดภาพ สราง ปน เปนตน ผูเรียนทํางานนั้นๆ ตามปกติที่เคยทํา เสร็จแลวให
เก็บผลงานไวกอน  
  ขั้นท่ี 2  ขั้นการสรางอุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง  ผูสอนเสนอคําคูให
ผูเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง เชน ลูกบอลกับมะนาว เหมือนหรือตางกันอยางไร 
คําคูทีผู่สอนเลือกมาควรใหมีลักษณะที่สัมพันธกับเนื้อหาหรืองานท่ีใหผูเรียนทําในขั้นที่ 1 ผูสอนเสนอ
คําคูใหผูเรียนเปรียบเทียบหลาย ๆคู และจดคําตอบของผูเรียนไวบนกระดาน 
  ขั้นที่ 3  ขั้นการสรางอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ  ผูสอนใหผูเรียน
สมมติตัวเองเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และแสดงความรูสึกออกมา เชน ถาเปรียบเทียบผูเรียนเปนเครื่องซักผา 
จะรูสึกอยางไร  ผูสอนจดคําตอบของผูเรียนไวบนกระดาน 
  ขั้นที่ 4  ขั้นการสรางอุปมาคําคูขัดแยง  ผูสอนใหผู เรียนนําคําหรือวลีท่ีไดจาก 
การเปรียบเทียบในขั้นท่ี 2 และ 3 มาประกอบกันเปนคําใหมท่ีมีความหมายขัดแยงกันในตัวเอง เชน 
ไฟเย็น น้ําผึง้ขม มัจจุราชสีน้ําผึ้ง เชือดนิ่มๆ เปนตน 
  ขั้นท่ี 5  ขั้นการอธิบายความหมายของคําคูขัดแยง  ผูสอนใหผูเรียนชวยกันอธิบาย
ความหมายของคําคูขัดแยงท่ีได 
  ขั้นที่ 6  ขั้นการนําความคิดใหมมาสรางสรรคงาน  ผูสอนใหผูเรียนนํางานที่ทําไวเดิม
ในขั้นที่ 1 ออกมาทบทวนใหม และลองเลือกนําความคิดที่ไดมาใหมจากกิจกรรมขั้นที่ 5 มาใชในงาน
ของตน ทําใหงานของตนมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น 
  ง.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  ผูเรียนจะเกิดความคิดใหม ๆ และสามารถนําความคิดใหม ๆ นั้นไปใชในงานของ
ตน ทําใหงานของตนมีความแปลกใหม นาสนใจมากขึ้น นอกจากนั้น ผูเรียนอาจเกิดความตระหนักใน
คุณคาของการคิด และความคิดของผูอื่นอีกดวย 
 

5.4.4  รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดแกปญหาอนาคตตามแนวคิดของ
ทอรแรนซ 
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
  รูปแบบการเรียนการสอนนี้พัฒนามาจากรูปแบบการคิดแกปญหาอนาคตตามแนวคิด
ของทอแรนซ (Torrance, 1962) ซึ่งไดนําองคประกอบของความคิดสรางสรรค 3 องคประกอบ คือ  
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การคิดคลองแคลว การคิดยืดหยุน การคิดริเริ่ม มาใชประกอบกับกระบวนการคิดแกปญหา และการใช
ประโยชนจากกลุมซึ่งมีความคิดหลากหลาย โดยเนนการใชเทคนิคระดมสมองเกือบทุกขั้นตอน 
  ข.  วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
  รูปแบบนี้มุงชวยพัฒนาผูเรียนใหตระหนักรูในปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเรียนรู
ที่จะคิดแกปญหารวมกัน ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะการคิดจํานวนมาก 
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  ขั้นที่ 1  การนําสภาพการณอนาคตเขาสูระบบการคิด นําเสนอสภาพการณอนาคตท่ี
ยังไมเกิดขึ้น หรือกระตุนใหผูเรียนใชการคิดคลองแคลว การคิดยืดหยุน การคิดริเริ่ม และจินตนาการ 
ในการทํานายสภาพการณอนาคตจากขอมูล ขอเท็จจริง และประสบการณของตน 
  ขั้นที่ 2  การระดมสมองเพ่ือคนหาปญหา จากสภาพการณอนาคตในขั้นที่ 1 ผูเรียน
ชวยกันวิเคราะหวาอาจจะเกิดปญหาอะไรขึ้นบางในอนาคต 
  ขั้นที่ 3  การสรุปปญหา และจัดลําดับความสําคัญของปญหา  ผูเรียนนําปญหาท่ี
วิเคราะหไดมาจัดกลุม หรือจัดความสัมพันธเพื่อกําหนดวาอะไรเปนปญหาหลัก อะไรเปนปญหารอง 
และจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
  ขั้นที่ 4  การระดมสมองหาวิธีแกปญหา ผูเรียนรวมกันคิดวิธีแกปญหา โดยพยายาม
คิดใหไดทางเลือกที่แปลกใหม จํานวนมาก 
  ขั้นที่ 5  การเลือกวิธีการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด เสนอเกณฑหลายๆ เกณฑที่จะใชใน 
การเลือกวิธีการแกปญหา แลวตัดสินใจเลือกเกณฑที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในแตละ
สภาพการณ ตอไปจึงนําเกณฑท่ีคัดเลือกไว มาใชในการเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีท่ีสุด โดยพิจารณาถึง
น้ําหนักความสําคัญของเกณฑแตละขอดวย 
  ขั้นที่ 6  การนําเสนอวิธีการแกปญหาอนาคต  ผูเรียนนําวิธีการแกปญหาอนาคตท่ีได 
มาเรียบเรียง อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมขอมูลท่ีจําเปน คิดวิธีการนําเสนอที่เหมาะสม และนําเสนอ
อยางเปนระบบนาเชื่อถือ 
  ง. ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  ผูเรียนจะไดพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา และตระหนักรูในปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต และสามารถใชทักษะการคิดแกปญหามาใชในการแกปญหาปจจุบัน และปองกันปญหาท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

5.5  รูปแบบการสอนที่เนนการบูรณาการ (integration) 
รูปแบบการสอนในกลุมนี้เปนกลุมท่ีพยายามพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในดานตางๆ 

ไปพรอมๆ กัน โดยใชการบูรณาการทั้งทางดานเนื้อหาสาระและวิธีการ ซึ่งเปนกลุมรูปแบบท่ี
สอดคลองกับทฤษฎีการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนารอบดาน หรือการพัฒนาเปนองครวม ท่ีนําเสนอใน
ที่นี้มี 4 รูปแบบ ไดแก 
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5.5.1 รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
    จอยส และวีล (Joyce and Weil, 1996) อางวา มีงานวิจัยจํานวนไมนอยที่
ชี้ใหเห็นวา การสอนโดยมุงเนนใหความรูที่ลึกซึ้ง ชวยใหผูเรียนรูสึกวามีบทบาทในการเรียน ทําให
ผูเรียนมีความต้ังใจในการเรียนรูและชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน การเรียนการสอน 
โดยจัดสาระและวิธีการใหผูเรียนอยางดีทั้งทางดานเนื้อหาความรู และการใหผูเรียนใชเวลาเรียน 
อยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนมากท่ีสุด ผูเรียนมีใจจดจอกับสิ่งที่เรียน
และชวยใหผูเรียน 80% ประสบความสําเร็จในการเรียน  นอกจากนั้นยังพบวา บรรยากาศที่ไม
ปลอดภัยสําหรับผูเรียน สามารถสกัดก้ันความสําเร็จของผูเรียนได ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตอง
ระมัดระวัง ไมทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกในทางลบ เชน การดุดาวากลาว การแสดงความไมพอใจ 
หรือวิพากษวิจารณผูเรียน 
  ข.  วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
  รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุงชวยใหไดเรียนรูทั้งเนื้อหาสาระและมโนทัศนตางๆ 
รวมทั้งไดฝกปฏิบัติทักษะตางๆ จนสามารถทําไดดีและประสบผลสาํเร็จไดในเวลาที่จํากัด 
  ค.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  การเรียนการสอนรูปแบบนี้ประกอบดวยขั้นตอนสาํคัญๆ 5 ขั้นดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1  ข้ันนํา  
   1.1  ผูสอนแจงวัตถุประสงคของบทเรียนและระดับการเรียนรูหรือ 
พฤติกรรมการเรียนรูที่คาดหวังแกผูเรียน 
   1.2  ผูสอนชี้แจงสาระของบทเรียน และความสัมพันธกับความรูและ
ประสบการณเดิมอยางคราวๆ 
   1.3  ผูสอนช้ีแจงกระบวนการเรียนรู และหนาท่ีรับผิดชอบของผูเรียนในแต
ละขั้นตอน 
  ขั้นท่ี 2  ขั้นนําเสนอบทเรียน 
   2.1  หากเปนการนําเสนอเนื้อหาสาระ ขอความรู หรือมโนทัศน ผูสอนควร
กลั่นกรองและสกัดคุณสมบัติเฉพาะของมโนทัศนเหลานั้น และนําเสนออยางชัดเจนพรอมทั้งอธิบาย
และยกตัวอยางประกอบใหผูเรียนเขาใจ ตอไปจึงสรุปคํานิยามของมโนทัศนเหลานั้น 
   2.2  ตรวจสอบวาผูเรียนมีความเขาใจตรงตามวัตถุประสงคกอนใหผูเรียนลง
มือฝกปฏิบัติ หากผูเรียนยังไมเขาใจ ตองสอนซอมเสริมใหเขาใจกอน 
  ขั้นท่ี 3  ขั้นฝกปฏิบัติตามแบบ  ผูสอนปฏิบัติใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง ผูเรียน
ปฏิบัติตาม ผูสอนใหขอมูลปอนกลับ ใหการเสริมแรงหรือแกไขขอผิดพลาดของผูเรียน 
  ขั้นที่ 4  ขั้นฝกปฏิบัติภายใตการกํากับของผูช้ีแนะ ผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
โดยผูสอนคอยดูแลอยูหางๆ  ผูสอนจะสามารถประเมินการเรียนรูและความสามารถของผูเรียนไดจาก
ความสําเร็จและความผิดพลาดของการปฏิบัติของผูเรียน และชวยเหลือผูเรียน โดยใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อใหผูเรียนแกไขขอผิดพลาดตางๆ 
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  ขั้นที่ 5  การฝกปฏิบัติอยางอิสระ หลังจากที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นที่ 4 ได
ถูกตองประมาณ 85- 90 % แลว ผูสอนควรปลอยใหผูเรียนปฏิบัติตอไปอยางอิสระ เพ่ือชวยใหเกิด
ความชํานาญและการเรียนรูอยูคงทน ผูสอนไมจําเปนตองใหขอมูลปอนกลับในทันที สามารถให
ภายหลังได การฝกในขั้นนี้ไมควรทําติดตอกันในครั้งเดียว ควรมีการฝกเปนระยะๆ เพ่ือชวยให 
การเรียนรูอยูคงทนขึ้น 
  ง.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 
  การเรียนการสอนแบบนี้ เปนไปตามลําดับขั้นตอน ตรงไปตรงมา ผูเรียนเกิด 
การเรียนรูท้ังทางดานพุทธิพิสัย และทักษะพิสัยไดเร็วและไดมากในเวลาท่ีจํากัด ไมสับสน ผูเรียนได
ฝกปฏิบัติตามความสามารถของตน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน 
และมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 

5.5.2 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการสรางเร่ือง 
  ก.  ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
  การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสรางเรื่อง  พัฒนาข้ึนโดย ดร. สตีฟ เบ็ล 
และแซลลี่ ฮารคเนส (Steve Bell and Sally Harkness) จากสก็อตแลนด เขามีความเช่ือเกี่ยวกับ 
การเรียนรูวา (อรทัย มูลคํา และคณะ, 2541) 

1)  การเรียนรูที่ดีควรมีลักษณะบูรณาการหรือเปนสหวิทยาการคือเปน 
การเรียนรูที่ผสมผสานศาสตรหลาย ๆ อยางเขาดวยกัน เพื่อประโยชนสูงสุดในการประยุกตใชใน 
การทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน 

2)  การเรียนรู ท่ีดีเปนการเรียนรูที่ เกิดขึ้นผานทางประสบการณตรงหรือ 
การกระทําหรือการมีสวนรวมของผูเรียนเอง 

3)  ความคงทนของผลการเรียนรู ขึ้นอยูกับวิธีการเรียนรูหรือวิธีการท่ีไดความรูมา 
4)  ผูเรียนสามารถเรียนรูคุณคาและสรางผลงานท่ีดีได หากมีโอกาสไดลงมือ

กระทํา 
  นอกจากความเช่ือดังกลาวแลว การเรียนการสอนโดยวิธีการสรางเรื่องนี้ยังใช
หลักการเรียนรูและการสอนอีกหลายประการ เชนการเรียนรูจากสิ่งใกลตัวไปสูวิถีชีวิตจริง การสราง
องคความรูดวยตนเอง และการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
  จากฐานความเช่ือและหลักการดังกลาว สตีฟ เบ็ล  (ศูนยสิ่งแวดลอมศึกษาและ
โลกศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542) ไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมี
ลักษณะบูรณาการเนื้อหาหลักสูตรและทักษะการเรียนจากหลายสาขาวิชาเขาดวยกัน โดยใหผูเรียนได
สรางสรรคเรื่องขึ้นดวยตนเอง โดยผูสอนทําหนาที่วางเสนทางเดินเรื่องให การดําเนินเรื่องแบงเปน
ตอนๆ (episode) แตละตอนประกอบดวยกิจกรรมยอยที่เช่ือมโยงกันดวยคําถามหลัก (key 
question) ลักษณะของคําถามหลักที่เช่ือมโยงเรื่องราวใหดําเนินไปอยางตอเนื่องมี 4 คําถาม ไดแก  
ที่ไหน ใคร ทําอะไร/อยางไร และมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน ผูสอนจะใชคําถามหลักเหลานี้เปดประเด็น 
ใหผูเรียนคิดรอยเรียงเรื่องราวดวยตนเอง รวมทั้งสรางสรรคช้ินงานประกอบกันไป การเรียนการสอน
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ดวยวิธีการดังกลาวจึงชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดใชประสบการณและความคิดของตนอยางเต็มท่ี และมี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนความรูความคิดกัน อภิปรายรวมกัน และเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง 
  ข.   วัตถปุระสงคของรูปแบบ 
  เพ่ือชวยพัฒนาความรู ความเขาใจและเจตคติของผูเรียนในเรื่องท่ีเรียน รวมทั้ง
ทักษะกระบวนตางๆ เชน ทักษะการคิด ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการแกปญหา ทักษะ 
การสื่อสาร เปนตน  
  ค.   กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
  การเรียนการสอนตามรูปแบบนี้จําเปนตองมีการวางแผนและจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณลวงหนา โดยดําเนินการดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1  การกําหนดเสนทางเดินเรื่องใหเหมาะสม ผูสอนจําเปนตองวิเคราะห 
จุดมุงหมายและเนื้อหาสาระของหลักสูตร และเลือกหัวขอเรื่องใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรที่ตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรู และจัดแผนการสอนในรายละเอียด เสนทางเดินเรื่อง 
ประกอบดวย 4 องก (episode) หรือ 4 ตอนดวยกัน คือ ฉาก ตัวละคร วิถีชีวิตและเหตุการณ ในแตละ
องก ผูสอนจะตองกําหนดประเด็นหลกัขึ้นมาแลวตั้งเปนคําถามนําใหผูเรียนศึกษาหาคําตอบ ซึ่งคําถาม
เหลานี้จะโยงไปยังคําตอบท่ีสัมพันธกับเนื้อหาวิชาตางๆ ท่ีประสงคจะบูรณาการเขาดวยกัน 
  ขั้นท่ี 2  การดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนดําเนินการตามแผนการสอน
ไปตามลําดับ การเรียนการสอนแบบนี้ อาจใชเวลาเพียงไมก่ีคาบ หรือตอเนื่องกันเปนภาคเรียนก็ได 
แลวแตหวัเรื่องและการบูรณาการวาสามารถทําไดครอบคลุมเพียงใด แตไมควรใชเวลาเกิน 1 ภาคเรียน 
เพราะผูเรียนอาจเกิดความเบื่อหนาย  ในการเริ่มกิจกรรมใหม ผูสอนควรเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีคางไว
เดิมใหสานตอกันเสมอ และควรใหผูเรียนสรุปความคิดรวบยอดของแตละกิจกรรม กอนจะขึ้น
กิจกรรมใหม  นอกจากนั้นควรกระตุนใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงความรูที่หลากหลาย 
เปดโอกาสใหผูเรียนชื่นชมผลงานของกันและกัน และไดปรับปรุงพัฒนางานของตน  
  ขั้นท่ี 3  การประเมิน ผูสอนใชการประเมินผลตามสภาพที่แทจริง (authentic 
assessment) คือ การประเมินจากการสังเกต การบันทึก และการรวบรวมขอมูลจากผลงานและ 
การแสดงออกของผูเรียน การประเมินจะไมเนนเฉพาะทักษะพื้นฐานเทานั้น แตจะรวมถึงทักษะการคิด 
การทํางาน การรวมมือ การแกปญหา และอ่ืนๆ การประเมินใหความสําคัญในการประสบผลสําเร็จใน
การทํางานของผูเรียนแตละคน มากกวาการประเมนิผลการเรียนที่มุงใหคะแนนผลผลิตและจัดลําดับที่
เปรียบเทียบกับกลุม 
  ง.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจาการเรียนรูตามรูปแบบ 
  ผูเรียนจะเกิดความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน ในระดับที่สามารถวิเคราะหและ
สังเคราะหได รวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ   

5.5.3 รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT 
แม็ค คารธี (Mc Carthy, อางถึงใน ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น, 2542) 

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ข้ึนจากแนวคิดของโคลป (Kolb) ซึ่งอธิบายวา การเรียนรูเกิดขึ้นจาก
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ความสมัพันธของ 2 มิติ คือการรับรู และกระบวนการจัดกระทําขอมูล การรับรูของบุคคลมี 2 ชองทาง 
คือผานทางประสบการณที่เปนรูปธรรม และผานทางความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม สวนการจัด
กระทํากับขอมูลท่ีรับรูนั้น มี   2 ลกัษณะเชนเดียวกัน คือการลงมือทดลองปฏิบัติ และการสังเกตโดยใช
ความคิดอยางไตรตรอง เม่ือลากเสนตรงของชองทางการรับรู 2 ชองทาง และเสนตรงของการจัดกระทํา
ขอมูลเพ่ือใหเกิดการเรียนรูมาตัดกัน แลวเขียนเปนวงกลมจะเกิดพ้ืนที่เปน 4 สวนของวงกลม ซึ่ง
สามารถแทนลักษณะการเรียนรูของผูเรียน 4 แบบ คือ  
   แบบท่ี 1 เปนผูเรียนท่ีถนัดจินตนาการ (imaginative learners) เพราะม ี
การรับรูผานทางประสบการณท่ีเปนรูปธรรม และใชกระบวนการจัดกระทําขอมูลดวยการสังเกตอยาง
ไตรตรอง   
   แบบที่ 2 เปนผูเรียนที่ถนัดการวิเคราะห ( analytic learners) เพราะมี 
การรับรูผานทางความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม และชอบใชกระบวนการสังเกตอยางไตรตรอง   
   แบบท่ี 3 เปนผูเรียนท่ีถนัดใชสามัญสํานึก (commonsense learners) เพราะ
มีการรับรูผานทางความคิดรวบยอดที่เปนนามธรรม และชอบใชกระบวนการลงมือปฏิบัติ   
   แบบท่ี 4 เปนผูเรียนท่ีถนัดในการปรับเปลี่ยน (dynamic learners) เพราะมี
การรับรูผานทางประสบการณที่เปนรูปธรรม และชอบใชกระบวนการลงมือปฏิบัติ  
 แม็คคารธี และคณะ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมม่ัน, 2542) ไดนําแนวคิด
ของโคลป มาประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานของสมองทั้งสองซีก ทําใหเกิดเปนแนวทาง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชคําถามหลัก 4 คําถามคือ  ทําไม (Why)  อะไร (What)  
อยางไร (How) และถา (If) ซึ่งสามารถพัฒนาผูเรียนท่ีมีลักษณะการเรียนรูแตกตางกันท้ัง 4 แบบ ให
สามารถใชสมองทุกสวนของตนในการพัฒนาศักยภาพของตนไดอยางเต็มท่ี  
 

 
 

ภาพที่ 24 วัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) 
(ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุมมั่น, 2543) 
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ข. *วัตถุประสงคของรูปแบบ 

                     เพื่อชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดใชสมองทุกสวน ทั้งซีกซายและขวา ในการสรางความรู
ความเขาใจใหแกตนเอง  

ค. *กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
                                การเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู 4 MAT มีขั้นตอนดําเนินการ 8 
ขั้นดังนี้ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะพุมมั่น, 2542; เธียร พานิช, 2542)  
                                ขั้นที่ 1 การสรางประสบการณ  ผูสอนเริ่มตนจากการจัดประสบการณให
ผูเรียนเห็นคุณคาของเรื่องที่เรียนดวยตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนตอบไดวา ทําไม ตนจึงตองเรียนรู
เรื่องนี้ 
                                ขั้นท่ี 2 การวิเคราะหประสบการณ  หรือสะทอนความคิดจากประสบการณ 
ชวยใหผูเรียนเกิดความตระหนักรู และยอมรับความสําคัญของเรื่องที่เรียน  
                                ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณเปนความคิดรวบยอดหรือแนวคิด เมื่อ
ผูเรียนเห็นคุณคาของเรื่องท่ีเรียนแลว ผูสอนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนสามารถสราง
ความคิดรวบยอดขึ้นดวยตนเอง 
                                ขั้นท่ี 4  การพัฒนาความรูความคิด  เมื่อผูเรียนมีประสบการณและเกิด
ความคิดรวบยอดหรือแนวคิดพอสมควรแลว ผูสอนจึงกระตุนใหผูเรียนพัฒนาความรูความคิดของตน
ใหกวางขวางและลึกซึ้งขึ้น โดยการใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูท่ีหลากหลาย  
การเรียนรูในขั้นท่ี 3 และ 4 นี้คือการตอบคําถามวา สิ่งท่ีไดเรียนรูคือ อะไร 
                                ข้ันท่ี 5  การปฏิบัติตามแนวคิดที่ไดเรียนรู  ในขั้นนี้ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียน
นําความรูความคิดท่ีไดรับจากการเรียนรูในขั้นที่ 3-4  มาทดลองปฏิบัติจริง และศึกษาผลที่เกิดขึ้น 

 ขั้นที่ 6 การสรางสรรคชิ้นงานของตนเอง  จากการปฏิบัติตามแนวคิดท่ีได
เรียนรูในข้ันท่ี 5  ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูถึงจุดเดนจุดดอยของแนวคิด ความเขาใจแนวคิดนั้นจะ
กระจางขึ้น ในขั้นนี้ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนพัฒนาความสามารถของตน โดยการนําความรู 
ความเขาใจนั้นไปใชหรือปรับประยุกตใชในการสรางชิ้นงานที่เปนความคิดสรางสรรคของตนเอง 
ดังนั้นคําถามหลักที่ใชในขั้นท่ี 5-6 ก็คือ จะทําอยางไร 

 ขั้นที่ 7 การวิเคราะหผลงานและแนวทางในการนําไปประยุกตใช  เมื่อ
ผูเรียนไดสรางสรรคช้ินงานของตนตามความถนัดแลว ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงผลงาน
ของตน ช่ืนชมกับความสําเร็จ และเรียนรู ท่ีจะวิพากษวิจารณอยางสรางสรรค รวมทั้งรับฟงขอ
วิพากษวิจารณ เพื่อการปรับปรุงงานของตนใหดีขึ้นและนําไปประยุกตใชตอไป 

 ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรูความคิด ขั้นนี้เปนขั้นขยายขอบขายของ
ความรูโดยการแลกเปลี่ยนความรูความคิดแกกันและกัน และรวมกันอภิปรายเพ่ือการนําการเรียนรูไป
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและอนาคต คําถามหลักในการอภิปรายก็คือ  ถา....?  ซึ่งอาจนําไปสูการเปด
ประเด็นใหมสําหรับผูเรียน ในการเริ่มตนวัฏจักรของการเรียนรูในเรื่องใหมตอไป        
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ภาพที่ 25 การแบงวัฏจักรการเรียนรู (4 MAT) ตามบทบาทของสมองซีกซายและขวา 

(อมรรัตน ชีวังกูรและคณะ, 2554) 
 

                         ง. ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนรูตามรูปแบบ 
                                ผูเรียนจะสามารถสรางความรูดวยตนเองในเรื่องท่ีเรียน จะเกิดความรู 
ความเขาใจและนําความรูความเขาใจนั้นไปใชได และสามารถสรางผลงานที่เปนความคิดสรางสรรค
ของตนเอง รวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ อีกจํานวนมาก  

5.5.4 รูปแบบการเรียนการสอนโดยการเรียนรูแบบรวมมือ 
 ก.* ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 

                        รูปแบบการเรียนการสอนของแนวคิดแบบรวมมือ พัฒนาขึ้นโดยอาศัย 
หลกัการเรียนรูแบบรวมมือของจอหนสัน และจอหนสัน (Johnson & Johnson, 1974: 213-240) 
ซึ่งไดชี้ใหเห็นวา ผูเรียนควรรวมมือกันในการเรียนรูมากกวาการแขงขันกัน เพราะการแขงขัน
กอใหเกิดสภาพการณแพ-ชนะ  ตางจากการรวมมือกันซึ่งกอใหเกิดสภาพการณชนะ-ชนะ อันเปน
สภาพการณที่ดีกวาท้ังทางดานจิตใจและสติปญญา หลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ประการ
ประกอบดวย  

(1) การเรียนรูตองอาศัยหลักพึ่งพากันโดยถือวาทุกคนมีความสําคัญเทา
เทียมกันและจะตองพึงพากันเพ่ือความสําเร็จรวมกัน  

(2) การเรียนรูที่ดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน มีปฏิสัมพันธกันเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล และการเรียนรูตางๆ  

(3) การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะในการ
ทํางานรวมกัน  

(4) การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุมที่ใชในการทํางาน  
(5) การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ทั้งรายบุคคลและราย

กลุมที่สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได  
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หากผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูแบบรวมมือกัน นอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูทางดานเนื้อหาสาระตางๆ ไดกวางข้ึนและลึกซึ้งขึ้นแลวยังสามารถชวยพัฒนาผูเรียน
ทางดานสังคมและอารมณมากขึ้นดวย  รวมทั้งมีโอกาสไดฝกฝนพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ  ที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตอีกมาก 

 ข. *วัตถุประสงคของรูปแบบ 
รูปแบบนี้มุงใหผู เรียนไดเรียนรู เนื้อหาสาระตาง ดวยตนเองและดวย 

ความรวมมือและความชวยเหลือจากเพื่อนๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะสังคมตางๆ เชนทักษะ 
การสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการสรางความสัมพันธ รวมท้ังทักษะแสวงหาความรู 
ทักษะการคิด การแกปญหาและอ่ืนๆ  

 ค. *กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ 

ซึ่งแตละรูปแบบจะมีวิธีการหลักๆ ซึ่งไดแก การจัดกลุม การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การคิด
คะแนน และระบบการใหรางวัลแตกตางกันออกไป เพื่อสนองวัตถุประสงคเฉพาะ แตไมวาจะเปน
รูปแบบใด ตางก็ใชหลักการเดียวกัน คือหลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ประการ และมีวัตถุประสงคมุง
ตรงไปในทิศทางเดียวกัน คือเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องท่ีศึกษาอยางมากท่ีสุดโดยอาศัย
การรวมมือกัน ชวยเหลอืกัน และแลกเปลี่ยนความรูกันระหวางกลุมผูเรียนดวยกัน ความแตกตางของ
รูปแบบแตละรูปแบบจะอยูท่ีเทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระ และวิธีการเสริมแรงและการใหรางวัล
เปนประการสําคัญ   
                                เพ่ือความกระชับในการนําเสนอ ผูเขียนจึงจะนําเสนอกระบวนการเรียน 
การสอนของรูปแบบทั้ง 8 รูปแบบตอเนื่องกันดังนี้ 

1. *กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจ๊ิกซอว (Jigsaw) 
1.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 

และเรียกกลุมนี้วา กลุมบานของเรา (home group) 
1.2  สมาชิกในกลุมบานของเราไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 

สวน (เปรียบเสมือนไดชิ้นสวนภาพตัดตอคนละ 1 ชิ้น) และหาคําตอบในประเด็นปญหาที่ผูสอน
มอบหมายให          

1.3 สมาชิกในกลุมบานของเรา แยกยายไปรวมกับสมาชิกกลุมอื่น ซึ่งไดรับ
เนื้อหาเดียวกัน ตั้งเปนกลุมผูเชี่ยวชาญ(expert group) ขึ้นมา และรวมกันทําความเขาใจในเนื้อหา
สาระนั้นอยางละเอียด และรวมกันอภิปรายหาคําตอบประเด็นปญหาที่ผูสอนมอบหมายให 

1.4 สมาชิกกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปสูกลุมบานของเรา แตละคนชวยสอนเพื่อน
ในกลุมใหเขาใจในสาระที่ตนไดศึกษารวมกับกลุมผูเชี่ยวชาญ เชนนี้ สมาชิกทุกคนก็จะไดเรียนรู
ภาพรวมของสาระทั้งหมด  

1.5 ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ แตละคนจะไดคะแนนเปนรายบุคคล และนํา
คะแนนของทุกคนในกลุมบานของเรามารวมกัน (หรือหาคาเฉลี่ย) เปนคะแนนกลุม กลุมที่ไดคะแนน
สูงสุดไดรับรางวัล 
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                     2.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ เอส. ที. เอ. ดี. (STAD) 
                           คําวา  “STAD”  เปนตัวยอของ “Student Teams Achievement Division”” 
กระบวนการดําเนินการมีดังนี้ 

2.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 
และเรียกกลุมนี้วา กลุมบานของเรา (home group) 

2.2 สมาชิกในกลุมบานของเราไดรับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระนั้น
รวมกัน เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่งผูเรียนอาจตองทําแบบทดสอบในแตละตอนและเก็บ
คะแนนของตนไว 

2.3 ผูเรียนทุกคนทําแบบทดสอบครั้งสุดทาย ซึ่งเปนการทดสอบรวบยอดและ
นําคะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ ซึ่งหาไดดังนี้ 

คะแนนพื้นฐาน: ไดจากคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบยอยหลาย ๆ ครั้งท่ีผูเรียน
แตละคนทําได 

คะแนนที่ได: ไดจากการนําคะแนนทดสอบครั้งสุดทายลบคะแนนพื้นฐาน       
คะแนนพัฒนาการ: ถาคะแนนท่ีไดคือ 

-11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ = 0 
-1 ถึง -10 คะแนนพัฒนาการ = 10 
+1 ถึง 10 คะแนนพัฒนาการ = 20 
+ 11 ขึ้นไป คะแนนพัฒนาการ = 30 

                          2.4 สมาชิกในกลุมบานของเรานําคะแนนพัฒนาการของแตละคนในกลุมมา
รวมกันเปนคะแนนของกลุม กลุมใดไดคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุด กลุมนั้นไดรางวัล 
                      3.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที. เอ. ไอ. (TAI) 
                           คําวา “TAI” มาจาก “Team Assisted Individualization” ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
                            3.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 
และเรียกกลุมนี้วา กลุมบานของเรา (home group) 
  3.2 สมาชิกในกลุมบานของเราไดรับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระ
รวมกัน 
 3.3 สมาชิกในกลุมบานของเรา จับคูกันทําแบบฝกหัด 
                                 ก.ถาใครทําแบบฝกหัดได 75% ขึ้นไปใหไปรับการทดสอบรวบยอดครั้ง
สุดทายได 
 ข.ถายังทําแบบฝกหัดไดไมถึง 75% ใหทําแบบฝกหัดซอมจนกระท่ังทําได 
แลวจึงไปรับการทดสอบรวบยอดครั้งสุดทาย 
                             3.4 สมาชิกในกลุมบานของเราแตละคนนําคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกัน
เปนคะแนนของกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงสดุกลุมนั้นไดรับรางวัล 
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                      4. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ที. จี. ที. (TGT) 
                          ตัวยอ “TGT” มาจาก “Team Game Tournament” ซึ่งมีการดําเนินการดังนี้ 
                               4.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน 
และเรียกกลุมนี้วา กลุมบานของเรา (home group) 
 4.2 สมาชิกในกลุมบานของเรา ไดรับเนื้อหาสาระและศึกษาเนื้อหาสาระ
รวมกัน 
 4.3 สมาชิกในกลุมบานของเรา แยกยายกันเปนตัวแทนกลุมไปแขงขันกับ
กลุมอื่นโดยจัดกลุมแขงขันตามความสามารถ คือคนเกงในกลุมบานของเราแตละกลุมไปรวมกัน คน
ออนก็ไปรวมกับคนออนของกลุมอื่น กลุมใหมที่รวมกันนี้เรียกวากลุมแขงขัน กําหนดใหมีสมาชิกกลุม
ละ 4 คน 
 4.4 สมาชิกในกลุมแขงขัน เริ่มแขงขันกันดังนี้ 
                                  ก. แขงขันกันตอบคําถาม 10 คําถาม 
 ข.  สมาชิกคนแรกจับคําถามขึ้นมา 1 คําถาม และอานคําถามใหกลุมฟง 
 ค. ใหสมาชิกที่อยูซายมือของผูอานคําถามคนแรกตอบคําถามกอน 
ตอไปจึงใหคนถัดไปตอบจนครบ 
 ง. ผูอานคําถามเปดคําตอบ แลวอานเฉลยคําตอบท่ีถูกใหกลุมฟง 
 จ. ใหคะแนนคําตอบดังนี้ 
                                          ผูตอบถูกเปนคนแรกได 2 คะแนน  ผูตอบถูกคนตอไปได 1 
คะแนน ผูตอบผิดได 0 คะแนน 
                                     ฉ. ตอไปสมาชิกคนท่ี 2 จับคําถามที่ 2 และเริ่มเลนตามขั้นตอน ข-จ 
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งคําถามหมด 
 ช. ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง 
                                          ผูไดคะแนนอันดับ 1 ไดโบนัส 10 คะแนน 
                                          ผูไดคะแนนอันดับ 2 ไดโบนัส   8 คะแนน 
                                          ผูไดคะแนนอันดับ 3 ไดโบนัส   5 คะแนน 
                                          ผูไดคะแนนอันดับ 4  ไดโบนัส  4 คะแนน 
                               4.5 เมื่อแขงขันเสร็จแลว สมาชิกกลุมกลับไปกลุมบานของเรา แลวนํา
คะแนนที่แตละคนไดรวมเปนคะแนนของกลุม 
                         5. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ แอล. ที. (L.T) 
                             คําวา “L.T.” มาจากคําวา Learning Together ซึ่งมีกระบวนการที่งายไม
ซับซอน ดังนี้ 
                               5.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน                                       
                               5.2 กลุมยอยกลุมละ 4 คน ศึกษาเนื้อหารวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมี
บทบาทหนาที่ชวยกลุมในการเรียนรู ตัวอยางเชน 
                                     สมาชิกคนท่ี 1: อานคําสั่ง          สมาชิกคนที ่2:  หาคําตอบ 
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                                     สมาชิกคนท่ี 3: หาคําตอบ         สมาชิกคนท่ี 4:  ตรวจคําตอบ 
                             5.3 กลุมสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบนั้นเปนผลงานกลุม 
                               5.4 ผลงานกลุมไดคะแนนเทาไร สมาชิกทุกคนในกลุมนั้นจะไดคะแนนนั้น
เทากันทุกคน 
                          6.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จี. ไอ. (G.I.) 
                               “G.I.” คือ Group Investigation รูปแบบนี้เปนรูปแบบท่ีสงเสริมใหผูเรียน
ชวยกันไปสืบคนขอมูลมาใชในการเรียนรูรวมกัน โดยดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้ 
                               6.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน                                       
                               6.2 กลุมยอยศึกษาเนื้อหาสาระรวมกันโดย 
                                     ก. แบงเนื้อหาออกเปนหัวขอยอย ๆ แลวแบงกันไปศึกษาหาขอมูลหรือ
คําตอบ  
                                     ข. ในการเลือกเนื้อหา ควรใหผูเรียนออนเปนผูเลอืกกอน 
                               6.3 สมาชิกแตละคนไปศึกษาหาขอมูล/คําตอบมาใหกลุม กลุมอภิปราย
รวมกันและสรุปผลการศึกษา 
                               6.4 กลุมเสนอผลงานของกลุมตอชั้นเรียน 
                           7. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซี. ไอ. อาร. ซี. (CIRC) 
                               รูปแบบ CIRC  หรือ “Cooperative Integrated Reading and Composition” 
เปนรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือที่ใชในการสอนอานและเขียนโดยเฉพาะ รูปแบบนี้
ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมการอานแบบเรียน การสอนการอานเพ่ือความ
เขาใจ และการบูรณาการภาษากับการเรียน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ (Slavin, 1995) 
                               7.1 ครูแบงกลุมนักเรียนตามระดับความสามารถในการอาน นักเรียนในแต
ละกลุมจับคู 2  คน หรือ 3  คน ทํากิจกรรมการอานแบบเรียนรวมกัน   
                               7.2 ครูจัดทีมใหมโดยใหนักเรียนแตละทีมตางระดับความสามารถอยางนอย 
2 ระดับ ทีมทํากิจกรรมรวมกัน เชน เขียนรายงาน แตงความ ทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบตางๆ 
และมีการใหคะแนนของแตละทีม ทีมใดไดคะแนน 90% ข้ึนไป จะไดรับประกาศนียบัตรเปน 
“ซุปเปอรทีม” หากไดคะแนนตั้งแต 80-89% ก็จะไดรับรางวัลรองลงมา  

7.3 ครูพบกลุมการอานประมาณวันละ 20 นาที แจงวัตถุประสงคใน 
การอาน แนะนําคําศัพทใหม ๆ ทบทวนศัพทเกา ตอจากนั้นครูจะกําหนดและแนะนําเรื่องที่อานแลว
ใหผูเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่ผูเรียนจัดเตรียมไวให เชนอานเรื่องในใจแลวจับคูอานออกเสียงให
เพ่ือนฟงและชวยกันแกจุดบกพรอง หรือครูอาจจะใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม วิเคราะหตัวละคร
วิเคราะหปญหาหรือทํานายวาเรื่องจะเปนอยางไรตอไปเปนตน 

7.4 หลังจากกิจกรรมการอาน ครูนําอภิปรายเรื่องที่อาน โดยครูจะเนน 
การฝกทักษะตาง ๆ ในการอาน เชน การจับประเด็นปญหา การทํานาย เปนตน 

7.5 นักเรียนรับการทดสอบการอานเพื่อความเขาใจ นักเรียนจะไดรับ
คะแนนเปนท้ังรายบุคคลและทีม 
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7.6 นักเรียนจะไดรับการสอนและฝกทักษะการอานสัปดาหละ 1 วัน เชน 
ทักษะการจับใจความสําคัญ ทักษะการอางอิง ทักษะการใชเหตุผล เปนตน 

7.7 นักเรียนจะไดรับชุดการเรียนการสอนเขียน ซึ่งผูเรียนสามารถเลือก
หัวขอการเขียนไดตามความสนใจ นักเรียนจะชวยกันวางแผนเขียนเรื่องและชวยกันตรวจสอบความถูก
ตองและในท่ีสุดตีพิมพผลงานออกมา 

7.8 นักเรียนจะไดรับการบานใหเลือกอานหนังสือท่ีสนใจ และเขียนรายงาน
เรื่องที่อานเปนรายบุคคล โดยใหผูปกครองชวยตรวจสอบพฤติกรรมการอานของนักเรียนท่ีบาน โดยมี
แบบฟอรมให 
                         8. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบคอมเพล็กซ (Complex Instruction) 
                             รูปแบบนี้พัฒนาข้ึนโดย  เอลิซาเบธ  โคเฮน และคณะ (Elizabeth Cohen) 
เปนรูปแบบท่ีคลายคลึงกับรูปแบบ จี. ไอ. เพียงแตจะสืบเสาะหาความรูเปนกลุมมากกวาการทําเปน
รายบุคคล นอกจากนั้นงานท่ีใหยังมีลักษณะของการประสานสัมพันธระหวางความรูกับทักษะหลาย
ประเภท และเนนการใหความสําคัญกับผูเรียนเปนรายบุคคล โดยการจัดงานใหเหมาะสมกับ
ความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละคน ดังนั้นครูตองคนหาความสามารถเฉพาะทางของ
ผูเรียนที่ออน โคเฮน เชื่อวา หากผูเรียนไดรับรูวาตนมีความถนัดในดานใด จะชวยใหผูเรียนมี
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในดานอ่ืน ๆ ดวย รูปแบบนี้จะไมมีกลไกการใหรางวัล เนื่องจากเปน
รูปแบบที่ไดออกแบบใหงานที่แตละบุคคลทํา สามารถสนองตอบความสนใจของผูเรียนและสามารถ
จูงใจผูเรียนแตละคนอยูแลว  
                         ง.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ 

       ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระดวยตนเองและดวยความรวมมือและ
ชวยเหลือจากเพื่อนๆ รวมท้ังไดพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง 
ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการประสานสัมพันธ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู 
ทักษะการแกปญหา ฯลฯ 
บทสรุป 

รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีกลาวมา พบวา มีการจัดกลุมตามเปาหมายหรือ
จุดเนนในการพัฒนาผูเรียนวารูปแบบการจัดการเรียนรูดังกลาวมุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะในดาน
ใดเปนสาํคัญ  ซึ่งแตละรูปแบบการจัดการเรียนรูจะมีเอกลักษณเฉพาะของรูปแบบที่เหมาะจะนําไปพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามที่กําหนด  ซึ่งทุกๆ รูปแบบท่ีกลาวมามีลักษณะท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญท้ังสิ้น 
เพียงแตมีความแตกตางกันตรงจุดเนนของดานท่ีตองการพัฒนาในตัวผูเรียน และปริมาณของการมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งมีมากนอยแตกตางกัน อยางไรก็ตาม แมวารูปแบบแตละกลุมจะ
มีจุดเนนที่แตกตางกัน ก็มิไดหมายความวา รูปแบบนั้นไมไดพัฒนาความสามารถทางดานอื่นๆ ของ
ผูเรียนเลย  อันที่จริงแลวการสอนแตละครั้งมักประกอบไปดวยองคประกอบทั้งทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย 
และทักษะพิสัย รวมทั้งทักษะกระบวนการทางสติปญญา เพราะองคประกอบทั้งหมดมีความเกี่ยวพันกัน
อยางใกลชิด การจัดหมวดหมูของรูปแบบเปนเพียงเครื่องแสดงใหเห็นวา รูปแบบนั้นมีวัตถุประสงคหลัก
มุงเนนไปทางดานใดเทานั้น แตสวนประกอบดานอื่นๆ  ก็ยังคงมีอยู เพียงแตจะมีนอยกวาจุดเนนเทานั้น 
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แบบฝกหัดทายบทที่ 5 
 
คําชี้แจง จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. จงใหความหมายของคําวา “รูปแบบการสอน” ตามทัศนะของนักศึกษา 
2. นักศึกษาคิดวา “รูปแบบการสอน” สําคัญอยางไร จงอธิบาย 
3. รูปแบบการสอน มีองคประกอบใดบาง แตละองคประกอบสัมพันธกันอยางไร 
4. ใหนักศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางรูปแบบการสอน ใน

ประเภทตอไปนี้  
4.1 รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย (cognitive domain 
4.2 รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานจิตพิสัย (affective domain)  
4.3 รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานทักษะพิสยั (psycho-motor domain)  
4.4 รูปแบบการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะกระบวนการ (process skills)  
4.5 รูปแบบการสอนท่ีเนนการบูรณาการ (integration)  

5. หากนักศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวิชาเอก นักศึกษาจะเลือกใช
รูปแบบการสอนใด เพราะเหตุใด จงอธิบายและยกตัวอยางประกอบ  
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เอกสารอางอิงบทที่ 5 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 6  
วิธีการสอน 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายและประเภทของวิธีการสอนไดถูกตอง 
2. บอกลักษณะของวิธีสอนแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง 
3. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางวิธีสอนแตละวิธีไดถูกตอง 
4. ยกตัวอยางการนําวิธีสอนไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่สอดคลอง

กับวิชาเอกไดอยางถูกตอง 
 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 6 วิธกีารสอน ประกอบดวย 

1. ความหมายของวิธีสอน  
2. ประเภทของวิธีสอน  
3. ลักษณะของวิธีสอนแบบตางๆ  

3.1 วิธีสอนโดยใชการบรรยาย (Lecture)  
3.2 วิธีสอนโดยใชการสาธิต (Demonstration)  
3.3 วิธีสอนโดยใชการทดลอง (Experiment)  
3.4 วิธีสอนโดยใชการนิรนัย (Deduction) 
3.5 วิธีสอนโดยใชการอุปนัย (lnduction)  
3.6 วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา (Field Trip)  
3.7 วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย (SmalI Group Discussion)  
3.8 วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร (Dramatization)  
3.9 วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing)  
3.10 วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง (case)  
3.11 วิธีสอนโดยใชเกม (Game)  
3.12 วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง (simulation)  
3.13 วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning center)  
3.14 วิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed lnstruction)  

4. เกณฑการพิจารณาเลือกใชวิธีสอน  

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหท่ี 8 เรื่อง วิธีการสอน 
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2. ใหนักศึกษาดูคลิปวีดิทัศนจําลองการสอน จากนั้นสุมตัวแทนนักศึกษาประมาณ 5-8 คน 
บอกวิธสีอนที่ใชในคลิป และ/หรือวิธีสอนท่ีนักศึกษารูจัก โดยตัวแทนนักศึกษาหามบอกวิธสีอนซ้ํากัน 

3. ผูสอนอธิบายความหมายของวิธีสอน ประเภทของวิธีสอน ประกอบการนําเสนอดวย
โปรแกรม Prezi 

4. ใหนักศึกษาแบงกลุมเปน 14 กลุม กลุมละเทาๆ กัน แตละกลุมสงตัวแทนออกมาจับสลากเลือก
หัวขอวิธีการสอน และศึกษาวิธีการสอนตามหัวขอที่จับสลากได รวมท้ังรวมกันคิดบทบาทสมมติการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาสาระท่ีสอดคลองกับวิชาเอก โดยใชวิธีสอนที่จับสลากได ภายในเวลา 20 นาที 

5. สุมตัวแทนนักศึกษาแตละกลุม มาแสดงบทบาทสมมติจัดกิจกรรมการเรียนรูตามวิธีสอนที่
จับสลากได จากนั้นนํานักศึกษากลุมอื่นๆ วิเคราะหวิธีสอนที่ใช  

6. ผูสอนสรุปรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของวิธีสอนตางๆ เกณฑการพิจารณาเลือกใชวิธีสอน 
การผสมผสานวิธีสอนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู ประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi  

7. ใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันทํา Quiz เรื่อง 14 วิธีสอน และทําแบบฝกหัดทายบทที่ 6 วิธีสอน  

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทที่ 6 เรื่อง วิธีสอน 
3. คลิปวีดิทัศนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ 
4. หนังสอือานประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู 

แหลงการเรียนรู 
1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลกัการจัดการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

วิธีการวัดผล เกณฑ 
การประเมิน 

1. ตรวจสอบการบอกความหมายและประเภทของวิธีการสอน รวมทั้งลักษณะ
ของวิธีสอนแบบตางๆ  

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

2. ตรวจสอบการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางวิธีสอน
แตละวิธ ี

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

3. ตรวจสอบการยกตัวอยางการนําวิธีสอนไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
เนื้อหาสาระที่สอดคลองกับวิชาเอก 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

4. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 6 เรื่อง วิธีสอน ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 
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บทที่ 6 
วิธีการสอน 

 
วิธีสอน หรือ วิธีการสอนนั้น มีความหลากหลาย อาจแบงโดยใชบทบาทของผูสอนและผูเรียน

เปนหลัก ไดเปน 2 กลุม คือ วิธีการสอนที่มีครูเปนศูนยกลาง (Teacher-centered) และ วิธีการสอนท่ี
ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-centered) ซึ่งวิธีการสอนทั้ง 2 กลุมตางก็มีวัตถุประสงคแตกตาง
กัน เชน ถาตองการพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสามารถดานการแกไขปญหา หรือกระบวนการคิด  
วิธีการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง เชน การอภิปราย  กรณีศึกษา ก็จะเปนวิธีสอนที่เขามามีบทบาท  
แตหากเนื้อหา หรือสาระการเรียนรูมีความซับซอน หรือยากเกินกวาท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูดวย
ตนเอง หรืออาจตองใชเวลานาน วิธีการสอนที่มีครูเปนศูนยกลาง เชน การบรรยาย การสาธิต ยอม
นาจะเปนวิธีท่ีเหมาะสมกวา ดังนั้น ครูผูสอนจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับวิธีการสอน และสามารถ
เลือกวิธีการสอนใหสอดคลองกับวัตถุประสงค สาระเนื้อหาของการเรียนรู และ ท่ีสําคัญคือ ผูเรียน   
 

1. ความหมายของวิธีสอน 
นักการศึกษาไดใหความหมายของ “วิธีสอน” ไวดังนี ้

    ทิศนา  แขมมณี (2559)  กลาวถึงวิธีสอนไววา  คือ ขั้นตอนท่ีผูสอนดําเนินการใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ  ท่ีแตกตางกันไปตามองคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปน
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเดนท่ีขาดไมไดของวิธีนั้นๆ 
 กาญจนา  จันทะดวง (2543) ใหความหมายไววา วิธีสอน หมายถึง การจัดกระบวน 
การเรียนการสอนอยางเปนข้ันตอน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเปนลําดับ โดยท่ีกระบวน 
การเรียนการสอนนั้นจะตองสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  วัยของผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 อาภรณ ใจเที่ยง (2553) อธิบายวา วิธีสอน หมายถึง กระบวนการตางๆ ที่ผูสอนใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว  
 จากความหมายท่ีประมวลมาขางตนพิจารณาไดวา วิธีสอนเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของวิธีสอนไดวา วิธีสอน หมายถึง 
ลําดับขั้นตอนที่มีความเฉพาะและมีลักษณะเฉพาะ ที่ผูสอนนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่กําหนดไว 

2. ประเภทของวิธีสอน 
วิธีสอนมีหลายวิธี แตละวิธีมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันไป แตเม่ือไดพิจารณาดาน    

บทบาทของผูสอนและผูเรียนแลว สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ (อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) 
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  2.1 วิธีสอนแบบครูเปนศูนยกลาง (Teacher- centered Method) 
   เปนวิธีสอนที่ครูเปนผูจัดและดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนใหญ เชน  
เปนผูวางแผน ดําเนินการ และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ นักเรียนมีบทบาทนอยในการรวมกิจกรรมการเรียน
การสอนจึงมีลักษณะเปนการสื่อสารทางเดียว โดยมีผูสอนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
ตัวอยางของวิธีสอนแบบนี้ เชน วิธีสอนแบบบรรยาย แบบสาธิต แบบใชคําถาม แบบใชหนังสือเรียน 
เปนตน 

      2.2 วิธีสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง (Pupil- centered Method) 
   เปนวิธีสอนที่นักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรม ดําเนินการคนควาหาความรูดวยตนเอง 
โดยมีครูเปนผูประสานงาน ใหขอเสนอแนะ สงเสริมใหกําลังใจ และชวยเหลือเมื่อมีปญหา วิธีสอน
แบบนี้ ชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เพราะเปนการเรียนจากการกระทํา (Learning   
by doing) และเปนการสงเสริมพัฒนาการทุกดานของผูเรียน ตัวอยางเชน วิธีสอนแบบแบงกลุม 
ทํากิจกรรม แบบบทบาทสมมติ แบบวิทยาศาสตร แบบทดลอง เปนตน 

3. ลักษณะของวิธีสอนแบบตางๆ 
ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายวา หากเทียบเคียงวิธีทําอาหาร กับ วิธีสอน จะสามารถ

เทียบเคียง หรืออุปมาไดดังนี้ 
หาก “วิธีทําอาหาร” คือ ขั้นตอนในการทําอาหารใหสุกดวยวิธีการตางๆ ที่

แตกตางกันไปตามองคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดนท่ีขาดไมไดของ
วิธีนั้นๆ 

ดังนั้น “วิธีทําอาหารแบบทอด หรือ วิธีทอด” ก็คือ ขั้นตอนในการทําอาหารให
สุกโดยการนําเอาอาหารชนิดเดียวกันใสลงในภาชนะที่มีน้ํามันที่รอนจัดในปริมาณท่ี
มากพอทวมอาหารนั้นเปนอยางนอย และรอจนอาหารสุกเกรียม 

ดวยอุปมาดังกลาว จึงนาจะอุปไมยไดวา 
วิธีสอน คือ ขั้นตอนท่ีผูสอนดําเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ  

ที่แตกตางกันไปตามองคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะเฉพาะหรือ
ลักษณะเดนท่ีขาดไมไดของวิธีนั้นๆ 

ดังนั้น “วิธีสอนแบบ A ก็คือ ขั้นตอนที่ผูสอนดําเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคดวยวิธี A ซึ่งมีองคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดนท่ี
ขาดไมไดของวิธี A”” 
สรุปไดวา วิธีสอนแตละวิธีจะมีความหมาย วัตถุประสงค องคประกอบสําคัญที่ขาดไมได 

ขั้นตอนสําคัญของวิธีสอนนั้น ขอดีและขอจํากัด รวมท้ังเทคนิคท่ีจะทําใหใชวิธีสอนนั้นใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุแตกตางกันออกไป  

ในที่นี้นําเสนอวิธีสอน 14 วิธี ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี, 2559) 
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3.1  วิธีสอนโดยใชการบรรยาย (Lecture) 
ความหมาย 

  วิธีสอนโดยใชการบรรยาย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการเตรียมเนื้อหาสาระ แลวบรรยาย คือ พูด บอก เลา 
อธิบาย เนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ตองการสอนแกผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใดวิธี
หนึ่ง 

วัตถุประสงค 
  วิธีสอนโดยใชการบรรยายเปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเนื้อหา
สาระหรือขอความรูจํานวนมากพรอมๆ กันไดในเวลาที่จํากัด 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอนแบบบรรยาย 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีเนื้อหาสาระ หรือขอความรูที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 
3. มีการบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) โดยผูสอน 
4. มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการบรรยาย 

ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอนแบบบรรยาย 
1. ผูสอนเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย 
2. ผูสอนบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) เนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู 
3. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชการบรรยายใหมีประสิทธิภาพ 
1. การเตรียมการบรรยาย การบรรยายที่ดีตองอาศัยการเตรียมการที่ดี ผูสอน

จําเปนตองศึกษาเนื้อหาสาระท่ีจะบรรยายใหเขาใจเเจมเเจง หากพบวา มีจุดใดที่ตนยังไมเขาใจ 
แจมแจง หรือมีขอสงสัย ควรศึกษาคนควาใหกระจางกอน ตอจากนั้นควรคัดเลือกวาเนื้อหาสาระใดมี
ความจําเปนหรือมีประโยชนตอผูเรียนของตนเพียงใด เนื้อหาใดไมจําเปนอาจตัดออก ตอไปควร
จัดลําดับเนื้อหาสาระวา สิ่งใดควรพูดกอน พูดหลงั และจะเช่ือมโยงกันอยางไร เนื้อหาสาระแตละสวน
มีสวนใดที่ยังคลุมเครือ ซึ่งควรหาตัวอยางประกอบหรือควรใชสื่อใดชวย เเละควรแสวงหาเทคนิคใน
การนําเสนอสาระแตละสวนใหนาสนใจ ทาทายความคิดและเขาใจไดงาย ซึ่งอาจจะเปนการโชคําถามกระตุน 
หรือการเลาประสบการณท่ีแปลกใหม หรือนําเสนอปญหาที่ทาทายความคิด  กอนการบรรยาย  
ผูสอนควรจะมีโครงราง (outline) สําหรับการบรรยาย และมีเอกสารประกอบการบรรยาย 
เเจกใหแกผูเรียน 

2. การบรรยาย เม่ือเริ่มการบรรยาย ผูบรรยายควรเราความสนใจของผูเรียนและ
พยายามรักษาความสนใจนั้นใหคงอยูตลอดการบรรยายดวยเทคนิคตาง ๆ เชน 

 1) การใชปญหาเปนสิ่งเรา เชน ใชขาว เหตุการณสําคัญและกรณีตัวอยางตาง  
 2) การใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเห็น

ความสามารถของตนในเรื่องนั้น 
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 3) การใชสื่อประกอบ เชน ใชแผนใส ภาพ สไลด เทปเสียง วีดิทัศน ภาพยนตร 
คอมพิวเตอร เปนตน 

 4) การใชการซักถามประกอบกับการบรรยาย 
 5) การใชกิจกรรมประกอบการบรรยาย เชน การอภิปรายกลุมยอย การสาธิต 

การแสดงบทบาทสมมติ การเลนเกม การทดลองปฏิบัติ เปนตน 
 6) การยกตัวอยางประกอบการอธิบาย 
 7) การใชอารมณขัน 
 8) การเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม และแสดงความคิดเหน็ 

3. การอภิปรายซักถาม และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน กอนยุติการบรรยาย 
ผูบรรยายควรสรุปสาระสําคัญของการบรรยาย และควรเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม หรือเปดอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตอจากนั้นควรมีการทดสอบการเรียนรูของผูเรียนในเรื่องท่ีบรรยายดวย
วิธีการตาง ๆ เชน การสุมถามผูเรียน หรือการใหทําแบบทดสอบ เปนตน 

ขอดแีละขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการบรรยาย 
1. ขอด ี

1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลานอย เมื่อเทียบกับวิธสีอนแบบอื่น ๆ 
2) เปนวิธีสอนที่ใชกับผูเรียนจํานวนมากได 
3) เปนวิธีสอนที่สะดวก ไมยุงยาก 
4) เปนวิธีสอนที่ถายทอดเนื้อหาสาระไดมาก 

2. ขอจํากัด 
1) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีบทบาทนอยจึงอาจทําไหผูเรียนขาดความสนใจ 
2) เปนวิธีสอนท่ีอาศัยความสามารถของผูบรรยาย ถาผูบรรยายไมมีศิลปะใน 

การบรรยายที่ดึงดูดใจผูเรียน ผูเรียนอาจขาดความสนใจ และถาผูสอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระ
อยางเหมาะสมผูเรียนอาจไมเขาใจ และไมสามารถซักถามได (ถาผูบรรยายไมเปดโอกาส) 

3) เปนวิธีสอนที่ไมสามารถสนองตอบความตองการและความแตกตางระหวาง
บุคคล 

3.2  วิธีสอนโดยใชการสาธิต (Demonstration)  
ความหมาย 

  วิธีสอนโดยใชการสาธิต คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กาหนด โดยการเเสดงหรือทําสิ่งท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรูใหผูเรียน
สังเกตดู แลวใหผูเรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรูที่ไดจากการสังเกตการสาธิต 

วัตถุประสงค 
  วิธีสอนโดยใชการสาธิตเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนทั้งชั้นไดเห็นการปฏิบัติจริงดวย
ตาตนเอง ทําใหเกิดความรูความเขาใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้นชัดเจนขึ้น 
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องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอนแบบสาธิต 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีเรื่องหรือสิ่งท่ีจะสาธิต 
3. มีการแสดง/การทํา/ใหผูเรียนสังเกตดู 
4. มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการสาธิต 

ขั้นตอนสาคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอนแบบสาธิต 
1. ผูสอนแสดงการสาธิต ผูเรียนสงัเกตการณสาธิต 
2. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายและสรุปการเรียนรูท่ีไดจากการสาธิต 
3. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีน 

เทคนิคตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชการสาธิตใหมีประสิทธิภาพ 
1. การเตรียมการ ผูสอนจําเปนตองมีการเตรียมตัวพอสมควร เพ่ือให 

การเรียนรูเปนไปอยางสะดวกและราบรื่น การเตรียมตัวท่ีสําคัญคือ ผูสอนควรมีการซอมการสาธิต
กอนเพื่อจะไดเห็นปญหาเเละเตรียมเเกไข/ปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้น ตอไปจึงจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือ และสถานท่ีที่จะใชในการสาธิต และจัดวางไวอยางเหมาะสมสะดวกแกการใช นอกจากนั้น
ควรจัดเตรียมแบบสังเกตการสาธิต และเตรียมคําถามหรือประเด็นท่ีจะใหผูเรียนไดรวมคิดและ
อภิปรายดวย 

2. กอนการสาธิต ผูสอนควรใหความรูเกี่ยวกับเรื่องที่สาธิตแกผูเรียนอยาง
เพียงพอที่จะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจสิ่งท่ีสาธิตไดดี โดยอาจใชวิธีบรรยายหรือเตรียมเอกสารที่ให
รายละเอียดเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนใหผูเรียน หรือใชสื่อ เชน วีดิทัศน หรือผูสอนอาจมอบหมายให
ผูเรียนไปศึกษาเนื้อหาสาระที่จะสาธิตมาลวงหนา นอกจากนั้นควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต 
หรือจัดทําเเบบสงัเกตการณสาธิตใหผูเรียนใชในการสังเกต และผูสอนอาจใชเทคนิคการมอบหมายให
ผูเรียนรายบุคคลสังเกตเปนพิเศษเฉพาะจุด เฉพาะประเด็นเพื่อชวยใหผูเรียนต้ังใจสังเกต และมีสวน
รวมอยางทั่วถึง  

3. การสาธิต ผูสอนอาจใชวิธีการบรรยายประกอบการสาธิต การสาธิตควร
เปนไปอยางมีลําดับขั้นตอน ใชเวลาอยางเหมาะสม ไมเร็วเกินไป ขณะสาธิตอาจใชแผนภูมิ กระดาน
ดําหรือแผนใสประกอบ และควรเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม หรือซักถามผูเรียนเปนระยะๆ เพ่ือ
กระตุนความคิดเเละความสนใจของผูเรียน และในบางกรณีอาจใหผูเรียนบางคนมาชวยในการสาธิต
ดวย เทคนิคการสาธิตอีกเทคนิคหนึ่งคือ การใชการสาธิตเงียบ แทนการบรรยายประกอบการสาธิต
และอาจมีการสาธิตซ้ําหากผูเรียนยังไมเกิดความเขาใจชัดเจน นอกจากนั้นผูสอนอาจใหผูเรียนเปน
ฝายแสดงการสาธิตดวยก็ได ในกรณีที่การสาธิตมีสิ่งท่ีอาจเปนอันตรายได ผูสอนจะตองสอนใหผูเรียน
รูเเละระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย และควรเตรียมการปองกันและแกไขปญหาไวดวย 

4. การอภิปราบสรุปการเรียนรู หลังจากการสาธิตแลว ผูสอนควรใหผูเรียน
รายงานสิ่งท่ีไดสังเกตเห็นแลกเปลี่ยนกัน เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม ผูสอนควรเตรียมคําถามไว
กระตุนใหผูเรียนคิดดวย ผูเรียนอภิปรายเเลกเปลี่ยนความรูความคิดท่ีแตละคนไดรับจากการสาธิต
ของครูและรวมกันสรุปการเรียนรูที่ไดรับ 
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ขอด ีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการสาธิต 
1. ขอด ี
1) เปนวิธีสอนท่ีชวยโหผูเรียนไดรับประสบการณตรงเห็นสิ่งทีเรียนูรอยางเปน

รูปธรรม ทําใหเกิดความเขาใจเเละจดจําในเรื่องท่ีสาธิตไดดีและนาน 
2) เปนวิธสีอนท่ีชวยประหยัดเวลา อุปกรณและคาใชจาย หากใชทดแทนการทดลอง 
3) เปนวิธีท่ีสามารถสอนผูเรียนไดจํานวนมาก 

2. ขอจํากัด 
1) หากกลุมใหญ ผูเรียนอาจสังเกตเห็นการสาธิตไมชัดเจน และทั่วถึง 
2) เปนวิธีท่ีผูสอนเปนผูสาธิต จึงอาจไมเห็นพฤติกรรมของผูเรียน 
3) เปนวิธีท่ีผูเรียนอาจมีสวนรวมไมท่ัวถึง และมากพอ 
4) เปนวิธีท่ีผูเรียนไมไดลงมือทําเอง จึงอาจไมเกิดความรูท่ีลึกซึ้งเพียงพอ 

3.3  วิธีสอนโดยใชการทดลอง (Experiment) 
 ความหมาย 

  วิธีสอนโดยใชการทดลอง คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการท่ีผูสอน/ผูเรียนกําหนดปญหาและสมมติฐานใน 
การทดลอง ผูสอนใหคําแนะนําแกผูเรียนและใหผูเรียนลงมือทดลองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนดโดย
ใชวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปอภิปรายผลการทดลองและสรุป 
การเรียนรูท่ีไดรับจากการทดลอง 

วัตถุประสงค 
  วิธีสอนโดยใชการทดลอง เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนรายบุคคลหรือรายกลุมเกิด
การเรียนรูโดยการเห็นผลประจักษชัดจากการคิดเเละการกระทําของตนเอง ทําใหการเรียนรูนั้นตรง
กับความเปนจริง มีความหมายสําหรับผูเรียนและจําไดนาน 

องคประกอบ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอนโดยใชการทดลอง 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีปญหาและสมมติฐานในการทดลอง 
3. มีวัสดุอุปกรณสําหรับการทดลอง 
4. มีการทดลอง 
5. มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้นจากการทดลอง 

ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอนโดยใชการทดลอง 
1. ผูสอน/ผูเรียนกําหนดปญหาและสมมติฐานในการทดลอง 
2. ผูสอนใหความรูที่จําเปนตอการทดลอง ใหขั้นตอนและรายละเอียดใน 

การทดลองแกผูเรียน โดยใชวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
3. ผูเรียนลงมือทดลองโดยใชวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตามขั้นตอนท่ีกําหนดและบันทึก

ขอมูลการทดลอง 
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4. ผูเรียนวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
5. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรียนรู 
6. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชการทดลองใหมีประสิทธิภาพ  
1. การเตรียมการ ผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมาย กําหนดตัวปญหาที่จะใชใน

การทดลอง และกระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินการทดลองใหชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณที่จะใชในการทดลองใหพรอม และลองซอมทําการทดลองดวยตนเองเพื่อจะไดเรียนรูประเด็น
ปญหาขอขัดของหรืออุปสรรคตางๆ ซึ่งอาจนํามาใชในการปรับขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียด
ตางๆ ใหรัดกุมข้ึน ผูสอนอาจจําเปนตองทําเอกสารคูมือการทดลองใหผูเรียน และอาจจัดทําประเด็น
คําถามที่จะใหผูเรียนหาคําตอบหรือแนวทางที่จะใหผูเรียนสังเกตผลการทดลอง นอกจากนั้นในบาง
กรณีที่การทดลองตองอาศัยพื้นฐานความรูที่จําเปน ซึ่งหากผูเรียนขาดความรูดังกลาวจะไมสามารถทํา
การทดลองได จึงควรมีการตรวจสอบความรูผูเรียนกอนใหทําการทดลอง โดยผูสอนจะตองจัดเตรียม
แบบทดสอบไวดวย สําหรับการทดลองท่ีมีอันตราย เชน การทดลองทางเคมี ผูสอนจะตองตรวจสอบ
ความบลอดภัย รวมทั้งเตรียมการทั้งทางดานปองกันและแกฬขปูหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นดวย 

2. การนําเสนอเร่ือง/ตัวปญหาที่จะใชในการทดลอง ผูสอนอาจเปนผูนําเสนอ
ปญหาท่ีจะใชในการทดลองแตถาทําใหผูเรียนมีความรูสึกวาปญหามาจากตัวผูเรียนเองไดก็จะย่ิงดี จะ
ทําใหการเรียนรูหรือการทดลองนั้นมีความหมายสําหรับผูเรียนมากขึ้น 

3. การใหความรู/ขั้นตอน/รายละเอียดในการทดลอง ผูสอนอาจเปนผูกําหนด
ขั้นตอนและรายละเอียดในการทดลองเอง หรืออาจใหผูเรียนรวมกันวางแผนและกําหนดขั้นตอนใน
การดําเนินการทดลองก็ไดแลวแตความเหมาะสมกับสาระ แตการใหผูเรียนรวมกันดําเนินการนั้น จะ
ชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะตาง ๆ ไดเพ่ิมขึ้นอีก เเละผูเรียนจะกระตือรือรนมากขึ้นเพราะเปนผูคิดเอง 
อยางไรก็ตาม ครูจําเปนตองคอยดูแลใหคําปรึกษาและความชวยเหลอือยางใกลชิด 

4. การทดลอง การทดลองทําไดหลายแบบ ผูสอนอาจใหผูเรียนลงมือทดลองตาม
ขั้นตอนท่ีไดกําหนดใวท้ังหมด โดยครูทําหนาท่ีสังเกตและใหคําเเนะนําหรือใหขอมูลปอนกลับแก
ผูเรียน หรือผูสอนอาจลงมือทาการทดลองเอง ใหผูเรียนสังเกต เเลวทําการทดลองตามไปทีละขั้น 
หรือผูสอนอาจลงมือทําการทดลองใหผูเรียนดูจนจบกระบวนการ แลวใหผูเรียนไปทําการทดลองดวย
ตนเอง ผูสอนจะใชเทคนิคใดนั้นขึ้นกับความเหมาะสมกับลักษณะของการทดลองครั้งนั้น ผูเรียนจะ
เรียนดวยวิธีนี้ไดดี หากมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีจําเปน ผูสอนจึงควรฝกฝนใหผูเรียน
กอนใหผูเรียนทําการทดลอง หรือไมก็ตองฝกไปพรอมๆ กัน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ดังกลาวม ี13 ทักษะดังนี้ 

1) ทักษะการสังเกต 
2) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 
3) ทักษะการจําเเนกประเภท 
4) ทักษะการวัด 
5) ทักษะการใชตัวเลข 
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6) ทักษะการสื่อความหมาย 
7) ทักษะการพยากรณ 
8) ทักษะการหาความสมัพันธระหวางสเปซ (space) กับเวลา 
9) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
10) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
11) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร 
12) ทักษะการทดลอง 
13) ทักษะการตีความหมายขอมูลเเละการลงขอสรุป 

 ผูสอนจะสอนดวยวิธีนี้ใหไดผลดี จําเปนตองมีความรู ความเขาใจ และมี
ทักษะ 13 ประการดังกลาว จึงจะสามารถชวยฝกฝนผูเรียนตามปญหาและความตองการของผูเรียนได 

5. การรวบรวมขอมูล ผูสอนควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกตการทดลอง 
บันทึกขอมูลการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ รวมทั้งใหความเอาใจใสใน
กระบวนการทดลอง และกระบวนการทํางานรวมกันของผูเรียนดวย 

6. การวิเคราะหสรุปผลการทดลองและสรุปการเรียนรู ผูสอนควรใหคําแนะนําแก
ผูเรียนเกี่ยวกับวิธกีารวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในเรื่องอื่นๆ ไดอีกมาก 
นอกจากนั้น ผูสอนควรใหผูเรียนมีการวิเคราะหอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการในการแสวงหาความรู 
กระบวนการทํางาน และกระบวนการอื่นๆ และสรุปการเรียนรูรวมกันดวย 

ขอดแีละขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการทดลอง 
1. ขอด ี

1) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดผานกระบวนการตางๆ ได
พิสูจน ทดสอบและเห็นผลประจักษดวยตนเอง จึงเกิดการเรียนรูไดดี มีความเขาใจ และจะจดจํา 
การเรียนรูนั้นไดนาน 

2) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาทักษะกระบวนการตางๆ 
จํานวนมาก เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะ
กระบวนการคิด และทักษะกระบวนการกลุม รวมท้ังไดพัฒนาลักษณะนิสัยใฝรู 

3) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมาก จะทําใหเกิดความกระตือรือรน
ในการเรียนรู 

2. ขอจํากัด 
 1) เปนวิธีสอนท่ีมีคาใชจายสูง เนื่องจากจําเปนตองมีอุปกรณ เครื่องมือ วัสดุ 
สําหรับผูเรียนจํานวนมาก หรือในกรณีท่ีตองออกไปเก็บขอมูลนอกสถานที่ ก็ตองมีคาใชจาย  
คาพาหนะ ท่ีพัก และวัสดุตางๆ ดวย 

2) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก เนื่องจากการดําเนินการแตละขั้นตอนตองใชเวลา 
3) เปนวิธีสอนท่ีผูสอนตองมีความรูความเขาใจทางวิทยาศาสตร จึงจะสามารถ

สอนและฝกฝนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดด ี
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3.4  วิธีสอนโดยใชการนิรนัย (Deduction) 

ความหมาย 
  วิธีการสอนโดยโชการนิรนัย คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยการชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฎี 
หลักการ กฎ หรือขอสรุปในเรื่องที่เรียน แลวจึงใหตัวอยางการใชทฤษฎี/หลักการ/กฎ หรือขอสรุป
นั้นหลายๆ ตัวอยาง หรืออาจใหผูเรียนฝกนําทฤษฎี/หลักการ/กฎหรือขอสรุปนั้นไปใชในสถานการณ
ใหมๆ ที่หลากหลาย เพื่อชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในทฤษฎี/หลักการ/กฎหรือขอสรุปนั้นๆ อยาง
ลึกซึ้งขึ้น หรือกลาวสั้นๆไดวาเปนการสอนจากหลักการไปสูตัวอยางยอยๆ 

วัตถุประสงค 
  วิธีการสอนโดยใชการนิรนัย เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหลักการและ
สามารถนําหลกัดังกลาวไปไชได 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอนโดยใชการนิรนัย 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีทฤษฎี/หลกัการ/กฎ หรือขอสรุปตางๆ 
3. มีตัวอยางสถานการณท่ีหลากหลาย ที่สามารถนําทฤษฎี/หลักการ/กฎ หรือ

ขอสรุปนั้นนําไปใชได 
4. มีการฝกนําทฤษฎ/ีหลกัการ/กฎ หรือขอสรุปไปใชในสถานการณท่ีหลากหลาย 
5. มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้นจากการนําหลกัการไปใช 

ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอนโดยใชการนิรนัย 
1. ผูสอนถายทอดความรู/ทฤษฎี/หลักการ/กฎ/ขอสรุปท่ีตองการใหผูเรียนได

เรียนรู ดวยวิธีการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
2. ผูสอนใหตัวอยางสถานการณหลากหลาย ที่สามารถนําความรูท่ีไดเรียนมาไปใชได  
3. ผูสอนใหผูเรียนฝกปฏิบัตินําความรูความเขาใจที่เกิดขึ้นไปใชในสถานการณใหม 
4. ผูสอนใหผูเรียนวิเคราะหและอภิปรายการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
5. ผูสอนวัดเเละประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยการนิรนัยใหมีประสิทธิภาพ 
1. การเตรียมการ ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจในทฤษฎี/หลักการ/กฎ/ 

ขอความรู/ขอสรุป ท่ีตองการสอนใหแกผูเรียน และหาวิธีท่ีเหมาะสมในการถายทอดหรือนําเสนอ
เนื้อหาสาระเหลานั้นแกผูเรียน นอกจากนั้น ครูจําเปนตองเตรียมตัวอยางที่ผูเรียนสามารถนอาเนื้อหา
สาระเหลานั้นไปใชใหเกิดผลสําเร็จ ตัวอยางควรเปนสถานการณทีมีความหลากหลาย เพื่อชวยให
ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดและความเขาใจที่ชัดเจน 

2. การนําเสนอขอความรู/ทฤษฎี/หลักการ/กฎ/ขอสรุปแกผูเรียน ผูสอน
จําเปนตองทําความเขาโจโนสิ่งที่จะสอนเปนอยางดี รวมทั้งหาวิธีการที่เหมาะสมในการนําเสนอเนื้อหา
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สาระเหลานั้นใหแกผูเรียน จนกระท่ังผูเรียนเกิดความเขาใจ เพ่ือใหแนใจวาผูเรียนมีความเขาใจ
เพียงพอ ผูสอนควรทดสอบความรูความเขาใจของผูเรียนกอนใหฝกใชความรู 

3. การนําเสนอสถานการณใหมใหผูเรียนฝกใชความรู เม่ือเห็นวาผูเรึยนเกิด 
ความเขาใจในทฤษฎี/หลักการ/กฎ/ขอสรุป ที่ไหพอสมควรแลว ผูสอนควรใหผูเรียนฝกการนํา
ความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ ซึ่งควรจะมีความหลากหลายพอสมควรเพ่ือชวยใหผูเรียน
เกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งข้ึน 

ขอดแีละขอจํากัด 
1. ขอด ี

1) เปนวิธีสอนที่ชวยถายทอดเนื้อหาสาระไดอยางรวดเร็วและไมยุงยาก 
2) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนการนําทฤษฎี/หลักการไปใชใน

สถานการณใหม 
3) เปนวิธีสอนท่ีเอื้ออํานวยใหผูเรียนที่มีความสามารถหรือเรียนรูไดเร็ว

สามารถพัฒนา โดยไมตองรอผูที่เรียนรูไดชากวา 
2. ขอจํากัด 

1) เปนวิธีสอนที่ผูสอนจําเปนตองเตรียมตัวอยาง/สถานการณ/ปูหา ที่
หลากหลายมาไหผะเรียนไดพฝกทํา 

2) เปนวิธีสอนที่ ข้ึนกับความเขาโจเ[ละความสามารถของผูสอนใน 
การนําเสนอทฤษฎี หลักการ 

3) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนที่เรียนรูไดชา อาจจะตามไมทันเพื่อน เเละเกิดปญหา
ในการเรียนรู 

3.5  วิธีสอนโดยใชการอุปนัย (lnduction) 
ความหมาย 

  วิธีสอนโดยใชการอุปนัย คือ กระบวนการสอนที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการนําตัวอยาง/ขอมูล/ความคิด/เหตุการณ/สถานการณ/
ปรากฏการณ ท่ีมีหลักการ/เเนวคิด ที่ตองการสอนใหแกผูเรียน มาใหผูเรียนศึกษาวิเคราะห จน
สามารถดึงหลกัการ/แนวคิดที่แฝงอยูออกมา เพื่อนําไปใชในสถานการณอื่นๆ ตอไป กลาวอยางสั้นๆ 
ไดวา เปนการสอนที่ใหผูเรียนสรุปหลกัการจากตัวอยางตางๆ ดวยตนเอง 

วัตถุประสงค 
  วิธีสอนโดยใชการอุปนัย เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห 
สามารถจับหลักการ หรือประเด็นสําคัญไดดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูหลักการ/เเนวคิด หรือ
ขอความรูตางๆ อยางเขาใจ 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน 
1. มีผูสอนเเละผูเรียน 
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2. มีตัวอยาง/ ขอมูล/สถานการณ/เหตุการณ/ปรากฏการณ/ความคิดที่ เปน
ลักษณะยอยๆ ของสิ่งที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

3. มีการวิเคราะหตัวอยางตางๆ เพื่อหาหลักการที่รวมกัน 
4. มีขอสรุปที่มีลักษณะเปนหลกัการ/แนวคิด 
5. มีผลการเรียนรูของผูเรียน 

ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน 
1. ผูสอน เเละ/หรือ ผูเรียน ยกตัวอยาง/ขอมูล/สถานการณ/ เหตุการณ/ 

ปรากฏการณ/ความคิดท่ีเปนลกัษณะยอยของสิ่งที่จะเรียนรู 
2. ผูเรียนศึกษาเเละวิเคราะหหาหลกัการที่แฝงอยูในตัวอยางนั้น 
3. ผูเรียนสรุปหลกัการ/แนวคิด ที่ไดจากตัวอยางนั้น 
4. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอเเนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยการอุปนัยใหมีประสิทธิภาพ 
1. การเตรียมตัวอยาง ผูสอนจําเปนตองเตรียมตัวอยาง/ขอมูล/สถานการณ/ 

เหตุการณ/ปรากฏการณ/ความคิด ท่ีมีหลักการ/แนวคิด ที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเเฝงอยู 
ตัวอยางที่ใหควรประกอบดวยลักษณะหรือคุณสมบัติยอยๆ ที่ครอบคลุม หลักการ/ แนวคิดนั้น เชน 
ถาตองการใหผูเรียนไดเรียนรูวา “สัตวเลื้อยคลานคืออะไร” ตัวอยางที่ใหก็ควรครอบคลุมคุณสมบัติ
ยอยของสัตวเลื้อยคลาน หรือตองการใหผูเรียนเขาใจคําวา “ซื่อสัตยสุจริต” ตัวอยางท่ีใหก็ควร
ประกอบดวยคุณสมบัติตางๆ ของความซื่อสัตยสุจริต จะเห็นไดวา วิธีสอนในลักษณะนี้เปนวิธีการหลัก
ที่ใชในการสอนมโนทัศนและหลักการตางๆ ซึ่งการที่จะชวยใหผูเรียนไดใชความคิดมากๆ นั้น 
ตัวอยางที่ใหควรจะเปนตัวอยางที่นาสนใจและทาทายความคิด ความสามารถของผูเรียน คือ ตองเปน
เรื่องท่ีไมงายเกินไป แตก็ไมยากจนเกินความสามารถ เเละตัวอยางที่ใหควรมีความหลากหลายเเละ
ครอบคลุมลักษณะ/องคประกอบสําคัญของมโนทัศน/แนวคิด/หลักการนั้น นอกจากนั้นการตั้ง
ประเด็นคําถามใหผูเขียนไดคนคิดหาคําตอบจากตัวอยางท่ีให ก็มีความสําคัญมาก การตั้งประเด็น
คําถามที่ตรงจุด ตรงประเด็น และมีลักษณะท่ีทาทายความคิด จะชวยจูงใจใหผูเรียนอยากคิด อยากหา
คําตอบ และอยากเรียนรูเพิ่มขึ้น 

2. การใหผูเรียนศึกษาวิเคราะหหาหลักการ/แนวคิด จากตัวอยาง หากตัวอยางท่ี
ใหแกผูเรียนเปนตัวอยางที่ครอบคลุมลักษณะหรือคุณสมบัติยอยๆ ของหลักการ/ แนวคิดนั้นๆ และ
มีประเด็นคําถามท่ีสามารถนําผูเรียนไปสูวัตถุประสงคที่ตองการแลว ยอมจะชวยใหผูเรียนสามารถ
ศึกษาเเละวิเคราะหไดตรงวัตถุประสงคอยางรวดเร็ว แตหากผูเรียนไมประสบความสําเร็จ หรือทําได
ไมถูกตอง ผูสอนสามารถใชคําถามเพิ่มเติม หรือใหขอมูลเพ่ิมเติมได แตไมควรใหในลักษณะที่เปน
การบอกคําตอบ ผูสอนพึงระลึกอยูเสมอวา วิธีสอนวิธีนี้มุงชวยใหผูเรียนไดคิด ไดทําความเขาใจดวย
ตนเอง จึงควรใชวิธีกระตุนใหผูเรียนไดคิดคนตอไป โดยการตั้งประเด็นคําถามเพ่ิมเติมเเละควรให
ผูเรียนไดรวมกันคิดรวมกัน วิเคราะหเปนกลุมยอย เพื่อจะไดเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระตุนและ
ตรวจสอบความคิดของกันและกัน อันจะนําไปสูความคิดท่ีรอบคอบข้ึนและถูกตองมากขึ้น อยางไร 
ก็ตาม การรวมกันคิดเปนกลุมนี้ก็มีขอเสียตรงที่วา ผูเรียนท่ีเรียนรูไดชา มักจะถูกครอบงําหรือถูกขม
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โดยผูเรียนท่ีเรียนรูใดเร็วกวา ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดใหผูเรียนไดมีเวลาในการคิดเปนรายบุคคลดวย
กอนท่ีจะอภิปรายกลุมยอย และควรใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่จะชวยใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมใน 
การอภิปรายกลุมยอยอยางท่ัวถึงเเละเทาเทียมกันพอสมควร 

3. การใหผูเรียนสรุปเเละนําขอสรุปไปใช ผูสอนควรจะเตรียมตัวอยางสถานการณ
ใหมๆ ท่ีหลากหลายมาใหผูเรียนใชในการฝกนําความรู / ขอสรุปไปใช หรือผูสอนอาจใหผูเรียน
ชวยกันยกตัวอยางจากประสบการณก็ได การสงเสริมใหผูเรียนนําความรูท่ีไดรับไปไช นอกจากจะเปน
การชวยใหความรูเกิดประโยชนตอชีวิตอยางแทจริงเเลว ยังสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่
แนนขึ้น ลึกซึ้งขึ้น และยังเปนโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมๆ เพิ่มเติมขึ้นอีกดวย 

ขอดแีละขอจํากัด 
1. ขอด ี

1) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตนเอง จึงทําใหเกิด 
ความเขาใจเเละจดจําไดดี 

2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห อันเปนเครื่องมือ
สําคัญของการเรียนรู 

3) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนไดทั้งเนื้อหาความรู ไดเเก หลักการ/แนวคิด และ
กระบวนการ ไดแก กระบวนการคิด ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนรูเรืองอื่นๆ ได 

2. ขอจํากัด 
1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลาคอนขางมาก 
2) เปนวิธีสอนที่อาศัยตัวอยางท่ีดี หากผูสอนขาดความเขาใจในการจัดเตรียม

ตัวอยางที่ครอบคลุมลกัษณะสําคัญๆ ของหลักการ/แนวคิดที่สอนการสอนจะไมประสบผลสําเร็จ 
3) เปนวิธีการสอนท่ีผูเรียนจะตองคิดคนหาคําตอบดวยตนเอง หากผูเรียนขาด

ทักษะพื้นฐานในการคิดเเละการทํางานรวมกันเปนกลุม อาจไมเกิดผลท่ีตัองการ 

3.6  วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา (Field Trip) 
ความหมาย 

  วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษา
เรียนรู ณ สถานท่ีอันเปนแหลงความรูในเรื่องนั้น (ซึ่งอยูนอกสถานท่ีที่เรียนกันอยูเปนปกติ)โดยมี
การศึกษาสิ่งตาง ๆ ในสถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธีการที่ไดวางแผนไวและมีการอภิปรายสรุป
การเรียนรูจากขอมลูท่ีไดศึกษามา 

วัตถุประสงค 
  วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษาเปนวิธีการท่ีชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงใน
เรื่องท่ีเรียน ไดเรียนรูสภาพความเปนจริง ไดใชแหลงชุมชนใหเปนประโยชนตอการเรียนรู ทําใหเกิด
ความเขาใจ และเกิดเจตคติที่ดีทั้งตอสถานที่นั้นและตอการเรียนรู 
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องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีการวางเเผนรวมกันระหวางผูสอนเเละผูเรียนในเรื่องวัตถุประสงค สถานที่  

การเดินทาง เรื่องท่ีจะศึกษา วิธีศึกษา คาใชจาย กําหนดการเเละหนาที่ความรับผิดชอบ 
3. มีการเดินทางออกไปยังสถานที่เปาหมายซึ่งอยูนอกโรงเรียน หรือนอกสถานที่ท่ี

เรียนกันอยูเปนปกติ 
4. มีกระบวนการในการศึกษาสิ่งที่ตองการเรียนรูในสถานท่ีนั้น 
5. มีการสรุปผลการเรียนรูท่ีผูเรียนไดัรับจากการไปทัศนศึกษา 

ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา 
1. ผูสอนและผูเรียนวางแผนรวมกันโนเรื่องวัตถุประสงค สถานที่ที่จะไป การเดินทาง 

สิ่งที่จะไปศึกษา วิธีศึกษา คาไดจาย กําหนดการ และหนาที่ความรับผิดชอบ 
2. ผูสอนและผูเรียนเดินทางไปยังสถานท่ีเปาหมาย 
3. ผูเรียนศึกษาสิ่งตางๆ ในสถานท่ีนั้นตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่ไดวางแผนไว 
4. ผูสอนและผูเรียนเดินทางกลับ และสรุปผลการเรียนรูหรือผูสอนและผูเรียน

สรุปผลการเรียนรู เเละเดินทางกลับ 
5. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
1. การวางแผน ผูสอนและผูเรียนจําเปนตองมีการวางแผนรวมกันกอนจะเดินทางไป

ทัศนศึกษา สิ่งที่ผูสอนควรทําความเขาใจกับผูเรียนใหชัดเจนคือ วัตถุประสงคของการไปศึกษา ซึ่ง
หากวัตถุประสงคชัดเจนแลว ผูเขียนอาจมีสวนในการเลือกสถานท่ีที่จะไปดวย (ในกรณีทีผูสอนไม
เจาะจงสถานท่ี) เมื่อมีการกําหนดสถานที่แนชัดแลว จะเปนการดีมาก หากผูสอนและ/หรือผูเรียน 
บางคนมีโอกาสไปสํารวจสถานท่ีนั้นกอน จะชวยใหไดขอมูลที่ดีในการวางแผนขั้นตอไป และชวยลด
ปญหาเมื่อมีการเดินทางจริง หลังจากไปสํารวจสถานท่ีและไดขอมูลกลับมาเเลว ผูสอนและผูเรียนจึง
วางเเผนในรายละเอียดตอไป โดยเรื่องสําคัญที่จําเปนตองตกลงกันใหชัดเจนมีหลายประการ ไดแก 
1) การเดินทาง จะใชพาหนะอะไร  ไปอยางไร 2) เรื่องที่จะศึกษามีอะไรบาง 3) วิธีการที่จะศึกษา จะ
ใชวิธีอะไร เชน ใชการสังเกต จดบันทึก อัดเทป ถายภาพ ถายวีดีทัศน สัมภาษณ เขารวมกิจกรรม ลง
มือปฏิบัติ ทดลอง ฯลฯ ซึ่งถาวิธีการที่จะใชดังกลาว จําเปนตองใชเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณอะไร  
ก็ตองมีการจัดเตรียมใหเรียบรอย เชน จัดทําแบบสังเกต แบบสัมภาษณ เตรียมเครื่องเลนเทป กลอง 
เปนตน 4) กําหนดการ ไดแก โปรแกรมการเดินทางท่ีมีกําหนดเวลาที่แนนอน 5) คาใชจาย จํานวน
คาใชจายในแตละเรื่องรวมแเลวเปนเทาใด ถาผูเรียนจําเปนตองชวยออกคาใชจาย จะเฉลี่ยกันออก
มากนอยเพียงใดและ 6) หนาที่ความรับผิดชอบ ใครจะตองชวยสวนไหนอยางไร ควรกําหนดให
ชัดเจน เรื่องตางๆ ที่ตกลงกันนี้ ควรจัดทําเปนเอกสารแจกใหสมาชิกทุกคนไดรับรูตรงกัน ในเรื่อง 
การวางแผนนี้ ถาผูสอนแบงกลุมผูเรียนใหชวยกันคิดในแตละเรื่องใหไดขอตกลงรวมกัน จะเปนการดี 
เพราะจะชวยใหผูเรีบนมีสวนรวมสงู และเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน สําหรับผูสอนไมควรลืมที่จะ
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ติดตอยืนยันตอเจาของสถานท่ีอยางเปนทางการ และขออนุญาตผูบังคับบัญชาและผูปกครองนักเรียน 
(ในกรณีที่ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี ) 

2. การเดินทางไปทัศนศึกษา ผูสอนควรดูแล เอาใจใสในเรื่องความปลอดภัย สังเกต
พฤติกรรมของผูเรียน และใหคําปรึกษาแนะนําตามความเหมาะสม 

3. การศึกษาในสถานที่เปาหมาย เมื่อไปถึงยังสถานท่ีเปาหมายแลว ผูสอนควรประชุม
ผูเรียนทั้งหมดกอนปลอยผูเรียนใหใปศึกษาตามความสนใจของตน โดยย้ําถึง 1) วัตถุประสงคของ
การมาศึกษา 2) การเคารพตอสถานท่ี ไมทําสิ่งใดอันเปนการทําลายหรือทําความเสียหายตอสถานที่ 
3) ความปลอดภัย 4) การศึกษาดวยวิธีการที่เตรียมมา และ 5) การนัดหมายและการตรงตอเวลา 
เมื่อทําความเขาใจแลว จึงปลอยใหผูเรียนไปศึกษาดวยตนเอง โดยผูสอนสังเกตการณทั่วๆ ไป 

4. การเดินทางกลับ และสรุปบทเรียน โดยทั่วไปหลังจากท่ีชมและศึกษาสถานท่ีเเลว  
ผูสอนเเละผูเรียนมักไมมีเวลาท่ีจะสรุปการเรียนรูในทันที เพราะตองรีบเดินทางกลับ แตหากไมรีบ
เดินทางกลับ และสามารถจัดสรรเวลาได การสรุปประเมินผลการเรียนรูจะใหผลดีมาก เนื่องจาก
ผูเรียนยังจําความคิด ประสบการณ และความรูสึกตาง ๆ ไดดี แตถายังสรุปไมไดทันทีจําเปนตองรอ
ไปอีกระยะหนึ่ง ความรูสึก ความคิด และประสบการณบางสวนอาจเลื่อนไปบาง การสรุปผลการเรียนรู 
ทําไดหลายวิธี เชน การใหผูเรียนแตละคนนําเสนอประสบการณและขอมูลท่ีตนไดจากการศึกษาและ
อภิปรายรวมกัน สรุปเปนประเด็นการเรียนรูที่ไดรับและอาจจะประเมินดูวา การเรียนรูที่ไดรับเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด หรือผูสอนอาจใหผูเรียนเขียนเปนรายงาน จัดเปน
นิทรรศการหรือถายทอดความรูและประสบการณที่ไดรับแกผูอื่น (เชน ผูเรียนกลุมอ่ืน ๆ หรือใน 
การจัดประชุมตาง ๆ) อยางไรก็ตามไมวาผูสอนจะใชวิธีใดในการสรุปผลการเรียนรู ผูสอนควรดูแลให
มีการสรุปใหครอบคลุมประเด็นการเรียนรูท้ัง 3 ดาน คือ 1) การเรียนรูในดานความรู (สิ่งท่ีศึกษา) 
2) การเรียนรูในดานเจตคติ 3) การเรียนรูในดานกระบวนการตางๆ (เชน กระบวนการเเสวงหา
ความรู กระบวนการคิด กระบวนการทํางานรวมกับผูอื่น ฯลฯ) 

ขอด ีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา 
1. ขอด ี

1) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรูสภาพความเปน
จริง มีการเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูในหองเรียนและความเปนจริง 

2) เปนวิธีสอนที่สงเสริมการใชทรัพยากรทองถิ่นและชุมชนใหเปนประโยชนตอ
การเรียนรูของผูเรียนและชวยสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

3) เปนวิธีสอนที่เอื้อใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะตาง ๆ จํานวนมาก เชน ทักษะ
การวางแผน ทักษะการประสานงาน ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแสวงหาความรู นอกจากนั้นยัง
สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมตาง ๆ เชน ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความเสียสละ เปนตน 

4) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู ทําใหผูเรียนมี
ความกระตือรือรน และความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น 
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2. ขอจํากัด 
1) เปนวิธีสอนที่ยุงยากสําหรับผูสอนเนื่องจากตองมีการเตรียมการติดตอ

ประสานงาน จัดการ และรับผิดชอบงานหลายดาน 
2) เปนวิธีสอนท่ีมีคาใชจายสูง ใชเวลามาก และมีความเสี่ยง อาจเกิดอันตราย

ระหวางการเดินทางได 
3) เปนวิธีสอนที่อาจเกิดผลไมคุมคา หากการจัดการ และกระบวนการศึกษาไมดี

เทาที่ควร 

3.7  วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 
ความหมาย 

  วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดโดยการจัดผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 4-8 คน และให
ผูเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น เเละประสบการณในประเด็นท่ีกําหนด และ
สรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม 

วัตถุประสงค 
  วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กิจกรรมการเรียนรูอยางทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเเลกเปลี่ยนประสบการณ อันจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องท่ีเรียนกวางขึ้น 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย 
1. มีผูสอนเเละผูเรียน 
2. มีการจัดผูเรียนเปนกลุมยอยๆ กลุมละประมาณ 4-8 คน 
3. มีประเด็นในการอภิปราย 
4. มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก เเละประสบการณกันระหวาง

สมาชิกในกลุมตามประเด็นการอภิปราย 
5. มีการสรุปสาระที่สมาชิกกลุมไดอภิปรายกันเปนขอสรุปของกลุม 
6. มีการนําขอสรุปของกลุมมาใชในการสรุปบทเรียน 
7. มีผลการเรียนรูของผูเรียน 

ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย 
1. ผูสอนจัดผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ กลุมละประมาณ 4-8 คน 
2. ผูสอน/ผูเรียนกําหนดประเด็นในการอภิปราย 
3. ผูเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย 
4. ผูเขียนสรุปสาระท่ีสมาชิกกลุมไดอภิปรายรวมกันเปนขอสรุปของกลุม 
5. ผูสอนเเละผูเรียนนําขอสรุปของกลุมยอยมาใชในการสรุปบทเรียน 
6. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
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เทคนิคเเละขอเสนอแนะตางๆ ในการสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอยใหมีประสิทธิภาพ 
1. การจัดผูเรียนเปนกลุมยอย จํานวนสมาชิกในกลุมยอยควรมีประมาณ 4-8 คน 

จํานวนที่เหมาะสมที่สุดคือระหวาง 4-6 คน คือเปนกลุมท่ีไมเล็กเกินไป และไมใหญเกินไป เพราะถา
กลุมเล็กเกินไป กลุมจะไมไดความคิดที่หลากหลายเพียงพอ ถากลุมใหญเกินไปสมาชิกกลุมจะมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นไดนอยหรือไดไมทั่วถึง การแบงผูเรียนเขากลุม อาจทําโดยวิธีสุม เพ่ือให
ผูเรียนมีโอกาสไดรวมกลุมกับเพื่อนไมซ้ํากัน หรึออาจจัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ เพื่อให
ผูเรียนที่เกงชวยเหลือผูที่เรียนออน หรืออาจจัดผูเรียนเขากลุมจําแนกตามเพศ วัย (ถาผูเรียนมีหลาย
วัย) ความสนใจ ความสามารถหรือเลือกอยางเจาะจงถามปญหาที่มีก็ได ข้ึนกับวัตถุประสงคของผูสอน
และสิ่งที่จะอภิปราย เทคนิคที่ใชในการแบงกลุมมีหลากหลาย เชน ใชการนับหมายเลข ใครนับ
หมายเลขเดียวกันใหรวมกลุมกัน หรือใชการจับสลาก ซึ่งอาจเปนหมายเลข หรือเปนภาพ เปน
ขอความ ผูที่จับฉลากไดเหมือนกัน ใหรวมกลุมกัน หรือใชเกมตาง ๆ เชน เกมคําสั่งจับกลุม โดย
ผูเรียนรําวงตามเสียงเพลงหรือดนตรี เมื่อดนตรีหรือเพลงหยุด ผูสอนจะออกคําสั่งใหผูเรียนจับกลุม
ตามจํานวนท่ีครูสั่ง เชน จับ 4 จับ 6 หรือจับกลุมหญิง 3 ชาย 1 ใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน 
จนกระทั่งในที่สุดครูสั่งใหจับกลุมตามจํานวนท่ีครูตองการ เทคนิคการจัดกลุมจะชวยใหผูเรียนไมเกิด
ความเบื่อหนายในการเเบงกลุม โดยเฉพาะเมื่อครูจําเปนตองเเบงกลุมบอยๆ จะชวยใหผูเรียนรูสึกสนุก
และสนใจท่ีจะเรียนรูในกิจกรรมตอไป เมื่อจัดผูเรียนเขากลุมเเลว ผูสอนควรดูแลใหกลุมจัดที่นั่งภายใน
กลุมใหเรียบรอย ใหอยูในลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน เเละรับฟงกันไดดี นอกจากนั้นในกรณีที่มีหลาย
กลุม ผูสอนควรจัดกลุมใหหางกันพอสมควรเพื่อไมใหเสียงอภิปรายจากกลุมรบกวนกันและกัน 

2. ประเด็นการอภิปราย การอภิปรายจําเปนตองมีประเด็นในการอภิปราย มี
วัตถุประสงคของการอภิปรายที่ชัดเจน ประเด็นการอภิปรายอาจจะมาจากผูสอนหรือผูเรียนก็ได แลวเเต
กรณี การอภิปรายแตละครั้งไมควรมีประเด็นมากจนเกินไป เพราะจะทําใหผูเรียนอภิปรายไดไมเต็มท่ี 

3. การอภิปราย การจัดกลุมอภิปรายมีหลายเเบบ ผูสอนควรเลือกใชใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค ในการอภิปรายที่ดีโดยทั่วไป ควรมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีที่จําเปนในการอภิปราย 
เชน ประธานหรือผูนําในการอภิปราย เลขานุการผูจดบันทึกการประชุม และผูรักษาเวลา เปนตน 
นอกจากนั้นสมาชิกกลุมทุกคนควรมีความเขาใจตรงกันวา ตนมีบทบาทหนาที่ท่ีจะตองชวยใหกลุม
ทํางานใหสําเร็จ มิใชปลอยใหเปนความรับผิดชอบของสมาชิกเพียงบางคน หากสมาชิกกลุมมีความรู
ความเขาใจวา สมาชิกกลุมที่ดีควรทําอะไรบาง เชน ใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ซักถาม โตเเยง 
สนับสนุน ชวยไมใหกลุมออกนอกเรื่อง และสรุป เปนตน การอภิปรายจะเปนไปไดดี ผูสอนจึงควรให
ความรูความเขาใจหรือคําแนะนําแกกลุมกอนการอภิปราย และควรยํ้าถึงความสําคัญของการให
สมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการอภิปรายอยางทั่วถึง ไมใหมีการผูกขาดการอภิปรายโดยผูใด 
ผูหนึ่ง เพราะวัตถุประสงคหลักของการอภิปรายก็คือ การใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยาง
ทั่วถึง และไดรับฟงความคิดเหน็ท่ีหลากหลาย อันจะชวยใหผูเรียนมีความคิดที่ลึกซึ้ง และรอบคอบขึ้น 
การอภิปรายที่ดีควรดําเนินการไปทีละประเด็น จะไดไมเกิดความสับสน และในกรณีที่มีหลายประเด็น 
ควรมีการจํากัดเวลาของการอภิปรายแตละประเด็น มิฉะนั้นการอภิปรายอาจยืดยาว เย่ินเยอ เเละ
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ประเด็นที่อยูทาย ๆ จะไมไดรับการอภิปรายเพราะหมดเวลาเสียกอน ประเด็นการอภิปรายกับเวลาท่ี
ให ควรมีความพอเหมาะกัน 

4. การสรุปผลการอภิปราย กอนท่ีการอภิปรายจะยุติลง กลุมจําเปนตองมี 
การสรุปผลการอภิปราย เพื่อใหใดคําตอบตามประเด็นที่กําหนด ผูสอนควรบอกหรือใหสัญญาณแก
กลุมอภิปรายประมาณ 3-5 นาที กอนหมดเวลา เพ่ือกลุมจะไดสรุปผลการอภิปรายเปนขอสรุปของ
กลุม ซึ่งหลังจากนั้นผูสอนอาจใหแตละกลุมนําเสนอผลการอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน หรือดําเนินการใน
รูปเเบบอื่นตอไป 

5. การสรุปบทเรียน เม่ือการอภิปรายสิ้นสุด ผูสอนจําเปนตองเชื่อมโยงสิ่งที่ผูเรียน
ไดรวมกันคิดกับบทเรียนท่ีกําลงัเรียนรู โดยมีการนําขอสรุปของกลุมมาใชในการสรุปบทเรียนดวย 

ขอด ีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย 
1. ขอด ี

1) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนกลุมใหญมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและมีสวน
รวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางทั่วถึง 

2) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนและผูสอนไดขอมูลเเละความคิดเห็นท่ีหลากหลาย 
ชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีกวางขึ้น 

3) เปนวิธีสอนท่ีชวยสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูเรียน ชวยใหผูเรียน
ไดพัฒนาทักษะตางๆ จํานวนมาก เชน ทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น การโตแยง  
การวิพากษวิจารณ และทักษะการคิด เปนตน 

2. ขอจํากัด 
1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก 
2) เปนวิธีสอนที่ตัองอาศัยสถานท่ีหรือบริเวณท่ีกวางพอจะจัดกลุมใหอภิปรายกัน

ได โดยไมรบกวนกัน 
3) หากผูเรียนไมรูหรือไมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาท่ีของสมาชิกกลุมท่ีดี  

การอภิปรายอาจไมไดผลดี 
4) หากสมาชิกกลุมและผูสอน ไมสามารถควบคุมสถานการณไดดีอาจเกิดปญหา

การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมได 

3.8  วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร (Dramatization) 
ความหมาย 

  วิธีสอนโดยโชการแสดงละคร คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยการใหผูเรียนเเสดงละคร ซึ่งเปนเรื่องราวท่ีตัองการใหผูเรียนได
เรียนรูตามเนื้อหาและบทละครที่ไดกําหนดไวตั้งแตตนจนจบเรื่อง ทําใหเรี่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา เเละ
สามารถทําใหทั้งผูแสดงและผูชมเกิดความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดนาน 
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วัตถปุระสงค 
  วิธีสอนโดยใชการเเสดงละคร เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนเห็นภาพของเรื่องราว
ที่ตัองการเรียนรูประจักษชัดดวยตาตนเอง ทําใหเรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ี
ชัดเจน และจดจําใดนาน 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีบทละคร คือ เรื่องท่ีมีเนื้อหาและบทพูดกําหนดไวเรียบรอยแลวตั้งแตตนจนจบ 
3. มีการแสดงตามบทที่กําหนด หรือการชมและสงัเกตการณแสดง 
4. มีการอภิปรายเก่ียวกับเรี่องราวหรือเนี้อหาการแสดง การแสดงของผูรับ

บทบาทตางๆ 
5. มีการสรุปการเรียนรูของผูเรียนท่ีไดจาการแสดงและชมการแสดง 
6. มีผลการเรียนรูของผูเรียน 

ขั้นตอนสําคัู (ที่ขาดไมได) ของการสอนโดยใชการแสดงละคร 
1. ผูสอน/ผูเรียนเตรียมบทละคร 
2. ผูเรียน ศึกษาบทละครและเลอืก (หรือผูสอนกําหนด) บทบาทที่จะแสดง 
3. ผูเรียนศึกษาบทที่จะแสดงและซอมการแสดง ผูสอนใหคําเเนะนําในการชม

การแสดงแกผูเรียนท่ีเปนผูชม 
4. ผูสอนและผูเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการแสดง เชน เครื่องแตงกาย 

ฉาก เฟอรนิเจอร ฯลฯ 
5. ผูเรียนแสดงหรือชมละคร 
6. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเก่ียวกับการแสดงของผูเลน เรื่องราวหรือเนื้อหา

การเเสดง และสรุปการเรียนรูท่ีไดจากการแสดงละคร 
7. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยการแสดงละครใหมีคุณภาพ 
 การเเสดงละครเพื่อการเรียนรูมีหลายแบบดังนี้ 
 ก. การแสดงละครแบบเปนทางการ หรือการแสดงนาฏการ (dramatization) 

เปนการแสดงละครที่มีการเตรียมบทละครต้ังแตตนจนจบไว และผูแสดงจะตองมีการฝกซอมการ
แสดงกอนการแสดง จนผูแสดงสามารถแสดงไดตามบท และมีการจัดฉากเวทีใหดูสมจริง ตัวอยาง 
การแสดงนาฏการที่นิยมกันมาก ไดแก การแสดงเหตุการณประวัติศาสตรหรือชีวประวัติของบุคคล
สําคัญๆ เปนตน 

 ข. การแสดงละครแบบไมเปนทางการ หรือเรียกสั้นๆ ไดวา เปนการแสดง 
(acting) เรื่องราวหรือเหตุการณสั้นๆ  เฉพาะจุดเฉพาะประเด็น เพ่ือชวยทําใหเรื่องราว/ เหตุการณ/
จุด/ประเด็น เหลานั้นมีความกระจางชัดขึ้น การแสดงแบบนี้ ผูสอนสามารถใชสอนสอดแทรกใน 
การสอนเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดมาก เชน การแสดงวิธีการจัดโตะอาหาร การแสดงพิธีแตงงาน พิธี 
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ทําขวัญ วิธีผายปอด วิธีการชวยเหลือผูประสบอุบัติภัย วิธีการปองกันตัว ตลอดจนการแสดงบทบาท
หนาที่ของบุคคลในอาชีพตางๆ เปนตน 

 ค. การแสดงละครใบ เปนการแสดงท่ีผูแสดงใชการแสดงออกทาทางสื่อ
ความหมายเรื่องราวใหผูชมเขาใจโดยไมใชภาษาพูดเลย แตอาจมีการใชการบรรยายประกอบทาทาง
ไดเพื่อชวยใหผูชมมีความเขาใจมากขึ้น เชน การแสดงละครใบสี่อความหมายเกี่ยวกับปรัชญาใน 
การดํารงชีวิต ความคับของใจ การเเกปญหาตางๆ เปนตน 

 ง. การแสดงละครเลียนแบบ เปนการแสดงที่ผูแสดงพยายามแสดงลักษณะ
ทาทางเลียนเเบบบุคคล สัตว หรือสิ่งของตาง ๆ เชน การแสดงละครเลียนแบบดารา นักรอง นักพูด ที่
มีช่ือเสียง การแสดงทาทางและเสยีงรองเลียนแบบสัตวตางๆ เชน สุนัข แมว สิงโต นกตางๆ หรืออาจ
แสดงเลยีนแบบกลไกทํางานของสิ่งของตางๆ เชน หุนยนต รถไฟ รลเมล เครื่องบิน เปนตน 

 จ. การแสดงละครลอเลียน เปนการเเสดงละครท่ีมีเนื้อหาสาระเสียดสีบุคคล 
สังคม เรื่องราว หรือเหตุการณตางๆ เพื่อเนนเจตคติ คานิยม หรือพฤติกรรมใดๆ ท่ีตองการให
เกิดขึ้นแกผูเรียน โดยการแสดงถึงความไมชอบดวยเหตุและผลของสิ่งนั้น เชน การแสดงละคร
ลอเลียนพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมือง การแสดงละครลอเลียนเรื่องราวหรือเหตุการณ 
ทางสงัคม เปนตน 

 ฉ. การแสดงการเชิดหุนละคร เปนการแสดงที่ผูแสดงใชหุนหรือวัสดุอ่ืนๆ 
เปนตัวเเทนในการแสดงออก ผูแสดงจะไมปรากฏกายหรือแสดงพฤติกรรมตางๆ ใหเห็น แตจะเชิด
ตัวหุนใหแสดงตามท่ีตนปรารถนา ซึ่งก็คือ การเชิดหุนใหแสดงตามบทและเรื่องราวท่ีไดเตรียมไว  
หุนท่ีใชในการแสดงมีมากมายหลายประเภท เชน หุนกระบอก หุนนิ้วมือ หุนสวมมือ หุนเสียบไม  
หุนหนังตะลุง หุนดิน เปนตน หุนดังกลาวอาจเปนหุนรูปคน หุนรูปสัตว หรือหุนรูปสิ่งของตางๆ  
หุนเหลานี้เปนตัวแทนในการแสดงออกทางทาทางของผูแสดง แตผูแสดง (ผูเชิดหุน) ยังเปน 
ผูแสดงออกทางบทพูดอยูหรือในบางกรณีที่ผูเชิดหนยังไมชํานาญอาจมีผูแสดงหลายคน เชน คนหนึ่ง
เปนผูเชิดหุน อีกคนหนึ่งปนผูพากษ ผูแสดงบทพูดอาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได แลวแต
ความสามารถของผูแสดง  

การแสดงละครไมวาจะเปนแบบใด หากจะใหมีประสิทธิภาพ คือ ผูเรียนเกิด 
การเรียนรูตามวัตถุประสงค ผูสอนควรมีการเตรียมการและดําเนินการอยางเหมาะสม ดังนี ้

การเตรียมบทละคร  
   ผูสอนและผูเรียนควรมีการอภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการที่จะใชละคร
เปนวิธีการเพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผูเรียนควรมีบทบาทในการเลือกเรื่องราว
ที่จะแสดง ผูสอนอาจเตรียมบทละครใหผูเรียนแสดง โดยตองเตรียมเนื้อหาการแสดงต้ังแตตนจนจบ 
และตองเตรียมบทละคร คือ บทพูดของตัวละครตางๆ หรืออาจใหผูเรียนชวยกันเขียน ซึ่งในทั้งสอง
กรณี ท้ังผูสอนและผูเรียนจําเปนตองศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือใหได
เนื้อหา/เรื่องราว ท่ีตรงกับความเปนจริงใหมากท่ีสุด และอาจจําเปนตองแสวงหาบุคคลผูมี
ประสบการณ หรือความเช่ียวชาญในเรื่องนั้นมาใหคําปรึกษา เชน การเเสดงละครทางประวัติศาสตร 
การแสดงละครทางวรรณคดี เปนตน 
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   การแสดงละครที่ใชเปนวิธีสอนนี้จะแตกตางจากการแสดงละครที่เปน
ศิลปะการแสดง การใชละครในการเรียนรู ไมจําเปนตองจัดทําทุกสิ่งทุกอยางใหสมบูรณเหมือน 
ความเปนจริง แตตองพิถีพิถันในจุดท่ีผูสอนตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จุดนั้นจะตองเดนชัด 
การเเสดงในจุดนั้นตองเห็นสาระที่ตองการชัดเจน องคประกอบอื่นๆ ท่ีเปนสวนเสริม ไมจําเปนตอง
จัดใหสมบูรณ แตควรจะตรงตามความเปนจริง ผิดกับละครท่ีเปนศิลปะการแสดงซึ่งจะตองจัดทําทุก
สิ่งใหสมบูรณตามความเปนจริง 

การศึกษาบทละคร และเลือกบทบาทที่จะแสดง  
   ผูสอนและผูเรียนควรชวยกันเลือกวาใครควรจะแสดงบทอะไรโดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความสามารถของผูเรียนกับบทท่ีจะแสดง ควรจะเลือกผูท่ีมีบุคลิกลักษณะ 
ตรงกับเรื่อง และมีความสามารถท่ีจะตีบทแตก คือ เลนไดดี เลนไดตรงกับเนื้อหาของเรื่องมากท่ีสุด 
เนื่องจากการแสดงละครเนนท่ีการใหผูเรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวที่ตรงกับเรื่องราวและความเปนจริง
มากที่สดุ ดังนั้นผูแสดงควรมีความเต็มใจที่จะแสดง เพ่ือใหการแสดงออกมาดีที่สุด 

การศึกษาบท ซอมการการแสดง เตรียมผูชม และเตรียมวัสดุอุปกรณ 
สําหรับการแสดง  
  เมื่อไดตัวแสดงแลว ผูแสดงแตละคนตองศึกษาเรื่องราว และบทของตนเปน
พิเศษ ตองพยายามจําบทของตนใหคลอง เพื่อการแสดงจะไดไมติดขัด และจะตองมีการฝกซอม 
การแสดงรวมกัน ในบางกรณีหลังการฝกซอมอาจจําเปนตองมีการเปลี่ยนตัวแสดง หากพบวา ผูที่
เลือกไว ไมสามารถแสดงไดดี โดยปกติ การสอนดวยวิธีนี้ ผูเขียนจะไมไดแสดงท้ังหมด ผูที่ไมเเสดง
จะเปนผูชมการแสดง และผูชวยจัดการแสดง เชน ทําหนาที่กํากับการแสดง บอกบท ชวยจัดฉาก  
เเตงตัวผูแสดงชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการแสดง เปนตน 
 ดังนั้น ผูสอนจึงควรจัดแบงงานตามความสนใจและความสามารถของผูเรียน 
และใหคําแนะนําในการชมละครวา ควรสังเกตและใหความสนใจเปนพิเศษในเรื่องอะไรบาง จุดไหนบาง 
 การแสดงละครและชมละคร  
   เมื่อทุกอยางพรอมแลว จึงเริ่มการแสดง ในขณะแสดงผูสอนและผูชมไมควร
ขัดการแสดงกลางครนั และควรใหกําลังใจผูแสดงโดยการตั้งใจชมการแสดง ปรบมือใหักําลังใจ ผูชม
ควรตั้งใจสังเกตการแสดงในจุดสําคัญที่ครูใหคําแนะนําเปนพิเศษ และอาจจดบันทึกสิ่งท่ีสังเกตไวเพ่ือ
กันลืม ผูแสดงก็ควรแสดงใหสมบทบาทมากที่สุด 
 การอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู  
   เนื่องจากวัตถุประสงคของการแสดงละคร มุงท่ีจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับเรื่องราวที่แสดง ผูสอนใชการแสดงเปนวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวนั้นๆ โดย
ไดเห็นเปนภาพและการกระทําจริง ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจ และจดจําเรื่องนั้นไดอยางดีและ
จดจําไดนานจึงควรสะทอนเรื่องราวความเปนจริงนั้นใหเห็นชัด การอภิปรายเพื่อการเรียนรูเรื่องราวที่
แสดงออกมาและการแสดงของผูแสดงวา สามารถแสดงไดสมจริงเพียงใด 

ขอดแีละขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร 
1. ขอดี 
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1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นสิ่งที่เรียนมีชีวิตขึ้นมา ทําใหการเรียนรูมี
ความเปนจริง และมีความหมายสําหรับผูเรียน 

2) เปนวิธสีอนท่ีชวยหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนานมีสวนรวมในการเรียนรูสงู 
3) เปนวิธีสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ จํานวนมาก เชน 

ทักษะการพูด การเขียน การแสดงออก การจัดการ การเเสวงหาขอมูลความูร และการทํางานรวมกัน
เปนกลุม เปนตน 

2. ขอจํากัด 
1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก ตองมีการจัดเตรียมบทละคร และการแสดงท่ี

ยุงยาก 
2) เปนวิธีสอนที่ตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องแตงกาย ประกอบการแสดงซึ่ง

อาจทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น 
3) เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยการแสวงหาขอมูลท่ีถูกตองมาใชในการเขียนบท 

หากผูสอนไมมีขอมูลเพียงพอ หรือไมสามารถแสวงหาขอมูลท่ีตองการได จะทําใหเรื่องราวหรือ 
การแสดงไมสมบูรณ 

3.9  วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) 
ความหมาย 

  วิธีสอนโดยใชการเเสดงบทบาทสมมติ คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดโดยการใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณซึ่งมี
ความใกลเคียงกับความเปนจริง เเละแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของตน และนําเอาการแสดงออก
ของผูแสดง ทั้งทางดานความรู ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมท่ีสังเกตพบมาเปนขอมูลใน 
การอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค 
  วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ เปนวิธีการท่ีมุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรู 
การเอาใจเขามาใสใจเรา เกิดความเขาใจในความรูสึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผูอ่ืน หรือเกิด
ความเขาใจในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตนเเสดง 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน 
1. มีผูสอนเเละผูเรียน 
2. มีสถานการณสมมติและบทบาทสมมติ 
3. มีการแสดงบทบาทสมมติ 
4. มีการอภิปรายเก่ียวกับความรู ความคิด ความรูสึก เเละพฤติกรรมที่แสดงออก

ของผูแสดง และสรุปการเรียนรูท่ีไดรับ 
5. มีผลการเรียนรูของผูเรียน 

ขั้นตอนสําคัญ (ขาดไมได) ของการสอน 
1. ผูสอน/ผูเรียน นําเสนอสถานการณสมมติและบทบาทสมมต ิ
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2. ผูสอน/ผูเรียนเลือกผูแสดงบทบาท 
3. ผูสอนเตรียมผูสังเกตการณ 
4. ผูเรียนเเสดงบทบาท และสังเกตพฤติกรรมที่เเสดงออก 
5. ผูสอนและผูเรียน อภิปรายเกี่ยวกับความรู ความคิด ความรูสึก เเละพฤตกรรมที่

แสดงออกของผูแสดง 
6. ผูสอนและผูเรียนสรุปการเรียนรูที่ไดรับ 
7. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ  ในการใชวิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. การเตรียมการ ผูสอนกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะไหชัดเจน และสราง
สถานการณเเละบทบาทสมมติที่จะชวยสนองวัตถุประสงคนั้น สถานการณและบทบาทสมมติท่ีกําหนด
ขึ้นควรมีความใกลเคียงกับความเปนจริง สวนจะมีรายละเอียดมากนอยเพียงใดขึ้นกับวัตถุประสงค 
ผูสอนอาจใชบทบาทสมมติแบบละคร ซึ่งจะกําหนดเรื่องราวใหเเสดงแตไมมีบทให ผูสวมบทบาท
จะตองคิดเเสดงเอง หรืออาจใชบทบาทสมมติแบบแกปญหา ซึ่งจะกําหนดสถานการณที่มีปญหาหรือ
ความขัดแยงใหและอาจใหขอมูลเพิ่มเติมมากบางนอยบางซึ่งผูสวมบทบาทจะใชขอมูลเหลานั้นใน 
การแสดงออกและแกปญหาตามความคิดของตน 

2. การเริ่มบทเรียน ผูสอนสามารถกระตุนความสนใจของผูเรียนไดหลายวิธี 
เชน โยงประสบการณใกลตัวผูเรียน หรือประสบการณที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนครั้งกอนๆ เขาสู
เรื่องท่ีจะศึกษา หรืออาจใชวิธีเลาเรื่องราวหรือสถานการณสมมติที่เตรียมมา แลวทิ้งทายดวยปญหา 
เปนการกระตุนใหผูเรียนอยากคิด อยากติตตาม หรืออาจใชวิธีชี้เเจงใหผูเรียนเห็นประโยชนจาก 
การเขารวมแสดงเเละชวยกันคิดแกปญหา 

3. การเลือกผูแสดง ควรเลือกใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการแสดง เชน 
เลือกผูแสดงที่มีลักษณะเหมาะสมกับบทบาท เพื่อชวยใหการแสดงเปนไปอยางราบรื่นตาม
วัตถุประสงคไดอยางรวดเร็ว หรือเลือกผูแสดงที่มีลักษณะตรงกันขามกับบทบาทที่กําหนดใหเพ่ือชวย
ใหผูเรียนคนนั้นไดรับประสบการณใหม ไดทดลองเเสดงพฤติกรรมใหมๆ และเกิดความเขาใจใน
ความรูสึกและพฤติกรรมของผูท่ีมีลักษณะตางไปจากตน หรืออาจใหผูเรียนอาสาสมัคร หรือเจาะจง
เลือกคนใดคนหนึ่ง ดวยวัตถุประสงคที่ตองการชวยใหบุคคลนั้นเกิดการเรียนรู เมื่อไดผูแสดงเเลว 
ควรใหเวลาผูแสดงเตรียมการแสดง โดยอาจใหฝกซอมบางตามความจําเปน 

4. การเตรียมผูสังเกตการณ หรือผูชม ผูสอนควรเตรียมผูชม และทําความ
เขาใจกับผูชมวา การเเสดงบทบาทสมมตินี้ จัดขึ้นมิใชมุงท่ีความสนุก แตมุงท่ีจะใหเกิดการเรียนรูเปน
สําคัญ ดังนั้นจึงควรชมดวยความสังเกต ผูสอนควรใหคําเเนะนําวาควรสังเกตอะไรและควรบันทึก
ขอมูลอยางไร และผูสอนอาจจัดทําแบบสงัเกตการณใหผูชมใชในการสังเกตดวยก็ได 

5. การแสดง กอนการแสดงอาจมีการจัดฉากการแสดงใหดูสมจริง ฉาก 
การแสดงอาจเปนฉากงาย ๆ หรืออาจจะจัดใหดูสวยงาม แตไมควรจะใชเวลามาก และควรคํานึงถึง
ความประหยัดดวย เมื่อทุกฝายพรอมแลว ผูสอนใหเริ่มการแสดง และสังเกตการแสดงอยางใกลชิด 
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ไมควรมีการขัดการแสดงกลางคัน นอกจากกรณีที่มีปญหาเมื่อการแสดงออกนอกทาง ผูสอนอาจ
จําเปนตองใหคําแนะนําบาง เมื่อการแสดงดําเนินไปพอสมควรแลว ผูสอนควรตัดบท ยุติการแสดง ไม
ควรใหการแสดงยืดยาว เยิ่นเยอ จะทําใหผูชมเกิดความเบื่อหนาย การตัดบทควรทําเมื่อเห็นวา 
การแสดงไดใหขอมูลแกกลุมเพียงพอท่ีจะนํามาวิเคราะหและอภิปรายเพื่อใหเกิดการเรียนรูตรงตาม
วัตถุประสงค หรือตัดบทเม่ือการแสดงเริ่มยืดเยื้อ หรือเมื่อผูชมพอจะเดาไดวา เรื่องราวจะดําเนินตอไป
อยางไร หรือในกรณีท่ีผูแสดงเกิดอารมณสะเทือนใจมากเกินไปจนแสดงตอไปไมได ควรตัดบททันท ี

6. การวิเคราะหอภิปรายผลการแสดง ขั้นนี้เปนข้ันสําคัญมาก เพราะเปนข้ันที่
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค เทคนิคที่จําเปนสําหรับการอภิปรายในชวงนี้มี
หลายประการ ที่สาคัญคือการสัมภาษณความรูสึกเเละความคิดของผูแสดงและจดบันทึกไวบน
กระดานตอจากนั้นจึงสัมภาษณผูชมหรือผูสังเกตการณถึงขอมูลที่สังเกตไดผูสอนควรจดบันทึกขอมูล
เหลานี้บนกระดาน เพ่ือชวยใหผูเรียนเห็นประเด็นในการอภิปรายและสรุป ตอจากนั้น จึงใหทุกฝาย
รวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นการเรียนรู สิ่งสําคัญมากที่ผูสอนพึงคํานึงใน 
การอภิปรายก็คือ การใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติก็เพื่อวัตถุประสงคท่ีจะใชบทบาทเปนเครื่องมือใน
การดึงความรูสึกนึกคิด การรับรู เจตคติหรืออคติตาง ๆ ที่ซอนอยูในสวนลึกของผูแสดงออกมาเพ่ือ
เปนขอมูลในการเรียนรู ดังนั้นการอภิปรายจึงตองมุงเนนและอภิปรายในเรื่องของพฤติกรรมที่ผูสวม
บทบาทแสดงออก และความรูสึกที่เปนเหตุผลักดันใหเกิดการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา การซักถาม 
จึงควรมุงประเด็นไปท่ีวาผูแสดงไดแสดงพฤติกรรมอะไรบาง ทําไมจึงแสดงพฤติกรรมเชนนั้น และ
พฤติกรรมนั้นกอใหเกิดผลอะไรตามมา การอภิปรายไมควรมุงประเด็นไปท่ีการแสดงของผูสวม
บทบาทวา แสดงไดด-ีไมดี เพียงใด เพราะนอกจากจะเปนการอภิปรายที่ผิดวัตถุประสงคแลว ยังอาจ
ทําใหผูแสดงเสียความรูสกึได 

ในกรณีที่การอภิปรายเปนไปอยางมีประสทธิภาพ และผูเรียนเสนอแนะแนวคิด
และแนวทางอื่นๆ เพ่ิมเติมแตกตางไปจากที่ผูสวมบทบาทแสดง ผูสอนอาจใหมีการเเสดงและ 
การอภิปรายเพิ่มเติม เเละสรุปบทเรียนอีกครั้งหนึ่ง 

ขอดแีละขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติ 
1. ขอดี 

1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจความรูสึกและพฤติกรรมของผูอ่ืน 
ไดเรียนรูการเอาใจเขามาใสใจเรา เกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง 

2) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ
เเละพฤติกรรมของตน 

3) เปนวิธีสอนที่ชวยพัฒนาทักษะในการเผชิญสถานการณ ตัดสินใจ เเละ
แกปญหา 

4) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหการเรียนการสอนมีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง 
5) เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมาก ผูเรียนไดเรียนรู

อยางสนุกสนาน และการเรียนรูมีความหมายสําหรับผูเรียน เพราะขอมูลมาจากผูเรียนโดยตรง 
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2. ขอจํากัด 
1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามากพอสมควร 
2) เปนวิธีสอนท่ีตองอาศัยการเตรียมการเเละการจัดการอยางรัดกุม หากจัด 

การไมดีพอ อาจเกิดความยุงยากสับสนขึ้นได 
3) เปนวิธีสอนท่ีตองอาศัยความไวในการรับรู (sensitivity) ของผูสอน หาก

ผูสอนขาดคุณสมบัตินี้ ไมรับรูปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนบางคน และไมไดแกปญหาแตตนอาจเกิดเปน
ปญหาตอเนื่องไปได 

4) เปนการสอนท่ีตองอาศัยความสามารถของครูในการแกปญหา เนื่องจาก 
การเเสดงของผูเรียนอาจไมเปนไปตามความคาดหมายของผูสอน ผูสอนจะตองสามารถแกปญหาหรือ
ปรับสถานการณและประเด็นใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได 

3.10 วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง (case) 
ความหมาย 

วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง คือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด 
การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเปนจริงและตอบ
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แลวนําคําตอบเเละเหตุผลที่มาของคําตอบนั้นมาใชเปนขอมูลใน 
การอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

วัตถุประสงค 
วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง เปนวิธีการท่ีมุงใหผูเรียนฝกฝนการเผชิญและแกปญหา

โดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนคิดวิเคราะห และเรียนรูความคิดของ
ผูอ่ืน ชวยใหผูเรียนมีมุมมองท่ีกวางขึ้น 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีกรณีเรื่องท่ีคลายกับเหตุการณจริง 
3. มีประเด็นคําถามใหคิดพิจารณาหาคําตอบ 
4. มีคําตอบท่ีหลากหลาย คําตอบไมมีถูกผิดอยางชัดเจนหรือเเนนอน 
5. มีการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพการณ ปญหา มุมมอง และวิธีการแกปญหาของ

ผูเรียน และสรุปการเรียนรูที่ใดรับ 
6. มีผลการเรียนรูของผูเรียน 

ขั้นตอนสําคัญ (ทีขาดไมได) ของการสอน 
1. ผูสอน/ผูเรียนนําเสนอกรณีตัวอยาง 
2. ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง 
3. ผูเรียนอภิปรายประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบ 
4. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายคําตอบ 
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5. ผูสอนเเละผูเรียนอกิปรายเกี่ยวกับปญหาและวิธีเเกปญหาของผูเรียน เเละสรุป
การเรียนรูท่ีไดรับ 

6. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 
เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชกรณีตวัอยางใหมีประสิทธิภาพ 

1. การเตรียมการ กอนการสอน ผูสอนจําเปนตองเตรียมกรณีตัวอยางใหพรอม 
กรณีตัวอยางที่เหมาะสมจะตองมีสาระซึ่งจะชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค มี
ลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง กรณีที่นํามาใชสวนใหญมักเปนเรื่องที่มีสถานการณปญหาขัดเเยง 
ซึ่งจะชวยกระตุนความคิดของผูเรียน หากไมมีสถานการณที่เปนปญหาขัดแยง ผูสอนอาจใชวิธีการตั้ง
ประเด็นคําถามที่ทาทายใหผูเรียนคิดก็ได ผูสอนอาจนําเรื่องจริงมาเขียนเปนกรณีตัวอยางหรืออาจใช
เรื่องจากหนังสือพิมพ ขาว และเหตุการณ รวมท้ังจากสื่อตางๆ เชน ภาพยนตร โทรทัศน วีดิทัศน เปน
ตน เมื่อไดกรณีท่ีตัองการแลวผูสอนจะตองเตรียมประเด็นคําถามสําหรับการอภิปรายเพื่อนําไปสู 
การเรียนรูท่ีตองการ 

2. การนําเสนอกรณีตัวอยาง ผูสอนอาจเปนผูนําเสนอกรณีตัวอยาง หรืออาจใชเรื่อง
จริงจากผูเรียนเปนกรณีตัวอยางก็ใด (แตครูตองมีความชํานาญในการวิเคราะหกรณีตัวอยางนั้น และ
ตั้งประเด็นคําถามไดเร็ว) วิธีการนําเสนอทําไดหลายวิธี เชน การพิมพเปนขอมูลมาใหผูเรียนอาน  
การเลากรณีตัวอยางใหฟง หรือนําเสนอโดยใชสื่อ เชน สไลด วีดิทัศน ภาพยนตร หรืออาจใหผูเรียน
แสดงเปนละครหรือบทบาทสมมติก็ได 

3. การศึกษากรณีตัวอยางและการอภิปราย ผูสอนควรแบงผูเรียนเปนกลุมยอย
และใหเวลาอยางเพียงพอในการศึกษากรณีตัวอยาง และคิดหาคําตอบ ไมควรใหผูเรียนตอบประเด็น
คําถามทันท ีผูเรียนแตละคนควรมีคําตอบของตนเตรียมไวกอน แลวจึงรวมกันอภิปรายเปนกลุม และ
นําเสนอผลการอภิปรายระหวางกลุม เปนการแลกเปลี่ยนกัน ผูสอนพึงตระหนักวาการสอนโดยใชกรณี
ตัวอยางนี้ มิไดมุงที่ความถูกตองของคําตอบ คําถามสําหรับการอภิปรายนี้ ไมมีคําตอบท่ีถูกหรือผิด
อยางชัดเจนแนนอน เเตตองการใหผูเรียนเห็นคําตอบและเหตุผลท่ีหลากหลาย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมี
ความคิดที่กวางขึ้น มองปญหาในแงมุมที่หลากหลายขึ้น อันจะชวยใหการตัดสินใจมีความรอบคอบข้ึน 
ดวยเหตุนี้การอภิปรายจึงควรมุงความสนใจไปที่เหตุผลหรือที่มาท่ีผูเรียนใชในการแกปญหาเปนสาํคัญ 

ขอดแีละขอจํากัด 
1. ขอดี 

1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดแกปญหา ชวยใหผูเรียนมีมุมมองท่ีกวางขึ้น 

2) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริงและได
ฝกแกปญหาโดยไมตองเสี่ยงกับผลท่ีจะเกิดขึ้น ชวยใหเกิดความพรอมที่จะแกปญหาเมื่อเผชิญปญหา
นั้นในสถานการณจริง 

3) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนสูง สงเสริมปฏิสัมพันธ
ระหวางผูเรียน และสงเสริมการเรียนรูจากกันและกัน 
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4) เปนวิธีสอนท่ีใหผลดีมากสําหรับกลุมผูเรียนที่มีความรูและประสบการณ
หลากหลายสาขา 

2. ขอจํากัด 
1) หากกลุมผูเรียนมีความรูและประสบการณไมแตกตางกัน การเรียนรูอาจไม

กวางเทาที่ควร เพราะผูเรียนมักมีมุมมองคลายกัน 
2) แมปญหาและสถานการณจะใกลเคียงกับความเปนจริง แตก็ไมไดเกิดขึ้นจริงๆ 

กับผูเรียน ความคิดในการแกปญหาจึงมักเปนไปตามเหตุผลที่ถูกที่ควร ซึ่งอาจไมตรงกับการปฏิบัติจริงได 

3.11 วิธีสอนโดยใชเกม (Game) 
ความหมาย 
วิธีสอนโดยใชเกม คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยการใหผูเรียนเลนเกมตามกติกา และนําเนื้อหาและขอมูลของเกม 
พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลนเกมของผูเรียนมาใชในการอภิปราย เพื่อสรุปการเรียนรู 

วัตถุประสงค 
วิธีสอนโดยใชเกม เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยางสนุกสนาน

และทาทายความสามารถ โดยผูเรียนเปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง เปนวิธีการท่ีเปด
โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสูง 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธสอน 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีเกม และกติกาการเลน 
3. มีการเลนเกมตามกติกา 
4. มีการอภิปรายเก่ียวกับผลการเลน วิธีการเลน เเละพฤติกรรมการเลน

ของผูเลนหลงัการเลน 
5. มีผลการเรียนรูของผูเรียน 

ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน 
1. ผูสอนนําเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเลน และกติกาการเลน 
2. ผูเรียนเลนเกมตามกติกา 
3. ผูสอนเเละผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเลนและวิธีการหรือพฤติกรรม 
4. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชเกมใหมีประสิทธิภาพ 
1. การเลือกและนําเสนอเกม เกมท่ีนํามาใชในการสอนสวนใหญจะเปน

เกมท่ีเรียกวา  “เกมการศึกษา” คือเปนเกมที่มีวัตถุประสงค มุงใหผูเลนเกิดการเรียนรูตาม
วัตถุประสงค มิใชเลนเพียงเพื่อความสนุกสนานเทานั้น อยางไรก็ตาม ผูสอนอาจมีการนําเกมที่เลนกัน
เพ่ือความบันเทิงเปนสําคัญมาใชในการสอน โดยนํามาเพิ่มขั้นตอนสําคัญ คือ การวิเคราะหอภิปราย
เพื่อการเรียนรู เกมที่ไดรับการออกแบบใหเปนเกมการศึกษาโดยตรงมีอยูดวยกัน 3 ประเภท คือ  
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 1) เกมแบบไมมีการแขงขัน เชน เกมการสื่อสาร เกมการตอบคําถาม 
เปนตน  

 2) เกมแบบแขงขัน มีผูแพ ผูชนะ เกมสวนใหญจะเปนเกมแบบนี ้
เพราะการแขงขันชวยใหการเลนเพื่อความสนุกสนานมากขึ้น และ  

 3) เกมจําลองสถานการณ(simulation game) เปนเกมที่จําลองความ
เปนจริง สถานการณจริง ซึ่งผูเลนจะตองคิดตัตสินใจจากขอมูลท่ีมี และไดรับผลของการตัดสินใจ 
เหมือนกับท่ีควรจะไดรับในความเปนจริง เกมแบบนี้มีอยู 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเปนการจําลอง
ความเปนจริงลงมาเลนในกระดานหรือบอรด เรียกวาบอรดเกม (board game) เชน เกมเศรษฐี เกม
มลภาวะเปนพษ (pollution) เกมแกปญหาความขัดแยง (conflict resolution) อีกลักษณะหนึ่งเปน
เกมสถานการณท่ีจําลองสถานการณและบทบาทขึ้นใหเหมือนความเปนจริง และผูเลนจะตองลงไปเลน
จริงๆ โดยสวมบทบาทเปนคนใดคนหนึ่งในสถานการณนั้น เกมเเบบนี้อาจใชเวลาเลนเพียง 2-3 
ชั่วโมง หรือใชเวลาเปนวันหรือหลาย ๆ วันติดตอกัน หรือแมกระทั่งเลนกันตลอดภาคเรียน เปนการ
เรียนรูท้ังรายวิชาเลยก็มี ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีช้ันสูงไดพัฒนากาวหนาไปมาก จึงเกิดเกมจําลอง
สถานการณในรูปแบบใหมๆ ขึ้นคือ คอมพิวเตอรเกม (computer game) ซึ่งเปนเกมจําลอง
สถานการณที่ผูเลนสามารถควบคุมการเลนผานทางคอมพิวเตอรได ปจจุบันเกมแบบนี้ไดรับ 
ความนิยมสงูมาก 

การเลือกเกมเพื่อนํามาใชสอนทําไดหลายวิธี ผูสอนอาจเปนผูสรางเกมขึ้นให
เหมาะกับวัตถุประสงคของการสอนของตนก็ได หรืออาจนําเกมที่มีผูสรางข้ึนแลว มาปรับดัดแปลงให
เหมาะกับวัตถุประสงคตรงกับความตองการของตน หากผูสอนตองการสรางเกมขึ้นใชเอง ผูสอน
จําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีสรางและจะตัองทดลองใชเกมท่ีสรางหลาย ๆ ครั้ง 
จนกระทั่งแนใจวา สามารถใชไดผลดีตามวัตถุประสงค หากเปนการดัดแปลง ผูสอนจําเปนตองศึกษา
เกมนั้นใหเขาใจกอน แลวจึงดัดแปลงเเละทดลองใชกอนเชนกัน สําหรับการนําเกมการศึกษามาใชเลย
นั้น ผูสอนจําเปนตองศึกษาเกมนั้นและลองเลนเกมนั้นกอน เพื่อจะไดเห็นประเด็นและขอขัดของตาง 
ๆ อันจะชวยใหผูสอนมีการเตรียมการปองกันหรือแกไขไวลวงหนา ชวยใหการเลนจริงของผูเรียน
เปนไปอยางราบรื่น สวนคอมพิวเตอรเกมนั้น ผูสอนจําเปนตองมีทั้งซอฟตแวร (software) และ
ฮารดแวร (hardware) คือตัวเกมและเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียน จึงจะสามารถเลนได 

ในกรณีท่ีผูสอนตองการเลือกเกมที่มีผูจัดทําเเละเผยแพรแลว (published 
game)มาใช ผูสอนจําเปนตองแสวงหาแหลงขอมูลวา มีใครทําอะไรไวบางแลว ซึ่งในปจจุบันเกม
ประเภทนี้มีเผยแพรและวางจําหนายในทองตลาดจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญแลว เปนผลงานท่ีจัดทําขึ้น
ในตางประเทศ สิ่งสําคัญซึ่งผูสอนพึงตระหนักในการเลือกใชเกมจําลองสถานการณก็คือ เกมจําลอง
สถานการณที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ ยอมจําลองความเปนจริงของสถานการณในประเทศนั้น ซึ่งจะมี
ความแตกตางไปจากสถานการณในประเทศไทย ดังนั้น ผูสอนจึงควรชี้แจงใหผูเรียนเขาใจ หรือไมก็
จําเปนตองดัดแปลงหรือตัดทอนสวนท่ีแตกตางออกไป หากสามารถทําได 

2. การชี้แจงวิธีการเลนและกติกาการเลน เนื่องจากเกมแตละเกมมีวิธีการเลน 
และกติกาการเลนท่ีมีความยุงยากซับซอนมากนอยแตกตางกัน ในกรณีที่เกมนั้นเปนเกมงายๆ มีวิธี
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เลนและกติกาไมซับซอน การชี้แจงก็ยอมทําไดงาย แตถาเกมนั้นมีความซับซอนมากการช้ีแจงก็จะทํา
ไดยากขึ้น ผูสอนควรจัดลําดับขั้นตอนและใหรายละเอียดที่ชัดเจนโดยอาจตองใชสื่อเขาชวย หรืออาจ
ใหผูเรียนซอมเลนกอนการเลนจริง 

  กติกาการเลน เปนสิ่งท่ีสําคัญมากในการเลนเกม เพราะกติกานี้จะตั้งขึ้นเพื่อ
ควบคุมใหการเลนเปนไปตามวัตถุประสงค ผูสอนควรศึกษากติกาการเลน และวิเคราะห (หากเกม
ไมไดใหรายละเอียดไว) กติกาวา กติกาแตละขอมีขึ้นดวยวัตถุประสงคอะไร และควรดูแลใหผูเลน
ปฏิบัติตามกติกาของการเลนอยางเครงครัด 

3. การเลนเกม กอนการเลน ผูสอนควรจัดสถานท่ีของการเลนใหอยูในสภาพที่
เอ้ือตอการเลน ไมเชนนั้น อาจจะทําใหการเลนเปนไปอยางติดขัดและเสียเวลา เสียอารมณ การเลน
ควรเปนไปตามลําดับขั้นตอน และในบางกรณีตองควบคุมเวลาในการเลนดวย ในขณะที่ผูเรียนกําลัง
เลนเกม ผูสอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเลนของผูเรียนอยางใกลชิด และควรบันทึกขอมูลท่ีจะ
เปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนไว เพ่ือนําไปใชในการอภิปรายหลังการเลน หากเปนไปได
ผูสอนควรมอบหมายผูเรียนบางคนใหทําหนาที่สังเกตการณการเลนและควบคุมกติกาการเลนดวย 

4. การอภิปรายหลังการเลน ข้ันตอนนี้เปนข้ันที่สําคัญมาก หากขาดขั้นตอนนี ้
การเลนเกมก็คงไมใชวิธีสอน แตเปนเพียงการเลนเกมธรรมดาๆ จุดเนนของเกมอยูท่ีการเรียนรู
ยุทธวิธีตางๆ ท่ีจะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไปใหถึงเปาหมาย ผูสอนจําเปนตองเขาใจวาจุดเนนของ 
การใชเกมในการสอนนั้น ก็เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคการใชเกมในการสอนโดย
ทั่วๆ ไป มีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1) ฝกฝนเทคนิคหรือทักษะตางๆ ท่ีตองการ (ใชยุทธวิธีการเลนที่สนุก 
และการแขงขันมาเปนเครื่องมือในการใหผูเรียนฝกฝนทักษะตางๆ)  

2) เรียนรูเนื้อหาสาระจากเกมนั้น (ในกรณีที่เกมนั้นเปนเกมการศึกษา) 
3) เรียนรูความเปนจริงของสถานการณตางๆ (ในกรณีท่ีเกมนั้นเปน

เกมจําลองสถานการณ)  
ดังนั้นการอภิปราย จึงควรแบงประเด็นไปตามวัตถุประสงคของการสอน

นั้นๆ กลาวคือ ถาการใชเกมนั้นมุงเพียงเปนเครื่องมือฝกทักษะใหผูเรียน การอกิปรายก็ควรมุงไปท่ี
ทักษะนั้น ๆ วาผูเรียนไดพัฒนาทักษะนั้นเพียงใด ประสบความสําเร็จตามตองการหรือไม และจะมีวิธี
ใดที่จะชวยใหประสบความสําเร็จมากขึ้นแตถามุงเนื้อหาสาระจากเกมก็ควรอกิปรายในประเด็นที่วา
ผูเรียนไดเรียนรูเนี้อหาสาระอะไรจากเกมบาง รูไดอยางไร ดวยวิธีใด มีความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้น
อยางไร ไดความเขาใจนั้นมาจากการเลนเกมตรงสวนใด เปนตน ถามุงการเรียนรูความเปนจริงของ
สถานการณ ก็ควรอภิปรายในประเด็นที่วา ผูเรียนไดเรียนรูความจริงอะไรบาง การเรียนรูนั้นไดมาจาก
ไหน และอยางไร ผูเขียนไดตัดสินใจอะไรบาง ทําไมจึงตัดสินใจเชนนั้น เเละการตัดสินใจใหผลอยางไร 
ผลนั้นบอกความจริงอะไร ผูเขียนมีขอสรุปอยางไร เพราะอะไรจึงสรุปอยางนั้น เปนตน 

ขอดแีละขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชเกม 
1. ขอดี 
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1) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง ผูเรียนไดรับ
ความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรูจากการเลน 

2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการเห็นประจักษดวย
ตนเอง ทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายและอยูคงทน 

3) เปนวิธีสอนที่ผูสอนไมเหนื่อยแรงมากขณะสอนเเละผูเรียนชอบ 
2. ขอจํากัด 

1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก 
2) เปนวิธีสอนที่มีคาใชจาย เนื่องจากเกมบางเกมตองซื้อหามา

โดยเฉพาะเกมจําลองสถานการณบางเกมมีราคาสูงมาก เนื่องจากการเลนเกมสวนใหญ ผูเรียนทุกคน
ตองมีวัสดุอุปกรณในการเลนเฉพาะตน 

3) เปนวิธีสอนที่ข้ึนกับความสามารถของผูสอน ผูสอนจําเปนตองมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเกม จึงจะสามารถสรางได 

4) เปนวิธีสอนท่ีตองอาศัยการเตรียมการมาก เกมเพื่อการฝกทักษะ 
แมจะไมยุงยากซับซอนนัก แตผูสอนจําเปนตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการเลนใหผูเรียนจํานวน
มาก เกมการศึกษาและเกมจําลองสถานการณ ผูสอนจําเปนตองศึกษาและทดลองใชจนเขาใจ ซึ้งตอง
อาศัยเวลามาก โดยเฉพาะเกมที่มีความซับซอนมาก และผูเลนจํานวนมากยิ่งตองใชเวลามากขึ้นอีก 
เปนวิธีสอนท่ีผูสอนตองมีทักษะในการนําการอภิปรายท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถชวยใหผูเรียน
ประมวลและสรุปการเรียนรูไดตามวัตถุประสงค 

3.12 วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง (simulation) 
ความหมาย 
วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง คือ กระบวนการท่ีผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณท่ีมีบทบาท ขอมูล และ
กติกาการเลน ท่ีสะทอนความเปนจริง เเละมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ ที่อยูในสถานการณนั้น โดยใช
ขอมูลท่ีมีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ซึ่งการตัดสินใจ
นั้นจะสงผลถึงผูเลนในลกัษณะเดียวกันกับท่ีเกิดขึ้นในสถานการณจริง 

วัตถุประสงค 
วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูสภาพความเปน

จริงและเกิดความเขาใจในสถานการณหรือเรื่องที่มีตัวแปรจํานวนมากที่มีความสัมพันธกันอยาง
ซับซอน 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีสถานการณ ขอมูล บทบาทและกติกา ที่สะทอนความเปนจริง 
3. ผูเลนในสถานการณมีปฏิสัมพันธกันหรือมีปฏิสัมพันธกับปจจัยตางๆ ใน

สถานการณนั้น 
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4. ผูเลนหรือผูสวมบทบาทมีการใชขอมูลท่ีใหในการตัดสินใจ 
5. การตัดสินใจสงผลตอผูเลนในลักษณะเดียวกันกับท่ีเกิดขึ้นในสถานการณจริง 
6. มีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ ขอมูล และกติกาของสถานการณ วิธ ี

การเลน พฤติกรรมการเลน และผลการเลน เพื่อการเรียนรู 
7. มีผลการเรียนรูของผูเรียน 

ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน 
1. ผูสอนเตรียมสถานการณจําลอง 
2. ผูสอนนําเสนอสถานการณจําลอง บทบาท ขอมูล และกติกาการเลน 
3. ผูเรียน เลือกบทบาทที่จะเลน หรือผูสอนกําหนดบทบาทใหผูเรียน 
4. ผูเรียนเลนตามกติกาที่กําหนด 
5. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเก่ียวกับสถานการณ ขอมูล และกติกาของ

สถานการณ วิธีการเลน พฤติกรรมการเลน และผลการเลน 
6. ผูสอนเเละผูเรียนสรุปการเรียนรูที่ไดัรับจากการเลน 
7. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชึวธีสอนโดยใชสถานการณจําลองใหมี
ประสิทธิภาพ 

1. การเตรียมการ ผูสอนเตรียมสถานการณจําลองท่ีจะใชสอน โดยอาจสรางขึ้น
เอง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยตรง ซึ่งถาจะสรางขึ้นเอง ผูสรางจะตองมีความรูความเขาใจ
ในการสราง รวมทั้งมีประสบการณในสถานการณนั้นในความเปนจริง หรือผูสอนอาจเลือกสถานการณ
จําลองท่ีมีผูสรางไวเเลว หากตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ สถานการณจําลองท่ีวางจําหนายมีจํานวน
ไมนอย ผูสอนสามารถศึกษาไดจากรายการและคําอธิบายซึ่งจะบอกวัตถุประสงคและลักษณะของ
สถานการณจําลองไว สถานการณจําลองโดยทั่วไปมีอยู 2 ลักษณะ คือ เปนสถานการณจําลองเเท กับ
สถานการณจําลองแบบเกม หรือท่ีเรียกวา เกมจําลองสถานการณ สถานการณจําลองแท จะเปน
สถานการณการเลนที่ใหผูเรียนไดเลน เพ่ือเรียนรูความจริง เชน ผูสอนอาจจําลองสถานการณใน
ประวัติศาสตรขึ้นมาใหผูเรียนเลน โดยผูเรียนจะตองไดขอมูลท่ีเปนจริงของสถานการณนั้นใน 
การตัดสินใจในเหตุการณตาง ๆ สวนเกมจําลองสถานการณ มีลักษณะเปนเกมการเลน แตเกม 
การเลนนี้มีลักษณะที่สะทอนความเปนจริง ในขณะท่ีเกมธรรมดาท่ัว ๆ ไป อาจจะไมไดสะทอนความ
เปนจริงอะไรเกมจําลองสถานการณนี้มีอยู 2 ประเภทคือ เปนเกมจําลองสถานการณเเบบไมม ี
การแขงขัน เชน เกมจําลองสถานการณการเลือกตั้ง เกมจําลองสถานการณการเลือกอาชีพ และเกม
จําลองสถานการณแบบมีการแขงขัน เชน เกมจําลองสถานการณมลภาวะเปนพิษ เกมจําลอง
สถานการณการคาขาย เปนตน  

  เมื่อมีสถานการณจําลองแลว ผูสอนจะตองศึกษาและทําความเขาใจใน
สถานการณจําลองนั้นและควรลงเลนดวยตนเอง เพื่อจะไดทราบถึงอุปสรรคขอขัดของตางๆ ใน 
การเลน จะไดจัดเตรียมการปองกันหรือแกไขไวใหพรอม เพื่อชวยใหการเลนเปนไปอยางสะดวกและ
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ราบรื่น ตอจากนั้นจึงจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณการเลนไวใหพรอม รวมทั้งการจัดสถานที่เลนให
เอื้ออํานวยตอการเลน 

2. การนําเสนอสถานการณจําลอง บทบาท และกติกา เนื่องจากสถานการณ
จําลองสวนใหญจะมีความซับซอนพอสมควรไปถึงระดับมาก การนําเสนอสถานการณบทบาทและ
กติกา จึงจําเปนตองมีการเตรียมการอยางดี ผูสอนควรนําเสนออยางเปนไปตามลําดับข้ันตอน ไม
สับสน และควรจัดขอมูลทุกอยางไวใหพรอม ในการนําเสนอผูสอนควรเริ่ม ดวยการบอกเหตุผลและ
วัตถุประสงคกวาง ๆ แกผูเรียนวา การเลนในสถานการณจําลองนี้จะใหอะไรเเละเหตุโดจึงมาเลนกัน 
ตอไปจึงใหภาพรวมของสถานการญจําลองทั้งหมด แลวจึงใหรายละเอียดที่จําเปน เชน กติกา บทบาท 
เมื่อทุกคนเขาใจพอสมควรแลว จึงใหเลนได 

3. การเลือกบทบาท เมื่อผูเรียนเขาใจภาพรวม และกติกาแลว ผูเรียนทุกคน
ควรไดรับบทบาทในการเลน ซึ่งผูเรียนอาจเปนผูเลือกเอง หรือในบางกรณี ครูอาจกําหนดบทบาทให
ผูเรียนบางคนรับบทบาทบางบทบาทซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ตรงกับความตองการหรือ
ความจําเปนของผูเรียนคนนั้น 

4. การเลนในสถานการณจําลอง ในขณะที่ผูเรียนกําลังเลนในสถาณการณ
จําลองนั้น ผูสอนควรติดตามอยางใกลชิด เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเลนของผูเรียน เเละจดบันทึก
ขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนไว นอกจากนั้นตองคอยดูแลใหการเลนดําเนินไป
อยางไมติดขัด ใหคําปรึกษาตามความจําเปน รวมทั้งชวยแกปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 

5. การอภิปราย เนื่องจากการสอนโดยใชสถานการณจําลองเปนการสอนท่ีมุง
ใหผูเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับความเปนจริงท่ีสถานการณนั้นจําลองขึ้นมา ดังนั้นการอภิปรายจึงควร
มุงประเด็นไปท่ีการเรียนรูความเปนจริงวา ในความเปนจริง สถานการณเปนอยางไร และอะไรเปน
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอสถานการณนั้น ๆ ซึ่งผูเรียนมักไดเรียนรูจากการเลนของตนในสถานการณนั้น จึง
ทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง เมื่อไดเรียนรูคสามเปนจริงแลว การอภิปรายอาจขยายตอไปวา เรา
ควรจะใหสถานการณนั้นคงอยู หรือเปลี่ยนเเปลงอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยน
เเปลงขึ้นได 

ขอดแีละขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง 
1. ขอดี 

1) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องท่ีมีความสัมพันธซับซอนไดอยาง
เขาใจ เกิดความเขาใจ เนื่องจากไดมีประสบการณท่ีเห็นประจักษชัดดวยตนเอง 

2) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูงมาก ผูเรียนไดเรียนอยาง
สนุกสนาน การเรียนรูมีความหมายตอตัวผูเรียน 

3) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก เชน 
กระบวนการปฏิสัมพันธกับผูอื่น กระบวนการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการเเกปญหา 
เเละกระบวนการคิด เปนตน 
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2. ขอจํากัด 
1) เปนวิธีสอนที่ตองใชคาใชจายสูง เพราะตองมีวัสดุอุปกรณ และขอมูลสําหรับ

ผูเลนทุกคน และสถานการณจําลองบางเรื่องมีราคาแพง 
2) เปนวิธีสอนท่ีใชเวลาเมาก เพราะตองโหเวลาแกผูเลนในการเลนและ 

การอภิปราย 
3) เปนวิธีสอนที่ตองใชเวลาในการเตรียมการมาก ผูสอนตองศึกษารายละเอียด 

เเละลองเลนดวยตนเองและในกรณีที่ตองสรางสถานการณเอง ยิ่งตองใชเวลาเพิ่มขึ้น 
4) เปนวิธีสอนท่ีตองพึ่งสถานการณจําลอง ถาไมมีสถานการณจําลองที่ตรงกับ

วัตถุประสงคหรือความตองการ ผูสอนตองสรางขึ้นเอง ถาผูสอนไมมีความรูความเขาใจในการสราง
สถานการณเพียงพอ ก็จะไมสามารถสรางได 

5) เปนวิธีสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลนและแสดงออกอยางหลากหลาย จึง
เปนการยากสําหรับผูสอนในการนําการอภิปรายใหไปสูการเรียนรูตามวัตถุประสงค 

3.13 วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning center) 
ความหมาย 
วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน คือ กระบวนการในการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค

ที่กําหนด โดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองจากศูนยการเรียน หรือมุมความรู ซึ่งผูสอน
ไดจัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีใชสื่อการสอนหลาย ๆ อยางประสมกันเอาไวใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเอง ปกติศูนยการเรียนจะมีหลายศูนย แตละศูนยจะมีเนื้อหาสาระเบ็ดเสร็จในตัวเอง 
ผูเรียนจะหมุนเวียนกันเขาศูนยตาง ๆ จนครบทุกศูนย โดยมีศูนยสํารองไวสําหรับผูเรียนที่เรียนรูได
เร็วและทํากิจกรรมเสริมกอนคนอื่น ๆ ผูสอนทําหนาท่ีเปนผูจัดเตรียมศูนยการเรียน ใหคําแนะนํา 
ชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูเเกผูเรียน และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

วัตถุประสงค 
  วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน เปนวิธีการที่มุงใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูดวย
ตนเอง 

องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน 
1. มีผูสอนและผูเรียน 
2. มีชุดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสาระ บัตรคําสั่งในการทํากิจกรรม 

วัสด ุอุปกรณ เครื่องมือ และสื่อที่จําเปนสําหรับทํากิจกรรม รวมทั้งแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู 
3. มีศูนยการเรียนหรือมุมความรูหรือสถานที่สําหรับกลุมผูเรียนในการศึกษาและ

ทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรคําสั่ง 
4. ผูเรียนศึกษาและทํากิจกรรมตามศูนยตางๆ รวมกันเปนกลุม หรือเปน

รายบุคคล จนครบทุกศูนยหรือครบทุกเนื้อหา 
5. ผูเรียนมีผลการเรียนรูท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมตางๆ ในศูนย 
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ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน 
1. ผูสอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนยการเรียน 
2. ผูสอนใหคําชี้เเจงและคําแนะนําแกผูเรียนในการเรียนรูโดยใชศูนยการเรียน  
3. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
4. ผูเรียนศึกษาและทํากิจกรรมตามบัตรคําสั่งในศูนยตาง ๆ รวมกันเปนกลุมหรือ

เปนรายบุคคล จนครบทุกศูนยหรือครบทุกเนื้อหา 
5. ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน 
1. การเตรียมการ ในการสอนดวยวิธีนี้ ผูสอนจําเปนตองมีการจัดเตรียมชุด

การเรียนการสอนใหพรอม โดยผูสอนจะนําเนื้อหาสาระและประสบการณท่ีตองการใหผูเรียนไดเรียนรู
มาจัดแบงออกเปนหนวยหรือเรื่องสําหรับศูนยแตละศูนย และกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ และ
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ชุดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มักประกอบดวย 
จุดมุงหมาย แบบสอบกอนเรียนและหลังเรียน เนื้อหาสาระ บัตรคําสั่งใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ พรอม
ทั้งแบบฝกหัด แบบสอบหลังเรีบน เอกสารและวัสดุตางๆ ที่จําเปน เชน คูมือ คําช้ีแจง บัตรคําถาม 
บัตรเฉลยคําตอบ เปนตน นอกจากนั้นอาจมีสื่อการเรียน เชน แผนท่ี ภาพ รวมทั้งเครื่องมือ หรือ
อุปกรณที่จําเปนตองใชในการทํากิจกรรม เชน เครื่องเลนเทป มวนเทป วิดีโอเทป สไลด ภาพยนตร 
เปนตน 

 การสรางชุดการเรียนการสอนสําหรับศูนยการเรียนนั้น คูรสามารถจัดทําขึ้น
โดยโชหลักการเชนเดียวกับการทําแผนการสอนตามปกติ แตแทนที่ครูจะเปนผูดําเนินกิจกรรมการ
สอน ควรจะตองจัดเนื้อหาสาระเเละคิดกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง โดยครูให
คําแนะนําและคําชี้แจงไวในบัตรคําสั่ง รวมทั้งจัดเตรียมสื่อตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูได 
ตลอดจนจัดทําแบบสอบกอนเรียนและหลังเรียนสําหรับการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย 
โดยทั่วไปชุดการเรียนการสอนมี 3 ชนิด คือ  

  (1) ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่
ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนอาจนําไปเรียนท่ีบานก็ได เมื่อเรียนจบและสามารถทํา
แบบสอบไดในระดับที่กําหนดไวแลวผูเรียนจะสามารถเรียนชุดการเรียนการสอนตอไปได  

  (2) ชุดการเรียนการสอนสําหรับกิจกรรมกลุม เปนชุดการเรียน 
การสอนที่ผูเรียนหลายคน ( กลุมยอยประมาณ 4-8 คน) สามารถเรียนรูรวมกันได โดยครูจะจัดสื่อ
เเละวัสดุตางๆ เตรียมไวอยางพอเพียงสาํหรับกลุม  

  (3) ชุดการเรียนการสอนประกอบการบรรยาย เปนชุดการเรียน 
การสอนที่มีกิจกรรมและสื่อท่ีครูสามารถใชประกอบการบรรยาย เปนการชวยใหครูพูดนอยลง และ
ผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมมากขึ้น  

 นอกจากการจัดทําชุดการเรียนการสอนแลว กอนสอนผูสอนจะตองจัด
สถานท่ีสําหรับผูเรียนไวใหพรอม โดยทั่วไปวิธีท่ีสะดวกสําหรับครูก็คือ จัดโตะเเละเกาอ้ีเปนกลุมยอย
และจัดวางชุดการเรียนการสอนพรอมทั้งวัสดุและสื่อตางๆ ไวใหพรอม ปกติศูนยการเรียนจะมีหลาย
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ศูนย โดยแตละศูนยจะมีเนื้อหาสาระเบ็ดเสร็จในตัวเอง และจะมีศูนยสํารองไว 1 ศูนย เพื่อใหผูเรียน
ที่สามารถเรียนรูไดเร็วกวาเพื่อนๆ มาทํากิจกรรมเสริมในระหวางรอเพื่อนท่ียังทําไมเสร็จ การจัดศูนย
แตละศูนยควรจัดใหหางกันพอสมควร เพ่ือจะไดไมรบกวนกันและควรจะจัดชองทางเดินระหวางศูนย
ใหสามารถเดินไดสะดวก เพื่อเวลาสับเปลี่ยนกลุมจะไดไมยุงยากสับสน 

2. การดําเนินการเรียนการสอน เริ่มตนครูจําเปนตองช้ีแจงเเละใหคําแนะนํา
แกผูเรียนในการเรียน โดยเฉพาะผูเรียนท่ียังไมเคยไดเรียนรูโดยใชศูนยการเรียนมากอนหลังจากที่
แนใจวา ผูเรียนเขาใจเเละพรอมแลว จึงใหลงมือทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ปรากฏอยูในบัตรคําสั่ง โดย
หมุนเวียนกันเขาศูนยการเรียนท่ีมีอยูจนครบทุกศูนย และทําแบบสอบประเมินผลการเรียนรูของตน 
ครูทําหนาท่ีดูแล ใหคําแนะนําและความชวยเหลือแกผูเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ และประเมินผล
การเรียนรูของผูเรียน 

3. การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีนี้ สวนใหญจะเปน 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ และมักใชวิธีการตางๆ ที่หลากหลาย เชน การใชแบบสอบกอนเรียน
และหลังเรียน การตรวจสอบจากผลงานท่ีผูเรียนทํา การดูพัฒนาการหรือความกาวหนาในการเรียนรู
เเละการใหผูเรียนประเมินตนเอง หรือใหเพี่อนๆ รวมกันประเมินดวย เปนตน 

ขอดแีละขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน 
1. ขอดี 

1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู 
3) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนทราบผลการเรียนรูทันทีท่ีเรียนจบ 
4) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอยได 

2. ขอจํากัด 
1) เปนวิธีสอนท่ีผูสอนตองใชเวลาในการเตรียมการมาก กลาวคือ ตองจัดเตรียม

ชุดการเรียนการสอน จัดวัสดุ อุปกรณและสถานท่ีใหพรอมกอนสอน 
2) เปนวิธีสอนที่ตองใชสื่อ และวัสดุตางๆ จํานวนมาก ใชงบประมาณมาก     

3.14 วิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed lnstruction) 
ความหมาย 

  วิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดโดยการใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียนสําเร็จรูปดวย
ตนเอง ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากบทเรียนปกติ กลาวก็คือ เปนบทเรียนท่ีนําเนื้อหาสาระที่จะ
ใหผูเรียนไดเรียนรูมาแตกเปนหนวยยอย (small steps) เพื่อใหงายแกผูเรียนในการเรียนรู และ
นําเสนอเเกผูเรียนในลักษณะท่ีใหผูเรียนสามารถตอบสนองสิ่งท่ีเรียน และตรวจสอบการเรียนรูของ
ตนเองไดทันที (immediately feedback) วาผิดหรือถูก ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรูมากนอย
ตามความสามารถ และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูไดดวยตนเอง เพราะบทเรียนจะมีแบบสอบท้ัง
เบบสอบกอนการเรียน (pretest) และแบบสอบหลังการเรียน (post-test) ไวใหพรอม 
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วัตถุประสงค 
 วิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรมเปนวิธีการทีมุงใหผูเรียนรายบุคคลไดเรียนรู

ดวยตนเองตามความสามารถ ความตองการและความสนใจของตน 
องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน 

1. มีผูสอนเเละผูเรียน 
2. มีบทเรียนแบบโปรแกรมในเรื่องที่ตรงกับความตองการและความสนใจของ

ผูเรียน 
3. มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากบทเรียนแบบโปรแกรม 

ขั้นตอนที่สําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน 
1. ผูสอนศึกษาปญหา ความตองเเละความสนใจของผูเรียน 
2. ผูสอนเลือก เเสวงหา สราง บทเรียนเเบบโปรเเกรมในเรื่องท่ีตรงกับปญหา

ความตองการหรือความสนใจของผูเรียน 
3. ผูสอนเเนะนําการใชบทเรียนเเบบโปรเเกรมใหผูเรียนเขาใจ 
4. ผูสอนใหผูเรียนศึกษาบทเรียนแบบโปรเเกรมดวยตนเอง 
5. ผูเรียนทดสอบการเรียนรูของตนดวยตนเอง หรือมารับการทดสอบจาก

ผูสอน     
เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยการใชบทเรียนแบบโปรแกรมให

มีประสิทธิภาพ 
1. การเตรียมการ ผูสอนจําเปนตองศึกษาปญหา ความตองการและความสนใจของ

ผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจะไดทราบวาควรใหบทเรียนเรื่องอะไร แกใคร โดยทั่วไปโปรแกรมมีการใช
ใน 2 ลักษณะ คือ ใชสอนเนื้อหาสาระใดสาระหนึ่ง โดยใหผูเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเองตาม
ความสามารถ อีกลักษณะหนึ่งคือการไหสอนซอมเสริมการเรียนตามปกติ โดยผูเรียนที่อาจเรียนรูไมทัน
เพื่อน หรือสอบไมผาน ผูสอนอาจใหบทเรียนโปรแกรมแกผูเรียน เพื่อไปศึกษาเพ่ิมเติมดวยตนเอง 

 การสอนดวยวิธีนี้ ผูสอนจําเปนตองมีบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งมีลักษณะที่ชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งเรียกวา บทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนนี้จะเสนอเนื้อหาไปทีละนอย 
ในรูปของ “กรอบ” หรือ  “เฟรม” (frame) หลังจากนําเสนอเนื้อหา/มโนทัศนไปแลว จะมีคําถาม
ทดสอบการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถตรวจคําตอบของตนไดจากคําเฉลยที่ใหไว บทเรียน
แบบโปรแกรมโดยทั่วไปม ี3 ลักษณะคือ  

 (1) บทเรียนเบบเสนตรง หรือที่เรียกวา “linear progrm” บทเรียนแบบนี้มี 
การนําเสนอกรอบเนี้อหาไปตามลําดับ ผูเรียนจําเปนตองศึกษาเนื้อหาและตอบคําถามไปตามลําดับที่
ใหไว    

 (2) บทเรียนแบบสาขา หรือท่ีเรียกวา  “branching program” บทเรียนแบบนี้
ตางจากแบบเสนตรง ตรงท่ีการตอบสนองของผูเรียนจะมีผลตอลําดับการศึกษาบทเรียนของผูเรียน 
ผูเรียนเลือกคําตอบ ก ข หรือ ค จะตองพลิกไปศึกษาขอคําตอบที่ตางกัน เชน คําตอบ ก. เปนคําตอบ
ที่ผิด คําเฉลยจะใหเหตุผลและชี้แจงวาเหตุใดจึงผิดและใหกลับไปเลือกคําตอบใหม เมื่อเลือกคําตอบ 
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ข. เปนคําตอบใหม ก็ตองเปดใปอานเฉลยและเหตุผล หลังจากตอบถูกแลว จึงจะเรียนกรอบตอไปได 
ดังนั้นลําดับในการศึกษาบทเรียนของผูเรียนแตละคนจึงอาจไมเหมือนกัน  

 (3) บทเรียน แบบไมแยกกรอบ บทเรียนนี้เหมือนกับบทเรียนแบบเสนตรง 
เพียงแตไมเสนอเนื้อหาในรูปของกรอบ แตจะเสนอสาระตอเนื่องกันเปนความเรียงตอกันไปเรี่อยๆ  

 บทเรียนแบบโปรแกรมท่ีใชสอนอาจเปนบทเรียนท่ีมีผูไดจัดทําไวแลว ซึ่งปกติมักเปน
เรื่องที่เปนปญหาในการเรียนรูของเด็กจํานวนมาก บทเรียนในกรณีนี ้มักเปนบทเรียนที่นิสิต นักศึกษา 
ครู อาจารย หรือนักวิชาการ ไดจัดทําเปนวิทยานิพนธหรือผลงานวิชาการเผยแพรออกไป อยางไร 
ก็ตามผลงานในลกัษณะนี้ยังมีไมมากนักและเรื่องท่ีมีอยูอาจไมตรงกับความตองการของครูผูสอนซึ่งมี
จํานวนมาก ดังนั้นการสรางบทเรียนแบบโปรแกรมขึ้นไดเอง จึงเปนเรื่องที่ครูผูสอนควรจะดําเนินการ 
เพื่อจะไดตอบสนองตอความตองการเฉพาะเรื่องของตน  

 ในการสรางบทเรียนแบบโปรแกรม ผูสรางจะตองวิเคราะหเนื้อหาที่จะสอนและนํา
เนื้อหาสาระมาแตกยอยเเละเรียงลําดับใหเหมาะสม เพื่อใหงายตอการเรียนรู หลังจากนั้นจึงนําเสนอ
เนื้อหาสาระนั้นทีละนอยไปตามลําดับ เเละมีขอคําถามที่ทาทายความคิดของผูเรียนและมีคําตอบเฉลย
ใหไวดวย หลังจากนั้นควรมีการทดลองนําบทเรียนไปใชกับกลุมยอยแลวปรับปรุง จากนั้นจึงนําไปใช
กับกลุมใหญเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

2. การดําเนินการ ผูสอนใหผูเรียนทําแบบสอบกอนเรียน และช้ีแจงวิธีการเรียน
จากบทเรียนแบบโปรแกรม ใหผูเรียนซักถามจนเปนที่เขาใจ แลวจึงใหผูเรียนศึกษาบทเรียนโดย
ผูเรียนเเตละคนใชเวลามากนอยเเตกตางกันไปได 

3. การประเมินผล หลังจากที่ผูเรียนศึกษาบทเรียนจนจบแลว ผูสอนจึงใหทําแบบ
สอบหลงัเรียน และตรวจใหคะแนน 

ขอด ีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม 
1. ขอดี 

1) เปนวิธีสอนที่สงเสริมใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง 
2) เปนวิธีสอนท่ีชวยใหผู เรียนเปนรายบุคคลสามารถเรียนรู ไดตาม

ความสามารถของตน เปนการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
3) เปนวิธีสอนที่ชวยลดภาระคร ูและชวยแกปญหาการขาดเเคลนครู 

2. ขอจํากัด 
1) เปนวิธีสอนท่ีพึ่งบทเรียนแบบโปรแกรม หากไมมีบทเรียนหรือบทเรียน

ไมมีคุณภาพดีพอ ก็ยอมสงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 
2) การสรางบทเรียนใหมีคุณภาพท่ีดี เปนเรื่องท่ีตองใชเวลาและมีความ

ยุงยากในการจัดทํา ผูสรางจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในการสรางบทเรียน 
3) บทเรียนแบบโปรแกรมท่ีดียังมีปริมาณนอย บทเรียนแบบโปรแกรมที่มี

คุณภาพไมดีพอจะไมนาสนใจและไมสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนเเละทําใหผูเรียนเบื่อหนายได 
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 จากลักษณะของวิธีสอนท้ัง 14 วิธีขางตน จะเห็นไดวาวิธีสอนแตละวิธีจะมีความหมาย 
วัตถุประสงค ความเฉพาะของแตละวิธีแตกตางกันไป สามารถสรุปไดดังตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 สรุปความเฉพาะของวิธีสอนและลักษณะการใชวิธีสอน 

วิธีสอน ความเฉพาะของวิธ ี ลักษณะการใช 
บรรยาย เหมือนการบรรยาย คือ เปนการพูด บอก เลา 

อธิบาย แตตางกันที่ วิธีสอน มขีั้นตอนที่สําคัญคือ 
การประเมินผลการเรียนรู 

ใชกับเนื้อหามากๆ ผูเรียน
มากๆ เวลาจํากัดไดด ี

อภิปราย ผูเรียน-ผูสอนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน, มีประเด็นที่ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น 
ไมมีถูกผดิชัดเจน โดยประเด็นจะตองมีคําตอบ
หลากหลาย, ผูเรียนมีความรูเดิมมีประสบการณ, 
สามารถหาขอสรุปรวมกันได, ผูเรียนมีสวนรวม
อยางกวางขวาง ทั่วถึง  

ใชสําหรับหาขอสรุปรวมกัน 
โดยหลักสําคัญคือการ
แบงกลุม : เทคนิคในการ
แบงกลุม เชน  Phillip 66 

สาธิต การทําใหดู ใหผูเรียนไดสังเกตดวยตาตนเอง ชวยใหผูเรียนเห็นภาพ เชน 
การทดลอง แตอาจมีอุปกรณ
จํากัด หรอือันตราย ครูจึง
สาธิตใหดู 

ทดลอง ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองผานกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร คือ วางแผน ระบุปญหา 
ตั้งสมมติฐาน เก็บรวบรวมขอมูล ลงขอสรุป ไมใช
การลองผิดลองถูก  

ผูสอนแนะนํา ใน 3 ลกัษณะ 
- None guide 
- Less guide 
- Guide (เพื่อใหถูกตอง 
เร็ว) 

นิรนยั การสอนจากตัวอยางไปสูหลักการหรือทฤษฎี  ใหผูเรียนไดฝกใชกฎ ได
ประยุกตใช 

อุปนัย การสอนจากตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง แลวใหผูเรียน
สรุปหลักการหรือกฎจากตัวอยาง 

เหมาะกับเนื้อหาที่ไมซบัซอน
มาก, ผูเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นไดดีกวานิรนยั 

บทบาทสมมติ เปนการใหผูเรียนแสดงตามความเขาใจ การรับรู
ของตนเอง สมมต ิโดยขอสรุปไดจากการอภิปราย
ในตอนทาย เนนการพัฒนาดาน Affective Domain 

ใชในการแสดงออกทาง
คานิยม ทัศนคติ เพื่อหา
ขอสรุป // Inside out 

แสดงละคร ชวยใหเนื้อหาสาระมีชีวิตชีวา ผูเรียนจดจําเรื่องราว
ไดนาน เนนการใหผูเรียนแสดงตามบทละครใหสม
บทบาท เนนการพัฒนาดาน Cognitive Domain 

สําหรับเรื่องราวที่มุงใหผูเรียน
จดจําไดนาน (Outside in) 

สถานการณจําลอง สถานการณใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด  
มีความสมจริง การแสดงตองมีผลที่เหมือนจริง  

ใชในสถานการณที่มีความเสี่ยง 
และตองการฝกกระบวนการ 
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วิธีสอน ความเฉพาะของวิธ ี ลักษณะการใช 
การตัดสินใจของผูเรียน 

วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ แสดงละคร และการจําลองสถานการณ 
อาจจําเปนตองใชเทคนิคการเสริมแรงเปนพิเศษ 

ทัศนศึกษา การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ การ
เตรียมพรอมที่จะไปเปนสิ่งสําคัญ ตองตอบ 2 
คําถามคือ ไปทําไม? ไดอะไร?  
มีการอภิปรายกอนไปและหลังจากกลับมา 

ใหผูเรียนไดเห็นสถานที่จริง 
เชน เรียนประวีติศาสตร ไป
ทัศนศึกษาที่อยุธยา เปนตน  
ลักษณะคลายกับ Place Based 
Learning 

ศูนยการเรียน ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผานอุปกรณในแตละศูนย  เนื้อหาเบ็ดเสร็จในตัวเอง และ
ไมเรียงลําดับขั้น เชน ภูมิภาค 
อาหารหลัก 5 หมู เปนตน 

บทเรียนโปรแกรม ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง การผานหรือเปลี่ยนเนื้อหา
สาระขึ้นกับความสามารถของผูเรียนแตละคน มี
ลักษณะเปนเสนตรง (linear) คือ ทําเรียงไปเรื่อยๆ 
และ แบบกิ่ง (Branching) คือ ตอบถูกไปขอ 3 
ตอบผิดไปขอ 2 เปนตน 

ผูเรียนมีความพรอม
พอสมควรสําหรับการใช
บทเรียนโปรแกรมทั้งเชิง
เอกสารและ e-learning, 
web-based learning, CAI 

กรณีตัวอยาง ใหผูเรียนเรียนรูวิธีแกปญหา โดยที่ผูเรียนไมตอง
เจอเหตุการณจริง 

เตรียมความพรอมใหผูเรียน 
อาจเปนเหตุการณที่ตองเจอ 

เกม การเรียนรูตองเกิดจากเกม เชน โยนคลิปสีในสนาม
แลวใหหา หาสีเขียวไมคอยเจอ เรื่องการพรางตัว  

สามารถเชื่อมโยงสาระกับเกม
ที่ใหผูเรียนสนุกสนานได 

 วิธีสอนแบบตางๆ ท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตนแตละวิธีมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ผูสอน
จําเปนตองใชวิจารณญาณในการเลือกวิธีสอนมาใชใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อหา และจุดประสงค
ของบทเรียน 
 

4. เกณฑการพิจารณาเลือกใชวิธีสอน 
 สุวัฒน มุทธเมธา (2523) ไดเสนอแนะเกณฑการพิจารณาเลือกใชวิธีสอนไวดังนี้ 
 1. วิธีการสอนควรเหมาะสมกับความสามารถ ความรูในเนื้อหาวิชาและความสามารถ 
ของผูสอน วิธีการสอนท่ีเหมาะสมควรจะเปนวิธีการสอนผูท่ีสอนมีความสนใจ และสนุกสนาน  ในการสอน
จะทําใหผูสอนสามารถถายทอดความรูใหแกผูเรียนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียน
เกิดความพอใจและศรัทธาในตัวผูสอนยิ่งขึ้น 
 2. วิธีการสอนควรเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน วิธีการสอนบางวิธีอาจจะ
เหมาะสมกับเด็กในบางวัยแตในบางวัยอาจจะไมเหมาะสม ผูสอนจึงควรพิจารณาเลือกวิธีการสอนท่ี
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน 
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 3.  วิธีการสอนจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสอนในการกําหนดวัตถุประสงค
การสอนบางครั้งผูสอนอาจกําหนดวัตถุประสงคโดยเฉพาะลงไป เชน ใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมมือกัน
ทํางาน วิธีการสอนควรจะสอดคลองกับวัตถุประสงคขอนี้ดวย 
 4.  วิธีการสอนจะตองสอดคลองกับเวลาและสถานท่ีบางครั้งผูสอนมีเวลาในการสอนดวย
จึงตองหาวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเวลาท่ีตนมีอยู หรือในบางครั้งผูสอนตองการสอนโดยการใชสื่อ
โสตบางอยาง เชน การใชภาพสไลด แตหองเรียนสวางมากเกินไป การสอนก็จะไมไดผล 
 5.  วิธีการสอนจะตองเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ผูสอนจะตองระลึกอยูเสมอวาเนื้อหาวิชา
แตละเรื่องแตละตอนนั้นยอมมีวิธีการสอนที่แตกตางกันไปจึงจะทําใหผูเรียนเขาใจได 
 6.  วิธีการสอนจะตองเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน วิธีการสอนบางอยางเหมาะสมกับ 
การสอนนักเรียนท่ีมีจํานวนมาก เชน การสอนโดยการบรรยาย บางอยางจะสอนไดเฉพาะนักเรียนกลุม
นอยๆ เชน การสอนโดยการทดลอง ดังนั้น ผูสอนจะตองเลือกวิธกีารสอนใหเหมาะสม 
 7.  วิธีการสอนจะตองเหมาะสมกับความสนใจ ความตองการและประสบการณของ
ผูเรียน 
 8.  วิธีการสอนจะตองใหเหมาะสมกับความสัมพันธระหวางผูสอนตอผูเรียน และผูเรียน
ตอผูเรียน กลาวคือ วิธีการสอนบางอยางจะใชไดผลดีตอเมื่อนักเรียนมีความคุนเคยกันอยูกอน เชน 
การทํางานเปนกลุม การอภิปราย เปนตน 
 9.  วิธีการสอนจะตองเหมาะสมกับอุปกรณและสภาพแวดลอม การสอนท่ีดีและ
เหมาะสมในการเรียนนั้น ควรจะเปดโอกาสใหผูสอนไดใชอุปกรณที่มีอยูไดอยางถูกตองและตรงตาม
เจตนาของการใช 
 กลาวโดยสรุปผูสอนไมควรยึดวิธีสอนท่ีตนถนัดเพียงวิธีเดียว ควรพิจารณาเลือกใชให
เหมาะสมตามเกณฑดังกลาวขางตน หรืออาจใชวิธีผสมผสานหลายวิธีเขาดวยกันในการสอนแตละครั้ง 
เชน อาจนําเขาสูบทเรียนดวยการบรรยาย ตอดวยขั้นการสอนโดยใชวิธีใหแสดงบทบาทสมมติแลว
สรุปดวยวิธีอภิปราย หรือนําเขาสูบทเรียนดวยการสาธิต ตอดวยขั้นการสอนโดยวิธีแบงกลุมทํา
กิจกรรม แลวสรุปโดยวิธีบรรยาย เปนตน อยางไรก็ตาม ไมวาจะใชวิธีสอนแบบใด ควรมุงใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดีที่สุดเปนสําคัญ จึงเกิดแนวคิด “วิธีสอนแบบผสมผสาน” เนื่องจากในการสอน
ผูสอนยอมกําหนดจุดประสงคไวหลายดาน ท้ังดานความรู เจตคต ิและทักษะ ถาผูสอนใชวิธีสอนวิธีใด
วิธีหนึ่ง หรือวิธีเดียว อาจไมสามารถสนองตอบจุดประสงคทุกดานได ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตองรูจัก
เลือกใชวิธีสอนหลายๆ วิธีอยางผสมผสานกัน โดยวิธีสอนแบบผสมผสานมีความมุงหมายดังนี้ 
    1.   เพื่อตอบสนองจุดประสงคการสอนท้ัง 3 ดาน คือ ดานความรู เจตคติ และ
ทักษะ ถาใชวิธีสอนเพียงวิธีเดียวอาจไมสามารถครอบคลุมจุดประสงคทั้ง 3 ดานได เพราะการสอนแต
ละวิธียอมมีจุดมุงหมายเฉพาะแตละอยางไป 
    2.  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด            
เฉพาะตน ซึ่งแตละคนมีแตกตางกัน การใชวิธีสอนหลายๆ วิธีผสมผสานกัน จะชวยใหผูเรียนได
คุนเคยหรือถนัดกับกิจกรรมการสอนหลายๆ แบบ 
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    3.   เพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน ความสนใจของผูเรียนนั้นไมคงท่ีตลอดชั่วโมง
หรือตลอดเวลาของการสอน และมีลักษณะที่จะเหนื่อยและเบื่อหนายในตอนทายชั่วโมง การเปลี่ยนวิธี
สอนจะเปนการเรียกรองความสนใจใหกลับมาอีกครั้งหนึ่งได 
    4.  เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนใหนาสนใจขึ้น การใชวิธีสอนหลายๆ 
แบบทําใหผูเรียนไดตื่นตัว เกิดความกระตือรือรนในการเรียน ไมเกิดความเบื่อหนาย ขณะเดียวกัน                  
ให ผูสอนไดเลือกใชวิธีสอนที่เหมาะสมกับตนเอง เปนการเปลี่ยนบรรยากาศของผูสอนเองดวย   
พรอมกันไป 
  
บทสรุป 

ครูท่ีสอนดี คือ ครูท่ีสามารถกระตุนใหผูเรียนสนใจ สามารถสัมผัสชีวิตของผูเรียนได สามารถ
สรางแรงจูงใจใหเด็กอยากที่จะเรียนรู และกระตุนใหเด็กพยายามทําใหดีที่สุด และนอกจากจะตองมี
ความรูในเนิ้อหาสาระของวิชาที่สอนแลว  ครูท่ีดีตองมีความรู ความเขาใจในวิธีการสอนตางๆ ท้ังวิธี
สอนแบบครูเปนศูนยกลาง (Teacher-centered Method) และวิธีสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง 
(Pupil- centered Method) รวมทั้งตองสามารถใชวิธีการตางๆ นั้นในการถายทอดเนื้อหาสาระและสิ่ง
ที่ตองการสอนไปสูผูเรียนได เนื่องจากวิธีสอนแตละวิธีมีขอดีและขอจํากัดในตัวเอง ผูสอนตองเลือกใช
ใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณผูเรียนและเนื้อหาวิชา บางครั้งบางช่ัวโมงอาจตองเลือกใชหลาย
วิธีอยางผสมผสานกันเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การผสมผสานวิธีสอนหลายๆ วิธีเขา
ดวยกัน จะชวยใหการเรียนการสอนสนกุ นาสนใจ และเปนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให
ดีขึ้น  
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แบบฝกหัดทายบทที่ 6 

คําชี้แจง จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. จงใหความหมายของคําวา “วิธีการสอน” ตามทัศนะของนักศึกษา 
2. นักศึกษาคิดวา “รูปแบบการสอน กับวิธกีารสอน” เหมือน หรือแตกตางกันอยางไร จง

อธิบาย 
3. วิธีการสอน แบงไดเปนก่ีประเภท อะไรบาง 
4. ใหนักศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางวิธกีารสอน แตละวิธี

ดังนี ้
4.1 วิธีสอนโดยใชการบรรยาย (Lecture) วิธีสอนโดยใชการสาธิต 

(Demonstration) วิธีสอนโดยใชการทดลอง (Experiment)   
4.2 วิธีสอนโดยใชการนิรนัย (Deduction) และ วิธีสอนโดยใชการอุปนัย 

(lnduction)  
4.3 วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร (Dramatization) วิธีสอนโดยใชการ

แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง (simulation) และวิธีสอนโดย
ใชกรณีตัวอยาง (case)  

4.4 วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning center) และ วิธีสอนโดยใช
บทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed lnstruction) 

5. จงอธิบายขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนตอไปนี้ หากตองนําไปใชในการจัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับวิชาเอกของนักศึกษา 

 5.1  วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion) 
 5.2  วิธีสอนโดยใชเกม (Game)  
 5.3  วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา (Field Trip) 

6. หากนักศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวิชาเอก นักศึกษาจะเลือกใช
วิธีการสอนใด เพราะเหตุใด จงอธิบายและยกตัวอยางประกอบ  



198 

 
เอกสารอางอิงบทที่ 6 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 7  
เทคนิคและทักษะการสอน 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของทักษะและเทคนิคการสอนไดถูกตอง 
2. บอกประเภทของเทคนิคการสอนไดถูกตอง 
3. บอกลักษณะของเทคนิคการสอนตางๆ ไดอยางถูกตอง 
4. ยกตัวอยางการนําเทคนิคการสอนไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาสาระที่

สอดคลองกับวิชาเอกไดอยางถูกตอง 
 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 7 ทักษะและเทคนิคการสอน ประกอบดวย 

1. ความหมายของเทคนิคและทักษะการสอน 
2. ประเภทของเทคนิคการสอน 
3. เทคนิคการสอนตางๆ  

3.1 เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน  
3.2 เทคนิคการถามคําถาม  
3.3 เทคนิคการใชกระดาน  
3.4 เทคนิคการอธิบายและเลาเรื่อง  
3.5 เทคนิคการเราความสนใจ 
3.6 เทคนิคการยกตัวอยาง  
3.7 เทคนิคการเสริมกําลังใจ 
3.8 เทคนิคการสรุปบทเรียน  

 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหท่ี 9 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการสอน 
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปน 3-5 กลุม เพื่อศึกษากรณีศึกษา “การจัดกิจกรรม 

การเรียนรูของครหูญิงหลง และครูหญิงเล็ก”  ท่ีแสดงถึงตัวอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
ที่ดี และตัวอยางสภาพปญหาตางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน 

3. ใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันวิเคราะหกรณีศึกษาในประเด็น “ชั้นเรียนของครูที่ดี” และ 
“ชั้นเรียนท่ีควรแกไข” โดยรวมกันเสนอแนะแนวทางแกไขชั้นเรียนท่ีมีปญหา  

4. สุมตัวแทนนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการวิเคราะหสภาพปญหาในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูของกรณีศึกษา และแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดการแกไขสภาพปญหาตางๆ ในช้ันเรียน 
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5. ผูสอนอธิบายความหมายของทักษะและเทคนิคการสอนรวมทั้งการเลือกใชเทคนิค 
การสอน ประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi 

6. ใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันวิเคราะห และเสนอแนะทางแกไขปญหาโดยใชเทคนิค 
การสอนท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของกรณีศึกษารวมกันอีกครั้ง จากนั้นสุมตัวแทนจาก
แตละกลุมนําเสนอผลการวิเคราะห 

7. ใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันเสนอแนวทางการนําเทคนิคการสอนไปใชในการจัด 
การเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิชาเอก โดยผูสอนชวยสรุปรายละเอียด หรือสาระสําคัญที่อาจยังไมสมบูรณ 

8. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทที่ 7 เทคนิคและทักษะการสอน  
 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทที่ 7 เรื่อง เทคนิคและทักษะการสอน  
3. กรณีศึกษา  “ชั้นเรียนของครูท่ีดี” และ  “ชั้นเรียนที่ควรแกไข” 
4. หนังสอือานประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู 

 
แหลงการเรียนรู 

1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลกัการจัดการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

วิธีการวัดผล เกณฑ 
การประเมิน 

1. ตรวจสอบการบอกความหมายของทักษะและเทคนิคการสอน ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

2. ตรวจสอบการบอกประเภท และลักษณะของเทคนิคการสอน ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

3. ตรวจสอบการยกตัวอยางการนําเทคนิคการสอนไปใชในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับวิชาเอก 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

4. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 7 เรื่อง ทักษะและเทคนิคการสอน ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 
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บทที่ 7 
เทคนิคและทักษะการสอน 

 
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากผูสอนตองมีความชัดเจนในเนื้อหาที่

สอน  มีความหลากหลายในการใชวิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนแลว ในบางครั้งผูสอน
อาจเผชิญกับสถานการณตางๆ เชน พฤติกรรมในการเรียน ความสามารถในการเรียนรู ดังนั้น 
ครูผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจสิ่งที่เรยีกวาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เชน การควบคุม
ชั้นเรียน ไมวาจะการดูแลใหผูเรียนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม หรือการสงเสริมและ
พัฒนาใหเปนผู เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การรวมกิจกรรมการเรียนรู  การศึกษาคนควา  
การปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งในการจัดการชั้นเรียนนั้น ครูจําเปนตองเรียนรูถึงเทคนิคตางๆ
ดังกลาวดวยเชนกัน 

1. ความหมายของเทคนิคและทักษะการสอน 
เทคนิคการสอนเปนขอความรูที่จะชวยเสริมใหวิธีสอน รูปแบบการเรียนการสอน และระบบ

การสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย ทิศนา แขมมณี (2559) อธิบายวา เทคนิค คือ 
กลวิธีตางๆ ที่ใชเสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทําใดๆ เพื่อชวยใหกระบวนการ 
ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระทํานั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น เทคนิคการสอน จึง
หมายถึง กลวิธีตางๆ ที่ใชเสริมกระบวนการสอน ข้ันตอนการสอน วิธีการสอน หรือการดําเนินการ
ทางการสอนใดๆ เพื่อชวยใหการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ในการบรรยาย ผูสอน
อาจใช เทคนิคตางๆ ท่ีสามารถชวยใหการบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เชน  
การยกตัวอยาง การใชสื่อ การใชคําถาม เปนตน 

สวนทักษะการสอนนั้น ทิศนา แขมมณี (2559)  อธิบายไวว า ทักษะการสอน คือ 
ความสามารถในการปฏิบัติการสอนดานตางๆ อยางชํานาญ ซึ่งครอบคลุมการวางแผนการเรียน 
การสอน การออกแบบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การใชวิธีสอน เทคนิคการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน รวมทั้งการใช
ทฤษฎีและหลักการเรียนรูและการสอนตางๆ สอดคลองกับ อาภรณ ใจเท่ียง (2553) ท่ีอธิบายไววา 
ผู ท่ีมีทักษะการสอน หมายถึง ผู ท่ีมีความชํานาญในการสอน สามารถดําเนินการสอนไดอยาง
คลองแคลว ราบรื่น และเรียบรอย ทําใหผูเรียนเกิดความกระจางในบทเรียนไดโดยใชเวลาไมมากนัก 

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ทักษะการสอนไมใชเทคนิคการสอน แตทักษะการสอนเปนการใชเทคนิค
การสอนอยางชํานาญและเชี่ยวชาญ และทักษะการสอนไมไดหมายถึงการใชเทคนิคการสอนเพียงอยาง
เดียว แตหมายรวมถึงการใชวิธีสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน และหลักการสอนดวย  

2. ประเภทของเทคนิคการสอน 
เทคนิคการสอนไดรับความสําคัญมากย่ิงขึ้น และถูกแยกประเด็นจากวิธีการสอน  เพราะ

เทคนิคการสอนเปนวิธีการท่ีเปนเครื่องมือสําหรับครูที่จะชวยสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  อลิศรา ชูชาติ (2555) อธิบายวา เทคนิคการสอนนั้นอาจแบงเปน 2 กลุมหลัก คือ  
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2.1 เทคนิคการสอนที่ใชสําหรับการจัดการชั้นเรียน  
 เทคนิคการสอนที่ใชในการจัดการช้ันเรียนนั้น เปนเทคนิคการสอนครูผูสอนนําไปใชเพื่อ

กระตุน สงเสริมความอยากเรียนของผูเรียน รวมทั้งการแกไขพฤติกรรมในการเรียน ถาพฤติกรรมนั้น
เปนอุปสรรคในการเรียนรู เชน เทคนิคการเราความสนใจ  

2.2 เทคนิคการสอนที่ถูกนํามาใชเพื่อพัฒนาในการเรียนรูโดยตรง     
เทคนิคการสอนท่ีถูกนํามาใชเพ่ือพัฒนาในการเรียนรู เปนเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนา

และสงเสริมการพัฒนาผูเรียนทั้งการเรียนรูดานเนื้อหา และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน เทคนิคการ
สรุปบทเรียน ซึ่งใชเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจ และจําสาระที่ตองการใหเรียนรู  หรือ เทคนิค
การใชคําถาม ซึ่งเปนเทคนิคการสอนที่นอกจากจะเพื่อประเมินความรู ความเขาใจของผูเรียนแลว 
เทคนิคการใชคําถามนั้นยังชวยสงเสริมพัฒนาผูเรียนในดานความสามารถในการคิด  หรือเทคนิคการ
แบงกลุม ซึ่งมีประโยชนหลายประการทั้งดานการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน เชน การทํางานเปน
ทีม  ยังมีประโยชนที่เพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมดวย 

เทคนิคการสอนแตละเทคนิคมีความสําคัญและสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับบทเรียน 
เพื่อใหครูผูสอนนํากระบวนการเรียนรูไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมสอดคลองกับ
เนื้อหา จุดประสงค และตัวของนักเรียนได โดยเทคนิคการสอนที่จะนําเสนอในบทนี้ไดแก เทคนิค 
การนําเขาสูบทเรียน เทคนิคการถามคําถาม เทคนิคการใชกระดานดํา เทคนิคการอธิบายและเลาเรื่อง 
เทคนิคการเราความสนใจ เทคนิคการยกตัวอยาง เทคนิคการเสริมกําลังใจ และเทคนิคการสรุป
บทเรียน  
 

3. เทคนิคการสอนตางๆ 
จากการศึกษาเก่ียวกับเรื่องเทคนิคการสอน ผูเขียนสรุปและเรียบเรียงเทคนิคการสอนตางๆ 

ดังนี้ (อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) 
3.1 เทคนิคการนําเขาสูบทเรียน  

การนําเขาสูบทเรียน (introduction, attention getter, anticipatory set, set induction) 
คือ การจัดเตรียมสภาพผูเรียนใหพรอมรับขอมูลใหมกอนที่จะนํานักเรียนเขาสูเนื้อหาที่จะสอน ดวย
วิธีการที่สรางสรรค เพื่อเตรียมนักเรียนใหมีความคิดวากําลังจะเรียนเรื่องอะไร หรือมีการเช่ือมโยงกับ
ความรูเดิมสามารถนําเอาความรูและทักษะท่ีนักเรียนมีอยูเดิมมาสัมพันธกับบทเรียนที่ครูสอนได
นอกจากนี้ยังทําใหนักเรียนเขาใจ ความมุงหมายของบทเรียนไดชัดเจนย่ิงขึ้น โดยมากครูจะใชเวลา
ประมาณ  5-10 นาที  สาํหรับนําเขาสูบทเรียน อยางไรก็ตาม การใหเวลากับกิจกรรมนําเขาสูบทเรียน
อาจแตกตางกันไป เชน ในชั่วโมงเรียนท่ัวๆ ไป ครูอาจใชเวลาเพียงไมก่ีนาทีกับกิจกรรมนําเขาสู
บทเรียน แตในบางกรณี เชน กรณีท่ีขึ้นหนวยการเรียนรูใหม และครูตองการใหผูเรียนเชื่อมโยง
ความรูเดิมจึงตองใชเวลาอยางเต็มที่ในการกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการที่จะเรียนรูเรื่องใหม 
กรณีเชนนี้ ครูอาจใชเวลาเกือบท้ังช่ัวโมงกับการนําเขาสูบทเรียน 

 1)  วิธีนําเขาสูบทเรียนมีหลายวิธีดังน้ี 
         1.1) ใชอุปกรณที่สัมพันธกับเนื้อหา เชน  ฉายวีดีโอ  ใหดูภาพ  ใหดูของจริง 
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    1.2) ใชคําถาม เพื่อเชื่อมประสบการณเดิมของนักเรียนไปสูประสบการณใหม 
    1.3) ใหนักเรียนสาธิตกิจกรรมท่ีสัมพันธกับบทเรียน เชน ใหนักเรียนสาธิต 
การรองเพลง สาธิตการเลนเครื่องดนตรี 
    1.4) เลานิทาน หรือ  เรื่องราวเหตุการณตางๆ ใหสมัพันธกับเรื่องที่เรียน  
    1.5) รองเพลง ใหสัมพันธกับเรื่องท่ีเรียน เชน รองเพลงฟน  เปนการนําเขาสู
บทเรียนเรื่องการแปรงฟน 
    1.6) ตั้งปญหาหรือเลนเกมทายปญหา 
    1.7) การแสดงบทบาทสมมุติ หมายถึง การที่ครูกําหนดสถานการณหรือเงื่อนไข
ให แลวใหนักเรียนคิดวาจะทําอยางไร 
   2)  ขอเสนอแนะในการนําเขาสูบทเรียน 
         2.1)  ศึกษาเนื้อเรื่องท่ีจะสอน  และพิจารณาเลือกกิจกรรมใหเหมาะสม 
    2.2)  ศึกษากิจกรรมที่จะนําไปใชใหถองแท เชน ถาจะเลานิทานโดยการใชหุนก็
ตองรูเทคนิค การเชิดหุนใหสนกุสนาน 
    2.3)  ควรรูประสบการณหรือความรูของนักเรียน เพื่อหาวิธีใหนักเรียนสนใจ
ย่ิงขึ้นถาไมมีประสบการณเดิมเลยก็เชื่อมโยงไปสูเรื่องท่ีสอนไมได 

3)  ประโยชนของการนําเขาสูบทเรียน 
     3.1) สามารถเรียกรองความตั้งใจของนักเรียนใหพรอมท่ีจะเรียน 
  3.2) สามารถเราและจูงใจใหนักเรียนคงความสนใจในบทเรียน 
  3.3) สามารถบอกลักษณะและวิธกีารสอนของเรื่องที่จะเรียนได 
  3.4) สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับเรื่องที่จะเรียนตอไปได 
   3.5) เปนสื่อเชื่อมโยงสมัพันธภาพที่ดีระหวางนักศึกษาครูกอนดําเนินการสอน 

ในขั้นตอไป 
 3.6) ชวยใหนักเรียนเกิดมโนทัศน (Concepts) ที่ดีและถูกตอง 
 3.7) เปนวิ ธีการ เชื่ อมโยงประสบการณ เดิมกับประสบการณใหม ใหมี

ความสัมพันธ หรือตอเนื่องกันอยางมีความหมาย 
 สรุปไดวา กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูควรใชในการนําเขาสูบทเรียนนั้นมี

หลากหลายกิจกรรมและรูปแบบ ซึ่งอาจจะเปนเพลง เกม หรือคําถาม ครูตองเลือกใหเหมาะสมกับ
สถานการณ สภาพแวดลอม โดยเฉพาะบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดใหมีขึ้นในลําดับ
ตอมา และกิจกรรมที่เลือกนั้นตองสามารถเราความสนใจ และเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนท่ีจะ
เรียนเนื้อหาสาระสําคัญได เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี บรรลุผลตามวัตถุประสงคการเรียนรู
ของการสอนในแตละครั้ง 

3.2 เทคนิคการถามคําถาม  
  ปญหาท่ีพบเห็นและขอบกพรองท่ีพบอยูเสมอ ไดแก การสอนที่ครูใชคําถามไม
ชัดเจน   บางรายถือโอกาสไมถามเสียเลยโดยครูเปนฝายพูดคนเดียว ขอบกพรองเหลานี้ลวนมีผลตอ
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การเรียน การสอนทั้งสิ้น ฉะนั้นจึงจําเปนท่ีครูจะตองศึกษาลักษณะของคําถามตางๆ ตลอดจนฝกฝน
การใชคําถามใหคลองแคลว เนื่องจากการถามคําถามแตละครั้งอาจมีวัตถุประสงคของการใชคําถาม
แตกตางกันไป เทคนิคในการถามคําถามจึงเปนสิ่งสาํคัญ 

1) ประเภทของคําถาม 
การใชคําถามนับเปนเทคนิคการสอนที่เปนเครื่องมือสําคัญของผูสอนที่จะใชชวยการ

สอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจําแนกคําถามมีเกณฑในการจําแนกหลายเกณฑ ใน
ที่นี้จะเสนอการแบงประเภทคําถาม 2 ประเภท ดังนี้ (อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) 

1.1) แบงตามลักษณะของคําตอบ 
ประเภทของคําถามตามลักษณะของคําตอบแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

คําถามแบบปด และคําถามแบบเปด ดังนี้ 
   (1) คําถามแบบปด เปนคําถามที่มีคําตอบเพียงอยางเดียว หรือใหเลือก
อยางใดอยางหนึ่ง เหมาะสมสําหรับขอมูลเนื้อหาสาระท่ีเปนความรู ลักษณะคําถามมักใชคําวา อะไร 
(What) ที่ไหน (Where) เม่ือไร (When) ใคร (Who) ใชหรือไม (Yes-No Question) เปนตน 
ตัวอยางเชน ประเทศไทยมีประชากรกี่ลานคน สุนทรภูเกิดเมื่อไร ผลงานของสุนทรภูมีอะไรบาง ใคร
เปนผูประดิษฐอักษรไทย เปนตน 
   (2) คําถามแบบเปด เปนคําถามที่มีคําตอบหลายอยาง ผูตอบตองใชความรู
ผนวกความคิดใหเหตุผลประกอบการอธิบาย ลักษณะของคําถามจะใชคําวาทําไม  เพราะเหตุใด 
(Why) อยางไร (How) ถาไมเปนอยางนั้นแลวจะเปนอยางไร เปนตน ตัวอยางเชน ทําไมน้ําทะเลจึง
เค็ม เพราะเหตุใดหนังสือเลมนี้จึงไดรับรางวัล นักเรียนคิดวาตัวละครตัวใดเปนผูมีคุณธรรม และ
เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น เปนตน 

1.2) แบงตามระดับขั้นของการใชความคิดในพุทธิพิสัย (Cognitive domain) 
ตามความคิดของบลูม 

บลูมไดแบงระดับขั้นของการใชความคิดในดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) ออกเปน 6 ระดับ โดยเรียงลําดับจากการคิดต่ําสุด  ซึ่ง พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว 
ยินดีสุข (2550) ไดแบงประเภทของคําถามไวเปน 6 ประเภท สอดคลองกับ อาภรณ ใจเที่ยง 
(2553) ดังนี้ 
   1) ถามความรู ความจํา เปนคําถามท่ีมีคําตอบแนนอน ถามเนื้อหา
เกี่ยวกับขอเท็จจริง คําจํากัดความ คํานิยาม คําศัพท กฎ ทฤษฎี ถามเกี่ยวกับ ใคร (Who) อะไร 
(What)  เม่ือไร (When) ท่ีไหน (Where) รวมท้ังใชหรือไม ตัวอยางเชน ชวงเปลี่ยนฤดูมรสุมอยู
ระหวางเดือนใด บริเวณใดของไทยพบทองคํามากที่สุด ประธานาธิบดีคนปจจุบันของประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือใคร เปนตน 
   2) ถามความเขาใจ เปนคําถามที่ตองใชความรู ความจํามาประกอบเพื่อ
อธิบายดวยคําพูดของตนเอง เปนคําถามท่ีสูงกวาถามความรู ตัวอยางเชน จงอธิบายลักษณะของผูมี
สุขภาพจิตดี ทําไมประชาชนในภาคตางๆ จึงมีอาชีพตางกัน จงยกตัวอยางกรดที่ใชในชีวิตประจําวัน 
เหตุใดฝนจึงไมตกตองตามฤดูกาล เปนตน 



205 

   3) ถามการนําไปใช เปนคําถามที่นําความรูและความเขาใจไปใชใน 
การแกปญหาในสถานการณใหม ตัวอยางเชน ถานักเรียนพบเพื่อนถูกรถมอเตอรไซคชน นักเรียนจะ
ชวยเพ่ือนอยางไร  ทานจะมีวิธีประหยัดการใชน้ํามันในครอบครัวของทานไดอยางไร เมื่อเขาชม
พิพิธภัณฑสัตวน้ํา เปนตน 
   4) ถามการวิเคราะห เปนคําถามท่ีใหจําแนกแยกแยะเรื่องราวตางๆ วา
ประกอบดวยสวนยอยอะไรบาง โดยอาศัยหลักการ กฎ ทฤษฎี ที่มาของเรื่องราว หรือเหตุการณนั้น 
ตัวอยางเชน อาหารในจานนี้ประกอบดวยสารอาหารประเภทใดบาง การกระทําของตัวละครเอกใน
เรื่องเปนตัวอยางที่ดีแกเยาวชนอยางไรบาง สาเหตุท่ีทําใหชาวตางชาตินิยมมาทองเที่ยวในประเทศไทย
คืออะไร เปนตน 
   5) ถามการสังเคราะห  เปนคําถามท่ีใชกระบวนการคิด เพื่ อสรุป
ความสัมพันธระหวางขอมูลยอยๆ ข้ึนเปนหลักการหรือแนวคิดใหม ตัวอยางเชน จงสรางรายการ
อาหารที่สามารถจัดเลี้ยงชาวตางประเทศ 5-6 ชาติ  โดยใหมีอาหารประจําชาติของแตละชาติดวย จง
ออกแบบเสื้อที่ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก นวนิยายเรื่องนี้ใหขอคิดโดยสรุป
ในดานใดบาง เปนตน 
   6) ถามการประเมินคา เปนคําถามท่ีใหนักเรียนตีคุณคาโดยใชความรู 
ความรูสกึ ความคิดเห็นในการกําหนด ตัวอยางเชน ทานมีวิธีการใดที่จะบอกวาบุคคลนี้ดี บุคคลนั้นไม
ดี นักเรียนชอบกีฬาชนิดใดมากท่ีสุด เพราะเหตุใด ถาใหเลือกระหวางการโดยสารรถไฟไปเชียงใหม
กับการไปโดยเครื่องบิน นักเรียนจะเลือกวิธีใด เพราะเหตุใด เปนตน 

2) วัตถุประสงคของการใชคําถาม 
จากการศึกษาพบวา การใชคําถามในการเรียนการสอนนั้นมีวัตถุประสงคสรุปไดดังนี้ 

(กาญจนา เกียรติประวัติ, 2524; เสริมศรี ไชยศร, 2539; Amin and Eng, 2004; Cotton, 2008)  
(1) เพื่อคนหาตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนวารูหรือไมรูอะไรบาง 
(2) เพ่ือใหผูสอนรูพ้ืนความรูของผูเรียน เพ่ือท่ีผูสอนจะวางแผนการสอนท่ี

เหมาะสม 
(3) เพื่อคนหาความสนใจของผูเรียน 
(4) เพื่อเนนยํ้าประเด็นที่สําคัญของสิ่งท่ีสอน 
(5) เพ่ือไมใหผูเรียนคิดออกนอกแนวทางมากเกินไป โดยใชคําถามดึงความคิด

เขาสูประเด็นที่ตองการ 
(6) เพื่อชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในบทเรียน 
(7) เพื่อทบทวนและสรุปบทเรียน 
(8) เพื่อประเมินผลผูเรียนตามวัตถุประสงคของบทเรียน 
(9) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของผูเรียน 
(10) เพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห 
(11) เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดลําดับความคิดของตนเอง 
(12) เพื่อกระตุนใหผูเรียนคิดสืบเนื่องตอไป 
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(13) เพื่อกระตุนใหผูเรียนเริ่มหรือรวมอภิปราย 
(14) เพื่อใหผูเรียนตีความหรือทําปญหาใหชัดเจน 
(15) เพื่อใหผูเรียนแสดงความสัมพันธระหวางเหตุและผล 
(16) เพื่อใหผูเรียนมโีอกาสแสดงพฤติกรรมของตนเองออกมา 
(17) เพื่อแสดงความคลอยตามหรือความขัดแยงตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
(18) เพื่อใหผูเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น 
(19) เพื่อเราความสนใจผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรน 
(20) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดของตนเองและรับฟงความคิดเห็น

ของเพื่อนรวมชั้นเรียน 
3) ประโยชนของการใชคําถาม 

เม่ือพิจารณาประโยชนของคําถามทุกดาน พบวา สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ (อาภรณ 
ใจเที่ยง, 2553) 

(1) ผูเรียนไดรับการสงเสริมทักษะการคิด 
(2) ผูเรียนตื่นตัวและสนใจเรียนดีขึ้น 
(3) ผูเรียนมีความรูและความเขาใจในสิ่งท่ีเรียนดียิ่งข้ึน 
(4) ชวยขยายความคิดและแนวทางในการเรียนรูแกผูเรียน 
(5) ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
(6) เปนสื่อกลางเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 
(7) เปนเครื่องมือสําคัญในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดดี 

4) แนวทางในการถามคําถาม 
การถามที่ดีถือวาเปนการสอนที่ดี การถามที่ดีนั้นจะตองนาสนใจและกระตุนใหคิด

และควรไดรับการเตรียมมากอน  โดยเมื่อผูสอนทราบวาตนจะใชคําถามประเภทใดในการถามผูเรียน 
และกําหนดวัตถุประสงคของการถาม รวมทั้งพิจาณาเลือกใชคําถามที่ดีแลว สิ่งสําคัญคือแนวทางใน
การถามคําถาม โดยพบวาแนวทางในการถามคําถาม สรุปไดดังนี้  (พึงใจ สินธวานนท, 2526; 
Leonard and others, 1972 อางถึงใน กาญจนา เกียรติประวัติ, 2524; พันทิพา อุทัยสุข, 2532 อาง
ถึงใน อาภรณ ใจเที่ยง, 2553; เสริมศรี ไชยศร, 2539; พิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข, 
2550; Cotton, 2008; Dalhouse University, 2008; Morino Institute, 2008)  

(1) ครูควรเตรียมคําถามลวงหนา เพราะจะสามารถเรียงลําดับตามความยากงาย 
ตามลําดับเนื้อหาและยังมีความมั่นใจในการถาม 

(2) ถามคําถามเพียงหนึ่งคําถามในการถามแตละครั้ง เพื่อใหนักเรียนมุงให
ความสําคัญกับคําถามนั้น อาจถามคําถามกวางๆ เพื่อใหนักเรียนไดรับรูแนวทางของคําถามแลว ครู
ควรถามเจาะจงลงไปในประเด็นที่ตองการใหชัดเจนย่ิงขึ้น 

(3) ถามคําถามกอนแลวจึงเรียกใหคนใดคนหนึ่งตอบ การเรียกนักเรียนตอบ ครู
ควรถามคําถามท้ังชั้น หยุดสักเล็กนอย จึงเรียกนักเรียนคนใดคนหนึ่งตอบ โดยการเรียกชื่อหรือใช
ทาทาง  จะทําใหนักเรียนทุกคนเพิ่มความสนใจในคําถามมากขึ้น ไมควรเรียกชื่อกอนจึงถาม 
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(4) ใชคําถามที่นักเรียนมีความรูและประสบการณเพียงพอ อาจถามปูพ้ืนเพ่ือชวยให
นักเรียนหาคําตอบใหได โดยถาม ใหแนวทางหรือถามใหม  แตใจความเดียวกันหรือแบงคําถาม
ออกเปนตอนๆ  

(5) ถามคําถามอยางม่ันใจโดยใชภาษาชัดเจน กะทัดรัด ถาไมมีคําตอบ ควรถาม
ใหมและทําใหงายขึ้นหรือเนนจุดสําคัญเพื่อใหนักเรียนเขาใจคําถาม 

(6) ถาเปนคําถามที่ตองใชความคิด ควรเวนระยะใหโอกาสนักเรียนคิดกอนตอบ 
แลวจึงใหการเสริมแรง การจัดใหมีชวงเงียบ เพื่อใหนักเรียนทั้งช้ันไดคิดแลวจึงเรียกใหตอบ  สําคัญ
มากเมื่อครูถามคําถามที่ยากขึ้น 

(7) ขณะที่นักเรียนหยุดคิดหรือลังเลในการท่ีจะตอบออกไป ผูสอนควรใหกําลังใจ
สงเสริม และถาตอบถูกควรมีการเสริมแรง  เชน การยิ้ม การชมเชย   

(8) หลังจากใชคําถามยอยๆ แลว ควรเรียกใหนักเรียนคนใดคนหนึ่งสรุปแนวคิดที่
ได วิธีนี้จะชวยรักษาระดับความสนใจในการฟงของนักเรียน 

(9) ถามทีละคน และตอบทีละคน แตตองเปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถามหลายๆ 
คน ในคําถามเดียวกัน เพราะจะเปนการกระจายความคิดและทําใหมีขอสรุปที่ดี และยังชวยแกปญหา
ที่นักเรียนบางคนอาสาตอบบอย ในขณะที่บางคนไมยอมตอบเลย 

(10) ในการตอบคําถามหนึ่งๆ ควรใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบในหลายๆ แนว ไม
ควรจํากัดเฉพาะคําตอบเดียว และควรใชคําถามงายและยากปนกันในการสอนครั้งหนึ่งๆ 

(11) ในการตอบคําถามของนักเรียนอาจไดคําตอบที่ไมตรงกับขอเท็จจริง หรือไม
คอยมีเหตุผลนัก ครูควรหาวิธีที่จะทําใหนักเรียนเขาใจ และสามารถหาคําตอบที่ถูกตองได โดยอาจ
ถามคําถามใหม หรืออธิบายเพ่ิมเติม 

(12) สรางบรรยากาศที่เปนกันเองในหองเรียน ใชทาทาง น้ําเสียงเราใจ เพ่ือกระตุน
ใหนักเรียนรูสึกอยากมีสวนรวมในการตอบคําถาม โดยการกระจายคําถาม  ถามนักเรียนใหทั่วถึง 
แมวาอาจจะใชวิธีถามตัวแทนของกลุม และถานักเรียนตอบผิด ก็ไมควรมีปฏิกิริยาทางลบ เชน ตําหนิ 
แตควรใหกําลังใจที่จะแกไขคําตอบท่ีผิด 

(13) สอนใหนักเรียนหวังท่ีจะไดรับแงคิดจากคนอ่ืนเมื่อตนเองตอบคําถามไปแลว 
เพื่อใหผูเรียนรูจักไตรตรองในสิ่งที่เขาไดยินไดฟง และควรเปดโอกาสใหผูเรียนถามคําถามผูสอนบาง 
หรือถามกันเองบาง 

(14) ควรฟงคําถามของตนเองอยางใชความคิด และคํานึงถึงเวลาที่นักเรียนตองใช
สําหรับการคิดดวยเสมอ ครูบางคนใจเร็ว และมักจะไมรอใหนักเรียนคิดตอบแตจะตอบคําถามเสียเอง 
ดวยเหตุผลวานักเรียนตอบไมได  

3.3 เทคนิคการใชกระดาน  
กระดาน ไมวาจะกระดานดําหรือกระดานชอลก รวมท้ังกระดานไวทบอรด เปนสื่อ 

การสอนที่จําเปนอยางยิ่งในทุกระดับชั้น เนื่องจากเปนอุปกรณการสอนที่หาไดงายเปนที่สําหรับจด
บันทึกขอความสําคัญของการเรียน นอกจากนั้นยังเปนที่รวมความสนใจและแนวความคิดตางๆ ของ
ทั้งครูและนักเรียน ครูท่ีมีประสิทธิภาพจะมีความสามรถในการใชกระดานชวยสื่อความหมาย และ
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เสริมความเขาใจใหกับนักเรียน ซึ่งการใชกระดานมีหลักและขอควรคํานึงถึง ดังนี้ (ชาญชัย  อินทร
ประวัติ, 2522; อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) 

1) หลักการใชกระดาน 
 การใชกระดานมีหลักการสาํคัญ ดังนี ้

(1) ทุกครั้งที่จะใชกระดานดํา ควรทําความสะอาดกระดานดําใหดูสะอาด
เรียบรอย โดยการลบกระดานตองลบจากซายไปขวาและจากบนลงลาง  และไมควรใชมือลบกระดาน
ดํา แตควรใชแปรง ผา หรือฟองน้ํา 

(2) ขอความท่ีจะเลือกเขียนบนกระดานดําตองเขียนใหอานงาย ชัดเจน 
โดยควรเลือกเขียนเฉพาะหัวขอและใจความสําคัญ ไมควรเขียนใหมากและแนนจนเกินไป 

(3) ควรฝกเขียนกระดานโดยเอียงตัวเขาหากระดานดํา จะไดไมบัง
ขอความที่เขียนไวแลว และเริ่มเขียนจากดานบนซายของกระดานไปทางขวา 

(4) ตัวอักษรควรใหญพอที่นักเรียนจะมองเห็นชัด หากมีขอความสําคัญ
หรือตองการเนนหัวขอสําคัญ ควรใชการขีดเสนใตหรือทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบ หรือใชชอลกส ี
เพื่อเนนใหเห็นความสําคัญ   

(5) ควรแบงกระดานดําออกเปนสวนๆ ตามความยาว แลวเขียนใหหมด
เปนสวนๆ ไปไมควรเขียนตรงนั้นที ตรงนี้ทีเพราะจะทําใหนักเรียนสับสนได 

(6) ขณะท่ีอธิบายเรื่องราวบนกระดาน ไมควรยืนบังขอความท่ีครูเขียนไว 
โดยครูควรยืนหางจากกระดานและใชไมช้ีในการอธิบาย 

(7) เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการใชกระดานดําดวย เพราะจะ
ชวยใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และต่ืนเตนที่จะเขียนกระดานดําใหเพ่ือนๆ เห็น 

(8) การเขียนรูปทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรที่ตองการความถูกตอง
แนนอนควรใชเครื่องมือชวยเพื่อใหถูกตองและรวดเร็ว และครูควรพยายามฝกการใชภาพการตูน
ลายเสนบนกระดานดําใหมีประสิทธิภาพเพราะจะทําใหการอธิบายของครูนาสนใจมากขึ้น 

2) ขอควรคํานึงถึงในการใชกระดาน 
(1) ขอบลางของกระดานควรอยูในระดับสายตาของนักเรียน 
(2) ที่นั่งของนักเรียนควรอยูในอาณาเขต 60 องศา วัดจากกึ่งกลางของ

กระดาน 
(3) นักเรียนที่นั่งหนาชั้นควรอยูหางจากกระดานอยางนอย 3 เมตร 
(4) มีแสงสวางที่กระดานเพียงพอท่ีจะทําใหนักเรียนเห็นขอความบน

กระดานชัดเจน 
(5) คํานึงถึงการสะทอนของแสงที่มากระทบกระดานและทําใหนักเรียน

บางคนเห็นขอความไมชัดเจน อาจตองปดหนาตางหรือปดประตูบางบาน 
(6) ไมควรหันหลังเขียนกระดานนานเกินไป เพราะจะเสียเวลาในการพูด

อธิบายและอาจทําใหช้ันเรียนเกิดความวุนวาย 
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3.4 เทคนิคการอธิบายและเลาเร่ือง  
การอธิบายและเลาเรื่อง  เปนทักษะที่จําเปนอยางย่ิงเชนเดียวกับทักษะการใชวาจา

กิริยาทาทาง  โดยเฉพาะผูเปนครูในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  จะใชทักษะการอธิบาย  และ 
การเลาเรื่องบอยครั้ง  เชน  อาจใชการอธิบายนําเขาสูบทเรียน  และอธิบายสรุปบทเรียน  ตลอดจน
การเลานิทาน  เลาประสบการณ  เลาสารคดี  เรื่องราวตางๆ  ใหผูเรียนฟง  ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การฟงอีกสวนหนึ่งดวย  ถาครูผูสอนมีทักษะการอธิบายและการเลาเรื่องดี  ผูเรียนท่ีตั้งใจฟงไดเขาใจ  
สามารถติดตามเรื่องตั้งแตตนจนจบได   แตถาผูสอนขาดทักษะท้ังสองนี้  จะทําใหผูเรียนไมเกิด 
การเรียนรูดีเทาที่ควร  เปนการสอนที่ไมคุมคากับเวลา  ซึ่งถือเปนขอบกพรองของผูสอนมากทีเดียว  
ดังนั้น  ผูเปนครูควรฝกใหเกิดทักษะการอธิบายและการเลาเรื่อง จนสามารถปฏิบัติไดอยางมีทักษะ 
(อาภรณ ใจเท่ียง, 2553) 

1)  หลักการอธิบาย 
        การอธิบาย  หมายถึง  การบอกกลาวขยายความ  เพื่อใหผูเรียนเขาใจชัดเจน
ขึ้น  อาจเปนการอธิบายขอความที่สอน อธิบายเพื่อเปรียบเทียบ อธิบายเพื่อแสดงใหเหน็ขั้นตอน ฯลฯ  
การอธิบายที่มีประสิทธิภาพตองคํานึงถึงหลักการ  ดังนี้ 
       (1) บุคลิกของผูอธิบายมีสวนสงเสริมความเขาใจแกผูเรียน ถาผูสอนมีความ
เปนกันเอง มีความเขาใจในตัวผูเรียน  มีความใจเย็น  และมีความม่ันใจในการอธิบาย  ยอมชวยให
ผูเรียนสนใจ  และตั้งใจฟงเพื่อใหเกิดความเขาใจ 
       (2)  ความรูของผูอธิบายมีสวนเสริมใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางชัดเจน
แจมแจง  ถาผูสอนมีความรู  แมนยํา   รูจริง  รูกวาง  และรูลึก  การอธิบายยอมละเอียดและขยาย
ความไดแจมแจงกวาผูท่ีมีความรูนอย  ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางชัดเจน  เชน  ผูสอนอาจ
ยกตัวอยางประกอบ  อาจยกอุทาหรณสอนใจ  อาจเปรียบเทียบ  อาจเลาประสบการณเสริม  เพ่ือเปน
การอธิบายขยายความใหแกผูเรียน 
       (3) ทักษะการอธิบายและทักษะการใชวาจากิริยาทาทางประกอบการอธิบาย
ไดอยางเหมาะสม จะชวยเสริมความเขาใจแกผูเรียนไดดี ผูสอนท่ีมีทักษะท้ังสองดานนี้จะสามาระทําให
ผูเรียนเขาใจบทเรียนไดดี และกระตุนความสนใจผูเรียนไดดี 
       (4) การเตรียมตัวการอธิบายเปนสวนสําคัญในการทําใหผูเรียนเขาใจเรื่อง
ไดโดยไมสับสน ถาผูสอนเตรียมการมาดี  มีการวางลําดับเรื่องท่ีจะอธิบาย  แลวอธิบายตามลําดับท่ี
เตรียมไว  มีการสรุปเปนชวงๆ  จะชวยใหผูเรียนเขาใจเรื่องไดโดยไมสับสน 
        (5)  การใชสื่อประกอบการอธิบาย  จะชวยเสริมความเขาใจไดดี  ผูสอนอาจ
ใชโปรแกรมนําเสนอ  ใชภาพ  ใชแผนภูมิ ใชกระดานดํา ฯลฯ  ประกอบการอธิบาย ผูเรียนจะเขาใจ
ไดชัดเจนขึ้น 

2)  หลักการเลือกเรื่องท่ีจะนํามาเลา 
เรื่องหรือหัวขอที่จะนํามาอธิบายเลาใหฟง  อาจเปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจ

ทันสมัยเหมาะสมกับวัย ความสามารถ พื้นความรูของผูเรียน และควรจะมีสวนเกี่ยวของกับบทเรียน
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ดวยในการนําเรื่องมาอธิบายและเลานั้นมีหลักเกณฑ  ดังนี้  (หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู, 
2520 อางถึงใน อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) 
   (1) เรื่องควรมีคุณคาตอพัฒนาการทางสติปญญาและการใชภาษาของผูเรียน 

  (2) ควรมีคุณคาทางศีลธรรมจรรยา  เปนเรื่องที่สุภาพ  และสงเสริมใหเกิด
เจตคติที่ดีงาม 
                (3) ควรเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพของเด็ก  คือ  เหมาะสมกับวัย  หรือ
สติปญญา 
                (4) ควรมีเรื่องหลายๆ  ประเภทไมซ้ํากัน 
                (5) เรื่องไมยาวหรือสั้นเกินไป  ไมสับสนวกวน 
                (6) ไมควรใชเรื่องที่ทําใหเด็กเสียสุขภาพจิต  เชน  เรื่องที่ทําใหเด็กเกิด
ความหวาดกลัวซึ่งเปนการทรมานใจเด็กอยางรายแรง 
                (7) เรื่องราวท่ีนํามาเลาควรสนุกสนาน  เราความสนใจ  มีคติพจนแฝงอยู  
แตไมควรเปนเรื่อง   เพอฝน  ขาดเหตุผล  เพราะอาจจะทําใหเด็กหลงเชื่ออยางงมงาย 

3) หลักการเตรียมเลาเรื่อง 
เมื่อผูสอนเลือกเรื่องท่ีจะนํามาเลาไดแลว  ควรเตรียมการเลาเรื่อง  ดังนี ้

(1) อานเนื้อเรื่องใหตลอด จับใจความสําคัญและขอคิดของเรื่องใหได 
(2) ทําความเขาใจกับคําศัพท สํานวนโวหารตางๆ 
(3) ลําดับเนื้อเรื่องตั้งแตตนจนจบไวอยางยอๆ เพื่อมิใหวกวน 
(4) เตรียมสื่อประกอบการเลาเรื่องใหเหมาะสม เพื่อใหการเลาเรื่อง

นาสนใจและเขาใจงาย 
(5) เตรียมสุภาษิต คําพังเพย ขอคิด คติ ที่จะใหผูเรียนไดรับจากการฟง 

4) หลักการเลาเรื่อง 
 การเลาเรื่องใหนาสนใจมีหลักการ ดังนี ้
 4.1) วิธีเริ่มตนเลาเรื่อง 

(2) ควรสรางความสนใจใหแกเด็ก 
(3) กําหนดเวลาใหเหมาะสม  ไมมากหรือนอยเกินไป 
(4) เนื้อเรื่องตอนเริ่มตนและตอนตอไป  ควรมีความตอเนื่องสัมพันธ 
(5) บทนําเรื่องไมควรยาวเกินไป 

 4.2) วิธีการเลาเรื่อง 
(1)  เรียงลาํดับของการเลาเรื่องไมขามไปขามมา จนทําใหเกิดความสับสน 
(2) เนนตอนสําคัญของเรื่องใหชัดเจน ไมยาว จนทําใหผูฟงเบื่อหนาย 
(3) อยาอธิบายตอนใดตอนหนึ่งมากจนเกินไป จนทําใหเนื้อเรื่องขาด

ความสนุก 
(4) ควรเนนตัวสําคัญของเรือ่ง  สวนตัวประกอบไมควรเนนมาก เพราะจะ

ทําใหตัวเอกหมดความหมาย 
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(5) ใชสื่อประกอบการเลาใหนาในใจ เชน ภาพ หนังสือนิทาน หุนถุง
กระดาษ หุนมือ หนากาก ฯลฯ 

 4.3) การใชถอยคํา-น้ําเสียง 
(1) ใชถอยคํา สํานวน ท่ีสุภาพ ไมหยาบคาย หรือใหความหมายหลายแง

หลายมุม 
(2) ใชภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก ไมใชศัพท หรือสํานวนที่สูงจนเกินไป จน

ยากแกความเขาใจ 
(3) มีเสยีงดัง  ฟงชัดเจน  ไดยินอยางท่ัวถึง 
(4) ใชเสียงสูง-ต่ํา  หรือน้ําเสียงเหมาะสมกับบรรยากาศของเรื่อง เชน 

เสียงแสดงความเศราโศกดีใจ หรืออื่นๆ 
(5) เนนเสียงหนัก-เบา ตามโอกาส ไมเปนเสียงระดับเดียวกันตลอด 

 4.4) บุคลิกภาพของผูเลาเรื่อง 
(1) แสดงทาทางประกอบการเลาเรื่องไดอยางเหมาะสม 
(2) แสดงสหีนาดวงตา เพ่ือแสดงออกทางอารมณไดด ี
(3) อยาพูดไปหัวเราะไป หรือหัวเราะกอนคนฟง 

 4.5) สรุป 
(1)  บทสรุปไดเฉลยปมปญหาตางๆ ที่ผูกขึ้นมาในเนื้อเรื่องตอนตน 
(2) ใชเวลาสรุปไดพอเหมาะไมมากหรือนอยเกินไป 
(3) สรุปไดอยางเรียกจุดสนใจของนักเรียนไดดี เชน อาจใชคําพังเพย คํา

คม  สภุาษิตตางๆ 
(4) ชี้ใหเห็นคุณและโทษของการกระทําตามทองเรื่อง 
(5) เนนการนําขอคิดไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 4.6) การพัฒนาจินตนาการของผูฟง 
(1) เลาเรื่องใหคางไว  และใหนักเรียนแตงตอใหจบตามจินตนาการของ

ผูเรียนเอง 
(2) ขณะเลาเรื่องครูตั้งคําถาม ถามนักเรียนเปนบางตอน เพื่อใหนักเรียนมี

สวนรวมในการฟง 
(3) เมื่อเลาเรื่องจบแลว  ใหนักเรียนชวยกันคิดต้ังชื้อเรื่อง 
(4) แบงกลุมใหนักเรียนอภิปราย  หลงัจากฟงเรื่องจบแลว 

5) ขอควรคํานึงถึงในการอธิบายและเลาเรื่อง 
   ในการอธิบายและการเลาเรื่อง ควรคํานึงถึงขอตอไปนี ้

(1)  ผูสอน ควรมีบุคลิกภาพที่เปนกันเองกับผูฟง เปนผูที่ย้ิมแยมแจมใส  
ไมมีทาทางขึงขังดูนากลัว  และมีความมั่นใจ  พรอมที่จะใหผูฟงซักถามได   

(2) เรื่องและวิธีเลาตองไมยืดยาวเย่ินเยอซ้ําซากหรือสับสน ซึ่งจะใหเกิด
ความเบื่อหนาย  และไดผลไมตรงกับจุดประสงคที่กําหนดไว 
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(3) ถาเกิดอาหารประหมากอนออกไปอธิบายหรือเลาเรื่อง ควรระงับดวย
วิธีตางๆ  เชน  สูดลมหายใจยาวๆ  ทําใจใหเปนปกติ  ปลอบใจตัวเองวาเปนเรื่องธรรมดา  หลีกเลี่ยง
การถือกระดาษเพราะจะเห็นไดชัดเจนวามือสั่น  ที่สําคัญควรเตรียมตัวใหพรอม 

(4) ใชภาษา  น้ําเสียง  และทาทางประกอบการเลาใหสอดคลองกับเนื้อ
เรื่อง  เชน  ทาทางการตอสูของตัวละคร  การใชน้ําเสียงเปลี่ยนไปตามคําพูโของตัวละคร  การเนน
เสียงหนังเบา  การแสดงความรูสกึโกรธ  พอใจ  เสียใจ  ดีใจ ฯลฯ  ออกทางสีหนา 

(5) บรรยากาศของช้ันเรียนอยูในสภาวะที่เหมาะสม คือ ไมมีเสียงรบกวน  
มีความสบายในการนั่งฟง  ทําใหนักเรียนรูสึกผอนคลายขณะที่ฟง 

6) ประโยชนของการอธิบายและการเลาเรื่อง 
(1)  ชวยใหผูเรียนไดรับความรู ขอมูลหรือรายละเอียดอยางสมบูรณ 
(2)  ชวยใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูสอนกับผูเรียน ผูเรียนจะเกิด 

เจตคติที่ดีตอผูสอน 
(3)  ชวยเพิ่มพูนความรูทางภาษา  และชวยฝกทักษะทางภาษาแกผูเรียน  

ทั้งดานการฟงและการพูด 
(4)  ชวยสรางบรรยากาศที่ดี ถาผูสอนมีทักษะและเทคนิคในการอธิบาย

และเลาเรื่องจะชวยผอนคลายความตึงเครียด ทําใหผูเรียนเรียนดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
(5)  ชวยสรางเสริมลักษณะนิสัยและคุณธรรมอันดีงามได  ถาครูนําเรื่องที่

แฝงคติ  ขอคิด  ปรัชญา  มาเลาใหฟง  นักเรียนจะไดรับประโยชนจากเรื่องท่ีฟงโดยไมรูตัว 
(6)  ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนตื่นตัวสนใจเรียนดีขึ้น 
(7)  ชวยสง เสริมจินตนาใหแกผู เรียน อาจใหผู เรียนวาดภาพตาม 

ความนึกคิดหลงัจากฟงครูเลาหรือใหเขียนแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคตางๆ ไดด ี

3.5 เทคนิคการเราความสนใจ  
การเราความสนใจ หมายถึง การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ เกิด 

ความกระตือรือรนท่ีจะเรียน ไมเบื่อหนายในการเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาจะมี
ชวงความสนใจระยะสั้น  ครูจะตองใชเทคนิคการเราความสนใจดวยวิธีตางๆ เชน การเคลื่อนไหวของ
ครู การใชน้ําเสียง การเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ การใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยการใชเพลง ใชเกม ใชนิทาน  เปนตน เพ่ือดึงความสนใจของผูเรียนกลับมา และชวยกระตุน
รวมทั้งควบคุมความสนใจของนักเรียนใหอยูกับบทเรียนตลอดเวลา (อาภรณ ใจเที่ยง, 2553; ศักดิ์ศรี 
ปาณะกุล, 2549)   

1) องคประกอบของการเราความสนใจ 
  การเราความสนใจ ประกอบดวย 

(1) การเคลื่อนท่ีของคร ูการเคลื่อนท่ีของครูในช้ันเรียน อาจจะเปนการเดินจาก
ที่หนึ่งไปที่หนึ่งอยางมีจุดหมาย ไมใชเคลื่อนไปมาอยางเลื่อนลอย หรือเดินไปมาอยูตลอดเวลา เชน 
เดินไปที่กระดานดํา เดินมาดูงานของนักเรียน ฯลฯ 
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(2) การใชทาทางของครู ไดแก การแสดงทาทางดวย มือ รางกาย หรือศีรษะ
เพื่อประกอบคําพูดใหเห็นภาพ ใหเห็นความสําคัญ ใหเขาใจอารมณ หรือบอกรูปราง ขนาด ฯลฯ 

(3) การเปลี่ยนลีลาในการพูดของคร ูไดแก การเปลี่ยนวิธีพูดดวยจังหวะเร็ว ชา 
สูง ต่ํา หนักเบา รวมทั้ง เนนคํา วล ีหรือหยุดการพูดชั่วครู 

(4) การเปลี่ยนประสาทสัมผัส ไดแก การเปลี่ยนแปลงประสาทการรับรูของ
นักเรียน เชน เปลี่ยนจากฟงเปนดู จากอานเปนเขียน จากอภิปรายเปนลงมือทํา หรือเปลี่ยนจาก
กระดานดําเปนดูภาพยนตร ซึ่งจุดที่จะตองเพงดูตางกัน เปนตน 

(5) การใหนักเรียนมีสวนรวมพูด ไดแก การเปดโอกาสใหนักเรียนพูด ถาม และ
ตอบคําถาม ออกความคิดเห็น เสนอแนะ เปนตน 

(6) การใหนักเรียนเคลื่อนท่ี ไดแก การจัดกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติ เชน 
ทดลองเลนละคร      รองเพลง ไปหาขอมูลจากจุดที่กําหนด ทํางานกลุม เปนตน 

2) เทคนิคการเราความสนใจ 
    จากองคประกอบในการเราความสนใจ สามารถสรุปเทคนิคหรือวิธ ี
การกระตุนใหนักเรียนสนใจการสอนของครูได ดังนี้ 

(1) การใชทาทางประกอบ เชน ศีรษะ แขน มือ สื่อความหมาย เชน ครูใช
ทาทางประกอบการเลาเรื่อง ทําทาทางใหเห็นจริงจัง เคลื่อนไหวไป ตามจังหวะเหมาะสม หรือครูนํา
นักเรียนใหลกุขึ้นเตนตามจังหวะเพลง หรือชักชวนใหทําทาทางและเลียนเสียงสตัว 

(2) การใชอุปกรณการสอน หรือการใชสื่การสอน เชน ใหตอภาพให
สมบูรณ ใหจับคูระหวางรูปภาพกับบัตรคํา ฯลฯ 

(3) การรองเพลง เลือกเพลงท่ีเก่ียวของกับการเรียนโดยตรง และนักเรียน
ทุกคนสามารถรองได หรือไดเรียนรูมาแลว 

(4) การเลาเรื่องสั้น ควรมีตัวละครเพียง 2-3 ตัว กิริยา สีหนา ทาทาง 
น้ําเสียง มีชีวิตชีวาตามทองเรื่อง 

(5) การแสดงบทบาท อาจทําไดหลายวิธี เชน นักเรียนดูสถานการณท่ี
นักเรียนสรางและแสดงบทบาท 

(6) การเลนเกม สิ่งสําคัญคือกอนเลนเกม ครูจะตองอธิบายเกมนั้นๆ ให
เขาใจชัดเจน และบอกกติกาของการเลนใหเขาใจชัดเจน ตัวอยางเกมที่จะนํามาประกอบการสอน เชน 
เกมอะไรเอย เกมตอภาพ ฯลฯ 

(7) การต้ังปญหา และสนทนาซักถาม เพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน 
การแสดงความคิดเห็น โดยครูอาจใชเทคนิคการถามคําถาม ประกอบการเราความสนใจของนักเรียน 

3) ขอควรคํานึงถงึในการใชทักษะการเราความสนใจ 
        การเราความสนใจจะกอใหเกิดประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง หากครูมี
ความสามารถในการเราความสนใจนักเรียนไดเหมาะสมกับวัยและโอกาส โดยการเราความสนใจมี 
ขอควรคํานึงถึง ดังนี้  
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(1) บุคลิกลีลา ทาทางการสอนของครู ครูที่มีความคลองแคลว กระฉับกระเฉง 
ราเริงและมีอารมณขัน จะชวยเราความสนใจของผูเรียนไดดี 

(2) ความต้ังใจในการสอนของครู ครูท่ีมีความมุงม่ัน มีความตั้งใจในการสอน มี
กําลังใจและปราถนาดีกับผูเรียนจะมีความพยายามในการเราความสนใจผูเรียนไดดี 

(3) การเตรียมความพรอมของครู ถาครูเตรียมเกม เตรียมคําถาม เตรียม
สถานการณ เรื่องเลา เพื่อมาใชในยามท่ีนักเรียนรูสึกตึงเครียด หรือเริ่มไมใหความสนใจกับบทเรียน 
ครูก็จะสามารถเราความสนใจผูเรียนไดทันที 

3.6 เทคนิคการยกตวัอยาง  
  การยกตัวอยาง หมายถึง การที่ครูใชตัวอยางซึ่งอาจจะมาจากครูหรือนักเรียน เพ่ือสื่อให
เกิดความเขาใจหรือไดแนวคิดในสิ่งท่ีเปนนามธรรม ตัวอยางอาจเปนแบบ นิรนัยและอุปนัย  นิทาน  
แผนภูมิ  ภาพและอื่นๆ  ท่ีจะชวยใหสิ่งที่เปนนามธรรมนั้นกระจางขึ้น ซึ่งตัวอยางที่ดีควรเปนสิ่งที่
นักเรียนคุนเคย เพราะครูควรจะโยงจากสิ่งท่ีรูไปสูสิ่งที่ไมรู  โดยสรุปสาระสําคัญในการยกตัวอยางได
ดังนี้ (พึงใจ  สินธวานนท, 2526)  

1) ประเภทของตัวอยาง  
 วิธีการยกตัวอยางท่ีใชกันมากมี 2 วิธี คือ 

(1)  แบบนิรนัย (Deductive Approach) ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน 3 ขั้น คือ ขั้นแรก 
ครูระบุหลกั ท่ีตองการใหนักเรียนเขาใจกอน ขั้นท่ีสอง ครูยกตัวอยางตางๆ ที่จะชวยขยายความหลักท่ี
ให ครูอาจจะใชวิธีเปรียบเทียบ อุปมา อุปมัย เปนคําพูดหรืออาจใชหนังสือภาพ  การทดลอง ข้ันที่
สาม ครูสัมพันธตัวอยางเขากับหลักท่ีใหไวตอนตน ในขั้นที่สามนี้ครูผูสอนอาจขอใหนักเรียน
ยกตัวอยางบางแลวใหบอกตัวอยางนั้นสมัพันธกับความคิดหลกัอยางไร 

(2) แบบอุปนัย (Inductive Approach) ครูจะยกตัวอยางกอนหลายๆ ตัวอยาง ให
นักเรียนศึกษาตัวอยางแลววิเคราะห  สรุปเปนหลกัเกณฑหรือแนวคิด 

2) การใชตัวอยางใหมีประสิทธิภาพ 
   ตัวอยางท่ีดีควรมีลกัษณะ ดังนี้ 

(1)  เริ่มจากตัวอยางงายๆ ไปหาตัวอยางที่ยากขึ้น ตามหลักการสอนใหเกิด ความคิด
รวบยอดแกนักเรียน ครูตองนําตัวอยางมาใหนักเรียนดู เพื่อจะไดสังเกตพิจารณาแยกความแตกตางที่
เปนลักษณะเดนชัด ถาครูนําตัวอยางมากๆ มาใหนักเรียนดูกอน ก็อาจจะทําใหเกิดความสับสนและ
เขาใจประเด็นผิดไป 

(2) คํานึงถึงประสบการณและความรูเดิมของนักเรียน ครูรูจักนักเรียนมากขึ้น
เพียงใด ก็จะสามารถเลือกตัวอยางไดเหมาะสมมากขึ้น 

(3) ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน อาจจะใหนักเรียนเปนฝายยกตัวอยาง
เพิ่มเติม เพราะถานักเรียนสามารถยกตัวอยางไดถูกตองอาจตีความหมายไดวาเกิดความเขาใจถา
ยกตัวอยางไมไดหรือผิดครูก็ตองแกไข ปรับบทเรียนใหม  

 



215 

3.7 เทคนิคการเสริมกําลังใจ 
การเสริมกําลังใจ หมายถึง การใชทาทางและคําพูด เพื่อกระตุนใหนักเรียนเต็มใจแสดง

พฤติกรรมท่ีครูตองการ รวมทั้งความสามารถที่ทําใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง              
(พึงใจ สินธวานนท, 2526) การเสริมกําลังใจจากครูผูสอนถือเปนการเสริมแรงทางบวกที่สําคัญท่ี
นําไปสูการเรียนรูของบุคคล ดังที่เลวิน  (Lewin) อธิบายวา พฤติกรรมความสนใจของคนมีพลังและ
ทิศทาง (strength of attraction) กลาวคือสิ่งใดที่อยูในความสนใจและความตองการของตน จะมีพลัง
เปนบวก สิ่งที่อยูนอกเหนือจากความสนใจจะมีพลังเปนลบ ดังนั้น การเรียนรูจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลมี
แรงจูงใจหรือแรงขับท่ีจะกระทําใหไปสูจุดหมายปลายทางที่ตนตองการ รวมทั้งการสรางกําลังใจจาก
ผูสอนดวย (Mouly, 1973) 

1) ความมุงหมายของการสรางกําลังใจ 
อัจฉรา ประไพตระกูล (2548) ไดเสนอเก่ียวกับความมุงหมายของการสรางกําลังใจไว

ดังนี ้
(1) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดกําลงัใจในการเรียน 
(2) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการแสดงพฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา 
(3) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดความกลาในการเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 
(4) เพื่อสงเสริมใหการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมาย 
(5) เพื่อชวยสรางบุคลิกภาพของผูเรียนใหมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น 
(6) เพื่อสรางทัศนคติที่ดีแกผูเรียน 

2) ประเภทของการเสริมกําลังใจ 
 การเสริมกําลังใจที่ใชกันไดผลม ี4 ประเภทคือ 

(1)  การเสริมกําลังใจดวยวาจา เชน เกง ดีมาก ใชได เปนความคิดที่ดี นาสนใจ เปน
ขอสงัเกตที่ด ีชัดเจนข้ึน เปนตน 

(2) การเสริมกําลังใจดวยทาทาง เชน ตั้งใจฟง การพยักหนา แสดงการตอบรับใน
ระหวางท่ีนักเรียนพูด การย้ิม การเขียนคําตอบของนักเรียนลงบนกระดานดํา เปนตน 

(3) การเสริมกําลังใจดวยการใหรางวัลและสัญลักษณตางๆ เชน การใหสิ่งของ  
การใหเครื่องหมายดีเดน การติดประกาศผลงาน การติดประกาศรายชื่อ เปนตน  

(4) การเสริมกําลังใจดวยการใหนักเรียนเห็นความกาวหนาของตน เชน การทํา
เครื่องหมายลงในตารางความกาวหนาทุกครั้งท่ีทํางานสาํเร็จ 

3) วิธีการเสริมกําลังใจ 
งานวิจัยของ Hechinger (1973 อางถึงใน สุจริต เพียรชอบและคณะ,  2523) พบวา  

การเสริมแรงโดยใชสิ่งของ เชน ลูกกวาด ขนม ของเลนและเงิน มีผลตอพฤติกรรมทางการเรียน และ
ทางสังคมของเด็กที่มาจากครอบครัวท่ีมีระดับฐานะทางสังคมต่ํา เปนตน ท้ังนี้ผูสอนมีวิธีการสราง
กําลังใจโดยการเสริมแรงได ดังนี้ 

(1)  การใชวาจา ในกรณีที่ผูเรียนตอบคําถามหรือแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง ครู
อาจใหแรงเสริมโดยใชคําพูดชมเชยวา “ดี” “ถูกตอง” “เกงมาก” เปนตน ซึ่งคําตางๆ เหลานี้แสดงให
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เห็นถึงการยอมรับและความพอใจของผูสอน ในกรณีที่ผูเรียนตอบผิด หรือตอบไมตรงจุด  ผูสอนควร
ใชคําวา “ขอบใจ แตยังไมตรงทีเดียว ลองคิดใหมอีกครั้ง” 

(2) การใชทาทาง เชน การย้ิม การพยักหนา การใชน้ําเสียง และการเขียนคําตอบ
ของผูเรียนบนกระดาน เปนตน 

(3) การใหรางวัลและสัญลักษณตางๆ เชน การทําเครื่องหมายแสดงความสามารถ
ของผูเรียนบนสมุด การเขียนช่ือของผูเรียนท่ีตอบถูกบนกระดาน  และการแสดงผลงานของผูเรียนบน
บอรด เปนตน อยางไรก็ตาม การใหรางวัลมีขอที่ควรระวังดังนี ้

(3.1) การใหรางวัลจะสงผลใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อตองการ
รางวัล  หรือยึดติดกับรางวัล 

(3.2) ถาปราศจากรางวัลแลวจะมีผลทําใหประสิทธิภาพในการเรียนลดลง
อยางรวดเร็ว 

(4) การใหผูเรียนมีสวนรวม เชน การใหเพื่อนปรบมือ หรือใหคะแนนสําหรับ
คําตอบที่ถูกตอง  เปนตน 

(5) การใหผูเรียนรูความกาวหนาของตนจะทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองประสบ
ผลสําเร็จ  ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง  มีกําลังใจที่จะสนใจเรียนตอไป 
ดังนั้น  ครูจึงควรจัดบทเรียนหรือใหงานตามระดับความสามารถของผูเรียน อาจแสดงผลงานของ
ผูเรียนในรูปของกราฟหรือแผนภูมิ เพื่อใหผูเรียนมองเห็นผลการกระทําของตนเองอยางเดนชัด 

อยางไรก็ตามครูควรเลือกวิธีเสริมกําลังใจใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน และไม
ควรเสริมกําลังใจบางประเภทบอยเกินไป รวมทั้งไมควรพูดเกินความจริง ควรพูดตรงไปตรงมาตาม
พฤติกรรมท่ีนักเรียนแสดงออกมา  เชน  ถาตอบถูกหมดก็บอกวา  ดีมาก  ถาถูกบางสวนก็ใชได  

3.8 เทคนิคการสรุปบทเรียน  
  การสรุปบทเรียน หมายถึง กระบวนการที่ผูสอนชวยใหผูเรียนสามารถรวบรวมเนื้อหา
ใจความสําคัญของบทเรียน สามารถจัดลําดับและเขาใจเนื้อหาความรูใหอยูในบริบทที่มีความหมาย
อยางถูกตองและสมบูรณขึ้น โดยท่ัวไปเปนการสรุปสั้นๆ ใหเห็นภาพรวมอยางชัดเจน ขั้นตอน 
การสรุปบทเรียนนี้เปนขั้นตอนสําคัญที่อยูในทุกวิธีการสอน เชน การบรรยาย การอภิปราย การทดลอง 
สถานการณจําลอง เปนตน (ทิศนา แขมมณี, 2559)  

1) วิธีการสรุปบทเรียน  
การสรุปบทเรียนมักจะกระทําเม่ือสรุปใจความสําคัญแตละตอนในระหวางบทเรียน  

สรุปเม่ือจบบทเรียน และเม่ือนักเรียนอภิปราย หรือ ฝกปฏิบัติจบลง  วิธีการสรุปบทเรียนอาจทําได
หลายวิธี  

(1)  การสรุปทบทวน ครูไมจําเปนตองทบทวนสรุปเองทั้งหมด ควรใหนักเรียนมี
สวนรวม โดยครูอาจจะตั้งคําถาม อธิบาย ใชสื่อหรือผังมโนทัศนชวยในการสรุป  
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(2) สรุปจากการปฏิบัติ เชน ใหนักเรียนสงัเกตการณสาธิตการทดลองและพยายามชี้
ใหนักเรียนเห็นความสัมพันธของวิชาความรูเดิม บทเรียนที่เพ่ิงเรียนจบกับบทเรียนท่ีจะเรียนใน
อนาคต 

(3) สรุปทบทวนวัตถุประสงคการเรียนรูของบทเรียน หรือสรุปจากการสราง
สถานการณ โดยครูสรางสถานการณใหสอดคลองกับบทเรียนและใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
ออกมา  

(4) สรุปจากการใชอุปกรณ โดยครูอาจจะใชอุปกรณท่ีใชสอนมาชวยใหการสรุป
บทเรียนงายขึ้น เชน เมื่อนําเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งมาใหนักเรียนดู นักเรียนสามารถสรุปวิธีการใน
การเก็บรักษาได 

2) ขอควรคํานึงถึงในการสรุปบทเรียน 
(1) การจบบทเรียนกอนสรุปนั้นควรทําใหนาสนใจ เชน ใหเวลาผูเรียนชวยกันคิด 

และสงเสริมและกระตุนการแสดงความคิดเห็นโดยการใหมีผูสนับสนุน หรือโตแยงเพ่ือใหเกิด 
การอภิปรายหาขอสรุป 

(2) เมื่อทําการสรุปบทเรียนตรงตามจุดมุงหมายของบทเรียน เนื้อหาสําคัญ และ
ใจความหลักแลว ผูสอนควรมีการกลาวเสริมแรงใหกําลังใจแกผูเรียนหลังจากท่ีชวยกันสรุปไดสําเร็จ
ดวย 

(3) การสรุปทบทวนโดยการใชคําถามตองสัมพันธกับเนื้อหา และจุดประสงคของ
บทเรียน 

(4) วิธีการสรุปตองสอดคลองกับความสนใจ และความสามารถของนักเรียน และ
ควรเช่ือมโยงระหวางสิ่งที่นักเรียนรูแลวไปสูสิ่งที่ยังไมรู 

(5) การสรุปตองสามารถประเมินบทเรียนวามีสาระและมีผลตอการเรียนรูของนักเรียน
โดยสําหรับชวงเวลาสําหรับการสรุปบทเรียนนั้นจะทําทายบทเรียน หรือหลังจากจบประเด็นสําคัญๆ 
ระหวางการเรียนการสอนก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อหา 
 
บทสรุป 

เทคนิคการสอนเปนกลวิธีตางๆ ที่ใชเสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน 
หรือการดําเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อชวยใหการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น
เทคนิคการสอนจึงเปนสิ่งที่ครูทุกคนตองเรียนรู และพยายามฝกฝนเพื่อทําใหเกิดทักษะในการใช
เทคนิคการสอนท้ังเทคนิคการนําเขาสูบทเรียน เทคนิคการถามคําถาม เทคนิคการใชกระดานดํา 
เทคนิคการอธิบายและเลาเรื่อง เทคนิคการเราความสนใจ เทคนิคการยกตัวอยาง เทคนิคการเสริม
กําลังใจ และเทคนิคการสรุปบทเรียน  

ในการเรียนการสอนแตละครั้ง ครูผูสอนจําเปนตองวางแผนในเรื่องของเทคนิคการสอน
ลวงหนาเชนเดียวกับการออกแบบการสอน รวมท้ังตองสามารถเลือกนํามาปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา
เฉพาะหนาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนระหวางการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  
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แบบฝกหัดทายบทที่ 7 
 
คําชี้แจง จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. นักศึกษาคิดวา “เทคนิคการสอน กับ ทักษะการสอน” เหมือน หรือแตกตางกันอยางไร 
จงอธิบาย 

2. เทคนิคการสอน แบงไดเปนก่ีประเภท อะไรบาง 
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักศึกษาคิดวาเทคนิคการสอนใดสําคัญมากท่ีสุด เพราะ

เหตุใด 
4. นักศึกษาคิดวา หากครูผูสอนเลือกใชเทคนิคการสอนไมเหมาะสม จะสงผลตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูของครู รวมท้ังการเรียนรูของผูเรียนหรือไม อยางไร 
5. หากนักศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวิชาเอก นักศึกษาจะเลือกใช

เทคนิคการสอนใดบาง เพราะเหตุใด จงอธิบายและยกตัวอยางประกอบ  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 8  
สื่อและแหลงการเรียนรู 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของสื่อและแหลงการเรียนรูไดถูกตอง 
2. บอกประเภทและความสําคัญของสื่อและแหลงการเรียนรูไดถูกตอง 
3. บอกแนวทางการใชสื่อการเรยีนรู และการพัฒนาแหลงการเรียนรูไดอยางถูกตอง 
4. ยกตัวอยางการเลือกใชสื่อและแหลงการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหา

สาระที่สอดคลองกับวิชาเอกไดอยางถูกตอง 

เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 8 สื่อและแหลงการเรียนรู ประกอบดวย 

สื่อการเรียนรู  
1. ความหมายของสื่อการเรียนรู  
2. ประเภทของสื่อการเรียนรู  
3. ความสําคัญของสื่อการเรียนรู  
4. การใชสื่อการเรียนรู  

4.1 ขั้นเลือกสื่อการเรียนรู  
4.2 ขั้นวางแผนเตรียมการใชสื่อ  
4.3 ขั้นการเตรียมผูเรียน  
4.4 ขั้นการเตรียมสถานท่ี  
4.5 ขั้นนําสื่อไปใชตามแผน  
4.6 ขั้นวัดและประเมินผลการใชสื่อ  

แหลงเรียนรู  
1. ความหมายของแหลงเรียนรู 
2. ความสําคัญของแหลงเรียนรู 
3. ประเภทของแหลงเรียนรู  

3.1 จัดตามลกัษณะของแหลงเรียนรู  
3.2 จัดตามท่ีตั้งของแหลงเรียนรู  

4. การพัฒนาและใชแหลงเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู 
1. ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหท่ี 10 เรื่อง สื่อและแหลงการเรียนรู 
2. สุมตัวแทนนักศึกษาประมาณ 5-8 คน ยกตัวอยางสื่อหรือแหลงการเรียนรูที่นักศึกษา

รูจัก โดยตัวแทนนักศึกษาหามบอกสื่อหรือแหลงการเรียนรูซ้ํากัน 
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3. ผูสอนอธิบายความหมาย ประเภท การเลือกใชสื่อและแหลงการเรียนรู รวมท้ัง 
การออกแบบชั้นเรียนและแหลงเรียนรู เพื่อบรรยากาศการเรียนรู  และนวัตกรรมการเรียนรู
ประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi  

4. ใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปน 6 กลุม เพื่อศึกษาชุดความรูเรื่อง “สื่อการเรียนรู” โดยให
นักศึกษาแตละกลุมวิเคราะหประเภทของสื่อการเรียนรูท่ีไดรับ รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
การนําสื่อการเรียนรูดังกลาวไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชเวลาประมาณ 30 นาท ี

5. สุมตัวแทนนักศึกษาแตละกลุม นําเสนอขอมูลเก่ียวกับสื่อการเรียนรูกลุมละ 10 นาที 
6. ใหนักศึกษารวมกันวิเคราะหวาสื่อการเรียนรูใดเปนนวัตกรรมการเรียนรู เพราะเหตุใด  
7. ผูสอนสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อและแหลงการเรียนรู ประกอบการนําเสนอดวย

โปรแกรม Prezi  
8. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทที่ 8 สื่อและแหลงการเรียนรู และมอบหมายงาน: ให

นักศึกษาแบงกลุมเพ่ือจับสลากเลือกสาระการเรียนรูที่สอดคลองกับวิชาเอก และวางแผนพัฒนาสื่อ
การเรียนรูท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทที่ 8 เรื่อง สื่อและแหลงการเรียนรู 
3. ชุดความรูเรื่อง “สื่อการเรียนรู”  
4. หนังสอือานประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู 

แหลงการเรียนรู 
1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลกัการจัดการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

วิธีการวัดผล 
เกณฑ 

การประเมิน 
1. ตรวจสอบการบอกความหมาย ประเภท และความสําคัญของสื่อและแหลง
การเรียนรู 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

2. ตรวจสอบการบอกแนวทางการใชสื่อการเรียนรู และการพัฒนาแหลง 
การเรียนรู  

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

3. ตรวจสอบการยกตัวอยางสื่อและแหลงการเรียนรู และการพัฒนาสื่อ 
การเรียนรูท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูในวิชาเอก 

เหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู 

4. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 8 เรื่อง สื่อและแหลงการเรียนรู ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 
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บทที่ 8  
สื่อและแหลงการเรียนรู 

 
สื่อการเรียนรูเปนเครื่องมือที่ชวยในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก กระตุนให

ผูเรียนเกิดการพัฒนาท้ังดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใช
เปนสื่อในการเรียนการสอนกันอยางกวางขวาง ซึ่งสื่อตางๆก็แตกตางกันออกไปในการใชงาน ดังนั้น
จําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนจะตองสามารถเลือกสื่อท่ีจะใชในการสอนใหตรงตามจุดประสงคของการเรียนการ
สอน โดยผูสอนจะตองรูวาจะใชสื่อแตละชนิดเม่ือไหร อยางไร จึงจะไดผลเต็มท่ี สื่อแตละชนิดมีเทคนิค
การใชไมเหมือนกัน ผูใชจะตองมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการใช และตองเตรียมสภาพแวดลอมให
เหมาะดวย 

สื่อการเรียนรู 
1. ความหมายของสื่อการเรียนรู 

 สื่อการเรียนรู หรือ สื่อการสอน  เปนสิ่งท่ีจําเปนอยางย่ิงในกระบวนการสอนของครู ซึ่งสื่อ 
การเรียนรูนั้น มีช่ือเรียกแตกตางกันไป เชน อุปกรณการสอน อุปกรณการศึกษา สื่อการเรียน สื่อการสอน 
เปนตน แตในที่นี้จะเรียกวา สื่อการเรียนรู ซึ่งไดมีผูใหความหมายไวดังนี้  
  วรวิทย นิเทศศิลป (2551) อธิบายวา สื่อการเรียนรู หมายถึง วัสดุ อุปกรณ หรืออาจจะ
เปนวิธีการท่ีเปนตัวกลางการถายทอด ในการสื่อความหมายเพ่ือใหรับรูท้ังผูสงสารและผูรับสาร มี
ความเขาใจที่ตรงกัน 
  กรมวิชาการ (2540) ใหความหมายสื่อการเรียนรูวา คือ สื่อท่ีนําเสนอสิ่งเรา สื่อการเรียนรู
มีหลายรูปแบบ และหลายประเภท เชน หนังสือ ภาพยนตร เทปเสียง การสงการนําเสนอสิ่งเรา
ประเภทตางๆ ตองการใชสื่อท่ีเปนวัสดุรูปแบบหนึ่งเสมอ คือ หนังสือ สื่อที่นําเสนอสิ่งเรา คือ 
ตัวหนังสอื และรูปภาพยนตร คือ สื่อที่เปนแผนฟลมที่บรรจุสิ่งเรา คอื ภาพที่เคลื่อนไหวไดและเสียง  
  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532) กลาววา สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ สื่อของภาพ เครื่องมือ
เครื่องใช   ตลอดจนหมายถึงตัวบุคคล วิธีการ สถานท่ีตางๆ ที่ใชประกอบการเรียนการสอน  เพื่อให
การเรียนการสอนบังเกิดผลดี  
  อําภา  บุญชวย (2533) กลาววา สื่อการเรียนรู หมายถึง การนําวัสดุอุปกรณและ
กรรมวิธีมาเปนตัวการในการใหการศึกษาใหความรูแกผูเเรียน  
  Brown (1985) ไดใหความหมายวา สื่อการสอน ไดแก อุปกรณทั้งหลายท่ีชวยเสนอความรู
ใหแก ผูเรียนจนเกิดผลการเรียนการสอนท่ีดี ท้ังนี้มีความหมายรวมถึง การจัดกิจกรรมตางๆ ที่ไมเฉพาะ
แตสิ่งที่เปนวัตถุหรือเครื่องมือเทานั้น เชน การศึกษานอกสถานท่ี การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิต 
การทดลอง ตลอดจนถึงการสัมภาษณและการสํารวจ   

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา สื่อการเรียนรู หมายถึง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และ
วิธีการที่เปนตัวกลางที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. ประเภทของสื่อการเรียนรู 
 บรูเนอร (Jerome Bruner)  (อางถึงใน วารินทร   รัศมีพรหม, 2542) ซึ่งเปนนักจิตวิทยา 
กลาววา การเรียนการสอนจะตองใหผูเรียนไดเริ่มจากประสบการณตรงไปสูประสบการณ ผานภาพ 
(Iconic) ซึ่งเปนตัวแทนของประสบการณจริง เชน รูปภาพ ภาพยนตร โทรทัศน และเชื่อมไปสูลักษณะท่ี
เปนสัญลักษณ (Symbol) เชน คํา ภาษา ผลงานวิจัยของ Fleming และ Levie ไดทําการวิจัยพบวา 
ประสบการณรูปธรรมจะทําใหการเรียนงายขึ้น และทําใหเกิดการรับรู เกิดการคงอยูของการเรียน 
และ สามารถใชสัญลักษณที่เปนนามธรรมไดดวย ปจจุบันประสบการณในชีวิตประจําวัน เยาวชนไดมี
การเรียนรูผานสื่อมวลชนตางๆ มากมาย ประสบการณจริงเหลานี้ชวยใหสามารถจําแนกแยกแยะสิ่ง
ตางๆ นําไปสูการสรางความคิดรวบยอดไดมาก ซึ่งความถูกตองแมนยําขึ้นอยูกับครูและผูปกครองท่ีจะ
ชวยสราง แนะนําใหเยาวชนสามารถบูรณาการประสบการณเหลานี้  ใหมีความหมาย  และสัมฤทธิ์ผล 
ไดอยางดี ความเหมาะสม  ดุลยภาพระหวางการเรียนจากรูปธรรม  และนามธรรมเปนเหตุผล สิ่งสําคัญ
ในการจัดหาใชสื่อการเรียนรู สื่อการเรียนรูมิใชเพียงแตใหประสบการณรูปธรรมท่ีจําเปน ยังสามารถ
บูรณาการประสบการณเดิมเขาดวยกันได ทําใหความเปนนามธรรมมีความหมายขึ้น  
 เอดการ เดล (Edgar Dale) ไดจัดแบงสื่อการเรียนรูเพื่อเปนแนวทางในการอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางสื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ และขั้นตอนของการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเปรียบเทียบกับโครงสรางลักษณะสําคัญการเรียนรูของ  เจโรม  บรูเนอร 
(Jerome Bruner) ซึ่งเรียกวา “กรวยประสบการณ (Cone of  Experiences) ของ Edgar Dale (อางถึงใน 
กิดานันท มลทิอง, 2543)  
 กรวยประสบการณ (Cone of  Experiences) ของ Edgar Dale จะแสดงขั้นตอนของประสบการณ
การเรียนรูและการใชสื่อแตละประเภทในกระบวนการเรียนรู ซึ่งจะเริ่มตนดวยการใหผูเรียนมีสวนรวม
อยูในเหตุการณหรือการกระทําจริง เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณตรงเกิดขึ้นกอน จากนั้นจึงเปน 
การไดรับประสบการณรอง และการเรียนรูดวยการรับประสบการณผานสื่อตางๆ และทายสุดเปน 
การใหผูเรียนไดเรียนรูจากสญัลักษณ ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตุการณที่เกิดข้ึน ดังภาพ 
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ภาพที่ 26 กรวยประสบการณ (Cone of  Experiences) ของ Edgar Dale 
ที่มา: กิดานันท มลิทอง, 2543 

  การเลือกใชสื่อหรือออกแบบสื่อการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูควร
มุงไปท่ีผลการเรียนรูของผูเรียนเปนหลกั  เชน 
  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลการเรียนรูดาน
ทักษะปญญา ตองมีการใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ตอผูเรียน ทั้งพฤติกรรมที่ถูกตอง และไม
ถูกตอง  สื่อที่ใชควรมีลักษณะแบบปฏิสัมพันธ  เชน  จากผูสอน จาก VDO,  CAI 
  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผลการเรียนรูดาน 
มโนทัศนหรือกฎเกณฑ ตองการจัดกลุมดานระยะ (spatial) ดานเวลา  ใชตัวอยางตางๆ และสิ่งท่ีไมตอง

วจน
สญัลักษณ์

ทศัน
สญัลักษณ์

ภาพนิงและการ
บันทกึเสยีง

ภาพยนตร์และโทรทศัน์

นิทรรศการ

การศึกษานอกสถานที

การสาธติ

ประสบการณน์าฏกรรมหรือการแสดง 

ประสบการณร์อง

ประสบการณต์รง

วจนสญัลักษณ ์
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ใชตัวอยางที่หลากหลาย สื่อท่ีใชเปนภาพ โดยเฉพาะภาพท่ีเหมือนจริงจะใหผลสัมฤทธิ์ไดดีกวาสื่อท่ีเปน
เสยีง 
  3. ผลการเรียนรูดานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ สิ่งที่นําเสนอตองนาเช่ือถือ  ลําดับขอมูล
ตามลักษณะผูฟง  สื่อที่ดีในการนํามาใช เชน บุคคลท่ีตนแบบ 

จากกรวยประสบการณดังกลาว จึงมีการจําแนกสื่อการเรียนรูออกเปน 3 ประเภท 
ดังนี ้(ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, 2535; อําภา บุญชวย, 2533; วรวิทย นิเทศศิลป; 2551) 
   1) สื่อประเภทวัสดุ (Software) บางครั้งเรียกวาสื่อเล็ก เปนสื่อท่ีทําหนาที่เก็บ
ความรูในลกัษณะของภาพ เสียง  และตัวอักษรในรูปแบบตางๆ  ที่ผูเรียนสามารถใชเปนแหลงศึกษา
ความรู วัสดุที่ใชประกอบการเรียนการสอนนี้  จําแนกออกเปน 2 ประเภท  คือ  
    (1) วัสดุที่เสนอเรื่องราว หรือความรูที่ไมใชตัวมันเองโดยไมอาศัยเครื่องมือ
หรืออุปกรณใดๆ ในการนําเสนอเรื่องราว เชน กระดานชอลก กระดานสําลี โปสเตอร ภาพเขียน 
ภาพถาย แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ การตูน ของจริง ของจําลอง บัตรคํา หนังสอืเรียน  
    (2) วัสดุท่ีไมสามารถถายทอดความรูไดดวยตนเอง ตองอาศัยเครื่องมือ 
กลไก เปนตัวนําเสนอเรื่องราวหรือความรู เชน แผน CD เทปบันทึกเสียง ไฟลภาพ คลปิวีดิทัศน 
   2) สื่อประเภทเคร่ืองมือหรือโสตทัศนูปกรณ (Hardware) บางครั้งเรียกวา สื่อใหญ 
ซึ่งเปนตัวกลางหรือทางผานของความรูท่ีจะถายทอดไปยังครูและนักเรียน ตองอาศัยวัสดุไปใสในตัว 
ของมัน สื่อประเภทนี้ไดแก เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉายขามศีรษะเครื่องรับ
โทรทัศน   โทรทัศนวงจรปด คอมพิวเตอร 
   3) สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ (Technique and Methods) หมายถึง สื่อที่มี
ลักษณะเปนแนวความคิด หรือรูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอน ซึ่งคือกิจกรรมทุกอยางที่ครูหรือ
นักเรียนจัดขึ้น ทั้งในและนอกหองเรียน เชน การเลนละครและหุน การแสดงนิทรรศการจําลอง   

 นอกจากการแบงประเภทสื่อเปน 3 ประเภทดังกลาวตามแนวคิดกรวยประสบการณ (Cone of  
Experiences) แลวนั้น พบวามีการนําเสนอประเภทของสื่อท่ีแตกตางไปจากเดิม โดยมุงเนนที่สื่อการ
เรียนรูท่ีสามารถกระตุนความสนใจของผูเรียน หรือแตกตางจากที่ผูเรียนเคยเห็นมา ทําใหผูเรียนเกิด
การตอบสนองมากยิ่งขึ้นโดยใชระยะเวลาสั้นลง แนวความคิดพื้นฐานที่ทําใหเกิดสื่อการเรียนรูในกลุม
นี้คือ (เขมณัฏฐ ม่ิงศิริธรรม, 2559) 

(1) ความแตกตางระหวางบุคคล ขอมูลทางดานจิตวิทยาพบวา มนุษยมีความแตกตางกัน
ทั้งดานรางกาย สติปญญา ความคิด และความรูสกึ ดังนั้น การรับรูและการเรียนรูสิ่งตางๆ จึงแตกตาง
กัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนจึงควรจัดใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) การเพ่ิมปริมาณของผูเรียนเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทําใหผูสอนตองหาสื่อการเรียนรูใหมๆ มาใชเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมากขึ้นใน
เวลาที่จํากัด 
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(3) การเรียนรูของผูเรียนมีแนวโนมเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ตามแนวคิดสมัยใหมที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สื่อการเรียนรูจึงตองตอบวนองการเรียนรูตามเอกัตภาพ ตามความสามารถ และ
ความสนใจของผูเรียน 

(4) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการสื่อสารอยางรวดเร็ว จากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีที่เขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันคนทุกเพศทุกวัยตางมีการติดตอสื่อสารผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ซึ่งผูเรียนมีความสนใจและอยากเรียนรู 

(5) การพัฒนาการคิดของผูเรียน เปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

(6) สื่อการเรียนรูในแบบเดิมอาจไมตอบสนองและกระตุนความสนใจของผูเรียน 
 จากแนวคิดพื้นฐานดังกลาว นําไปสูการพัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนได 4 ประเภท คือ 

(1) สื่อสิ่งพิมพ เปนสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้นเพื่อสนองการเรียนรูตามหลักสูตร หรือ
สิ่งพิมพทั่วไป ไดแก หนังสืออานเพิ่มเติม หนังสือการตูน แบบฝกทักษะ เปนตน โดยสื่อสิ่งพิมพ
สามารถใชเปนแหลงขอมูลเก่ียวกับวิชาที่เรียน ใชเปนวัสดุการเรียนรูรวมกับสื่ออื่นๆ และใชเปนสื่อ
เสริมในการเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณ 

(2) สื่อกิจกรรม เปนกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณหรือ
เรียนรูเนื้อหาบทเรียนดวยการดู ฟง สังเกต ทดลอง สัมผัส ดวยตนเอง รวมถึงการรวมแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนการทํางานรวมกับคนอื่น ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณแปลกใหมดวยความ
เพลิดเพลิน บางกิจกรรมอาจใชสื่อวัสดุ อุปกรณ เขามาชวยในการถายทอดความรู เพ่ือใหผูเรียนรับรู
และเรียนรูเนื้อหาสาระในกิจกรรมไดชัดเจนย่ิงขึ้น อีกทั้งสื่อกิจกรรมยังเปนสื่อที่ตองมีการวางแผนหรือ
เตรียมการเพ่ือใหเกิดลําดับขั้นตอนท่ีชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู เกิดความเขาใจไดงาย ชัดเจน เปน
รูปธรรม และจากประสบการณตรงนี้ จะทําใหผูเรียนเกิดความคิด และเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืน ไดแก 
เกมส ชุดฝกอบรม ชุดเสริมความรู ชุดเรียนรูดวยตนเอง เปนตน 

(3) สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนสื่อที่พัฒนาขึ้นเพื่อใชคูกับเครื่องมือ อุปกรณทางเทคโนโลยี 
เนื่องจากคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญในการศึกษา ทั้งในรูปแบบออฟไลน (Offline) และ
ออนไลน (Online) จึงทําใหสามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบสื่อประสม (Multimedia) ไมวาจะเปน 
ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ทําใหสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความตองการเรียนรู และสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และผูเรียนกับผูสอนไดเปนอยางดี รวมทั้งมี
การโตตอบ และการใหผลยอนกลับ (Feedback) ไดแก บทเรียนมัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอร 
เปนตน  

(4) สื่อใหม เปนสื่อการเรียนรูในรูปแบบใหมท่ีนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประกอบ 
การสื่อสาร ทําใหสามารถรับรูขาวสารและโตตอบกันไดอยางรวดเร็ว เชน โซเชียลมีเดีย (Social 
Media) โซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) 
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3. ความสําคัญของสื่อการเรียนรู 
 ในการศึกษาแบบดั้งเดิมสื่อการเรียนรูเปนสื่อกลางที่ถายทอดใหผูเรียนเขาใจและบรรลุ  
การเรียนรูไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ผูสอนจะเปนแหลงขอมูลเพ่ือหาความรู ท้ังหลาย  
และเปนผูถายทอดความรูในการเรียนรู  ปจจุบันเทคโนโลยีแหลงขอมูลกาวหนามากข้ึน การเก็บขอมูล 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถถายทอดความรูโดยตรงใหแกผูเรียนได ผูสอนจะไมใชเปน แหลงขอมูล 
และแหลงถายทอดขอมูลเพียงผูเดียวอีกตอไป  ผูสอนจึงตองเปลี่ยนบทบาทใหม เปนผูอํานวย 
ความสะดวกในการเรียนรู โดยมีหนาที่ เชน 
   1) ชี้แนวทางการเรียน วิธกีารคนควาหาความรู 
   2) ช้ีแนะแหลงขอมูลใหผูเรียน ถายทอดใหผูเรียนบางสวน ตามลักษณะเฉพาะของ
สาระการเรียนรู 
   3) ผูสอนมีบทบาทในการวางแผน จัดทําหลักสูตร คนควาขอมูล หาวิธีการใหผูเรียน
และแนะแนวผูเรียน ประเมินผลผูเรียน โดยลดบทบาทการเปนผูเสนอเนื้อหา 
   4) ชวยผูเรียนกระทําขอมูลเปนลําดับขั้นตอน หรือใหงาย และเขาใจแจมแจงข้ึน 

 สื่อการเรียนรูเปนตัวกลางท่ีชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจเนื้อหาความรูไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ สื่อการเรียนรู
จึงมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ ( สมหญิง กลั่นศิริ, 2521; อําภา บุญชวย, 2533; 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2535; วรวิทย นิเทศศิลป, 2551) 

1) สามารถชวยใหบรรยากาศในการเรียนการสอนดีขึ้น ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหา
สาระที่เขาใจยากไดงายขึ้น ทําใหผูเรียนรักในการเรียนรู และชวยใหผูเรียน เรียนรูไดดีขึ้นโดยจดจํา
เรื่องตางๆ ไดมากขึ้น และจําไดนานขึ้น 

2) ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ชวยใหผูเรียน ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมมากย่ิงขึ้น  

3) คุณลักษณะท่ีเปนรูปธรรมและเปนจริง ชวยใหนักเรียนเขาใจความหมายสิ่งนั้นได
กวางขวาง   และเปนแนวทางท่ีจะชวยใหเขาใจสิ่งอ่ืนๆ ไดดีย่ิงขึ้นดวย  

4) การนําสื่อการเรียนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงคอมพิวเตอร และเครือขายอินเตอรเน็ต
ชวยใหผูเรียน เรียนรูไดทันที เรียนรูไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน และไมจํากัดสถานท่ี  

4. การใชสื่อการเรียนรู 
       ผูสอนจะตองรูวาจะใชสื่อแตละชนิดเม่ือไหร อยางไร จึงจะไดผลเต็มท่ี สื่อแตละชนิดมีเทคนิค
การใชไมเหมือนกัน ผูใชจะตองมีความรู ความเขาใจ มีทักษะการใช และตองเตรียมสภาพแวดลอมให
เหมาะดวยจึงจะเกิดผลดี การใชสื่อการเรียนการสอนใหไดผลดี โดยท่ัวไปมีขั้นตอน ดังนี้ (ศักดิ์ศรี 
ปาณะกุล,  2549)  

4.1 ขั้นเลือกสื่อการเรียนรู 
               การเลือกสื่อการเรียนรูนับวามีความสําคัญมาก สื่อการเรียนการสอนมีหลายประเภท 
หลายชนิด การนําเอามาใชตองเลือกใหเหมาะสมจึงจะเกิดประโยชนเต็มที่เปนหนาท่ีของผูสอนที่
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จะตองพิจารนาตัดสินใจ การเลือกสื่อมีหลักเกณฑคือ ตองเลือกสื่อใหสอดคลองกับจุดประสงค วาจะ
นําสื่อไปใชในดานใด เชน จะนํามาใชประกอบคําอธิบาย หรือเพื่อสรุปบทเรียน สื่อแตละประเภทที่
สรางข้ึนมา ผูสรางจะตองมีเปาหมายที่แนนอน การเลือกสื่อตองใหสอดคลองกับเนื้อหา วาตัวสื่อนั้น
มุงใหขอมูลในดานใด ใหเนื้อหาสาระตรงตามเนื้อหาท่ีจะสอนหรือไม ตอมาตองเลือกสื่อที่นาสนใจ 
ตองพิจารนาในดานตัวอักษร และความปราณีต สิ่งเหลานี้จะชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทําให
การเรียนการสอนดําเนินไปดวยบรรยากาศท่ีสนุกสนาน ขั้นตอนตอไปตองเลือกสื่อใหเหมาะสมกับวัย
ผูเรียน เหมาะกับสติปญญา ความสามารถ ความตองการ และประสบการณเดิมของผูเรียน และการเลือก
สื่อตองเหมาะกับการใชและการเก็บรักษา สื่อที่เหมาะตอการสอนตองไมยุงยากตอการใช ใหผลคุมคา 
ไมเสียเวลา เก็บรักษางาย ใชทน กะทัดรัด ถาเปนเครื่องมือท่ีใชในการสาธิต หรือการทดลองตองมี
ประสิทธิภาพ เวลาใชงานตองไมเกิดขอผิดพลาด 
 การเลือกสื่อการเรียนรูมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้น สามารถแบงออกไดเปน 2 
ลักษณะ คือ การเลือกใชสื่อการเรียนรูที่มีอยูแลว และการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นมาใหม 
ซึ่งทั้ง 2 ลกัษณะ มีหลักการสําคัญดังนี้ วรวิทย นิเทศศิลป (2551) 

4.1.1 การเลือกสื่อการเรียนรู 
การเลือกสื่อการเรียนรูเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรคํานึงถึง 

องคประกอบ ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค 
(2) เนื้อหาวิชา 
(3) ความรอบรูของผูสอน 
(4) ลักษณะของผูเรียน 
(5) ความปลอดภัยในการใช คือไมกอใหเกิดอันตรายใดๆ  
(6) สถานที่ท่ีจะใชสื่อการเรียนรู 
(7) ความนาสนใจของสื่อการเรียนรู 

4.1.2 การออกแบบสื่อการเรียนรู 
การออกแบบสื่อการเรียนรู สามารถดําเนินการได ดังนี ้
(1) การออกแบบโดยลอกมาจากตนฉบับโดยตรง 
(2) การดัดแปลง เปนการดัดแปลงจากตนฉบับตามความเหมาะสมของการ

ใชงาน 
(3) การออกแบบใหมตามความคิดผูสอนเอง ไมดัดแปลงลอกแบบจากสื่อ

การเรียนรูอ่ืน 
ขอควรคํานึงในการออกแบบสื่อการเรียนรู คือ 
(1) ความสวยงาม เพื่อใหดึงดูดความสนใจของผูเรียนได 
(2) ความทนทาน เพื่อใหสามารถใชงานไดนาน 
(3) ประหยัด ใชงบประมาณในการออกแบบและพัฒนาเหมาะสม คุมคา 
(4) ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูบรรลตุามจุดมุงหมาย  
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 นอกจากในการพิจารณาออกแบบสื่อการเรียนรู  เพื่อประกอบการเรียนรูของผูเรียนให
สอดคลองกับ รูปแบบการเรียนการสอนที่กําหนดไว บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการจัดหาสื่อเพื่อ
ประกอบการเรียนรู คือ  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา ครูผูสอน หรือ
ผูรับผิดชอบสาระการเรียนรู ซึ่งตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ  
  1. การออกแบบการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และจัดประสบการณใหผูเรียน  
  2. ลกัษณะเฉพาะของสื่อตางๆ การนําไปใช และการออกแบบ สามารถเราความสนใจ ให
ความหมาย และมีผลตอประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางไรบาง  
  3. การจัดหาสื่อการเรียนรู จากแหลงการเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ความคุมคา ในการผลิตเอง การหายืม การปรับปรุงดัดแปลง หรือเลือกจัดซื้อ  

4. การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู 
4.2  ขั้นวางแผนเตรียมการใชสื่อ 

              อยางแรกตองเตรียมตัวผูสอน คือ ตัวผูสอนตองทําความรูจักกับสื่อการเรียนการสอนใน
ดานลักษณะ องคประกอบ หนาท่ีการทํางาน เนื้อหา เพื่อสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง ถาเปน
รูปภาพ แผนภูมิ แผนภาพตองอธิบายได ถาเปนภาพยนตรตองเขาใจเรื่องราวเปนอยางดี ถาเปน
เครื่องมือตองรูจักองคประกอบ หนาท่ีของสวนตางๆ ตลอดจนรูวิธีใชงานเมื่อทําความรูจักกับสื่อแลว
ตองวางแผนการใชสื่อ โดยพิจารณารวมกับระบบการสอนวา จะใชสิ่งใด เม่ือไหร อยางไร จะบังเกิด
ผลดีที่สุด โดยกําหนดขั้นตอนการใชไวอยางชัดเจน เมื่อผูสอนทําความรูจักกับสื่อเสร็จก็มาถึงขั้น
เตรียมสื่อการเรียนการสอน คือใหตรวจสภาพสื่อวาอยูในสภาพพรอมที่จะนําไปใชโดยไมเกิดปญหา 
เตรียมจํานวนสื่อใหเพียงพอกับจํานวนผูเรียน เตรียมสิ่งที่จําเปนที่จะตองใชควบคูกับสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อสะดวกตอการใชหรือการนําออกแสดง  

4.3  ขั้นการเตรียมผูเรียน 
ผูเรียนตองเตรียมตัวเองกอนเรียนหรือเตรียมบางสิ่งบางอยางมาเอง เชนผูสอนจะ

บอกลวงหนาวา เตรียมวัสดุบางอยางเชน เตรียมเศษผาหรือ เชือกมา หรือเตรียมกอนทําการสอน คือ
ผูสอนมีความจําเปนท่ีจะตองอธิบายการใชสื่อ เพื่อใหผูเรียนสามารถใชสื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.4  ขั้นการเตรียมสถานที่ 
ตองเตรียมหองเรียนใหสอดคลองกับการใชสื่อ เชนจัดโตะจัดเกาอี้ใหเหมาะสม 

ตรวจสภาพความพรอมดานตางๆที่มีผลกระทบตอการใชสื่อ เชน การใชเครื่องฉายภาพ ตองตรวจ
ปลั๊กไฟ การระบายอากาศ การควบคุมแสงภาพในหอง 

4.5 ขั้นนําสื่อไปใชตามแผน 
การนําสื่อไปใช คือ การนําเสนอ (Presentation) ซึ่งหมายถึง การเสนอเนื้อหาสาระ 

ประกอบกับการใชสื่อการเรียนรู ดังนั้น ผูสอนตองใชสื่อการสอนตามแผนท่ีกําหนดไว โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ตามวิธีการและเวลาที่กําหนดไว สื่อบางชนิดใชในการนําเขาสูบทเรียน บางชนิดใชประกอบ
คําอธิบาย บางชนิดใชสรุป บางชนิดใชในการประเมินผล จึงควรคํานึงถึงเทคนิคการใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนมากท่ีสุด ตอไปก็จะเปนการจัดสภาพสื่อดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ คือการควบคุมช้ันเรียน
ใหมีระเบียบวินัย พยายามใหทุกคนมองเห็นไดชัดเจน ใหเวลาเพื่อทําความเขาใจพอสมควรหยุด
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บรรยายเมื่อมีเสียงรบกวนจากภายนอก เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชสื่อใหโอกาสแก
ผูเรียนไดซักถามเมื่อมีปญหาขอของใจ 

การใชสื่อการเรียนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงโสตทัศนูปกรณอยางเหมาะสม เปนสิ่งจําเปนใน
การดําเนินการบรรยายท่ีดีเปนอยางมาก ท้ังนี้ เพราะโสตทัศนูปกรณจะชวยใหผูเรียนเขาใจงายขึ้น 
และ การบรรยายนาสนใจขึ้น ดังแสดงใหเห็นตัวอยางในตาราง 

ตารางที่ 7 การใชสื่อการเรียนรูประกอบการบรรยาย (Cruickshank & Metcalf, 2006) 
 

สื่อการเรียนรู การใช 
เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสาร
แสดงโครงเรื่อง หรือ แสดงหัวขอคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่บรรยาย 

ใหผูเรียนกอนเริ่มการบรรยาย จะชวย
ผูเรียนกําหนดจุดท่ีจะมุงความสนใจ และ
เปนแนวทางใหผูเรียนจดบันทึกระหวางฟง
การบรรยาย 

เครื่องฉายภาพจริง เครื่องฉายภาพขาม
ศีรษะ แผนภูมิ แผนผัง แผนที่ การตูน 
คําคม คําสําคัญ และ ขอคดิ 

ใชประกอบการบรรยายตามสถานการณ 
เชน ใชเพื่อย้ําจุดเนน เพ่ือทบทวน เพื่อ
จัดระบบความคิด เพื่อแยกแยะขอมูล เพื่อ
กระตุนความสนใจ เพ่ือแสดงอารมณขัน 
และเพื่อสรุป 

รูปภาพ ภาพวาด ภาพโปสเตอร  
แผนสไลด 

การแสดงรูปภาพหรือแผนโปสเตอรบุคคล
สําคัญ สถานท่ีสําคัญ ขาวของเครื่องใช และ
งานศิลปะตาง ๆ จะชวยใหผูเรียนเขาใจได
งายขึ้น และ กระตุนความสนใจ 

คลิปวิดีโอ การแสดงคลิปขาวหรือคลิปเหตุการณ
สําคัญสามารถทําใหเหตุการณหรือบุคคลที่
บรรยายถึงมีชีวิตชีวาขึ้นจริง 

ของจริง (ของท่ีทําขึ้นเลยีนแบบของจรงิ) การไดเห็นของจริงทําใหผูเรียนเขาใจและ
สนใจเรื่องที่เรียนมากขึ้น   

ภาพเคลื่อนไหวได (animation) การใชภาพเคลื่อนไหวไดประกอบการ
บรรยายจะชวยสรางความตื่นตาและดึงดูด
ความสนใจ 

 
4.6  ขั้นวัดและประเมนิผลการใชสื่อ 

             ขั้นนี้จะทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการใชสื่อ ตามวิธีการท่ีผานมาวาเปนไปตามเปาหมาย
หรือไม ไดผลมากนอยเพียงใด มีอะไรควรปรับปรุงแกไขบาง โดยพิจารณาวา ข้ันตอนการใชเปนไป
ตามแผนหรือไม พิจารณาถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นในการใชสื่อ อาจใชวิธีสอบถามผูเรียน 
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หรืออภิปรายระหวางผูสอนและผูเรียน พิจารณาดานความเหมาะสมในการนําสื่อดังกลาวมาใชชวยใน
การเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความชัดเจน ความนาสนใจ ความพึงพอใจของผูสอน และผูเรียน ถาม
หรือใชแบบสอบถาม พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนเนื่องจากการใชสื่อดังกลาว โดยใช
ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งกระบวนการนี้จะนําไปสูการปรับปรุงแกไข
สื่อการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.6.1 การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู 
การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู เปนการประเมินวิธีจัดการเรียนรูหรือสื่อ 

การเรียนรูวามีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งผลจากการหาประสิทธิภาพนี้จะนําไปสูการพัฒนาและหาทาง
เลือกอื่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอน โดยการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู มี
ประโยชน ดังนี้ (เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม, 2559) 

1. เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสื่อการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหแนใจวาสื่อการเรียนรูทําใหการจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรม

การเรียนรูบรรลวุัตถุประสงคไดอยางแทจริง 
3. เพ่ือเปนหลักประกันวาสื่อการเรียนรูท่ีพัฒนาขึ้นมีคุณภาพ คุมคากับการลงทุน 

4.6.2 วิธีการหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู 
เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม (2559) อธิบายวา การหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู มี

หลกัการและแนวคิดอยูหลายวิธี ซึ่งในท่ีนี้นําเสนอ 2 วิธี ดังนี้ 
(1) การทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 

ผูที่เสนอแนวคิดการประเมิน E1/E2 คือ ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค 
พรหมวงศ โดยแนวคิดการทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2กําหนดขึ้นเพ่ือการหาประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนและสื่อการเรียนรูประเภทตางๆ การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพจะกระทําไดโดย 
การประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนื่อง (กระบวนการ) และ
พฤติกรรมข้ันสุดทาย (ผลลพัธ) (ชัยยงค พรหมวงศ, 2520 อางถึงใน เขมณัฏฐ ม่ิงศิริธรรม; 2559) 
โดยกําหนด  

ประสิทธิภาพ E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) คือ การประเมินผล
ตอเนื่อง ประกอบดวย พฤติกรรมยอยๆ หลายพฤติกรรมของผูเรียน ไดแก งานท่ีมอบหมายและ
กิจกรรมอ่ืนใดที่ผูสอนกําหนดไว 

ประสิทธิภาพ E2 (ประสิทธิภาพของผลลัพธ) คือ การประเมินผลลัพธของ
ผูเรียนโดยพิจารณาจากการทดสอบหลงัเรียน 

โดยนิยามความหมายของ “ประสิทธิภาพ E1/E2” ดังนี้ 
E1 หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการทํากิจกรรมระหวาง

เรียนของผูเรียน 
E2 หมายถึง คารอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีเกิดจากการทําแบบทดสอบหลัง

เรียนของผูเรียน 
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E1 = 
[∑ ] × 100 

เมอื  
E1  หมายถึง ค่าประสทิภิาพของกระบวนการเรียนรู้ 
∑X  หมายถึง ผลรวมของคะแนนกจิกรรมระหว่างเรียน
ของผู้เรยีนทุกคน (N คน) 
N หมายถึง จาํนวนผู้ เรียนทใีช้ในการประเมนิ 
A  หมายถึง คะแนนเตม็ของกจิกรรมระหว่างเรียน 
 

90 ตัวแรก  =  
∑  ×

 
เมื่อ  
90 ตัวแรก  หมายถึง จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรยีน 
∑X   หมายถึง คะแนนรวมของผลการทดสอบที่ผูเรียนแตละคนทําใหถูกตองจากการทดสอบหลังเรียน 
N  หมายถึง จํานวนผูเรียนท้ังหมดที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการคํานวณประสิทธิภาพ 
R   หมายถึง จํานวนคะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
 

สูตรที่ใชในการคํานวณ 
 

 
 
 
 
 

 

(2) การทดสอบประสิทธิภาพโดยยึดเกณฑมาตรฐาน 90/90 
การทดสอบประสิทธิภาพโดยยึดเกณฑมาตรฐาน 90/90 เปนวิธีที่ไดรับ

การพัฒนามาสะทอนประสิทธิภาพบทเรียนโปรแกรม โดยมีหลักจิตวิทยาสนับสนุนแนวคิดนี้อยางชัดเจน  
ผูที่นําเสนอแนวคิดเกณฑมาตรฐาน 90/90 นี้คือ รองศาสตราจารย ดร.เปรื่อง กุมุท ซึ่งไดนิยาม
ความหมายของเกณฑมาตรฐาน 90/90 ไวดังนี้ (เปรื่อง กุมุท, 2519 อางถึงใน เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม; 
2559) 

90 ตัวแรก เปนคะแนนเฉลี่ยของท้ังกลุม ซึ่งเมื่อสอนครั้งหลังเสร็จและ
ใหคะแนนเสร็จ นําคะแนนมาหาคารอยละใหหมดทุกคะแนนแลวหาคารอยละเฉลี่ยของทั้งกลุม ถา
บทเรียนโปรแกรมถึงเกณฑรอยละเฉลี่ยจะตองเปน 90 หรือสูงกวา 

90 ตัวท่ีสอง แทนคุณสมบัติที่วา รอยละ 90 ของนักเรียนท้ังหมด ไดรับ
ผลสมัฤทธิ์ตามความมุงหมายแตละขอของบทเรียนโปรแกรมนั้น 

 
สูตรที่ใชในการคํานวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

E2 = 
[∑ ] × 100 

เมอื  
E2  หมายถึง ค่าประสทิภิาพของกระบวนการเรียนรู้ 
∑F  หมายถึง ผลรวมของคะแนนทไีด้จากแบบทดสอบ
หลังเรียนของผู้เรยีนทุกคน (N คน) 
N หมายถึง จาํนวนผู้ เรียนทใีช้ในการประเมนิ 
B  หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

90 ตัวหลัง  =  ×  
เมื่อ  
90 ตัวหลัง หมายถึง จํานวนรอยละของผูเรยีนท่ีสามารถทําแบบทดสอบผานทุกวัตถุประสงค 
Y  หมายถึง จํานวนผูเรียนท่ีสามารถทําแบบทดสอบผานทุกวัตถุประสงค 
N   หมายถึง จํานวนผูเรียนท้ังหมดที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการคํานวณประสิทธภิาพ 
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 นอกจากสื่อการเรียนรูแลว อีกปจจัยท่ีมีสวนชวยในการถายทอดความรู ความเขาใจ ความรูสึก 
กระตุนใหผูเรียนเกิดการพัฒนาท้ังดานความรู ทักษะ และทัศนคติ คือ สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งใน
บทนี้อธิบาย สภาพแสดลอมที่ผลตอการเรียนรูของผูเรียน ในลักษณะของแหลงการเรียนรู ดังนี้  

แหลงเรียนรู 
1. ความหมายของแหลงเรียนรู 

Nichols (1971) อธิบายวา แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงวิชาการสําหรับโรงเรียน ซึ่งไดแก 
บุคคล สถานท่ี สิ่งตางๆ ในชุมชน และกิจกรรมที่สามารถนํามาใชประกอบการศึกษาของผูเรียนได  

กรมวิชาการ (2545) นิยามความหมายของ แหลงเรียนรูวา หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร
สารสนเทศและประสบการณที่สนับสนุนใหผูเรียนใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตาม
อัธยาศัยอยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคล
แหงการเรียนรู 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) ประมวลความหมายของแหลงเรียนรูไววา  
  แหลงเรียนรู หมายถึง สื่อ สถานที่ตางๆ ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่เด็ก
สามารถหาความรูได 
  แหลงเรียนรู หมายถึง สถานที่ตางๆ ท่ีอยูรอบตัวผูเรียน ทั้งใกลตัวและไกลตัว ซึ่ง
ผูเรียนและผูสอนสามารถใชประโยชนในการศึกษาคนควา เพื่อเรียนดวยตนเอง ชวยเพิ่มพูนทักษะ
และประสบการณตางๆ ใหกับผูเรียน 
  แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงประสบการณท่ีนักเรียนไดเรียนรูทั้งทางตรงและทางออม 
และสามารถเชื่อมโยงความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
 ปริยาภรณ ตั้งคุณานันต (2557) อธิบายวา แหลงเรียนรู คือ สิ่งตางๆ ทั้งที่มีชีวิตและไมมี
ชีวิต สถานท่ีท้ังที่เปนไปตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น กิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม ขอมูล 
ขาวสาร ที่บุคคลสามารถใชศึกษาคนควา หรือฝกปฏิบัติทั้งดวยตนเอง หรือผานการถายทอดจาก
บุคคลอ่ืนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของตน 
 สรุปไดวา แหลงเรียนรู หมายถึง สถานที่ บุคคล หรือชองทางท่ีสามารถใหขอมูลขาวสาร 
ความรู ใหแกผูเรียน หรือผูเรียนสามารถศึกษาคนควา และเรียนรูขอมูลขาวสารที่ไดรับ เพ่ือใหเกิด 
การเชื่อมโยงความรูสูการนําไปใชในชีวิตประจําวัน และขยายประสบการณของผูเรียน อาจกลาวไดวา 
แหลงเรียนรู เปนแหลงท่ีนักเรียนจะศึกษาคนควาหาคําตอบในเรื่องท่ีสนใจใฝรู แหลงเรียนรูมีทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน  แหลงเรียนรูในโรงเรียน นอกจากหองเรียน หองปฏิบัติการตางๆ แลว สถานท่ีทุก
แหง ในบริเวณโรงเรียนจัดเปนแหลงเรียนรูไดและบางครั้งโรงเรียนอาจจัดเพ่ิมเติมจากสิ่งท่ีมีอยู เชน 
จุดศึกษา สวนการเรียนรู คายการเรียนรู  แหลงเรียนรูในชุมชน เปนแหลงท่ีมีอยูตามธรรมชาติและที่
สร าง ข้ึน อาจเปนสถานที่สําคัญทางศาสนา สถานท่ีสาธารณประโยชน  สถานประกอบการ 
สถาบันการศึกษา สถาบันอาชีพในชุมชน  ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินในดานตางๆ ซึ่งโรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยงกิจกรรมตอเนื่องระหวางการเรียนรูในหองเรียน ในโรงเรียนและชุมชน 
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2. ประเภทของแหลงเรียนรู 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547) ไดจัดประเภทของแหลงเรียนรูไว 2 

แบบ ดังนี ้
2.1  จัดตามลักษณะของแหลงเรียนรู 

(1) แหลงเรียนรูตามธรรมชาติ เปนแหลงเรียนรูที่ผูเรียนจะศึกษาหาความรูไดจากสิ่ง
ที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ เชน แมน้ํา ภเูขา ปาไม ชายทะเล เปนตน 

(2) แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางข้ึน เปนแหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้นเพ่ือสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกของมนุษย เชน โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ พิพิธภณัฑ หองสมุด สวนสาธารณะ สถานประกอบการ เปนตน 

(3) แหลงเรียนรูท่ีเปนบุคคล เชน ปราชญชาวบาน นักคิด ศิลปนแหงชาติ เปนตน 
เปนแหลงเรียนรูที่สามารถถายทอดความรูความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินท้ัง
ดานการประกอบอาชีพและการสืบสานวัฒนธรรม  

2.2  จัดตามที่ตั้งของแหลงเรียนรู 
(1) แหลงเรียนรูในโรงเรียน เชน ครูอาจารย หองเรียน หองสมุด หองปฏิบัติการ

ตางๆ ตลอดจนการใชอาคารสถานท่ี บริเวณ และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เชน หองอาหาร สนามหญา 
สวนหยอม สระน้ํา เปนตน 

(2) แหลงเรียนรูในชุมชน ซึ่งครอบคลุมท้ังดานบุคคลและสถานท่ี อาจอยูในชุมชน
ใกลเคียงกับโรงเรียน หรือครูผูสอนพานักเรียนไปศึกษาหาความรูนอกพ้ืนที่ เชน ภูเขา อุทยาน
แหงชาติ พิพิธภณัฑ ทุงนา แหลงประกอบอาชีพอื่นๆ รวมทั้งแหลงขอมูลขาวสารตางๆ  

3. ความสําคัญของแหลงเรียนรู 
แหลงเรียนรูมีบทบาทสําคัญตอการจัดการเรียนรู และการเรียนรูของผูเรียนหลายประการ นัก

การศึกษา สรุปความสําคัญของแหลงเรียนรูไว สรุปไดดังนี้ (ศิริพร  หงสพันธ , 2542; ดําริ บุญชู, 
2548 และ กิ่งแกว อารีรักษ, 2548 อางถึงใน ปริยาภรณ ตั้งคุณานันต, 2557) 

(1) เปนแหลงกิจกรรม แหลงทัศนศึกษา รวมทั้งแหลงเรียนรูทักษะทางอาชีพ ท่ี
สนับสนุนนโยบายและหลกัสตูรการเรียนการสอนของโรงเรียน  

(2) เปนแหลงสงเสริมการคนควาหาความรูของนักเรียน ตามความสนใจและ
ความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาความเจริญงอกงามทางสติปญญา เนื่องจากแหลงเรียนรูสามารถ
ตอบสนองการเรียนรูที่เปนกระบวนการเรียนรู (Process of Learning) โดยการปฏิบัติจริง (Learning 
by doing)  

(3) เปนแหลงปลกูฝงและสงเสริมนิสัยรักการอาน การคนควาหาความรูของนักเรียน
ตลอดชีวิต ชวยสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นดวยตนเอง 

(4) เปนแหลงแนะแนวการอาน สรางความสามารถในการอาน รวมทั้งสงเสริมใหมี
วิจารณญาณในการอานแกนักเรียน 
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(5) ทําใหนักเรียนมีความรู ความสามารถและทักษะในการใชแหลงเรียนรู เขาใจ
วิธีการใชแหลงเรียนรูอื่นๆ เพ่ือประโยชนทางการศึกษาและความเจริญกาวหนาของตนเอง เปน 
การเสริมสรางการเรียนรูจนเกิดทักษะในการแสวงหาขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการอาศัยการสราง
ความตระหนักเชิงมโนทัศนเกี่ยวกับธรรมชาติและความแตกตางของขอมูล 

(6) ใหนักเรียนเกิดทักษะในการใชหนังสือ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ รวมท้ัง
โสตทัศนูปกรณเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควา 

(7) เปนแหลงบริการ เลือก ใชหนังสือและอุปกรณตางๆ เพื่อประโยชนในการสอน
ของครู โดยความรวมมือระหวางครูผูสอนกับเจาหนาที่ประจําแหลงเรียนรู 

(8) เปนการพัฒนางาน สรางสรรคงานเพื่อประโยชนตอผูใชและชุมชนใหกวางขวางข้ึน 
รวมท้ังทําใหผูเรียนไดรับการปลูกฝงใหเห็นคุณคาของชุมชนทองถิ่น พรอมที่จะเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน
ทองถ่ินตอไป 

4. การพัฒนาและใชแหลงเรียนรู 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) กําหนดใหโรงเรียนมีหนาที่จัดใหมี
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนใชเปนแหลงเรียนรู ศึกษาหาความรู 
ดังนี ้ 

(1) สํารวจแหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพทั้งใน และนอกสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง (จัดทําทะเบียนแหลงเรียนรู) 

(2) จัดใหมีแหลงเรียนรูตลอดชี วิตทุกรูปแบบท้ังในและนอกสถานศึกษาให
สอดคลองกับการจัดการศึกษาใหพอเพียงและสอดคลองกับการจัดการเรียนรู 

(3) จัดทําเอกสารรวบรวมเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน สถานท่ีอื่นๆ ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 

(4) จัดระบบแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหเช่ือมตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน 
เชน พัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูหรือมุมหนังสือในหองเรียน 

(5) จัดระบบแหลงเรียนรูในทองถ่ินใหเอ้ือตอการจัดการเรียนรูของผูเรียน ของ
สถานศึกษาของตน เชน จัดทําแผนท่ีเสนทาง ระบบเชื่อมโยงเครือขายหองสมุดประชาชน 
สถาบันการศึกษา พิพิธภณัฑวิทยาศาสตร ภมูิปญญาทองถ่ิน 

(6) จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู 
วางแผน การใชแหลงเรียนรู 

(7) ประสานความรวมมือ วางแผนกับสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงานท่ีจัดการศึกษาโดยสงเสริมการใชแหลงเรียนรูท่ีละแหลงมีเพ่ือใชประโยชนใหเกิดการเรียนรู
รวมกัน 
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(8) สงเสริม สนับสนุนใหครูไดใชแหลงเรียนรูเชิงอนุรักษทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูใหครอบคลุมถึงภูมิปญญาทองถิ่น 
 นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) กลาวถึงแนวปฏิบัติในการพัฒนาแหลงเรียนรูไว ดังนี้ 

(1) สํารวจแหลงเรียนรูท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและ
ชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกลเคียง 

(2) จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครู สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 

(3) จัดตั้งและพัฒนาแหลงเรียนรูรวมท้ังพัฒนาใหเกิดองคความรูและประสานความ
รวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาใน 
การจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 

(4) สงเสริมสนับสนุนใหครูใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยครอบคลมุภูมิปญญาทองถิ่น 
 
บทสรุป 

 สื่อการเรียนรู หรือเดิมเรียกวา สื่อการสอน คือ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณและวิธีการที่ครูผูสอน
ใชเปนตัวกลางเพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยหากจําแนกประเภทของสื่อ
การเรียนรูตามกรวยประสบการณของเอดการ เดล จะแบงไดเปน 3 ประเภท คือ (1) สื่อประเภท
วัสดุ ท้ังที่สามารถถายทอดเรื่องราวไดดวยตัวมันเองและท่ีตองอาศัยเครื่องมือ กลไก เปนตัวนําเสนอ
เรื่องราว (2) สื่อประเภทเครื่องมือ เปนตัวกลางหรือทางผานที่ตองอาศัยวัสดุไปใสในตัวของมันเพื่อ
ถายทอดความรูไปยังครูและนักเรียน และ (3) สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ มีลักษณะเปน
แนวความคิดในการเรียนการสอน ทั้งในและนอกหองเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอน
จะตองรูวาจะใชสื่อแตละชนิดเม่ือใด อยางไร เพราะสื่อแตละชนิดมีการใชและวัตถุประสงคแตกตาง
กัน นอกจากนั้นหลังการใชสื่อหรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนควรพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผูเรียน รวมท้ังหาประสิทธิภาพของสื่อ เพื่อตรวจสอบวาการใชสื่อการเรียนรูนั้นเปนไป
ตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ 
 แหลงการเรียนรู เปนแหลงที่นักเรียนจะศึกษาคนควาหาคําตอบในเรื่องที่สนใจใฝรู แหลง
เรียนรูมีท้ังในโรงเรียนและชุมชน เปนไดทั้งสถานท่ีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือที่มนุษยสรางขึ้น 
รวมทั้งเปนบุคคล โรงเรียนควรจัดใหมีแหลงเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดใชประโยชนและศึกษาหาความรู 
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แบบฝกหัดทายบทที่ 8 
 
คําชี้แจง จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. นักศึกษาคิดวา “สื่อการเรียนรู กับ แหลงการเรียนรู” เหมือน หรือแตกตางกันอยางไร 
จงอธิบาย 

2. สื่อการเรียนรู และแหลงการเรียนรู แบงไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง 
3. นักศึกษาคิดวา หากไมสื่อการเรียนรู หรือ แหลงการเรียนรู จะสงผลกระทบตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูหรือไม อยางไร 
4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู นักศึกษาคิดวาสื่อการเรียนรูใดสําคัญมากที่สดุ เพราะ

เหตุใด 
5. แหลงการเรียนรูท่ีดี ควรมีลักษณะอยางไร 
6. นักศึกษาคิดวา หากครูผูสอนเลอืกใชสื่อการเรียนรู รวมทั้งแหลงการเรียนรูไม

เหมาะสม จะสงผลตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู รวมทั้งการเรียนรูของผูเรียนหรือไม อยางไร 
7. ครูผูสอนจะรูไดอยางไรวา สื่อการเรียนรู หรือนวตัตกรรมการศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นนั้นมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ จงอธิบาย 
8. หากนักศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวิชาเอก นักศึกษาจะเลือกใช

หรือพัฒนาสื่อการเรียนรูใดบาง เพราะเหตุใด จงอธิบายและยกตัวอยางประกอบ  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 9  
การวัดและประเมินผล 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมายของการวัดและประเมินผลไดถูกตอง 
2. บอกลักษณะของการวัดและประเมินผลไดถูกตอง 
3. อธิบายวิธีการวัดผลและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวัดผลไดถูกตอง 
4. บอกหลกัการวัดและประเมินผล รวมท้ังความสัมพันธระหวางการสอนกับการวัดและ

ประเมินผลไดอยางถูกตอง 
5. ยกตัวอยางการวัดและประเมินผล และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผล ท่ีใช

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวิชาเอกไดอยางถูกตอง 
 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 9 การวัดและประเมินผล ประกอบดวย 

1. ความหมายของการวัดและประเมินผล  
1.1 ความหมายของการวัด (Measurement)  
1.2 ความหมายของการประเมินผล (Evaluation)  
1.3 ความหมายของการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation)  
1.4 ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment)  

2. ลักษณะของการวัดและประเมินผล  
2.1 ลกัษณะของการวัด  
2.2 ลกัษณะของการประเมิน  
2.3 ลกัษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง  

3. วิธกีารและเครื่องมือในการวัดผล  
3.1 สิ่งท่ีตองการวัด  
3.2 วิธีการและเครื่องมือในการวัดผล 
3.3 การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

3.3.1 ความตรง (validity) 
3.3.2 ความเชื่อมั่น (reliability) 
3.3.3 ความยาก (difficulty) 
3.3.4 อํานาจจําแนก  (discrimination)   
3.3.5 ความเปนปรนัย  (objectivity) 

4. วิธกีารประเมินผล 
4.1 แบงตามจุดประสงคของการประเมิน  
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4.2 แบงตามการอางอิง  
4.3 แบงตามผูประเมิน  

5. หลักการวัดและประเมินผล 
6. ความสัมพันธระหวางการสอนกับการวัดและประเมินผล 

 
กิจกรรมการเรียนรู 

1. ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหท่ี 11 เรื่อง การวัดและประเมินผล 
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมออกเปน 6 กลุม เพื่อศึกษากรณีศึกษาเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลท่ีมีคุณภาพและการวัดและประเมินผลท่ีมีขอควรปรับปรุง  
3. สุมตัวแทนนักศึกษาบอกแนวทางการประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และขอที่ควรปรับปรุง 

รวมทั้งเสนอแนวทางท่ีจะใชตรวจสอบการเรียนรูของผูเรียนจากกรณีศึกษา  
4. นํานักศึกษาวิเคราะหคําตอบ “แนวทางที่จะใชตรวจสอบการเรียนรูของผูเรียน” 

รวมท้ังใหนักศึกษาดูตัวอยางขอความ แลวใหนักศึกษาเขียนวิธีการท่ีนักศึกษาคิดวาเปน “แนวทาง 
การวัดและประเมินผล” ในกระดาษท่ีกําหนดให (แผนท่ี 1) 

5. อธิบายความหมาย หลักการ วัตถุประสงค รวมท้ังแนวการวัดและประเมินผลประกอบการ
นําเสนอดวยโปรแกรม Prezi 

6. ใหนักศึกษาดูตัวอยางขอความอีกครั้ง จากนั้นใหนักศึกษาเขียนวิธีการที่นักศึกษาคิดวาเปน 
“แนวทางการวัดและประเมินผล” ในกระดาษที่กําหนดให (แผนที่ 2) แลวจึงนําคําตอบในกระดาษ
แผนที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบความถูกตอง เพื่อใหนักศึกษาเห็นตัวอยางการประเมินกอนและหลัง
เรียน 

7. ใหนักศึกษาแบงกลุมตามกลุมเดิม (ในสัปดาหที่ผานมา) แลวรวมกันกําหนดจุดประสงค
การเรียนรู พรอมทั้งระบุแนวทางการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูลงในแบบ
บันทึกที่กําหนดให 

8. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทที่ 9 การวัดและประเมินผล  
 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทที่ 9 เรื่อง การวัดและประเมินผล 
3. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและการวัดและประเมินผลท่ีมีขอ

ควรปรับปรงุ 
4. หนังสอือานประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู 

 
แหลงการเรียนรู 

1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลกัการจัดการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 
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การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

วิธีการวัดผล เกณฑ 
การประเมิน 

1. ตรวจสอบการบอกความหมาย และลกัษณะของการวัดและประเมินผล ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

2. ตรวจสอบการอธิบายวิธีการวัดผลและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชใน 
การวัดผล 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

3. ตรวจสอบการบอกหลกัการวัดและประเมินผล รวมทั้งความสัมพันธระหวาง
การสอนกับการวัดและประเมินผล 

ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 

4. ตรวจสอบการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู พรอมทั้งระบุแนวทางการวัด
และประเมินผลท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู 

ถูกตองสอดคลอง
และเหมาะสม 

5. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 9 เรื่อง การวัดและประเมินผล ถูกตองอยางนอย
รอยละ 80 
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บทที่ 9 
การวัดและประเมินผล 

 
  การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการสําคัญที่มีสวนเสริมสรางความสําเร็จใหกับผูเรียน และ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะที่
สอดคลองกัน เนื่องจากการวัดและประเมินผลเปนกระบวนการท่ีชวยใหผูสอนไดขอมูลท่ีจะนําไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
กระบวนการท่ีใชวัดและประเมินผลการเรียนรูจึงควรกระทําอยางสอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรู
ของผูเรียน ในบทนี้จึงอธิบายสาระสําคัญเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล โดยใหความสําคัญกับการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริง 
 

1. ความหมายของการวัดและประเมินผล 
ปจจุบันพบวา ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ “การวัดผล” และ “การประเมินผล” 

(ทิวัตถ มณีโชติ, 2549; ใจทิพย เชื้อรตันพงษ, 2539) อยางไรก็ตาม มีผูใหความหมายของคําวา 
“การวัดผล” “การประเมินผล” รวมทั้ง “การวัดและประเมินผล” ไว สรุปไดดังนี ้

1.1 ความหมายของการวัด (Measurement) 
Kerlinger (1979)  ไดกลาวไววา  การวัดผลการศึกษาคือการกําหนดวัดตัวเลขแก

สิ่งของหรือเหตุการณตางๆ ตามกฎเกณฑ 
Guildford (1967) ใหความหมายไวอยางกวางๆ วาเปนการพิจารณาหรือตีคาขอมูลใน

รูปของตัวเลข 
Frisbie  and  Ebel (1991) ใหความหมายวา  การวัดเปนกระบวนการกําหนดตัวเลข

หรือสัญลักษณที่มีความหมายแทนคุณลักษณะของสิ่งที่วัดโดยอาศัยกฎเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง 
1.2 ความหมายของการประเมินผล (Evaluation) 

Worthen  and  Sanders (1973) ไดนิยามวาการประเมินผลคือการช้ีบงถึงคุณคาหรือ
ประสิทธิภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การประเมินผลจะตองรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการตัดสินคุณคาหรือ
ประสิทธภาพของแผนงานหรือโครงการ (Program) ผลผลิตหรือผลงานที่ เ กิดขึ้น(product) 
วิธีดําเนินการ (procedure) วัตถุประสงค  (objective) หรือประโยชนของทางเลือกตางๆ (utility of 
alternative approaches) เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด 

Tuckman (1985)  ไดใหความหมายของการประเมินผลวา เปนวิถีทาง (means) ใน
การพิจารณาตัดสินวา แผนงานหรือโครงการ (program) ไดบรรลุเปาหมายหรือไม 

Stufflebeam (2001) กลาวถึงนิยามของการประเมินผลวาคือ  กระบวนการในการเก็บ
รวบรวมและหาขอมูลท่ีมีประโยชน  เพือ่ใชในการตัดสินหาทางเลือกตางๆ ท่ีเหมาะสม 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน (2549) ใหความหมายวา  การประเมินผลหมายถึงกระบวนการ
ตัดสินคุณคาของสิ่งของหรือการกระทําใดๆ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน 
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1.3 ความหมายของการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) 
จากความหมายและนิยามตางๆ ขางตน มีผูใหความหมายของการวัดและประเมินผล

ควบคูกัน ดังนี ้
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535)  ไดใหความหมายของการวัดผลและประเมินผลวา

การวัดผลเปนกระบวนการกําหนดตัวเลขใหกับวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล ตามความหมาย และ
เปรียบเทียบลกัษณะความแตกตางที่ปรากฏอยูในสิ่งท่ีวัดนั้นๆ สวน การประเมินผล เปนการพิจารณา
ตัดสินเก่ียวกับคุณภาพ คุณคา ความจริงและการกระทํา บางทีขึ้นอยูกับการวัดเพียงอยางเดียว  

 ทิวัตถ มณีโชติ (2549) อธิบายวา การวัดผล เปนกระบวนการกําหนดตัวเลขหรือ
สัญลักษณแทนปริมาณหรือคุณภาพของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ตองการวัด โดยสิ่งท่ี
ตองการวัดนั้นเปนผลมาจากการกระทําหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เชน 
การวัดผลการเรียนรู สิ่งท่ีวัดคือ ผลท่ีเกิดจากการเรียนรูของผูเรียน สวนการประเมินผล เปน
กระบวนการตอเนื่องจากการวัด คือ นําตัวเลขหรือสัญลักษณที่ไดจากการวัดมาตีคาอยางมีเหตุผล 
โดยเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว เชน โรงเรียนกําหนดคะแนนที่นาพอใจของวิชา
คณิตศาสตรไวที่รอยละ 60 นักเรียนท่ีสอบไดคะแนนต้ังแต 60% ขึ้นไป ถือวาผานเกณฑที่นาพอใจ 
หรืออาจจะกําหนดเกณฑไวหลายระดับ เชน ไดคะแนนไมถึงรอยละ 40  อยูในเกณฑควรปรับปรุง  
รอยละ 40-59 อยูในเกณฑพอใช  รอยละ 60-79 อยูในเกณฑดี และรอยละ 80 ขึ้นไป  อยูในเกณฑ
ดีมาก เปนตน  ลกัษณะเชนนี้เรียกวาเปนการประเมิน   

 พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2553) ไดอธิบายความหมายของการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูไว ดังนี้ 

 การวัดผลการเรียนรู (assessment) คือ การรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจาก
กระบวนการทํางาน การปฏิบัติงาน และผลผลิตที่ไดจากกระบวนการเรียนรูเพื่อการตีคา สวน 
การประเมินผล (evaluation) คือ การตัดสินคุณคาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากขอมูลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพที่
จากการวัดสิ่งท่ีตองการประเมิน 

 กลาวโดยสรุป ตามความหมายของ การวัดผล (measurement) และการประเมินผล 
(evaluation) พบวา การวัดและประเมินผล เปนกระบวนการที่สอดคลองสัมพันธและเกิดตอเนื่องกัน 
โดยเมื่อแยกพิจารณาจะเห็นวา การวัดผลเปนกระบวนการในการหาขอมูลตางๆ ที่มีความหมายแทน
ขอมูลเชิงคุณภาพ คุณลักษณะหรือพฤติกรรม หรือขอมูลเชิงปริมาณของสิ่งที่วัดโดยใชเครื่องมือ 
หลังจากนั้นเปนกระบวนการนําผลท่ีไดจากการวัดผลนั้นมาวินิจฉัยคุณคาหรือตัดสินคุณคา เรียกวา 
การประเมินผล (evaluation)   

1.4 ความหมายของการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic assessment) 
นอกจากคําวา การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) แลว  พบวา มี

คําภาษาอังกฤษท่ีใชควบคูกับการประเมินผล หรือ Evaluation คือคําวา Assessment ซึ่งหมายถึง  
การประเมินการเรียนรู  โดย ทิวัตถ มณีโชติ (2549) อธิบายวา การประเมินการเรียนรู หรือ 
assessment เปนการประเมินเชิงเปรียบเทียบ ใชเกณฑเชิงสัมพันธ (relative criteria) เชน เทียบกับ
ผลการประเมินครั้งกอน เทียบกับเพื่อนหรือกลุมใกลเคียงกัน โดยคํานี้มักใชในการประเมินผล
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สัมฤทธิ์ เชน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การประเมินตนเอง (Self assessment) รวมทั้งการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic assessment) 

 นักการศึกษาใหความหมายของ การประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) 
ไวดังนี ้

ศิริชัย กาญจนวาสี (2546) ใหความหมายวา การประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
assessment) เปนกระบวนการตัดสินความรู ความสามารถ และทักษะตางๆ ของผูเรียนในสภาพท่ี
สอดคลองกับชีวิตจริง โดยใชเรื่องราว เหตุการณสภาพจริง หรือคลายจริงที่ประสบในชีวิตประจําวัน 
เปนสิ่งเราใหผูเรียนตอบสนอง โดยการแสดงออก ลงมือกระทําหรือผลผลิตจากกระบวนการทํางาน
ตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพจะเปนการสะทอนภาพเพ่ือลงขอสรุปถึงความรู ความสามารถ
และทักษะตางๆ ของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด นาพอใจหรือไม อยูในระดับความสําเร็จใด 

สุวิมล วองวาณิช (2546) ใหความเห็นวา การประเมินนั้นจะใชวิธีการแบบใดก็ไดแต
ตองเชื่อวาสิ่งท่ีผูเรียนไดเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการประเมินจึงตองยึดหลัก 
การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูเรียนในแตละชวงเวลา การประเมินตามสภาพจริงเปนประเภทหนึ่ง
ของการประเมินท่ีตองการใหผูเรียนแสดงทักษะและสมรรถภาพ ซึ่งสะทอนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตประจําวัน การบูรณาการความรูและการปฏิบัติงานตางๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชในโลกแหง
การเปนจริง 

เอมอร จังศิริพรปกรณ (2546) ใหความเห็นวา การประเมินตามสภาพจริงเปนวิธ ี
การประเมินท่ีสนับสนุนการเรียนของผูเรียนท่ีมีความสนใจ ความถนัดและมีพัฒนาการที่ตางกัน ให
สามารถพัฒนาและเกิดการเรียนรูมากท่ีสุด เต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน เนื่องจากการประเมิน
ในลักษณะนี้เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกและแสดงความรู ความสามารถ ความรูสึก และการประพฤติ
ปฏิบัติไดอยางแทจริง 

จากความหมายดังกลาวแสดงถึง ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงที่ เปน
กระบวนการที่ใชประเมินผูเรียนอยางรอบดานในสถานการณที่ผูเรียนไดประสบอยูในชีวิตประจําวัน ซึ่ง
จากการประเมินเชนนี้จะสะทอนใหเห็นภาพท่ีแทจริงของผูเรียนได และนําขอมูลดังกลาวไปสูการพัฒนา
ผูเรียนตอไป  

2. ลักษณะของการวัดและประเมนิผล 
2.1 ลักษณะของการวัด 

ทิวัตถ มณีโชติ (2549) อธิบายวา การวัดทางการศึกษาเปนการวัดคุณลักษณะท่ีเปน
นามธรรม  มีลักษณะการวัด ดังนี้ 

1. เปนการวัดทางออม  คือ  ไมสามารถวัดคุณลักษณะที่ตองการวัดไดโดยตรง  ตอง
นิยามคุณลักษณะดังกลาวไหเปนพฤติกรรมท่ีวัดไดกอน  จากนั้นจึงวัดตามพฤติกรรมท่ีนิยาม เชน 
การวัดความรับผิดชอบของนักเรียน ตองใหนิยามคุณลักษณะความรับผิดชอบเปนพฤติกรรมที่วัดได  
โดยอาจจะแยกเปนพฤติกรรมยอย เชน ไมมาโรงเรียนสาย  ทํางานทุกงานท่ีไดรับมอบหมาย  นําวัสดุ
อุปกรณการเรียนที่ครูสั่งมาครบทุกครั้ง  สงงานหรือการบานตามเวลาที่กําหนด  เปนตน   



245 

2. วัดไดไมสมบูรณ  การวัดทางการศึกษาไมสามารถทําการวัดคุณลักษณะท่ีตองการ
วัดไดครบถวนสมบูรณ  วัดไดเพียงบางสวน  หรือวัดไดเฉพาะตัวแทนของคุณลักษณะทั้งหมด  เชน 
การวัดความสามารถในการอานคําของนักเรียน  ผูวัดไมสามารถนําคําทุกคํามาทําการทดสอบนักเรียน  
ทําไดเพียงนําคําสวนหนึ่งที่คิดวาเปนตัวแทนของคําทั้งหมดมาทําการวัด  เปนตน 

3. มีความผิดพลาด  สบืเนื่องจากการที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง  และการนิยามสิ่งท่ี
ตองการวัดก็ไมสามารถนิยามใหเปนพฤติกรรมที่วัดไดไดทั้งหมด  จึงวัดไดไมสมบูรณ  ตัวเลขหรือ
สัญลักษณที่ไดจากการวัดเปนการประมาณคุณลักษณะท่ีตองการวัด  ซึ่งในความเปนจริงคุณลักษณะ
ดังกลาวอาจจะมีมากหรือนอยกวา  ผลการวัดจึงมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  
การวัดที่ดีจะตองใหเกิดการผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนนอยที่สุด 

4. อยูในรูปความสัมพันธ  การที่จะรูความหมายของตัวเลขที่วัดได  ตองนําตัวเลข
ดังกลาวไปเทียบกับเกณฑหรือเทียบกับคนอื่น  เชน นําคะแนนท่ีนักเรียนสอบไดเทียบกับคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม  เทียบกับคะแนนของเพื่อนที่สอบพรอมกัน  หรือเทียบกับคะแนนของนักเรียนเองกับการสอบ
ครั้งกอนๆ  ถาคะแนนสงูกวาเพื่อน แสดงวามีความสามารถในเรื่องท่ีวัดมากกวาเพื่อนคนนั้น หรือถา
มีคะแนนสงูกวาคะแนนท่ีตนเองเคยสอบผานมา แสดงวามีพัฒนาการข้ึน เปนตน 

องคประกอบของการวัดประกอบดวย  (1) สิ่งที่ตองการวัด (2) เครื่องมือวัด  และ
(3) ผลของการวัด  ที่สําคัญท่ีสุด คือ เครื่องมือวัด เครื่องมือที่มีคุณภาพจะใหผลการวัดที่เท่ียงตรง
และแมนยํา  โดยรายละเอียดของสิ่งท่ีตองการวัด เครื่องมือวัด รวมทั้งการหาคุณภาพของเครื่องมือ
วัดผล นําเสนอในหัวขอที่ 3 วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

2.2  ลักษณะของการประเมิน 
ทิวัตถ มณีโชติ (2549) อธิบายลักษณะของการประเมินทางการศึกษาไว ดังนี ้
1. เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู  ซึ่ง

ควรทําการประเมินอยางตอเนื่อง  เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. เปนการประเมินคุณลักษณะหรือพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนวาบรรลุตาม
จุดประสงคหรือไม 

3. เปนการประเมินในภาพรวมทั้งหมดของผูเรียน โดยการรวบรวมขอมูลและ
ประมวลจากตัวเลขจากการวัดหลายวิธีและหลายแหลง 

 4. เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคลหลายกลุม ทั้งครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน  
ผูบริหารโรงเรียน และอาจรวมถึงคณะกรรมการตางๆ ของโรงเรียน 

การประเมินผลจึงมีองคประกอบหลกั  3 ประการ คือ 
(1) ผลการวัด (Measurement)  เปนขอมูลท่ีทําใหทราบสภาพความจริงของสิ่งที่

ประเมินวามีปริมาณหรือคุณสมบัติอยางไร (2) เกณฑการพิจารณา  (Criteria)  เปนมาตรฐานท่ีใช
เปรียบเทียบกับการวัด และ (3) การตัดสินใจ  (Decision)  เปนการตัดสินคุณคาดวยการเปรียบเทียบ
ระหวางผลการวัดกับเกณฑ 
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2.3  ลักษณะของการประเมินผลตามสภาพจริง 
Burke, K. (2009) เสนอไววา การประเมินตามสภาพจริงนั้น ควรมีลักษณะดังตอไปนี ้

1. งานที่ปฏิบัติเปนงานท่ีมีความหมาย คือ สอดคลองกับชีวตประจําวัน 
2. เปนการประเมินรอบดานดวยวิธีการ ท่ีหลากหลาย คือ ประเมินความรู

ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ดวยเครื่องมือท่ีสอดคลองกับวิธีการเรียนรูและกระทําหลายครั้ง
อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่การเรียนรูเกิดขึ้น 

3. ผลผลิตมีคุณภาพ งานทุกงานมีเกณฑมาตรฐานท่ีรวมกันตั้งไวโดยครู ผูเรียนและ
อาจจะมีผูปกครองรวมดวย ผูเรียนจะประเมินตนเองตลอดเวลาเพ่ือแกไขขอบกพรอง จนผลงานมี
คุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด และมีการแสดงผลงานตอสาธารณะเพื่อสรางความภูมิใจแกผูเรียนดวย 

4. ใชความคิดระดับสูง กลาวคือ ผลงานท่ีสรางนั้นตองเกิดจากการคิด วิเคราะห
สังเคราะหและประเมินทางเลือก ลงมือกระทํา ตลอดจนตองใชทักษะในการแกปญหาตางๆ ดวย
ตนเอง 

5. มีปฏิสัมพันธทางบวก กลาวคือ ผูเรียน ครูและผูปกครองจะตองมีการรวมมือกัน
ประเมินและผูเรียน ไมมคีวามเครยีด 

6. มีการกําหนดจํานวนงาน ขอบเขตและมาตรฐานอยางชัดเจน และสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของการเรียนรู 

7. สะทอนลักษณะเฉพาะตัวของผูเรียน โดยผูเรียนมีโอกาสแสดงความรูสึกนึกคิด 
เหตุผลในการทํา ไมทํา ชอบหรือไมชอบในสิ่งตางๆ เหลานัน้ 

8. เปนการประเมินอยางตอเนื่อง ประเมินได ทุกเวลา ทุกสถานที่และเปน 
การประเมินแบบไมเปนทางการ เพ่ือใหเห็นและทราบถึงพฤติกรรมการเรียนรูท่ีแทจริงของผูเรียน 

9. เปนการบูรณาการซึ่งองคความรู กลาวคือ ผลงานที่ทําตองใชทักษะที่เกิดจาก 
การเรียนรูในวิชาตางๆ ในลกัษณะสหสาขาวิชา (Interdisciplinary) 

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดผล 
ในการวัดและประเมินผลนั้น เนื่องจากองคประกอบของการวัดประกอบดวย  (1) สิ่งที่

ตองการวัด (2) เครื่องมือวัด  และ(3) ผลของการวัด ซึ่งใหความสําคัญกับเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพ 
ดังนั้นจึงจําเปนอยางย่ิงที่ครูผูสอน หรือผูท่ีจะวัดและประเมินผลการเรียนรูตองมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการวัด เครื่องมือที่ใช รวมท้ังการหาคุณภาพของเครื่องมือ  

3.1 สิ่งที่ตองการวัด 
ทิวัตถ มณีโชติ (2549) ระบุวา สิ่งท่ีตองการวัดแบงได 2 ประเภทใหญๆ คือ   
(1)  สิ่งที่เปนรูปธรรม คือ คน สัตว หรือสิ่งของ ที่จับตองได  มีรูปทรง  การวัดสิ่งท่ี

เปนรูปธรรมนี้เปนการวัดทางกายภาพ (physical)  คุณลักษณะที่จะวัดสามารถกําหนดไดชัดเจน เชน 
น้ําหนัก ความสงู ความยาว เครื่องมือวัดคุณลักษณะเหลานี้ใหผลการวัดท่ีเท่ียงตรงและแมนยําสูง วัด
ไดครบถวน สมบูรณ และเอียดถี่ถวน ตัวอยางเครื่องมือวัด เชน  เครื่องชั่ง ไมบรรทัด สายวัด เปนตน 
การวัดลักษณะนี้เปนการวัดทางตรง  ตัวเลขที่ไดจากการวัดแทนปริมาณคุณลักษณะที่ตองการวัดทั้งหมด  
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เชน หนัก 10 กิโลกรัม  สูง 172 เซนติเมตร  ยาว  3.5 เมตร  ตัวเลข 10  172  และ 3.5  แทนน้ําหนัก 
ความสูง และความยาวทั้งหมด  เชน 10 แทนน้ําหนักทั้งหมด  ถาไมมีคุณลักษณะดังกลาว เชนหนัก 0 
หนวย  ก็คือ ไมมีนําหนักเลย  ตัวเลข 0 นี้เปนศูนยแท (absolute zero)   

(2) สิ่งที่เปนนามธรรม  คือสิ่งท่ีไมมีตัวตน จับตองไมได เปนการวัดพฤติกรรมและ
การวัดทางสังคมศาสตร (behavioral and social science) ซึ่งคุณลักษณะท่ีจะวัดกําหนดไดไมชัดเจน  
เชน  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement) วัดเจตคติ (attitude) วัดความถนัด (aptitude) 
วัดบุคลิกภาพ (personality)  เปนตน  เครื่องมือวัดดานนี้มีคุณภาพดอยกวาเครื่องมือวัดสิ่งที่เปน
รูปธรรม  คือ ใหผลการวัดที่เที่ยงตรงและแมนยํานอยกวา  ลักษณะการวัด เปนการวัดทางออม วัดได
ไมสมบูรณ  ไมละเอียดถ่ีถวน และมีความผิดพลาด  ตัวเลขหรือสัญลักษณที่ไดจากการวัดเปนคา
โดยประมาณ ไมสามารถแทนปริมาณหรือคุณภาพของคณุลักษณะท่ีตองการวัดไดทั้งหมด เชน การวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนคนหนึ่ง ได 15 คะแนน  ตัวเลข 15 ไมไดแทน
ปริมาณความรูความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียนคนนี้ทั้งหมด แมแตนักเรียนที่สอบได
คะแนนเต็ม ไมไดหมายความวานักเรียนผูนั้นมีความรูความสามารถในเรื่องดังกลาวสมบูรณเต็มตาม
กรอบของหลกัสูตร ในทางตรงกันขามนักเรียนที่ได 0 คะแนน  ก็ไมไดหมายความวานักเรียนผูนั้นไม
มีความรูความสามารถในคุณลักษณะดังกลาว  เพียงแตตอบคําถามผิดหรือเครื่องมือวัดไมตรงกับ
ความรูความสามารถที่นักเรียนคนนั้นมี เลข 0 นี้ เปนศูนยเทียม 

 การวัดสิ่งที่เปนนามธรรมนั้นบลูม (Bloom, 1984) ไดจําแนกและอธิบาย
พฤติกรรมการเรียนรูในดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย และดานทักษะพิสัยไวสามารถสรุปได ดังนี ้

(2.1) พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนพฤติกรรมทางดาน
สมองและสติปญญา แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้  

ระดับของพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย ตัวอยางคําสําคัญที่แสดงพฤติกรรม 
ความรูความจํา (Knowledge) หมายถึง ความสามารถใน 
การจดจํากับความรูที่รับไปแลว  

บอกความหมาย เขียนชื่อ บรรยายลักษณะ 
ทอง เลา บอก เก็บขอมูล  

ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถใน 
การตีความ แปลความ และการขยายความ 

การแปลความหมายขอมูล ยกตัวอยาง 
อธิบาย ตีความ สรุปอางอิง สรปุยอ  

การนําไปใช (Application) หมายถึง ความสามารถในการที่
นําความรูความสามารถที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชได 

ประยุกตใช แกปญหา ใชเครื่องมือ 
ดําเนินการ ทดลอง สาธิต การพิสูจน 
ตรวจสอบสมมติฐาน คํานวณ 

การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการหา
ขอเท็จจริง หาความสําคัญและหลักการตาง ๆ ของสิ่งนัน้ 

วิเคราะห บอกสิ่งที่สังเกตได เปรียบเทียบ
ความเหมือน ความแตกตาง จาํแนก 
แยกแยะ  ช้ีขั้นตอนของปญหา 

การสงัเคราะห (Synthesis) หมายถึง ความสามารถในการ
รวบรวมเขามารวมกันหรือทําใหเกิดเรื่องใหม สิ่งใหม 

ประดิษฐ ออกแบบ ใหขอเสนอแนะ เรียบ
เรียง จัดลาํดับใหม เชื่อมโยงความสัมพันธ 
สราง ผลิต 

การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการ
ตัดสนิสิ่งตางๆ โดยมีเกณฑหรอืมาตรฐานเปนเครื่องตัดสิน 

วิจารณ บอกเหตุผล ตัดสิน ประเมินคา 
แสดงหลักฐาน เขียนความคิดเห็น ประเมิน  
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 (2.2) พฤติกรรมดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนพฤติกรรมทางดานจิตใจที่
แสดงออกมาในรูปของคานิยม เจตคติ ความสนใจ แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 
ระดับของพฤติกรรมดานจิตพิสัย ตัวอยางคําสําคัญที่แสดงพฤติกรรม 

การรับรู (Recieving) หมายถึง การตระหนกัรู การพรอมที่จะรับ
ฟง การสนใจในสิ่งที่ตองการ  

สะสม สอบถาม ตอบรับ รับฟง 
ควบคุม ระบุ บอกความแตกตาง 

การตอบสนอง (Responding) หมายถึง การรวมเรียนรูอยาง
กระฉับกระเฉง สนใจและตอบสนองตอปรากฏการณที่เกิดข้ึน 
ผลการเรียนรูจะเนนในดานการตอบสนอง การเต็มใจตอบสนอง 
และความสําเร็จในการตอบสนอง  

ทําตาม เห็นดวย ชักชวน แนะนํา อาสา 
ฝกหัด กลาวสงเสริม การเสนอรายการ 

การกําหนดคุณคา (Valuing) หมายถึง การใหความสําคัญตอ
วัตถุ ปรากฏการณ หรือพฤตกิรรม การจดัลําดับความสําคัญของ
ขอตกลงจากนอยไปมาก การกําหนดคุณคาตามขอตกลงรวมกัน
เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการแสดงพฤติกรรม 

โตแยง สาธิต บรรยาย อธิบาย 
สนับสนุน ชวยเหลือ ตัดสิน คดัสรร 

การดําเนินการ (Organization) หมายถึง การดําเนินการตาม
ความสัมพันธกอนหลัง การแกไขขอขัดแยง และสรางสรรค
คุณคาหรือคานิยมรวมกัน เนนการเปรียบเทียบความเหมือน 
การโยงความสัมพันธ และการสงัเคราะหคุณคาหรือคานิยมนั้น  

จัดแจง เปรียบเทียบ ทําใหสมบูรณ วาง
หลกัการ หย่ังคิด จัดลําดับ สังเคราะห 
สรางความสัมพันธ  

การนําคานิยมไปใช (Internalizing Values) หมายถึง มีคานิยม
ในการควบคุมพฤตกิรรม พฤติกรรมมคีวามคงทน ตอเนื่อง 
สามารถทํานายได และที่สําคัญคือการแสดงลกัษณะของผูเรยีน
ตามคานิยม 

ปฏิบัติ แสดงใหดู เรียบเรียงใหม 
ปรับปรุง เปลี่ยน ตอเติม แกไข ตอตาน  

  (2.3) พฤติกรรมดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับทักษะในการเคลื่อนไหว การใชอวัยวะตางๆ ของรางกาย ตลอดจนการประสานงานของ
ประสาทและกลามเนื้อ แบงไดเปน 5 ระดับ ดังนี ้

 
ระดับของพฤติกรรมดานทักษะพิสัย ตัวอยางคําสําคัญที่แสดงพฤติกรรม 

การรับรู (Imitation) หลกัการปฏิบัติที่ถูกตอง หรือ เปนการ
เลือกหาตัวแบบที่สนใจ จากการสังเกตการกระทําของผูอื่น  

ทําตาม เลียนแบบ ทําซ้ํา ปฏิบัติตาม  

กระทําตามแบบ หรือ เครื่องช้ีแนะ (Manipulation) ผูเรียน
พยายามฝกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทําซ้ํา เพื่อที่จะให
เกิดทักษะตามแบบทีต่นสนใจใหได หรือ สามารถปฏิบัติงานได
ตามขอแนะนํา 

สรางใหมอีกครั้ง สราง ดําเนินการ ทํา
ตามคําแนะนํา 

การหาความถูกตอง (Precision) พฤตกิรรมสามารถปฏิบัติได
ดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยเครื่องช้ีแนะ  เมื่อไดกระทําซ้ําแลว  
ก็พยายามหาความถูกตองในการปฏิบัต ิ

สาธิต ทํา...ใหสมบูรณ/ใหสําเร็จ 
ปฏิบัติ...ใหสมบูรณ ปรับแตง แสดง  
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ระดับของพฤติกรรมดานทักษะพิสัย ตัวอยางคําสําคัญที่แสดงพฤติกรรม 
การกระทําอยางตอเนื่อง (Articulation) ปฏิบัติงานที่ยุงยาก
ซับซอนไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง คลองแคลว  ผานการฝกฝน
สม่ําเสมอ 

แกปญหา  ปรับ ประสานงาน แกไข 
บูรณาการ พัฒนาแกไข ทําได
คลองแคลว 

การกระทําไดอยางเปนธรรมชาติ (Naturalization) พฤตกิรรมที่
ไดจากการฝกอยางตอเนื่อง 

สราง ประกอบ ออกแบบ จัดการ 
คิดคน ทําไดเปนธรรมชาติ 

 
3.2  วิธีการและเครื่องมือในการวัดผล 

ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ (2539) อธิบายวา วิธีการวัดผลการเรียนนั้นมีหลายวิธี เริ่ม
ตั้งแตการสังเกตไปจนถึงการทดสอบ ซึ่งสามารถจําแนกวิธีการวัดผลไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

3.2.1 การวัดโดยใชการทดสอบ  (Testing Technique) เปนการวัดโดยมีแบบทดสอบ  
(Test)  เปนเครื่องมือในการวัด แบงออกเปน  3  ชนิดคือ 

(1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test)  เปนขอสอบที่มุงวัด
คุณลักษณะทางดานความรูความคิดและความสามารถ  หรือพุทธิพิสัย  แบงเปน 2  ชนิดคือ   

(1.1) แบบทดสอบท่ีครูสรางเอง  (Teacher-made Test) ซึ่งเปนแบบทดสอบ
ที่ครูสรางขึ้นเพื่อทดสอบความรู  ความสามารถ  และทักษะของนักเรียนในช้ันเรียน  สอบเสร็จแลวก็
อาจทิ้งไปแลวสรางใหมในการสอบคราวหนา  หรือปรับปรุงดังแปลงขอสอบเกามาใชใหม   

(1.2)  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized Test)  ซึ่งเปนแบบทดสอบที่
สรางและผานกระบวนการพัฒนาจนมีคุณภาพไดมาตรฐาน  สวนใหญจะใชในการวัดผลสัมฤทธิ์แบบ
รวบยอด 

(2) แบบทดสอบวัดความถนัดและเชาวปญญา  (Aptitude and Intelligence Test)  
เปนขอสอบที่มุงวัดคุณลักษณะทางดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย เปนขอสอบท่ีวัดความสามารถของ
นักเรียนวาจะเรียนไดมากนอยแคไหน หรือมีความถนัดในทางใด 

(3) แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ  (Personality Test) หรือวัดการปรับตัว  
(Adjustment Test) บางตําราก็เรียกวา แบบทดสอบบุคลิกภาพและสถานภาพทางสังคม (Personal-
social Test) แบบทดสอบชนิดนี้ใชเปนเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะดานความรูสึกหรือจิตพิสัย  
เชน  เจตคติ คานิยม ความเชื่อฯลฯ  และวัดบุคลิกภาพของบุคคล เชน การปรับตัวในสังคม ฯลฯ 

สวนรูปแบบ  (format)  ของขอสอบมี  3  รูปแบบเชนกันคือ   
(1)  ขอสอบแบบปากเปลา  (Oral Test) เปนการสอบแบบใชวาจาหรือคําพูด

ระหวางผูสอบและผูถูกสอบโดยตรง  มักตองสอบเปนรายบุคคล   
(2)  ขอสอบแบบขอเขียน  (Written Test) แบงเปนแบบความเรียงหรือที่

เรียกวาอัตนัยและปรนัย  ซึ่งผูสอบตองเขียนหรือทําเครื่องหมายในแบบทดสอบ   
(3)  ขอสอบ  แบบภาคปฏิบัติ  (Performance Test) เปนการสอบโดยใหผูสอบ

แสดงพฤติกรรมดวยการปฏิบัติจริง  มักเนนในวิชาที่มีภาคปฏิบัติเปนหลกั  เชน  ศิลปะ  ดนตรี  พละ  
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เปนตน  ขอสอบแบบนี้เหมาะใชวัดดานทักษะพิสัย แตผูสอนตองไมคํานึงแตดานผลปฏิบัติ  
(product)  เทานั้น  ควรเนนดานวิธีการปฏิบัติ (procedure) ดวย 

3.2.2 การวัดโดยไมใชการทดสอบ  (Non-testing Technique)  
(1)  การสอบถาม  (Questioning)  เปนการใชรายการคําถามท่ีเตรียมไว

เปนชุดเพื่อถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แลวสงไปใหผูตอบหรือนักเรียนอานและเขียนตอบสงกลับมา  
มักใชถามขอเท็จจริง  (facts) และความคิดเห็นตางๆ (พุทธิพิสัยและจิตพิสัย) ครูอาจใชเครื่องมือซึ่ง
ไดแกแบบสอบถามแบบปด (Closed form) คือเปนแบบสอบถามท่ีคําถามแตละขอมีตัวเลือกหรือ
คําตอบใหนักเรียนเลือกตอบ หรือใชแบบสอบถามเปด (Open-ended form) คือเปนแบบสอบถามที่
คําถามแตละขอเวนท่ีใหผูตอบเขียนคําตอบลงไปเอง มักใชกับการเรียนการสอนในระดับสูง 

(2) การสัมภาษณ  (Interview)  เปนการพูดคุย  สนทนา  หรือซักถามกัน
ระหวางครูกับนักเรียนหนึ่งคนหรือมากกวาหนึ่งคนขึ้นไปอาจเปนการสัมภาษณแบบเปนทางการ
หรือไมเปนทางการก็ได  และอาจมีการกําหนดคําถามตาง ๆ ไวลวงหนา  หรือไมมีการกําหนดคําถาม
ที่แนนอนแตมีเพียงประเด็นคําถามตาง ๆ ไวลวงหนา  หรือไมมีการกําหนดคําถามที่แนนอนแตมี
เพียงประเด็นคําถามกวางๆ เพ่ือใชเปนแนวทางการสัมภาษณเทานั้นก็ได  ในการสัมภาษณนั้น  หาก
ใชวัดคุณลักษณะทางดานจิตพิสัย  เชน  ความคิดเห็นหรือความรูสึกนึกคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะ
เรียกวา  “การสัมภาษณ” แตหากคําถามที่ใชถามเปนการวัดคุณลักษณะทางดานความรูความคิด(พุทธิ
พิสัย)  หรือตองการทราบระดับการเรียนรูของนักเรียน  จะเรียกวา “การสอบปากเปลา” (Oral  Testing) 

(3) การสังเกต (Observation)  เปนการใชประสาทสัมผัสท้ังหาศึกษา
พฤติกรรมตางๆ ของนักเรียนท้ังในและนอกหองเรียน  โดยที่ครูอาจมีสวนรวมในกิจกรรมของ
นักเรียน หรือไมไดเขาไปมีสวนรวมอยางเชนการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่กําลังเลนเกมส
ตางๆ ก็ได  และการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนของครูนั้นอาจจะเฝาดูพฤติกรรมตางๆ โดยที่ไมได
กําหนดจุดประสงคของการสังเกตไวลวงหนา ไมไดวางแผนวาจะสังเกตอะไร แตจะจดบันทึก
พฤติกรรม  ท่ีสังเกตไดท้ังหมด  หรือครูอาจจะเฝาดูอยางมีการเตรียมการในสิ่งที่ตองการสังเกตหรือ
จะเฝาดูไวลวงหนา  แลวจดบันทึกเฉพาะขอมูลท่ีตองการศึกษาเทานั้น  มักใชวัดคุณลักษณะทางดาน
จิตพิสัยและทักษะพิสัย 

(4) การวัดผลงาน  (Product  Evaluation)  บางทีเรียกวา “การตรวจ
ผลงาน” เปนการวัดพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในดานรูปธรรมมากกวานามธรรม  นักเรียนตอง
มีผลงานที่ใชวัด  สวนผูประเมินหรือผูตรวจผลงานตองตั้งเกณฑในการวัดไวลวงหนา  ซึ่งในแตละ
เกณฑอาจมีน้ําหนักเทากันหรือไมเทากันก็ได  เชน  ถาผลงานนั้นๆ มุงที่ความประณีตสวยงาม  เกณฑ
ในขอนี้จะมีคาน้ําหนักสูงกวาเกณฑอืน่ๆ เปนตน 

3.3  การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลทุกชนิดที่จะนํามาใช จะตองผานการหาคุณภาพ 

เนื่องจากการวัดและประเมินผลเปนกระบวนการในการวินิจฉัยคุณคาหรือตัดสินคุณคาคุณลักษณะ 
หรือพฤติกรรมท่ีสะทอนการเรียนรูของผูเรียน หากเครื่องมือที่ใชมีคุณภาพดีจะสงผลใหการวัดและ
ประเมินผลมีคุณภาพเชนกัน การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวัดผลจะเก่ียวของกับ
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องคประกอบที่สําคัญ ไดแก ความเท่ียงตรง (validity) ความเชื่อมั่น (reliability) ความยากงาย  
(difficulty)  อํานาจจําแนก  (discrimination)  และความเปนปรนัย  (objectivity) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้(โชติกา ภาษีผล และคณะ, 2558)  

3.3.1 ความตรง (validity) 
    ความตรงมีหลายประเภท แตความตรงที่สําคัญ คือ ความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) ซึ่งหมายถึง การที่ผูสอนออกแบบเครื่องมือในการวัดผลโดยเฉพาะอยางย่ิง
แบบทดสอบไดตรงตามเนื้อหาท่ีสอน และมีขอแนะนําวาครูผูสอนควรสรางตารางวิเคราะหขอสอบ (A 
Table of Specification) ดังตัวอยาง 

ตารางที่ 8 โครงสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความรูความเขาใจพ้ืนฐานเก่ียวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องคประกอบท่ีตองการวัด น้ําหนัก (%) จํานวนขอ 

ความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 64 16 
แนวทางการบริโภคแบบพอเพียง 20 5 
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 16 4 

รวม 100 25 
 
 จากนั้นจึงใหผูเชี่ยวชาญในดานเนื้อหา พิจารณาถึงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค
กับแบบทดสอบโดยพิจารณาเปนรายขอ เรียกวา การหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC)  ทั้งนี้คา IOC ท่ียอมรับไดวา ขอสอบมีความตรงคือมีคาตั้งแต 
0.5 ขึ้นไป ถาหากมีคานอยกวา 0.5 ถือวาขอสอบขอนั้นไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม จะตองตัดขอสอบนั้นออกไปหรือทําการปรับปรุงขอสอบขอนั้นใหม  
 สตูรการคํานวณคา IOC มีดังนี ้

    IOC =   
   เมื่อ 
   IOC  คือ  ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบ 
   R   คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 
   N      คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

  การตรวจสอบคาความตรงดานเนื้อหาสามารถกระทําโดย นําแบบทดสอบให 
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 หรือ 5 คน พิจารณาวา ขอสอบแตละขอมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมหรือไมอยางไร ถามีความสอดคลองผูเชี่ยวชาญจะใหคาเปน “+1” แตถาผูเชี่ยวชาญเห็นวา
ขอสอบขอนั้นไมมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคจะใหคาเปน “-1” และในกรณีท่ีผูเช่ียวชาญไม
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แนใจวาขอสอบขอนั้นมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไมก็จะใหคาเปน “0” ดังตัวอยางใน
ตารางที่ 9 
ตารางที่ 9 การพิจารณาความสอดคลองของขอคําถามแบบทดสอบ 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม ขอคําถามของแบบทดสอบ 
ความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

1 0 -1 
เมื่อเรียนจบเนื้อหาผูเรียน
สามารถบอกหลักการบริโภค
แบบพอเพียงได 
 

21. ขอใดไมใชหลกัของการบริโภคแบบพอเพียง 
ก. บริโภคในสิ่งที่จําเปน 
ข. บริโภคหรือใชสิ่งที่ผลติไดเองเทานั้น 
ค. คํานึงถึงรายรับหรืองบประมาณของตน 
ง. บริโภคหรือใชสิ่งที่ผลิตไดในชุมชนหรือ

ประเทศ 

   

 
 จากตารางท่ี 9 ถามีการนําไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนตรวจสอบความตรงและ
ปรากฏผลดังตารางที่ 10   

ตารางที่ 10 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบ 

ขอที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 
 IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 1 1 1 0 1 4 0.80 

  จากตารางท่ี 10 ผลการตรวจสอบความคิดเห็นปรากฎวามีผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับความ
สอดคลองของขอสอบจํานวน 4 คนและไมเห็นดวยกับความสอดคลองของขอสอบจํานวน 1 คน (คือ
ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 4) ผลรวมของคะแนนพิจารณา  (R)  จะไดเทากับ 4  ดังนั้นคา  IOC  จึงหาไดจาก 

  IOC       =   
       =  0.80 

  คา IOC คือ 0.80 หมายความวา ขอสอบขอนี้มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  

3.3.2 ความเชื่อมั่น (reliability) 
ความเช่ือมั่น หมายถึง ความคงเสนคงวาของผลการวัดจากการที่นําแบบทดสอบ

ชุดนั้นไปทดสอบกับผูเรียนไมวาจะทดสอบจํานวนก่ีครั้งคะแนนที่ไดจะไมแตกตางกัน ความเช่ือมั่น
สามารถคํานวณเปนตัวเลขไดหลายวิธี เชน วิธีการสอบซ้ํา (test - retest) วิธีการใชแบบทดสอบ
คูขนาน (parallel form) วิธีของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson : KR) วิธีการหา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เปนตน โดยแตละวิธีจะไดคาความเชื่อมั่นไมเกิน 1 คือ คาท่ีคํานวณไดจะมีคา
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ระหวาง 0 ถึง 1 ซึ่งแบบทดสอบท่ีมีคาความเชื่อมั่น 0 แสดงวาเปนแบบทดสอบท่ีไมมีความนาเชื่อถือ 
แตถาคาที่คํานวณไดมีคาเขาใกล 1 แสดงวา แบบทดสอบนั้นมีคาความเชื่อมั่นสูง  

อยางไรก็ตาม ในความเปนจริงพบวา แบบทดสอบท่ีจะมีคาความเชื่อม่ันเปน 0 
หรือ 1 นั้นมีโอกาสเกิดข้ึนนอยมาก จึงมีการกําหนดใหแบบทดสอบที่มีความนาเช่ือถือ มีคาความ
เชื่อมั่นใกล 0.8 แตหากมีคาความเช่ือมั่นนอยกวา 0.5 แสดงวา แบบทดสอบนั้นไมเหมาะที่จะ
นํามาใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

3.3.3 ความยาก (difficulty) 
คาความยาก หรือคาความยากงาย หมายถึง ความยากหรือความงายของขอสอบ  

โดยทั่วไปขอสอบแตละขอควรจะมีความยากหรือความงายพอเหมาะ คือมีสัดสวนความยาก  50%  
และสัดสวนความงาย  50% หรือมีคาประมาณ 0.5 คือ ไมยากหรืองายเกินไป  

โดยทั่วไปแบบทดสอบที่จะนํามาหาความยากนั้น เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือแบบทดสอบความถนัดท่ีมุงวัดสติปญญาผูเรียน ความยากงายของขอสอบมีคา 
ไมเกิน 1 แตคาที่ยอมรับไดจะอยูระหวาง 0.2 ถึง 0.8 ถาขอสอบมีคาเกิน 0.80 แสดงวา 
ขอสอบนั้นมีความงายมากเกินไป มีผูทําขอสอบขอนั้นถูกตองมากกวารอยละ 80 ตองตัดออกหรือ
ปรับปรุงใหม  แตถาขอสอบมีคาตํ่ากวา 0.2 ถือวาขอสอบนั้นมีความยากเกินไป เพราะมีผูทําขอสอบ
ขอนั้นถูกตองนอยกวารอยละ 20 จึงตองตัดออกหรือปรับปรุงเชนเดียวกัน สูตรในการคํานวณหา
ความยากมีดังนี้ 
   P  =  
 เมื่อ 
   P  คือ  คาความยากงาย 
   R  คือ  จํานวนผูเรียนที่ทําขอนั้นถูก 
   N  คือ  จํานวนผูเรียนทั้งหมด 
 ตัวอยางในการคํานวณ เชน ถาขอสอบขอหนึ่งมีผูสอบ จํานวน 32 คน และมีผูเรียนตอบ
ถูก 28 คน ดังนั้นขอสอบขอนี้จะมีคาความยากงาย ดังนี ้

   P   =   
       =   0.75 
 จากคาที่คํานวณได แสดงวาขอสอบขอนี้มีความยากเทากับ  0.75   

3.3.4 อํานาจจําแนก  (discrimination)   
    อํานาจจําแนก หมายถึง การที่ขอคําถามสามารถจัดแบงผูเรียนออกเปน 2 กลุม
ได คือ ผูเรียนกลุมเกงและผูเรียนกลุมออน หรือกลุมท่ีชอบและกลุมท่ีไมชอบ โดยท่ัวไปแลวคาอํานาจ
จําแนกที่คํานวณไดจะมีคาอยูระหวาง -1 ถึง 1 โดยที ่
 คาอํานาจจําแนกมีคามากกวา 0.40  ถือวาขอคําถามขอนั้นมีอํานาจจําแนกดีมาก 
  ถาอยูระหวาง 0.30-0.39   ถือวาขอคําถามขอนั้นมีอํานาจจําแนกด ี
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 ถาอยูระหวาง 0.20-0.29   ถือวาขอคําถามขอนั้นควรปรับปรุงใหม  
 และถามีคาต่ํากวา 0.20   ถือวาขอคําถามขอนั้นมีคาอํานาจจําแนกไมด ี
       จะตองตัดขอสอบขอนั้นท้ิงไป   

3.3.5 ความเปนปรนัย  (objectivity) 
     แบบทดสอบท่ีมีความเปนปรนัย หมายถึง แบบทดสอบที่มีความแจมชัดใน 3 
ประการ  ดังนี้  

(1) ความแจมชัดในความหมายของขอคําถามที่ผูเรียนอาน หมายถึงเมื่อผูเรียน
อานขอคําถามแลวผูเรียนมีความเขาใจตรงกันวาขอคําถามนั้นถามอะไร  

(2) ความแจมชัดในวิธีการตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน หมายถึงไมวา
ใครเปนผูตรวจคําตอบของแบบทดสอบนั้นจะมีมาตรฐานใหคะแนนแบบเดียวกัน   

(3) ความแจมชัดในการแปลความหมายของคะแนน หมายถึงเมื่อทุกคนไดเห็น
คะแนนที่ไดจากการตรวจคําตอบจะเขาใจตรงกันวา คะแนนท่ีไดมีความหมายวาอยางไร 
  ความเปนปรนัยเปนคุณภาพของเครื่องมือที่ตองดําเนินการ และควรดําเนินการกอน
การหาคุณภาพดานอื่นๆ เนื่องจากความเปนปรนัยของแบบทดสอบเปนตัวบงชี้คุณภาพของเครื่องมือ
ในดานอื่นๆ เชน คุณภาพดานความเช่ือมั่นหรือความตรงของแบบทดสอบ เปนตน การประเมิน
คุณภาพในดานความเปนปรนัยสามารถดําเนินการไดโดยนําแบบทดสอบทดลองใชกับกลุมผูเรียน 
โดยอาจจะทดลองใชกับหลาย ๆ กลุมเรียน และ/หรือนําแบบทดสอบที่ไดสอบถามผูเช่ียวชาญเพื่อ
ประเมินแบบทดสอบท่ีสรางขึ้น 

4. วิธีการประเมินผล 
วิธีการประเมินแบงไดหลายประเภท  ขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชในการแบง  ดังนี ้
4.1 แบงตามจุดประสงคของการประเมิน 

การแบงวิธีการประเมินผลตามจุดประสงคของการประเมิน แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
(ทิวัตถ มณีโชติ, 2549; ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ, 2539) 
           4.1.1 การประเมินกอนเรียน    

การวัดและประเมินกอนเรียนมีจุดประสงคเพื่อใหทราบสภาพของผูเรียน ณ 
เวลากอนท่ีจะเรียน เชน ความรูพื้นฐานในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ  กอนเรียนอาจจะหมายถึง 

(1) กอนเขาเรียน  ซึ่งอาจจะตั้งแตกอนเรียนระดับปฐมวัย หรือกอนจะเริ่ม
เรียนหลักสูตรสถานศึกษานั้น  เชน สถานศึกษาท่ีเปดสอนในชวงชั้นท่ี 1 และ 2  กอนเรียนในที่นี้
อาจจะหมายถึงกอนเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เปนตน 

(2) กอนเรียนชวงชั้น  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหความสําคัญกับ 
ชวงชั้น  ใหมีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเม่ือจบแตละชวงช้ัน  กอนเรียนในที่นี้จึงหมายถึง
กอนจะเริ่มเรียนชวงช้ันใดชวงชั้นหนึ่ง เชน กอนเรียนชวงชั้นที่ 2 คือ กอนเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
เปนตน 
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(3) กอนเรียนแตละชั้น  ถึงแมจะมีการกําหนดเปนชวงชั้น  แตชั้นเรียนหรือ
การเรียนแตละปก็ยังมีความสําคัญ  โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา  การเรียนแตละช้ันหรือป 
อาจจะหมายถึงการเรียนกับครูคนใดคนหนึ่ง (กรณีที่ครูคนเดียวสอนนักเรียนทั้งชั้นทุกวิชาหรือเกือบ
ทุกวิชา  โดยท่ัวไปจะเปนครูประจําชั้น) หรือเรียนครูกลุมหนึ่ง (สอนแยกรายวิชา)  การวัดและ
ประเมินกอนเรียนแตละช้ันจะเปนประโยชนตอครูผูสอนในการวางแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม
กับผูเรียนตลอดทั้งป 

(4) กอนเรียนแตละรายวิชา  มีลักษณะเชนเดียวกับกอนเรียนแตละชั้น  การ
วัดและประเมินกอนเรียนแตละชั้นอาจจะวัดและประเมินในภาพรวมหลายๆ วิชา  แตการวัดและ
ประเมินนี้  แยกวัดและประเมินแตละรายวิชา  โดยท่ัวไปจะสอนโดยครูแตละคน  สําหรับระดับ
มัธยมศึกษา  รายวิชาสวนใหญจัดการเรียนรูเปนรายภาคเรียน 

(5) กอนเรียนแตละหนวยการเรียนรู  หนวยการเรียนรูเปนการจัดหมวดหมู
เนื้อหาในสาระการเรียนรูเดียวกัน  โดยจัดเนื้อหาเรื่องเดียวกันหรือสัมพันธกันไวในหนวยเดียวกัน  
การวัดและประเมินกอนเรียนแตละหนวย  เพื่อใหไดขอมูลความรูพื้นฐานของผูเรียนในเรื่องหรือ
หนวยนั้น  ซึ่งท้ังผูเรียนและครูผูสอนสามารถนําไปใชในการวางแผนการเรียนรูและจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในหนวยนั้นไดอยางเหมาะสม 

(6) กอนเรียนแตละแผนจัดการเรียนรู  คือ การวัดและประเมินกอนเรียน
แตละครั้ง  ในหนึ่งหนวยการเรียนรูมักจะมีสาระท่ีจะเรียนรูแยกยอยสําหรับการสอนมากกวา 1 ครั้ง  
แตละครั้งจะมีแผนการจัดการเรียนรู 

ซึ่งการประเมินผลกอนเรียนจะแบงได 2 ประเภท คือ 
1. การประเมินเพื่อจัดตําแหนง (Placement Evaluation) เปนการประเมิน

เพื่อพิจารณาดูวาผูเรียนมีความรูความสามารถในสาระที่จะเรียนอยูในระดับใดของกลุม ประโยชนของ
การประเมินประเภทนี้  คือ ครูใชผลการประเมินเพื่อกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
กลุมผูเรียน  ผูเรียนท่ีมีความรูความสามารถในสาระที่จะเรียนนอยคืออยูในตําแหนงทายๆ ควรไดรับ
การเพิ่มพูนเนื้อหาสาระนั้นมากกวากลุมที่อยูในลาํดับตนๆ คอื กลุมที่มีความรูความสามารถในสาระที่
จะเรียนมากกวา  หรือกลุมท่ีมีความรูพื้นฐานในสาระที่จะเรียนดีกวา  และแตละกลุมควรใชรูปแบบ
การเรียนรูท่ีแตกตางกัน 

2. การประเมินเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic Evaluation) เปนการประเมิน
กอนการเรียนการสอนอีกเชนกัน  แตเปนการประเมินเพ่ือพิจารณาแยกแยะวาผูเรียนมีความรู
ความสามารถในสาระท่ีจะเรียนรูมากนอยเพียงใด  มีพื้นฐานเพียงพอท่ีจะเรียนในเรื่องที่จะสอน
หรือไม  จุดใดสมบูรณแลว  จุดใดยังบกพรองอยู  จําเปนตองไดรับการสอนเสริมใหมีพื้นฐานท่ี
เพียงพอเสียกอนจึงจะเริ่มตนสอนเนื้อหาในหนวยการเรียนตอไป  และจากพ้ืนฐานท่ีผูเรียนมีอยูควร
ใชรูปแบบการเรียนการสอนอยางไร  

ทั้งการประเมินเพื่อจัดตําแหนงและการประเมินเพื่อวินิจฉัยมีจุดประสงค
เหมือนกันคือเพื่อทราบพื้นฐานความรูความสามารถของผูเรียนกอนท่ีจะจัดการเรียนรูหรือการเรียนการ
สอนในสาระการเรียนรูนั้นๆ  แตการประเมิน 2 ประเภทดังกลาวมีความแตกตางกัน คือ การประเมิน
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เพื่อจัดตําแหนง เปนการประเมินเพ่ือพิจารณาในภาพรวม  ใชเครื่องมือไมละเอียดหรือจํานวนขอ
คําถามไมมาก  แตการประเมินเพื่อวินิจฉัยเปนการประเมินเพื่อพัฒนาอยางละเอียด  แยกแยะเนื้อหา
เปนตอนๆ เพื่อพิจารณาวาผูเรียนมีความรูพื้นฐานของเนื้อหาแตละตอนมากนอยเพียงใด  จุดใด
บกพรองบาง  ดังนั้นจํานวนขอคําถามมีมากกวา 

      4.1.2 การประเมินระหวางเรียน    
การวัดและประเมินระหวางเรียนมีจุดประสงคเพ่ือตรวจสอบความกาวหนา

หรือพัฒนาการของผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค  จากการเรียนรู
และการรวมกิจกรรมของผูเรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินกอนเรียน จัดเปนการประเมิน
เพื่อพัฒนา หรือการประเมินยอย (Formative Evaluation) เปนการประเมินเพื่อใชผลการประเมิน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู  เนื่องจากการวัดและประเมินระหวางเรียนจะทําใหไดขอมูลท่ี
บงบอกถึงพัฒนาการการเรียนรูของผูเรียน  ในขณะเดียวกันยังสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูดวย   ขอมูลจากการวัดและประเมินระหวางเรียนจะเปนประโยชนแกทุกฝายที่
เกี่ยวของ ท้ังผูเรียน  ครูผูสอน  สถานศึกษา และผูปกครอง  สามารถนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนา
ผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังที่แตกยอยมาจากมาตรฐานการเรียนรู  และเปนขอมูลท่ีใชใน
การปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน   

การประเมินประเภทนี้  นอกจากจะใชผลการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียน
การสอนแลว ผลการประเมินยังใชในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาดวย กลาวคือ หากพบวา
เนื้อหาสาระใดที่ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ไมเปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง  โดยที่ผูสอนไดพยายาม
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มท่ีกับผูเรียนหลายกลุมแลวยังไดผลเปนอยางเดิม แสดงวา
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังนั้นสูงเกินไปหรือไมเหมาะกับผูเรียนในชั้นเรียนระดับนี้ หรือเนื้อหาอาจจะยาก
หรือซับซอนเกินไปท่ีจะบรรจุในหลักสูตรระดับนี้ ควรบรรจุในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึน จะเห็นวาผลจาก 
การประเมินจะเปนประโยชนตอการพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาดวย 
           4.1.3 การประเมินหลังเรียน    

การวัดและประเมินหลังเรียน มีจุดประสงคเพื่อตรวจสอบผลการเรียนของ
ผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  จากการเรียนรูและการรวม
กิจกรรมของผูเรียน โดยเทียบกับผลการวัดและประเมินกอนเรียนและระหวางเรียน  จัดเปน 
การประเมินเพื่อตัดสินหรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation)เปนการประเมินหลังจาก
ผูเรียนไดเรียนไปแลว อาจเปนการประเมินหลังจบหนวยการเรียนรูหนวยใดหนวยหนึ่ง   หรือหลาย
หนวย  รวมทั้งการประเมินปลายภาคเรียนหรือปลายป ผลจากการประเมินประเภทนี้ใชในการตัดสิน
ผลการจัดการเรียนการสอน หรือตัดสินใจวาผูเรียนคนใดควรจะไดรับระดับคะแนนใด 

การวัดและประเมินหลังเรียนจะทําใหไดขอมูลที่บงบอกถึงพัฒนาการใน 
การเรียนรูของผูเรียน ขณะเดียวกันยังสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูดวย   
ขอมูลจากการวัดและประเมินหลังเรียนมีจุดประสงคหลักคือใชในการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียน  นอกจากนี้  การวัดและประเมินผลหลังเรียนอาจจะเปนขอมูลกอนการเรียนในระดับตอไป  
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จึงเปนประโยชนทั้งผูเรียน  และครูผูสอน  สามารถนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาและปรับปรุงการเรียนรู
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนและสถานการณ     

4.2  แบงตามการอางอิง 
การแบงประเภทของการประเมินตามการอางอิงหรือตามระบบของการวัด  แบงออกเปน 

3 ประเภท คือ 
     4.2.1 การประเมินแบบอิงตน (Self-referenced Evaluation) เปนการประเมินเพื่อ
นําผลจากการเรียนรูมาเปรียบเทียบกับความสามารถของตนเอง เปนการประเมินเพื่อปรับปรุงตนเอง  
(Self Assessment) เชน ประเมินโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนกับทดสอบหลังเรียน
ของตนเอง การประเมินแบบนี้  ควรจะใชแบบทดสอบคูขนานหรือแบบทดสอบเทียบเคียง 
(Equivalence Test) เพ่ือเปรียบเทียบกันได   

4.2.2 การประเมินแบบอิงกลุม (Norm-referenced Evaluation) เปนการประเมิน
เพื่อพิจารณาวาผูไดรับการประเมินแตละคนมีความสามารถมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม
ที่ถูกวัดดวยแบบทดสอบฉบับเดียวกัน การประเมินประเภทนี้ข้ึนอยูกับความรู ความสามารถของกลุม
เปนสาํคัญ นิยมใชในการจัดตําแหนงผูถูกประเมิน หรือใชเพื่อคัดเลือกผูเขาศึกษาตอ 

4.2.3 การประเมินแบบอิงเกณฑ (Criterion-referenced Evaluation) เปนการนําผล
การสอบท่ีไดไปเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว ความสําคัญอยูท่ีเกณฑ โดยไมจําเปนตองคํานึงถึง
ความสามารถของกลุม ซึ่งเกณฑที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูไดแก ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและ
มาตรฐานการเรียนรู 

4.3  แบงตามผูประเมิน 
    การแบงประเภทของการประเมินตามกลุมผูประเมิน (Evaluator) แบงออกเปน 2 

ประเภท คือ 
4.3.1 การประเมินตนเอง (Self Assessment) หรือการประเมินภายใน (Internal 

Evaluation) เปนการประเมินลักษณะเดียวกับการประเมินแบบอิงตน คือ เพื่อนําผลการประเมินมา
พัฒนาหรือปรับปรุงตนเอง  การประเมินประเภทนี้สามารถประเมินไดทุกกลุม  ผูเรียนประเมินตนเอง
เพื่อปรับปรุงการเรียนรูของตนเอง  ครูประเมินเพื่อปรับปรุงการสอนของตนเอง นอกจากประเมินเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนแลว  สามารถประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงไดทุกเรื่อง ผูบริหาร
สถานศึกษาประเมินเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยอาจจะประเมินดวย
ตนเอง หรือมีคณะประเมินของสถานศึกษา เรียกวา การประเมินภายใน (Internal Evaluation) หรือ
การศึกษาตนเอง (Self Study) โดยอาจจะประเมินโดยรวม  หรือแบงประเมินเปนสวนๆ  เปนดานๆ  
ลักษณะการประเมินอาจจะมีคณะเดียวประเมินทุกสวน หรือจะใหแตละสวนประเมินตนเองหรือ
ภายในสวนของตนเอง เชน แตละระดับชั้นเรียน  แตละหมวดวิชาหรือกลุมสาระการเรียนรู  แตละฝาย 
อาทิ ฝายปกครอง  ฝายวิชาการ  ฝายอาคารสถานท่ี เปนตน  เพื่อใหแตละสวนมีการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานของตนเอง และอาจจะรวบรวมผลการประเมินแตละสวนเพื่อจัดทําเปนรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Study Report : SSR หรือ Self Assessment Report : SAR) 
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4.3.2 การประเมินโดยผูอ่ืนหรือการประเมินภายนอก (External Evaluation)  
สืบเนื่องจากการประเมินตนเองหรือการประเมินภายในซึ่งมีความสําคัญมากในการพัฒนาปรับปรุง  
แตการประเมินภายในมีจุดออนคือความนาเชื่อถือ   โดยบุคคลภายนอกมักคิดวาการประเมินภายใน
นั้น มีความลําเอียง  ผูประเมินตนเองมักจะเขาขางตนเอง  ดังนั้นจึงมีการประเมินโดยผูอื่นหรือ
ประเมินโดยผูประเมินภายนอก  เพื่อยืนยันการประเมินภายใน  และอาจจะมีจุดออนหรือจุดที่ควร
ไดรับการพัฒนายิ่งขึ้นในทรรศนะของผูประเมินในฐานะที่มีประสบการณที่แตกตางกัน  อยางไรก็ดี  
การประเมินภายนอกก็มีจุดบกพรองในเรื่องการรูรายละเอียดและถูกตองของสิงท่ีจะประเมิน  และ
จุดบกพรองอีกประการหนึ่งคือเจตคติของผูถูกประเมิน ถารูสกึวาถูกจับผิดก็จะตอตาน ไมใหความรวมมือ  
ไมยอมรับผลการประเมิน  ทําใหการประเมินดําเนินไปดวยความยากลําบาก  ดังนั้นการประเมิน
ภายนอกควรมาจากความตองการของผูถูกประเมิน เชน ครูผูสอนใหผูเรียน  ผูปกครอง  หรือเพื่อน
ครูประเมินการสอนของตนเอง  สถานศึกษาใหผูปกครองหรือนักประเมินมืออาชีพ (ภายนอก) 
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. หลักการวัดและประเมินผล 
ทิวัตถ มณีโชติ (2549) สรุปหลกัการเบื้องตนในการวัดและประเมินผลไวดังนี้ 
หลักการวัด 
(1) นิยามสิ่งที่ตองการวัดใหชัดเจน  ดังที่กลาวไวในลักษณะการวัดวา การวัดทางการศึกษา

เปนการวัดทางออม  การท่ีจะวัดใหมีคุณภาพตองนิยามคุณลักษณะท่ีตองการวัดใหตรงและชัดเจน  
การนิยามนี้ มีความสําคัญมาก  ถานิยามไมตรงหรือไมถูกตอง  เครื่องมือวัดท่ีสรางตามนิยามก็ไมมี
คุณภาพ  ผลการวัดก็ผิดพลาด  คือ วัดไดไมตรงกับคุณลักษณะที่ตองการวัด   

(2) ใชเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพ  หัวใจสําคัญของการวัด คือ สามารถวัดคุณลักษณะไดตรง
ตามกับที่ตองการวัดและวัดไดแมนยํา  โดยใชเครื่องมือวัดท่ีมีคุณภาพ  คุณภาพของเครื่องมือมีหลาย
ประการ  ที่สําคัญคือ มีความตรง (validity) คือวัดไดตรงกับคุณลักษณะที่ตองการวัด และมีความ
เที่ยง (reliability) คือวัดไดคงท่ี คือวัดไดกี่ครั้งก็ใหผลการวัดที่ไมเปลี่ยนแปลง 

(3) กําหนดเงื่อนไขของการวัดใหชัดเจน  คือกําหนดใหแนนอนวาจะทําการวัดอะไร  วัด
อยางไร  กําหนดตัวเลขและสญัลักษณอยางไร 

หลักการประเมนิ 
(1)  ขอบเขตการประเมินตองตรงและครอบคลุมหลักสูตร 
(2)  ใชขอมูลจากผลการวัดที่ครอบคลุม  จากการวัดหลายแหลง  หลายวิธ ี
(3)  เกณฑท่ีใชตัดสินผลการประเมินมีความชัดเจน  เปนไปได  มีความยุติธรรม  ตรงตาม

วัตถุประสงคของหลกัสูตร 

6. ความสัมพันธระหวางการสอนกับการวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  เปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ทําใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนในการพิจารณาวาผูเรียนเกิดคุณภาพการเรียนรูตามผล
การเรียนรูท่ีคาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู  
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ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539) อธิบายวา การวัดและประเมินผลมีความสัมพันธกับการสอน
อยางมาก  ดังจะเห็นไดจากในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันเรียนเพื่อใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค
นั้น  ครูผูสอนควรมีการตรวจสอบโดยวัดและประเมินความรูความเขาใจ  และทักษะพื้นฐานของ
ผูเรียนแตละคนกอนที่จะสอนรายวิชาหรือหนวยการเรียนนั้น ๆ เพ่ือตรวจสอบความรูพื้นฐานของ
ผูเรียน  กลาวคือจะไดทราบวาความรูความสามารถของผูเรียนในเรื่องใดที่ยังขาดและตองรีบเสริมให
เกิดขึ้นกอน  หรือความรูความสามารถใดรูแลวจะไดไมตองเรียนซ้ํา  เพื่อจะไดวางแผนและจัดการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนกอนการสอนจริง  ซึ่งจะมีผลทําใหผูเรียนสามรถบรรลุจุดประสงค
ไดดีขึ้น   
 ในขณะท่ีดําเนินการสอน  ครูผูสอนยังสามารถทําการวัดและประเมินผลผูเรียนเปนระยะๆ 
เพื่อจะไดทราบความกาวหนาและปญหาในการเรียนเรื่องนั้นๆ ของผูเรียน จะไดแกไขซอมเสริมกอนที่
จะเรียนเรื่องอ่ืนตอไป  นอกจากนี้ผลจากการวัดและประเมินยังชวยครูผูสอนในการปรับปรุงการสอน
ของตนใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูเรียนอีกดวย การวัดและประเมินผลระยะนี้
มักจะกระทําหลักจากจบบทเรียนในแตละชวง  หรือหลงัจากจบเนื้อหาในแตละตอน  ซึ่งไมจําเปนตอง
ใชเวลามากมายในการวัด 
 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแลว  ครูผูสอนยังสามารถจัดทําการวัดและประเมิน      
ผูเรียน  เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติตรงตามท่ีไดระบุไวในจุดประสงค     
หรือไม  เกง/ออนในเรื่องใด  ครูผูสอนจะไดนําไปปรับปรุงการสอนโดยสวนรวมในครั้งตอไป การวัด
และประเมินผลในระยะนี้มักจะกระทําเมื่อสิ้นสุดการสอนในหนึ่งภาคเรียน  หรือเมื่อจบเนื้อหารายวิชา
เปนสวนใหญ 

บทสรุป 
 การวัดและการประเมินผลไมใชสิ่งเดียวกัน แตเปนกระบวนการที่สอดคลองสัมพันธและ
เกิดขึ้นตอเนื่องกัน โดยการวัดผลเปนกระบวนการในการหาขอมูลตางๆ ท่ีมีความหมายแทนขอมูลเชิง
คุณภาพ คุณลักษณะหรือพฤติกรรม หรือขอมูลเชิงปริมาณของสิ่งที่วัดโดยใชเครื่องมือตางๆ ในการ
วัด หลังจากนั้นจะเปนกระบวนการประเมินผล คือ นําผลที่ไดจากการวัดผลไปวินิจฉัยคุณคาหรือ
ตัดสินคุณคา  
 ในทางการศึกษาการวัดและประเมินผลจะเปนการวัดสิ่งที่เปนนามธรรม คือ คุณลักษณะที่จะ
วัดนั้นกําหนดไดไมชัดเจน ดังนั้น ในการวัดและประเมินผลจึงจําเปนตองกําหนดพฤติกรรมที่ผูเรียน
แสดงออกทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย รวมทั้งเลือกใชเครื่องมือในการวัดและประเมินที่
มีคุณภาพทั้งดานความตรง ความเช่ือม่ัน ความยาก อํานาจจําแนก และความเปนปรนัย เพื่อใหวัด
และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดอยางสอดคลองตามวัตถุประสงคการเรียนรู  
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แบบฝกหัดทายบทที่ 9 
 
คําชี้แจง   จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. นักศึกษาคิดวา “การวัดผล กับ การประเมินผล” เหมือน หรือแตกตางกันอยางไร จง
อธิบาย 

2. การวัดและการประเมินผลมีลกัษณะอยางไร 
3. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เหมือนหรือแตกตางจากการวัดและประเมินผล

โดยทั่วไป   
4. จงยกตัวอยางระดับการเรียนรูในแตละดาน ดานละอยางนอย 3 ระดับการเรียนรู 

รวมทั้งพฤติกรรมที่สอดคลองกัน 
5. นักศึกษาคิดวา การวัดและประเมินผลสาํคัญอยางไร 
6. หากนักศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับวิชาเอก ใหนักศึกษาให

นักศึกษาระบุระดับการเรียนรูที่นักศึกษาตองการใหผูเรียนเกิด รวมท้ังพฤติกรรมที่สังเกตได (ระบุ
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤติกรรม และการวัดและประเมินผล)
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 10  
การออกแบบการเรียนการสอน 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนได
ถูกตอง 

2. บอกหลกัการ และกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนไดถูกตอง 
3. ออกแบบการเรียนการสอนสอดคลองกับสาระการเรียนรู และวัตถุประสงคการเรียนรู 

 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 10 การออกแบบการเรียนการสอน ประกอบดวย 

1. ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน  
2. ความสําคัญของการออกแบบการเรียนการสอน  
3. องคประกอบของการออกแบบการเรียนการสอน  
4. หลักการออกแบบการเรียนการสอน  
5. กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน  

5.1 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis phase)  
5.2 ขั้นพัฒนา (Development /production phase)  
5.3 ขั้นการนําไปใช (Implementation)  
5.4    ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  

 
กิจกรรมการเรียนรู (2 สัปดาห) 
(สัปดาหที่ 1) 

1. ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหที่ 12-13 เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอน 
2. ผูสอนจัดสถานการณจําลอง “เราจะไปเชียงใหมกัน” เพ่ือใหนักศึกษาแตละคนเสนอแนว

ทางการเดินทางไปเชียงใหม จากนั้นใหนักศึกษาที่ เลือกวิธีเดินทางเดียวกันรวมกันวางแผน 
การเดินทาง โดยใชเวลาประมาณ 30 นาท ี

3. สุมตัวแทนนักศึกษาแตละกลุมเสนอแผนการเดินทางไปเชียงใหม กลุมละไมเกิน 10 นาที 
จากนั้นผูสอนนํานักศึกษาวิเคราะหความเหมือน ความแตกตาง รวมท้ังขอดีขอบกพรองของแตละวิธ ี

4. ผูสอนอธิบายความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการออกแบบการเรียน 
การสอน ประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi 

5. ผูสอนยกตัวอยางสาระการเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิชาเอก รวมท้ังจุดประสงคการเรียนรูเชิง
พฤติกรรม จากนั้นสุมตัวแทนนักศึกษาบอกขั้นตอน หรือกระบวนการในการออกแบบการเรียนการสอน 
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6. นํานักศึกษาวิเคราะหคําตอบ แลวอธิบายกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน
ประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi  

7. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมที่รวมกันกําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลใน
สัปดาหท่ีผานมา รวมกันออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู และวัตถุประสงค
การเรียนรูลงในแบบบันทึกที่กําหนดให 

(สัปดาหที่ 2) 
1. ใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการออกแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสาระ

การเรียนรู และวัตถุประสงคการเรียนรู 
2. ผูสอนนํานักศึกษาวิเคราะหผลการออกแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาแตละกลุม 

เกี่ยวกับขอดี ขอจํากัด แนวทางการปรับปรุงแกไขแนวทางที่จะใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของแต
ละกลุม (กําหนดใหนักศึกษาทุกกลุมตองสงตัวแทนในการระบุขอดี/ ขอจํากัด/ แนวทางการปรับปรุง
แกไขแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูของเพื่อนกลุมอื่น) 

3. ใหนักศึกษาแตละกลุมสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดออกแบบไว/หรือ
ปรับปรุงแกไข รวมท้ังขอเรียนรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในช้ัน 

4. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทที่ 10 การออกแบบการเรียนการสอน 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทที่ 10 เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอน 
3. หนังสอือานประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู 

แหลงการเรียนรู 
1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลกัการจัดการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต 

การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

วิธีการวัดผล เกณฑการประเมิน 
1.ตรวจสอบการบอกความหมาย ความสาํคัญ องคประกอบ 
หลกัการ และกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนไดถูกตอง 

ถูกตองอยางนอยรอยละ 80 

2. ตรวจสอบออกแบบการเรียนการสอน มีความเหมาะสมสอดคลอง
กับสาระการเรียนรู และ
วัตถุประสงคการเรียนรู 

3. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 10 เรื่อง การออกแบบ
การเรียนการสอน 

ถูกตองอยางนอยรอยละ 80 
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บทที่ 10  
การออกแบบการเรียนการสอน 

 
การออกแบบการเรียนการสอนเปนภารกิจสําคัญของผูสอน เนื่องจากทําใหทราบลวงหนาวา

จะสอนอะไร เพ่ือจุดประสงคการเรียนรูใด จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร ใชสื่อการสอน
อะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด การออกแบบการเรียนการสอนอยางถูกตองตามหลักการยอม
ชวยใหผูสอนเกิดความมั่นใจในการสอน สอนไดครอบคลุมเนื้อหา สอนไดอยางมีแนวทางและมี
เปาหมาย และเปนการสอนท่ีใหคุณคาแกผูเรียน จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการออกแบบ
การเรียนการสอนพบวา สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (2548) กําหนดให
การออกแบบการเรียนการสอนนั้นเปนเปนสมรรถนะประการหนึ่งท่ีจําเปนตองพัฒนาใหแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

1. ความหมายของการออกแบบการเรียนการสอน 
 จากการศึกษาเอกสารและตําราพบวา  คํ าว า “การออกแบบการเรียนการสอน” 
(Instructional Design) มีการใชคําที่สื่อความหมายในลักษณะเดียวกัน ไดแก การออกแบบระบบการ
เรียนการสอน (Instructional System Design) การพัฒนาระบบการเรียนการสอน (Instructional 
Development) การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) การออกแบบระบบการเรียนรู 
(Learning System Design) และนอกจากนี้ยังพบวา มีการอธิบายกระบวนการที่ชวยใหการจัดการ
เรียนการสอนมีคณุภาพอีกประการหนึ่งไววา คือ การวางแผน (Planning)  
 อยางไรก็ตาม Freiberg and Driscoll (1996) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวาง การออกแบบ
การเรียนการสอน และ การวางแผน ไวดังนี ้

  “การวางแผนและการออกแบบการเรียนการสอนเปรียบเสมือนเหรียญท่ีมี 2 
ดาน โดยการวางแผน (Planning) เปนกระบวนการทางจิตใจที่เกิดขึ้นกอนการสอน 
โดยในขณะวางแผนนั้นผูสอนจะพยายามเลือกเนื้อหาสาระ รวมท้ังบริบทตางๆ ให
ตรงกับความตองการของผูเรียน สวนการออกแบบ (Design) เปนกระบวนการใน
การนําแผนการท่ีวางไวออกมาเปนพิมพเขียว เมื่อออกแบบการเรียนการสอนผูสอน
จะบันทึกองคประกอบท่ีสําคัญท่ีเกิดจากการวางแผน และพัฒนาพิมพเขียวเพื่อให
สามารถนําไปจัดการเรียนการสอนได ซึ่ ง เปนการแสดงถึงการวางแผนที่ มี
ประสิทธิภาพและเปนระบบ” 
สําหรับในเอกสารประกอบการสอนเลมนี้ใชคําวา “การออกแบบการเรียนการสอน” โดยมี

นักวิชาการไดใหความหมายหรือนิยามของการออกแบบการเรียนการสอน ไวแตกตางกันออกไป 
สามารถสรุปไดดังนี้  

Smith and Ragan (2005) อธิบาย การออกแบบการเรียนการสอน วาหมายถึง กระบวนการ
เชิงระบบและกระบวนการสะทอนผลการเปลี่ยนแปลง การแปลความหมายของการเรียนรูและการสอน
ไปสูแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู แหลงการเรียนรูและการวัดและประเมินผล   
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Dillon and Zhu (1997) กลาววา การออกแบบการเรียนการสอนเปนแนวทางของการจัดการ
และลําดับขอมูลเปนขั้นๆ โดยการสงขอมูลจากครูไปยังผูเรียน การออกแบบการเรียนการสอนทุก
อยางจึงเก่ียวของกับการใชทฤษฎีการสอน และโมเดลการออกแบบ ตลอดจนยุทธวิธีตางๆ ประกอบกัน  

Richey, Klein and Tracy (2011) ไดสรุปความหมายจากที่ Dick and Carey (2009) และ 
Morrison Ross and Kemp (2007) อธิบายไววา การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional 
design) แตเดิมก็คือ การออกแบบระบบการเรียนการสอน (Instructional System design: ISD) ซึ่ง
ประกอบดวย การวิเคราะห การออกแบบ การพัฒนา การนําไปใช และการประเมินผล   

Reigeluth (1983 อางถึงใน Richey, Klein and Tracy, 2011) อธิบายเกี่ยวกับการออกแบบ
การเรียนการสอนวาเปรียบเสมือนการเจียระไนการเรียนการสอน เปนกระบวนการตัดสินใจเลือก
วิธีการจัดการเรียนรูท่ีดีและเหมาะสมที่สุดท่ีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังดานความรูและ
ทักษะในการเรียนแตละวิชา โดยมองวาการออกแบบการเรียนการสอนเปนองคความรูในการกําหนด
แนวทางการเรียนการสอนเพื่อชวยใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูทั้งดานผลสัมฤทธิ์และดานเจตคติ
อยางสมบูรณ   

Gustafson and Branch (2007 อางถึงใน Richey, Klein and Tracy, 2011) อธิบายวา  
การออกแบบการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่เปนระบบ นํามาใชเพ่ือพัฒนาการศึกษาและ
โปรแกรมการฝกอบรมที่วางโครงสรางไวอยางม่ันคงแลว  

Piskurich (2006 อางถึงใน Richey, Klein and Tracy, 2011) ท่ีอธิบายวา การออกแบบ 
การเรียนการสอนเปนการวางเคาโครงท่ีเปนกระบวนการพื้นฐานที่งายที่สุดเพื่อชวยใหสามารถ
ออกแบบการอบรมที่มีประสิทธิภาพ 

Richey, Klein and Tracy (2011) สรุปวา การออกแบบการเรียนการสอนเปนศาสตรและ
ศิลปในการออกแบบรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในการพัฒนา การประเมินผล และการจัดสถานการณ
ที่เอ้ือใหเกิดการเรียนรูและการการแสดงความสามารถของผูเรียน โดยเห็นวาควรใหความสําคัญกับ
ความรูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอน มากกวากระบวนการหรือขั้นตอนในการออกแบบ 
เพราะความรู เ ก่ียวกับการออกแบบการเรียนการสอนนั้นเกี่ยวของกับการใหความสําคัญกับ
องคประกอบตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน  

วารินทร รัศมีพรหม (2542) สรุปความหมายจากที่ Dick and Carey (2009) และ 
Morrison Ross and Kemp (2007) กลาวไววา การออกแบบการเรียนการสอน (Instructional 
design) หมายถึง การกําหนดแบบแผนของการจัดการเรียนการสอนไวลวงหนาโดยการจัดทําขึ้นอยาง
มีจุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนอยางชัดเจน ประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ ของการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก  วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ท่ีมีความสัมพันธกันตอเนื่องอยางเปนระบบ 
เพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ และเมื่อนําแนวทางการ
จัดการเรียนรูที่ออกแบบไวไปปฏิบัติจะสามารถทําไดดวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
คาใชจาย และเกิดผลตามที่ตองการทุกประการ ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอน จึงเปนสิ่งท่ีชวยให
ผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดอยางสะดวก ราบรื่น ลดปญหาที่จะเกิดขึ้น ในการจัดการเรียน
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การสอน และที่สําคัญคือชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรู เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และพัฒนาใหมี
คุณลักษณะตามพึงประสงค  

ชนาธิป พรกุล (2551) กลาวโดยสรุปวา การออกแบบการเรียนการสอนเปนการวางเคาโครง
ของการสอนของครู ที่ทําใหเห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถือเปนขั้นตอนใน 
การเลือกวิธีการจัดการเรียนรูที่เก่ียวของกับรูปแบบการเรียนการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน 
เพื่อใชเปนแนวทางกําหนดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีจะปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู 

สวนความหมายของการวางแผน (Planning) นั้น Freiberg and Driscoll (1996) ไดอธิบาย 
ไว 4 ลักษณะ ดังนี้  
 การวางแผน คือ การมองเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนการสราง การเตรียมการ การ
จัดการ และการออกแบบสถานการณที่จะเกิดขึ้นในช้ันเรีน 
 การวางแผน คือ การแนะนําแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดที่จะชวยใหสถานการณที่จะเกิดขึ้นในชั้น
เรียนดําเนินไปอยางลื่นไหลต้ังแตเริ่มตนจนกระทั่งสิ้นสดุการเรียนการสอนในแตละครั้ง 
 การวางแผน คือ การจัดการเวลาและสถานการณที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยอาจเปนไดทั้ง
การวางแผนระยะสั้นหรือระยะยาว 
 การวางแผน คือ การตัดสินใจเลือกวิธีการและเนื้อหาสาระที่ตองสอน ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานสําคัญ 
3 ประการ คือ 1) ความรูและประสบการณเดิมของผูเรียน 2) เนื้อหาสาระตามที่หลักสูตรกําหนด 
และ 3) สภาพและบริบทการจัดการเรียนการสอนท่ีจะเกิดขึ้น 

จากความหมายดังกลาวข างตนจึงสรุปไดวา  การออกแบบการเรียนการสอน คือ 
กระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการวางแผน วิเคราะหสถานการณหรือเงื่อนไขในการ
เรียนรู เปนการวางเคาโครงของการสอน ทําใหเห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
ตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมท่ีสุดจนนําไปสูการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และนําแผนการจัด 
การเรียนรูไปใช อันจะชวยใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ความสําคัญของการออกแบบการเรียนการสอน 
 การออกแบบการเรียนการสอนเปนงานสําคัญ เนื่องจากการสอนจะประสบผลสําเร็จดวยดี
หรือไมมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการออกแบบการเรียนการสอนเปนสําคัญ โดยนักวิชาการไดอธิบาย
ถึงความสําคัญและประโยชนของการออกแบบการเรียนการสอนไวหลายประการ สรุปไดดังนี ้
  Seels and Glasgow (1998) ไดกลาวถึงผลดีที่เกิดจากการออกแบบการเรียน 
การสอนไว 3 ดาน ดังนี ้

(1) การออกแบบการเรียนการสอนทําใหไดกระบวนการที่จะชวยใหตัดสินใจ
วา ควรจัดการเรียนการสอนอยางไรใหดําเนินไปอยางเปนธรรมชาติ และขอบเขตของการสอนควรเปน
อยางไร การออกแบบระบบการเรียนการสอนชวยใหมองเห็นจุดประสงคไดอยางชัดเจน และชวยให
การสอนดําเนินไปอยางเปนขั้นตอน ทําใหสามารถรับรองไดแนนอนวาจะทําใหเกิดการสอนท่ีมี
คุณภาพ การออกแบบระบบการเรียนการสอนเปนการนําระบบการแกปญหามาใช ทําใหทราบถึง
ความสัมพันธของเหตุและผล ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาเพ่ือหาหนทางแกปญหาตอไป 
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(2) การออกแบบการเรียนการสอนทําใหการสอนมีมาตรฐาน ในหองเรียนท่ัวไปมี
ปจจัยหลายอยางท่ีสงผลตอคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน เชน ความสามารถของครู บรรยากาศ
ภายในหองเรียน อัตราสวนระหวางครูตอผูเรียน จํานวนที่เพียงพอของสื่อการเรียนการสอน และ 
ความแตกตางของผูเรียนแตละคน ในทางกลับกันการออกแบบระบบการเรียนการสอนนั้น สื่อการเรียน
การสอนและกระบวนการตางๆ ถูกจัดขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนั้นการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอนจึงควรลดหรือขจัดตัวแปรที่สงผลถึงการเรียนรู และรองรับผูเรียนท่ีมีความ
แตกตางกัน โดยจัดเตรียมการสอนสาํรองไวสําหรับผูเรียนที่ตองการการสอนเปนพิเศษ 

(3) การออกแบบระบบการเรียนการสอนท่ีดีจะชวยลดคาใชจายตอหัวของ
ผูเรียน เชน หากอัตราสวนของครูตอผูเรียนเปน 1 ตอ 20 แลว ตองใชครูถึง 5 คนในการสอนผูเรียน 
100 คน แตหากมีการวางแผนการเรียนรูโดยใชสื่อการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แลว จะชวยให ผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองโดยไมตองคํานึงถึงอัตราสวนระหวางครูตอผูเรียน
อีกตอไป และยังสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นกลับมาใชใหมได 

ชนาธิป พรกุล (2551) ไดกลาวถึงความสําคัญของการออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอนไวหลายประการ ไดแก 

(1) ผูเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ทําใหไดรับทั้งความรูและ
กระบวนการเรียนรูตางๆ ผูเรียนสามารถใชกระบวนการเรียนรู แสวงหาความรูอ่ืนๆ ไดดวยตนเอง 

(2) ผูเรียนมีโอกาสคนพบวิธีเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง และเลือกใชกิจกรรม
ที่ถนัดเพื่อแสดงความรูหรือผลงานของตนเอง 

(3) ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
(4) ครูมีโอกาสใชความรู ความสามารถใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ีแกผูเรียน 

ตนเองและวิชาชีพคร ู
(5) ครูมีความสุขท่ีเห็นผูเรียนมีความสุข 

  จะเห็นไดวา ถาครูไมออกแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละวัยดวย
ตนเองลวงหนากอนจัดการเรียนรู อาจจะไมสามารถทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค หรือเปาหมายการจัดการศึกษา หรือหากครูนําแบบการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูที่
ผูอ่ืนจัดทําไวมาใช อาจจะเกิดปญหาทําใหผูเรียนไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ครูควรออกแบบการพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด และออกแบบการประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียนเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนและประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการสอนของตน
ใหดี (วัชรีย รวมคิด, 2551) สอดคลองกับความเห็นของ Smith and Ragan (2005) ท่ีกลาววา  
การออกแบบการเรียนการสอน ชวยใหการสอนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและนาสนใจ และสิ่ง
เหลานีค้ือสิ่งชี้วัดคุณภาพของการสอน แตครูผูสอนสวนใหญออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนการสอน
เนื้อหามากกวาการออกแบบที่เนนผลการเรียนรูตามเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 
(เฉลิม ฟกออน, 2552) 
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3. องคประกอบของการออกแบบการเรียนการสอน 
การออกแบบการเรียนการสอนนั้นจะตองคํานึงถึงองคประกอบพื้นฐานของการออกแบบ 

การเรียนการสอน เพ่ือใหการออกแบบการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพดังที่ต้ังไว โดยนักวิชาการ
ไดกําหนดองคประกอบของการออกแบบการเรียนการสอนไวแตกตางกันไป ดังนี้ 
 Brown Lewis and Harcleroad (1985) ไดกําหนดองคประกอบของการออกแบบการเรียน 
การสอน 4 องคประกอบ คือ  

1) เปาหมาย  
2) วัตถุประสงคและเนื้อหา  
3) สภาพการณ  
4) ผลลพัธ 

 Kemp (1985) กลาววา องคประกอบพ้ืนฐานในการออกแบบการเรียนการสอนมี 4 ประการ 
ไดแก  

1) โปรแกรมนี้จะใชสอนใคร (ลกัษณะผูเรียน)  
2) สิ่งท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียน หรือใหผูเรียนสามารถทําไดคืออะไร (จุดประสงค)  
3) ผูเรียนจะเรียนรูเนื้อหาหรือทักษะไดดีท่ีสุด ดวยวิธีการใด (วิธีจัดการเรียนการสอน)  
4) จะทราบไดอยางไรวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูแลว (การประเมินผล)  

 Dick and Carey (1990) ไดเสนอองคประกอบท่ีสําคัญของการออกแบบการเรียนการสอน 
3 องคประกอบ ไดแก  

1) กําหนดจุดมุงหมายของการสอน (Identify Instructional Goals)  
2) การพัฒนาการสอน (Conduct Instructional Analysis)  
3) การประเมินการเรียนการสอน (Identify Entry Behaviors Characteristics) 

 Morrison, Ross, and Kemp (2011) ไดเสนอหลักพื้นฐานในการออกแบบการเรียนการสอน
โดยการตอบคําถาม 4 ขอ คือ 

1) โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นนี้จะใชสอนใคร หมายถึง ลักษณะของผูเรียน 
2) สิ่งท่ีตองการใหเกิดกับผูเรียนหรือใหผูเรียนสามารถทําไดคืออะไร หมายถึง 

จุดประสงค 
3) วิธีการที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาหรือทักษะไดดีท่ีสุดคืออะไร 

หมายถึง วิธกีารจัดการเรียนการสอน 
4) จะทราบไดอยางไรวาผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูแลว หมายถึง แนวทางการวัด

และประเมินผล 
องคประกอบท้ัง 4 ประการสามารถสรุปความสัมพันธไดดังภาพที่ 26 
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ภาพที่ 27 องคประกอบในการออกแบบการเรียนการสอน 

Morrison, Ross, and Kemp (2011) 
 

Morrison, Ross, and Kemp  อธิบายวา องคประกอบทั้งหมดมีความสัมพันธกันและ
ครอบคลุมแผนการออกแบบการเรียนการสอนทั้งหมด รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนใดๆ 
จึงเกิดจากการบูรณาการองคประกอบเหลานี้เขามาใชและพัฒนาเปนองคประกอบที่สมบูรณ ของ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 

สวน Richey, Klein and Tracy (2011: 3) ไดสรุปองคประกอบที่มีผลกระทบตอ
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน และผูออกแบบควรคํานึงถึงองคประกอบเหลานี้มากกวา 
การคํานึงถึงกระบวนการ โดยองคประกอบดังกลาว มี 6 ประการ คือ  

(1) องคประกอบดานผูเรียนและกระบวนการเรียนรู 
(2) องคประกอบดานการเรียนรูและบริบทที่ชวยใหผูเรียนแสดงความสามารถ 
(3) องคประกอบดานโครงสรางเนื้อหาสาระ และการจัดลําดับสาระการเรียนรู 
(4) องคประกอบดานยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูท้ังที่มีการจัดการเรียนการสอน

และไมมีการจัดการเรียนการสอน 
(5) องคประกอบดานสื่อการเรียนรูและระบบสนับสนุน 
(6) องคประกอบดานผูออกแบบและกระบวนการออกแบบ 

  ความสัมพันธขององคประกอบท้ัง 6 ประการ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 27 

ผู้ เรียน

วิธกีาร
สอน

การประเมนิผล

วัตถุประ
สงค์
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ภาพที่ 28 องคประกอบที่มีผลกระทบตอกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 

Richey, Klein and Tracy (2011)  
  
  จะเห็นไดวาการออกแบบการเรียนการสอนจะประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 4 ประการ 
ไดแก 1) องคประกอบดานผูเรียน 2) จุดประสงค 3) วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) 
การวัดและประเมินผล ซึ่งในการออกแบบการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดจะตองมีหลักใน
การออกแบบการเรียนการสอน เพื่อแนะนําแนวทางสาํหรับครูผูสอนหรือผูออกแบบการเรียนการสอน 
(Instructional Designer) ใหประสบผลสําเร็จและนําความรูที่มีอยูอยางหลากหลายไปสูผูเรียนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  

วารินทร รัศมีพรม (2542) อธิบายวา การออกแบบการเรียนการสอนควรมีลักษณะ 
ดังนี้  

(1) มีแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐาน รูปแบบการสอนตองมีแนวคิดหรือหลักการ
พื้นฐาน อาจเกิดมาจากแนวคิดทางการศึกษา เชน การใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง ทฤษฎี 
จิตวิทยา ทฤษฎีการเรียนรู เปนตน ในการออกแบบการเรียนการสอนหนึ่งๆ อาจมีแนวคิดหรือ
หลักการพื้นฐานเ พียงอย าง เ ดียว  หรือมีแนวคิดหรือหลักการพื้นฐานเปนสหวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ซึ่งแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐานนี้ จะเปนหลักหรือแนวในการกําหนด และจัด
ระเบียบความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ใหสอดคลองตอเนื่องกัน  

(2) มีองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ ลักษณะนี้จัดเปนสิ่ง
สําคัญท่ีทาทายผูออกแบบหรือผูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เนื่องจากจะตองเปนผูกําหนด
องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบใหเปนไปอยางมีเหตุผล สอดคลองกับแนวคิด 
พื้นฐาน การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการสอนนั้น ข้ึนอยูกับความรู ประสบการณของผูพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน ดังนั้นการกําหนดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ จึงเปน

การเรียนรู้และบริบท

โครงสร้างเนือหาสาระ 
และการจัดลาํดับ

ยุทธศาสตร์          
การจัดการเรียนรู้

สอืการเรียนรู้และ  
ระบบสนับสนุน

ผู้ออกแบบและ
กระบวนการออกแบบ

ผู้เรียนและ
กระบวนการเรียนรู้
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สิ่งสําคัญที่ผูพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจะตองวิเคราะหจนสามารถ มองเห็นความสําคัญ และ
ความสัมพันธของแตละองคประกอบไดอยางชัดเจน จึงจะสามารถ กําหนดองคประกอบและ
ความสัมพันธ ไดอยางสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะของรูปแบบการเรียนการสอนใน
ขอนี้จะแตกตางกันออกไป และยังไมมีขอกําหนดใดที่ชัดเจนเปนท่ียอมรับกันในศาสตรของการสอนวา 
จะตองมีลกัษณะหรือรูปแบบเปนอยางใด 

(3) มีการพัฒนาหรือการออกแบบอยางเปนระบบ ในการออกแบบหรือการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนจะตองเปนขั้นตอน เริ่มต้ังแตการศึกษาวิเคราะหขอมูล และองคประกอบของ
การเรียนการสอนท่ีเกี่ยวของ การกําหนดองคประกอบที่สําคัญและจําเปน การจัดความสัมพันธของ
องคประกอบใหสอดคลองกัน การนําแผนของการจัดการเรียนการสอน ไปทดลองใชการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบประสทิธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน เพ่ือยืนยันผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน สามารถพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณลักษณะตามที่ตองการ จึงจะยอมรับวา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นมี
ประสทิธิภาพ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีผลตอการพัฒนานักเรียนในดานตางๆ 
 จากองคประกอบท่ีมีผลกระทบตอกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนดังกลาวขางตน  
นักการศึกษาจึงไดสรุปหลักในการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อใหสามารถออกแบบการเรียน 
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ไวดังนี้ 

4. หลักการออกแบบการเรียนการสอน 
Morrison, Ross, and Kemp (2011) ไดระบุหลักการสําคัญท่ีชวยใหเขาใจกระบวนการ

ออกแบบการเรียนการสอน และนํากระบวนการดังกลาวไปประยุกตใชท้ังในระหวางการวางแผนและ
การนํากระบวนการออกแบบการเรียนการสอนไปใชใหประสบความสําเร็จไว 7 ประการ ไดแก 

(1) กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ตองใหความสนใจทั้งขั้นตอนที่เปน
ระบบ ทั้งการระบุสภาพปญหา กระบวนการในการพัฒนา การวัดและประเมินผลที่สอดคลองตาม
เปาหมายของการจัดการเรียนการสอนโดยรวม และรายละเอียดท่ีเฉพาะเจาะจงภายในแตละแผนที่
ตองสอดคลองกันในทุกองคประกอบ  

(2) กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน มักจะเริ่มตนที่การระบุปญหาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน โดยตองพิจารณาวาปญหานั้นสามารถแกไดโดยใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะ
ออกแบบและพัฒนาหรือไม และจําเปนตองใชสื่อการเรียนรู ความรูและทักษะท่ีจําเปนอะไรบาง 

(3) แผนการออกแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนในเบื้องตนจะเปนประโยชน
สําหรับนักออกแบบการเรียนการสอนหรือครูผูสอนและทีมวางแผน เนื่องจากแผนที่ถูกออกแบบไว
นั้นในบางครั้งยังไมสามารถนําไปใชกับผูเรียนไดโดยตรง ดังนั้นครูผูสอนหรือผูที่จะนําแผนดังกลาวไป
ใชจะตองปรับและเตรียมสื่อการเรียนรูใหเหมาะสมกับการใชจริง 

(4) ในขณะวางแผนการออกแบบการเรียนการสอน ควรพยายามใชทุกวิถีทางเพื่อ
ชวยใหผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดทั้งหมด ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการทดสอบ
แผนกอนท่ีจะนําไปใชจริงวาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนมากนอยเพียงใด 

(5) ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่ออกแบบไวนั้นขึ้นอยูกับความถูกตองของ
ขอมูลท่ีไดรับในระหวางการออกแบบการเรียนการสอน โดยขอมูลที่ไดรับนั้นจะมาจากการระบุปญหา 
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ความตองหรือผลการเรียนรูที่คาดหวัง รวมท้ังการวิเคราะหเปาหมาย เพื่อใหสามารถออกแบบการ
เรียนการสอนใหเหมาะสม เลือกใชสื่อและแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม 

(6) กระบวนการออกแบบการเรียนการสอนนั้นมุงเนนท่ีผูเรียนและการพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนมากกวาการมุงเนนที่เนื้อหาสาระท่ีจะใหกับผูเรียน  

(7) ไมมีทางไหนดีที่สุดในการออกแบบการเรียนการสอน ดังนั้นผูสอนจึงตอง
ออกแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับตนเองในฐานะผูสอนและใหเหมาะสมกับผูเรียนท่ีมีความ
แตกตางกันไป รวมทั้งเหมาะสมกับชวงเวลาหรือบริบทท่ีจะใชแผนนั้น ซึ่งสอดคลองกับ Gagne’ 
(2005) ท่ีกลาววา ไมมีรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบใดดีท่ีสุด เพราะนักออกแบบแต
ละคนตางใชความรูความเขาใจของตนและสิ่งที่สงผลตอการเรียนรูมาเปนหลักในการพัฒนารูปแบบ 
โดยมีเปาหมายในการชวยเหลือกระบวนการเรียนรูมากกวากระบวนการสอน การออกแบบเปน
กระบวนการท่ีตองทําซ้ําๆ เนื่องจากปจจัยตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การออกแบบและพัฒนาจึงตองใช
การวางแผนลวงหนาอยางรอบคอบ เปนกระบวนการตอเนื่อง โดยอาศัยการสะทอนผลจากการบรรลุ
จุดประสงคของผูเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

หลกัการดังกลาว สอดคลองกับหลักในการออกแบบการเรียนการสอน ของ Freiberg 
and Driscoll (1996) ที่ไดระบุหลกัที่ควรคํานึงถึงในการออกแบบไว 4 ประการ คือ 

(1) ควรคํานึงถึงบริบทในการสอน 
(2) ควรคํานึงถึงเนื้อหาสาระที่จะตองสอน 
(3) ควรคํานึงถึงตัวผูเรียน  
(4) ควรคํานึงถึงตัวผูสอน 

 นอกจากนี้ พิมพันธ เดชะคุปต และ พเยาว ยินดีสุข (2550) ยังไดกลาวถึงขอควรคํานึงใน
การวางแผนหรือการออกแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางเปนขั้นตอน สรุปได 
ดังนี ้

(1)  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ควรใหครบทั้งดานความรู กระบวนการ 
และเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค 

(2) กําหนดเนื้อหา/สาระใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรมแตละขอ สาระ
ที่ระบุอาจเปนขอเท็จจริง มโนทัศน คํานิยาม/คําจํากัดความ หลักการ กฎ และทฤษฎี 

(3) กําหนดยุทธศาสตรการสอนวา ตองการใชหรือเนนทฤษฎีการเรียนรู หลัก 
การเรียนรูหรือแนวคิดใดๆ ท่ีพิจารณาแลวมีความเหมาะสมกับเนื้อหา ความสามารถของผูเรียนแตละ
คน รวมทั้งบริบทของแหลงที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนอาจเนนครู
เปนศูนยกลางบาง สื่อการสอนเปนศูนยกลางบางและพยายามจัดใหเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ในการจัด 
การเรียนการสอนนั้นใหคํานึงถึงประโยชนท่ีจะเกิดกับผูเรียนเปนสาํคัญ จากนั้นจึงเลือกใชกระบวนการ
จัดการเรียนรู วิธกีารสอน เทคนิคการสอน หรือใชแบบผสมผสานดวยวิธีการสอนและเทคนิคการสอน
ที่หลากหลาย มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท นอกจากนี้ครูยังตองเตรียมแหลงขอมูลที่เปน
แหลงเรียนรูใหผูเรียนไปสืบคนเพื่อตอบปญหาที่สงสัยดวยตนเอง ซึ่งเปนการเรียนรูที่เปนการสราง
ความรูใหม 
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(4) กําหนดวิธีวัดผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายเปนการวัดผลที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง 
 กลาวโดยสรุป คือ การออกแบบการเรียนการสอนท่ีดีควรคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ซึ่งจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูท่ีตั้งไว และสงผล
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

5. กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน 
Briggs (1997) ไดเสนอขั้นตอนของการออกแบบการเรียนการสอนไว 8 ขั้น คือ 

(1) ระบุเปาหมายการเรียนรู 
(2) จัดหลักสูตรหรือรายวิชา 
(3) เขียนจุดประสงค 
(4) เตรียมการประเมินผลความสามารถของผูเรียน 
(5) วิเคราะหจุดประสงค 
(6) ออกแบบยุทธศาสตรการสอน 
(7) ออกแบบการเรียนการสอนหรือโมดูล 
(8) วัดผลและสรุป 
Smith and Ragan (2005) เสนอวา กิจกรรมที่สําคัญในการออกแบบการเรียน 

การสอน ไดแก การวิเคราะหการสอน การกําหนดยุทธศาสตรการสอน และการประเมินผล ภารกิจ
ของนักออกแบบการเรียนการสอนจะอยูในขอบขายของคําถามหลัก 3 ประการ คือ  

(1) เราจะไปที่ไหน : เปาหมายของการสอนคืออะไร 
(2) เราจะไปถึงจุดนั้นไดอยางไร : อะไรคือยุทธศาสตรและสื่อกลางของการสอน 
(3) เราจะทราบไดอยางไรวาบรรลุจุดหมายที่ตองการแลว : ควรใชแบบทดสอบ

ใด จะวัดผลและปรับปรุงการสอนอยางไร 
     นอกจากกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนขางตนนี้ ชนาธิป พรกุล (2551) 
ไดกลาวถึงขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอน ไวเพื่อเปนแนวปฏิบัติ สรุปไดดังนี ้

(1) ศึกษาหนวยการเรียนรูในเรื่องเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
(2) ศึกษาผูเรียนในเรื่องวิธีการเรียนรูและความแตกตางระหวางบุคคล 
(3) ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน วิธี การสอน และเทคนิค การสอนท่ี

สอดคลองกับเนื้อหาและทําใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูตามที่คาดหวัง 
(4) เลือกรูปแบบการเรียนการสอน หรือวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอน ใน 1 

หนวยการเรียนรูมักใชรูปแบบการเรียนการสอน 1 รูปแบบรวมกับหลายวิธีการสอนและเทคนิค 
การสอนตางๆ 

(5) กําหนดสื่อและแหลงการเรียนรู 
(6) เลือกวิธีและเครื่องมือวัดผล และตั้งเกณฑการประเมินผล 

     การออกแบบการเรียนการสอนควรทําในแผนระดับหนวยการเรียน เพื่อใหครู
สามารถเลือกกิจกรรมการเรียนรูไดถูกตองเหมาะสม ในแผนระดับรายชั่วโมงหรือครั้ง สําหรับครูท่ีมี
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ความชํานาญอาจออกแบบการเรียนการสอนไปพรอมกับเลือกกิจกรรมการเรียนรู และเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู ระดับรายช่ัวโมงหรือรายครั้ง แตการออกแบบการเรียนการสอนลักษณะนี้อาจทําให
ครูใชวิธีสอนหรือกิจกรรมการเรียนรูไมหลากหลาย เพราะไมไดมองภาพรวมของหนวยการเรียนรู 

สวน Morrison, Ross, and Kemp (2011) ไดสรุปกระบวนการสําคัญในการออกแบบ 
การเรียนการสอนไวดังนี้  

(1) ระบุปญหาในการเรียนการสอนและระบุเปาหมายสําหรับการออกแบบ
โปรแกรมการเรียนการสอน 

(2) ตรวจสอบคุณลักษณะของผูเรียนที่ควรใหความสนใจในระหวางการวางแผน 
(3) ระบุสาระการเรียนรูและวิเคราะหองคประกอบของงานที่เ ก่ียวของกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว 
(4) กําหนดวัตถุประสงคการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียน 
(5) จัดลําดับเนื้อหาสาระในแตละหนวยการเรียนรู เพ่ือการเรียนรูอยางเปน

ลําดับ 
(6) การออกแบบยุทธศาสตรการเรียนการสอนเพ่ือใหผู เรียนแตละคนจะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงคได 
(7) วางแผนการสื่อสารในการจัดการเรียนรู 
(8) พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค 
(9) เลือกทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม

การเรียนรู 
Morrison, Ross, and Kemp (2011) อธิบายวากระบวนการดังกลาวมีความเปน

อิสระจากกัน คือไมจําเปนตองเริ่มจาก 1 ถึง 9 รวมท้ังไมมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด โดยขั้นตอน 
การออกแบบการเรียนการสอนและการพัฒนารูปแบบการสอนจะเปนวงจรซ้ําแลวซ้ําอีก และตอง
อาศัยการวางแผนการออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหแนใจวา
การเรียนการสอนที่ไดออกแบบไวนั้นมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2559) ยังไดเสนอระบบการออกแบบการเรียนการสอน
เพื่อใชในการวางแผนการสอน ระบบนี้ถือเปนระบบยอยระบบหนึ่งของระบบการเรียนการสอน  
การออกแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้แบงข้ันตอนการดําเนินงานเปน 2 ขั้นตอนใหญๆ ไดแก 
การคิดออกแบบและการเขียนแผนการสอน โดยขั้นตอนการคิดออกแบบมีกิจกรรมยอยๆ หลาย
ประการคลายกับการออกแบบหลักสูตรทั่วไป คือ การพิจารณาหลักสูตร ปญหา ความตองการของ
ผูเรียน ผูสอน ไปกําหนดเนื้อหา มโนทัศนและวัตถุประสงค ประกอบกับเงื่อนไขหรือขอจํากัดตางๆ 
ในบริบทท่ีเก่ียวของ จากนั้นจึงกําหนดยุทธศาสตรการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการ
เรียนการสอน รวมท้ังการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนและนําไปจัดทําหรือเขียนแผนการสอน 
โดยมีองคประกอบสําคัญ ไดแก เนื้อหาสาระ มโนทัศน กิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล และบันทึกหลังสอน 
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แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับกระบวนการวางแผนของ  Freiberg and Driscoll 
(1996) ท่ีอธิบายวาการวางแผนเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเปนวงจร 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ระยะกอนการวางแผน (Preplanning) เปนกระบวนการทางความคิดที่
ผูสอนคํานึงถึงทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู และตัดสินใจเลือกหนึ่งหรือหลายๆ 
แนวทางที่จะใชในการดําเนินการจัดการเรียนรู ระยะกอนการวางแผนจะชวยใหผูสอนเห็นภาพของ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมทั้งสื่อการเรียนรูท่ีจะตองใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปน
ระยะที่ผูสอนจะไดตรวจสอบความคิดของตนเอง 

(2) ระยะวางแผน (Active planning) เปนระยะที่ผูสอนตัดสินใจเลือกแนว
ทางการจัดการเรียนรู และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมที่สุด ผูสอนจะเห็นยุทธศาสตร 
การสอนและรายละเอียดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังหมด    

(3) ระยะดําเนินการใชแผน (Ongoing planning) เปนระยะท่ีเกิดขึ้นระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ ทํา
ใหตองปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตามแผนการที่วางไว 

(4) ระยะหลังการวางแผน (Post planning) เปนระยะที่เกิดขึ้นหลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู เปนระยะที่ผูสอนวิเคราะหบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู รวมทั้ง
บันทึกการสอนทั้งสวนที่ประสบความสําเร็จและขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีผลตอการวางแผน 
การสอนในอนาคตตอไป 
  จากรายละเอียดขางตน สามารถสรุปและอธิบายขั้นตอนของการออกแบบการเรียน
การสอน ได 4 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห (Analysis) (2) การพัฒนา (Development and 
production) (3) การนําไปทดลองใช (Implementation)  และ (4) การประเมินผล (Evaluation)  
โดยที่ในแตละข้ันตอน มีรายละเอียดสําคัญ ดังนี้ (วารินทร รัศมีพรหม, 2542; Dick and Carey, 
2014; Morrison, Ross and Kemp,2011; Gagne, Briggs and Wager, 2005)  

5.1 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis phase)  
  ขั้นการวิเคราะหเปนขั้นตอนท่ีเกี่ยวของกับ  
  (1) การวิเคราะหปญหา คือ การใชกระบวนการประเมินความตองการซึ่งเปน
เครื่องมือ ในการคนหาปญหาที่จะนํามาออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีการให
รายละเอียดของปญหา ระบุแหลงของปญหาและสวนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา คําถามที่เก่ียวของ
กับปญหาเพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาไดก็คือ ปญหามีหรือไมมี ปญหาอะไรท่ีเกี่ยวของกับ  
การจัดการเรียนการสอน ปญหานั้นเปนปญหาท่ีแทจริงหรือไม อะไรคือสาเหตุของปญหา อะไร คือ
วิธีการแกปญหาท่ีเปนไปได ขอจํากัดคืออะไร และเปาประสงคของการออกแบบการเรียน การสอนคือ
อะไร เปนตน 

(2) การวิเคราะหกิจกรรมหรืองาน เปนการวิเคราะหหารายละเอียดของกิจกรรมหรือ
งานที่เก่ียวของกับการเรียนการสอน อาจทําได โดยการสัมภาษณ การสังเกตกิจกรรมหรืองานท่ีไดทํา
อยูแลวเพื่อใหเกิดความรูตามทักษะที่ตองการ กิจกรรมหรืองานท่ีดีและไมดี จะตองแยกออกจากกัน
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ใหชัดเจน การวิเคราะหงาน หรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน (Learning task 
analysis) มีสิ่งที่ตองกระทํา 5 ประการดวยกัน คือ  

 (2.1) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนการสอน  
 (2.2) กําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรู  
 (2.3) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 (2.4) กําหนดสื่อการเรียนการสอน  
 (2.5) กําหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียน  

  (3)  การวิเคราะหผูเรียน เปนการวิเคราะหคุณลักษณะของผูเรียนในประเด็นตางๆ 
ที่จะมีผลตอการเรียนรู ไมวาจะเปนอายุ เพศ พื้นฐานสังคม เศรษฐกิจ ความถนัด แรงจูงใจ ความรู
พื้นฐานเดิมกอนเรียน รวมทั้งความแตกตางระหวางบุคคล หรือระหวางกลุมตลอดจน ดานระดับ 
การพัฒนา (Development levels) รูปแบบการเรียน (Learning style) รูปแบบการรับขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของกับผูเรียนใหมากที่สุด ซึ่งจะเปนกลยุทธการสอนและเทคนิคการวัดและการประเมินผล  

(4)  การวิเคราะหทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ในการออกแบบ 
และพัฒนาระบบการเรียนการสอนควรใหความสนใจในการวิเคราะหทรัพยากรที่เก่ียวของ เชน 
บุคลากร งบประมาณ องคการ สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อใหการออกแบบการเรียนการสอน
ประสบความสําเร็จ การวิเคราะหในขั้นตอนนี้ รวมไปถึงการวิเคราะหประโยชน และการคุมทุน 
(Cost/Benefits analysis) ดวย  

5.2  ขั้นพัฒนา (Development /production phase)  
ขั้นตอนในการพัฒนาการเรียนการสอนแยกองคประกอบสาํคัญ ดังนี้  
(1) การพัฒนาเนื้อหาความรู อาจแยกองคประกอบที่สําคัญ ไดแก  

   (1.1) พัฒนารายละเอียดของเนื้อหาความรูแตละหนวย รายละเอียดจะ
ประกอบไปดวยความคิดรวบยอด ขอเท็จจริง หลกัการ หรือกระบวนการ  
   (1.2) พัฒนาสิ่งท่ีเปนตัวอยางของเนื้อหาแตละหนวย  
   (1.3) พัฒนาการฝกปฏิบัติในแตละหนวยของเนื้อหา การมีกิจกรรมให
นักเรียนไดฝกปฏิบัติจะชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูท่ีดี  

(2) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนมีหลายแนวทาง 
เชน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยยึดพฤติกรรมการเรียนรู (Learning domain) แลว เขียน
กิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวในลักษณะของแผนการสอน (Lesson plan) วา จะดําเนินการ
อยางไรบาง   โดยทั่วไปการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมักจะมีขั้นตอน หรือกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนี้  
   (2.1) การสรางแรงจูงใจ ในขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นั้น ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ความตั้งใจ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหนักเรียน 
และการจูงใจนี้ ควรแทรกอยูในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยอาจใช 
การเสริมแรงดวยวิธกีารตางๆ ตามความเหมาะสม  
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   (2.2) ใหวัตถุประสงคแกผูเรียน ควรใหผูเรียนไดทราบบางวา เขาจะไดเรียน
อะไร ผูเรียนจะมีความกาวหนาในการเรียนไดดี ถาไดทราบวัตถุประสงคการเรียนกอน  
   (2.3) คํานึงถึงความรูพ้ืนฐานของผูเรียน ในกระบวนการเรียนการสอนตอง
ใหรูชัดแจงวา ผูเรียนตองมีความรู มีทักษะ และเจตคติอยางไรบางกอนมาเรียน  
   (2.4) ใหสารสนเทศและตัวอยาง สารสนเทศท่ีใหเปนสิ่งท่ีผูเรียนจะตอง
คนควา จะตองรับเขาสูสติปญญา ความคิดของตนเองเพื่อใหเกิดผลตอวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
สารสนเทศท่ีใหอาจเปนขอเท็จจริง กฎเกณฑ เปนตัวอยางทักษะ ซึ่งอาจใหในรูปการบรรยาย  
การนําเสนอสื่อ ใหการปฏิบัติ ใหทําตามความสอดคลองของเนื้อหา  
   (2.5) การใหการฝกปฏิบัติและขอมูลยอนกลับ ในการทีผู่เรียนเรียนรูเนื้อหา 
ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) ผูเรียนตองปฏิบัติพฤติกรรมนั้น ๆ และ
การฝกปฏิบัติ ตองใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค  
   (2.6) การประเมินผล เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดเรียนรูอะไร และผล
การ เรียนรูนั้น เปนอยางไร มีสิ่งใดบางที่ควรมีการปรับปรุงแกไข การประเมินผลทําใหทราบวา 
ผูเรียนเรียนรูอะไรมาบางและมีสิ่งใดบางที่ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข  

5.3  ขั้นการนําไปใช (Implementation)  
 เมื่อการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนไดดําเนินการจนไดผลผลิต (Product) 
ที่จะนําไปทดลองใชไดแลว ก็ถึงข้ันการนําไปใช ในข้ันการนําไปใชนี้ตองทําควบคูกันไปกับขั้นตอน 
การประเมินผลเพ่ือใหไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับนํามาปรับปรุง และการตัดสินใจตลอดเวลา 
ขั้นนี้เปนขั้นการนําเสนอ และจัดดําเนินการสอน ซึ่งองคประกอบสําคัญที่เก่ียวของกับการนําหลักสูตร
ไปใชมี 2 ประการ คือ  
  1. การสอน (Instruction)  
  2. การบริหารการสอน (Administration)  
 ขอควรตระหนักในขั้นการจัดการเรียนการสอนมี ดังนี้  

(1) ตองใหการดําเนินการสอนเปนไปในรูปแบบการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Student centered)  

(2)  มีความสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน คือ ผูสอนเปนผูท่ีทําหนาที่เหมือน
ผูจัดการเรียนหรือสภาพแวดลอม เพ่ือใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูมีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู มี 
การแนะนําและประเมินผลการเรียนรูและการเรียนการสอนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
และผูสอน ตองทําหนาที่เปนผูสอนเสริม (Tutor) และเปนที่ปรึกษาใหแกผูเรียน  

(3) ครูผูสอนตองพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูเสมอ โดยมีการวางแผน
และใชเทคโนโลยีในการสอนอยางเหมาะสม  

5.4 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  
 การประเมินผลเปนการวัดวาวงจรของการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนนั้น สมบูรณ
แลวหรือยัง ซึ่งขอมูลยอนกลับ (Feedback) เปนสวนสําคัญที่ไดจากการประเมินผล เพ่ือนําไป
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ปรับปรุงในสวนของแตละขั้นตอนใหดีขึ้น และตรงตามวัตถุประสงค ถาการประเมินผล พบวา จุดใด
ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ตองดําเนินการปรับปรุง สิ่งที่ไดจากการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุง
ออกแบบและพัฒนาระบบการสอน  มีดังตอไปนี ้
  (1) รายงานในการควบคุมใหวงจรการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนดําเนินไป
ได ทําใหทราบวามีขอแตกตางอะไรในขั้นตอนตางๆ ซึ่งไดจากการประเมินผล   
  (2) ทรัพยากรตางๆ วามีเพียงพอ ขาดตกบกพรองตรงจุดใด เชน เครื่องมืออุปกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมการเรียน  
  (3) สื่อการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสอน ที่ตองปรับปรุงแกไขมี
อะไรบาง  

(4) ครูผูสอน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูนําเสนอเปนไปดวยดี และถูกตอง
เหมาะสมหรือไม  

(5) ขอทดสอบ เหมาะกับการทดสอบโดยตรงกับวัตถุประสงคหรือไม  
(6) ขอควรปรับปรุงอื่นๆ เชน การสอนเสริมการสอนซอมเสริม เปนตน  
(7) ในการประเมินผลอาจแยกไดเปน 2 ประเภท คือ  

   (7.1) การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง (Formative evaluation)  
   (7.2) การประเมินผลลัพธหรอืผลสมัฤทธิ์ (Summative evaluation)  

จากลําดับขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอนขางตน ทิศนา แขมมณี (2555 
อางถึงใน เรวณี ชัยเชาวรัตน, 2558) สรุปกระบวนการในการออกแบบการสอนไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาเนื้อหาสาระที่จะสอนใหชัดเจน โดยการกําหนดมโนทัศนสําคัญ 
(concept) ใหชัดเจน  เชน กําหนดมโนทัศนของพืชลมลุกและพืชยืนตน ดังนี้ “พืชลมลุกอายุนอยกวา 
2 ป ใหผลแลวตายหรือใหผลนอยครั้ง สวนพืชยืนตนจะมีอายุยืนกวา และใหผลไดมากครั้งกวา” 

2. กําหนดจุดประสงค และกําหนดพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและสังเกตได โดย
กําหนดเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เชน จากมโนทัศนของพืชลมลุกในขอ 1. สามารถกําหนด
จุดประสงคไดวา “นักเรียนเขาใจเรื่องพืชลมลุกและพืชยืนตน” โดยระบุไดเปน  

- บอกลักษณะของพืชลมลกุและพืชยืนตนไดถูกตอง 
- เปรียบเทียบลักษณะของพืชลมลุกและพืชยืนตนได 
- ยกตัวอยางพืชลมลุกและพืชยืนตนได 

3. ออกแบบการเรียนการสอน  โดยการกําหนดยุทธศาสตรการสอนหรือวาง
แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน  

- ใชวิธีการบอก เพื่อใหผูเรียนเกิดมโนทัศนจากการจํา 
- ใชการใหตัวอยาง หรือการยกตัวอยาง โดยการเตรียมตัวอยางพืชมา

ใหผูเรียนดูเพื่อใหเกิดการคิดเชิงมโนทัศน  
- การใหสัมผัส ทดลอง อาจเปนวิธีท่ีทดลองไดยาก  เนื่องจากเนื้อหา

สาระไมเหมาะสมแกการนําผูเรียนไปทดลอง 
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จากแนวทางในการจัดการเรียนรูดังกลาว ผูสอนจึงจําเปนตองตัดสินใจเลือก
แนวทางที่ดีและเหมาะสมกับบริบท ไดแก ผูเรียน เนื้อหาสาระ ระยะเวลา ความสามารถของผูสอน 
มากที่สดุ นั่นก็คือ วิธีการใหผูเรียนดูตัวอยาง โดยจําเปนตองเตรียมตัวอยางใน 3 ลักษณะดังนี้ 

- ตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามมโนทัศน 
- ตัวอยางที่มีคุณสมบัติแตกตางจากมโนทัศน 
- ตัวอยางที่มีคุณสมบัติคลมุเครือ 

กิจกรรมการเรียนรู หรือ learning activities ก็คือ ใหผูเรียนไดสังเกตสิ่งท่ีเปน
ลักษณะทั้งหลาย (Attribute) และระบุลกัษณะสําคัญ (critical attribute) จากตัวอยางท่ีกําหนดให 

4. กําหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค 
หลักการสําคัญก็คือ แนวทางการวัดและประเมินผลตองสอดคลองกับ

จุดประสงค (objective) และมโนทัศน (concept) โดยแนวทางที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับการวัดและ
ประเมินผลเรื่องพืชลมลุกและพืชยืนตนตามตัวอยาง คือ การถามคําถาม โดยครูผูสอนจําเปนตอง
เตรียมชุดคําถามที่เปนคําถามสําคัญ หรือ Essential Question ท่ีจะชวยใหเด็กบรรลุตามวัตถุประสงค 
เชน 

- นักเรียนรูไดอยางไรวาตนไหนอายุมากกวากัน 
- นักเรียนเคยเห็นตนมะมวงหรือไม ตนมะมวงใหผลบอยแคไหน 
- นักเรียนลองยกตัวอยางตนไมท่ีมีลักษณะเหมือนตนมะเขือ 

 หากผูสอนสามารถกําหนดวัตถุประสงครวมทั้งเนื้อหาหรือสาระการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียน
ไดเรียนรูอยางชัดเจนแลว ก็จะสามารถวางแนวทางที่จะใชเพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคไดชัดเจน
และเหมาะสมมากขึ้น 
 
บทสรุป 
  การออกแบบการเรียนการสอน คือ กระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอน โดย 
การวางแผน วิเคราะหสถานการณหรือเงื่อนไขในการเรียนรู เปนการวางเคาโครงของการสอน ทําให
เห็นภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู และตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดจนนําไปสู 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และนําแผนการจัดการเรียนรูไปใช อันจะชวยใหการจัดการเรียน 
การสอนบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 หากครูผูสอนไมออกแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละวัยดวยตนเอง
ลวงหนากอนการจัดการเรียนรู อาจทําใหผูเรียนไมไดรับการพัฒนาใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีกําหนด โดยในการออกแบบการเรียนการสอนนั้นจะตองคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 4 
ประการ ไดแก (1) ผูเรียน (2) จุดประสงค (3) วิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และ (4) การวัด
และประเมินผล ซึ่งผูสอนจําเปนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เพ่ือใหการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูบรรลตุามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
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แบบฝกหัดทายบทที่ 10 
 
คําชี้แจง   จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 
 

1. จงอธิบายความหมายของ “การออกแบบการเรียนการสอน” ตามความเขาใจ  
2. การออกแบบการเรียนการสอน มีความสาํคัญตอการจัดการเรียนรูอยางไร 
3. การออกแบบการเรียนการสอนควรคํานึงถึงสิ่งใดบาง อยางไร 
4. การออกแบบการสอนมีลักษณะสําคัญอยางไร 
5. กระบวนการออกแบบการเรยีนการสอน ประกอบดวยขั้นตอนใดบาง อยางไร 
6. เหตุใดในการออกแบบการเรียนการสอนจึงตองกําหนดจดุประสงคการเรียนรู และสาระ

การเรียนรูใหชัดเจน 
7. จงยกตัวอยางจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาสาระ พรอมท้ังกําหนดแนวคิดในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู และการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกัน 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
จงออกแบบการเรียนการสอนหรือออกแบบหนวยการเรียนรูจํานวน  1 หนวยการเรียนรู ที่มี

สาระการเรียนรูหลักสอดคลองกับวิชาเอกของนักศึกษา 
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เอกสารอางอิงบทที่ 10 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 11  
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

 
จุดประสงคการเรียนรูเชิงพฤตกิรรม 
 นักศึกษาสามารถ 

1. บอกความหมาย ประเภท และองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง 
2. บอกหลกัการในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูไดถูกตอง 
3. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ท่ี มีสาระการเรียนรูสอดคลองกับวิชาเอก รวมทั้งมี

องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูครบถวน และสอดคลองกัน 
 
เนื้อหาสาระ 
 เนื้อหาสาระในบทที่ 11 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 

1. ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู  
2. ประเภทของแผนการจัดการเรียนรู  

2.1 แผนการจัดการเรียนรูระดับหนวยการเรียนรู  
2.2 แผนการจัดการเรียนรู ระดับรายชั่วโมงหรือครั้ง  

3. หลักการในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู  
4. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
5. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามองคประกอบ  

5.1 กอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู  
5.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามองคประกอบ  

5.2.1 หัวเรื่องและเวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู 
5.2.2 ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู (เชิงพฤติกรรม)   
5.2.3 สาระสําคัญ 
5.2.4 สาระการเรียนรู 
5.2.5 กิจกรรมการเรียนรู   
5.2.6 สื่อและแหลงการเรียนรู   
5.2.7 การวัดและประเมินผล 

5.3 หลังเขียนแผนการจัดการเรียนรู  
 
กิจกรรมการเรียนรู (3 สัปดาห) 
(สัปดาหที่ 1)  

1. ผูสอนชี้แจงจุดประสงคในการเรียนประจําสัปดาหที่ 14-16 เรื่อง การพัฒนาแผนการจัด 
การเรียนรู 

2. สุมตัวแทนนักศึกษา 5-8 คน บอกความหมาย และองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
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3. ใหนักศึกษาแตละกลุมวิเคราะหกําหนดการสอนแบบรายคาบและแบบรายหนวย  
4. ผูสอนนํานักศึกษาวิเคราะหกําหนดการสอน เพื่อใหนักศึกษาสรุปความหมาย และเห็น

ความสําคัญของกําหนดการสอนเชื่อมโยงกับประเภทของแผนการจัดการเรียนรู 
5. ผูสอนอธิบายความหมาย ประเภท องคประกอบ หลักการสําคัญและแนวทางในการพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรูประกอบการนําเสนอดวยโปรแกรม Prezi 
6. ใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันวิเคราะหตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูที่ผูสอนกําหนด ใน

ประเด็น “ขอควรปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมตอ 
การนําไปใช” จากนั้นใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการวิเคราะหหนาชั้นเรียน 

7. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดทายบทที่ 11 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
8. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับ 

การออกแบบการเรียนการสอนท่ีผานมาเพื่อใชในการสอบสอนแบบทีมในช้ันเรียน 
(สัปดาหที่ 2 และ 3) 
 ใหนักศึกษาแตละกลุมทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรูที่
พัฒนาขึ้น (กลุมละ 50 นาที) 

สื่อการเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา การออกแบบและการจัดการเรียนรู 
2. สื่อนําเสนอในรูปแบบโปรแกรม Prezi บทที่ 11 เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
3. ตัวอยางกําหนดการสอนแบบรายคาบและแบบรายหนวย  
4. ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
5. หนังสอือานประกอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการจัดการเรียนรู 

แหลงการเรียนรู 
1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
2. เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และหลกัการจัดการเรียนรูทางอินเตอรเน็ต  

การวัดและประเมินผลประจําบทเรียน 

วิธีการวัดผล เกณฑการประเมิน 
1. ตรวจสอบการบอกความหมาย ประเภท และ
องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู รวมทั้งหลกัการใน
การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู 

ถูกตองอยางนอยรอยละ 80 

2. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูที่มีสาระการเรียนรู
สอดคลองกับวิชาเอก  

องคประกอบของแผนการจดัการ
เรียนรูครบถวน และสอดคลองกัน 

3. ตรวจสอบการทําแบบฝกหัดทายบทที่ 11 เรื่อง  
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

ถูกตองอยางนอยรอยละ 80 
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บทที่ 11  
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

 
เม่ือครูผูสอนดําเนินการออกแบบการเรียนการสอน และทราบลวงหนาวาจะสอนอะไร เพื่อ

จุดประสงคการเรียนรูใด จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไร ใชสื่อการสอนอะไร และวัดผล
ประเมินผลโดยวิธีใด สิ่งที่ครูผูสอนตองดําเนินการเปนลําดับตอไปคือ การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรู แมครูผูสอนสวนใหญจะเคยชินกับคําวาแผนการสอน แตหลังจากมีการปฏิรูปการศึกษา จน
เกิดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
คําวา “แผนการจัดการเรียนรู” ก็ถูกนํามาใชแทนคําวา “แผนการสอน” เพ่ือใหครูผูสอนมุงจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น นอกจากครูผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
เนื้อหาสาระ และหลักวิชาเปนอยางดีแลวนั้น ครูผูสอนยังจําเปนตองรูและเขาใจเก่ียวกับการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู เพื่อใหสามารถจัดกิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหา
สาระ และหลักวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จะใชคําวา “แผน 
การจัดการเรียนรู” 

1. ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรู หรือแผนการสอนเปนเอกสารสําคัญท่ีครูใชเปนแนวทางในการจัด 

การเรียนรู ดังที่นักการศึกษาไดใหความหมายไวดังนี ้
  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2551) ใหความหมายของแผนการจัดการ
เรียนรูวาเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับครูในการจัดการเรียนการสอน เพราะแผนการจัดการเรียนรูเปน
การกําหนดขั้นตอน และรายละเอียดของการจัดการเรียนรูในแตละครั้งวาจะจัดดวยวิธีการใด และ
เพื่อใหเกิดผลอะไรแกผูเรียน 

ชนาธิป พรกุล (2551) ใหความหมายวา แผนการจัดการเรียนรูเปนแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเขียนไวลวงหนา ทําใหผูสอนมีความมั่นใจวาจะสามารถสอนไดบรรลุ
จุดประสงคที่กําหนดไว และดําเนินการสอนไดราบรื่น 

อาภรณ ใจเที่ยง (2553) อธิบายวา  แผนการจัดการเรียนรู  มีความหมาย
เชนเดียวกับแผนการสอน กลาวคือ เปนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู และ 
การวัดผลประเมินผลท่ีสอดคลองกับสาระการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรูหรือผลการเรียนรูท่ี
คาดหวงัท่ีกําหนดไวในหลกัสตูร 

Gunter, Estes and schwab (1990) ไดใหความหมายของแผนการจัดการเรียนรู 
(Lesson Plans) วาหมายถึง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนในแตละบทเรียน ซึ่งเปนสวนหนึ่ง 
ของหนวยการเรียนรู โดยคํานึงถึงจุดประสงคของการเรียนรูที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเปนสําคัญ
แผนการจัดการเรียนรูอาจใชเวลานานหลายวัน หรือใชเวลาเพียงวันเดียวในการที่จะทําใหบรรลุผล
ตามจุดประสงคดังกลาว 
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 จากความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวา แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เอกสารที่ครูผูสอน
จัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับครูในการจัดการเรียนการสอน และเปนแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เขียนไวลวงหนา ทําใหผูสอนมีความพรอมและมั่นใจวาจะสามารถสอนไดเพราะ
แผนการจัดการเรียนรูอธิบายถึง ข้ันตอน และรายละเอียดของการจัดการเรียนรูในแตละครั้งจาก 
การออกแบบการจัดการเรียนการสอน วาจะจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการใดจึงจะบรรลุจุดประสงค
ที่กําหนดไว และดําเนินการสอนไดราบรื่น  

2. ประเภทของแผนการจัดการเรียนรู 
ชนาธิป พรกุล (2551) อธิบายเก่ียวกับประเภทของแผนการจัดการเรียนรู ไววา แผน 

การจัดการเรียนรูมี 2 ประเภท คือ  
2.1 แผนการจัดการเรียนรูระดับหนวยการเรียนรู  

แผนการจัดการเรียนรูระดับหนวยการเรียนรู เปนแผนท่ีระบุเฉพาะกิจกรรมหลัก ๆ ที่
ผูสอนหรือผูเรียนทํา โดยไมมีรายละเอียด เปนการเขียนเคาโครงวา ใน 1 หนวยการเรียนรู ผูสอนและ
ผูเรียนตองทําอะไรบาง แตไมไดบอกวาทําอยางไร ผลของการกระทําหรือผลการเรียนรูเขียนไวกวางๆ 
ไมลงลกึถึงพฤติกรรม กอนทําการสอนควรเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนรายช่ัวโมง 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู ระดับรายช่ัวโมงหรือครั้ง  
แผนการจัดการเรียนรู ระดับรายช่ัวโมงหรือครั้ง อาจเรียกอีกอยางวาเปน “แผนราย

คาบ” เนื่องจากเปนแผนท่ีระบุทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมยอย และวิธีทํากิจกรรมเหลานั้นรวมทั้งมี 
การยกตัวอยางและการถามคําถาม เม่ือจบบทเรียนผูเรียนตองแสดงผลการเรียนรู เปนพฤติกรรมที่
ผูสอนกําหนดไวในจุดประสงค 

3. หลักการในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีหลักท่ีสําคัญ ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

หลกัการทั่วไปในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู และหลักการสําคัญเฉพาะในแตละขั้นตอนของการ
วางแผนและการออกแบบการจัดการเรียนรู โดยหลักการสําคัญเฉพาะในแตละขั้นตอนของการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู จะอธิบายโดยละเอียดในเนื้อหาสวนที่ 5 คือเรื่องการเขียนองคประกอบของ
แผนการจัดการเรียนรู สวนหลกัท่ัวไปในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้ 

Gunter, Estes and schwab (1990 อางถึงใน กชกร ธิปตดี, 2552)  ไดกลาวถึง
หลกัการทั่วไปสําหรับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูวาม ี4 ขอ คือ 

(1) กําหนดมโนทัศนหรือสาระสําคัญ และเนื้อหาสาระที่จะตองจัดการเรียนรูในแต
ละบทเรียนโคยจะตองคํานึงถึงเวลาท่ีตองจัดใหผูเรียนไดศึกษา ปฏิบัติ และรับฟงขอมูลปอนกลับใน
สิ่งที่เรียน 

(2) จัดใหเนื้อหาสาระใหมสอดคลอง สัมพันธกับเนื้อหาสาระเดิมซึ่งผูเรียนได
เรียนรูไปแลวเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง เชื่อมโยงระหวางการเรียนรูในแตละครั้ง 
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(3) ตรวจสอบวาผูเรียนไดรับความรู (Knowledge) เจตคติ (Attitudes) และ
ทักษะ (Skills) ครบถวนตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไมแลว ควรจะตองปรับแผนการจัดการเรียนรู
อยางไรเพื่อใหสิ่งดังกลาวเกิดขึ้นกับผูเรียนใหครบทุกดาน 

(4) หลีกเลี่ยงไมใหเกิดความลมเหลวในการเรียนรูขึ้นกับผูเรียนดวยการทบทวน  
ตรวจสอบ มโนทัศน เนื้อหาสาระ และกระบวนการจัดการเรียนรูอยางรอบคอบกอนนําแผนการจัด 
การเรียนรูไปใช  

Ur (1996 อางถึงใน กชกร ธิปตดี, 2552) ไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักการ
ทั่วไปในการวางแผนการจัดการเรียนรู ดังนี ้

(1) จัดกิจกรรมจัดการเรียนรูที่ยากใหผูเรียนไดเรียนรูหรือปฏิบัติกอน (Put the 
Harder Tasks Ear1ier) คือตามธรรมชาติเเลวผูเรียนจะมีพลังเเละความกระตือรือรนในชวงแรก
มากกวาชวงหลังของการเรียน ดังนั้นครูควรจัดกิจกรรมที่ตองใชความพยายามมาก หรือใชการคิด
ริเริ่มมากในชวงเเรกเเละจัดกิจกรรมที่ตองใชความพยายามนอย หรือทําตามที่ครูกําหนดไวชวงหลงั 

(2) จัดกิจกรรมธรรมดา กอนกิจกรรมสนุกสนาน (Have Quieter Activities 
before Lively Ones) ท้ังนี้เนื่องจากวา หากครูเริ่มกิจกรรมที่สนุกสนานกอนจะพบวาเปนการยากท่ีจะ
ทําใหผูเรียนสงบลงโดยงายและหันมาสนใจบทเรียนตอไป ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหคอยๆ 
สนุกสนานข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งจะกระตุนการเรียนรูของผูเรียนไดดีกวา ยกเวนในกรณีที่ครูเห็นวาผูเรียนมี
ทาทางเบื่อหนาย ไมสนใจท่ีจะเรียนรู ครูอาจจะจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สนุกสนานกอนเพ่ือเปนการ
กระตุน (Refresh)ผูเรียนใหพรอมที่จะเรียนตอไป 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางบูรณาการ (Think aboutTransitions) คือจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถหลายอยาง เชน ไดอาน เขียน พูด เปนตน 
นอกจากนั้นกิจกรรมท่ีจัดก็ควรจะมีทั้งกิจกรรมที่ทําอยางรวดเร็วและกิจกรรมท่ีทําอยางชา ๆ สลับกัน 
ไมใชใหทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพียงอยางเดียวตลอดเวลาของการจัดการเรียนรู 

(4) รวมความสนใจของผูเรียนท้ังช้ันในชวงแรก และในชวงสุดทายของบทเรียน 
(Pull the Class Together at the Beginning and the End) คือในชวงการนําเขาสูบทเรียนเเละ 
การสรุปบทเรียนควรตอบสนองความตองการของผูเรียนทั้งชั้น สวนกิจกรรมกลุมยอยหรือกิจกรรม
รายบุคคลนั้นควรจัดใหผูเรียนทําในชวงกลางๆ ของกิจกรรมการเรียนการสอน 

(5) จบบทเรียนดวยความสนุกสนานหรือจบบทเรียนในเชิงบวก (End on a 
Positive Note)ในที่นี้ไมไดหมายความวาครูจะตองจบบทเรียนดวยเรื่องตลก หรือกิจกรรมสนุกสนาน
เสมอไป แตหมายความวาควรจบบทเรียนดวยความรูสึกที่ดี (Feeling Good) หรือใหผูเรียนรูสึก
ประสบความสําเร็จ (Satisfaction) ในการเรียนรู เชน ครูอาจจบบทเรียนดวยการสรุป และประเมินผล
วาผูเรียนไดเรียนรูอะไรไปบาง เปนตน 

อาภรณ ใจเท่ียง (2553) เสนอแนะวา ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู หรือ 
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูนั้น จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองคํานึงถึงหลกัการดังนี้  

(1) เขียนใหชัดเจนแจมแจงในทุกหัวขอ เ พ่ือใหความกระจางแกผูอาน มี
รายละเอียดพอสมควร ไมยนยอและไมละเอียดมากเกินไป 
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(2) ใชภาษาเขียนที่สื่อความหมายไดเขาใจตรงกัน เปนประโยคที่ไดใจความ ไมใช
ความคาง ไมยืดยาวเยิ่นเยอ และไมเปนภาษาพูด 

(3) เขียนทุกหัวขอหรือทุกชองใหสอดคลองกัน เชน สาระสําคัญจะตองสอดคลอง
กับเนื้อหา จุดประสงคสอดคลองกับเนื้อหาสาระ และกิจกรรม รวมทั้งการวัดและประเมินผล 

(4) เขียนใหเปนลาํดับขั้นตอนการสอนกอน-หลงั ในทุกหัวขอ 
(5) เขียนทุกหัวขอใหถูกตอง เชน จุดประสงคตองเขียนใหเปนจุดประสงคเชิง

พฤติกรรม 
(6) จัดเนื้อหา กิจกรรม ใหเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนดไว 
(7) คิดกิจกรรมใหนาสนใจอยูเสมอ ไมควรใชวิธีเดียวกันทุกครั้งที่สอน  
(8) เขียนใหเปนระเบียบ งายแกการอาน และสะดวกชวนอาน 
(9) เขียนในสิ่งท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง และสอนตามที่ไดวางแผนไว 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ไดใหขอเสนอแนะท่ีนาสนใจเกี่ยวกับ
หลกัการของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูที่ด ีไวดังนี้ 

(1) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู 1 เเผน ควรทําสําหรับการจัดการเรียนการ
สอน 1 ครั้ง ภายในเวลา 2 ชั่วโมง และภายใตจุดประสงคเดียวกัน 

(2) ในกรณีท่ีจัดทําแผนการจัดการเรียนรูเกิน 2 ชั่วโมงในจุดประสงคและ
สาระสําคัญเดียวกัน คือตองจัดการเรียนการสอนหลายครั้งจึงจะบรรลุจุดประสงค ควรแยกกิจกรรม
การเรียนการสอนออกเปนรายครั้ง เชนครั้งที ่1.....  ครั้งท่ี 2..... เปนตน 

สวนแผนการจัดการเรียนรูที่ดีนั้นควรมีลักษณะที่สําคัญดังนี้ 
(1)  มีความละเอียด ชัดเจน มีหัวขอและสวนประกอบตางๆ ครอบคลุมตาม

ศาสตรของการสอนโดยสามารถตอบคําถามวา สอนอะไร เพื่อจุดประสงคอะไร ดวยสาระไหน ใช
วิธีการใด ใชเครื่องมืออะไรบาง และจะทราบไดอยางไรวาประสบความสําเร็จ 

(2) แผนการจัดการเรียนรูสามารถนําไปใช หรือปฏิบัติไดจริง 
(3) สวนประกอบตาง ๆ มีความสอคคลอง สัมพันธ เชื่อมโยงกัน เชน จุดประสงค

การเรียนรูครอบคลุมสาระหรือเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับจุดประสงค วัสดุอุปกรณ สื่อ
และแหลงการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูและการวัดและประเมินผลสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการเรียนรู เปนตน 

อาจกลาวได ว าหลักการ ท่ัวไปในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู จะตองคํานึง ถึง 
ความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ของแผนการจัดการเรียนรูซึ่งจะกลาวถึงตอไป 

4. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรูโดยท่ัวไปนั้น อาจประกอบดวยสิ่งที่สําคัญดังสรุปตอไปนี ้

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) ระบุวาองคประกอบสําคัญของแผน 
การจัดการเรียนรูอยางนอยตองประกอบดวย องคประกอบตอไปนี ้

(1)  สาระสาํคัญ 
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(2) จุดประสงคการเรียนรู 
(3) สาระการเรียนรู 
(4) กิจกรรมการเรียนรู 
(5) สื่อ/อุปกรณ/แหลงการเรียนรู 
(6) การวัดและประเมินผล 
(7) บันทึกผลหลงัสอน 

อาภรณ ใจเที่ยง (2553) ระบุวา องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู เกิดขึ้นจาก
การพยายามตอบคําถามตอไปนี ้

(1) สอนอะไร (หนวย หวัเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระสําคัญ) 
(2) เพื่อจุดประสงคอะไร (จุดประสงคเชิงพฤติกรรม) 
(3) ดวยสาระอะไร (โครงรางเนื้อหา) 
(4) ใชวิธีการใด (กิจกรรมการเรียนการสอน) 
(5) ใชเครื่องมืออะไร (สื่อการเรียนการสอน) 
(6) ทราบไดอยางไรวาประสบความสําเร็จหรือไม (วัดและประเมินผล) 

 เพื่อตอบคําถามดังกลาว จึงกําหนดใหแผนการสอนมีองคประกอบ ดังนี้ 
 (1)   วิชา หนวยที่สอนและสาระสําคัญ 
 (2)   จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 (3)   เนื้อหา 
 (4)   กิจกรรมการเรียนการสอน 
 (5)   วัดผลประเมินผล 
 ชนาธิป พรกุล (2551) อธิบายวา แผนการจัดการเรียนรูในปจจุบัน มีองคประกอบที่
สําคัญอยู 7 ประการ ไดแก 

(1) เรื่องและเวลาท่ีใชสอน 
(2) ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง/จุดประสงคการเรียนรู 
(3) สาระสําคัญ 
(4) เนื้อหา (สาระ) 
(5) กิจกรรมการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนการสอน) 
(6) สื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรู (สื่อการเรียนการสอน) 
(7) การวัดผลและประเมินผล 

และสรุปวา แผนการจัดการเรียนรู ท่ีดีควรมีองคประกอบที่สําคัญครบถวนทุก
องคประกอบ และแตละองคประกอบมีความสอดคลองเกี่ยวของสัมพันธกันอยางเหมาะสม ผูสอน
สามารถตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ไดดวยตนเอง โดย 

ความถูกตอง หมายถึง ขอความในแตละองคประกอบมีความถูกตองตามลักษณะ
ขององคประกอบนั้น 
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ความสอดคลอง หมายถึง ความสัมพันธระหวางองคประกอบที่มีความเกี่ยวของ
ตอเนื่องอยางสมเหตุสมผลเปนเรื่องเดียวกัน  

5. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามองคประกอบ 
จากองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูดังกลาว สรุปไดวาในการพัฒนาแผน 

การจัดการเรียนรูนั้น ควรประกอบดวยองคประกอบ คือ 1) หัวเรื่องและเวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรม
ของแผนการจัดการเรียนรู 2) ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู(เชิงพฤติกรรม)  3) สาระสําคัญ 4) 
สาระการเรียนรู 5) กิจกรรมการเรียนรู  6) สื่อและแหลงการเรียนรู  และ7)  การวัดและประเมินผล 
ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ไดดังนี้ 

5.1 กอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
การวางแผนการสอน หรือแผนการจัดการเรียนรูจะทําใหครูผูสอนทราบวาจะตองสอน

อะไร สอนอยางไร โดยกอนที่จะพัฒนาแผนการการจัดการเรียนรูไดนั้น ในขั้นแรกครูผูสอนตองจัดทํา
กําหนดการสอนกอน โดยการวิเคราะหเนื้อหาสาระจากคําอธิบายรายวิชา หรือหลักสูตรที่กําหนดไว 
(อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) ดังนั้น กอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู (โดยเฉพาะแผนการจัดการเรียนรู
แรกของภาคเรียน หรือของปการศึกษา) ครูผูสอนจําเปนตองจัดทํากําหนดการสอน โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับกําหนดการสอน สรุปไดดังนี้ 

(1) ความหมายของกําหนดการสอน 
 กําหนดการสอน คือ แผนงานการสอนหรือโครงการสอน ที่จัดทําขึ้นจากหลักสูตร

และคูมือครู หรือแนวการสอนของกรมวิชาการ โดยกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญ จํานวนคาบ เวลา และ
สัปดาหท่ีสอนไวตลอดภาคเรียน หรือตลอดปการศึกษา ทําใหผูสอนไดทราบวาตลอดภาคเรียนนั้น ใน
แตละสปัดาหจะตองสอนเนื้อหาใดบาง จัดกิจกรรมใดในเวลาก่ีคาบ (อาภรณ ใจเที่ยง, 2553) 

(2) ความสําคัญของกําหนดการสอน 
อาภรณ ใจเที่ยง (2553) อธิบายวา กําหนดการสอนเปนการวางแผนระยะยาว 

ซึ่งจําเปนตองจัดทําใหเสร็จกอนเริ่มเปดภาคเรียนหรือปการศึกษาใหม เพราะกําหนดการสอนมี
ความสําคัญ ดังนี้ 

1. เปนแนวทางในการทําแผนการสอนของครู กลาวคือ การจัดทําแผนการสอน
จําเปนตองดูกําหนดการสอนเปนหลัก ทั้งนี้เพราะกําหนดการสอนจะบงใหทราบวาในแตละวันของ
สัปดาหจะตองสอนเนื้อหาใด กิจกรรมใด ผูสอนก็จะทําแผนการสอนของเนื้อหาท่ีจะสอนในแตละวัน
แตละวิชาไดถูกตองตรงกันกับกําหนดการสอน 

2. ทําใหครูไดเห็นแผนงานการสอนระยะยาว ไดทราบเนื้อหาที่จะตองสอนตลอด
ภาคเรียนนั้น ซึ่งเปนประโยชนตอการเตรียมตัวและการวางแผนการทํางานตลอดภาคเรียนหรือตลอด
ปการศึกษา 

3. เปนประโยชนตอฝายวิชาการและฝายบริหารของโรงเรียนในการวางแผนงาน
บริหารดานวิชาการของโรงเรียน เชน การวางแผนจัดทําตารางสอน จัดครูเขาสอน จัดเตรียมเอกสาร 
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จัดเตรียมวันสอบกลางภาค สอบปลายภาค จัดเตรียมสื่อการสอน เตรียมหองสมุด เตรียมหองเรียน 
เตรียมการใชอาคารสถานท่ีตางๆ เปนตน 

(3) แนวทางการทํากําหนดการสอน 
 การทํากําหนดการสอน เปนการวางแผนระยะยาว หมายถึง การวางแผนการสอน

ที่ยึดหนวยการสอน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระคอนขางกวาง ตองใชเวลาในการสอนเปนสัปดาหหรือ
เปนเดือน เปนภาคเรียนและเปนป  ดําเนินการได 2 ลักษณะ คือ  

(3.1) ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เปนหลัก 
 การพัฒนากําหนดการสอนโดยใชหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 เปนหลัก สามารถดําเนินการโดย 
1. ศึกษาเอกสารหลักสูตรถึงจุดประสงคของประสบการณ  หรือ

รายวิชาตางๆ เพื่อครูผูสอนจะไดทราบขอบขายและทิศทางในการสอนวามีจุดประสงคเพื่อพัฒนา
นักเรียนอยางไรบาง 

2. ศึกษาคําอธิบายหลักสูตร และดําเนินการวิเคราะหคําอธิบาย
หลกัสูตรโดยแยกเปนขอบขายเนื้อหา  กิจกรรมหรือกระบวนการ  และจุดประสงคของแตละหนวย 

3. จัดทําขอบขายเนื้อหาของแตละระดับช้ัน ใหสอดคลองกับ 
การวิเคราะหหลกัสูตร แตละหนวย  ตลอดจนแยกขอบขายเนื้อหายอยกับคาบเวลา 

4. จัดทํากําหนดการสอนของแตละหนวยยอย เพ่ือเปนการวาง
แผนการสอนแตละหนวยวา มีขอบขายเนื้อหา  จุดประสงค  และคาบเวลาท่ีจะทําการสอนในแตละ
ครั้งเปนอยางไร 

(3.2) ใชหนังสือเรียนที่ผานการรับรอง หรืออนุมัติใชตามหลักสูตรเปนหลัก 
  การพัฒนากําหนดการสอนโดยใชหนังสือเรียนท่ีผานการรับรอง หรืออนุมัติ

ใชตามหลกัสตูรเปนหลกัสามารถดําเนินการโดย 
1. ศึกษาเนื้อหาสาระในหนังสือเรียนโดยรวม สามารถพิจารณาไดจาก

สารบัญของหนังสือเรียน จากนั้นจึงกําหนดเนื้อหาสาระที่จะสอนในแตละภาคเรียน เชน จากสารบัญ
พบวามีเนื้อหาสาระจํานวน 11 บท และมีจํานวนหนาประมาณ 260 หนา ตองใชสอน 2 ภาคเรียน 
ดังนั้นสามารถแบงเนื้อหาได ดังนี ้

      1.1 ภาคเรียนที่ 1 : จํานวน 6 บท หรือประมาณ 140 หนา 
     1.2 ภาคเรียนที่ 2 : จํานวน 5 บท หรือประมาณ 120 หนา 

2. ตรวจสอบเวลาเรียนใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน  
 จากตัวอยาง เมื่อตรวจสอบเวลาเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้น ป.6 ตามท่ีหลกัสูตรกําหนด พบวา หลักสูตรกําหนดใหเรียนปการศึกษาละ 80 ชั่วโมง 
หรือภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง และเมื่อพิจารณาเวลาเรียนใน 1 ภาคเรียน พบวา มีเวลาเรียนประมาณ 
20 สปัดาห ดังนั้น นักเรียนจะตองเรียนวิชาสงัคมศึกษา สัปดาหละ 2 ชม.  

3. กําหนดจํานวนแผนการเรียนรูในแตละบทเรียน หรือหนวยการเรียนรู 
โดยตรวจสอบเวลาเรียนใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียน  
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จากตัวอยาง ท่ีกําหนดไวในขอ 1.1 วา ภาคเรียนที่ 1:  จํานวน 6 บท 
หรือประมาณ 140 หนา จะตองดําเนินการสอนหรือจัดกิจกรรมการเรียนรูภายในเวลา 40 ช่ัวโมง  
ดังนั้น ในแตละช่ัวโมงจะสอนเนื้อหาหรือสาระการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับหนังสือเรียนโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3-5 หนา อยางไรก็ตามครูผูสอนจําเปนตองพิจารณาสาระสําคัญของสาระการเรียนรู
ประกอบกัน เชน ในหนวยที่ 1 ประกอบดวยสาระการเรียนรูจํานวน 2 เรื่อง หนวยที่ 2 ประกอบดวย
สาระการเรียนรูจํานวน 8 เรื่อง จากกรอบเนื้อหาสาระจึงแบงออกเปน 10 คาบเรียน หรือ แผนการจัด 
การเรียนรูรายคาบจํานวน 10 แผน (ดังตัวอยางกําหนดการสอน) 

4.  กําหนดตารางกําหนดการสอนรายภาค โดยควรมีองคประกอบอยาง
นอย คือ (1) หัวตารางกําหนดการสอน (2) ลําดับที่ของแผน (3) ชื่อแผน หรือสาระการเรียนรูของ
แผนการจัดการเรียนรู และ (4) หมายเหตุ สําหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากการนํา
กําหนดการสอนไปใช  (ครูผูสอนบางคนอาจมีองคประกอบที่ 5 คือ การออกแบบแนวทางท่ีจะใชใน
การจัดการเรียนรูคราวๆ ในแตละแผนการเรียนรู )  

กาญจนา  เกียรติประวัติ (2534) ใหขอเสนอแนะในการทํากําหนด 
การสอนไววา ตองคํานึงถึงกําหนดวันปดและเปดภาคเรียน วันหยุด วันสําคัญตางๆ การหยุดเรียนใน
วัน ท่ีมีกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนกําหนดวันสอบยอย สอบปลายเทอม การกําหนดการสอน
เปรียบเสมือนการกําหนดตารางเวลาการดําเนินการสอนของครู  การกําหนดเวลาและเนื้อหาสาระท่ี
สัมพันธกันอยางเหมาะสม โดยกําหนดเรื่องใดตอนใด ตองสอนกอนหลังใชเวลา แตละเรื่องมากนอย
เทาใดจะชวยใหครูสอนทันตามกําหนดการ  

(4) ตัวอยางกําหนดการสอน 
 ตัวอยางกําหนดการสอนรายภาค วิชาพระพุทธศาสนา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

กําหนดการสอนรายภาค 

กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
รายวิชา พระพุทธศาสนา  ภาคเรียนที่ 1  จํานวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน  

ชื่อหนวยการเรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด เรื่อง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

หมายเหต ุ

หนวยการเรียนรูที่ 1 ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  ส.1.1 ป.6/1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะ

เปนศาสนาประจําชาติ 
1  

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 ส.1.1 ป.6/2 สรุปพุทธประวัติ 1  
หนวยการเรียนรูที่ 2 หลักธรรมค้ําจุนโลก   
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ส.1.1 ป.6/4 การทําความช่ัว 1  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 ส.1.1 ป.6/4 การทําความดี 1  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ส.1.1 ป.6/4 พระรัตนตรัย 1  
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ชื่อหนวยการเรียนรู 
มาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด เรื่อง 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

หมายเหต ุ

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 ส.1.1 ป.6/4 ไตรสกิขา 1  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 ส.1.1 ป.6/8 หลักธรรมของศาสนาอื่นๆ 1  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ส.1.1 ป.6/7 พุทธศาสนาสุภาษิต 1  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 ส.1.1 ป.6/1 ความรูเบื้องตนกับสถานที่ตางๆในวัด 1  
แผนการจัดการเรียนรูที ่10 ส.1.1 ป.6/3 การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด 1  
หนวยการเรียนรูที่ 3 พุทธสาวกและชาดก   
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 ส.1.1 ป.6/3 ประวัติสาวก 1  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 ส.1.1 ป.6/3 ชาดก 1  
หนวยการเรียนรูที่ 4 ชาวพุทธที่ดีชีวมีีสุข 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 ส.1.1 ป.6/3 ชาวพุทธตัวอยาง 1  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 ส.1.1 ป.6/5 ตัวอยางการกระทําความดีของบุคคลใน

ประเทศ 
 
1 

 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 ส.1.2 ป.6/2 มรรยาทชาวพุทธ 1  
หนวยการเรียนรูที่ 5 จิตสงบพบความสุข 
แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 ส.1.1 ป.6/6 การบริหารจิตและเจริญปญญา 1  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 ส.1.1 ป.6/6 สมาธิเบื้องตน 1  
หนวยการเรียนรูที่ 6 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนาพิธ ี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 ส.1.2 ป.6/3 วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 1  
แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 ส.1.1 ป.6/9 พุทธศาสนาพิธี 1  
  สอบปลายภาค 1  
  รวม 20  

5.2 เขียนแผนการจัดการเรียนรูตามองคประกอบ 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูนั้น ควรเขียนองคประกอบหลักใหครบถวน และ

สอดคลองกัน  โดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรูในแตละองคประกอบ มีหลักและแนวทางที่สําคัญ 
ดังนี้ (ชนาธิป พรกุล, 2551; กชกร ธิปตด,ี 2552; อาภรณ ใจเที่ยง, 2553)  

5.2.1 หัวเรื่องและเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู  
(1)  หัวเรื่อง เปนคําเฉพาะเจาะจงท่ีแสดงใหทราบวาการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในคาบเรียนนั้นมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับอะไร ในบางครั้งอาจกําหนดกลุมสาระการเรียนรู หรือ
สาระกํากับในสวนหัวแผน เชน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาตร เรื่อง การหารลงตัว เปนตน 

(2) เวลา เปนการกําหนดเวลาท่ีใชในการสอน โดยปกติแผนการจัดการเรียนรู
รายคาบหรือรายชั่วโมง จะกําหนดเวลาของแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับเวลาที่กําหนดไวใน
ตารางสอน เพื่อความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน  
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(2.1) ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาบางรายวิชา มักกําหนด
ระยะเวลาเรียนคาบละ 50 นาที หรือ 1 ช่ัวโมง ดังนั้น การเขียนเวลาในสวนของแผนการจัดการเรียนรู
รายคาบท่ีเหมาะสมคือ 50 นาที หรือ 1 ช่ัวโมง  

(2.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
บางรายวิชา เชน วิชา ฟสิกส เคมี ชีววิทยา มักกําหนดระยะเวลาเรียนครั้งละ 3 คาบเรียน หรือ 3 
ชั่วโมงติดกัน ดังนั้น การเขียนเวลาในสวนของแผนการจัดการเรียนรูรายคาบที่เหมาะสมคือ 3 ชั่วโมง 
เปนตน 

นอกจากรายละเอียดในสวนของหวัเรื่องและระยะเวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู สวนหัวแผนมักระบุช่ือผูสอน วันเดือนปที่ใชแผนการจัดการเรียนรู หรือวันท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนรู ระดับชั้น และช่ือสถานศึกษา ดังตัวอยาง 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 29 ตัวอยางหัวแผนการจัดการเรียนรู 

5.2.2 ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู (เชิงพฤติกรรม)   
การเขียนจุดประสงคการเรียนรูเปนการกําหนดความคาดหวังพฤติกรรมที่ตองการให

นักเรียนเกิดการเรียนรูหลังจากผานกระบวนการเรียนการสอนตามที่หลักสูตรกําหนดไว ซึ่งใน 
การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูตามท่ีหลักสูตรกําหนดนั้น ครูผูสอนตองศึกษาและวิเคราะหตัวชี้วัด
ที่หลกัสตูรกําหนดไว 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดวา “ตัวชี้วัด คือ 
ขอความที่ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรูและปฏิบัติได รวมทั้งคุณลักษณะของผูเรียนในแตละระดับช้ันซึ่ง
สะทอนถึงมาตรฐานการเรียนรู มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเปนรูปธรรม  นําไปใชในการกําหนด
เนื้อหา  จัดทําหนวยการเรียนรู จัดการเรียนการสอน และเปนเกณฑสําคัญสําหรับการวัดประเมินผล
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเรียน” โดยแบงออกเปน 2 ชนิด คือ    

1. ตัวชี้วัดชั้นป   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษาปท่ี 1- มัธยมศึกษาปท่ี 3)             

2. ตัวชี้วัดชวงช้ัน  เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (มัธยมศึกษาปท่ี 4-6)  

หลักสูตรไดมีการกําหนดรหัสกํากับมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด เพ่ือ
ความเขาใจและใหสื่อสารตรงกัน ดังนี้ 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  

เรือง  การหารลงตัว      เวลา  1 ชัวโมง  
ผู้สอน  นางสาว................            วันท ี22  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2559 
ชันประถมศึกษาปีท ี2     โรงเรียน..................................... 
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ว 1.1 ป. 1/2 
ป.1/2        ตัวช้ีวัดชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ขอที่ 2 
1.1             สาระที่ 1  มาตรฐานขอที่ 1      
ว                กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
ต 2.2 ม.4-6/ 3 

ม.4-6/3     ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ขอที่ 3 
2.3             สาระที่ 2  มาตรฐานขอที่ 2 
ต                  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 
อยางไรก็ตามการเขียนจุดประสงคในการสอนนั้น ครูผูสอนควรจะไดทําความเขาใจ

ถึงความแตกตางของจุดประสงคประเภทตางๆ เสียกอน ซึ่งในบทนี้จะอธิบายประเภทของจุดประสงค
โดยใชระดับของจุดประสงคเปนเกณฑ สามารถจําแนกชนิดของจุดประสงคได  2  ประเภท  ดังนี ้

(1) จุดประสงคปลายทาง หรือ จุดประสงคทั่วไป   
   จุดประสงคปลายทาง เปนจุดประสงคหลกั กลาวไดวาเปนเปาหมายสุดทายที่
ตองการใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมนั้นเปนจุดประสงคที่มีความหมายกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง ไดแก 
จุดประสงคของหลักสูตร  จุดประสงคของกลุมประสบการณ  จุดประสงคระดับหนวยการเรียน  ซึ่งมี
คําเรียกแตกตางกันออกไป  เชน  จุดมุงหมาย  ความมุงหมาย จุดหมาย  หรือวัตถุประสงคทั่วไป  
หรือ  จุดประสงคปลายทาง คําที่มักใชในการเขียนจุดประสงคทั่วไป เชน รู รูจัก ทราบ รัก เขาใจ
ตระหนัก  เห็นคุณคา เห็นความสําคัญ  ซาบซึ้ง  ฯลฯ  

จุดประสงคปลายทางหรือจุดประสงคท่ัวไปมีลักษณะดังตอไปนี้ 
   1. ใชถอยคําท่ีมีความหมายกวาง ๆ  ไมเฉพาะเจาะจง 
   2. ไมแสดงพฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดและวัดได 
   3. แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  ดานความรู  ดานทักษะ และดานเจตคติ 

(2)  จุดประสงคนําทาง หรือ จุดประสงคเฉพาะ หรือ จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
   จุดประสงคนําทาง หรือ จุดประสงคเฉพาะ หรือ จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
เปนจุดประสงคเฉพาะบทเรียน มีความละเอียด ซึ่งตองเนนไปตามลําดับขั้นของการเรียนรู และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน หากผูเรียนบรรลจุุดประสงคนําทาง แลวก็จะบรรลุจุดประสงคปลายทางที่
ตองการ อาจกลาวไดวาเปนจุดประสงคเฉพาะเจาะจง และมีขอความท่ีแสดงพฤติกรรมทีส่ามารถ
สังเกตเห็นและวัดได ในการเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมมีหลักดังนี้  คือ 
   1.   ควรเขียนจุดประสงคใหเปนเชิงพฤติกรรมท่ีสมบูรณใหครบ
องคประกอบ 3 ประการ  คือ 
    1.1 พฤติกรรมท่ีสังเกตได 
    1.2 เงื่อนไขหรือสถานการณ 
    1.3 เกณฑหรือมาตรฐาน 
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ตารางที่ 11 ตัวอยางการเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

สถานการณ พฤติกรรม เกณฑ 
เมื่อกําหนดภูมิภาคให นักเรียนบอกลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีสําคัญ ไดอยางถูกตอง 

   2.   เขียนจุดประสงคใหตรงกับสาระสําคัญ จํานวนขอของจุดประสงค ควรมี
อยางนอยเทากับหวัขอเรื่องหรือสาระสําคัญ 
   3.   การกําหนดเกณฑ หรือมาตรฐานในจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ในระดับ
การเรียนรูตํ่าสุดของนักเรียนท่ีครูพึงพอใจ  ซึ่งอาจกําหนดไดดังนี้  เชน 
    3.1   กําหนดเชิงปริมาณ เชน ตอบคําถามได 5 ขอ เขียนบรรยาย
ได 15 บรรทัด 
    3.2   กําหนดเปนอัตราสวน  เชน ตอบคําถามถูกตอง 8 จาก 10 ขอ 
    3.3   กําหนดเปนรอยละ  เชน  ทําแบบทดสอบไดอยางนอย  80%   
    3.4   กําหนดเปนถอยคํา  เชน  ทั้งหมด   ทุกประการ  ครบถวน 
   4.   พฤติกรรมที่กําหนดไวในจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ตองเปนการกระทํา
ที่วัดหรือสังเกตได ในขณะท่ีผูเรียนยังอยูในระหวางการเรียน หรืออยูในโรงเรียน  จึงไมนิยมกําหนด
พฤติกรรมไกลตัวออกไป เพราะครูผูสอนไมสามารถสังเกตเห็นได เชน “นักเรียนสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได” เปนตน 

จากลักษณะของจุดประสงคดังกลาวขางตน เมื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูจากตัวชี้วัด 
สามารถเขียนจุดประสงคทั้ง 2 ประเภทได ดังนี ้

ตารางที่ 12 ตัวอยางการเขียนจุดประสงคการเรียนรูจากตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ส 3.1 ม.2/2 อธิบายปจจัยการผลิตสินคาและบริการ และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการผลิตสนิคาและบริการ 

จุดประสงคปลายทาง หรือ 
จุดประสงคทั่วไป 

นักเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับปจจัยการผลติสินคาและบริการ 

จุดประสงคนําทาง หรือ 
จุดประสงคเฉพาะ หรือ 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. (เมื่อใหนักเรียนอธิบายเก่ียวกับปจจัยการผลติสินคาและบริการ) 
นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับปจจัยการผลิตสินคาและบริการไดถูกตอง 
2. (เมื่อกําหนดชนิดสินคาและบริการให) นักเรียนบอกปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการผลิตสนิคาและบริการไดถูกตอง 
3. (เมื่อใหนักเรียนยกตัวอยางสนิคาและบริการ รวมท้ังปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการผลิต) นักเรียนยกตัวอยางสนิคาและบริการ รวมท้ังปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการผลิตไดถูกตองและสอดคลองกัน อยางนอย 1 ชนิด 

ขอความในวงเล็บคือสถานการณ ซึ่งบางครัง้ครูผูสอนอาจไมเขียน
ขอความในวงเล็บลงไปในแผนการจัดการเรียนรู 
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5.2.3 สาระสําคัญ  
การเขียนสาระสําคัญท่ีถูกตองคือการเขียนขอความใหเปนประโยคที่

สมบูรณ กะทัดรัดชัดเจน และไดใจความ และบงบอกถึงแกนสารสาระของความรู ทักษะ เจตคติ หรือ
สิ่งท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียน ตามหลักสากลของการเรียนรูสาระสําคัญหรือมโนทัศน (concept) 
คือ ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการไดแก ชื่อ (Name) หรือประเภทของสิ่งนั้น
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะที่สําคัญ (Essential Attributes) ของสิ่งนั้น เพ่ือบอกใหรูวาเปนอะไร มี
ลักษณะดานปริมาณ และดานคุณภาพอยางไร เปนตน และคุณสมบัติหรือคุณคาของลักษณะเฉพาะ 
(Attributes  value) ของสิ่งนั้น เพื่อบอกวาสิ่งนั้นมีประโยชนหรือโทษหรือคุณสมบัติที่ผูเรียน
จําเปนตองเรียนรูอยางไร เปนตน ดังนั้น การเขียนสาระสําคัญจึงควรจะเขียนใหครอบคลุม
องคประกอบดังกลาว  

ตารางที่ 13 ตัวอยางการเขียนสาระสําคัญ 

สาระสําคัญที่ไมถูกตอง สาระสําคัญที่ถูกตอง 
1. โลหะมีคุณสมบัติเฉพาะเปนของแข็ง 
(เรื่องคุณสมบัติของโลหะ) 
 

1.โลหะเปนของแข็งที่สามารถยืดหยุนไดตามสภาวะที่
แตกตางกันซึ่งผูปฏิบัติงานชางจําเปนตองเรียนรู
เพื่อใหสามารถใชโลหะผลิตชิ้นงานไดอยางถูกตอง 
หรือ  
2. โลหะเปนของแข็งที่มีคุณสมบัติยืดหยุนไดดังนั้น
การเรียนรูคุณสมบัติของโลหะจะชวยใหชางผลติ
ชิ้นงานโลหะไดอยางมี ประสิทธิภาพ 

2. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตองหายใจและไดกาซ 
คารบอนไดออกไซด 
(เรื่องการหายใจของสิ่งมีชีวิต) 

การหายใจของสิ่งมีชีวิต เปนกระบวนการที่ทําใหได
กาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของพืชและสัตว 

3. นักเรียนสามารถบอกสารพิษในอาหาร 
(เรื่องสารพิษในอาหาร) 
 

สารพิษในอาหาร เปนสวนประกอบหรือสิ่งเจือปนท่ี
เปนอันตรายตอรางกายซึ่งผูบริโภคควรหลีกเลี่ยง 

ที่มา : กชกร ธิปตดี, 2552  

อาจกลาวไดวาสาระสําคัญเปนเนื้อหาความรูประเภทหนึ่ง  เปนการสรุป
ประเด็นสําคัญของการสอนในแตละครั้งที่ครอบคลุมความรูที่ตองการใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรู 
ดังนั้นการกําหนด  สาระสําคัญจึงตองควรพิจารณาใหสอดคลอง และครอบคลุมขอบขายเนื้อหาท่ีจะ
สอนแตละครั้ง  และสอดคลองกับจุดประสงคท่ีจะใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอีกดวย 
   การเขียนสาระสําคัญของการสอนแตละครั้ง  ครูผูสอนควรยึดหลกั ดังนี ้
 



298 

1. ตองศึกษาเนื้อหาของเรื่องที่จะตองสอนใหเขาใจ 
2. กําหนดแนวความคิดรวมของเรื่องที่จะเขียนเปนสาระสําคัญนั้นใหได 
3. จะตองไมลืมจุดประสงคของเรื่องท่ีจะสอน ทั้งนี้จุดประสงคกับ

สาระสําคัญตองสมัพันธกัน  และตองศึกษาจุดประสงคดวย 
4. ตองเขียนดวยภาษาที่เขาใจงาย  กะทัดรัดสั้นๆ   

   นอกจากนี้ อาภรณ ใจเที่ยง (2553) เสนอวา ควรเขียนสาระสําคัญโดยยึด
หลกั 3 ค ไดแก “คือ ควร คุณคา” โดยคําวา “คือ” อาจใชคําวา “เปน” แทนได และคําวา “ควร” อาจ
ใชคําวา “จําเปน” หรือ “ตอง” แทนได สวนคําวา “คุณคา” อาจใชคําวา “เพ่ือ” ซึ่งแสดงใหเห็น
ความสําคัญ หรือประโยชน เชน 

- ประโยค คือ ขอความที่มีองคประกอบครบถวน ไดใจความ ประโยคมี
หลายชนิดนักเรียนจําเปนตองเรียนรูเพื่อใหใชภาษาไทยไดถูกตอง 

- การออกกําลังกาย คือ การบริหารกลามเนื้อ เสนเอ็น ขอตางๆ ใน
รางกายใหยืดหยุนแข็งแรง เราทุกคนควรออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอเพ่ือการมีสุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรงสมบูรณ 

ประโยชนของสาระสําคัญ 
   การสรางสาระสําคัญของสิ่งใดไดจะเปนประโยชนมาก เพราะสามารถนําไป
ประยุกตในโอกาสตางๆ ไดอีก ชวยลดภาระการจดจําของสมองได แทนที่จะจําสวนปลีกยอยของทุก
สิ่งที่อยูรอบตัวถาเพียงแตจําไวในลักษณะที่เปนหมวดหมู ก็จะทําใหสามารถขยายขอบขายความรอบรู
ออกไปไดอีกอยางกวางขวาง 

5.2.4 สาระการเรียนรู  
เนื้อหาสาระ หรือสาระการเรียนรูในแผนการจัดการเรียนรูเปนรายละเอียดของ

เนื้อหาตามจุดประสงคของการเรียนรูหรือจุดประสงคปลายทาง ซึ่งครูผูสอนสามารถสรุปเปนแกนสาร
สาระ หรือ จัดทําเปนใบความรูประกอบการสอนใหมีใจความสมบูรณเพิ่มเติมนอกจากเนื้อหาใน
แบบเรียนเพ่ือสงเสริมความรูและขยายขอบเขตในการเรียนรูใหแกผูเรียน 

ชนาธิป พรกุล (2551) อธิบายวา เนื้อหาสาระเปนขอความที่ขยายสาระสําคัญ มี
คําอธิบายและตัวอยางเพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ดี ย่ิงขึ้น วิธีเขียนเนื้อหาสาระใหงายนั้นควรนํา
สาระสําคัญมาแยกเปนหวัขอยอย เพื่อใหไดเนื้อหาสาระครบถวน ครอบคลุม 

นอกจากวิธีการเขียนดังกลาวขางตนแลวนั้น สาระการเรียนรูอาจไดมาจากสาระ
การเรียนรูท่ีกําหนดไวในหลกัสตูร เชน สาระการเรียนรูเรื่องพุทธประวัติ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  
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ตารางที่ 14 ตัวอยางสาระการเรียนรูเรื่องพุทธประวัติ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ช้ัน ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 
ป.1 1. บอกพุทธประวัต ิ หรือประวตัิของศาสดาที่

ตนนับถือโดยสังเขป 
 พุทธประวัต ิ
  ประสูต ิ
  ตรัสรู 
  ปรินพิพาน  

ที่มา: ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551   

5.2.5 กิจกรรมการเรียนรู   
การเขียนกิจกรรมการเรียนการสอนถือวาเปนหัวใจของการเรียนการสอน จะ

บรรลุจุดประสงคหรือไมนั้นขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมของครูเปนสําคัญ ดังนั้น การทําความเขาใจ
เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนจึงเปนเรื่องสําคัญที่ครูจะตองใหความสําคัญและใหความเอาใจใส
ในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอยางย่ิง ในการเขียนกิจกรรมในแผนการสอนมี
ขอเสนอแนะ  ดังนี้ 
   1. กิจกรรมนั้นตองสอดคลองกับจุดประสงค คือเปนกิจกรรมท่ีนําไปสู
จุดประสงคที่วางไว 
   2. ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง คือ ใหนักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติใหมาก
ที่สดุ ครูเปนเพียงผูช้ีแนะ หรือเพิ่มเติมในสวนที่จําเปนเทานั้น 
   3. เปนไปตามลําดับตั้งแตเริ่มตนไปจนสิ้นสดุการสอน 
   4. ในขั้นการสอนตางๆ ควรจะมีลําดับหมายเลขกิจกรรม  และเมื่อทํา
กิจกรรมเสร็จแลวก็ขึ้นกิจกรรมใหม ใหเขียนหมายเลขใหม ถาหากหมายเลขในกิจกรรมการสอนตรง
กับหมายเลขขอของจุดประสงคและเนื้อหาดวยก็จะดียิ่งขึ้น เนื่องจากงายตอการตรวจสอบความ
สอดคลอง ระหวาง  จุดประสงค  เนื้อหา  และกิจกรรมการเรียนการสอน 
   5. กิจกรรมในขั้นนําเขาสูบทเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อจูงใจนักเรียนใหสนใจ
ที่จะเรียนหรืออยากเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมดําเนินการสอนเปน
กิจกรรมท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว  สวนกิจกรรมสรุปบทเรียนก็
เพื่อจะไดทบทวนสรุปยํ้าซ้ําทวน 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีกิจกรรมหลากหลาย หรือหลายลักษณะ
ไมใชเพียงหนึ่งหรือสองลกัษณะที่ซ้ําๆ  เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกเบื่อหนาย 
   7. ควรสอดแทรกคําถามทุกขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือ
กระตุนใหนักเรียนไดคิดและติดตามกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด 
   8. กิจกรรมนั้นเหมาะสมกับเวลาที่กําหนด 
   9. กิจกรรมนั้นตองสามารถปฏิบัติได 
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  โดยทั่วไปกิจกรรมการเรียนรูจะแบงเปน 4 ขั้น คือ ขั้นนําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน ขั้น
สรุป  และข้ันวัดผล อยางไรก็ตามในการเขียนหัวขอ “กิจกรรมการเรียนรู” ในแผนการจัดการเรียนรู 
มักเขียนรายละเอียดเพียง 3 ขั้นหลกั คือ 
   1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนการเตรียมความพรอมใหแกนักเรียน ขั้นนี้จะ
เราความสนใจนักเรียนใหอยากรู  อยากเห็น  อยากคิด  อยากทําและเปนการเช่ือมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหมเขาดวยกัน  ซึ่งอาจจะนําเขาสูบทเรียนโดยใชกรณีตัวอยาง ขาว บัตรคํา รูปภาพ  ของจริง  
เพลง เกม ใชคําถาม ฯลฯ 
   2. ข้ันสอน เปนขั้นท่ีเปนหัวใจของการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิด
ประสบการณการเรียนรู  ซึ่งครูผูสอนอาจจะใชวิธีสอนหลายๆ วิธีและกิจกรรมหลายๆ อยาง เชน  
สาธิต บรรยาย ทดลอง ฯลฯ ขอควรคํานึงของครูผูสอนคือไมวาจะใชวิธีสอนใดหรือกิจกรรมใดก็ตาม 
ตองสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู คือกิจกรรมการเรียนรูที่ครูผูสอนจัดนั้นตองชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูครบทุกจุดประสงค   
   3. ขั้นสรุป  ขั้นสรุปเปนขั้นตอนสุดทายของกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นนี้
เปนข้ันที่ใชทดสอบ หรือขั้นที่ยํ้าความรู  หรือสรุปแกนของความรู  หรือนําความรูไปใชในทายชั่วโมง
เรียนนั่นเอง  การสรุปที่ดีควรเปนการสรุปโดยนักเรียนถาเปนไปไดควรใหนักเรียนท้ังกลุมเปนคนสรุป  

สวนการวัดผล  เปนการทดสอบผูเรียนวาเรียนหรือไดรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรูไปแลวไดผลอยางไร ซึ่งอาจทําระหวางการจัดกิจกรรมในข้ันสอน หรือขั้นการสรุป และ
สามารถทําไดหลายวิธี เชน  การตั้งคําถาม  การตรวจผลงาน  การตรวจงานภาคปฏิบัติ และ 
การทดสอบ  

5.2.6 สื่อและแหลงการเรียนรู   
สื่อการเรียนการสอนหรือสื่อการเรียนรู เปนสิ่งที่ครูผูสอนจะตองใชประกอบ

กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละขั้นตอนของกิจกรรม ในการเขียนสื่อการเรียนรูถาจะใหดีควรจะ
เขียนใหตรงกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละขั้นจะทําใหสะดวกตอการใชและอีกประการหนึ่งใน 
การเขียนสื่อการเรียนรูครูผูสอนจะไดระบุใหละเอียดวาจะใชวัสดุอุปกรณจํานวนเทาใด เชน การเขียน
หัวขอสื่อและแหลงการเรียนรู ของแผนการจัดการเรียนรู เรื่อง สารอาหาร กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  

บัตรคําประเภทของสารอาหาร: โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร 
ของจริง: นมสด ไกทอด ไขไก ธัญพืช น้ํามันพืช เนยสด เนยเทียม ขาวสาร ขนม

ปง คะนา ผักกาดขาว แครอท สม กลวย   
ดังไดกลาวแลววา สื่อ หรือแหลงการเรียนรูที่ครูนํามาใชควรหลากหลายและ

สงเสริมการเรียนรูไดจริง โดยยึดหลักการสําคัญในการใชสื่อ คือ ใชสื่อท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยประสบการณตรง งาย และเปนรูปธรรม เชน ของจริง แบบจําลอง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ 
เปนตน อยางไรก็ตาม ครูอาจใชสื่อโดยคํานึงถึงการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนปฏิบัติ ดังคํากลาวที่วา สิบ
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ปากวาไมเทาตาเห็น สิบตาเห็นไมเทามือคลํา สิบมือคลําไมเทาทําเอง เพื่อสงเสริมความคงทนใน 
การเรียนรูดังกลาวขางตน 

5.2.7 การวัดและประเมินผล 
วิธีวัดและประเมินผลที่ระบุกําหนดในแผนการสอนนั้นเปนวิธีการตรวจสอบ

กระบวนการเรียนการสอนวานักเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของบทเรียนหรือไมมากนอย
เพียงใด 
   การเขียนวิธีวัดและประเมินผลควรมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ระบุช่ือ  วิธีวัด  เชน  สังเกต  ตรวจผลงาน  ใชแบบทดสอบขอเขียน  
เปนตน แลวตามดวยเรื่องหรือกิจกรรมท่ีจะวัด  เชน  สังเกตการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเกิดเสียง 
   2. นอกจากการวัดการบรรลุจุดประสงคของบทเรียนแลว  ยังมีการวัด
ความสามารถของผูเรียนตามทักษะกระบวนการท่ีตองการใหเกิดในตัวผูเรียนดวย เชน ตรวจความถูกตอง
ของการบันทึกผลลงในตาราง 
   3. ในกรณีท่ีตองการวัดคุณลักษณะที่ตองการ เชน ความสนใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม  หรือความรวมมือ  ความรอบคอบ  ความสะอาด  เปนตน  ครูอาจเขียนในหัวขอวา  “สิ่งท่ี
ควรวัดเพ่ิมเติม”  เนื่องจากสิ่งเหลานี้ไมไดระบุโดยตรงวาตองการใหบรรลุตามจุดประสงค 

อยางไรก็ตามการประเมินผล ท่ีระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูตองสอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด โดยทั่วไปมักจะระบุสวนท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ (กชกร ธิปตดี, 
2552) 

1. ระบุวิธีการที่ใชในการประเมินผล ซึ่งควรจะเปนวิธีการที่หลากหลาย เชน 
การทดสอบความรู การทดสอบปฏิบัติ การรวมกิจกรรม และความประพฤติ ซึ่งประเมินดวยการ
สังเกต เปนตน 

2. ระบุเครื่องมือที่ใชซึ่งควรจะเปนเครื่องมือที่เหมาะสมกับวิธีการประเมิน 
เชน แบบทดสอบความรู แบบทดสอบภาคปฏิบัติ แบบฝกหัด และแบบสังเกตพฤติกรรม เปนตน 

3. ระบุเกณฑ เพ่ือบงชี้ระดับพฤติกรรม ความรูความสามารถ ทักษะที่พึง
ประสงค และคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม เชน ระบุวาทําแบบทดสอบไดถูกตองอยางนอยรอยละ 
80 เปนตน 

การกําหนดเกณฑเพ่ือบงชี้ระดับพฤติกรรมเปนรอยละ 80 นั้น เปนที่นิยมและ
เหมาะสม เพราะเปนเกณฑที่แสดงวาผูเรียนเกิดความรอบรู (Mastery) ในสิ่งที่เรียน ดังที่มีผูวิจัยไว 
คือ Reiser, Driscoll, Farland, Vergara และ Tessmer (1986) ไดศึกษาผลของการเปลี่ยนเกณฑ
ความรอบรูที่มีตอการเรียนรู และเจตคติของผูเรียน ซึ่งผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนเกณฑความรอบรู
เปนรอยละ 70 หรือ 80 หรือ 90 ไมมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน และยังพบวาผูเรียนชอบ
เกณฑความรอบรูที่รอยละ 80 มากกวา 
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5.3  หลังเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
กอนครูผูสอนจะนําแผนการจัดการเรียนไปใชในชั้นเรียน ควรทดลองจัดกิจกรรม 

การเรียนรูบางสวน หรือทุกกิจกรรมที่ครูผูสอนวางแผนไววาจะใหผูเรียนทํา เพื่อเปนการตรวจสอบ
วิธีการทํากิจกรรม และคาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้นจากการทํากิจกรรม ซึ่งทําใหทราบขอท่ีควรปรับปรุง
แกไขกอนที่จะนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูนั้นไปใชจริง (ชนาธิป พรกุล, 2551)  
 
บทสรุป 
 แผนการจัดการเรียนรู คือ เอกสารที่ครูผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับครูใน 
การจัดการเรียนการสอน และเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเขียนไวลวงหนา ทําใหผูสอนม ี
ความพรอมและม่ันใจวาจะสามารถสอนได ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในช้ันเรียนแตละครั้ง 
ผูสอนควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูระดับรายชั่วโมงหรือครั้ง ซึ่งจะระบุจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
และกิจกรรมท่ีจะทําในแตละคาบเรียนอยางละเอียด โดยกอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู ผูสอนควร
พัฒนากําหนดการสอนท่ีระบุจํานวนคาบและเวลาที่จะใชสอนตลอดภาคเรียน เพื่อทําใหผูสอนทราบวา
ตลอดภาคเรียนจะตองสอนเนื้อหาใด จํานวนกี่คาบเรียน จากนั้นจึงเขียนแผนการจัดการเรียนรูตาม
องคประกอบ ไดแก 1) หัวเรื่องและเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู 2) ตัวช้ีวัด 
และจุดประสงคการเรียนรู(เชิงพฤติกรรม)  3) สาระสําคัญ 4) สาระการเรียนรู 5) กิจกรรมการ
เรียนรู  6) สื่อและแหลงการเรียนรู  และ7) การวัดและประเมินผล และหลังจากการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู ผูสอนควรตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูกอนนําไปใชจริง เพื่อใหสามารถใชแผนการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด จากนั้นเมื่อนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในชั้นเรียน
จริง ผูสอนควรบันทึกการสอนเพื่อใหมีขอมูลสําคัญในการปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตอไป 
โดยแผนการจัดการเรียนรูที่ดีนั้นควรมีองคประกอบท่ีสําคัญครบถวนทุกองคประกอบ และแตละ
องคประกอบมีความสอดคลองเกี่ยวของสัมพันธกันอยางเหมาะสม 
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชา  ประวัติศาสตร        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5                                 ภาคเรียนที่ 1 
หนวยการเรียนรูที่  2  การสรางสรรคอารยธรรม                    
แผนการจัดการเรียนรูที่  เรื่อง  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน         เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่  5   เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2560          ผูสอน อ.ดร. เรวณี ชัยเชาวรัตน 
------------------------------------------------------------------ 

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 
1. อธิบายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีตอไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต

โดยสังเขป (ส 4.2 ป.5/1) 
2. อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติที่มีตอสังคมไทยปจจุบันโดยสังเขป (ส 4.2 ป.5/2) 

สาระสําคัญ 
อารยธรรมอินเดียและจีน คือ วัฒนธรรมที่มีการพัฒนาอยางมากของอินเดียและจีน จนสามารถแผ
ขยายความเจริญไปยังดินแดนอ่ืน ทําใหดินแดนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับวัฒนธรรมดาน
ศาสนา ภาษา สถาปตยกรรม นาฏศิลป หรืออาหารจากอินเดียและจีนเมื่อเขามายังดินแดนไทยและ
ดินแดนใกลเคียง 

จุดประสงคการเรียนรู  เม่ือผูเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวผูเรียนสามารถ 
     1. บอกความหมายของอารยธรรมไดถูกตอง   
     2. ยกตัวอยางอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีอิทธิพลตอสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใตได   
     3. จําแนกอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตได 
 
สาระการเรียนรู 
อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน 

1. ความหมายของอารยธรรม 
2. อารยธรรมอินเดียและจีน 
3. อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูแนะนํากติกาในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน ดังนี ้

(1) ใหนักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม (อาจแบงเองหรือแบงโดยจับสลากแบงกลุมที่ครูเตรียม
มาให) 
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(2) กลุมไหนเขากลุมและนั่งประจําที่เรียบรอยกอน สมาชิกทุกคนในกลุมสามารถจับไม
คะแนนใหกลุมได และกลุมอื่นๆ สามารถจับไมคะแนนไดลดลง 

(3) เมื่อตองการจะตอบคําถามใหแตละกลุมสงตัวแทนเพียง 1 คน กลุมใดยกมือกอนจะมี
สิทธิในการตอบคําถาม หากตอบถูกจะไดเลือกจับไมคะแนนใหกลุม 

(4) หากกลุมไหนไมรวมกิจกรรม หรือเสยีงดัง ไมเรียบรอย ครูสามารถหยิบไมคะแนนออก
ใหกลุมที่เรียบรอยไดทันที 

(5) ทายคาบ/เมื่อหมดเวลาจะมีการรวมคะแนนกลุมและบันทึกไวรวมกับการทํากิจกรรมครั้ง
ตอไป ปลายภาคเรียนกลุมที่ไดคะแนนสงูสิทธิมีโอกาสไดรางวัลเด็กดี 

2. ใหนักเรียนเลมเกมใบคํา “ฉันคืออะไร” โดยใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมเลือกหยิบคําใบจาก
ซองคําใบ เมื่อตัวแทนอานคําใบแลว กลุมที่สงตัวแทนมีสิทธิ์ทายคําตอบกอน หากไมถูกกลุมอ่ืนๆ จึง
มีสิทธิ์ยกมือทายคําตอบ หากกลุมใดตอบถูก มีสทิธิไดเลือกหยิบไมคะแนนใสแกวคะแนนกลุม  
ซองคําใบ “ฉันคืออะไร” แตละซองมีคําใบดังนี้ 
 ฉันเปนอาหาร     ฉันเปนอาหาร 
 ฉันทําจากแปง     ฉันทําจากแปง 
 ฉันจะถูกทอดในกระทะรอนๆ กับเนย  บางคนชอบแหงๆ บางคนชอบใสน้ํา 
 ฉันจะอรอยถาใสนมกับน้ําตาล   ฉันจะอรอยถามีเกี๊ยวกับหมูแดง 
 ใครๆ เรียกคนที่ขายฉันวา “บัง””  จะกินฉันตองใชตะเกียบ 
 (ตอบ โรตี)     (ตอบ บะหม่ี) 

3. ใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดียและจีน โดยครูใชคําถามดังนี ้
(1) โรตี และ บะหมี่ เปนวัฒนธรรมของไทยหรือไม 
(2) นักเรียนคิดวา โรตีและบะหมี่ เปนวัฒนธรรมของชาติใด 
(3) นักเรียนคิดวาวัฒนธรรมที่แผขยายไปยังดินแดนอื่นๆ เรียกวาอะไร 
(4) นักเรียนคิดวา “อารยธรรม” คืออะไร 

4. ครูอธิบายเกี่ยวกับการเขามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคอาเซียน
ผานกิจกรรม “การเดินทางของโรตีและบะหม่ี” โดยใชคําถามดังนี ้

(1) โรตี/บะหมี่เปนอารยธรรมของชาติใด 
(2) นอกจากโรตี/บะหม่ี แลวมีอารยธรรมอินเดีย/จีนอ่ืนๆ ท่ีนักเรียนรูจักอีกหรือไม 
(3) นักเรียนคิดวาโรตี/บะหม่ี ซึ่งเปนอารยธรรมของอินเดีย/จีนเขามาในไทยไดอยางไร 

5. ครูอธิบายการเขามาของอารยธรรมอินเดียและจีนในดินแดนไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตประกอบการติดบัตรคําและรูปภาพ ดังนี ้
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6. ใหนักเรียนดูรูปภาพรวมทั้งบัตรคําที่แสดงถึงอารยธรรมอินเดียและจีน จากนั้นใหนักเรียนแต
ละกลุมสงตัวแทนออกมาจําแนกรูปภาพและบัตรคําที่แสดงถึงอารยธรรมอินเดียและจีนและตดิบน
กระดานใหสอดคลองกับบัตรคํา “อินเดีย” และ “จีน” ที่ติดไวบนกระดาน 

7. ใหนักเรียนแตละกลุมทําใบงานกลุมเรื่อง “อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน” โดยใหแต
ละกลุมใชขอมูลจากรูปภาพและบัตรคําที่ติดบนกระดาน เพ่ือจําแนกอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย
และจีนในดานศาสนา ภาษา สถาปตยกรรม นาฏศิลปและวรรณกรรม รวมท้ังดานอาหาร 

8. ใหนักเรียนแตละกลุมแขงกันบอกอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนในดานตางๆ จากคําที่
ครูกําหนด เชน 
 ครู: อิทธิพลอารยธรรมอินเดีย ดานศาสนา  นักเรียน: ศาสนาพุทธ พราหมณ 
 ครู: บะหม่ี       นักเรียน: อิทธิพลอารยธรรมจีน ดานอาหาร 

9. ใหนักเรียนรวมกันสรุปความสําคัญของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน โดยครูใช
คําถามดังนี้ “นักเรียนคิดวาหากประเทศไทยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมไดรับอิทธิพลจากอารย
ธรรมอินเดียและจีน จะสงผลตอประเทศไทยอยางไรบาง”” 
 
สื่อ/แหลงการเรียนรู 
1. สื่อการเรียนรู 
    1.1 บอรดคะแนนกลุมและไมคะแนน 
    1.2 ซองเกมใบคํา “ฉันคืออะไร” 
    1.3 บัตรคํา: อารยธรรม อินเดีย จีน ชองแคบมะละกา ยูนนาน เวียดนาม ฟูนัน รามเกียรติ์ ชาดก 
ศิลาจารึกพระเจาอโศกมหาราช บิดา มารดา บรรพชา ชัยชนะ โตะ เกาอี้ ตาชั่ง คะนา กวางตุง  
    1.4  รูปภาพ: จิตกรรมฝาผนังหนุมาน ทศกัณฑ ไซอิ๋ว โรตี บะหมี่ เณร ยักษวัดแจง ยักษวัดโพธิ์ 
แกงกะหรี่ ขนมจีบ สังข ฆอง ไหวเจา  
2. แหลงการเรียนรู 
    2.1 พิพิธภณัฑศาลเจาปูยา อุดรธาน ี
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กระบวนการวัดและประเมินผล 
     1. ความถูกตองในการบอกความหมายของอารยธรรม  
     2. ความถูกตองในการยกตัวอยางอารยธรรมอินเดียและจีนท่ีมีอิทธิพลตอสังคมไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  
     3. ความถูกตองในการทําใบงานกลุมเรื่อง “อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน””  
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แผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชา  คณิตศาสตร          กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร   
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1                    ภาคเรียนที่ 1 
หนวยการเรียนรูที่  4  การลบจํานวนสองจํานวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9        
แผนการจัดการเรียนรูที่ 29 เรื่อง  โจทยปญหาการลบ          เวลา 1 ชั่วโมง 
วันที่  24   เดอืน  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ผูสอน อ.ดร. เรวณี ชัยเชาวรัตน 
 
มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด 

1. วิเคราะหและหาคําตอบของโจทยปญหา และโจทยปญหาระคนของจํานวนนับไมเกินหนึ่ง
รอยและศูนยพรอมท้ังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ (ค 1.2 ป.1/2) 

2. ใชภาษาและสญัลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการน าเสนอ
ไดอยางถูกตอง (ค 6.1 ป.1/4) 

3. ใชวิธีการที่หลากหลายแกปญหา (ค 6.1 ป.1/1) 
4. ใชความรู ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม (ค 6.1 ป.1/1) 

สาระสําคัญ 
การแกโจทยปญหาการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 ตองวิเคราะหโจทยใหเขาใจวาโจทย

ปญหาบอกขอมูลใด และสิ่งที่โจทยตองการคืออะไร เพื่อใหเขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทํา และ
หาคําตอบที่ถูกตองได 

จุดประสงคการเรียนรู  เม่ือผูเรียนเรียนจบเรื่องนี้แลวผูเรียนสามารถ 
1. วิเคราะหโจทยปญหาการลบจํานวนสองจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 9 ไดอยางถูกตอง 
2. บอกขั้นตอนการลบจากโจทยปญหาการลบจํานวนสองจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 9 ไดถูกตอง   
3. เขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาการลบจํานวนสองจํานวน

ที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 ไดถูกตอง   
สาระการเรียนรู 

การวิเคราะหโจทยปญหาการลบจํานวนสองจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 9  
(1) โจทยบอกอะไรมาใหบาง 
(2) โจทยถามอะไร 
(3) ควรหาคําตอบดวยวิธีใด 
(4) เขียนเปนประโยคสัญลักษณอยางไร 
(5) คําตอบคืออะไร 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. ครูแนะนํากติกาในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน ดังนี ้

(1) ใหนักเรียนแบงกลุมเปน 6 กลุม โดยจับสลากแบงกลุมที่ครูเตรียมมาให 
(2) กลุมไหนเขากลุมและนั่งประจําที่เรียบรอยกอน จะสามารถจับชิ้นสวนภาพตอประจํา

กลุมได 
(3) เมื่อตองการจะตอบคําถามใหแตละกลุมสงตัวแทนเพียง 1 คน กลุมใดยกมือกอนจะมี

สิทธิในการตอบคําถาม หากตอบถูกจะไดจับช้ินสวนภาพตอประจํากลุม 
(4) หากกลุมไหนไมรวมกิจกรรม หรือเสยีงดัง ไมเรียบรอย ครูสามารถหยิบชิ้นสวนภาพ

ตอประจํากลุมออกไดทันที 
(5) ทายคาบ/เมื่อหมดเวลาจะมีจับช้ินสวนภาพตอประจํากลุม กลุมที่ไดคะแนนสงู/ตอ

ภาพไดครบมีโอกาสไดรางวัลเด็กดี 
2. สุมตัวแทนนักเรียนทํากิจกรรมปอกกี้ของครู โดยครูมีปอกกี้ในมือ 5 อัน จากนั้นแบงให

นักเรียนที่เปนตัวแทน 2 อัน แลวใหนักเรียนท่ีไดรับกินปอกกี้ จากนั้นครูถามนักเรียนถึงจํานวนปอกกี้
ที่ครูเหลอือยู 

3. ใหนักเรียนลองคิดโจทยปญหาการลบจากกิจกรรมปอกกี้ของครู โดยสุมเรียกตัวแทน
นักเรียน 2-3 คน เพื่อบอกโจทยปญหา จากนั้นครูติดแถบประโยคโจทยปญหา ดังนี้ “ครูปอยมี
ขนม 5 อัน แบงใหนักเรียน 2 อัน ครูปอยเหลือขนมกี่อัน”  

4. ครูนําอธิบายเกี่ยวกับโจทยปญหาการลบ แลวใหนักเรียนฝกวิเคราะหโจทยปญหาการลบ
ประกอบบัตรคําและกระเปาผนัง โดยตอบคําถามดังนี้  

 
5. ครูแจกชุดสื่อ “ฝกการบวกลบ” ใหนักเรียนแตละกลุม พรอมไมไอติม กลุมละ 9 อัน เพื่อให

นักเรียนฝกวิเคราะหโจทยปญหาการลบตามที่ครูกําหนด 

 

 

(1) โจทยบอกอะไรมาใหบาง ครูปอยมีขนม 5 อัน 
แบงใหนักเรียน 2 อัน 

 

(2) โจทยถามอะไร ครูปอยเหลือขนมกี่อัน 
 

 

(3) ควรหาคําตอบดวยวิธีใด ลบ 
(4) เขียนเปนประโยคสัญลักษณ
อยางไร 5 - 2 =  

(5) คําตอบคืออะไร 3 อัน 
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โดยมีโจทยปญหาการลบจํานวน 5 ขอ ดังนี้ 
(1) แมซื้อปลามา 7 ตัว ทอดไปใสบาตร 4 ตัว จะเหลือปลากี่ตัว 
(2) ฉันมีดินสอ 3 แทง แบงใหนอง 1 แทง ฉันเหลอืดินสอกี่แทง 
(3) ฉันมีหนังสือ 6 เลม นองมีหนังสือ 5 เลม ฉันมีหนังสือมากกวานองก่ีเลม 
(4) พอมีสม 5 ผล แบงใหนอง 3 ผล เหลอืเงาะกี่ผล 
(5) พี่มีอายุ 9 ป ฉันอายุ 7 ป ฉันอายุนอยกวาพี่กี่ป 
ครูติดโจทยปญหาการลบทีละโจทย จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันวิเคราะหและทํา

กิจกรรม แลวจึงสงตัวแทนมาตอบคําถามหนาชั้นเรียน จากนั้นครูจึงนาํเฉลย กลุมใดตอบถูกจะได
หยิบชิ้นสวนภาพตอประจํากลุม 

6. ใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันคิดโจทยปญหาการลบจํานวนสองจํานวนท่ีมีตัวตั้งไมเกิน 9 
พรอมท้ังหาคําตอบ โดยบันทึกลงในใบงานท่ีกําหนดให 

7. ใหนักเรียนรวมกันสรุปการวิเคราะหโจทยปญหาการลบจํานวนสองจํานวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 
โดยครูชวยเพิ่มเตมิใหสมบูรณ จากนั้นจึงทําแบบฝกหัดในหนังสอืเรียนหนา 97-99 
สื่อ/แหลงการเรียนรู 

    1. สลากแบงกลุม 
    2. ชิ้นสวนภาพตอประจํากลุม จํานวน 6 ภาพ 
    3. ขนมปอกกี้ 5 อัน 

4. แถบประโยคโจทยปญหาจํานวน 5 ขอ 
5. กระเปาผนัง บัตรภาพ  
6. ชุดสื่อ “ฝกการบวกลบ” พรอมไมไอติม 9 อัน จํานวน 6 ชุด 

กระบวนการวัดและประเมินผล 
      1. ความถูกตองในการวิเคราะหโจทยปญหาการลบจํานวนสองจํานวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 
      2. ความถูกตองในการบอกขั้นตอนการลบจากโจทยปญหาการลบจํานวนสองจํานวนที่มีตัวตั้ง
ไมเกิน 9       
  3. เขียนประโยคสัญลักษณ แสดงวิธีทํา และหาคําตอบจากโจทยปญหาการลบจํานวนสอง
จํานวนที่มีตัวตั้งไมเกิน 9 

4. ความถูกตองในการทําใบงานกลุมเรื่อง “โจทยปญหาการลบจํานวนสองจํานวนท่ีมีตัวตั้ง
ไมเกิน 9”  

(1) โจทยบอกอะไร นับใสกระเปา 
(2) โจทยถามอะไร  
(3) จะหยิบใสหรือหยิบออก 
(4) เขียนประโยคสัญลักษณไว 
(5) ไดคําตอบคืออะไร 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การสรางสรรคงานทัศนศิลปประเภทจิตรกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
เรื่อง ฝกปฏิบัติเขียนภาพสีโปสเตอร     เวลา 2 ชั่วโมง 
 ------------------------------------------------------------------ 

สาระสําคัญ  
วัสดุ อุปกรณ วิธีการ และขั้นตอนการเขียนภาพสีโปสเตอรแตกตางจากการใชสีประเภทอื่นๆ 

ผูท่ียังไมชํานาญในการเขียนภาพสีโปสเตอรควรเตรียมวัสดุอุปกรณ รวมท้ังรางแบบเพื่อใหถายทอด
ความรูสกึ จินตนาการ ประสบการณ ออกมาเปนผลงานภาพสีโปสเตอรได 

ตัวชี้วัด  
      ศ  1.1   ม.4-6/4   มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ อุปกรณ และกระบวนการที่สูงขึ้น ในการ
สรางงานทัศนศิลป 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. บอกวัสดุ อุปกรณ และใชวัสดุ อุปกรณในการระบายสีโปสเตอรได 
2. บอกเทคนิคและนําเทคนิค กระบวนการมาใชในการเขียนภาพระบายสีโปสเตอรได 
3. ปฏิบัติการเขียนภาพระบายสีโปสเตอรได 

สาระการเรียนรู  
- วัสดุ อุปกรณ เทคนิค กระบวนการในการเขียนภาพสีโปสเตอร 

สมรรถนะสําคัญของผูเรียน  

ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห 
 - ทักษะการคิดสรางสรรค 
ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัต ิ
 - กระบวนการทํางานกลุม 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค  
1. มีวินัย 
2. ใฝเรียนรู 
3. มุงม่ันในการทํางาน 
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กิจกรรมการเรียนรู  
1. ครูใหนักเรียนดูภาพการออกแบบโฆษณาระบายสีโปสเตอร และภาพเขียนระบายสีน้ํา แลว

รวมกันวิเคราะหถึงความแตกตางของผลงานท้ัง 2 ชิ้น  
2. ครูนําสรุปใหนักเรียนเขาใจถึงความแตกตางของการเขียนภาพสีโปสเตอรและการเขียน

ภาพสีน้ํา เชน  
- สีโปสเตอรเปนสีที่มีความหนาแนนของเนื้อส ี   - สามารถระบายทับซอนกันไดหลายครั้ง 
- สีโปสเตอรจะไมซึมเขากระดาษเหมือนสีน้ํา      - สามารถใชพูกันขนาดเล็กตกแตงงานได 
3. ครูใหนักเรียนแสดงอุปกรณที่มอบหมายใหเตรียมมาลวงหนา จากนั้นจึงสาธิตวิธีการใช

วัสดุ อุปกรณ การผสมสีและเทคนิคการระบายสีโปสเตอรใหนักเรียนดู   
4. ครูใหนักเรียนฝกปฏิบัติการระบายสีโปสเตอร ดวยเทคนิคการไลน้ําหนักตามตัวอยางที่ครู

แสดง    
5. ใหนักเรียนฝกปฏิบัติการระบายสีโปสเตอร ดวยเทคนิคการไลน้ําหนักสีเดียวกัน และ

เทคนิคการไลน้ําหนักแบบหลายสี โดยเลือกสตีามใจชอบ    
6. ใหนักเรียนฝกเขียนภาพรูปรางเรขาคณิตลงในกระดาษ 100 ปอนด แลวใหระบายดวยสี

โปสเตอรโดยใชเทคนิคการไลน้ําหนักที่เหมาะสม 
7. ครูคัดเลือกผลงานท่ีดีเปนตัวอยางประมาณ 2-3 ชิ้น โดยใหเจาของผลงานออกมา

นําเสนอผลงานโดยบอกวิธีการและเทคนิคในการทํางาน  
8. ครูสุมถามนักเรียนเกี่ยวกับการนําเทคนิคการไลน้ําหนักไปใชในการวาดภาพสีโปสเตอร    
9. มอบหมายงานใหนักเรียนสรางชิ้นงานสโีปสเตอรที่แสดงถึงการใชเทคนิคการไลน้ําหนัก

ตามจินตนาการเปนการบาน 
 การวัดผลและประเมินผล  

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ 
ประเมินการเขียนภาพรูปราง
เรขาคณิต 

แบบประเมินการเขียนภาพรูปรางเรขาคณิต 
ระดับคุณภาพ  
2  ผานเกณฑ 

 
ประเมินการนําเสนอผลงาน แบบประเมินการนําเสนอผลงาน 
ประเมินชิ้นงานสโีปสเตอรที่แสดง
ถึงการใชเทคนิคการไลน้ําหนัก 

แบบประเมินช้ินงานสโีปสเตอร 

สื่อการเรียนรู 
1. หนังสอืเรียน ทัศนศิลป  ม.4 
2. ภาพการออกแบบโฆษณาที่ระบายสีโปสเตอรและสีน้ํา 
3. วัสดุ อุปกณ ที่ใชในการระบายสี 



312 

แบบฝกหัดทายบทที่ 11 
 
คําชี้แจง   จงอธิบายใหไดใจความสมบูรณ 

1. คําวา  “แผนการจัดการเรียนรู”  ตามทัศนะของทานคืออะไร 
2. ทานคิดวาแผนการจัดการเรียนรู มีความสําคัญตอการจัดการเรียนรูอยางไร 
3. ทานคิดวาจําเปนหรือไมที่ครูผูสอนตองจัดการเรียนรูตามแผนทีว่างไวทุกประการ 
4. การเขียนแผนการจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงองคประกอบใดบาง อยางไร 
5. ทานคิดวาหากไมมีแผนการจัดการเรียนรู ครูผูสอนสามารถทําการจัดการเรียนรูไดหรือไม 

อยางไร 
 
กิจกรรมเสนอแนะ 

จงวางแผนการจัดการเรียนรู และเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยเลือกเนื้อหา/สาระ 
การเรียนรูท่ีสอดคลองกับวิชาเอกของทาน 1 แผน 
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