


 

ค าน า 
 
 เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ (Learning 
Design and Management) จ าแนกเนื้อหาเป็นบทเรียน ซึ่งในแต่ละบทเรียนจะใช้เวลาศึกษา
ประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับความหมาย ความมุ่งหมาย ความส าคัญ ของการจัดการ
เรียนรู้ รูปแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้และวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
เลือกใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อการ
เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้วางเอาไว้ และท าการบันทึกหลังสอนเพ่ือสะท้อนผลของการจัดการเรียนรู้ว่ามี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
 ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 
ต ารา ผลงานวิจัย และจากประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานี้ แล้วน ามา
เรียบเรียงเพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้เขียนเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ข้าพเจ้าได้น ามาใช้ใน
การอ้างอิงและเรียบเรียงเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ และขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจในการจัดท าเอกสารฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และ
หากท่านท่ีได้น าเอกสารฉบับนี้ไปใช้และมีข้อเสนอแนะส าหรับผู้เขียน ผู้เขียนยินดีที่จะน้อมรับและ
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เอกสารฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ค าน า  ก 

สารบัญ  ค 

สารบัญตาราง  ฌ 

สารบัญภาพ  ฎ 

แผนบริหารการสอน  ฐ 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1  1 

บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  5 
 ความหมายของการเรียนรู้  5 

 ลักษณะของการเรียนรู้  6 

 กระบวนการเกิดการเรียนรู้  6 
 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้  6 
 ความหมายของการสอนและการจัดการเรียนรู้  9 

 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้  11 

 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้  12 

 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้  13 

 ระบบการเรียนการสอน  14 

 หลักการจัดการเรียนรู้ทั่วไป  19 

 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเรียนรู้กับหลักการจัดการเรียนรู้  21 

 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี  22 

 คุณสมบัติของครูที่ส่งเสริมให้การสอนมีประสิทธิภาพ  23 

 บทสรุป  25 

 ค าถามท้ายบท  26 

 เอกสารอ้างอิง  27 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2  29 

บทที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู้  33 

 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral theory)   33 

      ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ของ Thorndike  34 

      ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค ของ Pavlov  36 

      ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า ของ Skinner  39 

 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive theory)   42 

      ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt Group  42 

      ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget  45 
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      ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner  47 
      ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel  49 
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory)   50 

      ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Maslow  51 

      ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers  52 
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism Theory)   54 

 บทสรุป  57 

 ค าถามท้ายบท  58 

 เอกสารอ้างอิง  59 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3  61 

บทที่ 3 วิธีจัดการเรียนรู้  63 
 ความหมายของวิธีจัดการเรียนรู้  63 

 วิธีจัดการเรียนรู้  64 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้การบรรยาย   64 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้การสาธิต   66 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลอง   69 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้การอภิปราย   71 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ   75 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร   78 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง   81 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้การนิรนัย  83 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้ อุปนัย   85 
      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม   87 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้การไปทัศนศึกษา   89 

      วธิีจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้   92 

 หลักเกณฑ์ในการเลือกวิธีจัดการเรียนรู้  96 
 บทสรุป  97 

 ค าถามท้ายบท  98 

 เอกสารอ้างอิง  99 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4  101 
บทที่ 4 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  103 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในประเทศไทย  103 
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  106 
 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  107 
 ตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  108 
 บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  110 
 ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  112 
 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  115 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  116 
 ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  119 
 บทสรุป  123 

 ค าถามท้ายบท  124 

 เอกสารอ้างอิง  125 
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5  127 

บทที ่5 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  129 

 ความหมายของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้  129 

 วัตถุประสงค์ของการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้  130 

 ลักษณะของครูผู้สอนที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้  131 

 ทักษะและเทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน  132 

 ทักษะและเทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่าง  134 

 ทักษะและเทคนิคการใช้กระดานด า  136 

 ทักษะและเทคนิคการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้  138 

 ทักษะและเทคนิคการใช้ค าถาม  141 

 ทักษะและเทคนิคการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย  146 

 ทักษะและเทคนิคการเล่าเรื่อง  151 

 ทักษะและเทคนิคการเร้าความสนใจ  154 

 ทักษะและเทคนิคการเสริมก าลังใจ  157 

 ทักษะและเทคนิคการสรุปบทเรียน  159 

 บทสรุป  162 

 ค าถามท้ายบท  163 

 เอกสารอ้างอิง  164 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6  165 

บทที่ 6 สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้  167 

 ความหมายของสื่อการเรียนรู้  167 

 ความส าคัญของสื่อการเรียนรู้  168 

 ประเภทของสื่อการเรียนรู้  169 

 การพิจารณาเลือกใช้สื่อการเรียนรู้  174 

 หลักการเลือกและใช้สื่อการเรียนรู้  180 

 ความหมายของแหล่งเรียนรู้  186 

 ความเป็นมาของการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  187 

 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้  189 

 ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้  190 

 ประเภทของแหล่งเรียนรู้  191 

 กระบวนการเชื่อมโยงแหล่งเรียนเข้าสู่ห้องเรียน  193 

 บทบาทของครูผู้สอนในการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์  194 

 บทสรุป  196 

 ค าถามท้ายบท  197 

 เอกสารอ้างอิง  198 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7  201 

บทที่ 7 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  203 

 ความหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  203 

 จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  205 

 ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  206 

 ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  207 

 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  208 

 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  209 

 การก าหนดเครื่องมือประเมินผล  219 

 เกณฑ์การประเมิน Rubrics  220 

 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  222 

 คุณธรรมของผู้ท าหน้าที่ประเมินผล  223 

 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  224 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8  229 

บทที ่8 การวางแผนการจัดการเรียนรู้  231 

 ความหมายของการวางแผนการจัดการเรียนรู้  231 

 ความส าคัญของการวางแผนการจัดการเรียนรู้  232 

 แนวทางการวางแผนการจัดการเรียนรู้  234 

 แผนการจัดการเรียนรู้  237 
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1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเรียนรู้กับหลักการจัดการเรียนรู้ 21 

2.1 เปรียบเทียบการเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ และการลงโทษ  40 

4.1 เปรียบเทียบบทบาทของครูผู้สอนสมัยเก่ากับสมัยใหม่ 111 

5.1 ตัวอย่างค าถามตามระดับขั้นของการใช้ความคิดด้านพุทธิพิสัย  
ตามแนวคิดของ Bloom  
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 
ชื่อวิชา (ภาษาไทย)  การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) Learning Design and Management 
รหัสวิชา    ED12202 
จ านวนหน่วยกิต - ชั่วโมง 3 (2-2-5) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความหมาย ความมุ่งหมาย ของการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอน และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ รูปแบบเทคนิคการจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และเลือกใช้
สื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบจัดชั้นเรียนและแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพลัง
อ านาจในการเรียนรู้ การพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน 

 1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความมุ่งหมาย ความส าคัญ ของการจัดการเรียนรู้ 
และรูปแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 2. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการจัดการเรียนรู้และวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 
 3. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 4. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และบรรยากาศในชั้นเรียน
เพ่ือการเรียนรู้ 
 6. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน 
 7. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนรู้ 
 8. มีทักษะกระบวนการการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 9. มีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการน าเสนองาน 
 10. มีความรับผิดชอบ แสดงความคิด กระตือรือร้นในการเรียน ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 11. มีความตระหนักถึงหน้าที่ของครูผู้สอน 

 



ฑ 

แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห ์
 

สัปดาห์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 บทที่ 1 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ 
1.1 การเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 
1.2 ระบบการเรียนการสอน 
1.3 หลักการจัดการเรียนรู้ทั่วไป 
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเรียนรู้
กับหลักการจัดการเรียนรู้ 
1.5 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
1.6 คุณสมบัติของครูที่ส่งเสริมให้การสอน
มีประสิทธิภาพ 

- รับฟังแนวทางการเรียนการสอน 
รายละเอียดของเนื้อหาวิชา และรับเอกสาร
ค าอธิบายรายวิชา 
- อธิบาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ Power point 
- วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ
เรียนและหลักการสอน 
- ระดมสมองเก่ียวกับลักษณะการสอนที่ดี 
และคุณลักษณะของครูที่ส่งเสริมให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 

2 บทที่ 2 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 
2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
2.2 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 
2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 
2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน 

- แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอในรูปแบบของ Power point  
- อธิบายประกอบ Power point เรื่อง 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 
- น าเสนอ Case Study เกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ ให้นักศึกษาอภิปราย วิเคราะห์ และ
การน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

3 - 4 บทที่ 3 วิธีจัดการเรียนรู้ 
3.1 การบรรยาย 
3.2 การสาธิต 
3.3 การทดลอง 
3.4 การอภิปราย 
3.5 บทบาทสมมติ 
3.6 การแสดงละคร 
3.7 สถานการณ์จ าลอง 
3.8 การนิรนัย  
3.9 การอุปนัย  
3.10 เกม 
3.11 ทัศนศึกษา 
3.12 ศูนย์การเรียนรู้ 
 

- แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน 
สาธิต/น าเสนอตัวอย่างวิธีจัดการเรียนรู้ 
- อธิบายประกอบ Power point เรื่อง วิธี
จัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 
- ดูวีดีทัศน์ เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ ตั้ง
ประเด็นค าถาม/กรณีตัวอย่าง เกี่ยวกับการ
เลือกวิธีจัดการเรียนรู้ 
- ท าตารางวิเคราะห์วิธีการสอนแบบต่างๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห ์(ต่อ) 
 

สัปดาห์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 

5 - 6 บทที่ 4 ทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ 
4.1 เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน 
4.2 เทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่าง 
4.3 เทคนิคการใช้กระดานด า 
4.4 เทคนิคการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ 
4.5 เทคนิคการใช้ค าถาม 
4.6 เทคนิคการใช้วาจากิริยาท่าทางและ
สื่อความหมาย 
4.7 เทคนิคการเล่าเรื่อง 
4.8 เทคนิคการเร้าความสนใจ 
4.9 เทคนิคการเสริมก าลังใจ 
4.10 เทคนิคการสรุปบทเรียน 

- ดูวีดีทัศน์เกี่ยว นักพูด, นักแสดง หรือการ
จัดการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียน แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญที่นักพูด/
นักแสดง/ครู ที่ต้องฝึกฝน 
- อธิบายประกอบ Power point เรื่อง 
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
- แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน 
ระดมสมองออกแบบกิจกรรมและฝึกทักษะ
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น การน าเข้าสู่บทเรียน/การใช้
กระดานด า/การอธิบาย/การเล่า/การแสดง
กิริยาท่าทางของครูผู้สอนหน้าชั้นเรียน 

7 บทที่ 5 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ -  แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4– 5 คน 
ท ากิจกรรม “วิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ของ Edgar Dale” 

- อธิบายประกอบ Power point เรื่อง สื่อ
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
- นักศึกษาท ากิจกรรม “เลือกใช้สื่อการ
เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้” ให้เหมาะสมกับ
รายวิชา 
- กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

8 - 9 บทที่ 6 การวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

- ดูวีดีทัศน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูผู้สอน ช่วยกันวิเคราะห์ “รู้ได้
อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้” 
- อธิบายประกอบ Power point เรื่อง การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
- แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน 
สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัด (ฝึกออก
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน/แบบประเมิน
พฤติกรรมการท างานแบบ Rubrics ฯลฯ) 
- ฝึกวิเคราะห์และตัดสินผลการเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห ์(ต่อ) 
 

สัปดาห์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน 

10 บทที่ 7 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

-  ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น “กิจกรรม
การเรียนรู้ที่นักศึกษาชอบและอยากกลับไป
เรียนอีกครั้งในสมัยที่เป็นนักเรียนคือ
กิจกรรมอะไร” เพราะเหตุใด 

- แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน 
วิเคราะห์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จาก 
วีดีทัศน์/สถานการณ์/เหตุการณ์ท่ีก าหนดให้ 
อภิปราย “กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นครู
ส าคัญหรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” 

- อธิบายประกอบ Power point เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- เปรียบเทียบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นครูเป็นส าคัญกับท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แตกต่างอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ 

11 - 12 บทที่ 8 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ - แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน 
อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญของการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ 
- อธิบายประกอบ Power point ประเด็น
เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
-  นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าก าหนดการสอน 
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  

13 บทที่ 9 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน - อภิปรายประเด็น “บรรยากาศใดบ้างที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน” 
- อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียน โดย Power point 
- ออกแบบจ าลองภาพวาด บรรยากาศในชั้น
เรียนที่พึงปรารถนา อภิปรายร่วมกัน 

14 - 16 ทดลองการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

- นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้วางเอาไว้ และท าการ
บันทึกหลังสอน  
- ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอน 
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การวัดผล 

 การวัดผล จ าแนกคะแนนได้ดังนี้ 
 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน   70 คะแนน จ าแนกเป็น 
  1.1 การเข้าชั้นเรียน/ความสนใจ   10 คะแนน 
  1.2 กิจกรรมระหว่างเรียน   15 คะแนน 
  1.3 การท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  10 คะแนน 
  1.4 การจัดท ารายงานเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม 10 คะแนน 

  1.5 กิจกรรมฝึกการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 10 คะแนน 
  1.6 การทดสอบย่อยระหว่างภาค   15 คะแนน 
 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน 
  รวมคะแนนทั้งหมด          100 คะแนน 

 

การประเมินผล 

 ประเมินแบบอิงเกณฑ์ โดยตัดสินจากคะแนนรวมของการวัดผลดังนี้ 
  ได้คะแนนรวม  80 ขึ้นไป ได้ระดับผลการเรียน  A 
  ได้คะแนนรวม 75 – 79 ได้ระดับผลการเรียน  B+ 
  ได้คะแนนรวม 70 – 74  ได้ระดับผลการเรียน  B 
  ได้คะแนนรวม 65 – 69 ได้ระดับผลการเรียน  C+ 
  ได้คะแนนรวม 60 – 64  ได้ระดับผลการเรียน  C 
  ได้คะแนนรวม 55 – 59 ได้ระดับผลการเรียน  D+ 
  ได้คะแนนรวม 50 – 54 ได้ระดับผลการเรียน  D 
  ได้คะแนนรวมต่ ากว่า 50 ได้ระดับผลการเรียน  F 
  ไม่ส่งรายงาน/ขาดสอบ/ไม่ฝึกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ได้รับผลการเรียน I 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
 

สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ที่
ค่อนข้างถาวร และเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตาม
ธรรมชาติ สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ หรือความบังเอิญ  
 การจัดการเรียนรู้ (Learning Management) หมายถึง กระบวนการออกแบบกิจกรรมจัด 
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้และเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวก ชี้แนะ ให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถ
สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ คือ การมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ดังนั้นเพ่ือให้การ
จัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการและให้ครบ
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การก าหนดเนื้อหา     
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
 1. บอกความหมายของการเรียนรู้ และอธิบายลักษณะการเรียนรู้ กระบวนการเกิดการเรียนรู้ 
และปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
 2. บอกความหมายการสอน การเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ และอธิบายองค์ประกอบของ
การเรียนการสอน และจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนได้ 
 3. อธิบายกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน และหลักการจัดการเรียนรู้
ทั่วไปได้ 
 4. อภิปราย สรุปประเด็น และจัดกระท าข้อมูลเพ่ือน าเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักการเรียนรู้กับหลักการจัดการเรียนการสอน ลักษณะการสอนที่ดี และคุณสมบัติของครูที่ส่งเสริม
ให้การสอนมีประสิทธิภาพได้ 
 5. สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการ และความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ได้ 
 6. แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกระบวนการท างานกลุ่ม และมี
กระบวนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
 1. การเรียนรู้ 
  1.1 ความหมายของการเรียนรู้ 
  1.2 ลักษณะการเรียนรู้  
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  1.3 กระบวนการเกิดการเรียนรู้ 
  1.4 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
 2. การจัดการเรียนรู้ 
  2.1 ความหมายการสอนและการจัดการเรียนรู้ 
  2.2 ลักษณะการจัดการเรียนรู้ 
  2.3 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
  2.4 ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 
 3. ระบบการเรียนการสอน 
  3.1 ความหมายของระบบการเรียนการสอน 
  3.2 องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอน 
  3.3 รูปแบบระบบการเรียนการสอนของนักวิชาการต่างๆ 
  3.4 การน าระบบการเรียนการสอนไปใช้ 
 4. หลักการจัดการเรียนรู้ทั่วไป 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเรียนรู้กับหลักการจัดการเรียนรู้ 
 6. ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
 7. คุณสมบัติของครูที่ส่งเสริมให้การสอนมีประสิทธิภาพ 
 8. บทสรุป 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “การจัดการเรียนการสอนแบบไหน ที่นักศึกษาไม่ชอบ” 
 2. ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นความหมายของ การเรียนรู้ การสอน การเรียนการสอน 
และการจัดการเรียนรู้ 
 3. ครูอธิบายประกอบ Power point เรื่อง ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
 4. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน ระดมสมองอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่าง
หลักการเรียนรู้กับหลักการจัดการเรียนการสอน ลักษณะการสอนที่ดี และคุณสมบัติของครูที่ส่งเสริม
ให้การสอนมีประสิทธิภาพ โดยสรุปประเด็นที่ส าคัญลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 

 5. นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอน สรุปประเด็นที่ร่วมกันอภิปรายในข้อที่ 4 
ว่าประเด็นที่อภิปรายถูกต้องหรือไม่อย่างไร พร้อมเตรียมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 6. นักศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลการสรุปประเด็นหน้าชั้นเรียน 
 7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นอีกครั้ง 
 8. ครูอธิบายเพิ่มเติม ประกอบ Power point 
 10. นักศึกษาสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ และบอกถึงความส าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก พร้อมตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้ 
 1. กระดาษฟลิปชาร์ท 
 2. ปากกาเคมี 
 3. Power point เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 
 4. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
 5. แหล่งเรียนรู้: ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5) 

1. ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
2. อภิปราย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. สรุปประเด็นในกระดาษฟลิปชาร์ท 
4. สรุปองค์ความรู้ในสมุดบันทึก 
5. ตรวจค าตอบค าถามท้ายบทเรียน มีความสามารถ 

ในแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 

ด้านทักษะกระบวนการ 
(ข้อ4, 5 และ 6) 

อภิปราย สรุปประเด็นในกระดาษฟิปชาร์ท 
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
(ข้อ 6 ) 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กระบวนการ
ท างานกลุ่ม และความสามารถในการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
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บทที่ 1 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

 

 การเรียนและการสอน เป็นค าที่มักใช้คู่กันเรียกรวมกันว่า “การเรียนการสอน” ทั้งนี้เพราะค า
ทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ทั้งการสอนและการเรียนต่างเป็นกระบวนการที่เก่ียวเนื่องกัน การสอนเป็น
การตั้งใจกระท าให้เกิดการเรียนรู้ และการสอนที่ดีย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูผู้สอนเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ครูผู้สอนที่สอนอย่างมีหลักการ มีความรู้และมีทักษะ
จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีคุณค่า เป็นการประหยัดเวลาและป้องกันการสูญเปล่า 
ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งในด้าน ความหมาย ลักษณะ 
องค์ประกอบ หลักการสอน หลักการเรียนรู้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหลักการสอนกับหลักการ
เรียนรู้ เพ่ือจะน าไปปฏิบัติท าให้การสอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การสอนมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับเริ่มตั้งแต่ “การสอนที่เน้นบทบาทของ
ครูผู้สอน” แล้วจึงก้าวสู่ “การเรียนการสอน ซึ่งเน้นบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้” หลังจากนั้น
เมื่อเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาจึงได้ใช้ค าว่า “การจัดการเรียนรู้” เพ่ือให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ค านึงถึง หรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และได้ท ากิจกรรมตามที่ตนเองมีความถนัด มีความชอบ และตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ก็เพ่ือหวังให้ผู้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีความรู้ 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

การเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการเรียนรู้ 
  Webster's Third New International (http://www.merriam-webster.com/dictionary/ 
learning) ได้ให้ความหมายของค าว่า การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ เช่น 
การฝึกฝน การสอน หรือประสบการณ์บางอย่าง ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้หรือทักษะกระบวนการ    
(the activity or process of gaining knowledge or skill by studying, practicing, being 
taught, or experiencing something) 
  ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู้ ไว้ว่า เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ อย่างมีข้ันตอนหรือการใช้วิธีการต่างๆ ที่ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ด้านความรู้ ความเข้าใจใน
สาระต่างๆ ความสามารถในการกระท า การใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ รวมทั้งความรู้สึกหรือเจตคติ
อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้หรือการใช้วิธีการเรียนรู้ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู้ ไว้ว่า การที่ผู้เรียนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ หรือความช านาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการเข้ารับความรู้จากผู้สอน รับการฝึกอบรม หรือ
โดยประสบการณ์ 
  เสรี วงษ์มณฑา (2556) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรู้ ไว้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
3 ด้านคือ 1) ด้านสมอง (cognitive change) คือไม่รู้ได้รู้ ไม่เข้าใจได้เข้าใจ ไม่ตระหนักได้ตระหนัก 
2) ด้านความรู้สึก (affective change) คือไม่ชอบเป็นชอบ ชอบน้อยเป็นชอบมาก ชอบเป็นไม่ชอบ 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/
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เกลียดน้อยเป็นเกลียดมาก 3) ด้านพฤติกรรม (conative change) คือท าไม่เป็นกลายเป็นท าเป็น  
ท าไม่เก่งเป็นท าเก่ง ไม่เคยท าหันมาท า เคยท าอยู่แล้วเลิกท า เคยนานๆท าทีกลายเป็นท าบ่อยๆ 
  กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอันเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้และโดยปกติการเรียนรู้ของ
มนุษย์จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งที่ดีขึ้น เช่น จากไม่รู้เป็นรู้ 
จากท าไม่ได้เป็นท าได้ เป็นต้น 
 2. ลักษณะของการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้ท าให้เกิดลักษณะดังต่อไปนี้ 
  2.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เมื่อมีการเรียนรู้ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ ดังนี้ 
   2.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความเข้าใจ เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญา 
กล่าวคือ มีความรู้กว้างขึ้น มีความเข้าใจดีขึ้น เดิมไม่รู้ก็รู้ข้ึนมา 
   2.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะ เป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการกระท า เช่น      
มีความช านาญในการขับรถ การว่ายน้ า การตัดเย็บเสื้อผ้าได้มากขึ้น เป็นต้น 
   2.1.3 การเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม แนวความคิด แรงจูงใจ เป็นต้น 
  2.2 เกิดประสบการณ์หรือการฝึกหัด เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลของการ
เรียนรู้จะต้องเกิดจากการได้ประสบการณ์หรือการฝึกหัด เช่น การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา ไม่ได้มา
จากพันธุกรรมหรือสัญชาติญาณ เช่น การกระพริบตา เมื่อทราบว่าอะไรจะเข้าตาหรืออาการกระตุก
เมื่อเคาะที่สะบ้า ลักษณะอาการเหล่านี้ไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ส่วนการเล่นดนตรีหรือ
กีฬา จะเล่นได้เมื่อได้รับการฝึกฝน หรือฝึกหัดขึ้นมา 
  2.3 เกิดข้ึนในลักษณะค่อนข้างถาวร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้     
มักเกิดขึ้นช้าๆ และปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการลืม หรือจนกว่าจะมีการเรียนรู้ใหม่เข้าไปสอดแทรก
ความรู้เดิม ระยะเวลาที่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะถาวร เช่น การพิมพ์ดีด การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ เช่น อาการเหนื่อย อาการเจ็บปวด ไม่ใช่การเรียนรู้ 
 3. กระบวนการเกิดการเรียนรู้ 
  กระบวนการเกิดการเรียนรู้ อาจแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  3.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ การเรียนรู้ที่ต้องศึกษาค้นคว้า และท าความเข้าใจกับสิ่งที่
เรียนด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้อื่นมาคอยช่วยเหลือหรือแนะน าให้ 
  3.2 การเรียนรู้โดยมีครูสอน คือ การเรียนรู้ที่ต้องมีบุคคลเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางหรือ
อ านวยความสะดวกในการเรียนให้แก่ผู้เรียน ประสิทธิภาพของการเรียนรู้โดยวิธีนี้ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถและเทคนิคการสอนของครู นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ซึ่งหมายถึงวิธีการเรียนและความสามารถของผู้เรียน 
 4. ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีต้องอาศัยปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมหลายด้าน ในที่นี้ขอเสนอ 4 ด้านที่
ส าคัญๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
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  4.1 ตัวผู้เรียน 
   4.1.1 วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง การเจริญเติบโตเต็มที่สูงสุดในระยะใดระยะหนึ่ง
ที่พร้อมจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหมาะสมกับวัย เช่น เด็กที่สามารถเดินได้ในเวลาที่ควรจะเดิน พูดได้ว่า
เด็กมีวุฒิภาวะพร้อมที่จะเดินและเมื่อสอนให้เด็กเดินท่าต่างๆ เด็กก็ท าได้ เรียกว่า เด็กเกิดการเรียนรู้ 
ดังนั้น วุฒิภาวะจึงเป็นองค์ประกอบในตัวผู้เรียนอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
   4.1.2 ความพร้อม (Readiness) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีวุฒิภาวะทางกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ประสบการณ์เดิม และความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างบังเกิดผล 
ดังนั้น ถ้าผู้เรียนถูกบังคับให้เรียนในสิ่งที่ร่างกายยังไม่มีความพร้อมจะท าให้เกิดความคับข้องใจ     
และท าให้เกิดเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนสิ่งนั้น ดังนั้นครูควรมีกิจกรรมหรือวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความพร้อมที่จะเรียนได้ด้วยการน าเข้าสู่บทเรียนโดยสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประโยชน์ของ
การเรียน เมื่อผู้เรียนมีความสนใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนก็จะท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียน 

   4.1.3 ประสบการณ์เดิม (Experience) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจ า   
ซึ่งอาจจะเป็นแนวความคิดรวมหรือองคค์วามรู้ ดังนั้นผู้ที่มีประสบการณ์มากก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้
สิ่งต่างๆ ได้มาก เร็ว และดีกว่าผู้ที่มีประสบการณ์น้อย ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมีผลต่อการเรียนรู้ 
เพราะในการเรียนรู้ผู้เรียนจ าเป็นจะต้องน าความรู้เดิมที่เก็บสะสมไว้เข้ามาช่วยในการตีความเพ่ือความ
เข้าใจความรู้ใหม่ได้ดีขึ้น 
   4.1.4 อายุ (Age) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงหรือ  
ตัวเลขที่บอกอายุของร่างกาย โดยวัดจากสมรรถภาพของร่างกาย นักจิตวิทยาพบว่ายิ่งอายุมากข้ึน
ความสามารถในการเรียนรู้จะยิ่งลดลง นั่นคือความสามารถในการเรียนรู้ถึงขีดสูงสุดเมื่ออายุ 20–35 ปี 
หลังอายุ 35 ปีไปแล้วความสามารถในการเรียนรู้จะลดลงเรื่อยๆ 
   4.1.5 แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมในการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้น คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่
เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ล้มเลิกการกระท าก่อน
บรรลุเป้าหมาย แรงจูงใจจึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ดี ผู้เรียนบางคนอาจเรียนรู้ 
ได้ดีแต่ไม่เต็มตามความสามารถของเขาท้ังนี้อาจเป็นเพราะขาดแรงจูงใจ ดังนั้นการเรียนรู้จะได้ผลดี 
ถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียน 
   4.1.6 ระดับสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ) หมายถึง ความสามารถทาง  
เชาว์ปัญญาหรือความสามารถภายในตัวบุคคลที่พิจารณาได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก ที่มีความ
คล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกต้อง ในการคิดแก้ปัญหาและการปรับตัว ผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูงจะมี
ความสามารถในการเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ที่มีระดับสติปัญญาต่ า 
   4.1.7 อารมณ์ (Emotion) หมายถึง การแสดงออกของภาวะจิตใจที่ได้รับการกระทบหรือ
กระตุ้นให้เกิดมีการแสดงออกต่อสิ่งที่มากระตุ้น จ าแนกออกได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ 1) อารมณ์สุข คือ 
อารมณ์ท่ีเกดิขึ้นจากความสบายใจ หรือได้รับความสมหวัง และ 2) อารมณ์ทุกข์ คือ อารมณ์ที่เกิดข้ึน
จากความไม่สบายใจ หรือได้รับความไม่สมหวัง ผลแห่งอารมณ์จะท าให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจาก
ปกติและจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมและความรู้สึกตามอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน ดังนั้น ผู้ที่มีอารมณ์
ปกติจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มีอารมณ์ไม่ม่ันคงหรือมีความกระวนกระวายใจ วิตกกังวล 
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   4.1.8 สภาพร่างกาย (Physical condition) หมายถึง สภาวะของร่างกายที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันอาจมีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างปกติ หรือมโีรคภัยไข้เจ็บหรือความทุพพลภาพ 
ดังนั้น ผู้มีสภาพร่างกายปกติก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น หูหนวก 
ตาบอด เป็นใบ้ มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ฯลฯ ถ้ายิ่งมีความบกพร่องมากขึ้นเท่าใดความสามารถใน     
การเรียนรู้ก็จะน้อยลงเท่านั้น 
  4.2 บทเรียน 
   4.2.1 ความยากง่ายของบทเรียน บทเรียนที่ง่ายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วกว่า
บทเรียนที่ยาก 
   4.2.2 ความยาวของบทเรียน บทเรียนที่มีความยาวมากย่อมท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ช้า
กว่าบทเรียนที่มีความสั้นกว่า 
   4.2.3 การมีความหมายของบทเรียน บทเรียนที่มีความหมายจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้
ดีกว่าบทเรียนที่ไม่มีความหมาย 
  4.3 วิธีการจัดการเรียนรู้ 
   4.3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว      
ถ้าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
   4.3.2 การใช้เครื่องล่อใจ เช่น การให้รางวัล การแข่งขัน ฯลฯ จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความปรารถนาที่จะเรียนและสนใจการเรียนดีขึ้น 
   4.3.3 การแนะแนวในการเรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ดีขึ้นถ้าได้รับการแนะแนวที่
ถูกต้องเหมาะสม กล่าวคือ ไม่มากเกินไป เพราะจะท าให้ผู้เรียนไม่เป็นตัวของตัวเอง และไม่น้อย
เกินไป เพราะจ าท าให้ผู้เรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
   4.3.4 การส่งเสริมให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ เช่น การเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับ
ประสบการณ์ใหม่ หรือการให้ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน จะท าให้การเรียนรู้คงทนถาวรยิ่งขึ้น 
   4.3.5 ช่วงเวลาในการเรียน ถ้าจัดให้ผู้เรียนได้เรียนในช่วงก่อนพักกลางวันจะช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนในตอนบ่าย 
   4.3.6 การฝึกฝน เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แล้ว มีโอกาสฝึกฝนหรือกระท าช้ าๆ อยู่เสมอ     
จะท าให้การเรียนรู้สิ่งนั้นมีความม่ันคงถาวร 
  4.4 สภาพแวดล้อมทางการเรียน 
   4.4.1 สภาพแวดล้อมทางจิตวิทยา (Psychological Environmental) หมายถึง สภาพ
หรือบรรยากาศทางด้านจิตใจที่ผู้เรียนรู้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง มีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน และมีความรักความศรัทธาต่อผู้สอน ตลอดจนมีอิสระในความกล้าแสดงออกอย่างมีระเบียบวินัย
ในชั้นเรียน เช่น บรรยากาศในห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน ฯลฯ ถ้าเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
   4.4.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมต่างๆ 
ที่ไม่มีชีวิตภายในห้องเรยีนมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน เชน่ กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี แสงสว่าง อุณหภูมิ 
ความสะอาด ความเป็นระเบียบของห้องเรียน ฯลฯ สภาพแวดล้อมท่ีดีท าให้ผู้เรียนสบายใจ สบายกาย
ในการเรียน การเรียนรู้จะดีขึ้น 
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การจัดการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการสอนและการจัดการเรียนรู้  
  1.1 ความหมายของการสอน (Teaching) 
   Webster's Third New International (http://www.merriam-webster.com/ 

dictionary/ learning) ได้ให้ความหมายของค าว่า การสอน (Teaching) หมายถึง การกระท า     
การฝึกฝน หรือการออกแบบกิจกรรม ของครูหรือบุคคลใดบุคลหนึ่งเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้   
(the act, practice, or profession of a teacher; something that is taught: the ideas and 
beliefs that are taught by a person, religion, etc.) 
   Moore (2007) ได้ให้ความหมายของค าว่า Teaching หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู
และผู้เรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (interaction of teacher and students. They 
participate for their mutual benefits. Both have their own objective and target is to 
achieve them) 
   บุญชม ศรีสะอาด (2541). ได้ให้ความหมายของ การสอน ไว้ว่า เป็นการด าเนินการของ
ผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะท ากิจกรรมที่อาศัยกระบวนการของสมอง เช่น ฟัง 
อ่าน พูด เขียน โยงสัมพันธ์ เปรียบเทียบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
   อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) ได้ให้ความหมายของ การสอน ไว้ว่า เป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนด ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอน 
   กล่าวโดยสรุป การสอน หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างครูผู้สอนกับ
ผู้เรียน เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน โดยครูผู้สอนเป็น  
ผู้รวบรวมความรู้แล้วจัดกิจกรรม หรือประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
  1.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ 
   Webster’s Third New International (http://www.merriam-webster.com/ 
dictionary/learning) ได้ให้ความหมายของค าว่า การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กิจกรรมหรือ
กระบวนการ เช่น การฝึกฝน การสอน หรือประสบการณ์บางอย่างที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้หรือ
ทักษะกระบวนการ (The activity or process of gaining knowledge or skill by studying, 
practicing, being taught, or experiencing something; the activity of someone who 
learns) และ การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการของบุคคลใดบุคลหนึ่งที่ท าการ
ออกแบบการกระท าหรือกระบวนการเพ่ือการด าเนินงาน (The people who make decisions 
about a business, department, sports team, etc.; the act or process of deciding how 
to use something) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการออกแบบกิจกรรมหรือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้หรือทักษะกระบวนการ 
 
 
 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/
http://www.merriam-webster.com/%20dictionary/learning)%20ได้
http://www.merriam-webster.com/%20dictionary/learning)%20ได้
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   ประกาศิต อานุภาพแสนยากร (2556) ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า 
เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการ ความถนัด และความแตกต่าง
ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยผู้เรียนมีบทบาทและมี
ความส าคัญมากท่ีสุดในชั้นเรียน เป็นผู้ลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง สามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) ได้ให้ความหมายของ การจัดการเรียนรู้   
ไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนบทบาทครูผู้สอนจากผู้บรรยายมาเป็นคณะครูร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Pedagogy) ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Instructor) และเสนอแนะเครื่องมือ    
การเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านวิธีการต่าง ๆ ให้เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง น าความรู้     
ทีไ่ด้มาแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในห้องเรียน ซึ่งเรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า Active Learning    ที่
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

   กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้และเป็นผู้คอยอ านวยความสะดวก ชี้แนะ ให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถสรุป  
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   จากความหมายของ การสอน และ การจัดการเรียนรู้ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสอน     
มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับเริ่มตั้งแต่ “การสอนที่เน้นบทบาทของครูผู้สอน” ซึ่งเราใช้      
ค าว่า “การสอน (Teaching)” หรือ “การเรียนการสอน (Learning and teaching)” แล้วจึงก้าวสู่ 
“การเรียนการสอน ซึ่งเน้นบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้” หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคปฏิรูป
การศึกษาจึงได้ใช้ค าว่า “การจัดการเรียนรู ้(Learning Management)” เพ่ือให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ค านึงถึง หรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และได้ท ากิจกรรมตามที่ตนเองมีความถนัด มีความชอบ และตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ก็เพ่ือหวังให้ผู้เรียนได้ส าเร็จการศึกษาและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
มีความรู้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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 2. ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ 
  จากความหมายของการจัดการเรียนรู้ดังสรุปข้างต้น สามารถให้ข้อสังเกตของลักษณะของ
การจัดการเรียนรู้ ได้ 3 ประการ ดังนี้ 
  2.1 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน การจัดการ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามล าดับขั้นตอนเพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ในการจัดการเรียนการสอนถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่งนิ่งคือไม่เกิดการเคลื่อนไหวทั้งทางกาย 
วาจา และทางปัญญา เช่น ครูอาจยืนบอกท้ังชั่วโมงโดยผู้เรียนได้ยินเสียงครู แต่ไม่ได้รับรู้และเกิด
ประสบการณ์ใหม่ ผู้เรียนอาจท าเลขหรือคัดเขียนไปทั้งชั่วโมงตามบุญตามกรรมโดยครูนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะครู 
พฤติกรรมลักษณะนี้เรียกว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนไม่จัดเป็นการจัดการเรียนรู้ 
   แต่ถ้าครูผู้สอนและผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการร่วมมือกันและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กัน ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด การเขียน การทดลอง การคิด การสร้างงานศิลปะ 
การตัดสินใจ การแก้ปัญหาฯลฯ โดยที่ครูผู้สอนเป็นผู้จัดสถานการณ์และสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
ตลอดจนได้รับประสบการณ์ใหม่ พฤติกรรมลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการจัดการเรียนรู้ 
  2.2 การจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้เพ่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบ่งออกเป็น      
3 ด้าน ได้แก่ 
   2.2.1 ด้านพุทธิพิสัย หรือด้านความรู้ความคิด เป็นด้านที่ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงาม
ทางสติปัญญา เกิดการพัฒนาขึ้นจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจ คิดไม่เป็นมาเป็นมีความรู้ ความเข้าใจ  
มีความคิดและคิดเป็น เช่น จากการอ่านเขียนไม่ได้ไม่เป็น มาเป็นอ่านออกเขียนได้ แสดงความเห็นได้ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ ประเมินค่าและวิจารณ์ได้ เป็นต้น 
   2.2.2 ด้านเจตคติ หรือด้านจิตพิสัย เป็นด้านที่เกี่ยวกับความรู้เห็นคุณค่า ความดี ความงาม 
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านนี้ เช่น รู้สึกซาบซึ้งในบทกลอนที่ได้ฟังได้อ่าน เห็นคุณค่าของการใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง เกิดการยอมรับที่จะช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี เห็นคุณค่าความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นต้น 
   2.2.3 ด้านทักษะ หรือด้านทักษะพิสัย เป็นความสามารถกระท าได้ ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
ตามวัย เช่น สามารถว่ายน้ าได้ พิมพ์ดีดได้ ร้อยมาลัยได้ วาดภาพได้ โยนลูกบอลได้ ฟัง พูด อ่าน 
เขียนได้ เป็นต้น ผู้เรียนจะเกิดทักษะถ้าได้รับการฝึกฝนบ่อยๆ 
   ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้จึงต้องตั้งจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน มิใช่
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว จึงจะถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ตลอดจนมุ่งให้ผู้เรียน
สามารถน าประสบการณ์ใหม่ไปใช้ได้ 
  2.3 การสอนจะบรรลุจุดประสงค์ได้ดีต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของครูผู้สอน การสอน
จะบรรลุผลตามจุดประสงค์ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของครูผู้สอนทั้งด้านวิชาการ 
วิชาชีพ ทักษะและเทคนิคการสอนเป็นส าคัญ กล่าวคือ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ดี (ศาสตร์) เช่น ความรู้
เกี่ยววิธีการสอน หลักการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้ ฯลฯ และมีเทคนิคการสอนดี (ศิลป์) 
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  ดังนั้นสรุปได้ว่า ลักษณะของการจัดการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูผูส้อนกับผู้เรยีน มีเป้าหมายหรือจุดประสงค์การเรยีนรู้ และการจัดการเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จ
ได้ดีถ้าครูผู้สอนรู้จักศาสตร์และศิลป์ของการจัดการเรยีนรู ้
 3. องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ 
  จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนมีองค์ประกอบที่ส าคัญที่ควรท าความเข้าใจ ดังนี้ 
  3.1 ครูผู้สอน หรือผู้สอน (Teacher) คือผู้จัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งถือว่าครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีขาดไม่ได้ ดังนั้นบุคลิกภาพและ
ความสามารถของครูผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรู้จัก
เลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
  3.2 ผู้เรียน หรือนักเรียน (Learner/Student) เป็นองค์ประกอบส าคัญเท่ากับครูผู้สอน 
เนื่องจากความส าเร็จในการศึกษาของผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น 
ครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้ที่ท าหน้าที่แนะแนวและจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า มีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนให้มากท่ีสุด 

  3.3 หลักสูตร (Curriculum) หมายถึง มวลประสบการณ์ที่โรงเรียนที่จัดให้ผู้เรียนได้รับ  
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่พึงปรารถนาทั้งพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมต่างๆ โดยหลักสูตรจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ คือ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผล 
  3.4 วิธีการจัดการเรียนรู้ (Learning Management Method) วิธีการที่ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาวิชา สื่อการเรียนการสอน 
และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ 
  3.5 สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ (Instruction media and Resources) 
   สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือน าความรู้ในลักษณะต่างๆ 
จากครูผู้สอนไปยังผู้เรียนให้เข้าใจได้รวดเร็วข้ึน ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอน หมายรวมถึง วัตถุ สิ่งของ 
บุคคล ตลอดจนเทคนิคและวิธีการซึ่งสามารถเป็นตัวกลางท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ 
   แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการ 
และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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  3.6 การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation)  
   การวัดผล หมายถึง กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ที่มีความหมาย
แทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของสิ่งที่วัด โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพหารายละเอียดสิ่งที่วัดว่า 
มีจ านวนหรือปริมาณเท่าใด เช่น การวัดความรู้ความจ ารายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้
แบบทดสอบ ได้คะแนนออกมาเป็นตัวเลข 
   การประเมินผล หมายถึงกระบวนการที่กระท าต่อจากการวัดผล เป็นวินิจฉัยตัดสิน    
ลงสรุปคุณค่าที่ได้จากการวัดผลอย่างมีกฎเกณฑ์ และมีคุณธรรม เพ่ือพิจารณาตัดสินใจว่าสิ่งนั้นดีหรือ
เลว เก่งหรืออ่อน ได้หรือตก เป็นต้น 
  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจะบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่นั้น ครูผู้สอนสามารถ
ทราบได้จากการประเมินผล ซึ่งการประเมินผลผลจะต้องประเมินทั้งผู้เรียนและระบบการเรียนการสอน
ของครูผู้สอนว่าเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องตรงไหน เพ่ือที่จะได้ท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การจัดการ
เรียนการสอนได้ผลสมบูรณ์ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 4. ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต้องอาศัยพ่ึงพาซึ่งกันและ
กันโดยการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการน าหลักสูตรเข้าสู่ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามท่ี
หลักสูตรก าหนดไว้ ในขณะเดียวกันการเรียนรู้ของผู้เรียนถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้จึงมีความส าคัญดังนี้ 
  4.1 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เร็วขึ้น จุดมุ่งหมายของการ
จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียน 3 ประการ คือ ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่มีการวางแผนไว้อย่างมีเป้าหมายย่อมจะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  4.2 การจัดการเรียนรู้ช่วยให้จุดมุ่งหมายของการศึกษาบรรลุผล จุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงต้อง
ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน ใช้เทคนิคการสอน และใช้จิตวิทยาเพ่ือช่วยให้    
การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
  4.3 การจัดการเรียนรู้ช่วยพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนส าคัญข้ันหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร คือในขั้นการน าไปใช้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ที่ส าคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงตัวครูผู้สอนจากเป็นครูผู้สอนมาเป็นผู้ชี้น าผู้เรียนให้เป็นคนดี 
เข้าถึงองค์ความรู้ มีความสามารถในการคิด น าความรู้มาแก้ปัญหา เมื่อพฤติกรรมการสอนของ
ครูผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเปลี่ยนก็นับได้ว่าการจัดการเรียนรู้ได้ช่วยพัฒนาหลักสูตร 

  4.4 การจัดการเรียนรู้เป็นการสร้างแบบอย่างให้กับผู้เรียนในการคิด การท า ครูผู้สอนมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นอย่างมากท้ังด้านวาจา ความคิด บุคลิกภาพและความประพฤติ 
การกระท าของครูผู้สอนจะอยู่ในสายตาผู้เรียนตลอดเวลา ผู้เรียนจะเลียนแบบครูผู้สอนโดยไม่รู้สึกตัว 
ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้ผู้เรียนซึมซับสิ่งที่ดีจากตัวครูผู้สอน 



14 

  4.5 การจัดการเรียนรู้เป็นการเสริมสร้างความรู้ ครูผู้สอนเป็นผู้ชี้น าหรือแนะแนวทางให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยการสังเกต ส ารวจ ทดลอง วิเคราะห์จนพบค าตอบ ซึ่งเป็นวิธีการให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
  4.6 การจัดการเรียนรู้พัฒนาความเป็นมนุษย์ในทุกด้าน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 ได้เน้นให้การจัดการเรียนรู้ต้องพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ เพ่ือพัฒนาบุคคลให้เป็น 
“มนุษย์ที่สมบูรณ”์ โดยคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพนี้จะท าให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข มีความเท่าเทียมกัน 
เจริญก้าวหน้าทันโลก แข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคมมีความสุข มีงานท า รวมถึง
สามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ระบบการเรยีนการสอน (Instructional System) 
 1. ความหมายของระบบการเรียนการสอน  
  สมคิด สร้อยน้ า (2542) ได้ให้ความหมายของ ระบบการเรียนการสอน ไว้ว่า เป็นการจัด
องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของ ระบบการเรียนการสอน ไว้ว่า เป็นการจัดกลุ่ม
ของกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องเพ่ือน าไปสู่ความเป็นระเบียบและจุดมุ่งหมายเดียวกัน 

  อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) ได้ให้ความหมายของ ระบบการเรียนการสอน ไว้ว่า เป็นการจัด
องค์ประกอบของการสอนไว้อย่างมีล าดับขั้นตอนและมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือสะดวกต่อการน าไปสู่
จุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่ได้ก าหนดไว้  
  กล่าวโดยสรุป ระบบการเรียนการสอน หมายถึง การจัดองค์ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความสัมพันธ์กัน เพ่ือสะดวกต่อการน าไปสู่จุดหมายปลายทางของการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้    
การจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบ จะท าให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา และกิจกรรมการเรียนการสอนส าเร็จตามเป้าหมายและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องศึกษาเรื่องของระบบการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือยึดเป็นแนวทางใน     
การจัดการเรียนการสอน 
 2. องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอน 
  องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้ 
  2.1 ข้อมูลสู่การสอน (Input) ได้แก่ การวางแผนการสอนทั้งด้านจุดประสงค์การสอน 
เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล แล้วเขียนเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ 
  2.2 กระบวนการสอน (Process) เป็นขั้นด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่เขียนไว้ 
นับตั้งแต่ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการสอน และขั้นสรุป ในขั้นนี้หัวใจส าคัญอยู่ที่การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
เมื่อด าเนินการสอนแล้วต้องมีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
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  2.3 ผลการสอน (Output) เป็นขั้นการประเมินผลพฤติกรรมผู้เรียนว่าเกิดผลสัมฤทธิ์มาก
น้อยเพียงใด หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแล้ว โดยน าผลการวัดมาประเมิน ถ้าผู้เรียน
บรรลุผลตรงตามจุดประสงค์ก็แสงว่าการจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 
  2.4 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นขั้นการวิเคราะห์ผลหรือย้อนกลับมาพิจารณาว่าใน
การจัดการเรียนการสอนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง มีปัญหาประการใด โดยพิจารณาจากผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนไม่บรรลุผลตามจุดประสงค์ก็จ าเป็นต้องพิจารณาหาสาเหตุว่ามี
ข้อบกพร่องในจุดใดแล้วปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปใช้ 
  องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอนทั้ง 4 จะเก่ียวเนื่องสัมพันธ์กันโดยตลอด การ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งจะมีผลต่อองค์ประกอบอื่น และข้อบกพร่องของ
องค์ประกอบหนึ่งก็จะส่งผลให้องค์ประกอบอื่นบกพร่องด้วย ดังนั้นการเรียนการสอนจะบรรลุผล
ส าเร็จหรือไม่จะขึ้นอยู่กับทุกองค์ประกอบเกี่ยวข้องกัน ดังแสดงในภาพที่ 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 องค์ประกอบของระบบการเรียนการสอน  
ที่มา: อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) 

 

 3. รูปแบบระบบการเรียนการสอนของนักการศึกษาต่างๆ 
  รูปแบบระบบการเรียนการสอนของนักศึกษามีหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นหลัก
ในการจัดการเรียนการสอน หรือใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนได้ ในที่นี้จะ
ขอกล่าวถึงรูปแบบและระบบการเรียนการสอน 3 รูปแบบได้แก่ 
  3.1 ระบบการเรียนการสอนของ Klausmeier & Ripple (1971) ได้ก าหนดองค์ประกอบ
ของระบบการเรียนการสอนไว้ 7 ส่วน  
   3.1.1 การก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
   3.1.2 การพิจารณาความพร้อมของผู้เรียน 
   3.1.3 การจัดเนื้อหาวิชา วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ 
   3.1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   3.1.5 การด าเนินการสอน 
   3.1.6 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
   3.1.7 สัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน 
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   ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของระบบการเรียนการสอนของ Klausmeier & Ripple แสดง
ดังภาพที่ 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 ระบบการเรียนการสอนของ Klausmeier & Ripple  
ที่มา: Klausmeier & Ripple (1971) 

 

  3.2 ระบบการเรียนการสอนของ Brow & others (1977) เป็นระบบการเรียนการสอนที่
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยพิจารณาถึงแนวทางและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือที่ครูผู้สอน
จะได้จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 
Brow & others ได้ก าหนดองค์ประกอบไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
   3.2.1 วัตถุประสงค์และเนื้อหา 
   3.2.2 การจัดประสบการณ์การเรียน 
   3.2.3 การจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
   3.2.4 บุคลากร 
   3.2.5 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
   3.2.6 สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
   3.2.7 การประเมินผลและการปรับปรุง 
   ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของระบบการเรียนการสอนของ Brow & others แสดงดังภาพที่ 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4 ระบบการเรียนการสอนของ Brow & others  
ที่มา: Brow & others (1977) 
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  3.3 ระบบการเรียนการสอนของ Gerlach & Ely (1980) เป็นระบบการเรียนการสอนที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายทั่วไป มีองค์ประกอบ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
   3.3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ 
   3.3.2 การก าหนดเนื้อหา 
   3.3.3 การประเมินผลพฤติกรรมเบื้องต้น 
   3.3.4 การก าหนดกลยุทธ์ของวิธีการจัดการเรียนการสอน 
   3.3.5 การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
   3.3.6 การก าหนดเวลาเรียน 
   3.3.7 การจัดสถานที่เรียน 
   3.3.8 การเลือกสรรทรัพยากร 
   3.3.9 การประเมินผล 
   3.310 การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับ  
   ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องของระบบการเรียนการสอนของ Gerlach & Ely แสดงดังภาพที่ 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.5 ระบบการเรียนการสอนของ Gerlach & Ely  
ที่มา: Gerlach & Ely (1980) 

 

 4. การน าระบบการเรียนการสอนไปใช้ 
  เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรได้น าแนวความคิดเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบไปใช้ให้ได้ผลอย่างเต็มที่ โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  4.1 ก่อนการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรได้เตรียมการเรียนการสอนทุกครั้ง โดยเตรียมตาม
หัวข้อที่ก าหนดไว้ในระบบการเรียนการสอน ได้แก่ 
   4.1.1 ศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นของผู้เรียนว่ามีความสามารถทางสติปัญญา  
ความถนัด ความสนใจ ประสบการณ์เดิมอย่างไร โดยศึกษาจากระเบียนสะสม การสัมภาษณ์ การให้ท า
ข้อทดสอบ ฯลฯ 
   4.1.2 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน ควรเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ให้มีครบพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ โดยศึกษาหลักสูตรและ
คู่มือการเรียนการสอน 
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   4.1.3 จัด เลือก เนื้อหาสาระที่จะจัดการเรียนการสอน ค้นคว้าหารายละเอียดให้ครบ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด จัดเลือกและล าดับขั้นตอนของเนื้อหาให้สอดคล้องกับเวลา สภาพการณ์และ
ผู้เรียน 
   4.1.4 พิจารณาเลือกใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับเวลา ผู้เรียน สภาพแวดล้อม และจุดประสงค์การเรียนการสอน 
   4.1.5 จัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกิจกรรม 
   4.1.6 จัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางการเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ป้ายนิเทศ  
แหล่งวิทยาการ ห้องสมุด ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
   4.1.7 ก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การสอน 
   4.1.8 เขียนขึ้นเป็นแผนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
การด าเนินการเรียนการสอน 
  4.2 ระหว่างการเรียนการสอน ควรด าเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียน 
การสอนที่ก าหนดไว้เป็นล าดับขั้น ดังนั้น 
   4.2.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เร้าความสนใจและเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนโดยใช้เวลา 
ไม่มากนัก ไม่ควรเกิน 10% ของเวลาที่ใช้สอนทั้งหมด 
   4.2.2 ขั้นด าเนินการเรียนการสอน อาจด าเนินการเรียนการสอนเป็นหมู่ทั้งชั้น เมื่อ
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจดีแล้ว ควรได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถเป็น
ส่วนรวมและเป็นรายบุคคล จะด าเนินการเรียนการสอนเป็นรูปแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่น ามาใช้ โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น สนใจ และเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  
ในขั้นนี้ครูผู้สอนต้องมีทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี 
   4.2.3 ขั้นสรุปและวัดผล เป็นการย้ าความเข้าใจและสรุปทบทวนความรู้ความเข้าใจที่ได้
เรียนมาท้ังหมด ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการน าหลักการที่ได้เรียนไปใช้ เมื่อสรุปแล้วต้องท าการวัดผล
หลังการเรียนการสอน โดยอาจถามค าถาม ให้ท าแบบทดสอบ ให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติม และอาจมี
การสั่งงานเพ่ือประโยชน์ในการสอนครั้งต่อไป 
  4.3 หลังการเรียนการสอน หลังจากท่ีได้ด าเนินการสอนและวัดผลหลังการเรียนการสอน
แล้ว ควรได้ประเมินผลการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่เพียงใด มีสิ่งใดควร
จะได้รับการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ ไปประกอบหรือปรับปรุงการเรียนการสอนที่จะมี
ขึ้นในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นจากที่กล่าวมาสรุปได้ดังภาพที่ 1.6 
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ภาพที่ 1.6 วิธีการน าระบบการเรียนการสอนไปใช้จัดการเรียนการสอน 
ที่มา: อาภรณ์ ใจเที่ยง. (2550) 

 

หลักการจัดการเรียนรู้ทั่วไป 
 การจัดการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งจะต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันในการก าหนดบทบาทของครูผู้สอนที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้
ประสบความส าเร็จ การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีจะต้องมี
หลักการพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมพื้นฐานของครู ได้แก่ 
  1.1 ครูต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตรเป็นอย่างดี เช่น หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร 
รวมทั้งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และประเมินผล 
  1.2 ต้องมีความรู้เรื่องปรัชญาการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นตัวก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา 
  1.3 ต้องมีความรู้ในเรื่องเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดีและลึกซึ้ง ตามระดับของผู้เรียน 
ครูผู้สอนจึงต้องศึกษาเล่าเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 
  1.4 ต้องมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ดี ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และต้องมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอน 
ครูผู้สอนจึงต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้ตามสถานการณ์นั้นๆ 
 2. การศึกษาเนื้อหาบทเรียน เป็นการศึกษาเนื้อหาวิชาที่จะน ามาจัดการเรียนรู้ ซึ่งปรากฏอยู่
ในหลักสูตร เป็นเนื้อหาเรื่องอะไร มีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมอะไรบ้าง มีวัตถุประสงค์กว้างๆ 
อย่างไรและค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  2.1 การจัดล าดับเนื้อหาควรให้มีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน 
  2.2 เนื้อท่ีน ามาจัดการเรียนรู้ควรเกี่ยวข้องกับสังคม ชีวิตความเป็นอยู่และพฤติกรรมปฏิบัติ
ของผู้เรียน 
 3. การวินิจฉัยผู้เรียน เป็นขั้นการศึกษาและท าความรู้จักผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  3.1 ความรู้เดิม ระดับสติปัญญา ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน 
  3.2 ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับใด 
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  3.3 ความพร้อมในการเรียน เช่น ความพร้อมทางร่างกาย สติปัญญา ความพร้อมในความรู้
พ้ืนฐาน 
  3.4 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา 
  ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่า ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนเพียงใด มีความถนัดความสนใจ
อย่างไร มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะเรียนหรือไม่ เพ่ือจะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
สอดคล้องเหมาะสมและบังเกิดผลดีได้อย่างเต็มที่ 
 4. การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ครูผู้สอนจะต้อง
พิจารณาว่าหากผู้เรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วผู้เรียนจะแสดงอะไรหรือท าอะไร ให้ครูสังเกตได้ว่า
ผู้เรียนเข้าใจน าความรู้ที่ได้จากการเรียนมาฝึกปฏิบัติได้ ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงความสามารถของ
ผู้เรียนส่วนใหญ่ว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินว่าผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ การก าหนดจุดประสงค์จะก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยพิจารณาจาก 
  4.1 ผู้เรียนมีความสามารถเพียงใด ท าอะไรได้บ้าง 
  4.2 ความสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา 
  4.3 ความสอดคล้องกับจิตวิทยาการศึกษา เช่น จิตวิทยาการเรียนรู้ว่าผู้เรียนเรียนอย่างไร 
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบ้าง 
  4.4 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ควรเรียงล าดับให้สอดคล้องกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
และเนื้อหาวิชา โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเรียนรู้อะไร แสดงออกอย่างไร อะไรควรรู้ ตามล าดับก่อนหลัง 
 5. การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากท่ีได้ศึกษาเนื้อหาวิชา วินิจฉัยผู้เรียน และก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว ก็เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ที่ก าหนดไว้ โดยถือหลักว่ากิจกรรมการเรียนรู้นั้นๆ จะต้องเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา ลักษณะ
ของผู้เรียนและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  การก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้จะต้องพิจารณาเนื้อหาและกิจกรรมว่าจะให้
ผู้เรียนเรียนรู้อะไร ท าอะไรได้บ้าง วิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธีจะเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
ที่ไม่เหมือนกัน ครูผู้สอนจะต้องเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหา หลังจากการประเมิน
ผู้เรียนก่อนเรียนบทเรียน การเลือกรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จะต้องยึดหลักการ ดังนี้ 
  5.1 จะต้องเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สามารถช่วยให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายและให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้มากท่ีสุด 
  5.2 ควรจะได้เลือกสื่อการสอนเพ่ือที่จะช่วยให้เนื้อหา บทเรียน ง่ายต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  5.3 จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากที่สุด 
  5.4 พยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ มาใช้อยู่เสมอ 
 6. การประเมินผล เป็นขั้นการตัดสินผลจากข้อมูลและการวัดพฤติกรรมของผู้เรียน จะท าให้
ทราบในประเด็นต่อไปนี้ 
  6.1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นไปตามท่ีมุ่งหวังไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ หลังจากท่ี
ผู้เรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ไปแล้ว 
  6.2 ข้อมูลจากกการประเมินผลนอกจากจะท าให้ทราบว่าการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้หรือไม่เพียงใดแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างหลกัการเรียนรู้กับหลักการจัดการเรียนรู้ 
 หลักการเรียนรู้กับหลักการจัดการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กัน ถ้าครูผู้สอนเข้าใจหลักการเรียนรู้ก็
จะจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันได้ การจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงหลักจิตวิทยาในการเรียนรู้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้สะดวกง่ายดายขึ้น และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึง
ต้องน าหลักการเรียนรู้มาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดังจะเปรียบเทียบให้เห็นความสัมพันธ์
ของหลักการเรียนรู้และหลักการจัดการเรียนรู้ดังแสดงตารางที่ 1.1 

 
ตารางที่ 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเรียนรู้กับหลักการจัดการเรียนรู้ 
 

หลักการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ 
1. ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี เมื่อเขามี
วุฒิภาวะถึงระดับและมีความพร้อมท่ีจะ
เรียนท้ังด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ 
และสังคม 

1. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวุฒิภาวะและความพร้อม
ของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนยังไม่พร้อมจ าเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมให้ผู้เรียนก่อน ควรได้ส ารวจความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ส ารวจความสามารถและ
ทักษะต่างๆ ถ้ายังขาดหรือบกพร่องก็ต้องซ่อมเสริมพื้นฐาน
ท่ีจ าเป็นเสียก่อน 

2. ผู้เรียนจะเรียนได้ดี เมื่อเขาเรียนอย่างมี
เป้าหมาย และรู้ขอบข่ายโครงสร้างของ
เนื้อหาท่ีเรียน 

2. จัดการเรียนรู้โดยแจ้งจุดประสงค์การเรียนและขอบข่าย
เนื้อหาท่ีเรียน ให้ผู้เรียนได้ทราบอย่างชัดเจน 

3. ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าเขามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างแท้จริง 
(Active Participation) และได้ใช้ประสาท
สัมผัสหลายด้านรวมกัน 

3. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า (Learning by 
doing) ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

4. ผู้เรียนจะเรียนได้ดีถ้าเขาได้เรียนเนื้อหา
ท่ีละน้อยจากง่ายไปหายาก จากส่วนรวมไป
ส่วนย่อย และเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนย่อยเหล่านั้น 

4. จัดการเรียนรู้โดยจัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ให้
ผู้เรียนได้เห็นโครงร่างทั้งหมดก่อนรายละเอียด และโยง
ความสัมพันธ์ของรายละเอียดเหล่านั้น 

5. ถ้าผู้เรียนได้เรียนในสิ่งท่ีตนถนัด ตรงกับ
ความสามารถและความสนใจ จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ได้ดี 

5. จัดการเรียนรู้โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
พยายามอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ ความสนใจ
ของผู้เรียนแต่ละคน ช่วยเหลือผู้ท่ีเรียนช้าให้เรียนได้ทันผู้ท่ี
เรียนปานกลาง 

6. ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมเป็น
พื้นฐานในการเรียนเรื่องใหม่ได้สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น ถ้าผู้เรียนได้เรียนในสิ่งท่ีเคยมี
ประสบการณ์มาแล้วจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

6. จัดการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
ควรทบทวนความรู้เดิมก่อนให้ความรู้ใหม่เกี่ยวเนื่องกัน 
จัดการเรียนรู้ให้สัมพันธ์วิชาในวิชาท่ีลักษณะคล้ายกัน และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนน าสิ่งท่ีเรียนไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ จะ
ท าให้เกิดความแม่นย าและคงทนถาวรมากขึ้น 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการเรียนรู้กับหลักการจัดการเรียนรู้ 
 

หลักการเรียนรู้ หลักการจัดการเรียนรู้ 
7. การเสริมแรงมีผลต่อการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าได้รับการ
เสริมแรงท่ีถูกต้องเหมาะสม และในจังหวะ
เวลาที่สมควร 

7. จัดการเรียนรู้โดยให้แรงเสริมอย่างเหมาะสม เช่น ให้
ค าชม ให้รางวัล เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง
และลงโทษเมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสม 

8. การจูงใจ ช่วยให้เกิดความปรารถนาที่จะ
เรียน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี เช่น ครูสอน
ดี เข้าใจง่าย วิชาท่ีเรียนมีประโยชน์ 
บรรยากาศของห้องเรียนดี เป็นต้น 

8. จัดการเรียนการสอนโดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจใฝ่เรียน เช่น ใช้ทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน สร้างเจต
คติท่ีดีให้เกิดแก่ผู้เรียน 

9. การฝึกหัดหรือการฝึกฝน (Practice) จะ
ช่วยให้การเรียนรู้ได้ผลสมบูรณ์ขึ้น เกิดความ
แม่นย าและมีความช านาญมากขึ้น ควรเป็น
การฝึกหัดให้ผู้เรียนรู้เป้าหมายและเห็นคุณค่า 

9. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนท า
กิจกรรมนั้นซ้ าอีก เป็นการทบทวนหลังจากที่ได้เรียนรู้ไป
แล้ว เช่น การให้ท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 

10. ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี ถ้าเขามีความ
ต้ังใจและมีความต้องการท่ีจะเรียนรู้ 

10. จัดการเรียนรู้โดยเร้าความสนใจ กระตุ้น จูงใจ ให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น โดยเริ่ม
ต้ังแต่ขึ้นน าเข้าสู่บทเรียน 

11. การได้รับทราบผลการกระท า (Effect) มี
ผลต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ถ้าเขาได้ทราบผลการท างานหรือผลการสอบ
ทันที ท าให้เขาทราบถึงข้อบกพร่อง ข้อควร
แก้ไขและได้ปรับปรุงตนเองได้ทันเวลา 

11. จัดการเรียนรู้โดยแจ้งผลการปฏิบัติกิจกรรม หรือผล
การวัดผลให้ผู้เรียนทราบทันที เพื่อจะได้รีบแก้ไข
ปรับปรุงถ้ามีข้อบกพร่องและพฒันาให้ดียิ่งขึ้นถ้าท าได้ดี 
ควรแนะแนวทางให้ผู้เรียนวัดผลด้วยตนเอง 

 

 ที่มา: สมคิด สร้อยน้ า (2542) 
 

ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่ด ี
 การจัดการเรียนรู้ลักษณะใดก็ตามท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี จัดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ดีทั้งสิ้น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแยกย่อยแล้ว การจัดการเรียนรู้ที่ดีจะมีลักษณะดังนี้ 
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้กระท า (Active Learning) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าหรือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลอง รายงาน ท าโครงการ สัมภาษณ์ 
แก้ปัญหาฯลฯ ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนท าหน้าที่
เตรียมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ สิ่งเร้า เสริมแรง ให้ค าปรึกษา และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง (Construct) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้
ค้นพบสาระส าคัญหรือองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลองแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ผู้เรียนรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า เกิดทักษะในการแสวงหา
ความรู้ เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 
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 3. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (Resource) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งบุคคลและเครื่องมือทั้งในและนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้สัมผัสและ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นมนุษย์ (เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่างๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี 
ตามหลักการที่ว่า “การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ทุกท่ีทุกเวลาและทุกสถานการณ์” 
 4. มีการส่งเสริมกระบวนการคิด (Thinking) เป็นกิจรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้
ฝึกวิธีคิดในหลายลักษณะ เช่น คิดคล่อง  คิดหลากหลาย  คิดละเอียด  คิดชัดเจน คิดถูกทาง ฯลฯ  
การฝึกให้ผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอท าให้ผู้เรียนเป็นคนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบมีเหตุผล  
มีวิจารณญาณในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 5. มีการจัดบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข (Happiness) เป็นกิจกรรมที่
ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
ครูผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
มีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน ท าให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน 
 6. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Participation) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน วางเป้าหมายร่วมกัน และมีโอกาสเลือกท างานหรือศึกษาค้นคว้า
ในเรื่องที่ตนสนใจ ท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและสามารถ
ประยุกต์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
 7. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนให้
ความส าคัญแก่ผู้เรียนในความเป็นเอกัตบุคคล ครูผู้สอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น  
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพมากกว่า
เปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกัน 
 8. เสริมสร้างลักษณะนิสัยท่ีดีให้แก่ผู้เรียน (Good Habit) เป็นกิจรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความมีน้ าใจ ความขยัน  
ความมีระเบียบวินัย ฯลฯ และลักษณะนิสัยในการท างานอย่างมีกระบวนการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
การยอมรับผู้อ่ืน และการเห็นคุณค่าของงาน เป็นต้น 
 

คุณลักษณะของครูที่ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ จะเห็นว่าผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้ 
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์นั้นก็คือ ครู ซึ่งครูหรือผู้สอนจะต้องมีคุณลักษณะ
ของครูที่ดี จึงจะส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะที่ดีของครูที่ส่งเสริมให้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ควรเป็นดังนี้ 
 1. คุณลักษณะด้านวิชาการ ได้แก่ 
  1.1 มีความรู้ดีในวิชาที่สอน และรู้จักใช้แหล่งวิทยาการต่างๆ 
  1.2 ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในวิทยาการอยู่เสมอ 
  1.3 สนใจค้นคว้า วิจัย และวิทยาการใหม่ๆ 
  1.4 มีความพร้อมที่จะรับฟังค าแนะน า หรือให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่ผู้อื่น 
  1.5 รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ 
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 2. คุณลักษณะด้านการเรียนการสอน ได้แก่ 
  2.1 มีความสามารถในการจัดระบบการเรียนการสอนและเตรียมการสอนได้อย่างมีหลักการ 
  2.2 สามารถใช้หลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และ
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 สามารถเตรียมการสอนและน าแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้อย่างเหมาะสม 
  2.4 สามารถก าหนดจุดประสงค์ เลือกกิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อการสอน  
การวัดผลและประเมินผลได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 
  2.5 สามารถใช้เทคนิคการสอน เช่น การใช้ค าถาม การเสริมแรง และการเสริมพลังใจได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ 
  2.6 มีความเข้าใจในจิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการ แล้วน ามาปรับปรุงกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
  2.7 รู้จักใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ มาจัดกิจกรรมโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  2.8 รู้จักส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ 
 3. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ 
  3.1 แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย และเหมาะสม 
  3.2 มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีเหตุผล และกล้าแสดงความคิดเห็น 
  3.3 ร่าเริง แจ่มใส คล่องแคล่ว ว่องไว มีอารมณ์ขัน และเป็นกันเองกับผู้เรียน 
  3.4 มีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง และอดทน 
  3.5 มีใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
  3.6 พูดจาออกเสียงได้ชัดเจน ถูกต้อง เป็นไปตามธรรมชาติ 
  3.7 ควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง สม่ าเสมอ และมองโลกในแง่ดี 
  3.8 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนได้ และมีความภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 
 4. คุณลักษณะด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ 
  4.1 สนใจ เอาใจใส่ในปัญหาของผู้เรียนและช่วยเหลือผู้เรียนในการแก้ปัญหา 
  4.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของผู้เรียน และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนและอ่ืนๆ 
  4.3 มีความยุติธรรมต่อผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนรู้ของตนเอง 
  4.4 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองของผู้เรียน ร่วมกันปรึกษาหารือส่งเสริมและแก้ปัญหา
ให้กับผู้เรียน 
  4.5 ให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ชุมชน เช่น ด้านวิชาการ และอ่ืนๆ 
  4.6 ขอความร่วมมือและบริการต่างๆ จากชุมชนตามความเหมาะสม 
  4.7 สามารถน าแหล่งวิทยาการจากชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 คุณลักษณะทั้ง 4 ประการนี้ต่างมีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนของครูผู้สอนมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงนั้นได้แก่ คุณลักษณะด้านวิชาการของครูผู้สอน และ
คุณลักษณะด้านการเรียนการสอน ส่วนในทางอ้อมนั้นคือ บุคลิกภาพของครูที่ดีและมีความมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน คุณลักษณะดังกล่าวจะท าให้ครูผู้สอนประสบผลส าเร็จใน
การสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในที่สุด 
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บทสรุป 
 1. การจัดเรียนการสอนมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามล าดับเริ่มตั้งแต่ “การสอนที่เน้น
บทบาทของครูผู้สอน” ซึ่งเราใช้ค าว่า “การสอน” “การเรียนการสอน” แล้วจึงก้าวสู่ “การเรียนการสอน 
ซึ่งเน้นบทบาทของผู้เรียนในการเรียนรู้” หลังจากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาจึงได้ใช้ค าว่า  
“การจัดการเรียนรู้” เพ่ือให้ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ค านึงถึง หรือเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และได้ท ากิจกรรมตาม 
ที่ตนเองมีความถนัด มีความชอบ และตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ก็เพ่ือหวังให้ผู้เรียนได้ส าเร็จ
การศึกษาและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ มีความรู้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
 2. การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้าง
ถาวร และเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ 
สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ หรือความบังเอิญ  
 3. การจัดการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเป็น 
ผู้ลงมือปฏิบัติและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเป็น 
ผู้คอยอ านวยความสะดวก ชี้แนะ ให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 4. จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ คือ การมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ดังนั้นเพื่อให้ 
การจัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการและให้
ครบองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ การก าหนดเนื้อหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล 
 5. การจัดการเรียนรู้จะประสบผลส าเร็จนั้น ครูผู้สอนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน  
1) ด้านวิชาการ คือมีความรู้ดีในวิชาที่สอน 2) ด้านการเรียนการสอน คือ มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน หรือ 
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 3) ด้านบุคลิกภาพ คือ ครูจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแคล่วคล่อง 
อารมณ์ขันและเป็นกันเองกับผู้เรียน และ 4) ด้านมนุษยสัมพันธ์ คือ ครูจะต้องสนใจและเอาใจผู้เรียน
และช่วยเหลือผู้เรียนในการแก้ปัญหา  
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ค าถามท้ายบทที่ 1 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
 1. ให้นิยามพร้อมบอกลักษณะของค าว่า “การเรียนรู้” และ “การจัดการเรียนรู้” 
 2. ครูผู้สอนจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 3. ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 4. การจัดการเรียนรู้ “ที่เน้นบทบาทของครูผู้สอน” กับ “ที่เน้นบทบาทผู้เรียน” มีลักษณะ
อย่างไร จงเปรียบเทียบ 
 5. องค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบาย 
 6. การจัดการเรียนรู้ มีความส าคัญกับผู้เรียนอย่างไร 
 7. ให้สรุประบบการเรียนการสอน ในรูปแบบของนักศึกษา 
 8. ในการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจะต้องเตรียมตัวก่อนท าการเรียนการสอนอย่างไร 
 9. การจัดการเรียนรู้ที่ดี ควรมีลักษณะส าคัญ อย่างไร 
 10. ให้บอกคุณลักษณะของครูผู้สอนที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
ทฤษฎีการเรียนรู้ 

 

สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้ของมนุษย์มี 2 ลักษณะคือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Heuristics) หรือ การเรียนรู้ 
ที่มีการสอน (Didactics) การเรียนรู้ที่เกิดจากการสอนจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ท่ีผู้สอนน าเสนอ 
โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาเอื้ออ านวย
ต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดข้ึนเป็นรูปแบบใดก็ได้เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขันฯ ครผูู้สอน
จะเป็นผู้สร้างเงื่อนไข และสถานการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียน สิ่งต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้สามารถ
อธิบายได้โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)  
 ในทางจิตวิทยาและการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้จะพยายามอธิบายให้เห็นถึงการเรียนรู้ของ
มนุษย์และสัตว์ โดยจะแสดงถึงความสัมพันธ์ในกระบวนเรียนรู้ ซึ่งพอจะแบ่งเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ 
ตามกรอบแนวคิดด้านปรัชญา ออกได้ 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เน้นการ
เรียนรู้ที่เกิดข้ึนโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulas) และ การตอบสนอง (Response) 
โดยอินทรีย์จะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองอันน าไปสู่ความสามารถใน 
การแสดงพฤติกรรมคือการเรียนรู้นั่นเอง 2) กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) เน้นการเรียนรู้ที่เกิด 
จากกระบวนการคิด การให้เหตุผลของผู้เรียน 3) กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) ให้ความส าคัญกับ
ความเป็นมนุษย์และมองมนุษย์ว่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมี
แรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตน หากบุคคลมีอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษย์จะพยายาม
พัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ 4) กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism) ให้ความส าคัญ 
กับการเรียนรู้เกิดข้ึนมีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดท่ี
ลึกซึ้ง บางประเภทมีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในข้ันสูง ดังนั้นครูผู้สอนควรมีการศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือ เทคนิค
หรือวิธีการต่างๆ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ท าให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเปูาประสงค์ที่ต้องการ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 2. อภิปราย สรุปประเด็น Case Study เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ และจัดกระท าข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอเก่ียวกับการการน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 3. สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ และบอกถึงความส าคัญของการน าทฤษฎีการ
เรียนรู้ไปใช้เป็นผังกราฟิกได้ 
 4. แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกระบวนการท างานกลุ่ม และมี
กระบวนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral theory) 
  1.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสิค (Classical conditioning) ของ Pavlov 
  1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า (Operant conditioning) ของ Skinner 
  1.3 ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connectionism) ของ Thorndike 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive theory) 
  2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt Group 
  2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget 
  2.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสติปัญญาของ Bruner 
  2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel 
 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism Theory) 
  3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Maslow 
  3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers 
 4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism Theory)  
  4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้แต่ละทฤษฎีที่ได้รับ
มอบหมาย สรุปองค์ความรู้ จัดกระท าข้อน าเสนอในรูปแบบของ Power point และน าเสนอใน
รูปแบบของการอธิบายให้เพ่ือนฟังหน้าชั้นเรียน 
 2. ครูอธิบายเพ่ิมเติมประกอบ Power point เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 3. ครูน าเสนอ Case Study เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย 
วิเคราะห์ และการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 4. นักศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลการสรุปประเด็นหน้าชั้นเรียน 
 5. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นอีกครั้ง 
 6. นักศึกษาสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ และบอกถึงความส าคัญของ
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก พร้อมตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1. Power point เรื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 2. Case Study เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ 
 3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
 4. แหล่งเรียนรู้: ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.udru.ac.th/ 
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การวัดและประเมินผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
(ข้อ 1, 2, และ 3) 

1. ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
2. อภิปราย และน าเสนอ ประกอบ 
Power point หน้าชั้นเรียน 
3. สรุปประเด็น Case Study 
4. สรุปองค์ความรู้ในสมุดบันทึก 
5. ตรวจค าตอบค าถามท้ายบทเรียน 

มีความสามารถ 
ในแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 

ด้านทักษะกระบวนการ 
(ข้อ 2 และ 4) 

อภิปราย สรุปประเด็น Case Study และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
(ข้อ 4) 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กระบวนการ
ท างานกลุ่ม และความสามารถในการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) เป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้อธิบาย
ลักษณะของการเกิดการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งทฤษฎีการเรียนรู้จะประกอบด้วย
หลักการเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนได้รับการยอมรับว่า
เชื่อถือได้ และน าไปใช้เป็นหลักการในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพได้ การเรียนรู้เกิดจากอินทรีย์ได้รับประสบการณ์หรือเกิดจากอินทรีย์ได้พบได้เห็นด้วยตนเอง 
หรือเกิดจากการเห็นตัวแบบ หรือการได้รับรู้จากค าบอกเล่าของบุคคลอ่ืน หรือจากสื่อมวลชนทั้งที่เป็น
เอกสาร เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เป็นต้น และที่ไม่เป็นเอกสาร เช่น โทรทัศน์ วิทยุ วีดิทัศน์ 
หรือคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร       
การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้ ครูผู้สอน
จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการการเรียนการสอน เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งในบทนี้ได้น าเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ 4 กลุ่ม คือ ทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral theory) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive 
theory) ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) และทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน 
(Eclecticism Theory) 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral theory)  
  นักคิดในกลุ่มนี้มองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่เป็นกลาง คือ ไม่ดีไม่เลว การกระท า
ต่างๆ ของมนุษย์เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า (stimulus-response) การเรียนรู้เกิดจาการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
กลุ่มพฤติกรรมนิยมให้ความสนใจกับ “พฤติกรรม” เพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด สามารถวัดได้
และทดสอบได้ นักจิตวิทยาในกลุ่มนี้เชื่อว่า “การเรียนรู้เกิดจากพฤติกรรมที่เป็นการตอบสนองสิ่งเร้า” 
ผู้เรียนแสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นด้วยการตอบสนองบางสิ่งบางอย่างออกมา การเสริมแรง 
จึงมีความส าคัญที่ต้องก าหนดจัดเตรียมไว้เพ่ือก ากับพฤติกรรมที่ต้องการรูปแบบพฤติกรรมใหม่ จะถูก
กระท าซ้ าแล้วซ้ าอีกจนกระทั่งกลายเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติ ดังนั้นพฤติกรรมผู้เรียนที่ยอมรับได้คือ 
การเรียนรู้แสดงออกให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ ดังประกอบด้วยทฤษฎีกลุ่มย่อย 3 ทฤษฎี ได้แก่  
(พรรณี ช. เจนจิต. 2545 และ จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์. 2556) 
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  1.1 ทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connectionism) ของ Thorndike 
  Thorndike (1874 – 1949) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ถือว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องของ 
การแก้ปัญหา การศึกษาถึงการเรียนรู้นั้นผู้เรียนต้องมีปัญหาก่อน Thorndike ได้พูดถึงทฤษฎี 
การเรียนรู้ “การเรียนรู้เป็นการเกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า 
(Stimulus) กับปฏิกิริยาตอบสนอง (Response)” ทฤษฎีของ Thorndike คือ “การลองผิดลองถูก 
(Trial and Error)” เขาสรุปว่า การลองผิดลองถูกสามารถน าไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ 
การตอบสนอง เช่น การทดลองแก้ปัญหาจะใช้หลายๆ วิธี แต่ละวิธีก็ตอบสนองต่างๆ กัน และก็จะมี
วิธีที่ตอบสนองที่ดีและน่าพอใจที่สุด Thorndike ได้ท าการทดลองเพ่ือสนับสนุนทฤษฎีโดยการสร้าง
กรงกล (Puzzle Box) ซ่ึงท าด้วยไม้ ที่พื้นกรงมีแผ่นไม้ที่มีเชือกโยงต่อไปยังประตู ถ้ากดแผ่นไม้นี้โดย
แรงกดเพียงเล็กน้อยก็จะท าให้ประตูเปิดออกมาทันที การทดลอง Thorndike ได้น าแมวอายุ 8 เดือน
มาตัวหนึ่ง Thorndike เอาแมวตัวนี้ใส่กรงทุกครั้งเมื่อมันหิวแล้วปิดกรงเสีย ข้างนอกกรงด้านที่ติด
ประตูกลใช้ปลาวางล่อไว้ โดยวางให้ห่างจากกรงในระยะไกลเกินกว่าที่แมวจะใช้เท้าเขี่ยถึงแต่ไม่ให้
ห่างมากจนแมวมองไม่เห็น สถานการณ์เหล่านี้เป็นการสร้างปัญหาให้แมวแก้ เพ่ือที่จะหาทางออกมา
กินปลาให้ได้ เขาทดลองอยู่เช่นนี้ทุกวัน วันละ 20 ครั้ง (เช้า 10 ครั้ง เย็น 10 ครั้ง) หลังจากท่ีแมวถูก
ทดลองครบ 10 ครั้ง มันจะได้กินอาหารแล้วหยุดพักทันที เขาทดลองอยู่เช่นนี้ 5 วัน รวมการทดลอง 
100 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า เมื่อเริ่มการทดลองใหม่ๆ แมวพยายามแสดงอาการตอบสนองอย่าง 
เดาสุ่มหลายๆ วิธี จนกระทั่งบังเอิญเหยียบแผ่นไม้เปิดประตูกรงออกไปกินอาหารตามต้องการได้  
ในการทดลองครั้งต่อๆ มา แมวค่อยๆ ลดการตอบสนองที่ห่างไกลความจริงในการแก้ปัญหาทีละน้อย 
เมื่อการทดลองผ่านไปหลายสิบครั้ง แมวตัวนี้ก็สามารถเปิดประตูกรงโดยไม่ต้องเสียเวลาเปิดอีก  
แสดงว่าแมวเกิดการเรียนรู้ในการออกจากกรง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 การทดลองของ Thorndike 
ที่มา: http://sumaiyah12.blogspot.com/2015/11/blog-post_77.html 

 

   1.1.1 หลักและกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปได้ว่า Thorndike เชื่อว่าการ
เรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิด
ลองถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะพบรูปแบบการตอบสนองที่สามารถให้ผลที่พึงพอใจมากที่สุด 
เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วบุคคลจะใช้รูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสมเพียงรูปแบบเดียวและจะพยายาม
ใช้รูปแบบนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ จากการทดลอง Thorndike ได้สรุปเป็นกฎ
เกี่ยวกับการเรียนรู้ 3 ข้อ ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ดังนี้ 
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    1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎนี้กล่าวถึงสภาพการเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนได้ต้องมีความพร้อมทุกด้าน ทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นด้านครูผู้สอน คือ มีความพร้อมด้าน
การเตรียมเนื้อหาสาระที่จะถ่ายทอด เตรียมสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้านผู้เรียนก็ต้องมีความ
พร้อมในเรื่องความสนใจที่จะรับรู้เนื้อหาในแต่ละหน่วยการสอน มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ 
สังคมและภาวะทางร่างกาย 
    2) กฎแห่งผล (Law of Effect) การเรียนรู้ที่เกิดจะเกิดได้ดีหากผู้เรียนรู้ผล 
การกระท า ผลจากการกระท าจะเป็นเหตุท้าทายความสามารถให้อยากกระท าอีก หรือเมื่อแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้แล้วถ้าได้รับผลที่พึงพอใจผู้เรียนย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปอีก เพราะฉะนั้นใน 
การจัดการเรียนการสอนการให้งานแต่ละครั้งครูต้องตรวจผลงานและแจ้งให้นักเรียนทราบเพื่อเป็น
การกระตุ้นให้นักเรียนสนใจอยากท าอีก 
    3) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) สิ่งใดก็ตามหากได้มีการกระท าบ่อยๆ 
จะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร และสิ่งใดก็ตามหากทิ้งไว้นานๆ ย่อมท าได้ไม่ดีเหมือนเดิมหรือใน
ที่สุดก็เกิดการลืมจนไม่ได้เรียนรู้อีกเลย หรือเรียกว่ากฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disuses) ดังนั้น  
การฝึกฝนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นและในการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูจะต้องให้มีการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดความช านาญ 
   นอกเหนือจากกฎส าคัญ 3 ข้อที่เป็นหลักแล้ว Thorndike ยังได้กฎย่อยๆ อีก 5 กฎ ดังนี้ 
    4) กฎแห่งการตอบสนองหลายทาง (Law of Multiple Responses) บุคคลเมื่อ
เผชิญปัญหาแล้วจะมีวิธีการตอบสนองหลายๆ อย่าง ในการทดลองของ Thorndike เมื่อแมวถูกขังใน
กรงกล แมวจะพยายามหาทางออกมากินอาหารให้ได้ แมวจะแสดงพฤติกรรมหลายอย่างออกมา เช่น 
วิ่งในกรง ส่งเสียงดังผลักประตู ปีนปุาย หรือเหยียบแผ่นไม้เปิดประตู เป็นต้น จากนั้นก็สามารถ
ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกการตอบสนองเพียงอย่างเดียวที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ 
    5) กฎการตั้งจุดมุ่งหมาย บุคคลจะแก้ปัญหาได้ก็ต่อเมื่อได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
หรือมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้นก่อนแล้วจึงจะท าให้กิจกรรมที่จะท านั้นประสบผลส าเร็จ การทดลองของ 
Thorndike แมวเองก็มีจุดมุ่งหมายที่จะออกมากินอาหารให้ได้จึงท าให้แมวดิ้นรนที่จะออกมาจากกรง
เพ่ือกินปลาเป็นอาหาร 
    6) กฎการเลือกตอบสนอง Thorndike มีความเชื่อว่าบุคคลย่อมเลือกวิธีการตอบ
ปัญหาตามที่ตนคิดว่าดีที่สุดก่อน ถ้าหากวิธีที่ตนคิดว่าดีที่สุดยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงจะเลือกวิธี
ตอบสนองด้วยวิธีอ่ืน 
    7) กฎแห่งการเปรียบเทียบ โดยทั่วไปบุคคลเมื่อเกิดปัญหาใดๆ มักจะน าวิธีที่ตนเคย
ได้รับความส าเร็จจากการแก้ปัญหาครั้งก่อนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือประยุกต์ใช้แก้ปัญหาครั้งใหม่ 
    8) กฎแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Thorndike มีความเชื่อว่าบุคคลจะเรียนรู้ 
(มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม) ได้ง่ายและเร็วขึ้นถ้าหากสถานการณ์ใหม่นั้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งได้
คุ้นเคยมาแล้วในอดีต 
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   1.1.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนแบบลองผิดลองถูกบ้าง เมื่อพิจารณาแล้วว่า
ไม่ถึงกับเสียเวลามากเกินไปและไม่เป็นอันตรายจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการแก้ปัญหา 
จดจ าการเรียนรู้ได้ดีและเกิดความภาคภูมิใจในการท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง 
    2) การส ารวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็นที่
ต้องกระท าก่อนการสอนบทเรียน เช่น การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียน  
การเชื่อมโยงความรู้เดิมมาสู่ความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้ใหม่ การส ารวจความรู้พื้นฐาน เพื่อดูว่า
ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนบทเรียนต่อไปหรือไม่ 
    3) หากต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องใดจะต้องช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจใน
เรื่องนั้นอย่างแท้จริง แล้วให้ฝึกฝนโดยกระท าสิ่งนั้นบ่อยๆ แต่ควรระวังอย่างให้กับซ้ าซากจะท าให้
ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
    4) เมื่อผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้แลว้ควรให้ผู้เรยีนฝึกการเรียนรู้นั้นไปใช้บ่อยๆ 
    5) การให้ผู้เรียนได้รับผลที่พึงพอใจจะช่วยให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 
ต้องศึกษาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งเร้าหรือรางวัลที่ผู้เรียนพึงพอใจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ 
    6) การจัดเรียงล าดับเนื้อหาควรจัดให้เหมาะสม เมื่อผู้เรียนเรียนรู้สิ่งง่ายๆ 
รวมกันมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้เรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ยุ่งยากและซับซ้อนขึ้นมาเอง อันเป็น
กระบวนการของการสะสมความรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง โดยการให้
รางวัลทันทีเมื่อการตอบสนองนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเมื่อเห็นว่าเหมาะสม 
    7) การสอนในชั้นเรียนนั้นจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนและควรเป็น
จุดมุ่งหมายที่สังเกตการณ์ตอบสนองได้ การจัดแบ่งเนื้อหาเริ่มจากเนื้อหาหรือสิ่งที่ง่ายๆ ไปหาสิ่งยากๆ 
และการเรียนการสอนของครูผู้สอนจะต้องสอนในสิ่งที่คล้ายกับโลกแห่งความจริงที่เด็กจะออกไป
เผชิญให้มากที่สุด เพ่ือจะให้ได้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ในชั้นเรียนไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดี 
  1.2 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสิค (Classical conditioning) ของ Pavlov  
   Pavlov นักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย ได้ศึกษาการเรียนรู้โดยก าหนดเงื่อนไข คือ การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ต้องวางเงื่อนไข Pavlov เรียกว่า ทฤษฎีเงื่อนไขแบบ
คลาสสิค การทดลองของ Pavlov ทดลองโดยสั่นกระดิ่งแล้วเอาผงเนื้อใส่ปากสุนัข ท าซ้ าๆ กัน 
หลายครั้ง สุนัขเกิดความเคยชินกับเสียงกระดิ่ง เมื่อได้กินผงเนื้อเป็นเวลาหลายครั้งติดต่อกัน ตามปกติ
สุนัขจะมีน้ าลายไหลเมื่อผงเนื้อเข้าปาก แต่เม่ือน าผงเนื้อมาคู่กับเสียงกระดิ่งเพียงไม่กี่ครั้ง เสียงกระดิ่ง
อย่างเดียวก็ท าให้สุนัขน้ าลายไหลได้ แสดงว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในสุนัขเดิมทีสุนัขไม่ได้น้ าลายไหลเมื่อ
ได้ยินเสียงกระดิ่ง แต่เมื่อน ากระดิ่งไปคู่กับผงเนื้อ สุนัขน้ าลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งโดยไม่ต้อง 
มีผงเนื้อ จากการทดลองของ Pavlov ท าให้ทราบว่า การเรียนรู้ส่วนหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากมี
การก าหนดเงื่อนไขในการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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ภาพที่ 2.2 การทดลองของ Pavlov 
ที่มา: http://www.nana-bio.com/e-learning/Behavior/conditioning.html 

 
   1.2.1 หลักและกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 
    1) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์เกิดการวางเงื่อนไขท่ีตอบสนองต่อ 
ความต้องการทางธรรมชาติ (สุนัขน้ าลายไหลเมื่อได้รับผงเนื้อ) 
    2) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์สามารถเกิดข้ึนได้จากสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับ
สิ่งเร้าตามธรรมชาติ (สุนัขน้ าลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง) 
    3) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ที่เกิดจากสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าที่เป็น
ธรรมชาติจะลดลงเรื่อยๆ และหยุดลงในที่สุดหากไม่ได้รับการตอบสนองตามธรรมชาติ (เม่ือสั่นกระดิ่ง
โดยไม่ให้ผงเนื้อติดๆ กันหลายๆ ครั้งสุนัขจะหยุดน้ าลายไหล) 
    4) พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าตาม
ธรรมชาติจะลดลงและหยุดไปเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามธรรมชาติ และจะกลับปรากฏขึ้นได้อีก
โดยไม่ต้องใช้สิ่งเร้าตามธรรมชาติ (เมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง สั่นกระดิ่งใหม่โดยไม่ให้ผงเนื้อ
เช่นเดิม สุนัขจะน้ าไหลอีก) 
    5) มนุษย์มีแนวโน้มที่จะรับรู้สิ่งเร้าที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน และจะตอบสนอง
เหมือนๆ กัน (เม่ือสุนัขเรียนรู้โดยมีเสียงกระดิ่งเป็นเงื่อนไขแล้ว ถ้าใช้เสียงนกหวีดหรือระฆังท่ีคล้าย
เสียงกระดิ่งแทนสุนัขจะน้ าลายไหล) 
    6) บุคคลมีแนวโน้มที่จะจ าแนกลักษณะของสิ่งเร้าให้แตกต่างกันและเลือก
ตอบสนองได้ถูกต้อง (เมื่อใช้เสียงกระดิ่ง เสียงฉิ่ง เสียงประทัด หรือเสียงอ่ืนเป็นสิ่งเร้าแต่ให้อาหาร
สุนัขพร้อมกับเสียงกระดิ่งเท่านั้น สุนัขจะน้ าลายไกลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง ส่วนเสียงอ่ืนๆ จะไม่ท าให้
สุนัขน้ าลายไหล) 
   จากหลักการของ Pavlov สามารถสรุปได้เป็นกฎการเรียนรู้ 4 ข้อ ดังนี้ 
    1) กฎแห่งการลดภาวะ (Law of Extinction) Pavlov กล่าวว่า ความเข้มของ
การตอบสนองจะลดลงเรื่อยๆ หากบุคคลได้รับแต่สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขอย่างเดียว หรือความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขห่างกันออกไปมากขึ้น 
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    2) กฎแห่งการฟ้ืนคืนสภาพเดิมตามธรรมชาติ (Law of Spontaneous Recovery) 
กล่าวคือ การตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไขท่ีลดลงสามารถเกิดขึ้นได้อีกโดยไม่ต้องใช้สิ่งเร้าที่ไม่
วางเงื่อนไขมาเข้าคู่ 
    3) กฎแห่งการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่สถานการณ์อ่ืนๆ (Law of generalization) 
กล่าวคือ เมื่อเกิดการเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขแล้ว หากมีสิ่งเร้าคล้ายกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขมา
กระตุ้นอาจท าให้เกิดการตอบสนองที่เหมือนกันได้ 
    4) กฎแห่งการจ าแนกความแตกต่าง (Law of Discrimination) กล่าวคือ หากมี
การใช้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขหลายแบบ แต่มีการใช้สิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขเข้าคู่กับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสามารถแยกความแตกต่างและเลือก
ตอบสนองเฉพาะสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเท่านั้นได้ 
   1.2.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1) การน าความต้องการทางธรรมชาติของผู้เรียนใช้เป็นสิ่งเร้า สามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กชอบเล่นตุ๊กตาสัตว์ครูผู้สอนควรสอนให้เด็กอ่านและ
เขียนชื่อสัตว์ต่างๆ โดยให้ตุ๊กตาสัตว์เป็นรางวัล 
    2) การสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจใช้วิธีเสนอสิ่งที่จะสอน
ไปพร้อมๆ กันกับสิ่งเร้าที่ผู้เรียนชอบตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น ครูผู้สอนรู้ว่าเด็กชอบฟังนิทาน 
ครผูู้สอนจึงให้เด็กเขียนค าศัพท์ที่ใช้ในนิทานนั้นไปพร้อมๆ กับการเล่านิทาน 
    3) การน าเรื่องที่เคยสอนแล้วมาสอนใหม่สามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามที่
ต้องการได้ 
    4) การจัดกิจกรรมการเรียนให้ต่อเนื่องและมีลักษณะคล้ายคลึงกันสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เพราะมีการถ่ายโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ 
    5) การเสนอสิ่งเร้าให้ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอน จะสามารถช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และตอบสนองได้ชัดเจนขึ้น 
    6) จากการทดลองสุนัขแต่ละตัวจะเรียนรู้แบบแผนในการตอบสนองที่ต่างกัน 
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสอนจะต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพทางร่างกายและ
อารมณ์ของผู้เรียนแต่ละคนว่า ใครเหมาะที่จะสอนเนื้อหาอะไร หรือให้เกิดการตอบนองอย่างไร 
    7) การวางเงื่อนไข เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางอารมณ์ ซึ่งครผูู้สอนสามารถ
ท าให้ผู้เรียนรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนื้อที่เรียนหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนหรือแม้แต่ตัวครูผู้สอนได้ ด้วย
เหตุนี้หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของครูผู้สอนก็คือ เป็นผู้สร้างสภาวะทางอารมณ์หรือวางเงื่อนไขให้เกิด
สภาพการเรียนรู้ 
    8) การลบพฤติกรรมที่วางเงื่อนไข นอกจากครูผู้สอนเป็นผู้วางเงื่อนไขให้เด็ก
สนใจในการเรียนแล้ว ครูผู้สอนยังน าความรู้เกี่ยวกับการลดพฤติกรรมไปลดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้
เกิดข้ึนในตัวเด็กไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 
    9) การสรุปความเหมือนและความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอน
ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสพบสิ่งเร้าใหม่ๆ เพ่ือจะได้ใช้ความรู้และกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้กว้างขวางขึ้น 
โดยส่งเสริมให้นักเรียนสรุปความเหมือนในทางบวก 
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    10) หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใด ควรมีการให้สิ่งเร้าหลายแบบแต่ต้องมี
สิ่งเร้าทีต่้องการตอบสนองโดยไม่มีเงื่อนไขควบคู่อยู่ด้วย เช่น ถ้าครูผู้สอนต้องการให้ผู้เรียนเข้า
ห้องเรียนตรงเวลา และครูผู้สอนรู้ว่าผู้เรียนต้องการรู้คะแนนสอบของตน ครผูู้สอนอาจตั้งเงื่อนไขว่า
จะมีการบอกคะแนนสอบก่อนเรียนหรือจะมีการสอบย่อยเรื่องที่เรียนไปแล้วตอนต้นชั่วโมงทุกครั้ง 
ผู้เรียนจะตอบสนองโดยเข้าเรียนตรงเวลา แต่เงื่อนไขข้อนี้ครูผู้สอนต้องท าอย่างสม่ าเสมอและมีเหตุผล 
ถ้าไม่สม่ าเสมออาจเกิดการลดภาวะได้ คือ พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงเวลาอาจลดลง อย่างไรก็ตาม
ตามกฎแห่งการฟ้ืนคืนสภาพพฤติกรรมการตอบสนองคือการเข้าเรียนตรงเวลา สามารถถ่ายโอนไปสู่
สถานการณ์อ่ืนได้ เช่น ผู้เรียนอาจเข้าเรียนในวิชาอ่ืนที่ครูผู้สอนนี้สอนด้วยก็ได้ 
  1.3 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท า (Operant Conditioning) ของ Skinner 
  B.F. Skinner (1904 - 1990) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ท าการทดลองด้านจิตวิทยา
การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนรู้ที่มีการตอบสนองแบบแสดงการกระท า (Operant 
Behavior) Skinner ได้แบ่ง พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้ 2 แบบ คือ 1) Respondent Behavior 
พฤติกรรมหรือการตอบสนองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือเป็นปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้ เช่น การกระพริบตา น้ าลายไหล หรือการเกิดอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ และ 
2) Operant Behavior พฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ก าหนด หรือเลือกที่จะแสดงออกมา ส่วนใหญ่
จะเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจ าวัน เช่น กิน นอน พูด เดิน ท างาน ขับรถ ฯลฯ 
  Skinner ได้ท าการทดลองกับหนูที่มีความหิวมากๆ แล้วปล่อยเข้าไปในกล่อง หนูจะวิ่ง
เปะปะและแสดงอาการต่างๆ เช่น การวิ่งไปรอบกล่อง การกัดแทะสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในกล่อง หนูอาจจะ
ไปแตะลงบนคานที่มีอาหารซ่อนไว้หนูก็จะได้อาหารกิน และ Skinner สังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่หนูหิวจะ
ใช้เท้ากดลงบนคานเสมอ Skinner ได้ท าการทดสอบการเรียนรู้โดยจับหนูเข้าไปในกรงอีก หนูจะกด
คานทันท ีแสดงว่าหนูเกิดการเรียนรู้ว่าการกดคานจะท าให้ได้กินอาหาร สรุปการทดลองนี้แสดงว่า 
“การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการเสริมแรง (Reinforcement)”  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 การทดลองของ Skinner 
ที่มา: http://nukjit.blogspot.com/2015/12/blog-post_11.html 

 

  การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Skinner เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
เช่นเดียวกัน แต่ Skinner ให้ความส าคัญต่อการตอบสนองมากกว่าสิ่งเร้า จึงมีคนเรียกว่าเป็นทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบการกระท า นอกจากนี ้Skinner ให้ความส าคัญต่อการเสริมแรง ว่ามีผลท าให้เกิด
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การเรียนรู้ที่คงทนถาวรยิ่งขึ้นด้วย Skinner ได้สรุปไว้ว่า อัตราการเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนอง
ขึ้นอยู่กับผลของการกระท า คือ การเสริมแรง หรือการลงโทษ ทั้งทางบวกและทางลบ การเสริมแรง
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) คือการที่อินทรีย์ได้รับสิ่งเร้า
แล้วเกิดความพอใจ เช่นรางวัล ค าชมเชย ฯลฯ และ 2) การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) 
คือ การที่อินทรีย์ถูกน าสิ่งที่ไม่พอใจออกไป เช่น การน าเสียงดังหนวกหู เครื่องพันธนาการต่างๆ ฯลฯ 
ออกไปจากอินทรีย์แล้วเกิดความพอใจ  
  การลงโทษ (Punishment) Skinner กล่าวว่า การลงโทษเป็นการหยุดยั้งพฤติกรรม
เพียงชั่วคราว แต่ไม่ท าให้เกิดการเรียนรู้ ในทฤษฎีของ Skinner จึงไม่นิยมใช้การลงโทษใช้เพียงแต่
การเพิกเฉย (Ignor-ance) เมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา การลงโทษแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 
1) การลงโทษที่เกิดจากการได้รับสิ่งที่ไม่พอใจ เช่น ค าต าหนิ ฯลฯ และ 2) การลงโทษที่เกิดจากการ
น าสิ่งที่พอใจออกไปจากอินทรีย์ เช่น การน าเกรด A ออกไป การเอาขนมออกไปจากปากเด็ก ฯลฯ  
  การเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบ และการลงโทษ สรุปผลของการกระท าและตัวอย่างได้
ดังตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบการเสริมแรงทางบวก การเสริมแรงทางลบและการลงโทษ 
 

ชนิด ผล ตัวอย่าง 

การเสริมแรง
ทางบวก 

พฤติกรรมเพิม่ขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งเร้าที่บุคคล
นั้นต้องการ 

ผู้เรียนท่ีท าการบ้านส่งตรงเวลาแล้วได้รับค า
ชม จะท าการบ้านส่งตรงเวลาสม่ าเสมอ 

การเสริมแรง
ทางลบ 

พฤติกรรมเพิม่ขึ้นเมื่อสิ่งเร้าที่ไม่เป็นท่ี
พึงปรารถนาถูกท าให้ลดน้อยหรือหมด
ไป 

ผู้เรียนท่ีท ารายงานส่งตามก าหนดเวลาจะไม่
เกิดความวิตกอีกต่อไป ดังนั้นในครั้งต่อไป
เขาก็จะรีบท ารายงานให้เสร็จตรงตามเวลา 

การลงโทษ 1 
พฤติกรรมลดลงเมื่อมีสิ่งเร้าโดยเฉพาะ
สิ่งท่ีเขาไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้น 

เมื่อถูกเพื่อนๆ ว่า "โง่" เพราะตัง้ค าถามถาม
ผู้สอน ผู้เรียนคนนั้นเลิกต้ังค าถามในชั้น
เรียน 

การลงโทษ 2 
พฤติกรรมลดน้อยลง เมื่อน าสิ่งเร้าท่ี
เขาพึงปรารถนาออกไป  

ผู้เรียนท่ีถูกหักคะแนนเพราะตอบข้อสอบใน
ลักษณะท่ีแตกต่างจากครูสอน ในครั้งต่อไป
เขาจะไม่ตอบค าถามในลักษณะนั้นอีก 

 

   1.3.1 หลักและกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 
    1) การกระท าใดๆ ถ้าได้รับการเสริมแรง จะมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนอีก ส่วนการ
กระท าที่ไม่มีการเสริมแรงแนวโน้มที่ความถ่ีของการกระท านั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด (จากการ
ทดลองโดยน าหนูที่หิวจัดใส่กล่อง ภายในมีคานบังคับให้อาหารตกลงไปในกล่องได้ ตอนแรกหนูจะวิ่ง
ชนโน่นชนนี่ เมื่อชนคานจะมีอาหารตกมาให้กิน ท าหลายๆ ครั้ง พบว่าหนูจะกดคานท าให้อาหารตก
ลงไปได้เร็วขึ้น) 
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    2) การเสริมแรงที่แปรเปลี่ยนท าให้การตอบสนองทนกว่าการเสริมแรงที่ตายตัว 
(จากกาทดลองโดยเปรียบเทียบหนูที่หิวจัด 2 ตัว ตัวหนึ่งกดคานจะได้อาหารทุกครั้ง อีกตัวหนึ่งเมื่อกด
คานบางทีก็ได้อาหารบางทีก็ไม่ได้อาหาร แล้วหยุดให้อาหารตัวแรกจะเลิกกดคานทันที ตัวที่ 2 จะยัง
กดต่อไปอีกนานกว่าตัวแรก) 
    3) การลงโทษท าให้เรียนได้เร็วและลืมเร็ว (จากการทดลองโดยน าหนูที่หิวจัดใส่
กรงแล้วซ็อตด้วยไฟฟูา หนูจะวิ่งพล่านจนออกมาได้ เมื่อจับหนูใส่เข้าไปใหม่มันจะวิ่งพล่านอีกจ าไม่ได้
ว่าทางไหนคือทางออก) 
    4) การให้แรงเสริมหรือให้รางวัลเมื่ออินทรีย์กระท าพฤติกรรมที่ต้องการสามารถ
ช่วยปรับปรุงปลูกฝังนิสัยที่ต้องการได้ (จากการทดลองโดยสอนให้หนูเล่นบาสเกตบอล เริ่มจากการให้
อาหารเมื่อหนูจับลูกบาสเกตบอล จากนั้นเมื่อมันโยนจึงให้อาหารต่อมาเม่ือโยนสูงขึ้นจึงให้อาหารใน
ที่สุดต้องโยนเข้าห่วงจึงให้อาหาร การทดลองนี้เป็นการก าหนดให้หนูแสดงพฤติกรรมที่ต้องการก่อนจึง
ให้แรงเสริม วิธีนี้สามารถดัดนิสัยหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้) 
   1.3.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1) การเสริมแรงทางบวก เป็นการท าให้ความถี่ของพฤติกรรมคงที่หรือเพ่ิม 
มากขึ้น อันเป็นผลเนื่องจากแรงเสริมที่ตามหลังพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งสิ่งที่มีศักยภาพเป็นตัวเสริมแรง 
ได้นั้น แบ่งเป็น 4 ประเภท 
     1.1) ตัวเสริมแรงที่เป็นสิ่งของ (material reinforce) เป็นตัวเสริมแรงที่ประกอบ
ไปด้วยอาหาร ของที่เล่นได้ และสิ่งของต่างๆ เช่น ขนม ของเล่น เสื้อผ้า น้ าหอม รถยนต์ เป็นต้น 
     1.2) ตัวเสริมแรงทางสังคม (social reinforce) ตัวเสริมแรงทางสังคมเป็น 
ตัวเสริมแรงท่ีไม่ต้องลงทุนซื้อหามีอยู่กับตัวเราและค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงในการปรับพฤติกรรม
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ค าพูด ได้แก่ ค าชมเชย เช่น ดีมาก น่าสนใจมาก ผมชอบมากเลย ใช่เลย
ฉลาดจริงๆ เป็นความคิดที่ดี เป็นต้น และการแสดงออกทางท่าทาง เช่น ยิ้ม มองอย่างสนใจ การแตะตัว 
จับมือ เป็นต้น 
     1.3) ตัวเสริมแรงท่ีเป็นกิจรรม (activity reinforce) เป็นการใช้กิจกรรมหรือ
พฤติกรรมที่ชอบไปเสริมแรงกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่ชอบ 
     1.4) ตัวเสริมแรงท่ีเป็นเบี้ยอรรถกร (token reinforce) โดยการน าเบี้ยอรรถ
ไปแลกเป็นตัวเสริมแรงอ่ืนๆ ได้ เช่น ดาว คูปอง โบนัส เงิน คะแนน เป็นต้น 
    2) การเสริมแรงทางลบ หมายถึงการขจัดสิ่งที่ขัดขวางพฤติกรรมอันพึงประสงค์
ออกไปซึ่งเป็นการท าให้ความถี่ของพฤติกรรมที่ดีคงที่หรือเพ่ิมมากขึ้น เช่น หากผู้เรียนง่วงนอนระหว่าง
เรียนครูจึงให้นักเรียนออกไปล้างหน้าจนตาสว่าง และเมื่อกลับมาเข้าห้องจึงเรียนตามปกติ ซึ่งการ
เสริมแรงทางลบผู้สอนควรปฏิบัติโดยท าทันทีหรือเร็วที่สุดเมื่อพฤติกรรมที่ไม่ต้องการเกิดข้ึน 
    3) การลงโทษที่รุนแรงเกินไปมีผลเสียมาก ผู้เรียนอาจไม่ได้เรียนรู้หรือจ าสิ่งที่
เรียนได้เลย ควรใช้วิธีการงดการเสริมแรงเม่ือนักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น เมื่อนักเรียนใช้
ถ้อยค าไม่สุภาพแม้ได้บอกและตักเตือนแล้วก็ยังใช้อีก ครูควรงดการตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นเมื่อไม่มี
ใครตอบสนองผู้เรียนจะหยุดพฤติกรรมนั้นไปในที่สุด 
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    4) หากต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือปลูกฝังนิสัยให้แก่ผู้เรียนควรแยกแยะ
ขั้นตอนของปฏิกิริยาตอบสนองออกเป็นล าดับขั้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความสามารถของ
ผู้เรียน เช่น หากต้องการปลูกฝังนิสัยในการรักษาความสะอาดห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ สิ่งส าคัญ
ประการแรก คือ ต้องน าพฤติกรรมที่ต้องการมาจ าแนกเป็นพฤติกรรมย่อยให้ชัดเจน เช่น การเก็บ 
การกวาด การเช็ดถู การล้าง การจัดเรียง เป็นต้น ต่อไปจึงพิจารณาแรงเสริมที่จะให้แก่ผู้เรียน เช่น 
คะแนน ค าชมเชย การให้เกียรติ การให้โอกาสแสดงตัว เป็นต้น เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พ่ึง
ประสงค์ก็ให้การเสริมแรงที่เหมาะสมในทันที 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitive theory)  
 กลุ่มปัญญานิยมหรือกลุ่มพุทธินิยม เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการทางปัญญาหรือความคิด  
นักปัญญานิยมกลุ่มนี้ได้ขยายขอบเขตความคิดทางพฤติกรรมออกไปทางด้านกระบวนการคิดซึ่งเป็น
กระบวนการภายในสมอง โดยมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมที่เกิด
กระบวนการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพียงเท่านั้น แต่การเรียนรู้ของมนุษย์มีความซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้น 
เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการคิดท่ีเกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมายและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล รวมทั้งการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระท าและการแก้ปัญหาต่างๆ  
การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญามนุษย์ในการที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับตนเอง 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญของกลุ่มปัญญานิยมประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆ ดังนี้ 
  2.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gestalt Group 
  Gestalt Group เกิดจากนักจิตวิทยาชาวเยอรมัน โดยมีผู้น ากลุ่มคือ Qertheimer, Kolhler 
และ Lawin ทั้งกลุ่มมีแนวคิดว่าการเรียนรู้เกิดจากการจัดประสบการณ์ทั้งหลายที่อยู่กระจัดกระจายให้มา
รวมกันเสยีกอ่น แลว้จึงพิจารณาส่วนย่อยต่อไป เพราะ Gestalt หมายถึง Form or Pattern (รูปแบบแผน) 
ต่อมาได้แปลว่า Whole (ส่วนรวม) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มท่ีว่า ส่วนรวมมีค่ามากกว่า
ผลบวกของส่วนย่อย (The whole is greater than the sum of the parts) แนวความคิดหลัก
ของทฤษฎีนี้คือ ส่วนรวมมิใช่เป็นเพียงผลรวมของส่วนย่อย ส่วนรวมเป็นสิ่งที่มากกว่าผลรวมของ
ส่วนย่อย Gestalt Group อธิบายว่า การเรียนรู้ คือ การหยั่งเห็น และได้ให้ค าจ ากัดความของ 
การหยั่งเห็นว่า เป็นความรู้สึกในความสัมพันธ์เป็นวิธีการอันมีเหตุผลที่จะแก้สถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
เป็นการแปลความหมายของสิ่งที่เขาได้รับเข้ามาเพ่ือจะได้ใช้เป็นรากฐานในการปฏิบัติการต่างๆ  
การหยั่งเห็นเป็นของผู้เรียนเอง ครูผู้สอนไม่สามารถจะถ่ายทอดการหยั่งเห็นให้แก่ผู้เรียนได้แต่ผู้เรียน
จะต้องพัฒนาขึ้นมาเอง 
  ตัวอย่างการทดลองของ Gestalt Group เกี่ยวกับการหยั่งเห็นจากการทดลองของ 
Wolfgang Kohler ระหว่างปี ค.ศ.1913-1917 เขาเชื่อว่าในสถานการณ์หนึ่งถ้ามีอุปกรณ์เครื่องมือใช้
ในการปฏิบัติการและแก้ปัญหาพร้อมคนและสัตว์สามารถแก้ปัญหาได้โดยการหยั่งเห็น โดยการมองเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ เมื่อได้เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยการหยั่งเห็นและเห็นช่องทางใน
สิ่งนั้นได้แล้ว การกระท าครั้งต่อไปจะสามารถแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ยากข้ึนไปเรื่อยๆ และสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น Kohler ได้ท าการทดลองโดยการขังลิงซิมแพนซีไว้ในกรงที่ใหญ่พอประมาณและมีไม้ท่อนขนาด
สั้นยาวต่างกัน นอกกรงได้แขวนกล้วยไว้หวีหนึ่ง ไกลเกินกว่าที่ลิงจะเอ้ือมหยิบได้ ในขั้นแรกลิงพยายาม
ใช้มือเอ้ือมหยิบกล้วยแต่ไม่ส าเร็จแม้ว่าได้ลองท าหลายครั้งเป็นเวลานาน จึงหันไปมองรอบๆ กรงและท า
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ทุกอย่างเพ่ือให้ได้กินกล้วย เช่น ส่งเสียงร้อง เขย่ากรง ปีนปุาย เมื่อไม่ได้ผลก็หันมาหยิบไม้เล่น และใช้
ไม้นั้นสอยกล้วย แต่ไม่ได้ผลจึงหันมาลองใช้ไม้ท่อนอ่ืนๆ ในที่สุดมันก็สามารถใช้ไม้สอยกล้วยมากินได้ 
วิธีการที่ลิงใช้แก้ปัญหานี้ Kohler เรียกพฤติกรรมนี้ว่าเป็นการหยั่งเห็น เป็นการมองเห็นช่องทางใน
การแก้ปัญหา โดยลิงมีการรับรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างไม้สอยกับกล้วยที่แขวนอยู่นอกกรง และ
สามารถใช้ไม้นั้นสอยกล้วยได้เป็นการน าไปสู่เปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 การทดลองของ Wolfgang Kohler ใน Gestalt Group 
ที่มา: https://sites.google.com/site/sararat2120/phvtikrrm-thi-keid-cak-kar-reiyn-ru 

 
   2.1.1 หลักและกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 
    1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็นกระบวนการภายในตัวมนุษย์ 
    2) บุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย 
    3) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
     1.1) การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ประสาทสัมผัสกับ
สิ่งเร้าแล้วถ่ายโยงเข้าสู่สมองเพ่ือผ่านเข้าสู่กระบวนการคิด สมองหรือจิตจะใช้ประสบการณ์เดิม
ตีความหมายของสิ่งเร้าและแสดงปฏิกิริยาตอบสนองไปตามที่สมองหรือจิตตีความหมาย 
     1.2) การหยั่งเห็น (Insight) เป็นการค้นพบหรือเกิดความเข้าใจในช่องทาง
แก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันทีอันเนื่องมาจากผลการพิจารณาปัญหาโดยส่วนรวมและการใช้
กระบวนการทางความคิดและสติปัญญาของบุคคลนั้น 
    4) กฎการจัดระเบียบการรับรู้ของ Gestalt Group มีดังต่อไปนี้ 
     4.1) กฎแห่งความแน่นอนหรือชัดเจน (Law of Pragnanz) ประสบการณ์
เดิมมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล การรับรู้ของบุคคลต่อสิ่งเร้าเดียวกันอาจแตกต่างกันได้เพราะใช้
ประสบการณ์เดิมของตนมารับรู้ส่วนรวมและส่วนย่อยซึ่งแตกต่างกัน เมื่อต้องการให้บุคคลเกิดการ
รับรู้ในสิ่งเดียวกัน ต้องก าหนดองค์ประกอบขึ้น 2 ส่วน คือ ภาพหรือข้อมูลที่ต้องการให้สนใจเพื่อเกิด
การเรียนรู้ในขณะนั้น (Figure) และส่วนประกอบพ้ืนฐานของการรับรู้ (Background) ซึ่งเป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีประกอบอยู่ในการเรียนรู้นั้นๆ ที่ครผูู้สอนยังไม่ต้องการให้ผู้เรียนสนใจในขณะนั้นปรากฏ
ว่าวิธีการแก้ปัญหาโดยก าหนด Figure และ Background ของ Gestalt Group ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
เพราะสามารถท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ด้วยการรับรู้อย่างเดียวกันได้ 
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     4.2) กฎแห่งความคล้ายคลึง (Law of Similarity) สิ่งเร้าใดที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน บุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกันโดยใช้เป็นหลักการในการวางรูปกลุ่มของ
การรับรู้ เช่น กลุ่มของเส้นหรือสีที่คล้ายคลึงกันที่เป็นสิ่งเร้าใดๆ ก็ตามที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่
คล้ายกันคนเรามักจะรับรู้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือพวกเดียวกัน 
     4.3) กฎแห่งความใกล้เคียง (Law of Proximity) สิ่งเร้าที่มีความใกล้เคียง
กันบุคคลมักรับรู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน สาระส าคัญคือถ้าสิ่งใดหรือสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นในเวลา
ต่อเนื่องกันหรือในเวลาเดียวกันอินทรีย์จะเรียนรู้ว่าเป็นเหตุและผลกัน หรือสิ่งเร้าใดๆ ที่อยู่ใกล้ชิดกัน 
เป็นพวกเดียวกันเป็นหมวดหมู่เดียวกัน 
     4.4) กฎแห่งความสมบูรณ์ (Law of Closure) แม้สิ่งเร้าที่บุคคลรับรู้จะยัง
ไม่สมบูรณ ์แต่บุคคลสามารถรับรู้ในลักษณะสมบูรณ์ได้ถ้าบุคคลมีประสบการณ์เดิมในสิ่งเร้านั้น 
สาระส าคัญคือถึงแม้ว่าสถานการณ์หรือปัญหายังไม่สมบูรณ์อินทรีย์ก็จะเกิดการเรียนรู้ได้จาก
ประสบการณ์เดิมต่อสถานการณ์นั้น สรุปว่าแม้มีสิ่งเร้าบางส่วนขาดหายไปผู้เรียนก็ยังสามารถรับรู้   
สิ่งเร้านั้นให้เป็นภาพสมบูรณ์ได้โดยอาศัยประสบการณ์เดิม 
     4.5) กฎแห่งความต่อเนื่อง (Law of Continuity) สิ่งเร้าที่มีความต่อเนื่องกัน
หรือมีทิศทางไปในทางเดียวกัน บุคคลมักรับรู้เป็นพวกเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน หรือเป็นเหตุผลเดียวกัน 
สรุปว่าเมื่อสิ่งเร้ามีทิศทางในแนวทางเดียวกันผู้เรียนก็จะรับรู้ได้ว่าเป็นพวกเดียวกัน 
     4.6) กฎแห่งความคงท่ี (Law of Stability) ในความหมายของสิ่งที่รับรู้ตาม
ความเป็นจริงคือ เมื่อบุคคลรับรู้สิ่งเร้าในภาพรวมและจะมีความคงที่ในการรับรู้ในสิ่งนั้นในลักษณะ
เป็นภาพรวมดังกล่าวถึงแม้ว่าสิ่งเร้านั้นจะเปลี่ยนแปรไปเมื่อรับรู้ในแง่มุมอ่ืน 
     4.7) การรับรู้ของบุคคลอาจผิดพลาดบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ 
เนื่องมาจากการจัดกลุ่มลักษณะสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดภาพลวงตา เช่น การไปอยู่ท่ามกลางคนผอมกว่าท า
ให้เราดูท้วม หรือเมื่อไปอยู่ท่ามกลางคนอ้วนกว่าท าให้เราดูผอม เป็นต้น หรือการคิดว่ายังมีคนอ่ืนอีก
มากมายที่ยากจนและล าบากมากกว่าเรา เรายังดีมีบ้านอยู่ มีข้าวปลาอาหารกินทุกม้ือ โดยไม่คิด
เปรียบเทียบกับคนที่มีฐานะหรือต าแหน่งหน้าที่การงานเหนือกว่าตน เป็นต้น 
    5) การเรียนรู้แบบหยั่งเห็น Kohler ได้สังเกตการณ์เรียนรู้แบบหยั่งเห็นโดย
ทดลองกับลิง สังเกตลิงที่พยายามเอากล้วยที่แขวนอยู่สูงเกินกว่าจะเอ้ือมถึงในที่สุดลิงก็เกิดความคิดท่ี
จะเอาไม้ไปสอยกล้วยที่แขวนลงมากินได้ สรุปได้ว่าลิงมีการเรียนรู้แบบหยั่งเห็น ซึ่งเป็นการค้นพบหรือ
เกดิความเข้าใจในแนวทางแห่งการแก้ปัญหาอย่างฉับพลันทันที อันเนื่องมาจากผลการพิจารณาปัญหา
โดยรวมและการใช้กระบวนการทางความคิดและสติปัญญาของบุคคลนั้นโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์
เดิมกับปัญหาในสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ดังนั้นปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นคือประสบการณ์ 
หากมีการสะสมประสบการณ์ไว้มากการเรียนรู้แบบหยั่งเห็นก็จะเกิดขึ้นได้มากกว่าเช่นกัน 
   2.1.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1) กระบวนการคิดเป็นกระบวนการส าคัญในการเรียนรู้ ส่งเสริมกระบวนการคิด
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
    2) การสอนโดยการเสนอภาพรวมให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจก่อนการเสนอส่วนย่อย
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
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    3) การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มากได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มได้มากขึ้น 
    4) การจัดประสบการณ์ใหม่ให้มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีและง่ายขึ้น 
    5) การจัดระเบียบสิ่งเร้าที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี คือ การจัดกลุ่มสิ่งเร้า
ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันไว้เป็นกลุ่มเดียว 
    6) ในการสอนครูไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่สมบูรณ์ ครูสามารถ
เสนอเนื้อหาแต่เพียงบางส่วนได้ หากผู้เรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาเติมให้สมบูรณ์ 
    7) การเสนอบทเรียนหรือเนื้อหาควรจัดให้มีความต่อเนื่องกัน จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว 
    8) การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้แบบหยั่งเห็นได้มากข้ึน 
  2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget 
  Jean Piaget (1983) ได้ท าการศึกษาพัฒนาการด้านความคิดของเด็กว่ามีข้ันตอนหรือ
กระบวนการคิดอย่างไร และได้พบว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญาซึ่งจะมี
การพัฒนาการไปตามวัยต่างๆ โดยธรรมชาติ ดังนั้นจึงไม่ควรเร่งเด็กให้ข้ามข้ันจากพัฒนาการข้ันหนึ่ง
ไปสู่อีกขั้นหนึ่งเพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่อย่างไรก็ตามการจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กในช่วงที่ก าลังพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่าสามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็วได้ 
Piaget จึงเน้นความส าคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กจน
เป็นการเร่งพัฒนาการเร็วขึ้น  
   2.2.1 หลักและกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 
    1) พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัย 4 วัย ดังนี้ 
     1.1) ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensorimotor Period) เป็นขั้น
พัฒนาการในช่วงอายุ 0-2 ปี เป็นลักษณะของการรับรู้และการกระท าของเด็กท่ียึดตังเองเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งยังไม่สามารถเข้าใจความคิดของบุคคลอ่ืนๆ 
     2.2) ขั้นก่อนปฏิบัติการการคิด (Preoperational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ
ในช่วยอายุ 2-7 ปี เป็นลักษณะของความคิดที่ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้และการกระท าเป็นส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถที่จะใช้เหตุผลอย่างลึกซ้ึงได้ 
     2.3) ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้น
ในช่วงอายุ 7-11 ปี เป็นลักษณะของการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยการสัมผัสแบบรูปธรรม เช่น จากภาพ หรือ
หุ่นจ าลอง หรือสถานที่จริง เป็นต้น และเด็กยังสามารถเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์ได้ด้วย 
     2.4) ขั้นสุดท้ายเปน็ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) 
เป็นขั้นพัฒนาการในชว่งอายุ 11-15 ปี เป็นลักษณะของการคดิเป็นนามธรรม สามารถรู้และเข้าใจเรื่อง
ต่างๆ ที่ไม่สามารถแสดงให้เห็นด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ในลักษณะของการคิดจินตนาการและใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ เช่น เข้าใจว่าความดี ความชั่ว ความรับผิดชอบ มีลักษณะ
อย่างไร 



46 

    2) ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ เด็กจะคิดภาษาข้ึนมา
เองและใช้ในกลุ่มเป็นภาษาง่ายๆ ภาษาเหล่านี้จะปรากฏในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นในที่สุดก็จะหายไป 
    3) กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะการซึมซับหรือการดูดซึมและการปรับ
และการจัดระบบอธิบายได้ ดังนี้ 
     3.1) การซึมซับหรือดูดซับ (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองใน
การรับประสบการณ์เรื่องราวและข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
     3.2) การปรับและการจัดระบบ (Accommodation) เป็นกระบวนการทาง
สมองในการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากัน เป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาที่
ตนสามารถเข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น โดยลักษณะที่เกิดจากขั้นของการปรับหาก
การปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนจะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม่สามารถ
ปรับประสบการณ์ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้นซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 
   2.2.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1) การพัฒนาเด็กควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กและจัดใน
ลักษณะประสบการณ์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเขา ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในสิ่งที่ยังไม่พร้อม
หรือยากเกินความสามารถและวัยของพวกเขา เพราะจะท าให้เด็กเกิดความท้อถอยและมีเจตคติที่ไม่ดี
ต่อสิ่งที่เรียน ส าหรับการจัดประสบการณ์ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
     1.1) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัยของเขาซึ่งจะ
ช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่พัฒนาการขั้นสูงขึ้นได้ 
     1.2) เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกันถึงแม้อายุจะเท่ากันแต่ละระดับ
พัฒนาการอาจไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็กกับเด็กอ่ืนๆ แต่เปรียบเทียบกับตนเองให้มี
พัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อย่างแน่นอน และควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้
และพัฒนาความสามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา 
     1.3) ครูผู้สอนควรสอนสิ่งที่เป็นรูปธรรมเสียก่อนโดยเฉพาะเด็กระดับ
ประถมศึกษาเพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจลักษณะต่างๆ ได้ดีขึ้น 
    2) การให้ความสนใจและสังเกตเด็กอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้ได้ทราบลักษณะเฉพาะ
ของเด็ก อีกท้ังยังท าให้เด็กเกิดความไว้วางใจผู้สอน เมื่อมีปัญหาจะกล้าบอกและขอค าปรึกษา แนว
ทางแก้ไข ท าให้ช่วยปูองกันเด็กไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
    3) ในการสอนเด็กเล็กๆ เขาจะรับรู้ส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อย ดังนั้นครผูู้สอนจึง
ควรสอนภาพรวมก่อนแล้วจึงแยกสอนทีละส่วนจะช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 
    4) ในการสอนสิ่งใดให้กับเด็กควรเริ่มจากสิ่งที่เด็กคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มา
ก่อนแล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งเก่าการท าเช่นนี้จะช่วยเด็กซึมซับและจัดระบบความรู้
ได้ดี 
    5) การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์แล้วมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมมากๆ 
จะช่วยให้เด็กซึมซับข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กได้ดี 
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  2.3 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Bruner 
  Jerome S. Bruner (1966) เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจเรื่องพัฒนาการทางสติปัญญาตาม
ทฤษฎีของ Piaget ซึ่งเขาเชื่อว่ามนุษย์เลือกจะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจาก
กระบวนการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) โดย Bruner ได้ก าหนดประเด็นหรือข้อสังเกต
เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญาไว้ 6 ลักษณะ คือ 
   1. ความเจริญเติบโตทางสติปัญญา สังเกตได้จากการเพ่ิมการตอบสนองที่ไม่ผูกผันกับสิ่ง
เร้าเฉพาะตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนั้นมากข้ึน 
   2. ความเจริญเติบโตทางสติปัญญาขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในตัวคนไปสู่ 
“ระบบเก็บรักษา” ที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 
   3. ความเจริญเติบโตทางสติปัญญาเก่ียวข้องกับการเพ่ิมขีดความสามารถที่จะพูดกับ
ตนเองและคนอ่ืนๆ โดยใช้ค าพูดและสัญลักษณ์ในสิ่งที่บุคคลนั้นๆ ได้ท าไปแล้วหรือสิ่งที่ก าลังจะท า 
   4. ความเจริญเติบโตทางสติปัญญาขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เป็นระบบ และโดยบังเอิญ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
   5. การสอนสามารถอ านวยความสะดวกได้โดยสื่อทางภาษาซึ่งจบลงโดยไม่เพียงแต่เป็น
สื่อส าหรับการแลกเปลี่ยนเท่านั้น 
   6. การพัฒนาสติปัญญา เห็นได้จากการเพ่ิมความสามารถท่ีจะจัดการกับตัวเลือกหลายๆ 
อย่างในเวลาเดียวกัน ความสามารถท่ีจะเฝูาดูขั้นตอนต่างๆ ในระยะเวลาเดียวกันและความสามารถที่
จะจัดเวลาและการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะที่เหมาะสมกับความต้องการหลายๆ อย่าง 
   เพ่ือที่จะอธิบายลักษณะดังกล่าว Bruner ได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาและ  การคิด
ของมนุษย์ออกเป็น 3 ขั้น คือ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นการเรียนรู้จากการสัมผัส (The Enactive Mode) ได้แก่ การเป็นตัวแทน
ผ่านทางการกระท าด้วยตนเอง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับวัตถุเท่านั้นที่ให้ความจริงเกี่ยวกับวัตถุ ขั้นนี้
เปรียบได้กับขั้นประสาทรับรู้และเคลื่อนไหวของ Piaget เป็นขั้นที่เด็กจะเรียนรู้จากการกระท ามาก
ที่สุด 
   ขั้นที่ 2 ขั้นการเรียนรู้จากภาพความจ า (The Iconic Mode) ได้แก่ รูปแบบที่เกี่ยวกับ
การใช้จินตนาการเพ่ือที่จะสรุปและใช้แทนการกระท า เด็กสังเกตและจ าลักษณะหรือผิวนอกของวัตถุ
ที่เห็นได้ ขั้นนี้เปรียบได้กับข้ันก่อนปฏิบัติการคิดของ Piaget ซึ่งจะควบคุมขั้นการคิดก่อนเกิดความคิด
รวบยอดและการคิดแบบทางนามธรรมล้ าลึก ในวัยนี้เด็กจะเกี่ยวข้องกับความจริงมากขึ้น  จะเกิด
ความคิดจากการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีจินตนาการบ้างแต่ยังไม่สามารถคิดได้ลึกซ้ึงมากนัก 
   ขั้นที่ 3 ขั้นการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ (The Symbolic Mode) เป็นพัฒนาการขั้นสูงสุด 
ขัน้นี้เด็กจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งของ สามารถเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งต่างๆ ที่ซับซ้อน
ได้มากข้ึน การใช้สัญลักษณ์ทางภาษามีความคล่องและได้ผลมากกว่าการกระท า หรือภาพซึ่งน าไปสู่
จุดสูงสุดของความสามารถทางพุทธิลักษณะได้ ขั้นนี้เปรียบได้กับขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรมและข้ัน
ปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรมของ Piaget เด็กจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งของ สามารถเกิด
ความคิดรวบยอดในสิ่งต่างๆ ที่ซับซ้อนได้มากข้ึน 
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   แม้ว่าลักษณะของการเรียนรู้ทั้งสามประเภทนี้จะจัดล าดับเป็นขั้นตอนเอาไว้ แต่ทฤษฎี
ของ Bruner ไม่ยึดขั้นที่ก าหนดไว้เป็นกฎตายตัวเหมือนทฤษฎีของ Piaget โดย Piaget เน้นข้อจ ากัด
ของความสามารถของเด็กในแต่ละข้ัน แต่ Bruner เน้นผลงานที่เด็กท าได้ส าเร็จ 
   2.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ มีหลักและกฎการเรียนรู้สรุปได้ดังนี้ 
    1) การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาของเด็กมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
    2) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียน
และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 
    3) การคิดแบบหยั่งรู้ (Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วย
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 
    4) แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
    5) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้นใหญ่ๆ คือ 
     5.1) ขั้นการเรียนรู้จากการกระท า คือ ขั้นของการเรียนรู้จากการใช้
ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆ การลงมือกระท าช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้เกิดจากการกระท า 
     5.2) ขั้นการเรียนรู้จากความคิด เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้ 
และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้ 
     5.3) ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อน
และเป็นนามธรรมได้ 
    6) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือ
สามารถจัดประเภทของสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
    7) การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดคือการให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2.3.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1) กระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมี
ความหมายส าหรับผู้เรียน 
    2) การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องท าก่อนการสอน 
    3) การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนื้อหา
หรือความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียนทุกวัยได้ โดยต้องจัดเนื้อหาความคิดรวบยอดและวิธีสอนให้
เหมาะสมกับข้ันพัฒนาการของผู้เรียน 
    4) ในการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระให้มากเพ่ือช่วย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 
    5) การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดกับผู้เรียน เป็นสิ่งจ าเป็นในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
    6) การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับข้ันพัฒนาการทางสติปัญญาของ
ผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
    7) การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งจ าเป็น 
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    8) การจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
  2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel (Theory of Meaningful 
Verbal Learning) 
  David Ausubel (1963) เป็นนักจิตวิทยาแนวปัญญานิยม ที่เน้นความส าคัญของการเรียนรู้
อย่างมีความเข้าใจและมีความหมาย ทฤษฎีนี้อธิบายการเรียนรู้ที่เรียกว่า Meaningful Verbal 
Learning คือเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้ใหม่หรือข้อมูลใหม่ ซ่ึงอาจเป็นความคิด
รวบยอดใหม่ในโครงสร้างสติปัญญากับความรู้เดิมที่มีอยู่ในสมองของผู้เรียนอยู่แล้ว ซึ่งทฤษฎีนี้
บางครั้งเรียกว่า Subsumption Theory ส าหรับความหมายของการเรียนรู้อย่างมีความหมายนั้น 
Ausubel ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมาจากการทีค่รผูู้สอนอธิบายสิ่งที่จะต้อง
เรียนรู้ให้ฟัง และผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ โดยผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์กับโครงสร้างพุทธิปัญญาที่
ได้เก็บไว้ในความทรงจ า และจะสามารถน ามาใช้ในอนาคต นอกจากนี้ Ausubel ยังได้ชี้ให้เห็นว่า
ทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะอธิบายเกี่ยวกับพุทธิปัญญา โดยเชื่อว่าการเรียนรู้จะมีความหมายแก่
ผู้เรียน หากการเรียนรู้นั้นสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รู้มาก่อนการน าเสนอความคิดรวบยอด
หรือกรอบมโนทัศน์หรือกรอบความคิด  
   2.4.1 หลักและกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 
    1) หลักส าคัญของแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายนั้น Ausubel ให้
ความส าคัญกับโครงสร้างทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ของมนุษย์และแบ่งการรับรู้ออกเป็น 4 
ประเภท คือ 
     1.1) การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย (Meaningful Reception 
Learning) 
     1.2) การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจ าโดยไม่คิดหรือแบบนกแก้วนกขุนทอง 
(Rote Reception Learning) 
     1.3) การเรียนรู้โดยการค้นพบอย่างมีความหมาย (Meaningful Discovery 
Learning) 
     1.4) การเรียนรู้โดยการค้นพบแบบท่องจ าโดยไม่คิดหรือแบบนกแก้ว
นกขุนทอง (Rote Discovery Learning) 
    2) Ausubel ได้ชี้ว่าการเรียนรู้อย่างมีความหมายขึ้นอยู่กับตัวแปร 3 ดังต่อไปนี้ 
     2.1) สิ่ง (Materials) ที่จะต้องเรียนรู้จะต้องมีความหมาย ซึ่งหมายความว่า
จะต้องเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรู้และเก็บไว้ในโครงสร้างพุทธิปัญญา (cognitive 
structure) 
     2.2) ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ และมีความคิดที่จะเชื่อมโยงหรือจัดกลุ่ม
สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ให้สัมพันธ์กับ ความรู้หรือสิ่งที่เรียนรู้เก่า 
     2.3) ความตั้งใจของผู้เรียนและการที่ผู้เรียนมีความรู้-คิดที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่
เรียนรู้ใหม่ให้มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างพุทธิปัญญา (Cognitive Structure) ที่อยู่ในความทรงจ าแล้ว 
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    3) Ausubel ได้แบ่งการเรียนรู้อย่างมีความหมายเป็น 3 ประเภท คือ 
     3.1) Subordinate learning เป็นการเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย 
โดยมีวิธีการ 2 ประเภท คือ 
     3.1.1) Deriveration Subsumption เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่จะต้อง
เรียนรู้ใหม่กับหลักการหรือกฎเกณฑ์ที่เคย เรียนมาแล้ว โดยการได้รับข้อมูลมาเพ่ิม เช่น มีคนบอก แล้ว
สามารถดูดซึมเข้าไปในโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีอยู่แล้วอย่างมีความหมาย โดยไม่ต้องท่องจ า 
     3.1.2) Correlative subsumption เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเกิด
จากการขยายความ หรือปรับโครงสร้างทางสติปัญญาที่มีมาก่อนให้สัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่ 
     3.2) Superordinate learning เป็นการเรียนรู้โดยการอนุมาน โดยการจัด
กลุ่มสิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับความคิดรวบยอดที่กว้างและครอบคลุม ความคิดยอดของสิ่งที่เรียนใหม่ เช่น 
สุนัข แมว หมู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
     3.3) Combinatorial learning เป็นการเรียนรู้หลักการ กฎเกณฑ์ต่างๆเชิง
ผสม ในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ โดยการใช้เหตุผล หรือการสังเกต เช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักกับระยะทางในการที่ท า ให้เกิดความสมดุล 
   2.4.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1) ครผูู้สอนควรมีการแนะน าบทเรียนก่อนการเรียนการสอนและก่อนที่จะสอน
สิ่งใดใหม่ควรมีการส ารวจความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเสียก่อนว่ามีพอเพียงที่จะเข้าใจในเรื่องท่ีเรียน
หรือไม่ ถ้ายังไม่มีหรือมีไม่พอก้องจัดให้ก่อนสอนเรื่องใหม่ 
    2) ครผูู้สอนควรสอนโดยไม่เน้นการท่องจ า แต่สอนให้เกิดการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่มีมาก่อนกับข้อมูลใหม่หรือความคิดรวบยอดใหม่ที่จะต้องเรียน 
    3) ครผูู้สอนควรใช้ Advance Organizer ที่เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความหมายจากการสอนหรือบรรยายของผู้สอน 
    4) ครผูู้สอนควรช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายโดยการจัดเรียบ
เรียงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการให้เรียนรู้ออกเป็นหน่วยย่อยๆ หรือหมวดหมู่ 
    5) ครผูู้สอนควรน าเสนอกรอบหลักการกว้างๆ ก่อนที่จะให้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ 
    6) ครผูู้สอนควรแบ่งบทเรียนเป็นหัวข้อที่ส าคัญและบอกให้ทราบเกี่ยวกับหัวข้อ
ส าคัญที่เป็นความคิดรวบยอดใหม่ที่จะต้องเรียน 
 3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism theory) 
 แนวคิดของกลุ่มนุษยนิยม เห็นว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด (Good-
Active) มนุษยเป็นผู้มีอิสระสามารถท่ีจะน าตนเองและพ่ึงตนเองได้ เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะ
ท าประโยชน์ให้สังคม ดังนั้นนักจิตวิทยาในกลุ่มนี้จึงให้ความส าคัญของความเป็นมนุษย์และมองมนุษย์
ว่ามีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพ
ของตน หากบุคคลได้รับอิสรภาพและเสรีภาพที่จะเลือกสิ่งต่างๆ ที่จะไม่ท าให้ผู้ใดเดือนร้อนซึ่งรวมทั้ง
ตนเอง และมนุษย์จะพยายามพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ของกลุ่มมนุษยนิยมนี้ประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆ ดังนี้ 
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  3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Maslow 
  แนวคิดของ Abraham H. Maslow จัดอยู่ในกลุ่มมนุษยนิยม ซึ่งมีทัศนคติในการมองมนุษย์
ด้านที่ดีงาม โดยอธิบายว่ามนุษย์มีธรรมชาติใฝุดี สร้างสรรค์ความดี ปรารถนาความเจริญก้าวหน้า รู้จัก
คุณค่าในตนเอง รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบในชีวิต ทุกสิ่งเกิดจากการเลือกของตนเอง ที่ส าคัญ
คือมนุษย์มีความปรารถนาจะประจักษ์รู้จักตนเอง และความสามารถเฉพาะของตนเอง เพ่ือใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี ถ้ามนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการวิวัฒน์พัฒนาแล้ว เขาก็
จะพัฒนาไปสู่ความมุ่งดี ความเจริญของบุคลิกภาพและวุฒิภาวะเสมอ  
   3.1.1 หลักและกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฏี Maslow’s Hierarchy of 
needs Theory แบ่งล าดับความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) ความต้องการใน
ขั้นนี้เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic needs) ซึ่งมีพลังมาก
ที่สุดเพราะเป็นความต้องการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตัวอย่างเช่น ความต้องการอากาศ อาหาร ยา
รักษาโรค หากความต้องการขั้นแรกยังไม่ได้รับการตอบสนองก็ยากท่ีจะพัฒนาสู่ขั้นอ่ืนๆ ได้ 
    ขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) 
ความต้องการในขั้นนี้จะเกิดเมื่อขั้นแรกได้รับการตอบสนอง ความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการที่
จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง หากไม่ได้รับการตอบสนองหากไม่ได้รับการ
ตอบสนองจะเกิดความรู้สึกหวาดกลัว ผวา รู้สึกไม่ม่ันคง 
    ขั้นที่ 3 ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ (Belonging and love 
needs) เมื่อ 2 ขั้นแรกได้รับการสนองความต้องการแล้ว มนุษย์จะสร้างความรักและความผูกพันกับ
ผู้อื่น 
    ขั้นที่ 4 ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ 
มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถและความส าเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง และ 2) ความ
ต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem from others) คือ ความต้องการชื่อเสียงเกียรติยศ การ
ยอมรับยกย่องจากผู้อ่ืน 
    ขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะเข้าใจประจักษ์ตนเองอย่างแท้จริง (Self-
actualization needs) เป็นความต้องการเพ่ือตระหนักรู้ความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตน
ตามความสามารถ และสุดความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของคนอ่ืนและของสังคมส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 
   3.1.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1) การเข้าใจถึงความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ สามารถช่วยให้เข้าใจพฤติกรรม
ของบุคคลได้ เนื่องจากพฤติกรรมเป็นการแสดงออกของความต้องการของบุคคล 
    2) ในกระบวนการเรียนการสอน หากครูผู้สอนสามารถหาได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนมี
ความต้องการอยู่ในระดับใดขั้นใด ครูผู้สอนสามารถใช้ความต้องการพ้ืนฐานของผู้เรียนนั้นเป็น
แรงจูงใจช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ 
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    3) การช่วยให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของตนอย่าง
พอเพียง การให้อิสรภาพและเสรีภาพแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการรู้จักตนเองตรงตามสภาพความเป็นจริง 
    4) การจูงใจเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผลักดันให้บุคคลปฏิบัติ กระตือรือร้น และความ
ปรารถนา ที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยที่การเรียนรู้เป็นผลจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า สิ่งเร้าในกิจกรรม
การเรียนการสอนจึงต้องอาศัยการจูงใจ 
    5) ความต้องการทางกาย อารมณ์ และสังคม เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ครผูู้สอนจึงควรหาทางเสริมแรงหรือกระตุ้นโดยปรับกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการเหล่านั้น 
    6) การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจ ความสามารถ
ความพึงพอใจแก่ผู้เรียน เพราะจะท าให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จได้ง่าย มีแรงจูงใจสูงขึ้น และมีเจต
คติต่อการเรียนเพ่ิมข้ึน 
    7) การจูงใจผู้เรียนให้มีความตั้งใจและสนใจในการเรียนย่อมขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจลักษณะความต้องการของผู้เรียนแต่ละระดับแต่ละ
สังคม แต่ละครอบครัว  แล้วจึงพิจารณากิจกรรมการเรียนที่จะจัดให้สอดคล้องกัน 
    8) ครผูู้สอนควรจะพิจารณาสิ่งล่อใจ หรือรางวัล รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันให้
รอบคอบและ เหมาะสม เพราะเป็นแรงจูงใจที่มีพลังรวดเร็ว ซึ่งให้ผลทั้งทางด้านการเสริมสร้าง และ
การท าลายก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวิธีการ 
  3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Rogers 
  Karl R. Rogers (1969) นักจิตวิทยาที่มีบทบาทส าคัญมากเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ยึดแรงจูงใจ
เป็นหลัก เขาได้เน้นการเรียนรู้ในประเด็นที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพถ้าผู้เรียนมี
แรงจูงใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในสิ่งนั้น บรรยากาศของการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญ Rogers ไม่
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ปฏิบัติกันอยู่เพราะเป็นการบังคับให้ผู้เรียนเรียนในสิ่งที่ครู
อยากจะให้ผู้เรียนรู้ และมีความเชื่อว่าการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้มีประโยชน์ก่อเมื่อสังคมนั้น
หยุดอยู่กับที่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งแวดล้อมและโลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ 
ฉะนั้นในทัศนะของเขามนุษย์เราจะต้องเผชิญกับสภาพการณ์ใหม่ๆ ในวงการการศึกษา ดังนั้นเพ่ือ
ความอยู่รอดจุดหมายของการศึกษาก็คือการส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ คนที่มี
การศึกษาจึงได้แก่คนที่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเรียน ครูผู้สอนจึงไม่ควรเป็นเพียงผู้สอนแต่เป็นผู้ที่อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  Rogers และนักจิตวิทยากลุ่มแรงจูงใจหรือมนุษยนิยมไม่ได้เน้นโดยตรงถึงการเรียนรู้ว่า
เกิดข้ึนได้อย่างไร แต่เน้นถึงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยให้เกิดแรงจูงใจที่จะน าไปสู่การ
เรียนรู้ ดังนั้น Rogers จึงได้ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาแนะแนวและจิตบ าบัดมาเป็นเครื่องมือในการสร้าง
บรรยากาศ ทฤษฎีนี้มีชื่อเรียกว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล”  
   3.2.1 หลักและกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 
    1) การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวนี้มีองค์ประกอบส าคัญ 3 
ประการ คือ 
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     1.1) ความเป็นจริง (Realness) องค์ประกอบนี้ครูผู้สอนจะต้องประพฤติ
และปฏิบัติตนให้เป็นไปตามความเป็นจริงตามธรรมชาติ หรือแก่นแท้ของตน รู้สึกอย่างไรต่อผู้เรียนก็
ปฏิบัติหรือพูดไปเช่นนั้น เมื่อเห็นว่าเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับผู้เรียนบนรากฐานของบุคคลต่อบุคคล 
ครูผู้สอนสามารถที่จะแสดงความสุข ความทุกข์ ความเบื่อหน่าย หรือความสนใจแก่ผู้เรียนได้ ไม่จ าเป็น
จะต้องสวมหน้ากากหรือคอยเก็บความรู้สึกฝืนธรรมชาติของตนเอง เมื่อผู้เรียนรับรู้ถึงความจริงว่า
ครผูู้สอนก็คือคนธรรมดา มีความรู้สึกต่างๆ เหมือนคนทั่วไป ถ้าครูผู้สอนปฏิบัติตนได้ดังเช่นว่านี้ก็จะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสบายใจและมีความสุขที่จะเรียน 
     1.2) การยอมรับและการให้เกียรติผู้เรียน องค์ประกอบนี้ครูผู้สอนจะมี
ทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับ ไว้ใจ และให้เกียรติต่อความรู้สึก ความเชื่อ ความคิดเห็นของผู้เรียน และ
ตัวผู้เรียนเองในฐานะเป็นบุคคลหนึ่งต้องยอมรับว่าบุคคลทุกคนต่างก็มีค่ามีความหมายในตัวของเขา
เอง Rogers เชื่อว่าครูผู้สอนที่ให้ความสนใจ ให้เกียรติ ยอมรับและไว้ใจผู้เรียนจะเป็นผู้สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากห้องเรียนปกติ 
     1.3) ความเข้าใจ เป็นองค์ประกอบประการสุดท้ายที่เป็นตัวเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดี ความเข้าใจที่ว่านี้เป็นความเข้าใจที่เกิดจากความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ไม่มีการประเมิน
เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความเข้าใจที่แท้จริงในตัวผู้เรียนในท านองรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ต าหนิติเตียน 
    บรรยากาศการเรียนรู้ที่เกิดจากความเป็นจริง (จริงใจ) การยอมรับ และการ
เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสบายใจ และมีความสะดวก
ใจในการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าบรรยากาศของห้องเรียนธรรมดา 
    2) มนุษย์จะสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาพการณ์ผ่อนคลายและเป็น
อิสระ การจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive atmosphere) 
และเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered teaching) โดยครูผู้สอนใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบชี้แนะและท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และการเรียนรู้จะเน้น
กระบวนการเป็นส าคัญ 
   3.2.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
    1) การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัย ไม่น่าหวาดกลัว น่า
ไว้วางใจ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดี 
    2) ผู้เรียนแต่ละคนมีศักยภาพและแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอยู่แล้ว ครูผู้สอนจึง
ควรสอนแบบชี้แนะ โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้น าทางในการเรียนของตนเองและคอยช่วยเหลือผู้เรียนให้
เรียนอย่างสะดวกจนบรรลุผล 
    3) ในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นการเรียนรู้กระบวนการของตนเป็นส าคัญ 
เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญท่ีบุคคลใช้ในการด ารงชีวิตและแสวงหาความรู้ต่อไป 
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 4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism theory)  
  4.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne 
  Robert Gagne (1974) เป็นนักปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกา ได้เสนอ
แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คือ ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ (Condition of 
Learning) โดยทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne จัดอยู่ในกลุ่มผสมผสานซึ่งเชื่อว่าความรู้มีหลายประเภท
บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้งบางประเภทมีความซับซ้อน
จ าเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง Gagne ได้จัดขั้นการเรียนรู้ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายากโดย
ผสมผสานทฤษฏีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มพุทธินิยมเข้าด้วยกัน การเรียนรู้ของ
ทฤษฎีแบบผสมผสาน คือกระบวนการทางปัญญาที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่กระตุ้น จากสภาพแวดล้อมให้
เข้าสู่ช่วงต่างๆ ของกระบวนการทางข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการได้มาซึ่งความสามารถใหม่ โดยมีการจัด
ขั้นการเรียนรู้จากง่ายไปยาก ซึ่งหลักการส าคัญๆ ของ Gagne สรุปได้ ดังนี้ 
   4.1.1 หลักและกฎการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้ 
    1) Gagne ได้จัดประเภทของการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นจากง่ายไปหายากไว้ 8 
ประการ ดังนี้ 
     1.1) การเรียนรู้สัญญาณ (Signal-learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นไปโดยอัตโนมัติอยู่นอกเหนืออ านาจจิตใจ ผู้เรียนไม่สามารถบังคับพฤติกรรม
ไม่ให้เกิดข้ึนได้ การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการที่คนเราน าเอาลักษณะการตอบสนองที่มีอยู่แล้วมา
สัมพันธ์กับสิ่งเร้าใหม่ที่มีความใกล้ชิดกับสิ่งเร้าเดิม การเรียนรู้สัญญาณเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบ
การวางเงื่อนไขของ Pavlov  
     1.2) การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบสนอง (Stimulus-response learning) 
เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้
สัญญาณ เพราะผู้เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเนื่องจากได้รับการ
เสริมแรง การเรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงของ Thorndike และ
การเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขของ Skinner ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท าเองมิใช่รอให้
สิ่งเร้าภายนอกมากระท าพฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากสิ่งเร้าภายในของผู้เรียนเอง 
     1.3) การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง (Chaining) เป็นการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่ต่อเนื่องกันตามล าดับ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท า การเคลื่อนไหว 
     1.4) การเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal association) เป็นการเรียนรู้ใน
ลักษณะคล้ายกับการเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง แต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาการเรียนรู้
แบบการรับสิ่งเร้า การตอบสนอง เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้แบบต่อเนื่องและการเชื่อมโยงภาษา 
     1.5) การเรียนรู้ความแตกต่าง (Discrimination Learning) เป็นการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลักษณะของวัตถุ 
     1.6) การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) เป็นการเรียนรู้ที่
ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มสิ่งเร้าที่มีความเหมือนกันหรือต่างกัน โดยสามารถระบุลักษณะที่เหมือนกันหรือ
แตกต่างกันได้ พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากที่เคยเห็นมา 
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     1.7) การเรียนรู้กฎ (Rule Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมหรือ
การเชื่อมโยงความคิดรวบยอดตั้งแต่สองอย่างขึ้นไปและตั้งเป็นกฎเกณฑ์ข้ึน การที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้กฎเกณฑ์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าการเรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ กันได้ 
     1.8) การเรียนรู้การแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็นการเรียนรู้ที่จะ
แก้ปัญหา โดยการน ากฎเกณฑ์ต่างๆ มาใช้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นกระบวนการที่เกิดภายในตัวผู้เรียน 
เป็นการใช้กฎเกณฑ์ในขั้นสูงเพ่ือการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและสามารถน ากฎเกณฑ์ในการ
แก้ปัญหานี้ไปใช้กับสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกันได้ 
    2) Gagne ได้แบ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
     2.1) สมรรถภาพในการเรียนรู้ข้อเท็จจริง (Verbal information) เป็น
ความสามารถในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยอาศัยความจ าและความสามารถระลึกได้ 
     2.2) ทักษะเชาว์ปัญญา (Intellectual Skills) หรอืทักษะทางสติปัญญาเป็น
ความสามารถในการใช้สมองคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดในด้านต่างๆ 
นับตั้งแต่การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นทักษะง่ายๆ ไปสู่ทักษะที่ยากสลับซับซ้อนมากข้ึน ทักษะเชาว์
ปัญญาที่ส าคัญที่ควรได้รับการฝึก คือ ความสามารถในการจ าแนก (Discrimination) ความสามาระ
ในการคิดรวบยอดเป็นรูปธรรม (Concrete concept) ความสามาระในการให้ค าจ ากัดความของ
ความคิดรวบยอด (Defined concept) ความสามารถในการเข้าในกฎและใช้กฎ (Rules) และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา (Problem solving) 
     2.3) ยุทธศาสตร์ในการคิด (Cognitive strategies) เป็นความสามารถของ
กระบวนการท างานภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ การแปลความ และการ
ดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ ผู้มียุทธศาสตร์ในการคิดสูงจะมีเทคนิค 
มีเคล็ดลับในการดึงความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมที่สะสมเอาไว้ออกมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างดี รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
     2.4) ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skills) เป็นความสามารถ ความช านาญ
ในการปฏิบัติ หรือการใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ผู้มีทักษะการเคลื่อนไหว
ที่ดีนั้น พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกต้องเหมาะสม 
     2.5) เจตคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งมี
ผลต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นในการที่จะเลือกกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
    4.1.2 การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
     1) Gagne ได้เสนอรูปแบบการสอนอย่างเป็นระบบโดยพยายามเชื่อมโยงการ
จัดสภาพการเรียนการสอนอันเป็นสภาวะภายนอกตัวผู้เรียนให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ภายใน 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมองของคนเรา Gagne อธิบายว่าการท างานของสมองคล้ายกับการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ 
     2) ในระบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
นั้น Gagne ได้เสนอระบบการสอน 9 ขั้น ดังนี้ 
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      2.1) สร้างความสนใจ (Gaining Attention) เป็นขั้นที่ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในบทเรียน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งจากสิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนเอง
ด้วย ผู้สอนอาจใช้วิธีการสนทนา ซักถาม ทายปัญหา หรือมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัว
และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ 
      2.2) แจ้งจุดประสงค์ (Informing the learner of the objective) 
เป็นการบอกให้ผู้เรียนทราบถึงเปูาหมายหรือผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียนนั้น โดยเฉพาะเพ่ือให้
ผู้เรียนเป็นประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียนท าให้ผู้เรียนวางแผนการ
เรียนของตนเองได้ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยให้ครูด าเนินการสอนตามแนวทางที่จะน าไปสู่จุดหมาย
ได้เป็นอย่างดี 
      2.3) กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมที่จ าเป็น (Stimulating 
recall of prerequisite learned capabilities) เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการเชื่อมโยง
ให้เกิดการเรียนรู้ความรู้ใหม่ เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง การเรียนรู้ความรู้ใหม่ต้อง
อาศัยความรู้เก่าเป็นพ้ืนฐาน 
      2.4) เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the stimulus) เป็นการเริ่ม
กิจกรรมมองบทเรียนใหม่โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน 
      2.5) ให้แนวทางการเรียนรู้ (Providing learning guidance) เป็นการ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนอาจแนะน าวิธีการท ากิจกรรม แนะน าแหล่ง
ค้นคว้าเป็นการน าทางให้แนวทางให้ผู้เรียนไปคิดเอง เป็นต้น 
      2.6) ให้ลงมือปฏิบัติ (Eliciting the performance) เป็นการให้ผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      2.7) ให้ข้อมูลปูอนกลับ (Feedback) เป็นขั้นที่ผู้สอนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติกิจกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกว่ามีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร และเพียงใด 
      2.8) ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(Assessing the performance) เป็นขั้นการวัดและประเมินว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใด ซึ่งอาจท าการวัดโดยการใช้ข้อสอบ แบบสังเกต การตรวจผลงาน หรือ
การสัมภาษณ์ แล้วแต่ว่าจุดประสงค์นั้นต้องการวัดพฤติกรรมด้านใด แต่สิ่งที่ส าคัญคือเครื่องมือที่ใช้วัด
จะต้องมีคุณภาพ มีความเชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรงในการวัด 
      2.9) ส่งเสริมความแม่นย าและการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing 
retention and transfer) เป็นการสรุป การย้ า ทบทวนการเรียนที่ผ่านมาเพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่ฝังแน่นขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้อาจเป็นแบบฝึกหัด การให้ท ากิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ รวมทั้ง
การให้ท าการบ้าน การท ารายงาน หรือหาความรู้เพ่ิมเติมจากความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน 
 
 
 
 
 



57 

บทสรุป 
 การจัดการเรียนรู้เป็นการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ ความเข้าใจใน
ข้อมูลความรู้ต่างๆ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม ในการจัดการ
เรียนรู้ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ โดยการ
ฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ถาวรหรือค่อนข้างถาวร ซึ่งการจัดการเรียนรู้นี้ครผูู้สอนต้อง
อิงทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม ที่อธิบายว่าการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งมีพ้ืนฐานความคิดว่า
พฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้และสามารถจะสังเกตได้ พฤติกรรมช่วยท าให้พฤติกรรม
เกิดข้ึนได้ กลุ่มที่สอง คือ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ซึ่งอธิบายว่าการเรียนรู้เป็นผลของ
กระบวนการคิด ความเข้าใจ การรับรู้สิ่งเร้าที่มากระตุ้นผสมผสานกับประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
ของบุคคลท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น ซึ่งการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ท่ีได้รับในปัจจุบันกับ
ประสบการณ์ในอดีตจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการทางปัญญาเข้ามามีอิทธิพลในการเรียนรู้ด้วย 
ทฤษฎีกลุ่มนี้จึงเน้นกระบวนการทางปัญญามากกว่างการวางเงื่อนไขเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม และ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมที่อธิบายว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับความดีที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด 
มนุษย์เป็นผู้มีอิสระสามารถท่ีจะน าตนเองและพ่ึงตนเองได้ เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะท า
ประโยชน์ให้สังคม มีอิสรเสรีภาพที่จะเลือกท าสิ่งต่างๆ ที่จะไม่ท าให้ผู้ใดเดือดร้อนซึ่งรวมทั้งตนเอง
ด้วย และมนุษย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและเป็นผู้สร้างสังคม และทฤษฎีการเรียนรู้ผสมผสาน ที่
อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้เกิดขึ้นมีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้
ความคิดท่ีลึกซ้ึง บางประเภทมีความซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง ดังนั้นครูผู้สอนจึง
ควรน าทฤษฎีแนวคิดเหล่านี้มาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้สูงสุดและเป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพ  
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ค าถามท้ายบทที่ 2 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
 1. การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ มีความส าคัญอย่างไรต่อการจัดการเรียนการสอน จงอธิบาย 
 2. ให้สรุปสาระส าคัญ และการน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของทฤษฎีการเรียนรู้แต่ละทฤษฎี 
ดังตารางตัวอย่างที่ก าหนดให้ 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ สาระส าคัญ การน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
1.   
2.   
3.   
4.   

 
 3. นักศึกษาเห็นด้วยกับการลงโทษผู้เรียนหรือไม่อย่างไร จงให้เหตุผล ถ้าไม่ลงโทษนักศึกษาจะ
มีวิธีการอย่างไร 
 4. เด็กชายโปฺปชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และชอบก่อกวนในห้องเรียนเพ่ือเรียกร้องความ
สนใจจากครูผู้สอนและเพ่ือนๆ ในฐานะท่ีนักศึกษาเป็นครูผู้สอนจะท าอย่างไรให้เด็กชายโปฺปชอบเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และไม่ก่อกวนเพื่อนในชั้นเรียน 

 5. นักศึกษาจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดตามหลักการและ
ทฤษฎี จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
วิธีจัดการเรียนรู้ 

 

สาระส าคัญ 
 วิธีการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้สอนด าเนินการอย่างมีหลักการ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ตามท่ีต้องการหรือตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาวิธีการที่เหมาะสม
จากจุดประสงค์การเรียนรู้และธรรมชาติของผู้เรียน 
 วิธีจัดการเรียนรู้มีหลายวิธี เราไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีจัดการเรียนรู้ใดดีที่สุดเพราะว่าแต่ละวิธี 
มีข้อดีและข้อจ ากัดแตกต่างกัน ดังนั้นในการเลือกใช้วิธีจัดการเรียนรู้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระของวิชา ความสามารถของผู้สอน ความสามารถของผู้เรียน เวลา 
สถานที่ และจ านวนผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
 1. บอกความหมาย และ หลักเกณฑ์ในการเลือกวิธีจัดการเรียนรู้ได้ 
 2. บอกความหมาย วัตถุประสงค์ และอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธีได้ 
 3. บอกข้อดีและข้อจ ากัดของการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธีได้ 
 4. เลือกวิธีจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระของวิชา ความสามารถ
ของผู้สอน ความสามารถของผู้เรียน เวลา สถานที่ และจ านวนผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 
 5. สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้และการเลือกใช้วิธีจัดการเรียนรู้เป็นผังกราฟิกได้  
 6. แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกระบวนการท างานกลุ่ม และมี
กระบวนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  
 

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ 

 1. ความหมายของวิธีจัดการเรียนรู้ 
 2. หลักเกณฑ์ในการเลือกวิธีจัดการเรียนรู้ 
 3. วิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

  3.1 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การบรรยาย (Lecture) 
  3.2 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การสาธิต (Demonstration) 
  3.3 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลอง (Experimental) 
  3.4 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การอภิปราย (Discussion) 
  3.5 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing) 
  3.6 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) 
  3.7 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  3.8 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การนิรนัย (Deductive)  
  3.9 วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การอุปนัย (Inductive) 
  3.10 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (Game) 
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  3.11 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip) 
  3.12 วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4-5 คน สาธิต/น าเสนอตัวอย่างวิธีจัดการเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  
 2. ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอน และข้อดี
ข้อจ ากัดของวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ จากการสาธิต/น าเสนอตัวอย่างของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม 

 3. ครูอธิบายประกอบ Power point เรื่อง วิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 
 4. ครใูห้นักศึกษาดู VDO เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ ตั้งประเด็นค าถาม/กรณีตัวอย่าง 
เกี่ยวกับการเลือกวิธีจัดการเรียนรู้ 
 5. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นอีกครั้ง 
 6. นักศึกษาสรุปองค์ความรู้เกี่ยววิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ เป็น Concept Mapping พร้อม
ยกตัวอย่างกรณีเลือกวิธีจัดการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก พร้อมตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
 1. Power point เรื่อง วิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 
 2. VDO ตัวอย่างเกีย่วกับวิธีจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ 

 3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
 4. แหล่งเรียนรู้: ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.udru.ac.th/ 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
ด้านความรู้ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5) 

1. ถาม-ตอบ 
2. อภิปราย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. ตรวจ Power point ประกอบการน าเสนอของ
นักศึกษา 

4. สรุปองค์ความรู้ในสมุดบันทึก 
5. ตรวจค าตอบค าถามท้ายบทเรียน 

มีความสามารถ 
ในแต่ละด้าน ไม่น้อย
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ด้านทักษะกระบวนการ 

(ข้อ4, 5 และ 6) 
อภิปราย สรุปประเด็น และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
(ข้อ6) 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน กระบวนการท างานกลุ่ม 
และความสามารถในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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บทที่ 3 
วิธีจัดการเรียนรู้ 

 
 การจัดการเรียนรู้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิด ความเชื่อของนักการศึกษาในแต่ละ
ยุคแต่ละสมัย การจัดการเรียนการสอนในสมัยก่อนวิธีการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นแบบบรรยาย 
ซักถาม ผู้เรียนเรียนโดยการท่องจ าเป็นหลัก จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้เนื้อหามากๆ มีระเบียบวินัยใน 
ชั้นเรียน คือเข้มงวดให้ผู้เรียนปฏิบัติตามค าสั่งไม่มีอิสระเป็นตัวของตัวเอง ปัจจุบันปรัชญาการศึกษา
ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยมุ่งผู้เรียนเป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนการสอนจะค านึงถึง 
ความต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนเรียนโดย 
การกระท า และเน้นให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างเป็น
กระบวนการ เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะวิธีการหาความรู้ สามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าเก่ียวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ และสามารถใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง  
 

ความหมายของวิธีจัดการเรียนรู้ 
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของค าว่า วิธีการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
 Westwood (2008) ได้ให้ความหมายของ Teaching Method ไว้ว่า เป็นหลักการและวิธีการ
ที่ใช้ส าหรับการแนะน าเพื่อให้เป็นผลส าเร็จในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน (A teaching method 
comprises the principles and methods used for instruction to be implemented by 
teachers to achieve the desired learning in students) 
 ทิศนา แขมมณี (2551) ได้ให้ความหมายของ วิธีการจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า เป็นขั้นตอนในการ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้ส าเร็จด้วยวิธีการต่างๆๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและข้ันตอน
ส าคัญอันเป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้ของวิธีการนั้นๆ 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) ได้ให้ความหมายของ วิธีการจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า เป็นกระบวนการ
ต่างๆ ที่ครูผู้สอนใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
 กล่าวโดยสรุป วิธีการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอนที่ครูผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนส าคัญ 
อันเป็นลักษณะเด่นหรือลักษณะเฉพาะที่ขาดไม่ได้ของวิธีการนั้นๆ 
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วิธีจัดการเรียนรู้ 
 วิธีจัดการเรียนรู้มีหลายวิธี ครูผู้สอนจะต้องเลือกใช้วิธีจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
จึงจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ ได้ครบ ซึ่งจะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะน าเสนอในที่มี 12 วิธี ดังนี้ 
 1. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การบรรยาย (Lecture) 
  1.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การบรรยายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Lecture หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาจากค าบอกเล่า กล่าวอธิบาย ถ่ายทอดจากครู เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
   1.1.1 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการสื่อความหมายทางเดียว คือ ครผูู้สอนเป็นฝ่าย
ให้ความรู้แก่ผู้เรียน โดยมีผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ คือ ฟัง และอาจจดบันทึกสาระส าคัญของเนื้อหาที่
ครผูู้สอนบอกหรืออธิบายนั้นตามไปด้วย 
   1.1.2 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้สอนเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ผู้สอนจะมี
พฤติกรรมในระหว่างการเรียนการสอนมากกว่าผู้เรียน กล่าวคือ พฤติกรรมของครผูู้สอนคือการพูด 
อธิบาย บอก ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ถ่ายทอดให้ โดยนัยดังกล่าว 
ผู้เรียนย่อมมีโอกาสน้อยหรืออาจไม่มีโอกาสเลยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนบางครั้ง
ดูเหมือนว่ามีพฤติกรรมที่เฉื่อยชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย 
ที่มา: http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=95892 

 

  1.2 วัตถุประสงค์ 
   1.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีจ านวนมากได้เรียนรู้เนื้อหาสาระหรือความรู้จ านวนมาก  
ในลักษณะคม ชัด ลึก พร้อมๆ กันในเวลาที่จ ากัด 
   1.2.2 เพื่อให้ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นความรู้ที่ค้นหายากหรือ
เป็นประสบการณ์เฉพาะของผู้สอนเอง 
   1.2.3 เพื่อช่วยน าทางในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนและช่วยสรุปประเด็นส าคัญใน
กรณีท่ีผู้สอนได้มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษามาล่วงหน้าแล้ว 
 



65 

  1.3 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การบรรยาย มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
   1.3.1 ครผูู้สอนเตรียมเนื้อหาสาระท่ีจะบรรยาย 
   การเตรียมตัวผู้บรรยายเป็นสิ่งส าคัญในการบรรยาย เพราะวิธีการจัดการเรียนรู้ชนิดนี้
ความส าเร็จอยู่ที่ความสามารถของครผูู้สอน สิ่งแรกท่ีผู้บรรยายต้องเตรียมคือเนื้อสาระที่จะบรรยาย 
โดยต้องท าความเข้าใจตลอดเรื่องโดยเฉพาะค าศัพท์ที่ยาก เนื้อหาที่ซับซ้อน การจัดล าดับเนื้อหาเพ่ือ
น าเสนอเป็นล าดับก่อนหลัง ส ารวจตนเองว่ามีความสนใจและสนุกกับการบรรยายในเนื้อหานั้นๆ มาก
น้อยเพียงใด แง่ใด ต้องพยายามหาตัวอย่าง สื่อ ค าถามกระตุ้นอารมณ์ความสนใจผู้เรียนไว้ล่วงหน้า 
โดยเฉพาะหากิจกรรมเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บรรยายกับผู้ฟัง นอกจากนี้อาจต้องดูว่า เนื้อหา
ตอนใดต้องใช้สื่อใดประกอบการบรรยายต้องเตรียมสื่อนั้นๆ ไว้ให้พร้อมล่วงหน้า ตลอดจนต้องวินิจฉัย
ผู้เรียนว่ามีพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์เดิมเพียงใด หาวิธีการให้ผู้ฟังเข้ามีส่วนร่วมในการบรรยาย
โดยอาจกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น หรือเปิดอภิปรายให้แสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ บรรยาย 
เป็นต้น และท่ีส าคัญคือต้องเตรียมการประเมินผลผู้เรียนไว้ล่วงหน้าตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
   1.3.2 ครูผู้สอนบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย) เนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
การบรรยายต้องปฏิบัติตามล าดับขั้นที่เตรียมการมาตามบทบาทและพฤติกรรมที่เตรียมไว้ โดยเริ่มต้นดังนี้ 
    1) บอกวัตถุประสงค์และหัวข้อโดยสังเขปก่อนบรรยาย เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ
โครงสร้างความรู้ทั้งหมดและตั้งความคาดหวังไว้กับผลการเรียนที่เกิดขึ้น 
    2) กระตุ้นความสนใจผู้เรียนโดยวิธีการต่างๆ เช่น การตั้งค าถาม การย้ าเน้นประเด็น 
    3) การสรุปประเด็นย่อๆ และประเด็นรวมใหญ่ทั้งหมด 
    4) ผู้บรรยายอาจใช้เทคนิคต่างๆ ต่อไปนี้ช่วย เช่น การใช้สิ่งเร้ากระตุ้น 
ความสนใจ ได้แก่ ข่าว เหตุการณ์ประจ าวัน กรณีตัวอย่าง ประเด็นอภิปราย การทดสอบก่อนเรียน 
การใช้สื่อต่างๆ การท ากิจกรรมประกอบการบรรยาย การยกตัวอย่าง การใช้อารมณ์ขัน การอภิปราย
ประเด็นเพ่ิมเติม การให้ผู้เรียนจดบันทึกไปด้วย 
   1.3.3 ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ผู้บรรยายต้องสรุปประเด็นสาระส าคัญตามวัตถุประสงค์เป็นระยะ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจสามารถโยงความคิดไปสู่ประเด็นที่ผ่านมาและประเด็นถัดไปได้ และเมื่อจบบทเรียนต้อง
สรุปภาพรวมทั้งหมดให้ผู้ฟังทราบ ก่อนยุติการบรรยาย ผู้บรรยายควรสรุปสาระส าคัญของการบรรยาย 
และควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม หรือเปิดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ต่อจากนั้นควรมีการ
ทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่บรรยายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การสุ่มถามผู้เรียน หรือการให้
ท าแบบทดสอบ เป็นต้น ในการประเมินผลควรประเมินผลผู้ฟังตามพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม เช่น ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทักษะและเจตคติที่ก าหนดไว้เพ่ือแก้ไขและปรับปรุง
ข้อบกพร่องในการบรรยาย และใช้ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งอาจใช้วิธีตรวจ 
สมุดบันทึก การทดสอบ ซักถามสัมภาษณ์ ดูงานที่มอบหมายหรือวัดเจตคติหลังการบรรยายสิ้นสุดลง 
  1.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   1.4.1 ข้อดี 
    1) เป็นวิธีการที่ให้ความรู้เนื้อหาสาระแก่ผู้เรียนได้มาก แต่ใช้เวลาน้อยเมื่อเทียบ
กับวิธีอ่ืน 
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    2) เป็นวิธีการที่ใช้กับผู้เรียนจ านวนมากได้ 
    3) เป็นวิธีการที่สะดวก ครูผู้สอนด าเนินการคนเดียว ผู้เรียนไม่ต้องท างานมาก 
สามารถรับรู้เรื่องที่เรียนตรงกัน 
    4) เหมาะส าหรับเนื้อหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผู้เรียนฟังการบรรยายแล้ว
เข้าใจง่ายกว่าไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าและอาจไม่เข้าใจ 
   1.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) เป็นวิธีการที่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลได้ เพราะต้องรับรู้เรื่องเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน 
    2) เป็นวิธีการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น้อยมาก ท าให้เกิดความเบื่อ
หน่าย ขาดความสนใจในการเรียนรู้ 
    3) เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยความสามารถ ทักษะ เทคนิคของผู้บรรยาย ถ้า
ผู้บรรยายไม่มีศิลปะหรือการสื่อสารที่ดีในการดึงดูดใจผู้เรียน ผู้เรียนอาจขาดความสนใจ ท าให้ขาด
การรับรู้ที่ดีและไม่เข้าใจเนื้อหาสาระส าคัญได้ 
 2. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การสาธิต (Demonstration) 
  2.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การสาธิตตรงกับภาษาอังกฤษว่า Demonstration หมายถึง 
กระบวนการที่ครผูู้สอน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์โดยการแสดงหรือกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้นๆ แล้วให้ผู้เรียนซักถาม 
อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต 
ที่มา: http://51010511025.blogspot.com/2011/01/7.html 

 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้หลาย ๆ ด้าน เช่น ทางตา หู จมูก ลิ้น และการสัมผัส 
   2.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์กว้างขึ้น  
   2.2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจล าดับขั้นต่าง ๆ และสามารถสรุปผลได้ 
   2.2.4 เป็นกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติไปพร้อมกับวิธีการสอนวิธีอ่ืน ๆ ด้วยได้ 
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  2.3 ประเภทของวิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การสาธิต 
  Sund & Throbridge (1976 อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า, 2553) ได้ศึกษา
วิธีการสอนโดยการสาธิตและข้อควรระวังเก่ียวกับการสาธิตแต่ละประเภท โดยแบ่งประเภทการสาธิต
ออกเป็น 6 แบบ ดังนี้ 
   2.3.1 ครผูู้สอนสาธิต เป็นวิธทีี่ดีที่สุด เพราะสามารถควบคุมระเบียบในชั้นเรียนได้ดี
และน าเข้าสู่บทเรียนได้ง่าย 
   2.3.2 ครผูู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสาธิต เป็นการสาธิตที่ครผูู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
กระท าโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติเอง อาจเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือคนเดียว การสาธิตแบบนี้ดีในแง่ที่ผู้เรียนได้
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
   2.3.3 ผู้เรียนสาธิตเป็นกลุ่ม การสาธิตแบบนี้จะเกิดผลดีต่อเมื่อผู้เรียนให้ความร่วมมือ
อย่างจริงจัง ควรจะใช้ในบางโอกาสเพ่ือเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้น เพราะถ้าใช้กลุ่มที่ผู้เรียน 
ทั้งชั้นไม่พอใจเป็นผู้สาธิตจะท าให้การเรียนไม่ประสบผลดีเท่าที่ควร 
   2.3.4 ผู้เรียนสาธิตเป็นรายบุคคล จะเป็นผลดีถ้าหากผู้เรียนซึ่งเป็นผู้สาธิต เป็นผู้ที่
เพ่ือนชอบและเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้สาธิต 
   2.3.5 วิทยากรสาธิต โดยการเชิญวิทยากรที่มีความช านาญมาสาธิต เป็นผลดีที่ผู้เรียน
จะรู้สึกตื่นเต้น เพราะความแปลกใหม่และได้เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ 
   2.3.6 การสาธิตเงียบ โดยครูผู้สอนจะสาธิตอย่างเป็นขั้นตอน ผู้เรียนใช้ความสามารถ
ในการสังเกตการบันทึกข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลเอง โดยครผูู้สอนจะไม่ให้ข้อเสนอแนะ  
การสาธิตแบบนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่ที่ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 
  2.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
   2.4.1 การเตรียมการ ครผูู้สอนจ าเป็นต้องมีการเตรียมตัว เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไป
อย่างสะดวกและราบรื่น การเตรียมตัวที่ส าคัญ คือ ครูผู้สอนควรมีการซ้อมการสาธิตก่อนเพื่อจะได้
เห็นปัญหา และเตรียมแก้ไข/ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
สถานที่ที่จะใช้ในการสาธิต และจัดวางไว้อย่างเหมาะสมสะดวกแก่การใช้ นอกจากนั้นควรจัดเตรียม
แบบสังเกตการสาธิต และเตรียมค าถามหรือประเด็นที่จะให้ผู้เรียนได้ร่วมคิดและอภิปรายด้วย 
   2.4.2 ก่อนการสาธิต ครผูู้สอนควรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่สาธิตแก่ผู้เรียนอย่างเพียง
พอที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสิ่งที่สาธิตได้ดี โดยอาจใช้วิธีบรรยาย หรือเตรียมเอกสารที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับล าดับขั้นตอนให้ผู้เรียน หรือใช้สื่อ เช่น วีดีทัศน์ หรือผู้สอนอาจมอบหมายให้
ผู้เรียนไปศึกษาเนื้อหาสาระท่ีจะสาธิตมาล่วงหน้า และควรให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในการสังเกต หรือ
จัดท าแบบสังเกตการสาธิตให้ผู้เรียนใช้ในการสังเกต นอกจากนั้น ครผูู้สอนอาจใช้เทคนิคการ
มอบหมายให้ผู้เรียนรายบุคคลสังเกตเป็นพิเศษเฉพาะจุด เฉพาะประเด็น เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนตั้งใจ
สังเกต และมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
   2.4.3 การสาธิต ครผูู้สอนอาจใช้วิธีการบรรยายประกอบการสาธิต การสาธิตควร
เป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอน ใช้เวลาอย่างเหมาะสม ไม่เร็วเกินไป ขณะสาธิตอาจใช้แผนภูมิกระดานด า
หรือแผ่นใสประกอบและควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหรือซักถามผู้เรียนเป็นระยะ ๆ เพ่ือกระตุ้น
ความคิดและความสนใจของผู้เรียน และในบางกรณีอาจให้ผู้เรียนบางคนมาช่วยในการสาธิตด้วย
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เทคนิคการสาธิตอีกเทคนิคหนึ่งคือ การใช้การสาธิตเงียบแทนการบรรยายประกอบการสาธิต และ
อาจมีการสาธิตซ้ าหากผู้เรียนยังไม่เกิดความเข้าใจชัดเจน นอกจากนั้นผู้สอนอาจให้ผู้เรียนเป็นฝ่าย
แสดงการสาธิตด้วยก็ได้ ในกรณีท่ีการสาธิตมีสิ่งที่อาจเป็นอันตรายได้ ครผูู้สอนจะต้องสอนให้ผู้เรียนรู้
และระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย และควรเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไว้ด้วย 
   2.4.4 การอภิปรายสรุปการเรียนรู้ หลังจากการสาธิตแล้ว ครผูู้สอนควรให้ผู้เรียน
รายงานสิ่งที่ได้สังเกตเห็นแลกเปลี่ยนกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม ผู้สอนควรเตรียมค าถามไว้
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดด้วย ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดที่แต่ละคนได้รับจากการสาธิตของ
ผู้สอนและร่วมกันสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ 
  2.5 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   2.5.1 ข้อดี 
    1) เป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีปฏิบัติได้ดี เพราะได้รับประสบการณ์ตรง  
จับต้องได้และเห็นขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
    2) ประหยัดเวลาการลองผิดลองถูกของผู้เรียนและประหยัดวัสดุในการจัดการ
เรียนการสอน เมื่อสาธิตให้ดูเป็นหมู่คณะหรือทั้งชั้น 
    3) เป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนให้น่าสนใจ เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วม
กิจกรรมในทุกขั้นตอน 
    4) เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต หาเหตุผลและสรุปหลักเกณฑ์ได้ 
    5) เป็นวิธีที่สามารถใช้สอนผู้เรียนได้จ านวนมากในการสาธิตต่อครั้ง 
    6) ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน โดยเฉพาะในการทดลองวิทยาศาสตร์
ต้องใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดอันตรายได้เมื่อปฏิบัติผิดพลาด 
   2.5.2 ข้อจ ากัด 
    1) การสาธิตใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่เกินไป อาจท าให้ผู้เรียนไม่สามารถมองเห็น
การสาธิตได้อย่างทั่วถึง 
    2) ครผูู้สอนต้องศึกษาภูมิหลังของผู้เรียนทุกคน และให้ความรู้พ้ืนฐานแก่ผู้เรียน
ก่อนด าเนินการสาธิต 
    3) เป็นวิธีที่ผู้เรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติเอง อาจท าให้ผู้เรียนได้อย่างไม่ลึกซึ้งมาก
เท่าท่ีควร เพราะขาดการลงมือปฏิบัติจริง 
    4) การสาธิตอาจติดขัดบกพร่องหรือเกิดอุบัติเหตุ จนก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
เรียนการสอน 
    5) โดยปกติการสาธิตจะใช้ควบคู่กับการบรรยายหรืออภิปราย เวลาที่จะเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายหรือซักถามข้อขัดข้องใจอาจมีไม่เพียงพอส าหรับทุกคน 
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 3. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลอง (Experimental) 
  3.1 ความหมาย 
   วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลองตรงกับภาษาอังกฤษว่า Experimental หมายถึง 
กระบวนการที่ครผูู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยการให้
ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดปัญหาและสมมติฐานในการทดลองและลงมือทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก าหนด
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น เก็บรวบรวมข้อมูลสรุปอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับ
จากการทดลอง  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบทดลอง 
ที่มา:  http://taamkru.com/th 

 

  3.2 วัตถุประสงค์ 
   3.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่มเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดย
การสังเกตและทดลองด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับผู้เรียน ท าให้จดจ าได้นาน 
   3.2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะการใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการทดลอง 
  3.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
   3.3.1 ขั้นเตรียมการทดลอง 
    1) ก าหนดจุดประสงค์ ครูผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หรือแผนการจัดการ
เรียนรู้ แล้วตั้งจุดประสงค์การทดลองให้ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมแต่ละด้านอย่างไรบ้าง 
    2) วางแผนการทดลอง เป็นขั้นที่ครผูู้สอนต้องล าดับขั้นตอนการทดลอง และ
เตรียมก าหนดกิจกรรมไว้ล่วงหน้าว่าจะน าเข้าสู่บทเรียนอย่างไร มีข้ันตอนการทดลองอย่างไร สรุปผล
และทดลองตอนไหน อย่างไร โดยวิธีการใด เป็นต้น 
    3) จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง 
แบบบันทึกผลการทดลองและแบบประเมินผล ครผูู้สอนต้องเตรียมความพร้อมให้เพียงพอกับจ านวน
ผู้เรียน 
    4) ตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของเครื่องมือ ครผูู้สอนควรทดลอง
ใช้เครื่องมือด้วยตนเองก่อนสอน เพ่ือให้เห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และเพ่ือประโยชน์ใน
การแนะน า ตักเตือน ให้ผู้เรียนใช้ความระมัดระวังในขณะทดลอง 
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    5) เตรียมผู้เรียน ครผูู้สอนต้องก าหนดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสม ไม่ควรเป็นกลุ่ม
ใหญ่มากเกินไป ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้และทดลองอย่างทั่วถึง การแบ่งกลุ่มผู้เรียนจะต้อง
สอดคล้องกับจ านวนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ 
   3.3.2 ขั้นทดลอง 
    1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเร้าความสนใจ ครผูู้สอนควรได้แจ้งจุดประสงค์
การทดลอง ขั้นตอนวิธีการทดลอง แนะน าการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ให้ผู้เรียนได้ทราบบทบาท
ของตน และให้ศึกษาคู่มือปฏิบัติการก่อนการลงมือทดลอง แล้วร่วมกันก าหนดปัญหาและสมมติฐาน
ในการทดลอง 
    2) ขั้นทดลอง ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการทดลอง โดยครผูู้สอนเป็นผู้ดูแล ให้
ค าแนะน าช่วยเหลือให้การทดลองเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนดให้ ถ้าเป็นการทดลองที่อาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ครผูู้สอนต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
    การจัดการเรียนรู้แบบทดลองนั้น ผู้เรียนจะเรียนวิธีนี้ได้ผลดีหากมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็น ดังนั้นครผูู้สอนควรฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
13 ทักษะ ให้ผู้เรียนก่อนให้ผู้เรียนทดลอง หรือไม่ก็ต้องฝึกไปพร้อมๆ กัน ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ดังกล่าวมี 13 ทักษะดังนี้   1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล  
3) ทักษะการจ าแนกประเภท 4) ทักษะการวัด 5) ทักษะการใช้ตัวเลข 6) ทักษะการสื่อความหมาย  
7) ทักษะการพยากรณ ์8) ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส (space) กับเวลา 9) ทักษะการ
ก าหนดและควบคุมตัวแปร 10) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 11) ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ
ของตัวแปร 12) ทักษะการทดลอง และ 13) ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 
   3.3.3 ขั้นเสนอผลการทดลอง ผู้เรียนน าเสนอผลการทดลองและรายละเอียดประกอบ
โครงการทดลอง การเตรียมการ วิธีการทดลอง และผลที่ได้จากการทดลอง 
   3.3.4 ขั้นสรุปผลการทดลองและอภิปรายผล ในขั้นนี้จะสรุปผลและอภิปรายผลของ
แต่ละกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตนเองได้รับระหว่างกลุ่มด้วย ครผูู้สอนจะมีบทบาทเป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือและให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นที่ส าคัญและสรุปหลักการ ความคิดรวบยอดที่
ได้จากการทดลอง 
   3.3.5 ขั้นประเมินผล ขั้นนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนควรร่วมกันประเมินผลผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ และแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในการทดลองที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป เช่น ประเมิน
ด้านการใช้เครื่องมือ ด้านความละเอียดรอบคอบในการทดลอง ด้านการจดบันทึกผล การทดลอง  
การรายงานผล และด้านความร่วมมือกันในกลุ่ม เป็นต้น 
  3.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   3.4.1 ข้อดี 
    1) เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้ผ่านกระบวนการต่างๆ 
ได้พิสูจน์ ทดสอบ และเห็นผลประจักษ์ด้วยตนเอง จึงเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความเข้าใจ และจะจดจ าการ
เรียนรู้นั้นได้นาน 
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    2) เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการ
ต่างๆ จ านวนมาก เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะ
กระบวนการคิด และทักษะกระบวนการกลุ่ม รวมทั้งได้พัฒนาลักษณะนิสัยใฝ่รู้ 
    3) เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาก จะท าให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
   3.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ วัสดุ ส าหรับผู้เรียนจ านวนมากหรือในกรณีที่ต้องออกไปเก็บข้อมูลยอกสถานที่ ก็ต้องมี
ค่าใช้จ่ายค่าพาหนะ ที่พัก และวัสดุต่าง ๆ ด้วย 
    2) เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้เวลามาก เนื่องจากการด าเนินการแต่ละข้ันตอน
ต้องใช้เวลา 
    3) เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ครผูู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงจะสามารถสอนและฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
 4. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การอภิปราย (Discussion) 
  4.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Discussion หมายถึง การพูด
สนทนาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นหรือหัวข้อที่ก าหนดให้ เพ่ือ
พิจารณาหาค าตอบ แนวทาง ข้อสรุป หรือการแก้ไขปัญหาร่วมกันในประเด็นที่ก าหนดให้ แล้วได้
ผลสรุปของกลุ่มออกมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย 
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/499684?locale=th 

 

  4.2 วัตถุประสงค์ 
   4.2.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือระดมความคิดเห็นร่วมกัน
และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
   4.2.2 เพ่ือฝึกการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การเป็นผู้น า ผู้ตาม การรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
   4.2.3 เพื่อฝึกกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือ
น าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาอภิปรายให้ผู้อ่ืนรับทราบ 
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  4.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
   4.3.1 ขั้นเตรียมการ  

    1) ก าหนดประเด็นการอภิปราย การอภิปรายจ าเป็นจะต้องมีประเด็นการ
อภิปรายและวัตถุประสงค์ของการอภิปรายชัดเจน ซึ่งประเด็นการอภิปรายอาจมาจากครูผู้สอนหรือ
ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดก็ได้ การอภิปรายแต่ละครั้งไม่ควรมีประเด็นมากเกินไปเพราะอาจท าให้อภิปราย
แต่ละประเด็นได้ไม่เต็มที่ 
    2) เตรียมผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องได้รับการเตรียมบทบาทต่างๆ ในการอภิปราย 
เช่น บทบาทในการเป็นผู้ด าเนินการอภิปราย บทบาทในการเป็นเลขา และบทบาทในการควบคุมเวลา
และกิจกรรมต่างๆ ในขณะที่กลุ่มผู้ฟังอภิปรายก็ต้องเตรียมการเป็นผู้ฟังที่ดี มีมารยาทในการฟัง ไม่
ซักถามนอกประเด็นหรือขาดการมีส่วนร่วมในการฟัง นอกจากนี้การแจ้งให้ผู้เรียนทราบล่วงหน้า
เพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมตัวส าหรับการอภิปรายเป็นเรื่องที่ส าคัญประการหนึ่งด้วย 
    3) เตรียมครผูู้สอน ครผูู้สอนมีบทบาทส าคัญในเป็นผู้ก าหนดหรือดูแลประเด็น
อภิปราย ต้องมีความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับหัวข้อ มีความรู้และเจ้าใจวัยและธรรมชาติของ
ผู้เรียน สามารถจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังการอภิปรายได้โดยเฉพาะบทบาท
ในการวางแผน การด าเนินการ และสรุปการอภิปรายต้องถูกควบคุมกระบวนการโดยบทบาทของ
ครผูู้สอน 
    4) เตรียมรูปแบบการอภิปราย รูปแบบการอภิปรายแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยู่กับลักษณะประเด็นและสาระที่ต้องการจากผลการอภิปราย ครผูู้สอนต้องให้ทางเลือกแก่ผู้
อภิปรายและเลือกใช้ให้เหมาะสม โดยเฉพาะจ านวนคนอภิปรายมีผลต่อการเลือกรูปแบบ ซึ่งรูปแบบ
การอภิปรายแบ่งออกได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
     4.1) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบกันเอง (Informal Group Discussion) 
กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน จ านวนประมาณ 6-10 คน มาพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กัน เพื่อแสวงหาข้อยุติ หรือข้อตกลงร่วมกันใน
ประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ในกลุ่มจะมีประธานน าการอภิปราย ช่วยดูแลและกระตุ้นให้สมาชิก
ในกลุ่มแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 
     4.2) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบฟิลลิป 66 (Phillip 66 or Buzz Group) 
กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมาชิก 6 คนที่นั่งใกล้กัน หันหน้าเข้าหากัน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง คนละ 1 นาที รวมเป็น 6 นาที จุดประสงค์ของการจัดกลุ่มแบบนี้ก็เพ่ิม
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นหรือปัญหาที่กลุ่มใหญ่ก าลังพิจารณาอยู่ 
     4.3) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบ Syndicate Group กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วย
สมาชิกระหว่าง 6-10 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างกัน จุดประสงค์ก็เพ่ือให้กลุ่มย่อยนี้ได้ศึกษา
หรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมใหญ่ สมาชิกจะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กันในเรื่องที่ได้รับมอบหมายโดยผลัดกันท าหน้าที่ประธานและเลขานุการกลุ่ม 
     4.4) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบระดมสมอง (Brainstorming Group) กลุ่ม
แบบนี้ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 2-6 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์พอสมควรในเรื่องที่จะ
อภิปราย จุดประสงค์ของกลุ่มนี้ก็เพ่ือให้ได้ความคิดมากท่ีสุดในเวลาที่จ ากัด และเพ่ือแสวงหาความคิด
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สร้างสรรค์จากกลุ่ม กลุ่มจะมีประธานน าการอภิปรายและกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็น
อย่างเสรี โดยไม่มีการตัดสินว่าถูก ผิด ดี ไม่ดี เพ่ือให้ได้ความคิดจ านวนมาก เลขานุการกลุ่มจดบันทึก
ความคิดท้ังหมดไว้ ขั้นต่อไปจึงน าความคิดที่ได้มาวิเคราะห์ และปรับปรุง เพ่ือให้ได้ความคิดท่ี
สร้างสรรค์ในเรื่องนั้น 
     4.5) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table Group) กลุ่ม
แบบนี้ มีลักษณะเหมือนการอภิปรายแบบSyndicate Group คือเป็นการอภิปรายในประเด็นที่ได้รับ
มอบหมายจากท่ีประชุมใหญ่หรือที่สมาชิกเลือกตามความสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น 
และประสบการณ์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน เพียงแต่การจัดกลุ่มจะอยู่ในลักษณะเป็นรูปวงกลมซึ่ง
สมาชิกทุกคนสามารถมองเห็นกันได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กลุ่มแบบนี้อาจไม่จ าเป็นต้องจัดในรูป
วงกลม สามารถจัดในลักษณะอ่ืนได้ เช่น จัดที่นั่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก็เรียกว่าเป็นการประชุมโต๊ะ
กลม หากมีจุดประสงค์ตรงตามการอภิปรายแบบโต๊ะกลม 
     4.6) การจัดกลุ่มอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion Group) การจัด
กลุ่มแบบนี้มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับ
หัวข้อในการประชุมประมาณ 3-6 คน มาร่วมอภิปรายต่อหน้าผู้ฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
มีผู้ด าเนินการอภิปราย (moderator) เป็นผู้เชื่อมโยงความคิดเห็น ซักถาม ควบคุมเวลาในการ
อภิปรายและสรุปผลการอภิปราย 
     4.7) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบสัมมนา (Seminar Group) การจัดกลุ่ม
แบบนี้มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 20 คนข้ึนไป มีจุดประสงค์เพ่ือให้สมาชิกร่วมกันศึกษาหาความรู้หรือ
ค้นคว้าในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน าช่วยเหลือปัญหาของการสัมมนามักจะกว้าง 
สามารถแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้จ านวนมาก ผู้เข้าสัมมนาจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้ความคิดเห็น 
การสัมมนาไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการประมวลความคิดเห็น และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ 
     4.8) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบใกล้ชิด (Knee Group) กลุ่มแบบนี้
ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 3-5 คน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิด สนิทสนม 
เปรียบเสมือนการจับเข่าคุยกัน 
     4.9) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบเวียนรอบวง (Circular Response Group) 
กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมาชิกไม่ควรเกิน 10 คน มีจุดประสงค์เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มทุกคนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น โดยการให้สมาชิกแต่ละคนพูดรอบละประมาณ 1-2 นาที เวียนกันไปทางซ้ายหรือ
ขวา ทีละคนจนครบทุกคน ถ้าผู้ใดต้องการสนับสนุนหรือโต้แย้ง ต้อรอจนกว่าจะถึงเวลาที่ตนมีโอกาส
พูด ถ้ามีเวลามากและต้องการความคิดเห็นเพ่ิมข้ึน ก็เริ่มรอบสองต่อไปเรื่อยๆ 
     4.10) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา (Questioning-Answering) 
กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 6-8 คน เป็นผู้ด าเนินการอภิปราย 1 คน มีผู้เชี่ยวชาญหรือ
วิทยากรที่รับเชิญมาครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ฟัง ผู้ด าเนินการอภิปรายให้ผู้แทนผู้ฟัง
เสนอข้อค าถามในวิทยากรตอบ และเป็นตัวกลางช่วยเชื่อมโยงและสรุปความคิดเห็น จุดประสงค์ของ
กลุ่มแบบนี้ก็คือการช่วยให้สมาชิกกลุ่มเกิดความเข้าใจในปัญหาหรือเรื่องที่ศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ตาม
ความต้องการหรือความสนใจของผู้ฟัง 
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     4.11) การจัดกลุ่มอภิปรายแบบกลุ่มซ้อน (Fish Bowl Group) กลุ่มแบบ
นี้มีลักษณะเป็นกลุ่มซ้อนกันเป็น2 วง กลุ่มวงในและกลุ่มวงนอก มีสมาชิกจ านวนเท่า ๆ กัน ประมาณ 
4-8 คน ในขณะที่สมาชิกกลุ่มวงในประชุมอภิปรายกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกกลุ่มวงนอกจะท า
หน้าที่สังเกตการณ์ จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้สังเกตการณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อภิปรายแต่ไม่มีความ
จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการอภิปราย ได้เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อภิปรายวงในอย่างใกล้ชิด ในบาง
กรณีอาจมีการสับเปลี่ยนบทบาทให้ผู้ที่อยู่วงนอกเข้าไปอยู่ในวงในแล้วท าหน้าที่อภิปราย และสมาชิก
ในวงในออกมาอยู่ในวงนอกเป็นผู้สังเกตการณ์สับเปลี่ยนกัน 
     4.12) การโต้วาที เป็นการสัมมนาของคนกลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มแรกเรียกว่า 
ผู้โต้วาที แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเสนอ และฝ่ายค้าน ฝ่ายละประมาณ 3 คน มีผู้ด าเนินรายการ 
1 คน เป็นคนโต้แย้งกันในความคิดเห็นต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามกฎเกณฑ์ กติกา และเวลาที่
ก าหนด โดยมีการหักล้างเหตุผลซึ่งกันและกันทั้ง 2 ฝ่าย กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้ฟัง จะอยู่ข้างล่างมี
หน้าที่เพียงเข้าฟังเท่านั้นไม่มีส่วนร่วมใดๆ นอกจากเป็นผู้ตัดสินมติว่าฝ่ายใดได้รับชัยชนะ 
    5) การเตรียมสถานที่ สถานที่จัดอภิปรายแตกต่างกันไปตามรูปแบบการ
อภิปราย เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อยระดมความคิด การอภิปรายปัญหา การอภิปรายอิสระ ทุก
ประเภทอาจจัดเป็นครึ่งวงกลม วงกลม สี่เหลี่ยมตัวยู (U) การอภิปรายกลุ่มใหญ่มีคนจ านวนมาก
เหมาะกับการใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและการจัดรูปตัวที (T) เหมาะสมกับการน าเสนอรายงาน ดังนั้นการ
จัดสถานที่แต่ละรูปแบบต้องเตรียมอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อม 
   4.3.2 ขั้นด าเนินการอภิปราย ในการอภิปรายที่ดีโดยทั่วไป ควรมีการก าหนดบทบาท
หน้าที่ที่จ าเป็นในการอภิปราย เช่น ประธานหรือผู้น าในการอภิปราย เลขานุการผู้จดบันทึกการ
ประชุม และผู้รักษาเวลา เป็นต้น นอกจากนั้นสมาชิกลุ่มทุกคนควรมีความเข้าใจตรงกันว่า ตนมี
บทบาทหน้าที่ทีจ่ะต้องช่วยให้กลุ่มท างานได้ส าเร็จ มิใช่ปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเพียง
บางคน หากสมาชิกกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจว่า สมาชิกกลุ่มที่ดีควรท าอะไรบ้าง เช่น ให้ข้อมูล แสดง
ความคิดเห็น ซักถาม โต้แย้ง สนับสนุน ช่วยไม่ให้กลุ่มออกนอกเรื่อง และสรุป เป็นต้น การอภิปราย
จะเป็นไปได้ดี ผู้สอนจึงควรให้ความรู้ความเข้าใจหรือค าแนะน าแก่กลุ่มก่อนการอภิปราย และควรย้ า
ถึงความส าคัญของการให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างทั่วถึง ไม่ให้มีการผูกขาด
การอภิปรายโดยผู้ใดผู้หนึ่ง เพราะวัตถุประสงค์หลักของการอภิปรายก็คือ การให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่
ลึกซึ้ง และรอบคอบขึ้น การอภิปรายที่ดีควรด าเนินการไปที่ละประเด็น จะได้ไม่เกิดความสับสน และ
ในกรณีที่มีหลายประเด็น ควรมีการจ ากัดเวลาของการอภิปรายแต่ละประเด็น มิฉะนั้นการอภิปราย
อาจยืดยาว เยิ่นเย้อ และประเด็ดที่อยู่ท้าย ๆ จะไม่ได้รับการอภิปราย เพราะหมดเวลาเสียก่อน 
ประเด็นการอภิปรายกับเวลาที่ให้ ควรมีความพอเหมาะกัน 
   4.3.3 ขั้นการสรุปผลการอภิปราย ก่อนที่การอภิปรายจะยุติลง กลุ่มจ าเป็นต้องมีการ
สรุปผลการอภิปราย เพ่ือให้ได้ค าตอบตามประเด็นที่ก าหนด ผู้สอนควรบอกหรือให้สัญญาณแก่กลุ่ม
อภิปรายประมาณ 3-5 นาที ก่อนหมดเวลา เพ่ือกลุ่มจะได้สรุปผลการอภิปรายเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
ซึ่งหลังจากนั้นผู้สอนอาจให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน หรือด าเนินการใน
รูปแบบอื่นต่อไป 
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   4.3.4 ขั้นการสรุปบทเรียน เมื่อการอภิปรายสิ้นสุด ครผูู้สอนจ าเป็นต้องเชื่อมโยงสิ่งที่
ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดกับบทเรียนที่ก าลังเรียนรู้ โดยมีการน าข้อสรุปของกลุ่มมาใช้ในการสรุปบทเรียนด้วย 
  4.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   4.4.1 ข้อดี 
    1) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนกลุ่มใหญ่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและมี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง 
    2) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนและครผูู้สอนได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่
หลากหลาย ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างข้ึน 
    3) เป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ จ านวนมาก เช่น ทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น การโต้แย้ง  
การวิพากษ์วิจารณ์ และทักษะการคิด เป็นต้น 
   4.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) เป็นวิธีการที่ใช้เวลามาก 
    2) เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยสถานที่หรือบริเวณท่ีกว้างพอจะจัดกลุ่มให้อภิปราย
กันได้ โดยไม่รบกวนกัน 
    3) หากผู้เรียนไม่รู้หรือไม่ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มที่ดี  
การอภิปรายอาจไม่ได้ผลดี 
    4) หากสมาชิกกลุ่มและผู้สอน ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีอาจเกิด
ปัญหาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้ 
 5. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ (Role Playing) 
  5.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมตติรงกับภาษาอังกฤษว่า Role Playing หมายถึง 
กระบวนการที่ครผูู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดการให้ผู้เรียน
สวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิด
ของตนเอง และน าเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่
สังเกตพบมาเป็นข้อมูลในการอภิปรายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมติ 
ที่มา: http://educazone.com/active/1357 
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  การแสดงบทบาทสมมตินั้น เป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนใช้จัดการเรียนรู้กันมากใน
ปัจจุบัน เพราะขั้นตอนของการสอนไม่ยากหรือซับซ้อนมาก โดยทั่วไปการแสดงบทบาทสมมติ  
เพ่ือน ามาปฏิบัติในห้องเรียนนั้นอาจแยกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   5.1.1 การแสดงบทบาทสมมติที่มีการเตรียมมาล่วงหน้า ครูผู้สอนจะผูกเรื่องหรือ
ประเด็นเสียก่อน แล้วน ามาเล่าให้ผู้เรียนฟังพร้อมกันนั้นก็จะก าหนดตัวผู้แสดงและบทอย่างคราวๆ 
โดยอาจเพ่ิมเติมรายละเอียดตามความเหมาะสมและตามความเห็นของผู้แสดงเอง 
   5.1.2 การแสดงบทบาทที่ไม่มีการเตรียมมาก่อน วิธีการนี้อาจใช้ระหว่างบทเรียน 
หรือเริ่มต้นบทเรียนเพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียนเป็นต้นว่า ระหว่างที่ครผูู้สอนก าลังสอนเรื่องหน้าที่
พลเมืองของบุคคลในอาชีพต่างๆ และความส าคัญของหน้าที่ทีม่ีต่อสังคม ผู้สอนอาจเรยีนผูเ้รยีน 4 – 5 คน 
ออกไปแสดงบทบาทของบุคคลในอาชีพต่างๆ กัน หลังจากนั้นก็จะให้ผู้เรียนในชั้นวิจารณ์บทบาทที่แสดง
ไปแล้ว วิธีการจัดการเรียนรู้เช่นนี้ก็นับว่าเป็นวิธีการสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติเช่นกัน 
  5.2 วัตถุประสงค์  
   5.2.1 เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจในความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น 
   5.2.2 เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในการเผชิญ
สถานการณ์ต่างๆ 
   5.2.3 เพื่อให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนเจตคติ พฤติกรรมและการปฏิบัติตนในสังคมได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
   5.2.4 เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีโอกาสแสดงออกและได้เรียนอย่าง
สนุกสนาน 
  5.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
   5.3.1 ขั้นก าหนดปัญหาหรือประเด็นที่จะน ามาสู่การแสดง การก าหนดเหตุการณ์หรือ
ปัญหานั้นควรเลือกปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากนัก และควรเกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นหรือวัตถุประสงค์เดียว
เท่านั้น การก าหนดเหตุการณ์ที่ซับซ้อนและการมีวัตถุประสงค์หลายๆ ข้อนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไร 
   การก าหนดปัญหาหรือประเด็นนั้น ครูผู้เป็นผู้ก าหนดส่วนใหญ่ ครูผู้สอนจึงควรเข้าใจ
เหตุการณ์ที่จะน ามาแสดงอย่างชัดเจนพอสมควร ส่วนข้อสรุปนั้นอาจไม่จ าเป็นเพราะข้อสรุปหรือ 
ตอนจบของเรื่องเป็นเรื่องของผู้แสดงว่าจะแสดงออกอย่างไร 
   เมื่อได้ปัญหาแล้วครูผู้สอนก็จะน าปัญหานั้นมาเสนอให้แก่ผู้เรียน อาจใช้วิธีเล่า
เหตุการณ์หรือปัญหานั้นๆ หรืออาจฉายภาพยนตร์หรือการแสดงรูปภาพประกอบการเล่าเรื่องราวนั้น 
หน้าที่ของครูในชั้นนี้จะต้องท าให้ประเด็นที่เสนอมานั้นกระจ่างชัดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและต้องเป็น
ความเข้าใจที่รวมกันทั้งกลุ่มด้วย เมื่อเข้าใจเหตุการณ์และปัญหาที่จะศึกษาตรงกันแล้ว ครูผู้สอนและ
นักเรียนจะช่วยกันตีความในเรื่องราวนั้นๆ คือเพิ่มรายละเอียดในเหตุการณ์นั้นๆ นั่นเอง รวมทั้ง
ส ารวจว่าอะไรคือปัญหาของเรื่อง จากนั้นจะช่วยกันท านายว่าเหตุการณ์นั้นๆ น่าจะสิ้นสุดลงอย่างไร  
   5.3.2 ขั้นเลือกผู้แสดง เมื่อเข้าใจเหตุการณ์และบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
นั้นๆ ตลอดจนบทบาทของบุคคลในเหตุการณ์นั้นแล้ว ก็จะมาถึงขั้นการเลือกผู้แสดง ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจร่วมกันเลือกผู้แสดงว่าใครควรเล่นบทบาทใด อาจให้ผู้เรียนผู้อาสาสมัครเอง หรือบางครั้ง
ครผูู้สอนอาจมีเงื่อนไขในการเลือกผู้แสดงเพ่ือความเหมาะสม 
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   5.3.3 ขั้นจัดฉากและก าหนดขอบเขตของบทบาท การแสดงบทบาทสมมติต้องการ
ฉากเพียงเล็กน้อย ส่วนบทนั้นจะไม่มีการเตรียมบทสนทนาอย่างเป็นทางการ บทบาทนั้นถือเป็นอิสระ
ของผู้แสดงที่จะแสดงอะไรก็ได้ตามที่เขาคิดว่าบุคคลในเหตุการณ์นั้นๆ ควรแสดง 
   5.3.4 ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ การแสดงบทบาทสมมตินั้นผู้เรียนจะถูกแบ่งเป็นสองฝ่าย 
คือฝ่ายที่เป็นผู้แสดงและฝ่ายที่เป็นผู้ชม การเตรียมผู้สังเกตการณ์ของผู้ชมนั้น ครูผู้สอนจะต้องมอบหมาย
กิจกรรมระหว่างการชมบทบาทสมมติ มีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มิได้ชมไปเฉยๆ 
   5.3.5 ขั้นแสดง เมื่อเตรียมความพร้อมแล้ว ผู้แสดงทุกคนแสดงตามบทบาทที่ได้รับ
มอบหมายโดยการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ เหมือนเช่นตนเองอยู่ใน
เหตุการณ์นั้นจริง การแสดงอารมณ์ ทัศนคติ การตัดสินใจ และอ่ืนๆ อย่างจริงจังของผู้แสดงจะท าให้
การเรียนได้ผลดี เพราะทั้งผู้แสดงและผู้ชมจะเข้าใจเหตุการณ์และการแสดงออกของบุคคลใน
เหตุการณ์มากข้ึน 
   5.3.6 ขั้นอภิปรายและการประเมินผล ถ้าปัญหาหรือเหตุการณ์ที่หยิบยกขึ้นมาแสดง
เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจ ตลอดจนผู้แสดงและผู้ชมเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถและมีอารมณ์ร่วม
ในเหตุการณ์แล้วนั้น การอภิปรายจะได้ผลมาก โดยที่การอภิปรายนั้นส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
โดยอาจแบ่งกลุ่มโดยให้ผู้แสดงทั้งหมดอยู่กลุ่มเดียวกันและผู้สังเกตการณ์อาจมีอีก 1 – 3 กลุ่ม หรือ
อาจแบ่งโดยให้ทุกกลุ่มมีทั้งผู้แสดงและผู้สังเกตการณ์แต่จะมีทั้งหมดกี่กลุ่มแล้วแต่เหตุการณ์นั้น และ
แสดงความคิดต่อบทบาทที่ผู้แสดงแสดงจบไปแล้ว อาจมีทั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ทั้งนี้แล้วแต่
เหตุผลของผู้อภิปราย ผู้แสดงก็มีโอกาสที่จะแสดงเหตุผล ทัศนคติของตนก็ได้ว่าท าไมจึงแสดงบทบาท
สมมติหรือมีความรู้สึกเช่นนั้น การอภิปรายจะช่วยให้เกิดความคิดกว้างไกลขึ้น 
   5.3.7 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปเป็นหลักการ เป็นขั้นการสรุปเรื่องราวที่ได้
ศึกษาไป โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาจให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มออกมาสรุปผลการอภิปรายของ
กลุ่มตนว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้จะท าให้ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนๆ มีความคิดกว้างขึ้น จากนั้นจะน าความคิดและ
ข้อสรุปจากการศึกษาไปสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงอยู่ในสังคม อาจได้เป็นหลักการออกมา ซึ่งเป็น
หลักการที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคมนั่นเอง 
  5.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   5.4.1 ข้อดี 
    1) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สามารถเรียกได้
ว่าเป็นเทคนิคการสอนแบบเล่นปนเรียน 
    2) เป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายส าหรับผู้เรียน 
    3) เป็นการเรียนรู้ที่มีสภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงมาก ผู้เรียนสามารถสัมผัสได้ 
    4) ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในความคิด ความรู้สึกของผู้อื่นและ
สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของผู้เรียนได้ 
   5.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) เป็นวิธีการที่ใช้เวลามากพอสมควร ดังนั้น ครผูู้สอนจะต้องวางแผนการใช้
เวลาไว้ล่วงหน้าและควรก าหนดเวลาแบบยืดหยุ่นได้ 
    2) เป็นวิธีการที่มีขั้นตอนค่อนข้างมาก ครผูู้สอนต้องเตรียมการอย่างรัดกุม 
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    3) ครผูู้สอนต้องมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อการรับรู้ สามารถสังเกตและเข้าใจ
พฤติกรรมทั้งของผู้แสดงและผู้ชมได้ตลอดเวลา เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์และ
อภิปรายผลการแสดง 
    4) ผู้สอนต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาหรือปรับสถานการณ์ได้ดี ในกรณี
ที่ผู้เรียนไม่อาจแสดงให้เป็นไปตามความคาดหวังของครผูู้สอน หรือเกิดการติดขัดในการแสดงอย่าง
กะทันหัน 
 6. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) 
  6.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Dramatization หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ที่ครผูู้สอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการให้ผู้เรียนแสดงละคร
ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามเนื้อหาและบทละครที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ  
ซึ่งผู้เรียนจะต้องแสดงบทบาทหรือสมมติว่าตนเองเป็นหรือแสร้างท าเป็นตัวเขาเองหรือบุคคลอ่ืนหรือ
ตัวละครตัวใดตัวหนึ่ง โดยจะต้องแสดงบทบาทการใช้ภาษา แสดงสีหน้า ท่าทางกับการเคลื่อนไหว
ประกอบการสนทนาตามบทละครที่แต่งไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้แสดงจะไม่น าเอาบุคลิกภาพและ
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีส่วนท าให้เกิดผลเสียหายต่อการแสดง
บทบาทนั้นๆ วิธีการนี้จะท าให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการที่จะเข้าใจในความรู้สึก เหตุผล  
และพฤติกรรมของผู้อื่นและจะสามารถจดจ าเรื่องราวนั้นได้นาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแสดงละคร 
ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/38422 

 

  ลักษณะการแสดงละครเพ่ือการเรียนรู้ มีหลายลักษณะซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2544) ได้เสนอ
ไว้ดังนี้ 
   6.1.1 การแสดงละครแบบเป็นทางการ หรือการแสดงนาฎการ (Dramatization) เป็น
การแสดงละครที่มีการเตรียมบทละครตั้งแต่ต้นตนจบไว้ ผู้แสดงจะต้องมีการซักซ้อมก่อนการแสดง 
จนผู้แสดงสามารถแสดงได้ตามบท และมีการจัดฉากจัดเวทีให้ดูสมจริง ตัวอย่างการแสดงนาฎการที่
นิยมกันมาก ได้แก่ การแสดงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ หรือชีวประวัติของบุคคลส าคัญๆ เป็นต้น 
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   6.1.2 การแสดงละครแบบไม่เป็นทางการ หรือเรียกว่าการแสดง (Acting) เป็นการ
แสดงเรื่องราวหรือเหตุการณ์สั้นๆ เฉพาะจุดเฉพาะประเด็นเพื่อช่วยท าให้เรื่องราว/เหตุการณ์/จุด/
ประเด็น เหล่านั้นมีความกระจ่างชัดขึ้น การแสดงแบบนี้ครูผู้สอนสามารถใช้สอนสอดแทรกในการ
จัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระต่างๆ ได้มาก เช่น การแสดงวิธีการจัดโต๊ะอาหาร การแสดงพิธีแต่งงาน  
พิธีท าขวัญ วิธีการผายปอด วิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย วิธีการป้องกันตัว ตลอดจนการแสดง
บทบาทหน้าที่ของบุคคลในอาชีพต่างๆ เป็นต้น 
   6.1.3 การแสดงละครใบ้ เป็นการแสดงที่ผู้แสดงใช้การแสดงออกทางท่าทาง สื่อ
ความหมายเรื่องราวให้ผู้ชมเข้าใจโดยไม่ใช้ภาษาพูดเลย แต่อาจมีการใช้การบรรยายประกอบท่าทาง 
เพ่ือช่วยให้ผู้ชมมีความเข้าใจมากขึ้น เช่น การแสดงละครใบ้สื่อความหมายเกี่ยวกับปรัชญาในการ
ด ารงชีวิต ความคับข้อง การแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น 
   6.1.4 การแสดงละครเลียนแบบ เป็นการแสดงที่ผู้แสดงพยายามแสดงลักษณะท่าทาง
เลียนแบบบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆ เช่น การแสดงละครเลียนแบบดารา นักร้อง นักพูดที่มี
ชื่อเสียง การแสดงท่าทางและเสียงร้องเลียนแบบสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข แมว สิงโต นกต่างๆ หรืออาจ
แสดงเลียนแบบกลไกท างานของสิ่งของต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์ รถไฟ รถเมล์ เครื่องบิน เป็นต้น 
   6.1.5 การแสดงละครล้อเลียน เป็นการแสดงละครที่มีเนื้อหาสาระเสียดสีบุคคล สังคม 
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ เพ่ือเน้นเจตคติ ค่านิยม หรือพฤติกรรมใดๆ ที่ต้องการให้เกิดข้ึนแก่
ผู้เรียน โดยการแสดงถึงความไม่ชอบด้วยเหตุและผลของสิ่งนั้น เช่น การแสดงละครล้อเลียนพฤติกรรม
ทางการเมืองของนักการเมือง การแสดงละครล้อเลียนเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทางสังคม เป็นต้น 

   6.1.6 การแสดงการเชิดหุ่นละคร เป็นการแสดงที่ผู้แสดงใช้หุ่นหรือวัสดุอ่ืนๆ เป็น
ตัวแทนตนในการแสดงออก ผู้แสดงจะไม่ปรากฏกายหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ ให้เห็นแต่จะเชิดตัว
หุ่นให้แสดงตามที่ตนปรารถนา ซึ่งก็คือ การเชิดหุ่นให้แสดงตามบทและเรื่องราวที่ได้เตรียมไว้ หุ่นที่ใช้
ในการแสดงมีมากมายหลายประเภท เช่น หุ่นกระบอก หุ่นนิ้วมือ หุ่นสวมมือ หุ่นเสียบไม้ หุ่นหนัง
ตะลุง หุ่นดิน เป็นต้น หุ่นดังกล่าวอาจเป็นหุ่นรูปคน หุ่นรูปสัตว์ หรือหุ่นรูปสิ่งของต่างๆ หุ่นเหล่านี้เป็น
ตัวแทนในการแสดงออกทางท่าทางของผู้แสดง แต่ผู้แสดง (ผู้เชิดหุ่น) ยังเป็นผู้แสดงออกทางบทพูด
อยู่ หรือในบางกรณีที่ผู้เชิดหุ่นยังไม่ช านาญ อาจมีผู้แสดงหลายคน เช่น คนหนึ่งเป็นผู้เชิดหุ่นอีกคน
หนึ่งเป็นผู้พากย์ ผู้แสดงบทพูด อาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ แล้วแต่ความสามารถของผู้แสดง 
  6.2 วัตถุประสงค์ 
   6.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของเรื่องราวที่ต้องการเรียนรู้และประจักษ์ชัดด้วย
สายตามของตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนและจดจ าได้นาน 
   6.2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ร่วมกันและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
  6.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
   ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละคร มีดังนี้ 
   6.3.1 ขั้นเตรียมการ 
    1) ครผูู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงวัตถุประสงค์ของการที่จะใช้บท
ละครเพื่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 



80 

    2) ครูผู้สอนเตรียมบทละครไว้ให้ผู้เรียนแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ โดยอาจให้
โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเรื่องราวที่จะแสดงบทพูดและตัวละครต่างๆ 
    3) ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันศึกษาเนื้อหาเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เพ่ือให้ได้เนื้อหาเรื่องราวที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด หรืออาจจะต้องแสวงหาผู้ที่มีความรู้
ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาให้ค าปรึกษา เช่น การแสดงละครทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
    อนึ่ง การใช้การละครเพ่ือการเรียนรู้นั้น อาจจะไม่จ าเป็นที่จะต้องจัดท าให้ 
ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสมบูรณ์เหมือนจริง แต่สิ่งที่ครผูู้สอนจะต้องให้ความเอาใจใส่และพิถีพิถันมาก 
คือประเด็นความรู้หรือสาระต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จะต้องเด่นชัดองค์ประกอบอ่ืนๆ 
เป็นส่วนเสริม ซึ่งแตกต่างกับการแสดงละครที่เป็นศิลปะการแสดงที่จะต้องจัดท าทุกสิ่งทุกอย่างให้มี
ความสมบูรณ์ตรงตามความเป็นจริงให้มากที่สุด 
   6.3.2 ขั้นศึกษาบทละครและเลือกผู้แสดง ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันศึกษา ท า
ความเข้าใจบทละคร และผู้เรียนช่วยกันพิจารณาคัดเลือกผู้แสดง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ความสามารถของผู้เรียนกับบทบาทท่ีมอบให้แสดง ควรจะเลือกผู้ที่มีบุคลิกลักษณะตรงกับเรื่องและมี
ความสามารถที่จะตีบทแตก รวมทั้งผู้แสดงนั้นควรจะสมัครใจหรือเต็มใจที่จะแสดงด้วย จะส่งผลให้
งานการแสดงนั้นตรงกับเรื่องราวและใกล้ความจริงมากท่ีสุด 
   6.3.3 ขั้นศึกษาบท ซ้อมการแสดง เตรียมวัสดุอุปกรณ์และผู้ชมการแสดง 
    1) ผู้แสดงแต่ละคนจะต้องศึกษาเรื่องราวและบทบาทของตนให้ลึกซ้ึง จดจ า 
และฝึกซ้อมบทของตนเองให้คล่อง 
    2) จัดให้มีการฝึกซ้อมร่วมกัน เพราะหลังจากฝึกซ้อมแล้ว บางกรณีอาจจะมี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้แสดง หากพบว่าผู้ที่เลือกไว้ไม่มีความสามารถแสดงได้ดีพอที่จะสื่อ
ความหมายได้ตรงกับเรื่องราวหรือเนื้อหาอันเป็นจุดประสงค์ส าคัญของผู้เรียนรู้ 
    3.) ครูผู้สอนควรจัดแบ่งงานหรือมอบความรับผิดชอบให้แก่ผู้เรียนที่ไม่ได้
แสดง เพราะโดยปกติการเรียนรู้โดยใช้การแสดงละครนั้น ผู้เรียนจะไม่ได้แสดงทั้งหมด ผู้ที่ไม่แสดงก็
จะเป็นผู้ชมการแสดงหรือเป็นผู้ช่วยจัดการแสดง เช่น เป็นผูก้ ากับการแสดง บอกบท จัดฉาก แต่งตัวผู้
แสดง จัดหาวัสดุอุปกรณ์การแสดง เป็นต้น ดังนั้นครผูู้สอนจึงควรจัดแบ่งงานให้ผู้เรียนที่เหลือตาม
ความสนใจและความสามารถของผู้เรียน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการชมการแสดง การสังเกตหรือ
ประเด็นส าคัญๆ ของเรื่องที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ 
   6.3.4 ขั้นแสดง 
    1) ผู้แสดงจะต้องตั้งใจท าการแสดงตามบทบาทและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ให้ดีที่สุด 
    2) ครูผู้สอนและผู้ชมการแสดง ควรชมการแสดงด้วยความตั้งใจ ให้ก าลังใจผู้
แสดง เช่น ปรบมือให้เป็นระยะๆ เป็นต้น 
    3) ผู้ชมจะต้องตั้งใจสังเกตการณ์แสดงในประเด็นส าคัญๆ ที่ผู้สอนแนะน าไว้ 
หรืออาจมีการจดบันทึกไว้เผื่อกันลืม 



81 

   6.3.5 ขั้นอภิปรายและสรุป  ครผูู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน โดยมุ่งถึงการ
อภิปรายเรื่องราวที่แสดงออกมา ความสามารถของผู้แสดง ประเด็นที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญของการ
เรียนรู้ และสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการแสดงละคร 
  6.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   6.4.1 ข้อดี 
    1) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นสิ่งที่เรียนมีชีวิตขึ้นมา ท าให้การเรียนรู้ 
มีความเป็นจริง และมีความหมายส าหรับผู้เรียน 
    2) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้สูง 
    3) เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ จ านวนมาก เช่น  
ทักษะการพูด การเขียน การแสดงออก การจัดการ การแสวงหาข้อมูลความรู้ และการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม เป็นต้น 
   6.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) เป็นวิธีการที่ใช้เวลามาก ต้องมีการเตรียมบทละคร และการแสดงที่ยุ่งยาก 
    2) เป็นวิธีการที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ประกอบการแสดงซึ่งอาจ
ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
    3) เป็นวิธีการที่ต้องอาศัยการแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้ในการเขียนบท 
หากผู้สอนไม่มีข้อมูลเพียงพอ หรือไม่สามารถแสวงหาข้อมูลที่ต้องการได้จะท าให้เรื่องราวหรือการ
แสดงไม่สมบูรณ์ 
 7. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  7.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Simulation หมายถึง 
กระบวนการที่ครผูู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยให้ผู้เรียน
ลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น ที่สะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อมูลที่มีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง ในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดข้ึนใน
สถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลอง การเป็นมัคคุเทศก์ 
ที่มา: http://www.kjn.ac.th/web/node/1565 
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  7.2 วัตถุประสงค์ 
   7.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ 
หรอืเรื่องราวที่มีตัวแปรจ านวนมากที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน 
   7.2.2 เพื่อฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม การยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  7.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
   7.3.1 ขั้นเตรียมการ ครผูู้สอนเตรียมสถานการณ์จ าลองที่จะใช้จัดการเรียนรู้ ซึ่ง
ครผูู้สอนอาจจะสร้างสถานการณ์ขึ้นเอง หรือเลือกสถานการณ์จ าลองที่มีผู้สร้างไว้แล้ว รวมทั้งการ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สิ่งจ าเป็นต่างๆ และสถานที่ ในขั้นตอนนี้ ครูผู้สอนจะต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจในสถานการณ์จ าลองนั้นและควรจะทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค 
ข้อขัดข้องต่างๆ จะได้จัดเตรียมหาทางป้องกันหรือแก้ไขไว้ 
   7.3.2 ขั้นน าเสนอสถานการณ์จ าลองและแนวทางปฏิบัติ โดยปกติสถานการณ์จ าลอง
ส่วนใหญ่จะมีความซับซ้อนพอสมควร การน าเสนอสถานการณ์จ าลอง บทบาท กติกาต่างๆ จึงจ าเป็น
ทีค่รผูู้สอนต้องมีการเตรียมการอย่างดร จัดเตรียมข้อมูลทุกอย่างไว้ให้พร้อมในการน าเสนอ
สถานการณ์นั้นๆ ครผูู้สอนจะต้องเสนอให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน โดยเริ่มด้วยการบอกเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ภาพรวมของสถานการณ์จ าลองทั้งหมด แล้วจึงให้ข้อมูลรายละเอียดที่จ าเป็น เช่น 
บทบาท กติกา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือผู้แสดงซักถามเพ่ือความเข้าใจได้ 
   7.3.3 ขั้นมอบหมายบทบาให้ผู้เรียน  เมื่อผู้เรียนเข้าใจภาพรวม บทบาท กติกาของ
สถานการณ์จ าลองนั้น ผู้เรียนทุกคนควรได้รับบทบาทในการแสดงซึ่งครผูู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกบทบาทเอง หรือครผูู้สอนอาจเป็นผู้ก าหนดบทบาทให้ผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งบางครั้ง
ผู้เรียนบางคนอาจจะได้รับบทบาทที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงของตน แต่บาง
คนอาจจะได้รับบทบาทที่ไม่ตรงกับบุคลิกภาพหรือแตกต่างจากชีวิตจริง ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมาได้ 
   7.3.4 ขั้นแสดง ในขั้นนี้ผู้เรียนที่ร่วมแสดงในสถานการณ์จ าลองจะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมด
ที่ให้ไว้ประกอบกับวิจารณญาณของตัวเอง เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้นให้ดี
ที่สุด โดยผู้เรียนจะต้องพิจารณาว่า จะพูดอะไร กับใจ และเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบทบาท
อย่างไร ส าหรับครผูู้สอนควรจะท าหน้าที่ ควบคุมติดตาม คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้แสดงอย่าง
ใกล้ชิด จดบันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ ให้ค าปรึกษาหรือตาม 
ความจ าเป็นช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน และก าหนดว่าจะเริ่มและยุติการแสดงเมื่อไร 
   7.3.5 ขั้นอภิปราย เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสถานการณ์จ าลองเป็นวิธีการ
ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงหรือใกล้เคียงความเป็นจริงที่
สถานการณ์จ าลองขึ้นมา ดังนั้น หลังจากแสดงแล้วจ าเป็นต้องมีการอภิปรายประเด็นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์ในเรื่องนั้นๆ อะไรบ้างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์นั้น สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึง 
   7.3.6 ขั้นสรุปและประเมินผล ครผูู้สอนและผู้เรียนสรุปสาระส าคัญและประเมินผล
การเรียนรู้ 
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  7.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   7.4.1 ข้อดี 
    1) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องท่ีมีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่าง
เข้าใจ เกิดความเข้าใจ เนื่องจากได้มีประสบการณ์ที่เห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเอง 
    2) เป็นวิธีการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงมาก ผู้เรียนได้เรียนอย่าง
สนุกสนาน การเรียนรู้มีความหมายต่อตัวผู้เรียน 
    3) เป็นวิธีการที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ จ านวนมาก เช่น 
กระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน กระบวนการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแก้ปัญหา 
และกระบวนการคิด เป็นต้น 
   7.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) เป็นวิธีการที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องวัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลส าหรับ 
ผู้เล่นทุกคน และสถานการณ์จ าลองบางเรื่องมีราคาแพง 
    2) เป็นวธิีการที่ใชเ้วลามาก เพราะต้องให้เวลาแก่ผู้เล่นในการเลน่และการอภิปราย 
    3) เป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการมาก ครผูู้สอนต้องศึกษา
รายละเอียด และลองเล่นด้วยตนเอง และในกรณีท่ีต้องสร้างสถานการณ์เองยิ่งต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น 
    4) เป็นวิธีการที่ต้องถึงสถานการณ์จ าลอง ถ้าไม่มีสถานการณ์จ าลองท่ีตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือความต้องการ ครผูู้สอนต้องสร้างขึ้นเอง ถ้า๕ณูผู้สอนไม่มีความรู้ความเข้าใจใน 
การสร้างสถานการณ์เพียงพอ ก็จะไม่สามารถสร้างได้ 
    5) การอภิปรายและสรุปผล เป็นขั้นตอนส าคัญต้องอาศัยความช านาญของ
ครผูู้สอนจึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 8. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การนิรนัย (Deductive) 
  8.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การนิรนัย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Deductive หมายถึง กระบวนการ
ทีค่รูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริงหรือ
ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ในบทเรียน จากนั้นจึงให้ตัวอย่างหลายๆ ตัวอย่าง หรืออาจให้ผู้เรียนฝึกน า
ทฤษฎี หลักการ หลักเกณฑ์ กฎหรือข้อสรุปไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย หรืออาจเป็นลักษณะให้
ผู้เรียนหาหลักฐาน เหตุผลมาพิสูจน์ยืนยันทฤษฎี กฎหรือข้อสรุปเหล่านั้น การจัดการเรียนรู้แบบนี้จะ
ช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ และมีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ทฤษฎี ข้อสรุปเหล่านั้น
อย่างลึกซึ้ง การสอนแบบนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการสอนจากทฤษฎีหรือกฎไปสู่ตัวอย่างที่เป็นรายละเอียด 
  8.2 วัตถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การนิรนัย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎี 
หลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ และสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ 
  8.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
   8.3.1 ขั้นเตรียมการ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องท าความเข้าใจทฤษฎี/หลักการ/กฎ/ข้อความรู้/
ข้อสรุป ที่ต้องการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และหาวิธีที่เหมาะสมในการถ่ายทอดหรือน าเสนอเนื้อหา
สาระเหล่านั้นแก่ผู้เรียน นอกจากนั้นครผูู้สอนจ าเป็นต้องเตรียมตัวอย่างที่ผู้เรียนสามารถน าเนื้อหา
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เหล่านั้นไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จ ตัวอย่างควรเป็นสถานการณ์ที่มีความหลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดรวบยอดและความเข้าใจที่ชัดเจน 
   8.3.2 ขั้นน าเสนอ/อธิบายข้อความรู้/ทฤษฎี/หลักการ/กฎ/ข้อสรุป แก่ผู้เรียน 
ครผูู้สอนจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในสิ่งที่จะสอนเป็นอย่างดี รวมทั้งหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
น าเสนอเนื้อหาสาระเหล่านั้นให้แก่ผู้เรียน จนกระทั่งผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจเพียงพอครผูู้สอนควรทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนก่อนให้ฝึกใช้ความรู้ 
   8.3.3 ขั้นใช้ทฤษฎี/หลักการ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะเลือกทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปที่
ได้รับจากการเรียนรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้นครผูู้สอนจะต้องเตรียมตัวอย่างท่ีผู้เรียน
สามารถน าเนื้อหาสาระเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดผลส าเร็จ 
   8.3.4 ขั้นตรวจสอบและสรุป เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะตรวจสอบและสรุปทฤษฎี หลักการ 
กฎ ข้อสรุปหรือนิยามที่ใช้ว่าถูกต้อง สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยอาจปรึกษาครผูู้สอนหรือค้นคว้าจาก
ต าราต่างๆ หรือจากการทดลอง ข้อสรุปที่ได้พิสูจน์หรือตรวจสอบว่าเป็นจริงจึงจะเป็นความรู้ที่ถูกต้อง 
   8.3.5 ขั้นฝึกปฏิบัติ เมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป 
พอสมควรแล้วครผูู้สอนเสนอสถานการณ์ใหม่ให้ผู้เรียนฝึกน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ 
ที่หลากหลาย 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้การนิรนัย สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอด 
ดังภาพที่ 3.8 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.8 ความคิดรวบยอดการจัดการเรียนรู้โดยใช้การนิรนัย 
 

  8.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   8.4.1 ข้อดี 
    1) เป็นวิธีการที่ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้อย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก 
    2) เป็นวิธีการที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนการน าทฤษฎี/หลักการไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ 
    3) เป็นวิธีการที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถหรือเรียนรู้ได้เร็วสามารถ
พัฒนาโดยไม่ต้องรอผู้เรียนได้ช้ากว่า 
    4) ฝึกให้ผู้เรียนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ โดยไม่มีการพิสูจน์ให้เห็นจริง 
   8.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) เป็นวิธีการที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องเตรียมตัวอย่าง/สถานการณ์/ปัญหาที่
หลากหลายมาให้ผู้เรียนได้ฝึกท า 
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    2) เป็นวิธีการที่ใช้ได้เฉพาะบางเนื้อหา ส่งเสริมคุณค่าในการแสวงหาความรู้และ
คุณค่าทางอารมณ์ค่อนข้างน้อย 
    3) ผู้เรียนบางส่วนอาจใช้วิธีท่องจ ามากกว่าการท าความเข้าใจอย่างแท้จริง 
ความจ าจึงกลายเป็นเรื่องจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าผู้เรียนลืมทฤษฎี กฎ สูตร ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
 9. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้อุปนัย (Inductive) 
  9.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การอุปนัย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Inductive หมายถึง กระบวนการ
ที่ครูผู้สอนสอนจากรายละเอียดปลีกย่อยหรือจากส่วยย่อยไปหาส่วนใหญ่ หรือกฎเกณฑ์ หลักการ 
ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุป โดยการน าเอาตัวอย่าง ข้อมูล เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ ที่มี
หลักการแฝงอยู่มาให้ผู้เรียนศึกษา สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบหรือวิเคราะห์จนสามารถสรุปหลักการ
หรือกฎเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง 
  9.2 วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสังเกต การคิดวิเคราะห์ ท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถ
สรุปหรือค้นพบหลักการ กฎเกณฑ์ ประเด็นส าคัญหรือความจริงได้ด้วยตนเอง 
  9.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ 
   9.3.1 ขั้นเตรียมการ/การเตรียมตัวอย่าง ครูผู้สอนจ าเป็นต้องเตรียมตัวอย่าง/ข้อมูล/
สถานการณ์/เหตุการณ์/ปรากฏการณ์/ความคิด ที่มีหลักการ/แนวคิดท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้แฝงอยู่ ตัวอย่างที่ให้ควรประกอบด้วยลักษณะหรือคุณสมบัติย่อยๆ ที่ครอบคลุม หลักการ/
แนวคิดนั้น เช่น ถ้าต้องการให้ผู้เรียนรู้ว่า “สัตว์เลื้อยคลานคืออะไร” ตัวอย่างที่ให้ควรครอบคลุม
คุณสมบัติย่อยของสัตว์เลื้อยคลาน ตัวอย่างที่ให้ควรเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจและท้าทายความคิด 
ความสามารถของผู้เรียน คือ ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเกินไป แต่ก็ไม่ยากจนเกินความสามารถ และ
ตัวอย่างที่ให้ควรมีความหลากหลายและครอบคลุมลักษณะ/องค์ประกอบส าคัญของมโนทัศน์/
แนวคิด/หลักการนั้น นอกจากนั้นการตั้งประเด็นค าถามที่ตรงจุด ตรงประเด็น และมีลักษณะที่ท้าทาย
ความคิด จะช่วยจูงใจให้ผู้เรียนอยากคิด อยากหาค าตอบและอยากเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
   9.3.2 ขั้นน าเสนอตัวอย่าง เป็นขั้นที่ครูผู้สอนน าเสนอตัวอย่าง ข้อมูล สถานการณ์ 
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือแนวคิดให้ผู้เรียนได้สังเกตลักษณะและคุณสมบัติของตัวอย่าง เพื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบสรุปเป็นหลักการ แนวคิด หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งการเสนอเพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบ
สรุปเป็นหลักการ แนวคิด หรือกฎเกณฑ์ ซึ่งการเสนอตัวอย่างควรเสนอหลายๆ ตัวอย่างให้มากพอท่ี
ผู้เรียนจะสามารถสรุปเป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ 
   9.3.3 ขั้นศึกษาและวิเคราะห์หาหลักการที่แฝงอยู่ในตัวอย่างนั้น เป็นขั้นที่ผู้เรียนท า
การสังเกต ค้นหา วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบ ความคล้ายคลึงกันขององค์ประกอบในตัวอย่าง
แยกแยะข้อแตกต่างมองเห็นความสัมพันธ์ในรายละเอียดที่เหมือนกัน ต่างกัน 
   ในขั้นนี้หากตัวอย่างที่ให้แก่ผู้เรียนเป็นตัวอย่างที่ดี ครอบคลุมลักษณะหรือคุณสมบัติ
ส าคัญๆ ของหลักการ ทฤษฎี ก็ย่อมจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาและวิเคราะห์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ได้รวดเร็ว แต่หากผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จผู้สอนอาจให้ข้อมูลเพ่ิมเติม หรือใช้วิธีกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
คิดค้นต่อไปโดยการตั้งค าถามกระตุ้น แต่ไม่ควรให้ในลักษณะบอกค าตอบ เพราะวิธีการจัดการเรียนรู้นี้
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มุ่งให้ผู้เรียนได้คิด ท าความเข้าใจด้วยตนเอง ควรให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อยเพ่ือจะได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มอย่าง
ทั่วถึงและผู้สอนไม่ควรรีบร้อยหรือเร่งเร้าผู้เรียนจนเกินไป 
   9.3.4 ขั้นสรุปกฎเกณฑ์ เป็นการให้ผู้เรียนน าข้อสังเกตต่างๆ จากตัวอย่างมาสรุปเป็น
หลักการ กฎเกณฑ์ หรือนิยามด้วยตัวผู้เรียนเอง 
   9.3.5 ขั้นน าไปใช้ ในขั้นนี้ครูผู้สอนควรจะเตรียมตัวอย่าง ข้อมูล สถานการณ์ 
ปรากฏการณ์ หรือความคิดใหม่ๆ ที่หลากหลายมาให้ผู้เรียนใช้ในการฝึกน าความรู้ ข้อสรุปไปใช้ หรือ 
ผู้สอนอาจให้โอกาสผู้เรียนช่วยกันยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เรียนเองเปรียบเทียบก็ได้ เป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันและจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งยิ่งข้ึน รวมทั้งเป็นการทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนว่าหลักการที่ได้รับนั้น สามารถน าไปใช้
แก้ปัญหาหรือท าแบบฝึกหัดได้หรือไม่ หรือเป็นการประเมินว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้
หรือไม่นั่นเอง 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการเรียนรู้โดยใช้อุปนัย สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอด  
ดังภาพที่ 3.9 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 ความคิดรวบยอดการจัดการเรียนรู้โดยใช้อุปนัย 

 
  9.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   9.4.1 ข้อดี 
    1) เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนสามารถค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความ
เข้าใจและจดจ าได้นาน 
    2) เป็นวิธีการฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตามหลักตรรกศาสตร์และหลักวิทยาศาสตร์ สรุปด้วยตนเองอย่างมีเหตุผลอันจะเป็นเครื่องมือส าคัญของ
การเรียนรู้ 
    3) เป็นวิธีการที่ผู้เรียนได้ทั้งเนื้อหาความรู้ (ได้แก่ หลักการ/แนวคิด ฯลฯ) และ
กระบวนการ (ได้แก่ กระบวนการคิด ฯลฯ) ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องอ่ืนๆ ได้ 
   9.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) เป็นวิธีการที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก อาจท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 
    2) เป็นวิธีการที่อาศัยตัวอย่างที่ดี และผู้สอนต้องเข้าใจเทคนิควิธีการเป็นอย่างดี 
ต้องมีการเตรียมการอย่างรัดกุม ไม่ควรด่วนสรุปกฎเกณฑ์ต่างๆ เสียเอง จึงจะท าให้การจัดการเรียนรู้เกิด
สัมฤทธิผล 
    3) เป็นวิธีการที่อาศัยทักษะพ้ืนฐานในกาคิดและการท างานเป็นกลุ่มของผู้เรียน 
หากผู้เรียนขาดทักษะดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนแบบนี้อาจไม่เกิดผลตามต้องการ 
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 10. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม (Game) 
  10.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Game หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ที่
ครผูู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมที่มีกฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ท าให้
เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง เป็นการออกก าลัง เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีการน าเนื้อหา ข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น 
วิธีการเล่นและผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10 วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 
ที่มา: http://www.dusitcenter.org/dusitwebs/plan/newsview.php?id=489 

http://kroojom.igetweb.com 

  10.2 วัตถุประสงค์ 
   10.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน และท้าทาย
ความสามารถโดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเองท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง 
   10.2.2 เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะและเทคนิคต่างๆ การมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน 
  10.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
   10.3.1 ขั้นเลือกเกม เกมที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เรียกว่า 
“เกมการศึกษา” คือเป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนโดยมุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
ดังนั้นครผูู้สอนสร้างเกมขึ้นมาให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ซึ่งหากครผูู้สอนต้องการสร้าง
เกมขึ้นใช้เอง ครผูู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างและจะต้องทดลองใช้เกมที่
สร้างหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งมั่นใจว่าสามารถใช้ได้ดีตามวัตถุประสงค์ หรือครผูู้สอนเลือกเกมที่ผู้สร้าง
ขึ้นไว้แล้วน ามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสอนของตนก็ได้ ซึ่งการดัดแปลงนั้น
ครผูู้สอนจ าเป็นจะต้องศึกษาเกมนั้นให้เข้าใจ แล้วจึงดัดแปลงหรือทดลองใช้ก่อนเพื่อจะได้เห็น
ประเด็นหรือข้อขัดข้องต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้มีการเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขไว้ล่วงหน้า ในการ
พิจารณาเลือกเกมเพ่ือน ามาจัดการเรียนรู้ มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
    1) วัตถุประสงค์ในการเล่น เช่น ถ้าต้องการฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามต้อง
เลือกเกมที่พยายามให้ผู้เล่นได้แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเองให้มากท่ีสุด 
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    2) ระดับของผู้เข้าร่วมเล่น ควรจะพิจารณาถึงเกมที่เหมาะกับสภาพร่างกาย 
ระดับความสามารถ ระดับอายุ ความสนใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
    3) สถานที่ ความเหมาะสมของสถานที่เป็นสิ่งส าคัญของการเลน่เกม เพราะจะต้อง
เหมาะสมกับจ านวนผู้เล่น เพื่อให้ทุกคนเล่นได้อย่างเต็มท่ีและมีความปลอดภัย 
    4) จ านวนผู้เล่น ควรพิจารราเลือกเกมที่ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมเล่นได้ 
    5) อุปกรณ์ ควรเป็นลักษณะเกมที่จัดหาอุปกรณ์ได้ง่าย สะดวก เหมาะสม 
ประหยัดและปลอดภัยต่อการเล่น ซึ่งคงจะจัดหาหรือจัดท าขึ้นเองก็ได้ 
    6) กติกา กฎ ระเบียบในการเล่น เกมท่ีมีกติกามากหรือต้องใช้เทคนิคสูงไม่
เหมาะที่จะน าไปใช้ในเกมแบบหมู่ หรือเพ่ือความสนุกสนานท าให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น ผู้น าเกม
จะต้องชี้แจงให้ผู้เล่นเข้าถึงกติกาการเล่นและความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.11 ตัวอย่างเกมการศึกษา 
ที่มา: https://software.thaiware.com/11651.html 

http://oknation.nationtv.tv/blog/ChawetView/2011/01/03/entry-1 
http://www.thaigoodview.com/node/17029 

 

   10.3.2 ขั้นชี้แจงการเล่นและกติกา 
    1) บอกชื่อเกมแก่ผู้เล่น 
    2) ชี้แจงกติกา โดยครผูู้สอนควรจัดล าดับขั้นตอนและให้รายละเอียดที่ชัดเจน
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้ 
    3) สาธิตการเล่น เกมที่มีวิธีการเล่นที่ซับซ้อนบางครั้งอาจต้องมีการสาธิตก่อน 
    4) ซ้อมก่อนเล่นจริง เกมที่มีวิธีการเล่นที่ซับซ้อน นอกจากสาธิตแล้วยังอาจ
จ าเป็นที่จะให้ผู้เล่นลองซ้อมเล่นก่อน เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจน 
   10.3.3 ขั้นเล่นเกม 
    1) จัดสถานที่ส าหรับการเล่นเกมให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการเล่น 
    2) ให้ผู้เรียนเล่นเกมและครผูู้สอนควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามข้ันตอน และใน
บางกรณีต้องควบคุมเวลาในการเล่นด้วย 
    3) ครผูู้สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และ
ควรบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ เพื่อน าไปใช้โดยการอภิปรายหลังการเล่น 
หรือผู้สอนอาจมอบหมายให้ผู้เรียนบางคนท าหน้าที่สังเกตการเล่น บันทึกพฤติกรรมและควบคุมเวลา
เล่นด้วยก็ได้ 
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   10.3.4 ขั้นอภิปรายหลังการเล่นและสรุปผล ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากส าหรับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เพราะจุดเน้นของเกมอยู่ที่การเรียนรู้ยุทธวิธีต่างๆ ที่เอาชนะอุปสรรค 
เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการและโยงเข้าไปประเด็นการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนั้นการ
ด าเนินการอภิปรายหลังการเล่นเกมควรด าเนินการ ดังนี้ 
    1) ครผูู้สอนควรตั้งประเด็นค าถามเพ่ือน าไปสู่การอภิปราย เช่น ผู้ชนะมีวิธีการ
เล่นอย่างไร ผู้ชนะหรือผู้แพ้มีความรู้สึกอย่างไร ผู้ชนะเล่นเกมชนะเพราะเหตุใด ผู้แพ้เล่นเกมแพ้
เพราะเหตุใด 
    2) ประเด็นค าถามเก่ียวกับเทคนิคหรือทักษะต่างๆ ที่ผู้เรียนได้รับ เช่น ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะอะไรบ้างได้พัฒนามากน้อยเพียงใด ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการหรือไม่ มี
ข้อผิดพลาดอะไรบ้าง และจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น 
    3) ประเด็นค าถามเก่ียวกับเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้รับ เช่น การทดสอบความรู้ 
การให้เขียนแผนผังความคิด เป็นต้น 
  10.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   10.4.1 ข้อดี 
    1) ให้โอกาสผู้เรียนโดยฝึกทักษะ เทคนิค กระบวนการต่างๆ เช่น เทคนิคการ
ตัดสินใจ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการสื่อสาร 
    2) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนสูง ผู้เรียนได้รับความ
สนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่นซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้การเรียนรู้นั้นมี
ความหมายและอยู่คงทน 
    3) เป็นวิธีการที่ครูผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมากขณะจัดการเรียนรู้และผู้เรียนชอบ 
   10.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) ครผูู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการสร้างเกม หรือเลือกเกมที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
    2) มีค่าใช้จ่ายมากเพราะบางเกมจ าเป็นจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเล่น 
    3) ใช้เวลาค่อนข้างมาก เช่น การเตรียมการ การฝึกซ้อม เป็นต้น 
    4) ครผูู้สอนต้องใช้ทักษะในการตั้งประเด็นและน าอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการเชื่อมโยงผลการอภิปรายไปสู่วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 11. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip) 
  11.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การไปทัศนศึกษา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Field Trip หมายถึง 
กระบวนการการเรียนรู้ที่น าผู้เรียนออกไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่ที่เป็นแหล่งความรู้ในเรื่องนั้น 
(ซึ่งอยู่นอกสถานที่เรียนกันอยู่โดยปกติ) โดยมีการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในสถานที่นั้นตามกระบวนการ
หรือวิธีการทีค่รผูู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนไว้ และมีการอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้จากข้อมูล
ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ 
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  11.2 วัตถุประสงค์ 
   11.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องที่เรียนรู้ 
   11.2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
และท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติท่ีดีต่อสถานที่หรือแหล่งเรียนรู้นั้น 
   11.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนน าสื่อที่ได้เรียนรู้มาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้การไปทัศนศึกษา 
 

  11.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
   11.3.1 ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเตรียมการก่อนที่จะไป
ทัศนศึกษา ซึ่งควรประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้ 
    1) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการไปศึกษา 
    2) ก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา 
    3) ก าหนดสถานที่ที่จะไปทัศนศึกษา เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
หัวข้อหรือเรื่องที่จะศึกษาแล้ว ผู้เรียนควรมีส่วนในการเลือกสถานที่ที่จะไปศึกษา ซึ่งเมื่อมีการก าหนด
สถานที่แน่ชัดแล้ว ผู้สอนหรือผู้เรียนบางคนควรจะหาโอกาสไปส ารวจสถานที่นั้นก่อน จะช่วยให้ได้
ข้อมลูที่ดีในการวางแผนการเดินทางและหาความรู้ต่อไป 
    4) ก าหนดการเดินทาง ได้แก่ โปรแกรมการเดินทางท่ีมีก าหนดเวลาที่
แน่นอน 
    5) ก าหนดวิธีเดินทาง ได้แก่ ทั้งการติดต่อยานพาหนะ เสน้ทาง การเดินทาง 
    6) ก าหนดค่าใช้จ่าย มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา
ทั้งหมด ซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอผู้เรียนอาจจะต้องช่วยออกค่าใช้จ่ายบางสว่นเพ่ิมเติม 
    7) ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการที่จะศึกษา เช่น จะใช้วิธีการสังเกต การจด
บันทึก อัดเทป ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ สัมภาษณ์ ลงมือปฏิบัติ หรือทดลอง เป็นต้น ซึ่งวิธีการใด
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ก็จะต้องมีการจัดเตรียมให้เรียบร้อย 
    8) ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ควรก าหนดและแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้ผู้เรียนทุกคนอย่างชัดเจน ควรจัดท าเป็นเอกสารแจกสมาชิกทุกคนให้รับรู้ตรงกัน หรือ
กรณคีรผูู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ควรให้โอกาสสมาชิกประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือให้ได้ข้อตกลง
ร่วมกัน 
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    9) ติดต่อขออนุญาตผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจอนุญาตตามระเบียบของทาง
ราชการ 
    10) ขออนุญาตผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการตอบรับจาก
ผู้ปกครองพร้อมค่าใช้จ่ายสมทบ (ถ้ามี) 
    11) ติดต่อสถานที่และวิทยากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะไปทัศนศึกษาใน
จุดต่างๆ 
    12) ติดต่อเพ่ือขอท าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางของทุกคน 
   11.3.2 ขั้นการเดินทางไปทัศนศึกษา เป็นการเดินทางไปทัศนศึกษาตามโปรแกรม
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งครผูู้สอนควรดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัย สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและให้
ค าปรึกษาแนะน าตามความเหมาะสม 
   11.3.3 ขั้นการศึกษาเรียนรู้ในสถานที่หรือแหล่งเรียน เมื่อเดินทางไปยังสถานที่
เป้าหมายแล้ว ครผูู้สอนควรจัดประชุมผู้เรียนทั้งหมดก่อนที่จะปล่อยให้ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยมีการย้ าหรือทบทวนเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์ของการศึกษา การเคารพต่อ
กฎเกณฑ์ กติกาสถานที่ ความปลอดภัย วิธีการศึกษา การนัดหมายและการตรงต่อเวลา เป็นต้น 
ครผูู้สอนคอยสังเกตการณ์ ดูแล ช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีการศึกษาเรียนรู้คอยไต่ถามถึงการท ากิจกรรม
ต่างๆ ตามที่เตรียมไว้เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากที่สุด 
   11.3.4 ขั้นตอนการเดินทางกลับ เป็นการเดินทางกลับหลังจากที่ได้ศึกษาเรียนรู้
ตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ ซึ่งครผูู้สอนควรจะดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัย สังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียนและให้ค าปรึกษาหารือแนะน าตามความเหมาะสม (ไม่ควรจะมีการเดินทางนอกเส้นทางตามที่
ได้ก าหนดหรือขออนุญาตไว้ ซึ่งอาจเกิดปัญหาขึ้นมาได้) 
   11.3.5 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้  
    1) สรุปผลการเรียนรู้ทันที ในกรณีท่ีสามารถจัดสรรเวลาได้ไม่ควรเร่งรีบ
เดินทางกลับ ควรให้โอกาสผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้ทันที ณ สถานที่ศึกษาดูงานจะท าให้ได้ผลดีมาก
เพราะยังจ าความคิด ประสบการณ์ ข้อมูล และความรู้สึกต่างๆ ได้ดี 
    2) สรุปการเรียนรู้หลังจากหลับถึงสถานศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปหลังจาก
การศึกษาเรียนรู้แล้ว ผู้สอนและผู้เรียนมักจะไม่มีเวลาสรุปทันที ดังนั้นเมื่อเดินทางกลับถึงสถานศึกษา
แล้วควรรีบหาโอกาสให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้โดยเร็ว 
   การสรุปผลการเรียนรู้ท าได้หลายวิธี เช่น ให้ผู้เรียนแต่ละคนน าเสนอประสบการณ์
และข้อมูลที่ตนได้รับจากการศึกษา จัดให้มีการอภิปรายร่วมกันในประเด็นหรือหัวข้อที่ส าคัญ การ
เขียนรายงาน การจัดนิทรรศการ เป็นต้น และในการสรุปผลการเรียนรู้นั้น ครผูู้สอนควรดูแลให้มีการ
สรุปให้ครอบคลุมประเด็นการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ที่ได้รับ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ
กระบวนการที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ เช่น กระบวนการคิด กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เป็นต้น 
   11.3.6 ขั้นประเมินผล เป็นขั้นทีค่รูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลเพ่ือให้
ทราบว่าการไปทัศนศึกษาครั้งนี้มีผลเป็นอย่างไร เช่น บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ปัญหาและ
อุปสรรคมีอะไรบ้าง ตลอดจนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ซึ่งอาจประเมินได้จากการสอบถาม การสังเกต หรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นต้น 
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  11.4 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   11.4.1 ข้อดี 
    1) ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้สัมผัสสภาพความเป็น
จริง ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและสภาพความเป็นจริง 
    2) เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียน
ตื่นเต้น สนใจสนุกสนานกับการเรียนรู้ 
    3) ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะด้านต่างๆ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการ
ประสานงาน ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสรุปองค์ความรู้ นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความสามัคคี เป็นต้น 
    4) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่นให้เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
    5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
   11.4.2 ข้อจ ากัด 
    1) เป็นวิธีการที่สลับซับซ้อนมีขั้นตอนมาก เพราะจะต้องมีการเตรียมการ
วางแผนติดต่อประสานงาน จัดการ และต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน 
    2) เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก หากจัดการไม่ดีอาจจะไม่คุ้มกับ
เงินและเวลาที่เสียไป 
    3) มีความเสี่ยงต่ออันตรายทั้งการเดินทางและการเข้าศึกษาหรือชม
กิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม 
    4) หากผู้เรียนกลุ่มใหญ่มากเกินอาจจะไม่ได้ผลดีและยากแก่การควบคุม 
  11.5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   11.5.1 ควรมีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
   11.5.2 ความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญที่สุด ยานพาหนะที่ใช้เดินทางต้องอยู่ในสภาพดี 
พนักงานขับรถต้องสุภาพ มีคุณภาพ เชื่อใจได้ ไม่ติดยาเสพติด 
   11.5.3 เวลาเป็นเรื่องส าคัญ ไม่ควรให้มีการผิดพลาดเวลานัดหมาย การวางแผน
ควรมีการก าหนดเวลาเผื่อไว้บ้าง 
   11.5.4 ต้องมอบหมายงานให้ผู้เรียนชัดเจน มิเช่นนั้นจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
เหมือนไปเท่ียว 
   11.5.5 จ านวนวัน เวลา และระยะทางควรให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
   11.5.6 ควรเลือกฤดูกาลให้เหมาะสมกับสถานที่และเรื่องที่จะไปศึกษา 
 12. วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 
  12.1 ความหมาย 
  วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Learning Center 
หมายถึง กระบวนการที่ครผูู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเองตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถจากศูนย์การเรียนรู้ที่ผู้สอนได้จัดเตรียม
เนื้อหาสาระ กิจกรรมและสื่อการสอนแบบประสม โดยปกติศูนย์การเรียนจะมีหลายศูนย์ แต่ละศูนย์
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จะมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมเบ็ดเสร็จในตัวเอง ผู้เรียนจะหมุนเวียนกันเข้าศึกษาหาความรู้จากศูนย์
ต่างๆ ที่จัดเตรียมไว้อย่างหลากหลายจนครบทุกศูนย์ ผู้เรียนจะต้องประกอบกิจกรรมต่างๆ ตามที่
โปรแกรมได้ก าหนดเอาไว้ภายใต้การดูแลของผู้สอน ซึ่งครผูู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้จัดเตรียมศูนย์การ
เรียน ให้ค าแนะน าอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
  12.2 วัตถุประสงค์ 
   12.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   12.2.2 เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบการท ากิจกรรมตามความต้องการ ความ
สนใจและความสามารถของตนเอง 
   12.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักท างานเป็นหมู่คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.13 การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ 
ที่มา: http://www.dek-d.com/board/view/3365453/ 

 

  12.3 องค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้ 
   12.3.1 ชุดการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระบัตรค าสั่งในการท า
กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและสื่อต่างๆ ที่จะเป็นส าหรับท ากิจกรรม รวมทั้งแบบวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
   12.3.2 ศูนย์การเรียนรู้ หรือมุมความรู้ หรือสถานที่ส าหรับกลุ่มผู้เรียนในการท า
กิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรค าสั่ง 
   12.3.3 ผู้เรียน เป็นผู้ที่เข้ามาศึกษาและท ากิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ใน 
ศูนย์การเรียนต่างๆ จนครบทุกศูนย์หรือครบทุกเนื้อหา 
   12.3.4 ครผูู้สอน เป็นผู้เตรียมสื่อและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีบทบาทในการเป็น 
ผู้ก ากับหรือผู้ประสานการเรียนรู้รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  12.4 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
   12.4.1 ขั้นเตรียมการ 
    1) เตรียมครผูู้สอน ก่อนท าการสอนทุกครั้งครผูู้สอนจะต้องศึกษาข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆ ในคู่มือการสอน เริ่มตั้งแต่จุดประสงค์การเรียนรู้ การน าเข้าสู่บทเรียน  
การแบ่งกลุ่มผู้เรียน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละศูนย์/กลุ่ม/ฐานการเรียนรู้ 
เนื้อหาวิชาที่จะสอน วิธีการใช้สื่อต่างๆ ประกอบการสอน วิธีการจัดประเมินผล จนถึงการสรุปบทเรียน 
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    2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครผูู้สอนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็น 
ต้องใช้ในแต่ละศูนย์/กลุ่ม/ฐานการเรียนรู้ว่ามีจ านวนเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดีหรือไม่ เช่น 
ใบงาน เอกสารเนื้อหาสาระ บัตรกิจกรรม อุปกรณ์การฝึกทดลองประเภทต่างๆ แบบประเมิน เป็นต้น 
    3) เตรียมสถานที่ สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีสะดวกสบาย อบอุ่น สะอาด 
บรรยากาศดีเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้เป็นล าดับแรก หลังจากนั้นเตรียมจัดโต๊ะเก้าอ้ีเป็น
ลักษณะกลุ่มย่อยตามเนื้อหาที่จะสอน ให้เพียงพอกับจ านวนคนและกิจกรรมที่จะต้องท า  
   12.4.2 ขั้นสอน 
    1) สร้างกติกาการเรียนรู้ร่วมกัน ครูผู้สอนชี้แจงกระบวนการเรียนรู้แบบ
ศูนย์การเรียนและสร้างกติกาหรือข้อตกลงร่วมกัน เช่น การรักษาเวลาในการเรียนรู้แต่ละศูนย์ การ
ท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบในการท ากิจกรรม เป็นต้น 
    2) ทดสอบก่อนเรียน พร้อมบอกผลการสอนเพื่อให้ทุกคนทราบความรู้
พ้ืนฐานของตนเอง 
    3) น าเข้าสู่บทเรียน ครผูู้สอนใช้กิจกรรมหรือวิธีการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
สาระและเหมาะสมกับผู้เรียน ต่อจากนั้นอาจอธิบายเนื้อหาสาระและวิธีการที่จะเรียนพอสังเขป 
    4) แบ่งกลุ่มผู้เรียน ตามจ านวนศูนย์/ฐานการเรียนรู้ และควรแบ่งกลุ่ม
คละกันตามความสามารถ ความสนใจ เพศ วัย เพื่อให้แต่ละกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน 
    5) ด าเนินกิจกรรม ให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่างๆ ครบในทุกศูนย์/กลุ่ม/ฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนด 
   12.4.3 ขั้นสรุปบทเรียน หลังจากที่ผู้เรียนหมุนเวียนกันท ากิจกรรมครบทุกศูนย์/
กลุ่ม/ฐานการเรียนรู้แล้ว ผู้สอนตั้งค าถามให้ผู้เรียนสะท้อนความรู้สึกและบทเรียนที่ได้รับ ผู้สอนท า
หน้าที่สรุปบทเรียนทั้งหมดร่วมกับผู้เรียน 
   12.4.4 ขั้นประเมินผล เมื่อสรุปบทเรียนแล้วให้ผู้เรียนท าการทดสอบหลังเรียน 
พร้อมทั้งแจ้งผลการทดสอบให้ทุกคนทราบพัฒนาการของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
ก่อนเรียน  
  12.5 ข้อดีและข้อจ ากัด 
   12.5.1 ข้อดี 
    1) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน 
    2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกทางความคิด 
    3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
    4) ฝึกการท างานเป็นทีม 
    5) ลดปัญหาการขาดแคลนครผูู้สอน 
    6) สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้เรียนจ านวนมาก 
    7) สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลายได้ 
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    8) ครูผู้สอนเกิดความตื่นตัวตลอดเวลาในการค้นคว้าหาความรู้ เตรียมชุด
การสอน ส ารวจแหล่งเรียนรู้ จัดท าสื่อและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
   12.5.2 ข้อจ ากัด 
    1) ครผูู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดเตรียมชุดการ
เรียนการสอน 
    2) ครผูู้สอนต้องเป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นหาสิ่งใหม่ๆ ในการจัดการ
เรียนรู้ให้น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
    3) ความรู้ที่ได้จากชุดการเรียนการสอนอยู่ในวงจ ากัด 
    4) เสียค่าใช้จ่ายมากและค่อนข้างใช้เวลาในการจัดเตรียมชุดการเรียนการสอน 
    5) การหมุนเวียนกันในแต่ละศูนย์/กลุ่ม/ฐานการเรียนรู้อาจไม่เป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนของการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
  12.6 ชุดการจัดการเรียนรู้ (Instruction Package) 
   ชุดการจัดการเรียนรู้ เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของสื่อประสม 
(Multi-media) ที่ใช้สื่อตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปร่วมกันเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามที่ต้องการ โดยอาจ
จัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อเนื้อหาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้
ผู้เรียนได้รับ ซึ่งอาจจัดไว้เป็นชุดๆ บรรจุอยู่ในซอง กล่องหรือกระเป๋าก็ได้ 
   12.6.1 ประเภทของชุดการจัดการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
    1) ชุดการจัดการเรียนรู้รายบุคคล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ประกอบด้วยบทเรียนส าเร็จรูป แบบประเมินผลและวัสดุอุปกรณ์การเรียน 
    2) ชุดการจัดการเรียนรู้ส าหรับการเรียนเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งจะจัดประสบการณ์
ต่างๆ ไว้ให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมเป็นหมู่คณะตามค าสั่งที่ปรากฏในบัตรค าสั่ง โดยจะจัดเป็น
ลักษณะศูนย์การเรียน 
    3) ชุดการจัดการเรียนรู้ประกอบการบรรยายของครู เป็นชุดการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้สอนที่จะใช้สอนผู้เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ มุ่งในการขยายเนื้อหาสาระให้ชัดเจน สื่อที่ใช้มีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ วีดิทัศน์ ซีดีรอม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดไว้ เป็นต้น 
   12.6.2 ส่วนประกอบการของชุดการจัดการเรียนรู้ 
    1) คู่มือครู เป็นคู่มือที่มีการชี้แจงถึงวิธีการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ไว้อย่าง
ละเอียด 
    2) บัตรค าสั่ง จะเป็นส่วนที่บอกให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมต่างๆ ตามข้ันตอน
ที่ก าหนดไว้ 
    3) เนื้อหาสาระและสื่อ จะบรรจุไว้ในรูปของสื่อการเรียนการสอนชนิดต่างๆ 
เช่น บทเรียนโปรแกรม สไลด์ รูปภาพ ซีดีรอม วีดิทัศน์ เป็นต้น 
    4) แบบประเมินผล ส าหรับให้ผู้เรียนท าการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองท้ัง
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
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หลักเกณฑ์ในการเลือกวิธจัีดการเรียนรู้ 
 วิธีการจัดการเรียนรู้มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อจ ากัด วิธีการจัดการ
เรียนรู้แต่ละวิธีอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ์บางอย่าง ซึ่งจะถือว่าวิธีการจัดการเรียนรู้วิธีใดวิธีหนึ่ง
เป็นวิธีที่ดีสุดไม่ได้ ในบางครั้งอาจต้องผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรู้หลายๆ วิธีเข้าด้วยกันเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด ดังนั้นในการเรียนการสอนแต่ละครั้งต้องมีการเลือกวิธีจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 
 1. วิธีจัดการเรียนรู้ควรเหมาะสมกับความสามารถ ความรู้ในเนื้อหาวิชาและความสนใจของ
ครูผู้สอน วิธีจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมควรจะเป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนมีความพอใจ และ
สนุกสนานในการจัดการเรียนรู้ จะท าให้ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเกิดความพอใจและศรัทธาในตัวครูผู้สอน 
 2. วิธีจัดการเรียนรู้ควรเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน วิธีจัดการเรียนรู้บางวิธีอาจจะ
เหมาะกับเด็กในบางวัยแต่ในบางวัยอาจจะไม่เหมาะสม ครูผู้สอนจึงควรพิจารณาเลือกวิธีจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน 
 3. วิธีจัดการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ ในการก าหนด
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้บางครั้งครูผู้สอนอาจก าหนดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะลงไป เช่น ให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมมือกันท างาน วิธีจัดการเรียนรู้ก็ควรจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อนี้ด้วย 
 4. วิธีจัดการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับเวลาและสถานที่ บางครั้งครูผู้สอนมีเวลาในการสอน
น้อยจึงต้องหาวิธีจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเวลาที่ตนมีอยู่ หรือในบางครั้งครูผู้สอนต้องการจัดการ
เรียนการสอนโดยการใช้สื่อโสตบางอย่าง เช่น การใช้ภาพสไลด์แต่ห้องเรียนสว่างมากเกินไป การ
จัดการเรียนรู้ก็จะไม่ได้ผล 
 5. วิธีจัดการเรียนรู้จะต้องเหมาะกับเนื้อหาวิชา ครูผู้สอนจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าเนื้อหาวิชาแต่
ละเรื่องแต่ละตอนนั้นย่อมมีวิธีจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปจึงจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 
 6. วิธีจัดการเรียนรู้จะต้องเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน วิธีจัดการเรียนรู้ยางอย่างเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีจ านวนมาก เช่น การจัดการเรียนรู้โดยการบรรยาย บางอย่างจะ
จัดการเรียนรู้ได้เฉพาะผู้เรียนกลุ่มน้อยๆ เช่น การจัดการเรียนรู้โดยการทดลอง ดังนั้นครูผู้สอนจะต้อง
เลือกวิธีจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
 7. วิธีจัดการเรียนรู้จะต้องเหมาะสมกับความสนใจ ความต้องการ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
 8. วิธีจัดการเรียนรู้จะต้องให้เหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนต่อผู้เรียน และผู้เรียน
ต่อผู้เรียน กล่าวคือ วิธีจัดการเรียนรู้บางอย่างจะใช้ได้ผลดีต่อเมื่อผู้เรียนมีความคุ้นเคยกันอยู่ก่อน เช่น
การท างานกลุ่ม การอภิปราย เป็นต้น 
 9. วิธีจัดการเรียนรู้จะต้องเหมาะสมกับอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ที่ดีและ
เหมาะสมในการเรียนนั้นควรจะเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องและตรงตาม
เจตนาของการใช้ 
 10. วิธีจัดการเรียนรู้ควรก่อให้เกิดแนวทางที่จะน าความรู้ เจตคติ และทักษะต่างๆ ที่ได้ฝึกฝน
เป็นอย่างดีเอาไปใช้และปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 
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 กล่าวโดยสรุป ครูผู้สอนไม่ควรยึดวิธีจัดการเรียนรู้ที่ตนถนัดเพียงวิธีเดียว ควรพิจารณาเลือกใช้
ให้เหมาะสมตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น หรืออาจใช้วิธีผสมผสานหลายวิธีเข้าด้วยกันในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละครั้ง เช่น อาจน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการบรรยาย ต่อด้วยขั้นการสอนโดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้โดยให้แสดงบทบาทสมมติ แล้วสรุปบทเรียนด้วยการอภิปราย หรือน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการ
สาธิต ต่อด้วยขั้นการสอนโดยวิธีจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม แล้วสรุปโดยวิธีการบรรยาย 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้วิธีจัดการเรียนรู้แบบใดควรมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดเป็น
ส าคัญ 

 

บทสรุป 
 วิธีจัดการเรียนรู้ คือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ วิธีจัดการเรียนรู้มีหลายวิธี แต่ละวิธีมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีข้อดีและข้อจ ากัดไม่เหมือนกัน ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องใช้วิธีจัดการ
เรียนรู้ต่างๆ มาผสมผสานกันเพ่ือน าไปใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มของผู้เรียน ที่ผ่านมาวิธี
จัดการเรียนรู้จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อของนักศึกษาแต่ละยุคแต่ละสมัย วิธีจัดการเรียนรู้ที่รู้จัก
กันดี เช่น วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้การบรรยาย สาธิต อภิปราย แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ทดลอง ศูนย์การ
เรียนรู้ เป็นต้น แนวทางในการน าวิธีจัดการเรียนรู้ไปใช้จะข้ึนอยู่กับความมุ่งหมายของบทเรียน 
ลักษณะของเนื้อหาในบทเรียนนั้น ธรรมชาติของวิชา และธรรมชาติของผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนควร
เลือกใช้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาบทเรียน ความสามารถ ความสนใจ ตามวัยของ
ผู้เรียน เวลาและสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของการเรียน ในการเลือกใช้อาจใช้หลายวิธี
ผสมผสานกันได้ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นส าคัญ 
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ค าถามท้ายบทที่ 3 
วิธีจัดการเรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
 1. ให้ความหมายของวิธีจัดการเรียนรู้ และความส าคัญของวิธีจัดการเรียนรู้ 
 2. ให้อภิปรายและยกตัวอย่างเกณฑ์การเลือกวิธีจัดการเรียนรู้ 
 3. สรุปวิธีจัดการเรียนรู้แต่ละวิธี พร้อมยกตัวอย่างกรณีการน าวิธีจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  
 4. นักศึกษาคิดว่าวิธีจัดการเรียนรู้ใดเหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุด เพราะเหตุใด 
 5. นักศึกษาจะเตรียมตัวอย่างไรในการน าวิธีจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน 
 6. ให้นักศึกษาสาธิตวิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

สาระส าคัญ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดความเข้าใจ และสามารถ
น าความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีคุณสมบัติตามกับเปูาหมายของการจัดการศึกษาที่
ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยครูผู้สอนลดบทบาทลงจากผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอด
ความรู้เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ให้ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนมากกว่า
ครูผู้สอน พยายามหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมกับผู้เรียน ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเกิด 
การเรียนรู้ได้มากท่ีสุด 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในประเทศไทย 
 2. ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. ตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 8. ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9. บทสรุป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
 1. บอกความหมาย และความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 
 2. อธิบายลักษณะ ตัวบ่งชี้ บทบาทของครู บทบาทของผู้เรียน หลักการ รูปแบบ และปัจจัยที่
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 
 3. วิเคราะห์สถานการณ์/เหตุการณ์/พฤติกรรมกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูผู้สอนกับผู้เรียนเป็นส าคัญได้ 
 4. แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกระบวนการท างานกลุ่ม และมีการ
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น “กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักศึกษาชอบและอยากกลับไปเรียน
อีกครั้งในสมัยที่เป็นนักเรียนคือกิจกรรมอะไร” เพราะเหตุใดนักศึกษาจึงชอบกิจกรรมดังกล่าว 

 2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน วิเคราะห์กิจกรรมการจัดการเรียนรู้จาก VDO/
สถานการณ์/เหตุการณ์ที่ก าหนดให้ และร่วมกันอภิปราย “กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เน้นครูส าคัญ
หรือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” 

 3. อาจารย์อธิบายประกอบ Power point เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 4. ให้นักศึกษาเปรียบเทียบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นส าคัญกับท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ แตกต่างอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 5. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็น “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” 
 6. นักศึกษาสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมตอบ
ค าถามในค าถามท้ายบท 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1. VDO/สถานการณ์/เหตุการณ์ ที่เก่ียวข้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นครูส าคัญและที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2. Power point เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
 4. แหล่งเรียนรู้: ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
(Knowledge: K) 
(ข้อ 1, 2 และ 3) 

1. ถาม-ตอบ 
2. อภิปราย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. สรุปประเด็น และตรวจค าตอบค าถามท้ายบทเรียน 
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นส าคัญและที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีความสามารถในแต่

ละด้าน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ด้านทักษะปฏิบัติ 
(Process: P) 
(ข้อ 3 และ 4) 

1. อภิปราย สรุปประเด็น และน าเสนอ 
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นส าคัญและที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ด้านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  
(Attribute: A) 
(ข้อ 4) 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน กระบวนการท างานกลุ่ม และ
ความสามารถในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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บทท่ี 4 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 “ความมุ่งหมายหลักของการศึกษาอยู่ที่การให้อ านาจกับผู้เรียนที่จะต้องรับผิดชอบในการ
สร้างความหมายของการเรียนรู้ให้กับตนเอง การสร้างความหมายของการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการใช้
ความคิดความรู้สึก และการกระท าที่จะต้องบูรณาการเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สร้างข้ึนโดย
ผู้เรียนเอง” (Novak, 1998 อ้างถึงใน บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2556) ข้อความดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การเรียนรู้
ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการใช้ความคิด ความรู้สึก และการกระท า ช่วยให้มนุษย์สร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และความรู้นั้นต้องมีความหมายต่อตนเอง เช่นเดียวกับแนวคิดทางด้านมนุษยนิยมที่เชื่อว่า 
คนเราทุกคนสามารถก าหนดเปูาหมายและเลือกทางเดินของตนเองได้ ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องเป็นผู้มี
อ านาจที่จะก าหนดทิศทางวิธีการในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และมี
ความหมายต่อตนเอง ปัจจุบันแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ได้เปลี่ยนไปมาก จากอดีตที่ผู้เรียน
ส่วนใหญ่เรียนรู้จากการที่มีครูผู้สอนคอยปูอนความรู้ให้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้โลกจากการผ่านประสบการณ์
ของครู โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ชี้น าให้เด็กคิดตามและก าหนดว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรไม่ควร ถือว่า
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนเป็นส าคัญของการเรียนรู้ แต่ปัจจุบันนี้นักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
ต่างเชื่อตรงกันว่า การเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู้เรียนเป็นส าคัญของการเรียนรู้และเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นบทบาทครูจึงเปลี่ยนไปจากการเป็นผู้ปูอนความรู้ไปเป็นการจัดการ
เรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้ อ านวยความสะดวก และสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้
เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวประชาธิปไตย โดยครูผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้ให้
ค าแนะน าหรือเป็นเพียงที่ปรึกษาทางวิชาการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในประเทศไทย 

 จากกระแสโลกในปัจจุบันส่งผลต่อการพัฒนาคนของประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะการ
พัฒนาเยาวชนในวัยเรียนที่ต้องได้รับการกล่อมเกลาให้มีคุณลักษณะตามที่กล่าวมาในตอนต้น ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาวการณ์ปัจจุบันจึงมีความส าคัญและเป็นที่สนใจของทุกคน
ในทุกระดับของวงการการศึกษาไทยอย่างมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาของไทยได้มี
ความพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูอาจารย์ได้ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยมีการน าแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และ
ก าหนดเป็นคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ ดังรายละเอียดแต่ละประเด็นต่อไปนี้ 
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 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2545 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทางการศึกษาไว้ในหมวด 4 
ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งมาตรา 22 จัดการศึกษาว่า 
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” และในมาตรา 24 ยังได้ก าหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นที่ 
“การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของ
ผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ใช้เพ่ือปูองกันและ
แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้
ครผูู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดได้ทุกเวลาทุกสถานที่” และในมาตรา 26 
การประเมินผลการเรียนรู้ “ให้พิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ สังเกตพฤติกรรม
การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไปตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและ
รูปแบบการศึกษา” (ราชกิจจานุเบกษา, 2542) จากข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 นี้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงมีส่วนส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และเป็นส่วนผลักดันให้เกิดกระแสการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในภาพกว้างทั้งประเทศ 

 2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  การที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ได้ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนส าคัญท่ีสุด” ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอด
ความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตนเอง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
ส าคัญ 5 ประการคือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้ง
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต     
3) มีวินัย 4) ใฝุเรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งม่ันในการท างาน 7) รักความเป็นไทย และ          
8) มีจิตสาธารณะ 
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  โดยในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังได้ก าหนดให้ครูผู้สอน
ต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะ
ต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด 
เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียน กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม 
  นอกจากนี้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เปูาหมายของหลักสูตร โดยมีกระบวนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ 
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี บรรลุตามเปูาหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 3. เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้พัฒนา
แนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติไว้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญเป็นมาตรฐานที่ 6 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนกาสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า 
“การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครู
เปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้ชี้น าความรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542) 
 4. คุณลักษณะผู้เรียนตามความคาดหวังของสังคม 

  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอน นักการศึกษา นักคิด ครูอาจารย์ ผู้บริหาร ผู้เรียน และ
ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์และ
กระบวนการเรียนการสอนที่สนองต่อแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 โดยสรุปลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ว่า ผู้เรียนควรเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข 
ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) 
  4.1 คนดี คือ คนที่ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เช่น มีวินัย มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล 
มีเหตุผล รู้หน้าที่ ซื่อสัตย์ พากเพียร ขยัน ประหยัด มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็น
และสิทธิของผู้อ่ืน มีความเสียสละ รักษาสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติสุข 
  4.2 คนเก่ง คือ คนที่มีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวิต โดยมีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง
หรือรอบด้าน หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถด้านภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา   
มีภาวะผู้น า รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ เป็นคนทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ทันเทคโนโลยี มี



106 

ความเป็นไทย สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และท าประโยชน์ให้เกิดแก่ตน สังคม และ
ประเทศชาติได้ 
  4.3 คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิต เป็นคนร่าเริงแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง 
จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพจากการตกเป็นทาสของอบายมุข 
และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงแก่อัตภาพ 
  จากลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ข้างต้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์จึง
ควรเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการทางปัญญาที่พัฒนา
บุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่โดยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ความสุข บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้กับ
ตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
ทันสมัย เน้นกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ตามสภาพจริง สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างไกล เป็นกระบวนการที่มีทางเลือกและมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายร่วมจัดบรรยากาศให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้และมุ่งประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า การจัดการเรียนการ
สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student centered หรือ child centered) เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทย ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 
 ประเวศ วะสี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) ได้ให้ความหมาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ไว้ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เอาชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้
รู้จักตนเอง รู้จักโลก สามารถพ่ึงตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ 
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีความสุข สนุกสนานและเกิดฉันทะในการเรียนรู้ 
 สุมน อมรวิวัฒน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543) ได้ให้ความหมาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ว่า เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีอิสรภาพ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็น
มนุษย์ เรียนรู้อย่างมีความสุข เน้นกระบวนการคิด ปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ 
สอดคล้องกับคติ สอนให้ท า น าให้คิด ลงมือท า เรียนรู้สอนตนเอง เอาความจริงเป็นตัวตั้ง เอาวิชาเป็น
ตัวประกอบ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ให้ความหมาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ว่า เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถ
น าวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ และทุกฝุายมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ให้ความหมาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ว่า เป็น
การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว (active 
participation) ทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียนมีบทบาทดังกล่าวมากกว่าครูผู้สอน 
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 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) ได้ให้ความหมาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ว่า เป็น
การจัดกิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลาย ที่ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้ ได้คิด ค้นคว้า ได้
ปฏิบัติ และมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง และสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
 บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556) ได้ให้ความหมาย การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไว้ว่า เป็น
การจัดกิจกรรมที่ให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมมากท่ีสุดด้วยความมุ่งหวังที่จะท าให้ผู้เรียนได้
พัฒนากระบวนการคิดสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีปฏิสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมกับครูผู้สอน และ
ผู้เรียนด้วยกันเพ่ือพัฒนากาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในบริบทที่มีอยู่และเกิดขึ้นตามสภาพจริง 
และพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะช่วยท าให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้น 
 สรุปความหมาย “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” ได้ว่า เป็นการจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้เรียนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ มีอิสรภาพ
ในการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุขโดยได้ใช้กระบวนการคิด ปฏิบัติได้จริง ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยใช้กระบวนการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
และผู้เรียนได้มีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน โดยครูผู้สอนลดบทบาทลงจากผู้สอน 
หรือผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ให้ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการ
เรียนมากกว่าครูผู้สอน 
 

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีลักษณะสรุปได้เป็นค าภาษาอังกฤษสั้นๆ คือ 
CHART PIG โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) 
 1. C = Construct หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ค้นพบสาระส าคัญหรือความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ท าให้
ผู้เรียนรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้า เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ และเห็นความส าคัญของการ
เรียนรู้ ซึ่งน าไปสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ที่พึงประสงค์ 
 2. H = Happiness การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข เป็นความสุข
ที่เกิดจาก ประการที่หนึ่ง ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจ สาระการเรียนรู้ชวนให้สนใจใฝุศึกษาค้นคว้า
ศึกษา ท้าทายให้แสดงความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ประการที่สอง ปฏิสัมพันธ์ 
(Inter-action) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกับ
การเรียน 
 3. A = Active Learning หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระท า หรือปฏิบัติด้วย
ตนเอง ด้วยความกระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลอง รายงาน ท าโครงงาน สัมภาษณ์ แก้ปัญหา 
ฯลฯ ได้ใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ผู้สอนท าหน้าที่เตรียมการ
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ จัดสิ่งเร้า เสริมแรง ให้ค าปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 
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 4. R = Resources หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนต่างๆ ที่
หลากหลาย ทั้งบุคคลและเครื่องมือ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมท้ังที่เป็นมนุษย์ (เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่างๆ) ธรรมชาติและเทคโนโลยี ตาม
หลักการที่ว่า “การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกสถานการณ์” 
 5. T = Thinking หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิดใน
หลายลักษณะ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิด
ไกล คิดอย่างมีเหตุผล เป็นต้น การฝึกให้ผู้เรียนได้คิดอยู่เสมอในลักษณะต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนเป็นคน
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผล มีวิจารณญาณในการคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มี
ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ที่จะเลือกรับและปฏิเสธข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล อันเป็นประโยชน์ต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวัน 
 6. P = Participation หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนด
งาน วางเปูาหมายงานร่วมกัน และมีโอกาสเลือกท างานหรือศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตรงกับความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจของตนเอง ท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่าของสิ่ง
ที่เรียน และสามารถประยุกต์ความรู้น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
 7. I = Individualization หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ครูผู้สอนให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนใน
ความเป็นเอกัตตฺบุคคล ครูผู้สอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ มากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกัน 
โดยมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้และมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 8. G = Good Habit & Group Process หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตากรุณา ความมีน้ าใจ ความขยัน ความมี
ระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และลักษณะนิสัยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การยอมรับผู้อื่น การฝึก
เป็นผู้น าและผู้ตาม และการเห็นคุณค่าของงาน เป็นต้น 
 ทั้งหมดท่ีกล่าวมา สามารถสรุปให้ง่ายแก่การจ าได้ว่าเป็นค าว่า “CHART PIG” ซึ่งครูผู้สอน
สามารถน าไปใช้เป็นหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้ตรงตามเปูาหมายของ
หลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท่ีครูผู้สอนโดยทั่วไปน่าจะใช้เป็นหลักใน
การจัดการเรียนรู้ คือ สิ่งที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยเฉพาะหมวดที่ 4 มาตราที่ 24 เนื่องจากเป็นกฎหมายการศึกษาท่ีครูผู้สอน
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามและในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ครูผู้สอนทุกคนจะต้องได้รับการ
ประเมินตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษาตามหมวดที่ 4 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดไว้มีดังนี้ 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
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 1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2. ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา 
 3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสารสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 
 6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้พัฒนาแนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติไว้ว่า โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้มีการระบุตัวบ่งชี้ไว้ใน
มาตรฐานที่ 6 ที่ว่า “การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้ มาเป็นผู้ชี้น าความรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม” ซ่ึงมีตัวบ่งชี้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) 
 1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 

 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ คิด
อย่างหลากหลาย สร้างสรรค์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 3. มีการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้และแสวงหาค าตอบด้วย
ตนเอง 
 4. มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกและส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมของผู้เรียน 
 6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้ง
ด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา 
 7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม 
 8. มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
 9. ผู้เรียนรักโรงเรียนของตนและมีความกระตือรือร้นในการไปโรงเรียน 
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 อรทัย มูลค า และคณะ (2543) ได้เสนอตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของ
ผู้เรียนและครูผู้สอนไว้ดังนี้ 
 1. ตัวบ่งช้ีการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  1.1 ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตัวเอง 
  1.3 ผู้เรียนท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 
  1.4 ผู้เรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการตลอดจนได้แสดงออกอย่าง
ชัดเจนและมีเหตุผล 
  1.5 ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบ แก้ปัญหาทั้งด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน 
  1.6 ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตัวเอง 
  1.7 ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง
อย่างมีความสุข 
  1.8 ผู้เรียนฝึกตนเองให้มีวินัย และความรับผิดชอบในการท างาน 
  1.9 ผู้เรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเอง และยอมรับผู้อื่น ตลอดจนสนใจใฝุหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. ตัวบ่งช้ีการสอนของครูผู้สอน  
  2.1 ครูผู้สอนเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ 
  2.2 ครูผู้สอนจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ 
  2.3 ครูผู้สอนเอาใจใส่นักเรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
  2.4 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
  2.5 ครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 
  2.6 ครูผู้สอนส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดีและ
ปรับปรุงส่วนด้อยของผู้เรียน 
  2.7 ครูผู้สอนใช้สื่อการสอนเพื่อฝึกการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ 
  2.8 ครูผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง 
  2.9 ครูผู้สอนฝึกฝนกิริยามารยาทและวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
  2.10 ครูผู้สอนสังเกตและประเมินพัฒนาการผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอน
จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน ผู้
อ านวยความสะดวกจะต้องท าหน้าที่ดังนี้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) 
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 1. เป็นผู้จัดการ (Manager) เป็นผู้ก าหนดบทบาทให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่วมท า
กิจกรรมแบ่งกลุ่มหรือจับคู่ เป็นผู้มอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้เรียนทุกคน จัดการให้ทุก
คนได้ท างานที่เหมาะสมกับความสามารถความสนใจของตน 
 2. เป็นผู้ร่วมท ากิจกรรม (An active participant) เข้าร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มจริงๆ พร้อม
ทั้งให้ความคิดและความเห็นหรือเชื่อมโยงประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม 
 3. เป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยากร (Helper and resource) คอยให้ค าตอบเมื่อผู้เรียน
ต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ ตัวอย่างเช่น ค าศัพท์หรือไวยากรณ์ การให้ข้อมูลหรือความรู้ใน
ขณะที่นักเรียนต้องการ ซึ่งจะช่วยท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 4. เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and encourager) ช่วยสนับสนุนด้านสื่อ
อุปกรณ์หรือให้ค าแนะน าที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
 5. เป็นผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor) คอยตรวจสอบงานที่นักเรียนผลิตขึ้นมาก่อนที่จะส่ง
ต่อไปให้นักเรียนคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความถูกต้องของค าศัพท์ ไวยากรณ์ การแก้ค าผิด 
อาจจะท าได้ทั้งก่อนท ากิจกรรม หรือบางกิจกรรมอาจจะแก้ทีหลังได้ 
 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบบทบาทของครูผู้สอนสมัยเก่ากับสมัยใหม่จะแตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบบทบาทของครูผู้สอนสมัยเก่ากับสมัยใหม่ 
 

ครูสมัยเก่า ครูสมัยใหม่ 

1. สอนแยกเนื้อหาวิชา 1. สอนนักเรียนโดยวิธีบูรณาการเนื้อหาวิชา 
2. มีบทบาทในฐานะตัวแทนของเนื้อหาวิชา
(Knowledge) 

2. แสดงบทบาทในฐานะผู้แนะน า
(Guide)ประสบการณ์ทางการศึกษา 

3. ละเลยเฉยเมยต่อบทบาทของนักเรียน 3. กระตือรือร้นในบทบาท ความรู้สึกของ 
นักเรียน 

4. นักเรียนไม่มีส่วนร่วมแม้แต่จะพูดเกี่ยว กับ
หลักสูตร 

4. ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนของ
หลักสูตร 

5. ใช้เทคนิคการเรียน โดยการท่องจ าเป็น หลัก 5. ใช้เทคนิคการค้นพบด้วยตนเองของ นักเรียน
เป็นกิจกรรมหลัก 

6. มุ่งเน้นการให้รางวัลภายนอก เช่น เกรด
แรงจูงใจภายนอก 

6. มีการเสริมแรงหรือให้รางวัลมากกว่าการ
ลงโทษมีการใช้แรงจูงใจภายใน 

7. เคร่งครัดกับมาตรฐานทางวิชาการมาก 7. ไม่เคร่งครัดกับมาตรฐานทางวิชาการจนเกินไป 
8. มีการทดสอบสม่ าเสมอเป็นระยะ ๆ 8. มีการทดสอบเล็กน้อย 
9. มุ่งเน้นการแข่งขัน 9. มุ่งเน้นการท างานเป็นกลุ่มแบบร่วมใจ 
10. สอนในขอบเขตของห้องเรียน 10. สอนโดยไม่ยึดติดกับห้องเรียน 
11. เน้นย้ าประสบการณ์ใหม่เพียงเล็กน้อย 11. มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ให้นักเรียน 
12.มุ่งเน้นความรู้ทางวิชาการเป็นส าคัญ ละเลย 12. มุ่งเน้นความรู้ทางวิชาการและทักษะด้าน  

จิตพิสัยเท่าเทียมกัน 
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ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 MCCombs and Whisler ได้เสนอหลักการทางจิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญไว้ 14 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะของปัจจัย คือ ปัจจัยด้านการรู้คิดและการรู้คิดท่ีเกิดจาก
ตนเอง ปัจจัยด้านแรงจูงใจและอารมณ์ความรู้สึก ปัจจัยด้านพัฒนาการทางสังคม และปัจจัยด้าน
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งสรุปเป็นแนวคิดแบบองค์รวมของแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้ดังภาพที่ 4.1 (MCCombs and Whisler, 1997 อ้างถึงในชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 แบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ: แนวคิดท่ีเป็นองค์รวม 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 

 

 จากภาพที่ 4.1 หลักการทางจิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 14 ข้อของแต่
ละปัจจัยมีดังนี้ 
 1. ปัจจัยด้านการรู้คิดและการรู้คิดที่เกิดจากตนเอง 
  1.1 ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเรียนรู้เนื้อหาสาระท่ีซับซ้อนได้ดีที่สุด 
ต่อเมื่อมีความตั้งใจสร้างความหมายจากข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งผู้เรียนอาจสร้าง
ความหมายจากข้อมูล ประสบการณ์ ความคิดอ่านและความเชื่อของตน ผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จจะ
กระตือรือร้น มีเปูาหมายแน่วแน่สามารถน าหรือผลักดันตนเองและรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
  1.2 เป้าหมายของกระบวนการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนได้รับการสนับสนุนและชี้แนะจาก
ครูผู้สอน ผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จจะสามารถสร้างความรู้ที่มีความหมายและผสมผสานสอดคล้องกัน 
ซึ่งในระยะเริ่มต้นเปูาหมายของผู้เรียนอาจยังไม่ชัดเจนนัก แต่เม่ือเวลาผ่านไปความเข้าใจจะดีขึ้นด้วย
การเติมช่องว่าง แก้ไขความประสานสอดคล้องและสร้างความเข้าใจเนื้อหาสาระให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อ
จะได้บรรลุเปูาหมายระยะยาวต่อไป ครูผู้สอนสามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการก าหนดเปูาหมายการ
เรียนรู้ที่มีความหมาย ซึ่งสอดคล้องกับความใฝุฝันและความสนใจทางการศึกษา 
  1.3 การสร้างความรู้ ผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จสามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ที่ได้รับให้เข้ากับ
ความรู้ที่มีอยู่เดิมด้วยวิธีการต่างๆ ที่มีความหมาย ความรู้จะขยายวงกว้างและมีความลึกยิ่งขึ้นเมื่อ
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและประสบการณ์ใหม่กับฐานความรู้ที่มีอยู่ การเชื่อมโยงมีหลายรูปแบบ 
เช่น การเสริมเติมแต่ง การปรับขยาย หรือจัดระบบความรู้หรือทักษะที่มีอยู่เสียใหม่ ครูผู้สอนจึงควร
ช่วยให้ผู้เรียนได้รับและบูรณาการความรู้ เช่น การวางกรอบความคิด การจัดระบบหัวข้อ หรือการ
แยกประเภท เป็นต้น 
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  1.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ ผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จสามารถสร้างและใช้กลยุทธ์ทางการคิด 
และการใช้เหตุผลเพ่ือบรรลุเปูาหมายการเรียนรู้ที่ซับซ้อนได้ ผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จจะคิดเชิงกลยุทธ์ 
ซึ่งเป็นวิธีการในการเรียนรู้ ใช้เหตุผลแก้ปัญหาหรือเรียนรู้ในเรื่องความคิดรวบยอด ผู้เรียนเหล่านี้มีความ
เข้าใจและสามารถใช้กลยุทธ์อันหลากหลายเพ่ือช่วยให้ตนเข้าถึงเปูาหมายในการเรียนรู้และการปฏิบัติ
ต่างๆ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังคงสะสมกลยุทธ์ของตนให้
เพ่ิมข้ึนอีกโดยการย้อนคิดทบทวนวิธีที่ตนใช้เพื่อดูว่าวิธีใดดีที่สุด โดยการสังเกตหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ
ต้นแบบที่เหมาะสม การได้รับการชี้แนะ และการให้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้อ่ืนๆ ครูผู้สอนจึงควรให้การ
ช่วยเหลือผู้เรียนในการพัฒนา ประยุกต์ใช้ และประเมินผลทักษะการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ของตน 
  1.5 การคิดทบทวนเกี่ยวกับการคิดของตน กลยุทธ์ระดับสูงส าหรับเลือกสรรและติดตาม
ดูแล ปฏิบัติการทางสติปัญญานั้นช่วยเอื้อให้เกิดความสะดวกในการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ผู้เรียนที่ประสบผลส าเร็จสามารถพินิจพิเคราะห์ว่าตนคิดและเรียนรู้ได้อย่างไร 
ตั้งเปูาหมายการเรียนรู้หรือความสามารถของตนอย่างสมเหตุสมผล เลือกกลยุทธ์หรือวิธีเรียนรู้ที่
เหมาะสมและดูแลควบคุมความก้าวหน้าที่จะไปสู่เปูาหมายได้ ครูผู้สอนจึงควรเน้นที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้พัฒนากลยุทธ์ระดับสูงซึ่งจะช่วยยกระดับการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
  1.6 สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ทางสภาพแวดล้อม 
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีผลทั้งทางบวกและทางลบ ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนต้องเหมาะสมกับระดับความรู้เดิม ความสามารถด้านการรู้คิด และกลยุทธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจและอารมณ์ 
  2.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจและอารมณ์ที่มีต่อการเรียนรู้ แรงจูงใจของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อสิ่ง
ที่ผู้เรียนเรียนรู้ รวมทั้งวิธีเรียนรู้ในท านองเดียวกันแรงจูงใจที่จะเรียนก็ไดรับอิทธิพลจากสภาพอารมณ์ 
ความเชื่อ ความสนใจ เปูาหมาย และนิสัยในการใช้ความคิดของแต่ละคน ปัจจัยด้านแรงจูงใจและ
อารมณ์มีอิทธิพลอย่างมากต่อองค์ประกอบด้านความรู้คิด อารมณ์ และความรู้สึกของผู้เรียน 
ครูผู้สอนจึงต้องค านึงถึงสภาพทางอารมณ์ของผู้เรียน และอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อ
สภาพอารมณ์ของผู้เรียนด้วย 
  2.2 แรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้ในการสร้างสรรค์การคิดระดับสูงและความอยากรู้อยาก
เห็นของผู้เรียน งานที่ผู้เรียนรับรู้ว่าเป็นของใหม่มากและยากท่ีสุดที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตน
และตนมีโอกาสเลือกและปฏิบัติจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจภายในที่จะเรียนรู้ ครูผู้สอนจึงควร
ส่งเสริมสนับสนุนความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน โดยมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องและมีความหมาย
ส าหรับผู้เรียน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนพอเหมาะ และเป็นงานที่ผู้เรียนสามารถประสบผลส าเร็จได้ 
  2.3 ผลของแรงจูงใจที่มีต่อความพยายาม ผู้เรียนจะต้องใช้ความพยายามและฝึกปฏิบัติ
อย่างมากเพ่ือให้ได้รับความรู้และทักษะที่ซับซ้อน หากผู้เรียนขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ก็จะไม่เต็มใจที่
จะพยายามนอกจากจะถูกบังคับ ซึ่งความพยายามนี้เป็นตัวบ่งชี้ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะเรียนรู้ ครูผู้สอน
จึงต้องช่วยสร้างอารมณ์ด้านบวกและแรงจูงใจภายในให้ผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมที่มีเปูาหมายชัดเจน
น่าสนใจและมีความหมายส าหรับผู้เรียน 
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 3. ปัจจัยด้านพัฒนาการและสังคม 
  3.1 อิทธิพลด้านพัฒนาการที่มีต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้จะมีประสิทธิผลเมื่อค านึงถึง
พัฒนาการที่ต่างกันทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมของผู้เรียน โดยบุคคลจะเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดเมื่อสิ่งที่เรียนรู้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของตน และมีการน าเสนอด้วยวิธีการที่สนุกและ
น่าสนใจ ครูผู้สอนจึงต้องตระหนักและมีความเข้าใจในความแตกต่างของพัฒนาการของผู้เรียนทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งจะช่วยเอื้อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ได้มากที่สุด 
  3.2 อิทธิพลทางสังคมต่อการเรียนรู้ การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารจะมีมากขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสร้างปฏิสัมพันธ์และร่วมมือ
กับผู้อ่ืน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้แนวคิดและวิจารณญาณท่ีน าไปสู่พัฒนาการทางด้านสังคมและ
จริยธรรมที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจึงควรสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางบวกโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือให้เกิดความคิดขั้นสูง ให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัยจะช่วยให้เกิดการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันในกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ 
 4. ปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  4.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะมีกลยุทธ์ วิธีการ และ
ความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน ซึ่งเกิดจากพันธุกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับ ครูผู้สอนจะต้อง
พิจารณาสิ่งต่างๆ ที่ผู้เรียนชอบ มีการปรับหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และสื่อ อุปกรณ์ 
ที่เอ้ือและสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
  4.2 การเรียนรู้และความหลากหลาย การเรียนรู้จะมีประสิทธิผลมากที่สุด เมื่อค านึงถึง 
ภูมิหลังที่แตกต่างกันของผู้เรียนในด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคม ครูผู้สอนต้องให้ความเอาใจใส่ 
และรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถ ภูมิหลัง วัฒนธรรมและประสบการณ์ 
ผู้เรียนได้เห็นคุณค่า ได้รับการยอรมรับนับถือ ผู้เรียนจะมีระดับแรงจูงใจและสัมฤทธิผลที่สูงขึ้น 
  4.3 มาตรฐานและการประเมินผล การตั้งมาตรฐานที่สูงอย่างเหมาะสมและท้าทาย และ
การประเมินผลผู้เรียนและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินเชิงวินิจฉัย การประเมินเชิง
กระบวนการ และประเมินผลสัมฤทธิ์ ล้วนเป็นส่วนส าคัญท่ีไม่อาจแยกออกได้ในกระบวนการเรียนรู้ 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรก าหนดเปูาหมายในระดับสูงที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งการประเมินจุดแข็ง
จุดอ่อนด้านการคิด ความรู้ และทักษะของผู้เรียนจึงมีความส าคัญมากในการก าหนดวิธีการจัดการ
เรียนการสอน การเลือกสื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ของตนเองช่วยให้เกิดแรงจูงใจและการเรียนรู้มากข้ึนได้ 
 คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543) ได้เสนอแนะปัจจัยส าคัญท่ีช่วยสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ประสบผลส าเร็จไว้ ดังนี้ 
 1. กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมีโอกาสคิด ท า สร้างสรรค์ โดยที่ครูผู้สอนช่วย
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ และสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. ครูผู้สอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทางสติปัญญา 
อารมณ์ สังคม ความพร้อมของร่างกาย และจิตใจ และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
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 3. การจัดสาระการเรียนรู้ควรให้มีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียน และความคาดหวังของังคม ทั้งผลการเรียนรู้จากสาระและกระบวนการจะต้องท าให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 4. การจัดแหล่งเรียนรู้ ควรมีความหลากหลายและเพียงพอที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจ 
 5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ควรมีลักษณะเป็น
กัลยาณมิตรที่ช่วยเหลือเกื้อกูล ห่วงใย มีกิจกรรมร่วมกันในกระบวนการเรียนรู้ คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ร่วมคิด และแก้ปัญหาร่วมกัน 
 6. ศิษย์มีความศรัทธาต่อครูผู้สอน สาระท่ีเรียนรวมทั้งกระบวนการที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนใฝุรู้ มีใจรักท่ีจะเรียนรู้ ทั้งนี้ครูต้องมีความเชื่อว่าศิษย์ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และมีวิธีการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 7. สาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของ
ผู้เรียน จนผู้เรียนสามารถน าผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง 
 8. กระบวนการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่างๆ 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกันให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และได้ประโยชน์จากการเรียนรู้สูงสุด 
 สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญ จะประสบผลส าเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยสนับสนุนหลายกประการ โดยเริ่มที่ครูผู้สอนต้องมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้ มีการจัดสาระการเรียนรู้ที่สมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผู้เรียน และ
ความคาดหวังของสังคม ในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิด ท า สร้างสรรค์งาน
ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เชื่อมโยงกับเครือข่าย
อ่ืนๆ เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่างๆ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้เรียนกับครูผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 

 

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนเป็นผู้เรียนรู้ บทบาทของครู 
คือ ผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (Resource Person) ของผู้เรียน ผู้เรียนจะ
รับผิดชอบตั้งแตเ่ลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการเลือกและจะเริ่มต้นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการศึกษาค้นคว้ารับผิดชอบการเรียนตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 2. เนื้อหาวิชามีความส าคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ในการออแบบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ปัจจัยส าคัญท่ีจะต้องน ามาพิจารณา ประกอบด้วยเนื้อหา ประสบการณ์เดิมและความ
ต้องการของผู้เรียน การเรียนรู้ที่ส าคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่สอน (เนื้อหา) และวิธีที่ใช้
สอน (เทคนิคการสอน)  
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 3. การเรียนรู้จากประสบผลส าเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรียนหากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม ได้
ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ได้ท างานกับเพ่ือนๆ ได้ค้นพบข้อค าถามและค าตอบใหม่ๆ ประเด็นที่ท้าทาย
และความสามารถในเรื่องใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน รวมทั้งการบรรลุผลส าเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มด้วยตนเอง 
 4. สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มจะช่วยส่งเสริมความเจริญ
งอกงาม การพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการท างาน และการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล 
สัมพันธภาพที่เท่าเทียวกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียน 

 5. ครูคือผู้อ านวยความสะดวกและเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจะต้องมีความสามารถที่จะต้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นแหล่ง
ความรู้ทีท่รงคุณค่าของผู้เรียนและสามารถค้นหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งส าคัญที่สุด
คือ ความเต็มใจของครูที่คอยช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ครูจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความ
เชี่ยวชาญ ความรู้ เจตคติและการฝึกฝน 

 6. ผู้เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่ท่ีแตกต่างจากเดิม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มุ่งให้ผู้เรียนเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป ผู้เรียนจะต้องมีความมั่นใจตนเองและ
ควบคุมตนเองได้มากข้ึน สามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆ มากขึ้น 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีหลากหลายวิธีที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
และปฏิบัติจริงทุกข้ันตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงแต่ละรูปแบบจะมีบทบาทของครูผู้สอนและ
ผู้เรียนแตกต่างกัน ดังนี้ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) 
 รูปแบบท่ี 1 student-centred class รูปแบบนี้ครูผู้สอนจะเป็นผู้เตรียมเนื้อหา วัสดุ 
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูผู้สอนคอยดูแลก ากับ
และให้ค าปรึกษา กิจกรรมในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือจับคู่ 
 รูปแบบท่ี 2 learner-basen teaching รูปแบบนี้ครูผู้สอนจะคอยกระตุ้นหรือมอบหมายให้
ผู้เรียนสึกาค้นคว้าข้อมูลในเรื่องที่เรียนเอง หรืออาจจัดท าสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยอาศัย
ประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญของผู้เรียนเป็นพื้นฐาน 
 รูปแบบท่ี 3 learner Independence หรือ self-directed learning รูปแบบนี้ผู้เรียนจะ
มีอิสระจากชั้นเรียน ผู้เรียนสามารถค้นคว้าจากสื่อที่จัดไว้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเลือกงาน
หรือฝึกปฏิบัติตามต้องการ ตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง โดยอาจศึกษาตามล าพังหรือจับคู่ 
หรือศึกษาเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ 
 นอกจากนี ้ทิศนา แขมมณี (2543) ได้น าเสนอแนวคิดโดยเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(Construction of knowledge) ซึ่งนอกจากที่ผู้เรียนจะต้องเรียนด้วยตนเองและพ่ึงตนเองแล้ว ยัง
ต้องพ่ึงการปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับเพ่ือน บุคคลอ่ืนๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย รวมทั้งต้อง
อาศัยทักษะกระบวนการ (Process Skills) ต่างๆ จ านวนมากเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ 
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นอกจากนั้นการเรียนรู้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้ดี หากผู้เรียนอยู่สภาพที่มีความพร้อมในการรับรู้และ
เรียนรู้ มีประสาทการรับรู้ที่ตื่นตัว ไม่เฉ่ือยชา ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพดังกล่าวได้ก็คือ 
การให้มีการเคลื่อนไหวทางกาย (Physical participation) อย่างเหมาะสม กิจกรรมที่มีลักษณะ
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตนเอง และความรู้ความ
เข้าใจที่เกิดข้ึน จะมีความลึกซ้ึงและอยู่คงทนมากขึ้น หากผู้เรียนมีโอกาสน าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ 
(Application) ในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย จากแนวคิดท่ีกล่าวถึงข้างต้นเป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบ CIPPA ซึ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. C มาจากค าว่า Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสรรค์สร้าง
ความรู้ (Constructivism) โดยครูผู้สอนสร้างกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 
  2. I มาจากค าว่า Interaction หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคล และแหล่งความรู้
ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสังคม 
  3. P มาจากค าว่า Physical Participation หมายถึง การให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เคลื่อนไหว
ร่างกาย โดยการท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางกาย 
  4. P มาจากค าว่า Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่างๆ กิจกรรม
การเรียนรู้ที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต เช่น กระบวนการแสวงหาความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการกลุ่ม 
กระบวนการพัฒนาตนเอง เป็นต้น การเรียนรู้กระบวนการเป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกับการเรียนรู้เนื้อหา
สาระต่างๆ และการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเป็นการช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางด้านสติปัญญาอีกด้วย 
  5. A มาจากค าว่า Application หมายถึง การน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการ
ปฏิบัติซึ่งจะท าให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ 
 ซ่ึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ 7 ขั้น ดังนี้ 
 1. ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู้เดิม ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้เดิมของผู้เรียนในเรื่องที่จะเรียน เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน ซึ่งครูผู้สอนอาจใช้วิธีการ
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 
 2. ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ของผู้เรียนจาก
แหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งครูอาจจัดเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้ 
 3. ขั้นที่ 3 การศึกษาท าความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจกับข้อมูล/ความรู้ที่หามาได้ ผู้เรียนจะต้องสร้าง
ความหมายของข้อมูล/ประสบการณ์ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น ใช้กระบวนการ
คิด และกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย
การเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
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 4. ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้ากับกลุ่ม ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตน รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้ 
กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนแก่ผู้อ่ืนและได้รับประโยชน์จาก
ความรู้ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อมๆ กัน 
 5. ขั้นที่ 5 การสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นเป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด  
ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดสิ่งที่เรียนให้เป็นระบบระเบียบเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนจดจ าสิ่งที่เรียนรู้
ได้ง่าย 
 6. ขั้นที่ 6 การปฏิบัติ และ/หรือการแสดงผลงาน หากข้อความรู้ที่ได้เรียนรู้มาไม่มีการปฏิบัติ 
ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงผลงานการสร้างความรู้ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการ
ช่วยให้ผู้เรียนได้ตอกย้ าหรือตรวจสอบความเข้าใจของตนและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
แต่หากต้องมีการปฏิบัติตามข้อความรู้ที่ได้ ขั้นนี้จะเป็นขั้นปฏิบัติ และมีการแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติด้วย 
 7. ขั้นที่ 7 การประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นของการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้
ความเข้าใจของตนไปใช้สถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความช านาญ ความเข้าใจ 
ความสามารถในการแก้ปญัหาและความจ าในเรื่องนั้นๆ 
 หลังจากการประยุกต์ใช้ความรู้ อาจมีการน าเสนอผลงานจากการประยุกต์อีกครั้งก็ได้ หรืออาจ
ไม่มีการน าเสนอผลงานในขั้นที่ 6 แต่น ามารวมแสดงในตอนท้ายหลังขั้นการประยุกต์ใช้ก็ได้เช่นกัน 
 ขั้นตอนตั้งแต่ข้ันที่ 1 – 6 เป็นกระบวนการของการสร้างความรู้ (C: Construction of 
knowledge) ซึ่งครูผู้สอนสามารถสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
(I: Interaction) และฝึกฝนทักษะกระบวนการต่างๆ (P: Process learning) อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ขั้นตอนแต่ละข้ันตอนช่วยให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมที่หลากหลายที่มีลักษณะให้ผู้เรียนได้มีการ
เคลื่อนไหวทางกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ และทางสังคม อย่างเหมาะสมอันช่วยให้ผู้เรียนตื่นตัว 
(A: Active) สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้อย่างดี จึงกล่าวได้ว่าขั้นตอนทั้ง 6 มีคุณสมบัติตามหลักการ 
CIPP ส่วนขั้นตอนที่ 7 เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ (A: Application) จึงท าให้รูปแบบ
นี้มีคุณสมบัติครบตามหลัก CIPPA  
 นอกจากนี้ กรมสามัญศึกษา ได้เสนอแนวทางการด าเนินการส าหรับครูผู้สอนในขั้นตอนการ
เตรียมการ การด าเนินการสอน และการประเมินผล ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA 
MODEL ไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544) 
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ภาพที่ 4.2 ขั้นตอนการเตรียมการ การด าเนินการสอน และการประเมินผล 
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA 

 

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้น าเสนอกระบวนการและตัวอย่างการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นขั้นตอนดังนี้ 
 1. การส ารวจความต้อง ขั้นแรกควรศึกษาธรรมชาติและก าหนดความต้องการของผู้เรียนโดย
การซักถาม สังเกต สัมภาษณ์ พูดคุย หรือท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือสร้าง/กระตุ้นความสนใจ 
ส ารวจความสนใจและพ้ืนฐานความรู้เดิมของผู้เรียนรายบุคคล รวมทั้งศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ในมาตรา 22 เป็นแนวส าหรับการด าเนินการ 
 ตัวอย่าง: ที่โรงเรียนวัดหนองหมู อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ครูมนัส บูรพา ได้ส ารวจ
ความต้องการ/ความสนใจของผู้เรียนว่าสนใจเรียนเรื่องใด โดยผู้เรียนจะเลือกเรียนอะไรก็จะลงมติกับ
เพ่ือนๆ ครูจะไม่บังคับ เช่น ช่วงหน้าฝนจะมีโรคไข้หวัด โรคน้ ากัดเท้า ตาแดง โรคไข้เลือดออก 
ครูผู้สอนให้เลือกว่าอยากเรียนเรื่องอะไร ผู้เรียนไปร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่สนใจแล้วจะลงมติกัน 
เช่น เรื่องโรคไข้เลือดออกท่ีผู้เรียนอยากเรียนก็เพราะว่าจะได้แก้ปัญหาของชุมชนเพ่ือไม่ให้หมู่บ้าน
ของเขาเป็นไข้เลือดออก 
 2. การเตรียมการ ครูผู้สอนต้องเตรียมศึกษาสาระเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า หลักสูตรต้องการอะไร แค่ไหน มีจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างไร 
และท าไมจึงต้องการอย่างนั้น เพื่อการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงกัน 
และหากเป็นไปได้ควรเชื่อมโยงและบูรณาการสาระการเรียนรู้แต่ละวิชาที่สัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน เพ่ือ

1.ขั้นเตรียมการ 2.ขั้นด าเนินการ 3. ข้ันประเมินผล 

1.1 เตรียมตนเอง 
1.2 เตรียมแหล่งข้อมูล 
1.3 จัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู้  
1.4 เตรียมกิจกรรม  
1.5 เตรียมสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์  
1.6 เตรียมการวัดและ
ประเมินผล 
 
 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียน 
2.1 สร้าง ค้นพบความรู้ด้วย
ตนเอง (C) 
2.2 มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่ง
ความรู้หลากหลาย (I) 
2.3 มีกิจกรรมเคลื่อนไหวทาง
กายอย่างเหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจ (P) 
2.4 ได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ 
(P) 
2.5 น าความรู้ไปประยุกต์ (A) 

วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 
3.1 วิธีการหลากหลาย 
3.2 จากการปฏิบัติ 
3.3 จากแฟูมสะสม
ผลงาน 

C = Construct 
I = Interaction 
P = Physical Participation 
P = Process Learning 
A = Application 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้
มากที่สุด ทั้งนี้ครูต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและ
ความถนัดอย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ
รายบุคคล เนื่องจากครูไม่ใช่ผู้บอกผู้สอนอย่างเดียว ครูผู้สอนจึงต้องเตรียมแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นสื่อการ
เรียน ใบความรู้ ใบงาน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีข้อมูลความรู้ที่
ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษา ค้นคว้าตามความต้องการ การส ารวจแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เป็นต้น 
 ตัวอย่าง: ครูวิมลศรี สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านเกาะหมี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้
ศึกษารวมหลักสูตรและจุดประสงค์ของการเรียนรู้แล้ว ได้วางแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนท า
โครงงานซึ่งเป็นการวิจัยเล็กๆ ของผู้เรียนที่ศึกษาทดลองในเรื่องท่ีสนใจ ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
เลือกศึกษาเรื่องที่ใกล้ตัว เช่น ศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกรีดยางพาราเพ่ือให้ได้ปริมาณน้ ายาง
สูงสุด การใช้สารสกัดจากบอระเพ็ดและฟูาทลายโจรในการปูองกันมิให้ปลาเค็มเป็นหนอน การท ายา
กันยุงจากดอกปาล์ม เป็นต้น ครูผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในเรื่องการวางแผน การ
ค้นหาความรู้ และร่วมศึกษาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับผู้เรียน 
 3. การด าเนินกิจกรรมการเรยีนรู้ เช่น ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้น
วิเคราะห์อภิปรายผลงาน องค์ความรู้ที่สรุปได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 น าเข้าสู่บทเรียน ขั้นนี้ครูผู้สอนควรใช้ประเด็นค าถามสถานการณ์หรือกิจกรรมที่
กระตุ้นหรือท้าทายให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยใคร่รู้ ครูผู้สอนควรเป็นกัลยาณมิตรของผู้เรียน และท าให้
ผู้เรียนรู้สึกว่าครูผู้สอนคือเพ่ือนที่ช่วยเหลือเขาได้ในทุกเรื่อง ครูผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนรายบุคคลเป็น
อย่างดีเพ่ือใช้ความถนัด ความสนใจ ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นจุดกระตุ้นศักยภาพของแต่ละ
บุคคลและดึงดูดให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและเต็มใจ 
  ตัวอย่าง: ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนสามารถท าได้หลากหลายวิธี แต่มีลักษณะเดียวกัน
คือ ต้องการให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดเสียตั้งแต่ต้น หากรู้สึกสนุกและถ้าเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ
ด้วยก็ยิ่งดี ครูชาตรี ส าราญ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา จังหวัดยะลา ได้กล่าวในเรื่องนี้ว่า “ต้องให้ผู้เรียน
ก าหนดบทเรียนด้วยตนเอง (ตามแผนที่ครูผู้สอนวางไว้) เพ่ือสอนในสิ่งที่ผู้เรียนอยากเรียนมากกว่า
สอนในสิ่งที่ครูอยากสอน” และได้ให้ตัวอย่างการก าหนดบทเรียนง่ายๆ ดังนี้ 
  ......พอฉันเข้าไปในห้อง ป.1 ฉันก็พูดว่า “สวัสดีครับนักเรียน วันนี้เราไปเที่ยวกันดีไหม” 
แน่นอนเด็กๆ จะบอกว่าดี พร้อมกับเสนอแหล่งท่องเที่ยวให้ฉัน ฉันจะค่อยๆ โน้มน้าวให้เด็กๆ บอกว่า 
ไปดูดอกไม้ ต้นไม้หน้าโรงเรียน เพราะฉันกะว่าคงได้มีสิ่งดีๆ มาสอน ใช่ เด็กๆ จะคล้อยตามครูผู้สอน
โดยไม่รู้ตัว... 
  ครูวิไลวรรณ ค าม่ัน โรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 จังหวัดมุกดาหาร ใช้เทคนิคการร้องร าท า
เพลง และเล่นเกมในขั้นน า ขั้นสอน และข้ันสรุป 
  3.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นบุคคลที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มุ่งจัดกิจกรรมและ
สร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต โดยใช้สื่อที่หลากหลายในลักษณะขององค์รวมที่
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เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน ค านึงถึงการใช้สมองทุกส่วน โดย
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน สรุปความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทั้งสมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิกระหว่างกลุ่มเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ
แสวงหาความรู้ 
  การเรียนการสอนไม่จ าเป็นต้องจ ากัดตัวอย่างในพื้นที่ห้องสี่เหลี่ยมในอาคารเป็นที่เรียน
เสมอไป เพราะจะเป็นการท าให้ผู้เรียนรู้สึกเครียดกับบรรยากาศ พยายามเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียน ประเภท ทุ่งนา ฟูากว้าง กลางปุา ก้อนกรวด ดิน หิน ทราย ดอกไม้ 
สายลม และวัสดุธรรมชาติให้มาก เด็กๆ จะได้เคลื่อนไหวอย่างสนุกสนานและเรียนรู้ไปพร้อมกัน 
  ตัวอย่าง: ครูจรัสศรี คิวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติจากเรื่องใกล้ๆ ตัว ที่มีความหมาย 
เป็นพื้นฐานก่อนแล้วจึงขยายออกไปตามความสนใจและศักยภาพของเด็ก 
  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด อ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย ครูเสาวนีย์ ไชยมงคล จัดเวลา
ในตอนบ่ายของทุกวันส าหรับนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ให้เด็กๆ ท ากิจกรรมกลุ่มค้นหาความจริงจาก
เรื่องท่ีอยากรู้ที่ตกลงกันในกลุ่มแล้วน ามาเล่าให้เพ่ือนๆ ฟัง 
  3.3 ขั้นวิเคราะห์ อภิปรายผลงาน/องค์ความรู้ ที่สรุปได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ ครูและ
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผลที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิด
การค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้สังเกตเพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับให้องค์ความรู้ที่ได้รับชัดเจน
เป็นการเสริมแรงและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการค้นหาความรู้ต่อไป 
  ตัวอย่าง: ครูเสาวนีย์ กระตุ้นให้ผู้เรียนมองปัญหาที่นักเรียนพบเห็นอยู่ คือปุารอบๆ 
โรงเรียนถูกท าลาย แล้วคิดหาสาเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนกับผู้เรียนร่วมกันท ากิจกรรม
กลุ่ม ค้นหาความจริง สาเหตุของปุารอบๆ โรงเรียนถูกท าลาย แล้วศึกษาหาสาเหตุเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพสถานการณ์จริง เก็บข้อมูลโดยการสอบถามจากคนในชุมชน 
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาระหว่างนักเรียน ชุมชนและครูผู้สอน จากการวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ที่
ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ดังตัวอย่างงานเขียนของผู้เรียน เช่น ...เวลาที่เราเข้าไปหาหน่อไม้ 
ก็เป็นการท าลายธรรมชาติ เพราะเวลาที่เราเข้าไปหาหน่อไม้หนึ่งหน่อแทนที่มันจะขยายเป็นกอแต่เรา
ไปขุดเอามาขาย ก็เหมือนกับว่าเราได้ท าลายต้นไผ่ไปทั้งก่อ... 
 4. การประเมินผล 
 การประเมินผลส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญท่ีสุดนั้น เป็นการประเมินซึ่ง
มุ่งเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยครูจะต้องศึกษามาตรา 26 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ในสาระและจุดเน้น การประเมินเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และการทดสอบเพ่ือพัฒนาและค้นหาศักยภาพ จุดเด่น 
จุดด้อยของผู้เรียน และตรวจสอบว่ากระบวนการเรียนรู้ได้พัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูด้วย ดังนั้น 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต้องวัดและประเมินให้ครอบคลุมทุกด้านท้ังใน
ส่วนของกระบวนการและผลงาน ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึก และทักษะการแสดงออกทุกด้าน และ
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ประเมินตามสภาพจริง ซึ่งในการประเมินผลสามารถประเมินระหว่างการเรียนการสอนและประเมิน
สรุปรวม โดยมีขั้นตอนในการประเมินดังนี้ 
  4.1 ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการประเมิน 
  4.2 พิจารณาขอบเขตเกณฑ์ วิธีการ และสิ่งที่จะประเมิน ตัวอย่างเช่น 
   - ประเมินพัฒนาการด้านศิลปะและดนตรี คณิตศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ พัฒนาการ
ทางร่างกาย พัฒนาการของบุคลิกภาพ เป็นต้น 
   - ขอบเขตที่จะประเมิน เช่น ด้านความรู้ ทักษะ ความรู้สึก และคุณลักษณะ เป็นต้น 
  4.3 พิจารณาก าหนดองค์ประกอบ และผู้ประเมินว่ามีใครบ้างที่จะเป็นผู้ประเมิน เช่น 
ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนผู้เรียน ครูประจ าชั้น ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
  4.4 เลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินหลากหลายเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
เกณฑ์ในการประเมิน เช่น การทดสอบ การสัมภาษณ์ การบันทึกพฤติกรรม แบบส ารวจความคิดเห็น 
บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง แฟูมสะสมผลงาน ฯลฯ 
  4.5 ก าหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างผู้เรียนท ากิจกรรม ระหว่าง
การท างานกลุ่ม/โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เหตุการณ์/งานพิเศษ ฯลฯ 
  4.6 วิเคราะห์ผลและจัดการข้อมูลการประเมิน 
   - รายการกระบวนการ 
   - แฟูมสะสมผลงาน 
   - การบันทึกข้อมูล 
  4.7 สรุปผลการประเมินเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงข้อบกพร่องการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีท่ีเป็นการประเมินสรุปรวมเพ่ือพิจารณาตัดสินการ
เลื่อนชั้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดให้น าผลการประเมินระหว่างเรียนมาประกอบการ
พิจารณาด้วย 
  ตัวอย่าง: ขั้นประเมินผล ครูผู้สอนสามารถท าได้หลากหลายวิธี แต่มีหลักการว่าหากผู้เรียน
มีส่วนร่วมก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลนั้นจะมีความหมายต่อผู้เรียนและการประเมินผล
ด้วยตนเองก็จะท าได้ง่าย เช่น ครูชาตรี ส าราญ ได้ตกลงกับผู้เรียนว่าจะฝึกการอ่านให้ดี ดังนี้ 
   - อ่านออกเสียงได้คล่องแคล่ว ถูต้องชัดเจน 
   - อ่านออกเสียง ร ล ได้ถูกต้องชัดเจน 
   - อ่านออกเสียงค าที่มี ร ล ว ควบกล้ าได้ถูกต้องชัดเจน 
   - อ่านออกเสียงเว้นวรรคตอนได้ถูกต้องชัดเจน 
  นักเรียนมีโอกาสเลือกสื่อการเรียนและสื่อการทดสอบเอง มีครูผู้สอนช่วยแนะน าโดยวาง
มาตรฐานการอ่าน ครูชาตรีใช้วิธีการเขียนเรื่องตามที่เด็กเล่าและให้เขาอ่านเรื่องที่เล่านั้นให้ฟัง เพื่อ
ประเมินความสามารถในการอ่านตามเกณฑ์ท่ีตกลงกันไว้แล้ว ในขณะที่เด็กกลุ่มอ่ืนๆ เลือกสื่อทดสอบ
เป็นหนังสือแบบเรียนของกรมวิชาการ ตัวอย่างนี้เป็นวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง และไม่สร้าง
ความรู้สึกผิดหวังในตัวเองหรือท้อถอยต่อการเรียนวิชาภาษาไทย 
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  ครูสุภาภรณ์ ม่ันเกตุวิทย์ โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการ
ประเมินผลไว้ว่า “พอเด็กเริ่มพูดจะผิดหรือถูก ชื่นชมไว้ก่อน เสริมแรงเชิงบวก เช่น เยี่ยมมาก ถ้าเป็น
อย่างนี้ต่อไปจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ดิฉันไม่เคยชี้ว่าผิด แต่ถามว่าตรงนี้หายไปไหน มีอะไรอีกหรือเปล่า 
เจ้าของเรื่องก็ไปหาค าตอบเพิ่มเติม เรียกว่าเติมเต็ม ใครมีงานมาน าเสนอ จัดเวทีให้เพ่ือนดู ตรงไหนที่
ควรปรับปรุง ต้องบอกด้วยว่าปรับอย่างไร ตรงนี้คือการประเมินแบบสร้างสรรค์” 

 5. การสรุปและน าไปประยุกต์ใช้ 
 เป็นขั้นการตกผลึกของกระบวนการเรียนรู้รายบุคคล กล่าวคือ ผู้เรียนแต่ละคนจะเกิดการมอง
สิ่งต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม มองอย่างเชื่อมโยง หยั่งรู้ เกิดการค้นพบตัวเองว่า มีความสามารถ มี
จุดเด่นจุดด้อยทางด้านใด ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเกิดข้ึนกับผู้เรียนหลังจากท่ีเขาได้ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้และการแสดงออกตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งพิจารณาได้จากการหาข้อสรุปจาก
บทเรียนโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะเพ่ิมเติม การแลกเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ การสะท้อนความคิด การ
แสดงผลงาน การจัดนิทรรศการ การแสดงออกในลักษณะละคร การน าข้อค้นพบ การปรับปรุงตนเอง
ของผู้เรียน เช่น การปรับบุคลิกภาพ การเข้ากับคนอ่ืนได้ การเข้าใจผู้อื่น การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใน
สถานการณ์ต่างๆ การเคารพสิทธิผู้อื่น ตลอดจนการสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
และการด ารงชีวิตประจ าวัน 
 

บทสรุป 
 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ การจัดการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการคิดด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดความเข้าใจ และสามารถ
น าความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีคุณสมบัติตามกับเปูาหมายของการจัดการศึกษาที่
ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข เพราะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น 
ประโยชน์สูงสุดที่ได้รับคือตัวผู้เรียนเอง ความรู้ต่างๆ ที่ได้ต้องควบคู่กับการเป็นคนดี และท าแล้วต้องมี
ความสุขด้วย ไม่ใช่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญก็จริงแต่ผู้เรียนไม่ได้รับความรู้อะไรเลย ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองแต่ต้องท าตามแนวทางที่ครผูู้สอนบอก ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้เรียนไม่ชอบ อาจจะท าให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติเกิดความเข้าใจก็จริงแต่ผู้เรียนไม่มีความสุขกับการเรียนรู้เลยก็ได้ ดังนั้นการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนส าคัญ จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลายๆ ด้านที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อผู้เรียนจะได้เป็นทั้ง  
คนเก่ง คนดี มีความสุข ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีหลากหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่
การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนบางส่วนจนถึงผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังหมด 
ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นั้นครูผู้สอนควรค านึงถึงปัจจัยที่สนับสนุนหลายประการ คือ ปัจจัยด้านการรู้
คิดและการรู้คิดด้วยตนเอง ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และอารมณ์ ความรู้สึก ปัจจัยด้านพัฒนาการทาง
สังคมและปัจจัยด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีความสุข 
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ค าถามท้ายบทที่ 4 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
 1. ให้ความหมายและบอกความส าคัญ ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. เพราะเหตุใดในศตวรรษที่ 21 ครูจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนจากผู้สอน
เป็นผู้คอยชี้แนะ 

 3. ให้อธิบายความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนรู้ที่เน้นครูเป็นส าคัญและการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 4. ครูผู้สอน และผู้เรียน มีบทบาทอย่างไรในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ปัจจัยใดบ้างที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6. ให้ยกตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู ้

 

สาระส าคัญ 
 ทักษะการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้ได้ผล
อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว และช านาญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการ 
ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระท าใดๆ เพ่ือช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระท านั้นๆ  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน ครูผู้สอนที่มีความช านาญในการจัดการเรียนการสอน จะสามารถ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างคล่องแคล่ว ราบรื่น และเรียบร้อย ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
กระจ่างในบทเรียนได้ โดยใช้เวลาไม่มากนัก ครูผู้สอนที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ดีจะมีความ
กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง สอนได้อย่างชัดเจนและมีกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน 
เป็นอยา่งดี 
 

สาระการเรียนรู้/เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 2. วัตถุประสงค์ของการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 3. ลักษณะของครูผู้สอนที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 4. ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้พื้นฐาน 
  4.1 ทักษะและเทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน 
  4.2 ทักษะและเทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่าง 
  4.3 ทักษะและเทคนิคการใช้กระดานด า 
  4.4 ทักษะและเทคนิคการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ 
  4.5 ทักษะและเทคนิคการใช้ค าถาม 
  4.6 ทักษะและเทคนิคการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย 
  4.7 ทักษะและเทคนิคการเล่าเรื่อง 
  4.8 ทักษะและเทคนิคการเร้าความสนใจ 
  4.9 ทักษะและเทคนิคการเสริมก าลังใจ 
  4.10 ทักษะและเทคนิคการสรุปบทเรียน 

 5. บทสรุป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
 1. บอกความหมายของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของการฝึกทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ และอธิบายลักษณะของครูผู้สอนที่มีทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ได้ 
 2. บอกความหมายและความส าคัญของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้พื้นฐาน และอธิบาย
ขั้นตอนของเทคนิคการจัดการเรียนรู้แต่ละทักษะได้ 
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 3. น าเสนอตัวอย่างทักษะและเทคนิคการจัดการเรยีนรู้ในเรื่องต่างๆ ตามหลักการและขั้นตอนได้ 
 4. สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เป็นผังกราฟิกได้ 
 5. ออกแบบและฝึกทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องแคล่ว 
 6. แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกระบวนการท างานกลุ่ม และมี
กระบวนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ให้นักศึกษาดูวีดีทัศน์เกี่ยว นักพูด, นักแสดง หรือการจัดการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียน 
แล้วให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญที่นักพูด/นักแสดง/ครู ที่ต้องฝึกฝน 
 2. ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็นความหมายและความส าคัญของ ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ และ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 3. ครูอธิบายประกอบ Power point เรื่อง ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 4. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน ระดมสมองออกแบบกิจกรรมและฝึกทักษะและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การน าเข้าสู่บทเรียน/การใช้กระดานด า/การอธิบาย/
การเล่า/การแสดงกิริยาท่าทางของครูผู้สอน หน้าชั้นเรียน 
 5. ครูและนักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะและเทคนิคที่
แต่ละกลุ่มท าการฝึกหน้าชั้นเรียน 
 6. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เป็นผังมโนทัศน์ 
 7. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
 1. วีดีทัศน์การพูดของนักพูด/การแสดงของนักแสดง/การสอนของครูผู้สอน 

 2. Power point เรื่อง ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
 4. แหล่งเรียนรู้: ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดผลและประเมินผล 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
(ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5) 

1. ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
2. อภิปราย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. สรุปองค์ความรู้ในสมุดบันทึก 
4. ตรวจค าตอบค าถามท้ายบทเรียน มีความสามารถ 

ในแต่ละด้าน ไม่น้อย
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

ด้านทักษะกระบวนการ 
(ข้อ 5 และ 6) 

1. สังเกตการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. สังเกตฝึกทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (ข้อ 6) 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน กระบวนการท างานกลุ่ม 
และความสามารถในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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บทที่ 5 
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

 
 การเป็นครูที่ดีต้องประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) การมีความรู้ดี รู้ลึก
และรอบรู้ 2) การมีทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี และ 3) การมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีศรัทธาในอาชีพครู จึงเห็นได้ว่า ทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วย
ให้ผู้เป็นครูประสบความส าเร็จในอาชีพ ทักษะจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างถูกต้องและ
สม่ าเสมอ ผู้ที่จะเป็นครูจึงจ าเป็นต้องได้รับการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ และมีแบบแผนเพื่อการเป็นครูที่สมรรถภาพต่อไป ทักษะการจัดการเรียนรู้เป็นความ
ช านาญในพฤติกรรมการสอนแต่ละอย่างของครผูู้สอนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การฝึกทักษะการจัดการ
เรียนรู้ก็เพ่ือให้ผู้ฝึกเกิดความคล่องแคล่วมั่นใจในการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ และแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเองก่อนที่จะได้มีการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ทักษะส าคัญๆ ที่ครผูู้สอนทุกคนควรจะต้องฝึก
ปฏิบัติและค านึงถึงในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน การอธิบาย การใช้ค าถาม 
การเสริมก าลังใจ ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการเร้าความสนใจ ทักษะการใช้กระดานชอล์ก 
ทักษะการกระตุ้นให้คิด ทักษะการใช้สื่อการสอน ซึ่งพฤติกรรมการสอนของครผูู้สอนในการใช้ทักษะ
การสอนต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการช่วยสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอันมาก ทักษะ
แต่ละอย่างมีความส าคัญและสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความพร้อมและความต้องการของเด็ก 
บทเรียน หรือวิธีสอนแต่ละอย่างได้ 
 

ความหมายของทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของทักษะการจัดการเรียนรู้ 
  Webster's Third New International (http://www.merriam-webster.com/dictionary/ 
learning) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทักษะ (Skill) ไว้ว่า เป็นความสามารถที่เกิดจากความรู้,  
การฝึกฝน, ความถนัด หรือไหวพริบ ฯลฯ เพ่ือท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
(the ability, coming from one's knowledge, practice, aptitude, etc., to do something well) 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทักษะ ไว้ว่า เป็นความช านาญ 
ดังนั้นหากเรากระท าสิ่งใดได้อย่างช านาญ ก็เรียกได้ว่า เรามีทักษะในการกระท านั้น เช่น ถ้าเรา
สามารถเล่าเรื่องได้อย่างช านาญ กล่าวคือ สามารถเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ ท าให้ผู้ฟังสนใจ ติดตาม
เรื่องท่ีก าลังเล่าและสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนและที่ส าคัญบรรลุวัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่อง
นั้นก็แสดงว่าเรามีทักษะในการเล่าเรื่อง 
  ศรีมงคล เทพเรณู (2548) ได้ให้ความหมายของค าว่า ทักษะ ไว้ว่า เป็นความสามารถ  
ความช านาญในกระกระท าบางสิ่งบางอย่างได้เป็นอย่างดีด้วยความถูกต้อง แม่นย า ในระยะเวลาที่
รวดเร็ว เช่น ความสามารถในการอ่านเร็ว ท างานเร็ว ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้น ทักษะการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถ ความช านาญ ความว่องไว 
คล่องแคล่วในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายโอนความรู้หรือประสบการณ์
ต่างๆ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ แต่การที่
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จะเกิดทักษะการจัดการเรียนรู้ได้นั้นจะต้องมีการฝึกฝนความช านาญในเทคนิคการจัดการเรียนรู้แต่ละ
อย่างเพ่ือให้เกิดความคล่องแคล่วและมีความมั่นใจสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองก่อนที่จะได้
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 2. ความหมายของเทคนิคการจัดการเรียนรู ้
  Webster's Third New International (http://www.merriam-webster.com/dictionary/ 
learning) ได้ให้ความหมายของค าว่า เทคนิค (Technique) ไว้ว่า เปน็ลักษณะและความสามารถของศิลปะ
เฉพาะอย่างหรือความพยายามที่จะท าให้บุคคลเข้าใจในเรื่องนั้นๆ อย่างรวดเร็ว เช่น ศิลปิน นักเขียน 
นักแสดง นักกีฬา หรือ พนักงาน (the manner and ability with which an artist, writer, dancer, 
athlete, or the like employs the technical skills of a particular art or field of endeavor) 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า เทคนิค ไว้ว่า เป็นศิลปะหรือกลวิธี
เฉพาะวิชานั้นๆ 
  ดังนั้น เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะและความสามารถของศิลปะเฉพาะอย่าง 
หรือเป็นกลวิธีที่ใช้เสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
จัดการเรียนการสอน น าไปสู่ความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น เช่น ในการบรรยายครูผู้สอนอาจใช้
เทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การยกตัวอย่าง 
การใช้สื่อการเรียนรู้ การใช้ค าถาม ฯลฯ 
 

วัตถุประสงค์ของการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 เสริมศรี ลักษณศิริ (2540) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า 
 1. เพ่ือให้น าความรู้ทางด้านทฤษฎีไปดัดแปลงใช้ในภาคปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่การจัดการเรียน
การสอน 
 2. เพ่ือให้ได้สัมผัสกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน 
 3. เพ่ือขจัดปัญหาความวิตกกังวลและลดเวลาเกี่ยวการจัดการเรียนการสอน 
 4. เพ่ือฝึกความช านาญเกี่ยวกับประสบการณ์จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 5. เพ่ือให้ได้การเรียนรู้ทักษะการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
 6. เพ่ือให้มีโอกาสได้เลือกฝึกทักษะที่ตนเองยังขาดประสบการณ์ 
 7. เพ่ือขจัดปัญหาในการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การใช้ค าถาม การเร้าความสนใจ การอธิบาย 
การน าเข้าสู่บทเรียน การใช้กระดานด า เป็นต้น 
 8. เพ่ือฝึกความรับผิดชอบของงานในหน้าที่ครูผู้สอนและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใน 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนๆ 
 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้มีหลายประการที่ส าคัญ ได้แก่ การน า
ความรู้ทางด้านทฤษฎีไปดัดแปลงใชในภาคปฏิบัติให้ได้สัมผัสกับการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้สอน 
ขจัดปัญหาความวิตกกังวลและลดเวลาเกี่ยวการการจัดการเรียนการสอน และฝึกความช านาญ  
ซึ่งครูผู้สอนต้องพยายามฝึกฝนทักษะการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการฝึกตามที่ตั้งใจไว้ให้ได้  
การฝึกฝนบ่อยๆ จะท าให้เรามีความช านาญในด้านนั้นมากยิ่งข้ึน 
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ลักษณะของครูที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 ตอนที่เราเป็นเด็กเริ่มฝึกเขียน ฝึกอ่าน เราก็เขียนได้ไม่คล่อง ไม่ถูกต้องทุกค า อ่านก็ไม่คล่อง 
มีข้อผิดพลาดบ้าง เมื่อฝึกปั่นจักรยานก็มีล้มบ้าง ฝึกร้องเพลงคาราโอเกะ (Karaoke) ก็ไม่เข้าจังหวะ 
แต่หากเราฝึกร้องบ่อยๆ ไม่ว่างานสังคมใดหากถูกเชิญเราก็มีความม่ันใจในการร้องเพลงนั้น หรือเมื่อ
ซ้อมเต้นร า ซ้อมการแสดง แรกๆ ฝึกซ้อมก็ลืมบทหรือท่าเต้นบ้าง แต่เมื่อซ้อมบ่อยๆ เราก็มีความม่ันใจ
มากขึ้น และเมื่อถึงคราวแสดงจริงบนเวทีก็สามารถท าได้ดี นั่นคือ เรามีทักษะการแสดงหรือทักษะใน
การกระท าสิ่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) กล่าวว่า ครูที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ 
คือครูที่มีความช านาญในการสอน สามารถด าเนินการสอนให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี ครูที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้จึงควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. สอนด้วยความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีความคล่องตัวในการแสดงออกพฤติกรรม
ต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้อง เหมาะสม ราบรื่น ไม่ติดขัด เช่น การพูด การอธิบาย การถามค าถาม 
การเขียนกระดานด า การใช้สื่อการเรียนการสอน ทุกพฤติกรรมครูแสดงออกด้วยความมั่นใจ ไม่ขัดเขิน 
หรือไม่แน่ใจ ท าให้การสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและส าเร็จลงด้วยความเรียบร้อย แม้อาจจะพอพบ
อุปสรรคบ้างอันเรื่องมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาผ่านไปได้ด้วยความม่ันใจ    
ไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ประการใด 
 2. สอนด้วยความถูกต้องแม่นย า มีความถูกต้องแม่นย าทั้งด้านเนื้อหาสาระและวิธีการ 
กล่าวคือ เนื้อหาหรือประสบการณ์ต่างๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียนมีความถูกต้องตรงตามทฤษฎีหลักการ 
ผู้สอนสามารถให้เนื้อหาสาระที่ถูกต้องได้ครอบคลุมขอบข่ายของวิชา และมีความแม่นย าในการให้
เนื้อหา โดยไม่ต้องดูโน้ตประกอบการสอนตลอดเวลา ส่วนด้านวิชาการหมายความว่าผู้สอนมีทักษะใน
การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนได้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้อหาวิชา วัย ระดับสติปัญญาของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนได้ถูกต้องเหมาะสม เช่น การรู้จักใช้ทักษะการเร้า
ความสนใจ การเสริมก าลังใจ การใช้ค าถามต่างๆ ได้ดี เป็นต้น 
 3. สอนแล้วบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม ผู้สอนที่มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของการสอนได้อย่างดีตามเวลาที่ก าหนด กล่าวคือ 
ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง เกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียนและต่อผู้สอน เกิดทักษะ
ในการคิดค้นคว้าในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้สอนมอบหมาย ผู้สอนเองก็จะเกิดความสุขและความ
ภาคภูมิใจในการจัดการเรียนรู้ ส่วนผู้เรียนก็จะเกิดความสุขในการเรียนและภูมิใจในความส าเร็จของ
ตนเองเช่นเดียวกัน 
  กล่าวโดยสรุป ครูที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ  
คือ 1) กระตือรือร้น ครูจะต้องมคีวามกระตือรือร้นในการจัดการเรียนการสอนและมีเทคนิคในการ
กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ท าให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดจนจบชั่วโมงสอน 
2) กระฉับกระเฉง ครูจะมีการแสดงออกท่ีกระฉับกระเฉง แคล่วคล่อง ไม่เคอะเขิน ไม่อืดอาด ชักช้า 
ครผูู้สอนจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาด้วยความมั่นใจ ทั้งอากัปกิริยา วิธีการสอน บุคลิกท่าทาง 
และมีความคล่องแคล่วในการสอน อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระฉับกระเฉงในการเรียนด้วย  
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3) กระจ่าง ครูจะต้องมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับอย่างกระจ่างแจ้ง 
สามารถสอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ชัดเจนถูกต้องอย่างสมบูรณ์ 
ผู้สอนจะให้ความกระจ่างในบทเรียนแก่ผู้เรียนได้นั้นตัวผู้สอนเองจะต้องมีความกระจ่างในเนื้อหาสาระ
นั้นเสียก่อน 4) กระบวนการ ครูจะต้องมีความสามารถในการด าเนินการสอนอย่างมีข้ันตอนที่
ต่อเนื่องกัน เป็นไปตามล าดับ ไม่สับสน และไม่ขัดแย้งกัน และสามารถด าเนินการสอนจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ บรรลุจุดประสงค์การสอนตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้พื้นฐาน 
 1. ทักษะการน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.1 ความหมาย 
   ความหมายของค าว่า “น า” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 
หมายถึง เริ่มต้นโดยมีผู้อ่ืนหรือสิ่งอื่นตาม ฉะนั้น ค าว่า “น าเข้าสู่” ก็เป็นการเริ่มต้นเพ่ือไปสู่สิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ส่วนค าว่า “บทเรียน” หมายถึง ค าสอนที่ก าหนดให้เรียน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ฉะนั้นตาม
รูปศัพท์ “การน าเข้าสู่บทเรียน” หมายถึง การเริ่มต้นเพ่ือไปสู่เนื้อหาสาระหรือค าสอนที่ก าหนดให้เรียน 
   อรภัทร สิทธิรักษ์ (2540) ได้ให้ความหมาย การน าเข้าสู่บทเรียน ไว้ว่า เป็นการจัด
กิจกรรมก่อนเริ่มสอนเนื้อหาในทุกวิชา เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนให้รู้ว่าก าลังเรียนเรื่องอะไร โดย
น าเอาความรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูผู้สอนซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ชัดเจนขึ้น 
    ชมนาท รัตนมณี (2541) ได้ให้ความหมาย การน าเข้าสู่บทเรียน ไว้ว่า เป็นกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเมื่อครูจะเริ่มสอนหรือจะท ากิจกรรมใดๆ เพื่อเป็นการเตรียมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจพร้อมที่
จะติดตามบทเรียนต่อไป และรู้ว่าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร ท าให้มีจุดมุ่งหมายการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น 
   ศักดิ์ศรี ปาณะกุล (2549) ได้ให้ความหมาย การน าเข้าสู่บทเรียน ไว้ว่า เป็นการ
กระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มีต่อบทเรียน ท าให้ผู้เรียนมีความพร้อมและกระตือรือร้นที่จะ
เรียน ผู้เรียนรู้ว่าจะเรียนเรื่องอะไรโดยครูไม่ต้องบอกโดยตรง และนักเรียนยังสามารถน าความรู้เดิมมา
สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
   กล่าวโดยสรุป การน าเข้าสู่บทเรียน หมายถึง การเตรียมตัวผู้เรียนก่อนเริ่มเรียนและ
ก่อนที่ครูผู้สอนจะสอนเนื้อหาทุกวิชา เพื่อเป็นการเตรียมผู้เรียนให้รู้ว่าก าลังจะเรียนเรื่องอะไร 
สามารถน าเอาความรู้และทักษะที่ผู้เรียนมีอยู่เดิมมาสัมพันธ์กับบทเรียนที่ครูก าลังจะสอนได้ ซึ่งท าได้
โดยการหากิจกรรมที่เร้าความสนใจของผู้เรียนแล้วเชื่อมโยงไปสู่บทเรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

  1.2 วัตถุประสงค์ 
   กิจกรรมการน าเข้าสู่บทเรียนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเร้าความสนใจหรือดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความคิดว่าก าลังเรียนเรื่องอะไรและสามารถสามารถน าเอาความรู้และเทคนิค
เดิมที่มีอยู่มาสัมพันธ์กับเรื่องที่เรียนท าให้เข้าใจบทเรียนใหม่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมผู้เรียน
ให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนรู้เรื่องนั้นๆ เป็นการท าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของบทเรียนชัดเจนขึ้น 
รู้ว่าต่อไปจะได้เรียนเรื่องอะไร (สุวรรณี ศรีคุณ, 2527 และ เสริมศรี ลักษณศิร,ิ 2540)  
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  1.3 ประโยชน์ของการน าเข้าสู่บทเรียน 
   โดยทั่วๆ ไป ครูผู้สอนที่มีความช านาญในการจัดการเรียนการสอนมักจะใช้เวลาสั้นๆ 
เพียง 5 – 10 นาที การจัดกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนมีประโยชน์ ดังนี้ (เฉลิม มลิลา, 2526 และ เสริมศรี 
ลักษณศิริ, 2540) 
   1.3.1 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ 
   1.3.2 ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ได้อย่างมีความหมาย และโดยง่ายยิ่งขึ้น 
   1.3.3 ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ใฝ่รู้ และเรียนด้วยความสนุกสนาน 
   1.3.4 เป็นการปูพื้นฐานความรู้ ความคิด และแนวทางการประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอนประสบการณ์ใหม่ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนในเบื้องต้น 
   1.3.5 เป็นสื่อเชื่อมโยงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนก่อนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในขั้นต่อไป 
   1.3.6 ช่วยให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ที่ดีและถูกต้อง 
   1.3.7 เป็นการวิธีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้มี
ความสัมพันธ์หรือต่อเนื่องกันอย่างมีความหมาย 
   1.3.8 ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การท ากิจกรรม และ
การมีสุขภาพจิตที่ดีของทั้งผู้เรียนและครูผู้สอน 
   1.3.9 ช่วยท าให้ผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจบทเรียนได้ดีและรวดเร็วขึ้น 
   1.3.10 ช่วยพัฒนาทัศนคติในการเรียนที่ดีให้กับผู้เรียน 
   1.3.11 เป็นช่องทางช่วยผ่อนแรงในการสอนของครูผู้สอนให้สามารถกระท าได้โดยง่าย 
รวดเร็ว และได้ผลดีตรงตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
   1.3.12 ผลป้อนกลับ (Feedback) จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน นับเป็นปัจจัย
ที่ช่วยในการปรับปรุงทักษะและวิธีการน าเข้าสู่บทเรียนของครูในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้น 

  1.4 เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน 
   เทคนิคใดบ้างที่ครูผู้สอนควรใช้หรือเลือกใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียน การน าเข้าสู่
บทเรียนเป็นสิ่งทีค่รูผู้สอนควรค านึงถึงและบรรจุลงไปในแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมที่น่าสนใจใน
การน าเข้าสู่บทเรียน ครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการน าเข้าสู่บทเรียน ได้แก่ 
   1.4.1 ใช้อุปกรณ์สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา เช่น ใช้ของจริง หุ่น รูปภาพ เป็นต้น 
   1.4.2 ให้นักเรียนท ากิจกรรมที่สัมพันธ์กับบทเรียน 
   1.4.3 สนทนาซักถามแล้วเชื่อมโยงไปยังเรื่องที่จะสอน 
   1.4.4 ร้องเพลง หรือเล่นละคร หรือการแสดงบทบาทสมมติ 
   1.4.5 ตั้งปัญหา ทายปัญหา 
   1.4.6 ทบทวนบทเรียนเดิมที่สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่ 
   1.4.7 เล่านิทาน เล่าเรื่องราว เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้สัมพันธ์หรือสอดคล้อง
กับบทเรียนที่ครูก าลังจะจัดการเรียนการสอน 

   1.4.8 สาธิตหรือทดลอง 
   1.4.9 ให้ฟังเสียงต่างๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงระฆัง เสียงวิทยุฯลฯ 
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   1.4.10 ให้ดูภาพยนตร์ สไลด์ วีดีทัศน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องที่จะสอน 
   กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูควรใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียนนั้นมีหลากหลายกิจกรรม
และรูปแบบ ซึ่งอาจะเป็นเพลง เกม หรือค าถาม ครูผู้สอนต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะบทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดให้มีขึ้นในล าดับต่อมา และ
กิจกรรมที่เลือกนั้นต้องสามารถเร้าความสนใจ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนที่จะเรียนเนื้อหา
สาระส าคัญได้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ครั้ง 
 2. ทักษะการอธิบายและยกตัวอย่าง 
  2.1 ความหมาย 
   ความหมายของค าว่า “อธิบาย” ตมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 
2542 หมายถึง ไขความ, ขยายความ, ชี้แจง ส่วนค าว่า “ยก” หมายถึง อ้าง และ “ตัวอย่าง” 
หมายถึง สิ่งที่น ามาอ้างเพ่ือแสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546.) 
   สมคิด สร้อยน้ า (2542) ได้ให้ความหมายของ การอธิบาย และยกตัวอย่าง ไว้ว่า เป็น
กระบวนการสื่อความหมายเพ่ือให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ และในความคิดของเรื่องๆ 
นั้น ได้อย่างถูกต้องตรงกัน ในการเรียนการสอนครูผู้สอนจะต้องใช้การอธิบายเนื้อหาสาระให้แก่
นักเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายและใช้การอธิบายหลายลักษณะ เช่น การอธิบาย
ข้อความที่สอน การอธิบายเพ่ือเปรียบเทียบ หรือการอธิบายเพื่อขยายข้อความ เป็นต้น 
   กล่าวโดยสรุป เทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่าง หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ครูใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การพูด กิจกรรม หรือใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบด้วย
เพ่ือขยายความ ชี้แจงแก่ผู้เรียน โดยการน าสิ่งต่างๆ ที่เรียกว่า ตัวอย่าง มาอ้าง เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะที่เป็นส่วนร่วมหรือมโนทัศน์ของสิ่งที่ต้องการอธิบาย เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  2.2 วัตถุประสงค์ 
   วัตถุประสงค์ของการอธิบายและยกตัวอย่างที่ส าคัญก็คือ การท าให้นักเรียนเกิด 
ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว (อินทิรา บุณยาทร, 2542) 
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการอธิบายและยกตัวอย่าง มีดังนี้ 
   2.2.1 เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เรียน 
   2.2.2 เพื่อช่วยน าทางในการอ่านหนังสือของผู้เรียน 
   2.2.3 เพื่อมุ่งถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ในเวลาอันจ ากัด 
   2.2.4 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมีความรู้ที่คงทนยาวนานขึ้น 
   2.2.5 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดตามสิ่งที่ครูก าลังอธิบายซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียนได้ 
   2.2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนสนุกสนานกับบทเรียน เพราะว่าได้เข้าใจเนื้อหาสาระที่ครูก าลังอธิบาย 
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  2.3 ประโยชน์ของการอธิบายและยกตัวอย่าง 
   นักเรียนมีความแตกต่างกันในการเรียนรู้ บางคนเรียนได้เร็วแม้จะเป็นเรื่องที่เป็น
นามธรรม ขณะที่บางคนต้องใช้ตัวอย่างมากๆ และต้องเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นจึงจะเข้าใจ
และการที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับเทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่างของครูผู้สอนเป็น
ส าคัญ ศักดิศรี ปาณะกุล และคณะ (2549) กล่าวถึงประโยชน์ของการอธิบายและยกตัวอย่าง ไว้ว่า 

   2.3.1 เป็นสื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน 
   2.3.2 ช่วยให้ผู้เรียนสนุกและเพลิดเพลินกับบทเรียน 
   2.3.3 ช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาสาระของบทเรียนและน าไปใช้ได้ 
   2.3.4 ช่วยพัฒนาทักษะการคิดและเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน 
   สรุปได้ว่า ประโยชน์ที่ส าคัญของการอธิบายและยกตัวอย่าง ได้แก่ การเป็นสื่อให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาบทเรียน ช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขเพราะสามารถเข้าใจบทเรียนได้และช่วยให้จดจ า
เนื้อหาสาระของบทเรียนได้นานและน าไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะการคิดและเจตคติที่
มีต่อวิชาที่เรียนได้ 
  2.4 เทคนิคการอธิบายและยกตัวอย่าง 
   ครูบางท่านสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ในขณะที่ครูผู้สอนบางท่านใช้เวลา
ในการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจยาก ค ากล่าวที่ว่า “ครูเก่ง” คือ ครูที่สามารถอธิบายเรื่องยากให้
กลายเป็นเรื่องง่ายได้ ส่วน “ครูไม่เก่ง” คือ จะอธิบายเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยาก การที่ ครูเก่ง
สามารถอธิบายเรื่องบากให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้นั้น แสดงว่าครูท่านนั้นมีเทคนิคการอธิบายและ
ยกตัวอย่างที่ดี ซึ่งจะได้น าเสนอเทคนิคต่างๆ ดังนี้ (Marsh, 2004) 
   2.4.1 ควรใช้ภาษาง่ายๆ กะทัดรัด และได้ใจความ 
   2.4.2 ควรศึกษาเรื่องราวที่จะอธิบายให้ชัดเจน 
   2.4.3 ควรยกตัวอย่างประกอบ การน าตัวอย่างมาประกอบในการอธิบาย  
การเปรียบเทียบหรือการอุปมาอุปมัยจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วยิ่งขึ้น 
   2.4.4 ใช้ตัวอย่างประกอบที่เหมาะสมและตรงประเด็นของเนื้อเรื่อง เพ่ือให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
   2.4.5 ควรอธิบายอย่างช้าๆ ในจุดส าคัญท่ีต้องเน้น 
   2.4.6 ควรล าดับขั้นตอนของเนื้อหาที่จะอธิบายให้เหมาะสมไม่วกวน เพื่อไม่ให้ผู้เรียน
เกิดความสับสนในความต่อเนื่องของเนื้อหา อธิบายจากสิ่งที่ง่ายหรือเป็นรูปธรรมไปสู่สิ่งที่ยากหรือ
เป็นนามธรรม โดยมีตัวอย่างประกอบ 
   2.4.7 การใช้สื่อการเรียนการสอนจะช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการอธิบายได้ 
ควรใช้สื่อหลายๆ ช่องทางพร้อมๆ กัน (เช่น ใช้ฉาย Power point พร้อมๆ กับการอธิบาย เป็นต้น) 
   2.4.8 ขณะที่อธิบายควรสังเกตปฏิกิริยาหรือข้อมูลจากผู้เรียนด้วย 
   2.4.9 ในการอธิบายควรเปลี่ยนระดับน้ าเสียงบ้างเพ่ือจะได้กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน  
   2.4.10 ใช้ค าพูดและตัวอย่างที่มีความหมายโดยตรง สอดคล้องกับวัย ความรู้ 
ประสบการณ์ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของนักเรียน หลีกเลี่ยงค าพูดที่ใช้ศัพท์เฉพาะกลุ่ม 
   2.4.11 ควรอธิบายซ้ าจุดที่ยากต่อการเข้าใจ 
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   2.4.12 ใช้น้ าเสียงและจังหวะการพูดให้เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน และมีความ
ชัดเจนแจ่มใส มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ 
   2.4.13 ใช้การสบตาเพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
   2.4.14 อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถถามค าถามได้ในขณะที่ครูผู้สอนก าลังอธิบาย 
   2.4.15 อธิบายและใช้ตัวอย่างที่แตกต่างจากค าอธิบายและตัวอย่างที่ปรากฏในหนังสือ
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กว้างขวางข้ึนและไม่เบื่อหน่าย 
   2.4.16 ควรมีการสรุปสาระส าคัญของสิ่งที่อธิบายไปแล้วเป็นระยะๆ 

  2.5 ลักษณะของการอธิบายที่ดี 
   2.5.1 กริยา ท่าทางของครูผู้สอน ควรมีกริยาท่าทางคล่องแคล่ว ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง 
น้ าเสียงน่าฟัง สายตาจับที่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
   2.5.2 ใช้อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย ครูควรใช้อุปกรณ์มาประกอบการอธิบายเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้อง อุปกรณ์ที่ใช้ควรมีหลายชนิด อาจเป็นของจริง ของ
จ าลอง รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ ฯลฯ 
   2.5.3 การยกตัวอย่าง ครูควรน าตัวอย่างมาประกอบการอธิบาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
เข้าใจถูกต้อง รวดเร็ว และสาระที่อธิบายมีน้ าหนักน่าเชื่อถือ น่าสนใจ ตัวอย่างที่น ามาประกอบการ
อธิบายอาจจะเป็นค าพังเพย สุภาษิต โคลง กลอน ค าขวัญ เหตุการณ์ เรื่องราว บุคคล สิ่งของ เป็นต้น 
   2.5.4 การเปรียบเทียบ ครูอาจน าสิ่งที่ผู้เรียนรู้จักดีอยู่แล้วมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ครู
อธิบาย เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจรวดเร็วและง่ายขึ้น เช่น เปรียบเทียบผิวโลกของเรามีลักษณะคล้าย
ผลมะกรูด หัวใจของคนกับเครื่องปั้มน้ า เป็นต้น 
   2.5.5 การท ากิจกรรม หลังจากท่ีครูผู้สอนอธิบายให้ผู้เรียนฟังแล้ว บางเรื่องอาจต้อง
ให้ผู้เรียนได้ฝึก ทดลองท า เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจดียิ่งขึ้น และฝึกการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน เช่น 
การท าแบบฝึกหัด การฝึกหัดตอนกิ่ง ติดตาม เป็นต้น 

 3. ทักษะการใช้กระดานด า 
  3.1 ความหมาย 
   กระดานด าหรือกระดานชอล์ก(ปัจจุบันอาจใช้ไวท์บอร์ดแทน) ค าว่า “กระดาน”  
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 หมายถึง กระดานใหญ่มักทาสีด า ใช้เป็น
อุปกรณ์การเรียนการสอน  
   อินทิรา บุญยาทร (2542) ได้ให้ความหมายของ กระดานด า ไว้ว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ จะใช้ใน
ช่วงเวลาของการสอน เช่น เขียนเรื่องราวของบทเรียน เขียนข้อความ วาดภาพ และติดอุปกรณ์ต่างๆ 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนเริ่มตั้งแต่น าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุปบทเรียน 
    กล่าวโดยสรุปได้ว่า กระดานด าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ 
การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ห้องเรียนยัง
จ าเป็นต้องมีกระดานด าแม้เทคโนโลยีทางการสอน นวัตกรรรมทางการศึกษาจะพัฒนาก้าวหน้าไป
อย่างไรก็ตาม ครูผู้สอนก็ยังจ าเป็นต้องใช้กระดานด าประกอบการสอนอยู่เสมอ ทักษะการใช้กระดานด า
จึงจ าเป็นส าหรับครูผู้สอน ครูผู้สอนที่มีประสิทธิภาพจะมีความสามารถในการใช้กระดานด าช่วยสื่อ



137 

ความหมาย และเสริมความเข้าใจในบทเรียนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างดี ผู้สอนจึงต้องใช้กระดานด าให้
ถูกต้องตามหลักการและใช้ให้คุ้มค่า โดยอาจใช้วาดภาพ ใช้ติดแผนภูมิ ใช้ฝึกการเขียนของผู้เรียน  
เป็นต้น 
  3.2 คุณสมบัติเด่นของกระดานด า 
   3.2.1 สามารถใช้ได้ทุกเวลาและทุกโอกาส 

   3.2.2 ไม่ช ารุดเสียหายได้ง่าย 

   3.2.3 นักเรียนสามารถมองเห็นได้ง่ายทั้งชั้น 

   3.2.4 เขียนและลบได้ง่าย 
   3.2.5 น าเสนอข้อคิดใหม่ได้ทันที 
   3.2.6 ใช้ได้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน 
  3.3 ประโยชน์ของการใช้กระดานด า 
   3.3.1 ใช้บันทึกความส าคัญในการเรียนการสอนได้ทุกขั้นตอน 
   3.3.2 ใช้บันทึกข้อเสนอแนะ แนวคิด ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียน 
   3.3.3 ใช้ในการแข่งขันหรือเล่นเกม เช่น แข่งขันการเขียน การสะกดค า เป็นต้น 
   3.3.4 ใช้ประกอบการสอน การอธิบาย การทดสอบ สรุป และทบทวนบทเรียน 
   3.3.5 ใช้แสดงข้อเท็จจริง แนวคิด และกระบวนการต่างๆ  
   3.3.6 ใช้แสดงศัพท์ใหม่ๆ ค าจ ากัดความ กฎ และค านิยามให้นักเรียนเข้าใจได้ดี 
   3.3.7 เหมาะต่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในการสาธิตและอธิบาย
เนื้อหาวิชาแก่เพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
   3.3.8 ใช้เพ่ือเสริมการใช้สื่ออุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น เครื่อง LCD Projector และเครื่องฉาย
ภาพข้ามศีรษะ เป็นต้น 

  3.4 เทคนิคการใช้กระดานด า 
   3.4.1 ทุกครั้งที่จะใช้ ควรท าความสะอาดกระดานด าให้ดูสะอาดเรียบร้อย 
   3.4.2 ข้อความที่เขียนบนกระดานด าต้องเขียนให้อ่านง่าย ชัดเจน 
   3.4.3 เลือกเขียนเฉพาะหัวข้อและใจความส าคัญ ไม่ควรเขียนให้มากและแน่น
จนเกินไป ควรเขียนให้กะทัดรัดและเข้าใจง่าย 

   3.4.4 กระดานด าที่มีความยาวมากๆ ควรขีดเส้นแบ่งเป็น 2 หรือ 3 ส่วน ตามความเหมาะสม 
   3.4.5 ควรเริ่มเขียนจากด้านบนซ้ายของกระดานด าไปทางขวา 
   3.4.6 ตัวอักษรควรใหญ่พอที่นักเรียนจะมองเห็นได้ชัดเจนทั้งชั้น และควรเน้น
จุดส าคัญโดยการใช้ชอล์กสีหรือการขีดเส้นใต้ 
   3.4.7 เมื่อเขียนกระดานด าเสร็จทุกครั้ง ควรตรวจข้อความที่เขียนบนกระดาน ถ้า
เขียนผิดครูควรแก้ไขก่อนซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง 
   3.4.8 ขณะที่อธิบายเรื่องราวบนกระดาน ไม่ควรยืนบังข้อความท่ีครูเขียนเอาไว้ ครู
ควรยืนห่างจากกระดานเล็กน้อย และใช้ไม้ชี้ 
   3.4.9 การใช้กระดานด าแต่ละครั้ง ควรจะได้เตรียมการมาล่วงหน้าว่าจะเขียนข้อความ
หรือรูปอะไรบ้าง 



138 

   3.4.10 ครูควรพยายามฝึกการใช้ภาพการ์ตูนลายเส้นบนกระดานด าให้มีประสิทธิภาพ
จะท าให้การอธิบายของครูน่าสนใจมากขึ้น 
   3.4.11การเขียนรูปทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ต้องการความถูกต้องแน่นอน 
ควรใช้เครื่องมือช่วยในการเขียนจะท าให้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 
   3.4.12 เมื่อจะใช้กระดานด าสอนเรื่องใหม่ควรลบข้อความเนื้อหาเดิมให้หมดเสียก่อน 
เพ่ือให้ข้อความจากเนื้อหาใหม่ที่เขียนเป็นที่น่าสนใจอย่างแท้จริง 
   3.4.13 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้กระดานด าด้วย เพราะจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความภูมิใจและตื่นเต้นที่จะเขียนกระดานด าให้เพ่ือนๆ เห็น 
   3.4.14 ไม่ควรเขียนกระดานด านานเกินไป ท าให้เสียเวลาและเสียความเป็นระเบียบ
วินัยของห้อง 
   3.4.15 ไม่ควรใช้มือลบกระดานด า แต่ควรใช้แปรง ผ้า หรือฟองน้ า การลบกระดานด า
ที่ถูกวิธีต้องลบจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 
   3.4.16 เมื่อสอนหมดชั่วโมงแล้วควรลบกระดานด าให้เรียบร้อยก่อนออกจากชั้นเรียน 
  3.5 ข้อเสนอแนะในการเขียนกระดานด าให้ได้ผลดี 
   3.5.1 ฝึกเขียนเสมอ รวมทั้งศึกษาวิธีเขียนที่ถูกต้องและเขียนได้รวดเร็วด้วย 
   3.5.2 ทดลองเขียนตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสมที่สุดให้ผู้เรียนเห็นชัดทั่วทุกคน 
   3.5.3 ในขณะที่เขียนอย่าจับชอล์คให้ปลายตั้งฉากกับกระดานด า แท่งชอล์คควรท ามุม
กับกระดานด าประมาณ 45 องศา 
   3.5.4 ในกรณีท่ีต้องการให้เขียนกระดานด าอยู่ในแนวตรง เพื่อประโยชน์ในการสอน
หรือในกรณีท่ีเป็นครูใหม่อาจใช้เครื่องบางอย่างตีเน้นกระดานด า เช่น ตะปู เพื่อช่วยในการเขียนให้
เป็นแนวตรง เขียนได้ง่ายและมีรอบถาวร หรือใช้เครื่องมือที่ท าจากไม้หรือท าจากกระดาษแข็งติดบน
กระดาษกาว 
   3.5.5 ในกรณีท่ีต้องการเน้นค า ข้อความส าคัญ หรือภาพ อาจมีวิธี เช่น การเขียน
ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่กว่าข้อความอ่ืน การขีดเส้นใต้ การวงกลมล้อมรอบหรือการใช้ชอล์กสีก็ได้ 
   3.5.6 ชอล์กบางสีไม่เหมาะที่จะเขียนหนังสือบนกระดานที่ทาสีเขียว เช่น ชอล์กสีน้ าเงิน 
ชอล์กสีเขียว เพราะ เมื่อเขียนแล้วจะมีสีกลมกลืนกับสีของกระดานมาก 
   3.5.7 ในกรณีท่ีต้องใช้เครื่องมือเขียนรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ควรเตรียมเครื่องมือไว้ให้
พร้อมและต้องเขียนด้วยเครื่องมือเหล่านั้น เพ่ือแสดงให้นักเรียนดูได้ด้วยความประณีตเรียบร้อยและชัดเจน 
 4. ทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน 
  4.1 ความหมาย 
   ความหมายของค าว่า สื่อ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 
มีหลากหลายความหมาย แต่ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน 
เช่น สื่อความหมาย ฉะนั้น สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่ท าให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งก็คือครูผู้สอนและผู้เรียนต่อต่อถึงกัน เพ่ือสื่อความหมายของสิ่งที่ต้องการจะสอนหรือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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   ชาญชัย ยมดิษฐ์ (2548) กล่าวถึงค าว่า สื่อการเรียนการสอน ว่า เป็นตัวกลางเชื่อมโยง
ความรู้ความเข้าใจระหว่างสารที่ครูผู้สอนส่งไปยังผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ครูผู้สอนก าหนดไว้ 
   สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2550) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอน เป็นสิ่งใดๆ ที่เป็นเครื่องช่วย
ถ่ายทอดความรู้จากบทเรียนไปสู่ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กล่าวโดยสรุป ทักษะการใช้สื่อการเรียนการสอน หมายถึง ความช านาญหรือความ
คล่องแคล่วที่ครูผู้สอนใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งใดก็ตามที่จะบรรลุเนื้อหา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปของวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ช่วยให้กิจกรรม
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและท่ีส าคัญผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
ของบทเรียน 

  4.2 วัตถุประสงค์ 
   4.2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
   4.2.2 มุ่งเร้าให้ผู้เรียนสนใจบทเรียนอย่างต่อเนื่องตามข้ันตอนและตลอดเวลา 
   4.2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   4.2.4 เพื่อให้ประหยัดเวลา วัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย และบุคลากรครู 
   4.2.5 ท าให้นักเรียนจ านวนมากเกิดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า ภายใต้สถานการณ์ท่ีดีและ
ได้มาตรฐานอย่างเดียวกัน 
  4.3 ประโยชน์ของการใช้สื่อการเรียนการสอน 
   4.3.1 สื่อการเรียนการสอนกับผู้เรียน 
    1) เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
    2) สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความสนุกและ
ไม่เบื่อหน่ายการเรียน 
    3) การใช้สื่อจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกัน
ในวิชาที่เรียนนั้น 
    4) ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ท าให้เกิด
มนุษยสัมพันธ์อันดีในระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอนด้วย 
    5) ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น 
    6) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยการจัดให้มีการใช้สื่อใน
การเรียนการสอนรายบุคคล 
   4.3.2 สื่อการเรียนการสอนกับครูผู้สอน 
    1) การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ประกอบการเรียนการสอน ช่วยให้บรรยากาศ
ในการเรียนน่าสนใจยิ่งขึ้น ท าให้ผู้สอนมีความสนุกสานในกาสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้การบรรยาย
แต่เพียงอย่างเดียว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เพ่ิมข้ึนด้วย 
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    2) สื่อการเรียนการสอนจะช่วยแบ่งเบาภาระของครูผู้สอนในด้านการเตรียม
เนื้อหา เพราะบางครั้งอาจให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อได้เอง 
    3) เป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ 
เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
    อย่างไรก็ตาม สื่อการเรียนการสอนจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อ ครูผู้สอนได้น าไปใช้
อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้นก่อนที่จะน าสื่อการเรียนการสอนแต่ละอย่างไปใช้ ครูผู้สอนจึงควรที่
จะได้ศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการเรียนการสอน ข้อดีและข้อจ ากัดอันเกี่ยวเนื่องกับตัว
สื่อและการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตลอดจนการผลิตและการใช้สื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน
ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  4.4 เทคนิคการใช้สื่อการเรียนการสอน 
   4.4.1 หลักการเตรียมสื่อการเรียนการสอน 
    ในการเตรียมสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรมีหลักการ ดังนี้ 
    1) จัดท า จัดหาสื่อการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทเรียน ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ เช่น ภาพ บัตรค า กระเป๋าผนัง วิทยุ แผนภูมิ ฯลฯ 
    2) ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่จะน ามาใช้ก่อนว่าอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ มีความ
ชัดเจนไม่ขาดไม่ช ารุด อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนใช้ เช่น เติมสีให้เข้มขึ้น ถ้าของเดิมสีอ่อนหรือจางไป 
    3) ทดลองใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อนที่จะใช้จริง เพื่อการใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
ถูกต้องตามขั้นตอน ท าให้ไม่เสียเวลาในขณะสอน 
    4) ส ารวจลัดเตรียมห้องเรียนก่อนใช้จริงเพ่ือมิให้เกิดความบกพร่องในการใช้
อุปกรณ์ เช่น มีโต๊ะส าหรับวางอุปกรณ์ มีสายไฟ มีปลั๊กไฟ มีที่แขวนจอฉาย เป็นต้น 
    5) จัดเรียงล าดับวัสดุอุปกรณ์การใช้ก่อนหลัง เพื่อความคล่องตัวในขณะสอน 
   4.4.2 หลักการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน 
    ในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรได้ก าหนดจุดประสงค์การ
จัดการเรียนการสอนเสียก่อน เพื่อเป็นเครื่องชี้น าในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน และควรมี
หลักการในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1) เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับบทเรียนและตรงเป้าหมายกับเรื่อง
ที่จะสอน เช่น ถ้าต้องการสอนแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ส าคัญของประเทศไทย ก็ต้องเลือกใช้แผนที่
ประเทศไทยที่แสดงอาณาบริเวณท่ีปลูกข้าว ไม่ใช่ใช้แผนที่ประเทศไทยแบบทั่วไป ไป เป็นต้น 
    2) เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการ
เรียนการสอนมากท่ีสุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดีเป็นล าดับขั้นตอน 
    3) เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
    4) สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากเกินไป 
    5) ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี ควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน 
    6) มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเอง ควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน 
    7) พิจารณาเลือกสื่อในประมาณท่ีพอเหมาะที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอน
อย่างแท้จริง ไม่มากจนเกินไปจนท าให้การเรียนการสอนส่วนอื่นบกพร่อง หรือเหลือใช้ในแต่ละชั่วโมง 
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    8) เลือกสื่อการเรียนการสอนที่ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้เรียน 
    9) เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีสีสันดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ควรใช้สีที่
เย็นตาและสีสดใส 
    10) เลือกใช้สื่อที่มีขนาดถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เช่น บัตรค า ควรมีตัวอักษรสูง
ประมาณ 1/5 นิ้ว ความหนาของตัวอักษรประมาณ 1/8 นิ้ว และเขียนด้วยหมึกที่มีสีชัดเจน สีที่ควรใช้
คือสีเขียว สีน้ าเงิน บนกระดาษสีขาว จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ส่วนรูปแบบของตัวอีกษร
ควรเป็นแบบที่อ่านง่าย มีหัวตัวอักษรชัดเจน หัวไม่ทึบเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่ผู้เรียน 
    11) ควรเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่แปลกไปจากสิ่งที่ผู้เรียนเคยเห็นจ าเจ
แล้ว หรือเลือกใช้สื่อที่สามารถเคลื่อนไหวได้ จะช่วยเร้าความสนใจผู้เรียนได้ดีเป็นพิเศษ 
   4.4.3 การใช้สื่อการเรียนการสอน 
    1) ใช้ตามล าดับก่อนหลังอย่างคล่องแคล่ว และแสดงให้เห็นทั่วกันทั้งชั้นอย่าง
ชัดเจน การยกภาพให้ผู้เรียนดูควรยกให้สูงในระดับอกของผู้สอนและอยู่ข้างหน้าชั้นเรียน 
    2) สื่อขนาดใหญ่ต้องมีที่ตั้งหรือที่แขวนเพื่อให้เห็นชัดเจน 
    3) ใช้ไม้บรรทัดชี้สื่อ โดยครูผู้สอนยืนชิดไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ยืนบังสื่อเหล่านั้น 
    4) ในบางครั้งต้องเตรียมความพร้อมในการใช้สื่อของผู้เรียนไว้ล่วงหน้า จึงจะท า
ให้ผู้เรียนท าตามจุดมุ่งหมายของครูผู้สอนได้ 
    5) ควรใช้สื่อให้คุ้มค่ากับท่ีได้เตรียมมา กล่าวคือ พยายามใช้ให้เป็นประโยชน์
ที่สุด เช่น ใช้แผนภูมิส่วนประกอบของต้นไม้ในขั้นสอนแล้ว อาจใช้แผนภูมินั้นๆ ในขั้นสรุปบทเรียนอีก
แต่ต้องมีวิธีใช้ต่างกันไปกับข้ันสอน เป็นต้น 
    6) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ เช่น ให้อธิบายภาพ สะกดและอ่านบัตรค า 
เลือกภาพ จับคู่ เป็นต้น 
    7) ในโอกาสที่ต้องการแจกสื่อไปตามโต๊ะผู้เรียน เชน่ เทียนไข ไม้ขีด กระดาษ ฯลฯ 
ครูผู้สอนควรจะฝึกให้ผูเ้รียนแจกกันเองได้ โดยครูผูส้อนให้ผูเ้รยีนหยิบส่วนของตนไว้ ที่เหลือสง่ต่อไป 
    8) ในกรณีที่ต้องการให้ผู้เรียนมาใช้สื่อหน้าชั้น ควรฝึกให้ผู้เรียนหันหน้าเข้าหา
ชั้นเรียน และไม่ยืนบังตาของเพ่ือนจากสื่อต่างๆ ที่ใช้ นอกจากนี้ควรก าชับถึงความปลอดภัยและความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษในด้านความเสียหาย 
   4.4.4 การติดตามผล เป็นการติดตามผลของการใช้สื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ทราบ
ว่าผู้เรียนได้รับความรู้จากสื่อนั้นมากน้อยเพียงใด มีข้อบกพร่องอย่างไร 

 5. ทักษะการใช้ค าถาม 
  5.1 ความหมาย 
   ค าถามมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นความคิดของผู้เรียน 
ถ้าผู้สอนมีความสามารถในการถามค าถามที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ได้ดี โดยเฉพาะหลักสูตรฉบับปัจจุบันมุ่งให้ผู้เรียนได้คิด ได้แก้ปัญหา ได้วิเคราะห์ ได้
หาแนวทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องมีทักษะในการถามค าถามท่ีมี
ประสิทธิภาพ จึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด และคิดเป็นดังที่หลักสูตรมุ่งหมายไว้ 
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   ทักษะการใช้ค าถาม คือ ความสามารถในการใช้ค าพูดหรือประโยคที่มีแนวโน้มที่
กระตุ้นหรือดึงการตอบสนองของผู้เรียนออกมา จุดมุ่งหมาย 
   เทคนิคการใช้ค าถาม คือ กลวิธีที่ครูผู้สอนใช้ค าพูด ข้อความ หรือประโยคโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือรับค าตอบจากผู้ถูกถามหรือผู้เรียน 
  5.2 วัตถุประสงค์ 
   การใช้ค าถามในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์หลายประการที่ส าคัญได้แก่ เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักรเยนในเรื่องที่เรียนไปแล้ว และเพ่ือกระตุ้นความสนใจหรือทบทวนความรู้ ความจ า
ในสิ่งที่ได้เรียนผ่านมา รวมทั้งให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายเมื่อตอบ
ค าถาม และที่ส าคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในขั้นสูงขึ้น
กว่าระดับความรู้ความจ า 
  5.3 ประโยชน์ของการใช้ค าถาม 
   5.3.1 เพื่อส่งเสริมทักษะทางการคิดให้แก่ผู้เรียน 
   5.3.2 เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียน ท าให้ผู้เรียนตื่นตัว สนใจเรียนดีขึ้น 
   5.3.3 ช่วยขยายความคิดและแนวทางในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
   5.3.4 ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
   5.3.5 เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 
   5.3.6 ปลูกฝักนิสัยรักการค้นคว้า เพ่ือหาค าตอบจากค าถามที่ได้รับ 
   5.3.7 ใช้วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ 
  5.4 ประเภทของค าถาม 
   5.4.1 ค าถามตามระดับขั้นของการใช้ความคิดด้านพุทธิพิสัย ตามแนวคิดของ Bloom 
   ค าถามมีหลายประเภท สามารถจ าแนกได้โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น ค าถามระดับต้น 
ค าถามระดับสูง ค าถามแบบเปิด ค าถามแบบปิด แต่ถ้าใช้การแบ่งประเภทของค าถามตามระดับขั้น
ของการใช้ความคิดในพุทธิพิสัย ตามแนวคิดของ Bloom จะได้ 6 ประเภท เรียงล าดับการคิดต่ าสูงจะ
ได้ดังนี้ 1) ถามความจ า 2) ถามความเข้าใจ 3) ถามการน าไปใช้ 4) ถามการวิเคราะห์ 5) ถามการ
สังเคราะห์ และ 6) ถามการประเมินค่า ซึ่งค าถามแต่ละประเภทดังกล่าวสามารถอธิบายลักษณะและ
ยกตัวอย่างประกอบได้ ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างค าถามตามระดับขั้นของการใช้ความคิดด้านพุทธิพิสัย ตามแนวคิดของ Bloom 
ที่มา: อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) 
 

ประเภทค าถาม ค านิยาม ตัวอย่างค าถาม 
1. ถามความรู้ ค าถามที่มีค าตอบแน่นอน ถาม

เนื้อหาเก่ียวกับข้อเท็จจริง ค า
จ ากัดความ ค านิยาม ค าศัพท์ 
กฎ ทฤษฎี ถามเกี่ยวกับ ใคร 
(who) ท าอะไร (what) เมื่อไร 
(when) ที่ไหน (where) 
รวมทั้งใช่หรือไม่ 

1. บริเวณใดที่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปี 
2. สุนทรภู่เป็นกวีเอกในสมัยใด 
3. การเลี้ยงหอยมุกของประเทศญี่ปุ่นอยู่
บริเวณใด 
4. ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือใคร 
5. ช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุมอยู่ระหว่างเดือนใด 

2. ถามความเข้าใจ ค าถามที่ต้องใช้ความรู้ความจ า
มาประกอบเพ่ืออธิบายด้วยค า
ถูกของตนเอง เป็นค าถามที่สูง
กว่าความรู้ 

1. ท าไมประชาชนในภาคต่างๆ จึงมีอาชีพ
ต่างกัน 
2. “ไม่งอมืองอเท้า” หมายความว่าอย่างไร 
3. ท าไมชาวประมงจึงออกหาปลาเวลา
กลางคืนแล้วกลับมาเวลาเช้า 
4. เพราะเหตุใดฝนจึงไม่ตกต้องตามฤดูกาล 

3. ถามการน าไปใช้ ค าถามที่น าความรู้และความ
เข้าใจไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ 

1. นักเรียนจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
โดยวิธีใดบ้าง 
2. ถ้านักเรียนพบเพ่ือนถูกรถมอเตอร์ไชค์
ชน นักเรียนจะช่วยเพื่ออย่างไรบ้าง 
3. นักเรียนจะใช้ค า “ขอโทษ” ในโอกาส
ใดบ้าง 
4. ถ้าเธอจะซื้อของลดราคา ควรดูฉลาก
สินค้าให้รอบตอบอย่างไรบ้าง 

4. ถามการวิเคราะห์ ค าถามทีใ่ห้จ าแนกแยกแยะ
เรื่องราวต่างๆ ว่าประกอบด้วย
ส่วนย่อยอะไรบ้าง โดยอาศัย
หลักการ กฎ ทฤษฎี ที่มาของ
เรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้น 

1. การกระท าของตัวละครเอกในเรื่อง เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอย่างไรบ้าง 
2. เพราะเหตุใดการจราจรในกรุงเทพฯ จึง
ติดขัดมากเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
3. การปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลชุด
ปัจจุบันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรบ้าง 
4. มีสาเหตุใดบ้างที่ท าให้ชาวต่างชาตินิยม
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
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ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างค าถามตามระดับขั้นของการใช้ความคิดด้านพุทธิพิสัย ตามแนวคิดของ Bloom 
ที่มา: อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) (ต่อ) 
 

ประเภทค าถาม ค านิยาม ตัวอย่างค าถาม 
5. ถามการ
สังเคราะห์ 

ค าถามที่ใช้กระบวนการคิด
เพ่ือสรุปความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลย่อยๆ ขึ้นเป็น
หลักการหรือแนวคิดใหม่ 

1. จากการอภิปราย จงสรุปสาเหตุการเพ่ิม
จ านวนประชากรอย่างรวดเร็วของประเทศไทย 
2. นวนิยามเรื่องนี้ให้ข้อคิดโดยสรุปในด้าน
ใดบ้าง 
3. นักเรียนจะมีวิธีป้องกันตนให้พ้นจากสิ่งเสพ
ติด สรุปได้ก่ีวิธี อะไรบ้าง 

6. ถามการ
ประเมินค่า 

ค าถามที่ให้ผู้เรียนตีคุณค่า
โดยใช้ความรู้ ความรู้สึก 
ความคิดเห็น ในการก าหนด
เกณฑ์เพ่ือประเมินค่าสิ่ง
เหล่านั้น 

1. การชมละครโทรทัศน์กับการอ่านหนังสือนว
นิยามเรื่องเดียวกัน นักเรียนคิดว่าแบบใดดีกว่า
กัน เพราะเหตุใด 
2. คนญี่ปุ่นกับคนจีนมีความดีเด่นในด้านใด
เหมือนกันบ้าง 
3. นักเรียนชอบกีฬาชนิดใดมากท่ีสุด เพราะเหตุ
ใด 
4. ถ้าใครเลือกระหว่างการโดยสารรถไฟไป
เชียงใหม่กับการไปโดยรถยนต์ นักเรียนจะเลือก
วิธีใด เพราะเหตุใด 

 

   จากประเภทค าถามดังกล่าวมา เห็นได้ว่า การถามค าถามระดับสูง ได้แก่ การถามการ
น าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า เป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
คิดอย่างมีเหตุผล และคิดน าไปใช้ได้ดี ครูผู้สอนจึงควรใช้ค าถามประเภทนี้ให้มาก 
   5.4.2 ค าถามแบบปิดและค าถามแบบเปิด 
    ถ้าพิจารณาจากลักษณะของค าตอบ จะสามารถแบ่งประเภทของค าถามได้ 2 
ประเภท คือ ค าถามแบบปิด และค าถามแบบเปิด 
    5.4.2.1 ค าถามแบบปิด เป็นค าถามที่มีค าตอบเพียงอย่างเดียว หรือให้เลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง เหมาะสมส าหรับข้อมูลเนื้อหาสาระที่เป็นความรู้ ลักษณะค าถามมักใช้ค าว่า อะไร 
ที่ไหน เมื่อไร ใคร ใช่หรือไม่ เป็นต้น เช่น ประเทศไทยมีประชากรก่ีล้านคน สุนทรภู่เกิดเมื่อไร ผลงาน
ของสุนทรภู่มีอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย เป็นต้น 
    5.4.2.2 ค าถามแบบเปิด เป็นค าถามที่มีค าตอบหลายอย่าง ผู้ตอบต้องใช้ความรู้
ผนวกความคิดให้เหตุผลประกอบการอธิบาย ลักษณะของค าถามจะใช้ค าว่าท าไม เพราะเหตุใด 
(why) อย่างไร (how) ถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไร เป็นต้น เช่น ท าไมน้ าทะเลจึงเค็ม เพราะ
เหตุใดหนังสือเล่มนี้จึงได้รับรางวัล นักเรียนคิดว่าตัวละครใดเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นต้น 
    จากประเภทของค าถามท้ัง 2 แบบ ข้างต้น ครูผู้สอนควรค าถามแบบเปิดให้
มากกว่าแบบปิดเพ่ือเป็นการพัฒนาความคิดของนักเรียนได้ดี 
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  5.5 เทคนิคการใช้ค าถาม 
   การถามค าถามมีประโยชน์ต่อผู้เรียนดังกล่าวมาแล้ว ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี
หรือไม่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการถามค าถามของครูผู้สอนเป็นส าคัญประการหนึ่ง ถ้าครูผู้สอนมี
ทักษะและเทคนิคในการถามค าถามจะท าให้การเรียนการสอนมีคุณค่า เทคนิคในการถามค าถามอาจ
สรุปได้ ดังนี้ 
   5.5.1 ควรถามค าถามก่อนแล้วจึงเรียกชื่อผู้เรียนให้ตอบ เพราะการเรียกชื่อก่อนจะท า
ให้เด็กคนอ่ืนๆ ที่ไม่ถูกเรียกชื่อขาดความสนใจได้ 
   5.5.2 เว้นช่วงเวลาหลังจากถามจบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการตอบ 
โดยเฉพาะการถามเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและเหตุผล ควรจะต้องใช้เวลาในการคิดพอสมควร การ
รีบเร่งเกินไปอาจท าให้ผู้เรียนรู้สึกอึดอัดและเบื่อ รวมทั้งอาจไม่ท าให้ผู้เรียนแสดงความคิดอันเฉียบคม
ของตัวเขาออกมาได้ 
   5.5.3 เปลี่ยนค าถามหรือค าพูดใหม่ถ้าผู้เรียนยังตอบไม่ได้ 
   5.5.4 แสดงการยอมรับค าตอบและค าถามของผู้เรียนโดนไม่ต้องพูด อาจใช้ท่าทาง
ประกอบก็ได้ เช่น ยิ้ม พยักหน้า เป็นต้น 
   5.5.5 ถามผู้เรียนทั้งชั้นโดยไม่เจาะจงเฉพาะคนใดคนหนึ่ง 
   5.5.6 พยายามให้ผู้เรียนตอบในลักษณะที่พูดกับเพ่ือนทั้งชั้น ไม่ใช่พูดกับผู้สอนเพียงคนเดียว 
   5.5.7 ให้การเสริมแรงเมื่อผู้เรียนตอบเสร็จแล้ว และถ้าตอบไม่ได้หรือตอบผิดก็ไม่ควร
จะดุว่า แต่ควรหายุทธวิธีอ่ืนๆ ในการให้เขาพบค าตอบด้วยตนเองหรือจากเพ่ือนๆ ด้วยกันเอง 
   5.5.8 ไม่แนะแนวทางหรือค าตอบให้ทันทีหลังจากถาม จนกว่าเด็กจะไม่สามารถตอบ
ได้จึงจะใช้ค าถามแนะทีละน้อยทีละน้อย 
   5.5.9 การถามค าถามควรใช้น้ าเสียงเร้าใจผู้ตอบ เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากตอบ
มากขึ้น 
   5.5.10 ขณะที่ผู้ตอบหยุดคิดหรือลังเลในการที่จะตอบออกไป ครูควรให้ก าลังใจ
ส่งเสริม ไม่ควรคาดคั้นค าตอบหรือแสดงความเบื่อหน่วยหรือเรียกผู้อ่ืนตอบแทน เพราะจะท าให้
ผู้เรียนเสียก าลังใจ 
   5.5.11 ในการตอบค าถามหนึ่งๆ ครูผู้สอนไม่ควรคิดว่าต้องให้เด็กคนเดียวตอบค าถามนั้น 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหลายๆ คนได้ตอบ เพราะจะเป็นการกระจายความคิดและท าให้มีข้อสรุปที่ดี 
   5.5.12 ในการตอบค าถามของผู้เรียนอาจได้ค าตอบที่ไม่ต้องกับข้อเท็จจริง หรือไม่ค่อย
มีเหตุผลนัก ครูผู้สอนควรหาวิธีที่จะท าให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถหาค าตอบที่ถูกต้องได้ ไม่ควร
ปล่อยให้ผู้เรียนเข้าใจผิดๆ ต่อไป โอยอาจถามค าถามใหม่หรืออธิบายเพ่ิมเติม 
   5.5.13 คุณค่าของการสอนโดยใช้ค าถามจะหมดไป ถ้าครูผู้สอนเป็นผู้ถามเองตอบเอง 
หรือถามค าถามในลักษณะที่ทบทวนความจ าผู้เรียนมากเกินไป 
   5.5.14 สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วม
ในการตอบค าถาม 
   5.5.15 ในการตอบค าถามหนึ่งๆ ควรให้ผู้เรียนช่วยกันหาค าตอบในหลายๆ แนว  
ไม่ควรจ ากัดเฉพาะค าตอบเดียว 
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  5.6 ข้อควรค านึงในการถามค าถาม 
   5.6.1 เป็นค าถามที่ตรงประเด็น ควรถามให้เฉพาะเจาะจง กระชับและชัดเจน 
   5.6.2 ใช้ภาษาง่ายแก่การเข้าใจ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ตรงกับวามต้องการของผู้สอน 
   5.6.3 ถ้าผู้เรียนตอบค าถามถูก ควรมีการเสริมก าลังใจ และถ้าตอบไม่ถูกควรเสริมแรง
กระตุ้นให้พยายามต่อไป 
   5.6.4 ถ้าไม่มีค าตอบ ควรถามใหม่ ใช้ค าถามที่ง่ายขึ้น หรืออธิบายขยายความ ท าให้
ผู้เรียนได้แนวทางในการตอบ 
   5.6.5 ใช้ค าถามให้สอดคล้องกับเนื้อหา วัย สติปัญญา ของผู้เรียน 
   5.6.6 ควรกระตุ้นผู้เรียนที่ไม่สนใจตอบค าถามให้มีส่วนร่วมในการคิดตอบด้วย 
   5.6.7 ใช้ค าถามให้กลมกลืนกันไปในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการเรียนการสอน เป็น
การถามที่ถูกจังหวะและโอกาส 

 6. ทักษะการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย 
  6.1 ความหมาย 
   การใช้วาจากิริยาท่าทางเป็นพฤติกรรมการแสดงออกท่ีส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้มีอาชีพ
ครู ครู คือ ผู้อบรม สั่ง และสอนผู้เรียนซึ่งจ าเป็นต้องใช้การพูด การอธิบาย การแสดงออทางสีหน้า
ท่าทางประกอบการพูด ดังนั้น ครูที่มีทักษะในการใช้วาจากิริยาท่าทางก็จะมีความสามารถในการพูด 
การใช้น้ าเสียง ใช้จังหวะ ประกอบกับการใช้กิริยาท่าทาง ชวนให้สนใจ สื่อความเข้าใจได้กระจ่าง
ชัดเจน เหมาะสม ไม่เคอะเขิน และเหมาะกับบุคลิกภาพของผู้เป็นครู ถ้าครูมีทักษะการใช้วาจากิริยา
ท่าทางจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้ดี 
   เทคนิคการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย หมายถึง กลวิธีในการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้ค าพูด การเคลื่อนไหวของมือ การแสดงออกทางใบหน้า ดวงตา 
รวมทั้งส่วนอื่นๆ ของร่างกายที่เหมาะสม ท าให้สามารถสื่อความหมายไปยังนักเรียนตรงตามเนื้อหา
สาระของบทเรียน 
  6.2 วัตถุประสงค์ 
   6.2.1 เพื่อวางท่าทางประกอบกรสอนให้ดีอย่างเหมาะสม 
   6.2.2 เพื่อให้เคลื่อนไหวและเปลี่ยนอิริยาบถได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นสง่า 
   6.2.3 เพ่ือให้ใช้มือและแขนประกอบการอธิบายได้ถูกจังหวะและเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
   6.2.4 เพื่อให้การแสดงออกทางสีหน้าเขากับบทเรียนและสถานการณ์ได้ดี 
   6.2.5 เพื่อให้สามารถใช้วาจา น้ าเสียงเน้นหนักเบาได้ถูกต้องกับจังหวะและเรื่อง 
   6.2.6 เพื่อให้สามารถน าทักษะการใช้วาจา กิริยา ท่าทางประกอบการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   6.2.7 เพื่อให้มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู 
  6.3 ประโยชน์ของการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย 
   6.3.1 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเคารพศรัทธา และเกิดเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอน เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะช่วยกิจกรรมท าให้ปัญหาความไม่สนใจเรียนหมดไป 
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   6.3.2 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนอย่างกระจ่างแจ้ง เพราะครูมี
ความสามารถในการอธิบายบทเรียนหรือมอบหมายงานต่างๆ ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดี อันเป็นผลให้ผู้เรียน
สนใจและพอใจในการเรียนวิชานั้น 
   6.3.3 ช่วยให้การควบคุมชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ เพราะนักเรียนยอมรับครูผู้สอน เมื่อ
ครูผู้สอนอบรมอย่างไรย่อมเชื่อฟังและปฏิบัติตาม 
  6.4 เทคนิคการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย 
   เทคนิคการใช้วาจากิริยาท่าทางและสื่อความหมาย ประกอบด้วยพฤติกรรม ดังนี้ 
   6.4.1 การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
    1) พฤติกรรมที่ดีในการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
     1.1) เดินดูให้ทั่วขณะคุมชั้นเรียน หรือให้งานผู้เรียนท า 
     1.2) เดินเข้าใกล้ผู้เรียน เมื่อเห็นผู้เรียนไม่สนใจเรียน 
     1.3) เดินอย่างสง่า ไม่ช้าหรือเร็วเกินไปจนลุกลนระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
     1.4) เปลี่ยนที่ยืนขณะอธิบาย 
    2) พฤติกรรมที่ไม่ดีในการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
     2.1) เดินวนเวียนหน้าชั้นจนนักเรียนเวียนศีรษะ 
     2.2) เดินช้า อ้อยอ่ิง 
     2.3) เดินเอามือล้วงกระเป๋าแบบนักเลงโต 
     2.4) เดินกระแอม กระได ตลอดเวลา 
     2.5) ยืนเกาะอยู่กับท่ีตลอดเวลา 
     2.6) ยืนเขย่าขาไปมาอยู่ตลอดเวลา 
     2.7) ยืน – เดิน แคะขี้ตาขณะสอน 
     2.8) ชอบสะบัดผม เสยผม ปัดผม เกาผม 
     2.9) จับจมูก ไชจมูก แคะน้ ามูก 
     2.10) ปัดมือไปมาตลอดเวลาขณะยืนสอน 
     2.11) เคาะหรือหักชอล์กเล่น หรือโยนชอล์กไปที่กระดานเมื่อเขียนเสร็จ 
     2.12) ใช้ชอล์กเขียนบนโต๊ะครู หรือโต๊ะนักรเยนขณะสอน 
     2.13) บี้นิ้วมือไปมาตลอดเวลา 
     2.14) เล่นหรือบิดของต่างๆ ขณะสอน เช่น กระดาษ สมุด ฯลฯ 
     2.15) ขยับกางเกง หรือเสื้อผ้าขณะสอน 
     2.16) ท่าทางไม่สุภาพ เช่น หยิบขอบสูงหรือก้มเก็บของโดยไม่ระมัดระวังถึง
การแต่งกาย 
     2.17) ท่าทางเอียงอาย เช่น ไม่สบตาผู้เรียน ฯลฯ 
     2.18) มีกิริยาท่าทางรีบเร่งลุกลนในขณะสอน 
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   6.4.2 การใช้มือและแขน 
    1) พฤติกรรมที่ดีของการใช้มือและแขนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน มีดังนี้ 
     1.1) ใช้มือส่งสัญญาณ เช่น กวักมือเรียก โบกให้ถอย ปรบมือ แสดงความ
ยินดี ชมเชย 
     1.2) ครูใช้นิ้วแตะริมฝีปาก เพื่อให้นักเรียนเงียบ 
     1.3) เคาะโต๊ะเบาๆ เมื่อนักเรียนใจลอย 
     1.4) ใช้นิ้วแตะที่ขมับ ในเชิงใช้ความคิด 
     1.5) แต่ไหล่นักเรียนเบาๆ เมื่อนักเรียนเหม่อลอย 
     1.6) เคาะโต๊ะเบาๆ เพ่ือเรียกความสนใจในบางโอกาส 
     1.7) กอดอกขณะรอให้นักเรียนคิดหาค าตอบ 
     1.8) ใช้มือประกอบท่าทางตามเนื้อเรื่อง ตามระดับเสียง ตามจังหวะ ฯลฯ 
    2) พฤติกรรมที่ไม่ดีของการใช้มือและแขนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน มีดังนี้ 
     2.1) ใช้นิ้วหรือมือลบกระดาน 
     2.2) ตบ หรือใช้ไม้ฟาดโต๊ะแรงๆ 
     2.3) ผลักนักเรียนให้ถอยห่าง 
     2.4) ใช้ศอกกระทุ้งนักเรียน 
     2.5) ตบศีรษะผู้เรียนแรงๆ 
     2.6) เขย่าหรือหักชอล์กตลอดเวลา 
     2.7) โยนสิ่งของให้นักเรียนรับ 
     2.8) ขยับเก้าอ้ีไปมาอยู่เสมอ 
     2.9) เท้าเอวเมื่อไม่พอใจ 
     2.10) แกะ เกา ส่วนต่างๆ ขณะก าลังสอน 
     2.11) ดึงกระโปรงหรือกางเกงเวลาสอน 
     2.12) ทุบศีรษะตนเองเมื่อไม่ถูกใจ หรือคิดไม่ออก 
     2.13) หักนิ้วมือเล่นให้เกิดเสียงดัง 
     2.14) ชอบถูมือไปมาขณะอธิบาย หรือเอาหัวแม่มือใส่ที่ขอบกางเกง 
   6.4.3 การแสดงออกทางสีหน้า สายตา 
    1) พฤติกรรมที่ดีของการแสดงออกทางสีหน้า สายตา มีดังนี้ 
     1.1) ยิ้มพร้อมพยักหน้ารับเมื่อผู้เรียนท าความเคารพหรือขอโทษ หรือขอบคุณ 
     1.2) เมื่อผู้เรียนตอบค าถามหรือข้อคิดเห็นที่ขบขัน ครูควรมีอารมณ์ร่วมด้วย 
     1.3) เมื่อผู้เรียนตอบนอกลู่นอกทาง ควรแสดงสีหน้าเฉยหรือนิ่ง 
     1.4) เมื่อผู้เรียนตอบถูกต้องหรือแสดงความคิดเห็นที่ดี ครูผู้สอนควรพยัก
หน้าพร้อมกับยิ้ม 
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     1.5) เมื่อผู้เรียนตอบผิด ครูผู้สอนควรส่วนหน้าพร้อมๆ กับยิ้มน้อยๆ เพ่ือมิ
ให้ผู้เรียนเสียก าลังใจ 
     1.6) ขณะสอนควรมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส 
     1.7) แสดงสีหน้าตั้งใจฟังขณะผู้เรียนถาม ตอบ หรือแสดงความคิดเห็น 
     1.8) แสดงสีหน้าประกอบให้เหมาะสมกับบทเรียนนั้น 
     1.9) ใช้สายตากวาดไปให้ทั่วห้อง และประสานสายตากับผู้เรียน 
    2) พฤติกรรมที่ไม่ดีของการแสดงออกทางสีหน้า ใบหน้า สายตา มีดังนี้ 
     2.1) สีหน้าบึ้งตึง เคร่งเครียด เย็นชา เมื่อเดินเข้าห้องสอน 
     2.2) เมื่อผู้เรียนตอบผิด ครูแสดงสีหน้าไม่พอใจหรือยิ้มเยาะหยันหรือท าท่า
ล้อเลียน 
     2.3) มองนักเรียนด้วยหางตา มองตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า 
     2.4) แสดงสีหน้าร าคาญเมื่อนักเรียนถาม 
     2.5) ไม่เก็บความรู้สึก เช่น หน้างอ เม้มริมฝีปาก หน้าบึ้ง เมื่อโกรธนักเรียน 
หรือแสดงความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่าย 
     2.6) แสดงสีหน้าเฉยเมยเมื่อผู้เรียนมีไมตรีจิตด้วย เช่น ทักทายหรือท าความ
เคารพ 
     2.7) ท าตาหวานกรุ้มกริ่มกับผู้เรียน หาวอย่างเปิดเผย 
     2.8) แลบลิ้นออกเลียริมฝีปากเสมอ 
     2.9) พูดไปหัวเราะไปอย่างไม่มีเหตุผล หรืออย่างไม่สมควร 
     2.10) ชอบระบายความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยทางสีหน้าเป็นประจ า 
     2.11) ดูนาฬิกาบ่อยๆ จนเป็นที่สังเกตได้ 
   6.4.4 การวางท่าทางและการทรงตัวขณะที่การจัดการเรียนการสอน 
    1) พฤติกรรมที่ดีของการวางท่าทางและการทรงตัวขณะที่การจัดการเรียน 
การสอน มีดังนี ้
     1.1) ไม่วางเท้าสบายเกินไป หรือตึงเครียดมากเกินไป 
     1.2) เท้าทั้งสองข้างอยู่ห่างกันพอสมควร 
     1.3) มีความเป็นตัวของตัวเอง 
    2) พฤติกรรมที่ไม่ดีของการวางท่าทางและการทรงตัวขณะที่การจัดการเรียน
การสอน มีดังนี ้
     2.1) ตังงอ หลังโกง ท้องป่อง 
     2.2) ยืนเกร็ง ยืนไหล่เอียงไปข้างหนึ่งหรือไหล่ห่อ 
     2.3) ยืนพิงกระดานด า และกระดิกเท้า 
     2.4) ยืนมองเพดาน หรือมองไปนอกห้องตลอดเวลา 
     2.5) ยืนที่โต๊ะครูผู้สอน ถอดร้องเท้าเข้าออกตลอดเวลา 
     2.6) ยืนชิดโต๊ะผู้เรียนมากเกินไปขณะอธิบาย 
     2.7) นั่งหลับเวลาผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
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     2.8) นั่งบนโต๊ะผู้เรียนหรือโต๊ะครูผู้สอน 
     2.9) นั่งเขย่าเท้า 
     2.10) จับเนคไทเล่นไปมาขณะก าลังอธิบาย 
     2.11) ท าท่าทางเหมือนไม่มีชีวิต จิตใจ อ่อนเพลีย 
     2.12) ท่าทางแสดงตนเหมือผู้เรียน เช่น เท้าสะเอว เอามือชี้กราด ฯลฯ 
   6.4.5 การใช้น้ าเสียง 
    1) พฤติกรรมที่ดีของการใช้น้ าเสียงขณะที่การจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
     1.1) เสียงดังฟังชัด 
     1.2) ออกเสียง ร/ล และควบกล้ าถูกต้อง 
     1.3) น้ าเสียงมีเสียงสูง ต่ า ตามเนื้อหาที่สอน 
     1.4) เน้นเสียงพอสมควร 
     1.5) มีหางเสียงพอสมควร 
     1.6) ใช้ค าสุภาพนุ่มนวลไพเราะ 
     1.7) ใช้ภาษาพูดกับผู้เรียนได้เหมาะสม 
     1.8) ใช้น้ าเสียงแสดงอารมณ์ได้ดี 
     1.9) ใช้ถ้อยค าถูกต้องตามความนิยม 
     1.10) น้ าเสียงแจ่มใส นุ่มนวลชวนฟัง 
     1.11) เสียงที่พูดนั้นเข้ากับกาลเทศะ 
    2) พฤติกรรมที่ไม่ดีของการใช้น้ าเสียงขณะที่การจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
     2.1) เสียงค่อยเกินไปจนผู้เรียนไม่ได้ยินทั่วห้อง ขาดความหนักแน่น 
     2.2) ส าเนียงไม่ชัดเจน เสียงเหน่อ 
     2.3) พูดเสียงกระแทกดุดัน กระโชกโฮกฮาก เสียงแข็งกระด้าง หรือตวาด
นักเรียน 
     2.4) พูดเสียงระดับเดียวกันตลอด ไม่มีการเปลี่ยนระดับเสียง 
     2.5) พูดเร็วมากเกินไปจนนักเรียนฟังไม่ทัน 
     2.6) พูดจากหยาบคายไม่สุภาพ พูดเสียดสีประชดประชัน สบถให้นักเรียน
ฟังเมื่อไม่สบอารมณ์ 
     2.7) ออกเสียงควบกล้ าตัว ร/ล ไม่ชัด 
     2.8) เสียงดังจนเกนไปจนเกือบจะเป็นตะโกน 
     2.9) พูดติดๆ ขัดๆ เหมือนคนติดอ่าง เสียงสั่นเครือเพราะประหม่าไม่ม่ันใจตนเอง 
     2.10) ใช้ภาษาเขียนมาพูดกับผู้เรียนเหมือนท่องมาสอน 
     2.11) พูดไม่มีจังหวะหยุด หรือบางทีหยุดนานเกินไป 
     2.12) พูดเสียงสูงเกินไป และต่ าจนเกินไป 
   6.4.6 การแต่งกาย 
    1) ลักษณะของการแต่งกายท่ีเหมาะสมขณะที่การจัดการเรียนการสอน มีดังนี ้
     1.1) เสื้อผ้าสุภาพเรียบร้อยตามสมัยนิยม 
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     1.2) เสื้อผ้าสะอาด ไม่ยับยู่ยี่ 
     1.3) เสื้อผ้าไม่รัดรูป ไม่คับ กระโปรงไม่สั้น 
     1.4) ไม่สวมเครื่องประดับแวววาวมากเกินไป 
     1.5) แต่งหน้าและผมแต่พอสมควร ฯลฯ 
    2) ลักษณะของการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมขณะที่การจัดการเรียนการสอน มีดังนี้ 
     2.1) สวมเสื้อผ้าที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น 
     2.2) สวมเสื้อผ้าที่ไม่รีด หรือรีดไม่เรียบ 
     2.3) ปล่อยชายเสื้อให้หลุดลุ่ยจากกระโปรงหรือกางเกง 
     2.4) สวมเสื้อผ้าคอกว้างมากเกินไป 
     2.5) สวมเสื้อผ้าที่คับหรือหลวมมากเกินไป 
     2.6) สวมเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมกับวัย 
     2.7) ใส่เครื่องประดับแวววาวมากเกินไป 
     2.8) สวมรองเท้าไม่สุภาพเข้าสอน เช่น รองเท้าแตะ รองเท้าสีฉูดฉาด 
รองเท้าที่สกปรก ฯลฯ 
     2.9) กระเป๋าถือมีลวดลายและสีฉูดฉาด ไม่สุภาพ ฯลฯ 
     2.10) ใช้เครื่องส าอางมากเกินไป 
 7. ทักษะการเล่าเรื่อง 
  7.1 ความหมาย 
   การเล่าเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมที่ครูต้องพูดมากกว่าสอนแบบอ่ืนๆ ฉะนั้นถ้าครู
พูดไม่ควรฟัง คือไม่มีการเน้นน้ าเสียงเบาให้ถูกจังหวะ พูดรัวและพูดเร็ว พูดไม่ค่อนชัด ไม่มีสิ่งเร้าอ่ืน
ประกอบในการพูด หรือพูดสับสนไม่เรียงล าดับเนื้อเรื่อง ย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายที่จะฟัง 
หรือฟังแล้วไม่สามาระเข้าใจได้ ดังนั้นครูควรมีทักษะการเล่าเรื่องเพ่ือให้ผู้เรียนสนใจติดตามเรื่องที่
บรรยายหรือเล่า เข้าใจสาระที่ฟังจากครูผู้สอนและจับใจความส าคัญได้ (ประดินันท์ อุปรมัย, 2540) 
   ความหมายของค าว่า “เล่า” ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 
หมายถึง พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง เช่น เล่าเรื่อง 
   เทคนิคการเล่าเรื่อง หมายถึง กลวิธีที่ครูน าเอาเรื่องราวต่างๆ ที่ในอดีต เช่น เรื่อง
ประวัติศาสตร์ พงศาวดาร เทพนิยา นิทาน เรื่องสั้น หรือประสบการณ์บางอย่างที่ครูได้รับมาเล่าหรือ
พูดให้นักเรียนฟัง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเหตุการณ์ บุคคลหรือลักษณะนิสัยบางอย่างของตัว
บุคคลในเรื่องเนื้อหาของเรื่องที่น ามาเล่า รวมทั้งเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ต้องการ เช่น เพ่ือให้
วิเคราะห์ ให้ประเมิน เพื่อให้คติ เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและเพลิดเพลิน เป็นต้น 
  7.2 วัตถุประสงค์ 
   การเล่าเรื่องมีวัตถุประสงค์ท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน  และครูผู้สอนสามารถสอดแทรกคุณธรรมไปในเรื่องที่เพ่ือพัฒนาคุณธรรมของ
นักเรียนได้อีกด้วย 
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  7.3 ประโยชน์ของการเล่าเรื่อง 
   การเล่าเรื่องช่วยให้การเรียนการสอนมีสีสัน มีชีวิตชีวา บุคคลโดยทั่วไปชอบฟังการเล่า
เรื่องโดยเฉพาะเมื่อผู้เล่าสามารถเล่าเรื่องให้ชวนน่าติดตามและมีอารมณ์ขันแทรกตลอดเรื่องที่เล่า 
ผู้เรียนก็เช่นเดียวกันมักชอบให้ครูผู้สอนเล่าเรื่อง ประโยชน์ของการเล่าเรื่องนั้นมีมากมายหลาย
ประการ ดังนี้ 
    7.3.1 ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ข้อมูล หรือรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ 
    7.3.2 ช่วยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน ผู้เรียนจะเกิดเจตคติดี
ที่ต่อครูผู้สอน 
    7.3.3 ช่วยเพิ่มความรู้ทางภาษา และช่วยฝึกทักษะทางภาษาแก่ผู้เรียน ทั้งด้านการ
ฟังและการพูด 
    7.3.4 ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ถ้าครูมีเทคนิคในการเล่าเรื่องจะช่วยผ่อนคลายความ
ตึงเครียด ท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
    7.3.5 ช่วยเสริมลักษณะนิสัยและคุณธรรมอันดีงามได้ ถ้าครูน าเรื่องที่แฝงคติ ข้อคิด 
ปรัชญามาเล่าให้ฟัง ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากเนื้อเรื่องโดยไม่รู้ตัว 
    7.3.6 ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนตื่นตัวและสนใจเรียนมากข้ึน 
    7.3.7 ช่วยเสริมจนิตนาการให้แก่ผู้เรียน ครูผูส้อนอาจใหผ้้เรียนวาดภาพตามความนึกคิด 
  7.4 หลักการเลือกเรื่องท่ีจะเล่า 
   การพิจารณาเลือกเรื่องที่จะเล่าให้กับผู้เรียนเพ่ือประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น 
มีข้อควรพิจารณาหลาย ได้แก่ 
   7.4.1 ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกับวัย สติปัญญา 
ความสามารถและพ้ืนความรู้ของผู้เรียน 
   7.4.2 ควรเป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อพัฒนาการทางสติปัญญา ทางศีลธรรมจรรยา การใช้
ภาษาและส่งเสริมให้เกิดเจตคติที่ดีงาม 
   7.4.3 ควรมีเรื่องหลายๆ ประเภทไม่ซ้ ากัน เรื่องไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป และมีสับสนวกวน 
   7.4.4 เรื่องที่น ามาเล่าควรสนุกสนาน เร้าความสนใจ เป็นเรื่องที่สุภาพ มีคติพจน์แฝงอยู่ 
   7.4.5 ไม่ควรเลือกเรื่องที่ท าให้นักเรียนเสียสุขภาพจิต เช่น เรื่องท่ีน่าหวาดกลัว และไม่
ควรเลือกเรื่องเพ้อฝัน ขาดเหตุผล เพราะจ าท าให้ผู้เรียนหลงเชื่องมงาย 
  7.5 การเตรียมตัวในการเล่าเรื่อง 
   ทักษะการเล่าเรื่องเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และบุคลิกและท่าทางของผู้เล่า
เป็นอย่างมาก เพ่ือนของเราบางคนเมื่อเขาเล่าเรื่องตลกเพ่ือนๆ ก็หัวเราะกันมาก ในขณะที่เพ่ือนอีก
คนหนึ่งเล่าเรื่องเดียวกันผลปรากฏว่าเพ่ือนๆ ที่หัวเราะมีจ านวนน้อยกว่า คนที่มีทักษะในการเล่าเรื่อง
ที่ดีดูเหมือนกับว่ามีพรสวรรค์ในทักษะนี้ อย่างไรก็ตามหากครูได้ฝึกฝนและเตรียมตัวดี ทักษะการเล่า
เรื่องของครูก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ ในการเล่าเรื่อง มีสิ่งที่ต้องค านึงถึงหลายประการ ได้แก่ 
   7.5.1 ศึกษาหลักการในการเล่าเรื่อง 
   7.5.2 เลือกเรื่องที่น่าสนใจ 
   7.5.3 ศึกษาเรื่องที่เลือกให้เข้าใจ จับใจความส าคัญและข้อคิดของเรื่องให้ได้ 
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   7.5.4 เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการเล่าเรื่อง 
   7.5.5 ถ้าเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนแต่งขึ้นมาเอง ควรจะปรับปรุงภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสมกับ
ผู้ฟังและควรตั้งจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน รวมทั้งเนื้อหาที่ไม่สับสนและควรมีคติสอดแทรก 
   7.5.6 ควรล าดับเรื่องให้สัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นจนจบ 
   7.5.7 ควรจดเนื้อหาอย่างย่อๆ และพยายามหาข้อปลีกย่อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
เช่น ยกตัวอย่างประกอบ 
   7.5.8 ท าความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ยาก 
   7.5.9 ฝึกเล่าเรื่องลงในเทปบันทึกเสียง และเปิดฟังเพ่ือหาข้อบกพร่องไว้แก้ไข 
  7.6 เทคนิคการการเล่าเรื่อง 
   7.6.1 การเริ่มต้นเล่าเรื่อง 
    1) ควรสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน 
    2) ก าหนดเวลาให้เหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป  
    3) เนื้อเรื่องตอนเริ่มต้นและตอนต่อไปควรมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
    4) บทน าเรื่องไม่ควรยาวเกินไป 
   7.6.2 วิธีการเล่าเรื่อง 
    1) เรียงล าดับของการเล่าเรื่อง ไม่ข้ามไปข้ามมา จนท าให้เกิดความสับสน 
    2) เน้นตอนส าคัญของเรื่องให้ชัดเจน ไม่ยาว จนท าให้ผู้ฟังเบื่อหน่วย 
    3) อย่าอธิบายตอนใดตอนหนึ่งมากจนเกินไปจนท าให้เนื้อเรื่องขาดความ
สนุกสนาน 
    4) ควรเน้นความส าคัญของเรื่อง ส่วนตัวประกอบไม่ควรเน้นมากเพราะจะท าให้
ตัวเอกหมดความหมาย 
    5) ใช้สื่อประกอบการเล่าให้น่าสนใจ เช่น ภาพ หนังสือนิทาน หุ่นถุงกระดาษ 
หุ่นมือ หน้ากาก 
   7.6.3 การใช้ถ้อยค า – น้ าเสียง 
    1) ใช้ถ้อยค า ส านวน ที่สุภาพไม่หยาบคาย หรือให้ความหมายหลายแง่หลายมุม 
    2) ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็ก ไม่ใช้ศัพท์หรือส านวนที่สูงจนเกินไปจนยากแก่
ความเข้าใจ 
    3) เสียงดัง ฟังชัดเจน ได้ยินอย่างทั่วถึง 
    4) ใช้เสียงสูง – ต่ า หรือน้ าเสียงที่เหมาะสมกับบรรยากาศของเรื่อง เช่น เสียง
แสดงความเศร้าโศก ดีใจ หรืออ่ืนๆ 
    5) เน้นเสียงหนัก – เบา ตามโอกาส ไม่เป็นเสียงระดับเดียวกันตลอดเวลา 
   7.6.4 บุคลิกภาพของผู้เล่าเรื่อง 
    1) แสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสม 
    2) แสดงสีหน้า ดวงตา เพื่อแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 
    3) อย่างพูดไปหัวเราะไป หรือหัวเราะก่อนคนฟัง 
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   7.6.5 สรุป 
    1) บทสรุปได้เฉลยปมปัญหาต่างๆ ที่ผูกมาในเนื้อเรื่องตอนต้น 
    2) ใช้เวลาสรุปได้พอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป 
    3) สรุปได้อย่างเรียกจุดสนใจของผู้เรียนได้ดี เช่น อาจใช้ค าพังเพย ค าคม 
สุภาษิตต่างๆ 
    4) ชี้ให้เห็นคุณและโทษของการกระท าตามท้องเรื่อง 
    5) เน้นการน าข้อคิดไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
   7.6.6 การพัฒนาจินตนาการของผู้ฟัง 
    1) เล่าเรื่องให้ค้างไว้และให้ผู้เรียนแต่งต่อให้จบตามจินตนาการของผู้เรียนเอง 
    2) ขณะเล่าเรื่องครูผู้สอนตั้งค าถาม ถามนักเรียนเป็นบางตอนเพื่อให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการฟัง และรู้จักคิดหาเหตุผล 
    3) เมื่อเล่าจบแล้วให้ผู้เรียนช่วยกันคิดตั้งชื่อเรื่อง 
    4) แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนอภิปรายหลังจากฟังเรื่องจบแล้ว 
  7.7 ข้อควรค านึงถึงในการเล่าเรื่อง 
   7.7.1 ครูผู้สอน ควรมีบุคลิกภาพที่เป็นกันเองกับผู้ฟัง เป็นผู้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มี
ท่าทางขึงขัง ดูน่ากลัว และมีความมั่นใจพร้อมที่จะให้ผู้ฟังซักถามได้ 
   7.7.2 เรื่องและวิธีเล่าต้องไม่ยืดยาวเยิ่นเย้อซ้ าซากหรือสับสน ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
เบื่อหน่ายและได้ผลไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
   7.7.3 ถ้าเกิดความประหม่าก่อนออกไปเล่าเรื่องควรระงับด้วยวิธีต่างๆ เช่น สูดลม
หายใจยาวๆ ท าใจให้เป็นปกติ ปลอบใจตัวเองว่าเป็นเรื่องธรรมดา หลีกเลี่ยงการถือกระดาษ เพราะจะ
เห็นได้ชัดเจนว่ามือสั่น ที่ส าคัญควรเตรียมตัวให้พร้อม 
   7.7.4 ใช้ภาษา น้ าเสียง และท่าทางประกอบการเล่าให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง เช่น 
ท่าทางการต่อสู้ของตัวละคร การใช้น้ าเสียงเปลี่ยนไปตามค าพูดตัวละคร การเน้นเสียงหนักเบา การ
แสดงความรู้สึกโกรธ พอใจ เสียใจ ดีใจ ฯลฯ ออกทางสีหน้า 
   7.7.5 บรรยากาศของชั้นเรียนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม คือ ไม่มีเสียงรบกวน มีความ
สบายในการนั่งฟัง ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกผ่อนคลายขณะที่ฟัง 
   7.7.6 ผู้เรียนอยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะฟังครูผู้สอน จึงต้องดูความพร้อมของผู้เรียน
ก่อนที่จะเล่า 
 8. ทักษะการเร้าความสนใจ 
  8.1 ความหมาย 
   การเร้าความสนใจ คือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น หรือพร้อมที่จะ
เรียน โดยการเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนหรือเปลี่ยนกิจกรรมไปในลักษณะต่างๆ เพ่ือเร้าความสนใจใน
แต่ละข้ันตอนของการสอน การเร้าความสนใจเป็นเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้การสอนประสบผลส าเร็จ
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอนผู้เรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งเป็นวัยที่อยู่นิ่งไม่ได้ และมีความสนใจ
สั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้เทคนิคการเร้าความสนใจโดยวิธีการต่างๆ เช่น ใช้เพลง ใช้เกม ใช้นิทาน 



155 

ค าถาม ฯลฯ เพ่ือดึงดูความสนใจของผู้เรียนกลับมาและเพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เกิด
ความพอใจในการเรียนได้ตลอดเวลาเรียนนั้น 
   เทคนิคการเร้าความสนใจ หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ครูใช้ในการด าเนินกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ก าลังเรียน เกิดความ
กระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียน ซึ่งท าได้โดยการเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนหรือเปลี่ยนกิจกรรมไปใน
ลักษณะต่างๆ เพ่ือเร้าความสนใจของนักเรียนในแต่ละข้ันตอนของการสอน ตั้งแต่ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นสอน จนถึงขั้นสรุปของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน 
เกิดความพอใจในการเรียนและเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาขณะเรียน 
  8.2 วัตถุประสงค์ 
   การเร้าความสนใจมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญก็เพ่ือให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการเรียนการสอน 
ซึ่งหากผู้เรียนสนใจแล้วก็จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่ตั้งไว้ 
   8.2.1 มุ่งให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
   8.2.2 มุ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้วิธีการเรียนหลายๆ แบบ เพ่ือจะได้เกิดประสบการณ์ต่างๆ 
ครบถ้วน 
   8.2.3 มุ่งให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนและเรียนได้อย่างดี 
   8.2.4 มุ่งให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ
เรียนนั้นๆ 
   8.2.5 มุ่งให้ผู้เรียนและครูผู้สอนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน รู้
จุดมุ่งหมาย ความต้องการ วิธีการเรียน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยกันประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้บรรลุผลดี 
   8.2.6 มุ่งช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหมาย เนื่องจากทั้งผู้เรียนและ
ครูผู้สอนให้ความร่วมมือกัน และเป็นกระบวนการสื่อความหมาย 2 ทาง 
   8.2.7 มุ่งสร้างบรรยากาศท่ีดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกระบวนการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
   8.2.8 มุ่งช่วยให้ครูผู้สอนสอนได้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ 
   8.2.9 มุ่งช่วยลดภาระในการใช้ความพยายามและพลังในการสอน และการควบคุมชั้น
เรียนให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จะสอนเพื่อให้เกิดผลดี 
   8.2.10 ช่วยสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ มีนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ 
เพราะได้รับการฝึกให้สนใจและรักเรียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างดีและถูกทางวิธีหนึ่ง 
   8.2.11 เป็นเครื่องชี้ให้เห็นความจริงที่ว่า การสอน เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ ผู้ที่มี
ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นครู จากสถาบันฝึกหัดครูหรือสถาบันวิชาชีพทางการศึกษาศาสตร์
เท่านั้นที่จะสามารถรู้เทคนิควิธีการ และสามารถใช้อย่างผู้มีทักษะประกอบการสอนเพื่อให้เกิดผลได้
ดีกว่า 
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   8.2.12 เป็นเครื่องมือ เทคนิควิธีการ หรือองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้
ผู้เรียนและครูให้ประสบความส าเร็จ ในการเรียนการสอนตามความมุ่งหมาย 
  8.3 ประโยชน์ของการเร้าความสนใจ 
   8.3.1 ท าให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมที่จะเรียนบทเรียนนั้น 
   8.3.2 ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ ตลอดเวลาชั่วโมงเรียนนั้น 
   8.3.3 ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนอย่างแจ่มแจ้ง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
   8.3.4 ท าให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายความเครียดและตื่นตัวขึ้นจากความรู้สึกเฉยเมย 
   8.3.5 ช่วยสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นบรรยากาศของการเรียนรู้ที่คึกคัก 
กระตือรือร้น 
  8.4 เทคนิคการเร้าความสนใจ 

   การเร้าความสนใจกระท าได้หลายวิธี เช่น 
   8.4.1 การใช้ท่าทางประกอบ ท่าทางของครูผู้สอนในขณะที่ท าการสอน เป็นสิ่งหนึ่งที่
จะช่วยเร้าความสนใจในการเรียนและการติดตามบทเรียนได้เป็นอย่างดร การใช้ท่าทางในการสอน
ได้แก่ การแสดงออกทางสีหน้า หรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย เช่น แขน มือ เป็นต้น เพ่ือใช้แทนการ
สื่อสารด้วยวาจา และการเคลื่อนไหวของครูผู้สอนในขณะที่ท าการสอน ขณะสอนผู้สอนควรมีการ
เคลื่อนไหวบ้าง ไม่ควรยืนอยู่จุดใดจุดหนึ่งโดยไม่มีการเคลื่อนที่ เพราะการที่ผู้เรียนต้องเพ่งไปที่จุดๆ 
เดียวตลอดย่อมจะท าให้เกิดความเบื่อหน่าย แต่การเคลื่อนที่ก็ควรจะต้องมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่เดิมไปเดิน
มาโดยไม่มีจุดหมาย 
   8.4.2 การใช้ถ้อยค าและน้ าเสียง ที่มีการปรับเปลี่ยนระดับเสียงตามความเหมาะสม 
ผู้สอนควรฝึกพูดให้ชัดเจน มีจังหวะน่าฟัง ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป รู้จักเน้นหนักเบา การพูดโดยใช้
เสียงราบเรียบโดยตลอดในขณะสอนย่อมท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายได้ง่าย 
   8.4.3 การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน การที่ครูผู้สอนพูดอยู่คนเดียว
ตลอดเวลาย่อมท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือมี
ส่วนร่วมในการเรียนจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
   8.4.4 การใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบ การเรียนรู้ที่ดีนั้นควรจะให้ผู้เรียนได้ใช้
ประสาทสัมผัสหลายๆ อย่าง เช่น ฟัง พูด เขียน อ่าน การน าเสื่อการเรียนเข้ามาใช้ก็เพ่ือที่จะท าให้
ผู้เรียนสนใจเรียนและเข้าใจบทเรียนดีขึ้น สื่อการเรียน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูผู้สอนน าเข้ามา
ช่วยในการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เช่น แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ 
   8.4.5 การแสดงบทบาทสมมติหรือสถานการณ์จ าลอง 
   8.4.6 การใช้เกม เกมในท่ีนี้เกมที่น ามาใช้ควรเป็นเกมที่ช่วยให้การเรียนรู้ มิใช่เกมที่
เล่นเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้น 
   8.4.7 การสาธิต การสาธิต คือ การน าเอาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ตลอดจนการแสดงของครูผู้สอนและผู้เรียนมาประกอบการสอนหรือการอธิบาย เพ่ือให้ผู้เรียน
สังเกตเห็นได้จริง ซึ่งการสาธิตก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
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   เทคนิคการเร้าความใจมีหลายวิธี ครูผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกเทคนิควิธีการที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสอนแต่ละขั้นตอน เช่น ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป ขั้น
กิจกรรม เป็นต้น การเร้าความสนใจมิใช่จ ากัดว่าจะต้องใช้เพียงวิธีการเดียว ครูผู้สอนอาจใช้กี่วิธีก็ได้
แต่จะต้องให้ความสัมพันธ์สอดคล้องและเหมาะสมจึงจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
  8.5 ข้อควรค านึงในการใช้ทักษะการเร้าความสนใจ 
   ทักษะการเร้าความสนใจจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง ถ้าครูผู้สอนมี
ความสามารถในการเร้าความสนใจผู้เรียนได้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและวัยของผู้เรียน ในการเร้า
ความสนใจจึงควรค านึงถึงข้อต่อไปนี้ 
   8.5.1 บุคลิกลีลาท่าทางการสอนของครูผู้สอน ครูที่มีความแคล่งคล่อง กระฉับกระเฉง 
ร่าเริง และมีอารมณ์ขัน จะช่วยเต้าความสนใจของผู้เรียนได้ดี 
   8.5.2 ความตั้งใจในการสอนของครูผู้สอน ครูผู้สอนที่มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจในการ
สอน มีก าลังใจและมีความปรารถนาดีต่อผู้เรียน จะมีความพยายามในการเร้าความสนใจผู้เรียนได้ดี 
   8.5.3 การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน ถ้าครูได้เตรียมเพลง เตรียมเกม เตรียม
ค าถาม เตรียมเรื่องสั้น เตรียมนิทาน ฯลฯ เพื่อน ามาใช้ในยามที่นักเรียนรู้สึกตึงเครียดหรือง่วงเหงา
หาวนอน การเร้าความสนใจจะกระท าได้ทันที 
 9. ทักษะการเสริมก าลังใจ 
  9.1 ความหมาย 
   ทักษะการเสริมก าลังใจ หมายถึง ความสามารถในการใช้วิธีการที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจ 
ความกล้าแสดงออก ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยอาจเป็นการ
ให้รางวัลหรือค าชมเชยหลังจากท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่เราต้องการ การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนได้ดีถ้าบุคคลมีความรู้สึกประสบความส าเร็จ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนของครุผู้สอนควรพยายามสร้างความรู้สึกประสบความส าเร็จให้เกิดข้ึนในตัวของผู้เรียน ถ้า
ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนาครูผู้สอนก็ควรที่จะท าการเสริมก าลังใจให้แก่ผู้เรียนได้ทราบโดย
ทันที ทุกครั้ง ซึ่งตามหลักจิตวิทยาแล้วการกระท าเช่นนี้จะมีผลท าให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาซ้ าๆ 
ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นนิสัย วิธีการที่ครูผู้สอนจะน ามาใช้มีหลายวิธีด้วยกัน เข่น การที่ผู้สอน
แสดงท่าทางยอมรับ การกล่าวค าชมเชยโดยตรง การยิ้ม แสดงสีหน้าพอใจ การพยักหน้า ให้ผู้เรียน
เห็นความก้าวหน้าของตนเอง การให้รางวัล การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและการช่วย
เสริมในสิ่งที่ผู้เรียนกระท าอยู่ให้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน ผู้สอนควรจ าน าการเสริมก าลังใจหรือการเสริมแรง
มาใช้อย่างเหมาะสมในการเรียนการสอน โดยพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวัยของ
ผู้เรียน รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการให้ก าลังใจที่เป็นสิ่งของเพราะจะท าให้เกิดความเคยชินกับการรับ
ของรางวัล ถ้าไม่ได้เมื่อไรอาจท าให้ไม่ยอมกระท าพฤติกรรมเช่นนั้น 
   เทคนิคการเสริมก าลังใจ หมายถึง กลวิธีในการแสดงพฤติกรรมชื่นชมผู้เรียนของ
ครูผู้สอนที่ท าให้ผู้เรียนรู้สึกพอใจและต้องการที่จะปฏิบัติซ้ า และท าให้ดีขึ้นในกิจกรรมที่ได้รับการชื่น
ชมซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ มีความกระตือรือร้น และมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพ่ิมขึ้น มีทัศนที่ดี
ต่อการเรียนการสอนรวมทั้งมีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ 
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  9.2 วัตถุประสงค์ 
   วัตถุประสงค์หลักของการเสริมก าลังใจก็เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
กระตือรือร้นในการเรียนและต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซ้ า 
เกิดความพอใจและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการเสริมก าลังใจ รวมทั้งสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง 
  9.3 ประโยชน์ของการเสริมก าลังใจ 
   ประโยชน์ของการเสริมก าลังใจมีมากมายที่ส าคัญได้แก่ ครูผู้สอนสามารถจัดการชั้น
เรียนได้ง่ายขึ้น บรรยากาศในการเรียนการสอนดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสม 
สนใจเรียน รวมทั้งเพ่ิมผลสัมฤทธิ์แรงจูงใจของนักเรยีน 
  9.4 ประเภทของการเสริมก าลังใจ 
   9.4.1 การเสริมก าลังใจทางบวก (Positive reinforcement) การที่ครูให้รางวัลหรือ
ค าชมเชยเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการ รางวัลที่ให้อาจจะมี
หลากหลายประเภท เช่น การให้คะแนน จัดให้มีเวลาว่างส าหรับการท างานส่วนตัวเพ่ิมมากข้ึน กล่าว
ค ายกย่องต่อหน้าเพื่อนทั้งชั้น หรือยกย่องให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม ฯลฯ การเสริมก าลังใจผู้เรียนในลักษณะ
ดังกล่าวนี้ครูผู้สอนจะต้องมีประสบการณ์ เข้าใจผู้เรียน และวิเคราะห์ความรู้สึกหรือพฤติกรรมของ
ผู้เรียนด้วย ซึ่งในบางครั้งการยกย่องหรือการให้รางวัลบางอย่างอาจจะไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
บางคน 
   9.4.2 การเสริมก าลังใจทางลบ (Negative reinforcement) หมายถึง การท าให้
ผู้เรียนอยู่ในสถานะที่ผู้เรียนไม่ต้องการจะเป็น หรือไม่พึงประสงค์ และเมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
หรือปรับความประพฤติแล้วก็จะอนุญาตให้หลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นได้ เช่น ให้ผู้เรียนนั่งท า
การบ้านคนเดียวในชั้นเรียนให้เสร็จก่อน เมื่อเสร็จแล้วจึงจะสามารถออกไปเล่นกับเพ่ือนๆ ได หรือให้
ผู้เรียนที่ไม่สนใจการเรียนและรบกวนเพ่ือนด้วยกันออกมานั่งที่มุมห้องหน้าชั้นเรียนจนเห็นว่ามี
พฤติกรรมดีข้ึนจึงอนุญาตให้กลับไปนั่งที่เดิมได้ การเสริมก าลังใจในทางลบประเภทนี้จะเป็นการ
ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน แตกต่างจากการลงโทษ ซึ่งไม่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแก้ตัว
ในพฤติกรรมของตนเอง 
  9.5 วิธีการเสริมก าลังใจ 
   9.5.1 การเสริมก าลังใจด้วยวาจา เป็นการชมเชยด้วยการใช้ค าพูดต่างๆ เช่น การ
กล่าวว่าดี ดีมาก ใช้ได้ ถูกต้อง เป็นความคิดที่เฉียบแหลม ฯลฯ 
   9.5.2 การเสริมก าลังใจด้วยท่าทาง เป็นการแสดงอาการยอมรับผู้เรียนที่ตอบถูกโดยใช้
กิริยาท่าทางที่แสดงความพอใจ เช่น ยิ้ม พยักหน้า การใช้สายตาแสดงความสนใจในค าตอบ การ
ปรบมือ ฯลฯ  
   9.5.3 การเสริมก าลังใจด้วยการให้รางวัลหรือสัญลักษณ์ เช่น การให้สิ่งของเมื่อผู้เรียน
ตอบถูกต้อง การเขียนเครื่องหมาย เช่น รูปดาว พร้อมค าชมเชย การจารึกชื่อบนฝาผนัง การน า
ผลงานของผู้เรียนมาแสดงเป็นตัวอย่าง เป็นต้น 
   9.5.4 สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นในหมู่เพ่ือนของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เสริมก าลังใจ เช่น ให้การปรบมือให้เพ่ือน ให้ช่วยกันให้คะแนน ฯลฯ 
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  9.6 เทคนิคการเสริมก าลังใจ 
   9.6.1 ควรเสริมก าลังใจทันทีหลังจากผู้เรียนกระท าพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เช่น ดี
มาก ดี เก่ง ถูกต้อง ยิ้ม พยักหน้า หรือแสดงความเอาใจใส่ขณะที่นักเรียนพูด ฯลฯ 
   9.6.2 ควรเสริมก าลังใจในจังหวะที่เหมาะสมและมีความเป็นธรรมชาติ 
   9.6.3 ควรใช้วิธีเสริมก าลังใจหลายๆ วิธี เช่น ใช้ภาษาและท่าทางเพ่ือแสดงการยอมรับ
การตอบสนองหรือพฤติกรรมของผู้เรียน 
   9.6.4 การเสริมก าลังใจจะต้องไม่พูดจนเกินจริง 
   9.6.5 ควรเสริมก าลังใจให้ทั่งถึงกับผู้เรียนทุกคน 
   9.6.6 ควรเสริมก าลังในทางบวกมากกว่าในทางลบ 
   9.6.7 ควรเสริมก าลังใจด้วยท่าทางท่ีจริงใจ 
   9.6.8 ไม่ควรใช้การเสริมก าลังใจแบบใดแบบหนึ่งซ้ าๆ จนมากเกินไป เพราะจะท าให้
เบื่อง่ายและไม่ให้ผลทางจิตวิทยา 
   9.6.9 การเสริมก าลังใจควรพิจารณาให้เหมาะสมกับวัย การเสริมก าลังใจบางชนิดอาจ
เหมาะกับผู้เรียนบางระดับเท่านั้น 
  9.7 ข้อควรค านึงถึงในการเสริมก าลังใจ 
   การลงโทษโดยทั่วไปไม่ใช่การเสริมก าลังใจที่พึงปรารถนา แต่ใช้เมื่อต้องการก าจัด
พฤติกรรมนั้นๆ มิได้เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนาได้เสมอไป แต่
อาจท าให้ผู้เรียนหยุดแสดงพฤติกรรมนั้นชั่วขณะ เมื่อครูผู้สอนจ าเป็นต้องใช้การลงโทษ ครูผู้สอนควร
บอกให้ผู้เรียนทราบถึงพฤติกรรมที่ต้องการ เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ครูผู้สอนต้องการ ครูผู้สอนก็
ควรเสริมก าลังใจให้ผู้เรียนทันที 
 10. ทักษะการสรุปบทเรียน 
  10.1 ความหมาย 
   การสรุปบทเรียน หมายถึง กระบวนการที่กระท าเมื่อสิ้นสุดการสอนบทเรียนหรือ
เนื้อหา และกิจกรรมตอนใดตอนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยการสรุปแนวความคิดท่ีส าคัญ ประมวลเรื่องราว
โดยสังเขปของบทเรียน และสรุปสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ของผู้เรียนเข้า
ด้วยกันซึ่งจะช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในตนเองว่าได้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องตรงตาม
จุดประสงค์แล้ว 
   ทักษะการสรุปบทเรียน หมายถึง การที่ครูผู้สอนพยายามท าให้ผู้เรียนสามารถ
รวบรวมความคิด ความเข้าใจของตนเองได้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งอาจเป็นการวมหรือสรุปบทเรียน หรือ
ข้อเท็จจริงหรือแนวความคิดส าคัญๆ จากประสบการณ์ในการเรียนการสอนแต่ละครั้ง แล้วสามารถน า
ความรู้ไปสัมพันธ์กับบทเรียนใหม่หรือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ จากที่ได้กล่าวมา การสรุปบทเรียน
เป็นการสรุปความคิดรวบยอดและสาระส าคัญของบทเรียน 
   เทคนิคการสรุปบทเรียน หมายถึง กลวิธีที่ครูหรือผู้เรียนหรือผู้เรียนร่วมกับครูผู้สอน
ช่วยกันย่อเอาเฉพาะใจความส าคัญของบทเรียนหรือเนื้อหาและกิจกรรมตอนใดตอนหนึ่งหรือทั้งหมด 
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ของบทเรียน 
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  10.2 วัตถุประสงค์ 
   10.2.1 มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนในลักษณะรวมๆ และสัมพันธ์กัน 
   10.2.2 มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักสรุปแนวความคิด ประเด็นส าคัญ และแง่คิดบางประการที่
ได้จากการเรียนบทเรียนและการท ากิจกรรม 
   10.2.3 มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและสามารถสรุปสัมพันธ์ประสบการณ์ใหม่เข้ากับ
ประสบการณ์เดิมของตน 
   10.2.4 มุ่งให้ผู้เรียนได้รู้จักทบทวนสรุปความรู้ที่เรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าตนได้
เกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดีและถูกต้องแล้ว 
   10.2.5 มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและสามารถน าแนวความคิด หลักวิธีการ และข้อเสนอที่ดีมี
ประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและเพ่ือด ารงชีวิตที่ดีต่อไป 
   10.2.6 มุ่งให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   10.2.7 มุ่งให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการมีส่วนร่วมสรุปบทเรียน และแนวคิดต่างๆ 
   10.2.8 มุ่งให้ผูเ้รียนรู้จักการเรียนรู้ที่ถูกวิธีอย่างหนึ่ง นัน่คือ การรับฟัง และแลกเปลีย่น
ข้อสรุปความเหน็ซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล อันจะน าไปสู่การรู้จักท างานเป็นหมู่คณะในเวลาต่อไปได้ 
   10.2.9 มุ่งให้ผู้เรียนและครูผู้สอนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันเนื่องจากมีโอกาส
ร่วมท างานและร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส าคัญๆ ทุกขั้นตอน 
   10.2.10 มุ่งให้กิจกรรมการเรียนการสอนครบกระบวนการตามหลักวิชา และมี
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี  
  10.3 ประโยชน์ของการสรุปบทเรียน 
   10.3.1 ท าให้ผู้เรียนได้รวบรวมสาระส าคัญของเรื่องที่เรียนได้ถูกต้องจากข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ที่ได้เรียนไปแล้ว 
   10.3.2 ท าให้ผูเ้รียนสามารถจับใจความส าคัญของเนื้อหาแต่ละตอนได้ถูกต้องและรวดเรว็ 
   10.3.3 ผู้เรียนสามาระน าความรู้ที่เพ่ิงเรียนใหม่ไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมได้ 
  10.4 เทคนิคการสรุปบทเรียน 

   10.4.1 ควรสรุปบทเรียนทุกครั้ง และทุกตอนที่การเรียนการสอนจบตอนหนึ่งตอนใด
หรือทั้งบทเรียน 
   10.4.2 ควรสรุปบทเรียนให้ครบและครอบคลุมองค์ประกอบของการเรียนการสอน
นั้นๆ ได้แก่ การประมวลเรื่องและกิจกรรมโดยสังเขป การสรุปแนวความคิดท่ีส าคัญและการโยง
ความสัมพันธ์ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่เข้าด้วยกัน ฯลฯ 
   10.4.3 วิธีการสรุปบทเรียนสามารถท าได้หลายวิธี เข่น การสรุปจากการตั้งค าถาม 
โดยการซักถามให้ผู้เรียนสรุปรวบรวมโดยใช้ภาษาของผู้เรียนเอง การสรุปโดยใช้อุปกรณ์สรุป คือใช้
อุปกรณ์เป็นสื่อเพ่ือให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว การสรุปจากประสบการณ์ เช่น การสังเกต การ
ทดลอง การสาธิต ฯลฯ การสรุปการสร้างสถานการณ์ขึ้น โดยครูสร้างสถานการณ์ขึ้นและให้ผู้เรียน
สรุปจากสถานการณ์ท่ีครูสร้างขึ้น ซึ่งสถานการณ์นั้นๆ อาจจะเหมือนกับสถานการณ์การเรียนที่ผ่าน
ไปหรืออาจใช้สถานการณ์ใหม่ก็ได้ การสรุปโดยการบรรยาย เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ครูผู้สอนเป็นผู้สรุป
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ความคิดรวบยอดหรือสาระส าคัญของบทเรียนให้ผู้เรียน หรือการสรุปโดยใช้กิจกรรม อาจให้ผู้เรียน
สังเกตการณ์สาธิตหรือการทดลอง และสรุปสาระส าคัญของเรื่องนั้นๆ 
   10.4.4 ควรเป็นการสรุปหลายๆ แบบ กล่าวคือ 
    1) ครูเป็นผู้สรุปทั้งหมด 
    2) ครูสรุปบางส่วนเป็นการน าการสรุป แล้วเร้าให้ผู้เรียนเป็นผู้สรุป 
    3) ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเป็นกลุ่มหรือทั้งชั้น 
    4) ผู้เรียนช่วยกันสรุป แล้วครูวิเคราะห์และสรุปเพ่ิมเติมในส่วนที่ยังขาด
ใจความส าคัญ 
   10.4.5 ควรมีการเชื่อมโยงข้อสรุปให้สอดคล้อง สัมพันธ์ และครอบคลุมตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย 
   10.4.6 ควรมีการทดสอบและประเมินผลการสรุปบทเรียนเป็นครั้งคราวหรือตาม
สมควร เช่น โดยแบบทดสอบหลังการสรุป 
  10.5 ข้อควรค านึงถึงในการสรุปบทเรียน 
   10.5.1 การสรุปบทเรียนสามารถสรุปได้ทุกระยะ คือ เมื่อสอนจบหัวข้อ จบตอน จบ
เรื่อง หรือเม่ือจบบทเรียน ในการสอนและครั้งผู้สอนอาจสรุปบทเรียนเป็นระยะๆ แล้วสรุปรวม
ตอนท้ายอีกครั้งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถติดตามบทเรียนได้โดยตลอด ถ้าไม่เข้าใจตอนใดก็
สามารถแก้ไขได้ทันทีก่อนที่จะเรียนต่อไปจะช่วยให้การเรียนราบรื่นไปตลอด ดีกว่าที่ครูผู้สอนจะสรุป
เมื่อจบบทเรียนครั้งเดียว 
   10.5.2 สรุปบทเรียนให้ครอบคลุมสาระส าคัญครบถ้วยและสรุปได้ชัดเจน ให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ สามารถสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน และน าความรู้
ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
   10.5.3 ครูผู้สอนพยายามให้ผู้เรียนสรุปด้วยตนเองก่อน เพ่ือดูว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
ถูกต้องหรือไม่ แล้วครูผู้สอนแก้ไขและส่งเสริมให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน โดยให้สรุปเป็นรายบุคคล
หรือแบ่งกลุ่มช่วยกันสรุป 
   10.5.4 ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป โดยครูผู้สอนเป็นผู้ถามแล้วให้ผู้เรียนตอบ
จนสามารถได้สาระส าคัญครบถ้วน 
   10.5.5 ครูผู้สอนเป็นผู้สรุป ซึ่งควรจะท าเมื่อใช้วิธีให้ผู้เรียนสรุป หรือผู้สอนกับผู้เรียน
ช่วยกันสรุปมาแล้วหรือเมื่อบทเรียนนั้นยากและสลับซับซ้อน หรือเมื่อต้องการจะโยงให้ผู้เรียนเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนที่เรียนไปแล้วกับบทเรียนใหม่ หรือจะโยงให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ของหัวข้อต่างๆ ในบทเรียนเดียวกัน 
   10.5.6 การสรุปต้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้แล้วไปสู่สิ่งที่ผู้เรียนยังไม่รู้ 
   10.5.7 การสรปุบทเรียนที่ดีควรสรุปเพ่ือเป็นการแนะแนวส าหรับการเรียนบทเรียนต่อไป 
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บทสรุป 
  ทักษะการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้
ได้ผลอย่างคล่องแคล่ว ว่องไว และช านาญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
ตามจุดประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ หมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระท า
ใดๆ เพ่ือช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ หรือการกระท านั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ในการจัดการเรียนการสอนหากครูผู้สอนกระท าการจัดการเรียนการสอนได้อย่างช านาญ เช่น 
สามารถเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจ ท าให้ผู้ฟังสนใจติดตามเรื่องที่ก าลังเล่า และสามารถสื่อความได้
ชัดเจนและที่ส าคัญบรรลุวัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่องนั้นๆ ก็แสดงว่าครูผู้สอนมีทักษะและเทคนิคใน
การเล่าเรื่อง ในลักษณะเดียวกันการน าเข้าสู่บทเรียน หากครูผู้สอนสามารถเร้าความสนใจหรือดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนให้สนใจกิจกรรมการเรียนการสอนและพร้อมที่จะเรียนเนื้อหาหลัก ผู้เรียน
สามารถน าความรู้และทักษะเดิมที่มีอยู่มาสัมพันธ์กับบทเรียน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ก็แสดงว่าครูผู้สอนมีทักษะและเทคนิคในการน าเข้าสู่บทเรียน แต่การที่จะเกิดทักษะการจัดการ
เรียนรู้ได้นั้น จะต้องมีการฝึกฝนความช านาญในเทคนิคการจัดการเรียนรู้แต่ละอย่างเพ่ือให้ครูผู้สอน
เกิดความคล่องแคล่วและมีความมั่นใจ สามารถแก้ไขข้อบกพร่องตนเองก่อนที่จะจัดการเรียนการสอน
จริงในชั้นเรียน 
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ค าถามท้ายบทที่ 5 
ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
 1. ให้นิยามพร้อมบอกความส าคัญของค าว่า “ทักษะการจัดการเรียนรู้” และ “เทคนิคการ
เรียนรู้” 
 2. เพราะเหตุใดครูผู้สอนจึงต้องฝึกทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
 3. การน าเข้าสู่บทเรียนและการสรุปบทเรียน มีความส าคัญอย่างไรต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน 
 4. ให้ยกตัวอย่างการน าเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน ตามเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในสาขาวิชา
ของนักศึกษา 

 5. ลักษณะกิริยาท่าทางของครูผู้สอนที่น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ควรมี
ลักษณะอย่างไร 
 6. ให้อธิบายเทคนิคการใช้กระดานด าในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

 7. การอธิบายและการเล่าเรื่องที่ดีและน่าสนใจ ควรเป็นอย่างไร 
 8. ให้ความหมายและความส าคัญของการเสริมก าลังใจ พร้อมบอกเทคนิคการเสริมก าลังใจ
ส าหรับผู้เรียน 
 9. ให้บอกเทคนิคการจูงใจให้ผู้เรียนสนใจอยากจะเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาจัดการเรียนรู้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
สื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ 

 

สาระส าคัญ 
 สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการสอนเป็นตัวกลางที่จะน าเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ 
จากครผูู้สอนไปสู่ผู้เรียน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
ความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจนตรงตามท่ีผู้สอนต้องการ ช่วยลดระยะเวลา 
ในการเรียน และเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ คือ แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ทั้งนี้แหล่งเรียนรู้จึงอาจ
เป็นได้ท้ังสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้ทั้งบุคคลสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่สนับสนุน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุเรียน ใฝุรู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. สื่อการเรียนรู้ 
  1.1 ความหมายของสื่อการเรียนรู้ 
  1.2 ความส าคัญของสื่อการเรียนรู้ 
  1.3 ประเภทของสื่อการเรียนรู้ 
  1.4 การพิจารณาเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ 
  1.5 หลักการเลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ 
 2. แหล่งเรียนรู้ 
  2.1 ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
  2.2 ความเป็นมาของการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  2.3 ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
  2.4 ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้กับการจัดการเรียนรู้ 
  2.5 ประเภทของแหล่งเรียนรู้ 
  2.6 กระบวนการเชื่อมโยงแหล่งเรียนเข้าสู่ห้องเรียน 
  2.7 บทบาทของครูผู้สอนในการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความส าคัญของสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ได้ 
 2. จ าแนกประเภทและพิจารณาเลือกใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ได้ 
 3. แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกระบวนการท างานกลุ่ม และมี
กระบวนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นพร้อมยกตัวอย่างเก่ียวกับ “สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียน” 
คืออะไร มีความส าคัญอย่างไรในการจัดการเรียนการสอน 

 2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน ท ากิจกรรม “วิเคราะห์สื่อการเรียนรู้ตาม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ของ Edgar Dale” โดยใช้เอกสารประกอบการสอนประกอบ 

 3. อาจารย์อธิบายประกอบ Power point เรื่อง สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 4. อาจารย์และนักศึกษาสรุปประเด็นร่วมกันเกี่ยวกับ “สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้” 

 5. ให้นักศึกษาท ากิจกรรม “เลือกใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้” ให้เหมาะสมกับรายวิชา
และระดับที่นักศึกษารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
 6. นักศึกษาน าเสนอสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่เลือกหน้าชั้นเรียน โดยแสดงเหตุผลของ
การเลือกและวิธีการจัดการเรียนรู้ จากนั้นอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายและสรุปประเด็น 

 7. นักศึกษาสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ พร้อมตอบค าถามท้าย
บทเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1. Power point เรื่อง สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
 3. ตัวอย่าง สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 4. แหล่งเรียนรู้: ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดและประเมินผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
(ข้อ 1 และ 2) 

1. ถาม-ตอบ 
2. อภิปราย และน าเสนอประกอบ Power 
point หน้าชั้นเรียนของนักศึกษา 

3. สรุปประเด็นการเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้ 
4. สรุปองค์ความรู้ในสมุดบันทึก 
5. ตรวจค าตอบค าถามท้ายบทเรียน มีความสามารถ 

ในแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 

ด้านทักษะกระบวนการ 
(ข้อ 2 และ 3) 

จ าแนกประเภท และวิเคราะห์พิจารณาเลือกสื่อ
การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ และน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
(ข้อ 3) 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กระบวนการ
ท างานกลุ่ม และความสามารถในการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
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บทท่ี 6 
สื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ 

 
 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นตัวกลางทีจ่ะน าเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ จาก
ครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจนตรงตามท่ีครผูู้สอนต้องการ ช่วยลดระยะเวลา
ในการเรียน และเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้อีกด้วย 
อย่างไรก็ตามสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้มีหลายประเภท แต่ละประเภทต่างก็มีลักษณะเฉพาะและคุณค่า
ในตัว ครผูู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้แต่
ละประเภท เพ่ือที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาของบทเรียน วัตถุประสงค์ และผู้เรียน 
นอกจากนั้นครผูู้สอนยังต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลการเรียนรู้มากที่สุด 
 
สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการสอน (Instructional Media) เป็นการรวมค าว่า “สื่อ” (Media) 
และ “การสอน” (Instructional) เข้าด้วยกัน แต่เดิม การสอน มีความหมายตามนัยของค าว่า 
“teaching” ซึ่งหมายถึง การกระท าอย่างมีระบบของครูผู้สอน มุ่งที่จะให้เกิดผลการเรียนรู้ในตัวผู้เรียน 
เป็นการถ่ายทอดความรู้จากบุคคลหนึ่ง (ครู) ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง (ผู้เรียน) และ
การเรียนรู้เน้นกระบวนการที่ผู้เรียนรับสาร (เนื้อหาความรู้) และแปลความสารที่ได้รับแล้วแสดง
พฤติกรรมตอบสนองออกมาและการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงไปถือว่าเป็นการเรียนรู้ และเพ่ือให้การ
ถ่ายทอดของครูมีประสิทธิภาพจึงอาศัย “สื่อ” เป็นตัวกลางในการถ่ายทอด แต่ในระยะต่อมาแนวคิด
เกี่ยวกับบทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียนเปลี่ยนไป โดยนักจิตวิทยาการศึกษาหันมาสนใจกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้เรียน โดยการกระท ากิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติด้วยตัวผู้เรียนเอง
โดยตรงแทนการถ่ายทอดของครูผู้สอน ดังนั้นบทบาทของครูผู้สอนจึงควรจะเปลี่ยนไปเป็น “การจัดการ
เรียนรู้” แทน “การถ่ายทอดด้วยตนเอง” และสื่อที่น ามาใช้ก็ควรจะใช้เพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดหรือให้
ประสบการณ์ “แทนครู” มากกว่า “ช่วยครู” ในการถ่ายทอด  ในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบันการสอน
จึงมีความหมายตรงกับ “Instructional” ซึ่งภาษาไทยใช้ค าว่า “การสอน” ตามเดิมบ้างและมีการใช้
ค าว่า “การเรียนการสอน” หรือ “การเรียนรู้” ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นทั้งกระบวนการเรียนและ
กระบวนการสอนควบคู่กันไป และใช้ “Instructional Media” แทน “Teaching aids” ที่ใช้อยู่เดิม 
(สุดใจ เหง้าสีไพร, 2549) 
 1. ความหมายของสื่อการเรียนรู้ 
 Clark (2001).ให้ค าจ ากัดความค าว่า “Instructional media” ไว้ว่า เป็นวัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ ตามธรรมชาติที่ใช้ในการแนะน าหรือด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เช่น ชอล์ก กระดาน เอกสารประกอบการสอน โปสเตอร์ สไลด์ 
ของจริง วีดีโอ รวมถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายข้ามศีรษะ ดีวีดี 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น (Instructional media encompasses all the materials and physical 
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means an instructor might use to implement instruction and facilitate students' 
achievement of instructional objectives. This may include traditional materials such 
as chalkboards, handouts, charts, slides, overheads, real objects, and videotape or 
film, as well newer materials and methods such as computers, DVDs, CD-ROMs, the 
Internet, and interactive video conferencing.) 
 กิดานันท์ มลิทอง (2544) ได้ให้ความหมายของ สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการสอน ไว้ว่า เป็นสิ่งที่
บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบของ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการ โดยอาจเป็น 
หนังสือ แผนภูมิ รูปภาพ สไลด์ แถบวีดีทัศน์ แผ่นโปร่งใส เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องเล่นวีซีดี ล าโพง 
ไมโครโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ การสาธิต การศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ รวมถึงการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเครือข่ายมาใช้ร่วมในการสอนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 วรวิทย์ นิเทศศิลป์ (2551) ได้ให้ความหมายของ สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการสอน ไว้ว่า เป็นวัสดุ
อุปกรณ์ หรืออาจจะเป็นวิธีการที่เป็นตัวกลางการถ่ายทอดในการสื่อความหมายเพ่ือให้รับรู้ทั้ง
ครูผู้สอนและผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน 
 วัชรพล วิบูลยศริน (2557) ได้ให้ความหมายของ สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการสอน ไว้ว่า เป็นวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือหรือสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2558) ได้ให้ความหมายของ สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการสอน ไว้ว่า เป็น
ตัวกลางหรือสิ่งต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางส าหรับท าให้
การถ่ายทอดความรู้ของครูถึงผู้เรียนและท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วาง
ไว้เป็นอย่างดี 
 สรุปได้ว่า สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการซึ่งถูกน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นตัวกลางในการน าส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จาก
ครผูู้สอนหรือแหล่งเรียนไปยังผู้เรียนช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 2. ความส าคัญของสื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็นช่องทางในการถ่ายทอด
ความรู้และความคิดระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน เป็นเครื่องมือช่วยให้การเรียนการสอนง่ายขึ้นและ
สามารถน ามาใช้กับผู้เรียนได้ทุกระดับชั้นท าให้การเรียนการสอนได้ผลดีขึ้นกว่าไม่ใช้สื่อการเรียนรู้   
ซึ่งพอสรุปคุณค่าของสื่อการเรียนรู้ได้ ดังนี้ (อุไรวรรณ ไทรชมพ, 2542, วรวิทย์ นิเทศศิลป์, 2551,  
วัชรพล วิบูลยศริน, 2557, และ เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์, 2558) 
  2.1 ความส าคัญทางด้านวิชาการ 
   2.1.1 ท าให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ตรงและเรียนได้ดีมากกว่าที่ไม่มีสื่อการเรียนรู้ 
   2.1.2 ลักษณะที่เป็นรูปธรรมของสื่อการเรียนรู้ช่วยท าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ
สิ่งต่างได้กว้างขวางและเป็นแนวทางให้เข้าใจสิ่งอ่ืนๆ ดียิ่งขึ้น และสิ่งเสริมด้านความคิดและการแก้ปัญหา 
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   2.1.3 ให้ประสบการณ์ที่เป็นจริงแก่ผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างถูกต้องสามารถจดจ า
เรื่องราวต่างๆ ได้มากและจ าได้นาน 
   2.1.4 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ 
  2.2 ความส าคัญทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
   2.2.1 สื่อการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและต้องการเรียนในสิ่งต่างๆ 
   2.2.2 สื่อการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดอย่างเดียวกัน มีเจตคติที่ดี
ส าหรับผู้เรียน 
   2.2.3 สื่อการเรียนรู้เร้าให้ผู้เรียนเกิดความพอใจและยั่วยุให้กระท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
  2.3 ความส าคัญกับครูผู้สอน 
   2.3.1 การใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้
บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น ท าให้ครูผู้สอนมีความสนุกสนานในการจัดการเรียนการสอน
มากกว่าวิธีการที่เคยใช้ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เพ่ิมข้ึน 
   2.3.2 สื่อการเรียนรู้จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้สอนในการเตรียมเนื้อหา เพราะบางครั้ง
อาจให้ผู้เรียนศึกษาจากเนื้อหาจากสื่อได้บ้าง 
   2.3.3 เป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ  
  2.4 ความส าคัญกับผู้เรียน 
   2.4.1 เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
   2.4.2 สื่อการเรียนรู้ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน เกิดความสนุกและ
ไม่รู้สึกเบื่อหน่วย 
   2.4.3 การใช้สื่อการเรียนรู้จะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันและเกิดประสบการณ์
เดียวรวมกัน 
   2.4.4 ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ท าให้เกิดมนุษยสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและกับครูผู้สอนด้วย 
   2.4.5 ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น 
   2.4.6 ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการใช้สื่อในการศึกษารายบุคคล 
 3. ประเภทของสื่อการเรียนรู้ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้านการศึกษาที่ด าเนินควบคู่กันไปมี
ผลให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปจากเดิม มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนการสอน
ให้สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยเข้าช่วย 
สามารถเร่งระยะเวลาในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สั้นและเกิดความเข้าใจง่าย สนุกสนานไม่เบื่อหน่าย
กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้ ศึกษาค้นคว้าความรู้ต่อไป ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีใหม่เข้าช่วย สื่อการเรียนรู้มีลักษณะและวิธีการใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เนื้อหาวิชา รวมทั้งผู้ออกแบบสื่อการเรียนรู้แต่ละชนิด นักการศึกษาและนักวิชาการหลาย
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ท่านได้แบ่งประเภทของสื่อการเรียนรู้ตามลักษณะที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะยึดหลักการและแนวคิดใด 
ซึ่งสื่อการเรียนรู้เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ (อุไรวรรณ ไทรชมพู, 2542, วรวิทย์ 
นิเทศศิลป์, 2551, วัชรพล วบิูลยศริน, 2557, และ เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์, 2558) 
  3.1 สื่อการเรียนรู้ตามลักษณะการใช้งาน แบ่งเป็นสื่อวัสดุและอุปกรณ์ตามลักษณะของการ
ใช้งาน รวมถึงเทคนิควิธีการในการน าเสนอสื่อ ได้แก่ 
   3.1.1 สื่อเพ่ือการน าเสนอ (Presentation media) เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงข้อมูลภาพ
และเสียง โดยกาน าเสนอเนื้อหาจากวัสดุที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ด้วยตนเอง หรือวัสดุที่ถ่ายทอด
เนื้อหาด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ในการส่งข้อมูลทางไกล แบ่งออกเป็น 7 
ประเภท ได้แก่ 
    1) วัสดุสิ่งพิมพ์และกราฟิก (Printed and graphic materials) สื่อประเภทนี้
เป็นสื่อที่บรรจุข้อมูลตัวอักขระ ภาพกราฟิกลักษณะลายเส้นและภาพถ่าย โดยสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่ได้จาก
กระบวนการพิมพ์ ส่วนภาพกราฟิกเป็นสื่อที่ได้จากการวาดและการถ่ายภาพ สื่อเหล่านี้จัดอยู่ในสื่อ
ประเภทเดียวกันเนื่องจากสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ด้วยตัวเอง โดยอาจเป็นการน าเสนอภาพกราฟิก
บนแผนภูมิ ภาพและข้อความบนบัตรค า หรือการน าภาพกราฟิกทั้งภาพวาดและภาพถ่ายบรรจุใน
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือต าราเรียนและแผ่นโปสเตอร์ เป็นต้น 
    2) สื่อฉายภาพนิ่ง (Still-projection media) เป็นกลุ่มของวัสดุและอุปกรณ์ใน
การน าเสนอภาพนิ่ง เนื่องจากสื่อวัสดุเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ด้วยตัวเองจึงต้องใช้อึปกรณ์
ช่วยการน าเสนอเนื้อหา เช่น การเสนอภาพถ่ายจากสไลด์โดยใช้เครื่องฉายสไลด์ ข้อมูลบนแผ่นโปร่ง
ในเสนอด้วยเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ และภาพถ่ายขนาดเล็กเสนอด้วยเครื่องฉายภาพทึบแสง เป็นต้น 
    3) สื่อเสียง (Audio media) เป็นสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่น าเสนอข้อมูลเสียง 
ได้แก่ วิทยุ เทปบันทึกเสียงและม้วนเทปแผ่นซีดี และเครื่องเล่นแผ่นซีดี 
    4) สื่อเสียงรวมกับสื่อภาพนิ่ง (Audio plus still-visual media) เป็นการรวม
การใช้และน าเสนอสื่อเสียงร่วมกับภาพนิ่ง ได้แก่ การใช้เครื่องฉายสไลด์ในระบบซิงโครไนซ์ 
(synchronize) เพ่ือภาพที่สอดคล้องกับเสียงที่บันทึกไว้ในม้วนเทป 
    5) ภาพยนตร์ เป็นการเสนอภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงด้วยการบันทึกภาพและ
เสียงลงบนฟิล์ม ในปัจจุบันมีการใช้แถบวีดีทัศน์ แผ่นวีซีดี และแผ่นดีวีดี ในการบันทึกและน าเสนอ
เนื้อหาแทนการใช้ภาพยนตร์แล้วเป็นส่วนมาก เนื่องจากมีความสะดวกมากกว่ากันทั้งในเรื่องการ
ติดตั้งอุปกรณ์ การใช้งานรวมถึงลักษณะของวัสดุที่ใช้ด้วย 
    6) โทรทัศน์ เป็นการเสนอเนื้อหาภาพเคลื่อนไหว เสียง และตัวอักขระ 
เช่นเดียวกับภาพยนตร์ แต่เป็นการน าข้อมูลจากสถานีส่งโดยใช้การถ่ายทอดสัญญาณระยะไกล หรือ
อาจเป็นการใช้โทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเสนอเหตุการณ์ในพ้ืนที่เฉพาะก็ได้ เช่น ภายในห้องประชุมขนาด
ใหญ่ หรือภายในบริเวณสถาบันการศึกษา เป็นต้น 
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    7) สื่อประสม เป็นการน าสื่อประเภทต่างๆ มาใช้รว่มกัน เช่น การใช้เทปบันทึกเสียง
พร้อมภาพถ่าย หรือการใช้แถบวีดีทัศน์ภายหลังการอ่านจากหนังสือเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
จัดท าเป็นชุดการเรียน (Learning package) โดยการน าสื่อต่างๆ มาใช้อย่างเป็นระบบและข้ันตอน
ตามการน าเสนอเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องนั้นจากสื่อต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
   3.1.2 สื่อวัตถุ (Object media) เป็นสื่อที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสื่อเพ่ือการน าเสนอ 
เนื่องจากสื่อวัตถุจะมีโครงสร้างทางขนาด น้ าหนัก พื้นผิว สี ฯลฯ ที่ประมวลกันเป็นวัสดุ 3 มิติ สื่อวัตถุ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
    1) วัตถุตามธรรมชาติ (Natural objects) เป็นวัตถุท่ีเคลื่อนไหวได้ ตัวอย่างเช่น 
สัตว์ต่างๆ จ าพวก แมลง กบ นก ฯลฯ และวัตถุท่ีเคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น หิน ต้นไม้ ฯลฯ 
    2) วัตถุจากการประดิษฐ์ขึ้น (Manufacture objects) เป็นวัตถุท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมา
ใช้งาน เช่น อุปกรณ์เครื่องฉาย ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น 
    3) วัตถุเลียนแบบของจริง (Replica, Model and Mock up) เป็นวัตถุท่ี
ประดิษฐ์ขึ้นมาให้มีลักษณะคล้ายของจริง ถ้าเป็นวัตถุท่ีประดิษฐ์แล้วมีขนาด โครงสร้าง พ้ืนผิว และสี
เหมือนของจริงทุกอย่างจะเรียกว่า Replica หากวัตถนุั้นคล้ายของจริงมีลักษณะ 3 มิติ แต่อาจเพ่ิมหรือ
ลดขนาดลงหรือจ าลองระบบการท างานจะเรียกว่า Model และหากเป็นการจ าลองของจริงหรือจ าลอง
ระบบการท างานที่ซับซ้อนให้เห็นเพียงบางส่วนที่ส าคัญโดยตัดส่วนที่ยุ่งยากออกจะเรียกว่า Mock up 
   3.1.3 สื่อเชิงโต้ตอน (Interactive media) เป็นสื่อที่มีการน าเสนอเนื้อหาเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยมีการโต้ตอนกับสื่อนั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
    1) การโต้ตอนกับบทเรียนแบบโปรแกรมในหนังสือเรียน หรือการใช้บทเรียน
แบบโปรแกรมประกอบสื่ออ่ืน 
    2) การโต้ตอบกับสื่ออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการภาษา 
    3) การโต้ตอบระหว่างการเรียนด้วยเกมหรือสถานการณ์จ าลอง 
  3.2 สื่อการเรียนรู้ตามประสบการณ์การเรียนรู้ 
  Edgar Dale (1969) ได้แบ่งสื่อตามประสบการณ์การเรียนรู้ โดยพัฒนาจากแนวคิดของ 
Bruner ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา ที่ว่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ของมนุษย์มี 3 ประเภท คือ 1) การเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง (Enactive) คือการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงจะเรียนรู้ได้เร็ว มีความเข้าใจ
และสามารถจดจ าได้ดี 2) การเรียนรู้จากประสบการณ์รูปภาพ (Iconic) คือการเรียนรู้จากการ
มองเห็นรูปภาพ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ซึ่งประสบการณ์นี้ผู้เรียนจะใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจ
มากกว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และ 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์สัญลักษณ์ (Symbolic) 
คือการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งจะต้องได้รับการอธิบายเพิ่มเติม จากแนวคิดนี้ Edgar 
Dale ได้น ามาจัดแบ่งประเภทของสื่อการเรียนรู้ตามประสบการณ์การเรียนรู้ เรียกว่า “กรวย
ประสบการณ์” (Cone of Experience) ดังนี้ 
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ภาพที่ 6.1 กรวยประสบการณ์ (Cone of Experience) ของ Edgar Dale 
ที่มา: http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/ 

documents/Dales_Cone_of_Experience_summary.pdf 
 
   3.2.1 สื่อประสบการณ์ตรง (Direct purposeful experience) หมายถึง สื่อที่ผู้เรียน
ได้ลงมือกระท าจริง ในสภาพที่เป็นจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้วยการใช้ของจริง สถานการณ์จริง 
เช่น ฝึกหัดขับรถยนต์ ท าสวนครัว ซ่อมเครื่องรถยนต์ ฯลฯ 
   3.2.2 สื่อประสบการณ์จ าลอง (Contrived Experience) หมายถึง สื่อที่มีสภาพ
ใกล้เคียงกับของจริงหรือสถานการณ์จริง เช่น การใช้หุ่นจ าลอง ของตัวอย่าง สถานการณ์สมมติ เป็นต้น 
   3.2.3 สื่อประสบการณ์นาฎกรรม หรือการแสดง (Dramatized Experiecne) เป็นสื่อ
ที่อาศัยการแสดงบทบาทหรือแสดงละครเพ่ือจ าลองสถานการณ์หรือเรื่องราวต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
เข้าใจเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่เป็นนามธรรม เช่น การแสดงบทบาทสมติ ละคร หรือ
ละครหุ่น 
   3.2.4 สื่อการสาธิต (Demonstrations) หมายถึง การน าเสนอข้อเท็จจริง ความคิด 
หรือกระบวนการออกมาให้เห็นจริง โดยการแสดงหรือท าให้ดู มีการอธิบายประกอบ และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนด้วยการสังเกต ทดลอง และ/หรือฝึกปฏิบัติโดยใช้วัสดุและเครื่องมือส าหรับการสาธิต
นั้นเป็นขั้นตอน 
   3.2.5 สื่อการศึกษานอกสถานที่ (Field or study trip) เป็นการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้นอกสถานที่เรียนหรือห้องเรียน โดยไปดูงานหรือทัศนศึกษาในสถานที่จริง การสัมภาษณ์
บุคคลต่างๆ เป็นต้น 
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   3.2.6 สื่อนิทรรศการ (Exhibition) เป็นสื่อประเภทการแสดงสิ่งของต่างๆ การจัด  
ปูายนิเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและเป็นระบบ อาจเป็นการจัดแสดงขนาดใหญ่ กลาง หรือขนาด
เล็กๆ น าเสนอเนื้อหาสาระด้วยชุดรูปภาพ วัตถุสิ่งของ หุ่นจ าลอง กิจกรรม การฉายภาพยนตร์ และ
หรือสิ่งอื่นๆ เพ่ือให้สาระความรู้แก่ผู้เข้าชมโดยการน าประสบการณ์หลายอย่างผสมผสานกันมากที่สุด 
   3.2.7 โทรทัศน์ (Television) เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบ ผู้เรียนสามารถ
รับประสบการณ์จากการดูและได้ยิน ซึ่งโทรทัศน์สามารถส่งข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆ ได้แพร่หลาย 
การสอนอาจเป็นการสอนสดหรือบันทึกลงวีดีทัศน์ก็ได้ 
   3.2.8 ภาพยนตร์ (Motion Picture) เป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวที่มีเสียงประกอบเช่นกัน 
แต่เป็นนามธรรมมากกว่าโทรทัศน์ เนื่องจากภาพยนตร์ไม่สามารถเผยแพร่ข่าวสารในรูปของรายการ
สด ข่าวสาร และโทรทัศน์ได้ง่ายที่บ้านรวมทั้งเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตประจ าวันด้วย  
   3.2.9 การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง (Still Pictures, Recordings, Radios)  
การบันทึกเสียงอาจเป็นทั้งในรูปของแผ่นเสียงหรือเทปบันทึกเสียง วิทยุเป็นสื่อที่ให้เฉพาะเสียง  
ส่วนภาพนิ่งอาจเป็นรูปภาพ สไลด์ โดยเป็นภาพวาด ภาพล้อหรือภาพเหมือนจริงก็ได้ ข้อมูลที่อยู่ใน 
สื่อนี้จะให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่ถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็จะสามารถเข้าใจเนื้อหาเรื่องราว 
ที่สอนได้ เนื่องจากเป็นการฟังหรือดูภาพเท่านั้นไม่จ าเป็นต้องอ่าน 
   3.2.10 ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbols) ได้แก่ สื่อประเภทแผนที่ แผนภูมิ แผนสถิติ 
รูปภาพ การจัดประสบการณ์ในขั้นนี้จะเป็นรูปของนามธรรมมากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนจ าเป็นต้องเข้าใจ
สัญลักษณ์ต่างๆ ในแผนที่ แผนภูมิ หรือสถิติก่อน จึงจะสามารถเรียนรู้จากสื่อเหล่านี้ได้ 
   3.2.11 วจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbols) เป็นประสบการณ์ขั้นที่เป็นนามธรรมมาก
ที่สุด ได้แก่ ตัวหนังสือในภาษาเขียนและเสียงของค าพูดในภาษาพูด 
   จากกรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale สามารถสรุปการจ าแนกสื่อการเรียนรู้
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
    1) สื่อประเภทวัสดุ (Software) หมายถึง สื่อที่เก็บความรู้อยู่ในตัวเองซึ่ง
จ าแนกย่อยได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  
     1.1) วัสดุประเภทที่สามารถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่จ าเป็นต้อง
อาศัยอุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผนที่ ลูกโลก รูปภาพ หุ่นจ าลอง ฯลฯ 
     1.2) วัสดุประเภทที่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเองจ าเป็นจะต้อง
อาศัยอุปกรณ์อ่ืนช่วย เช่น แผ่นซีดี ฟิล์มภาพยนตร์ สไลด์ ฯลฯ 
    2) สื่อประเภทอุปกรณ์ (Hardware) หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางหรือตัวผ่านท า
ให้ข้อมูลหรือความรู้ที่บันทึกในวัสดุสามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นหรือได้ยิน เช่น เครื่องฉายข้าม
ศีรษะ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นแผ่นซีดี เป็นต้น 
    3) สื่อประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and method) หมายถึง สื่อที่
มีลักษณะเป็นแนวความคิดหรือรูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอน โดยสามารถน าสื่อวัสดุและ
อุปกรณ์มาใช้ช่วยในการสอนได้ เช่น เกมและสถานการณ์จ าลอง การสาธิต เป็นต้น 
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  3.3 สื่อการเรียนรู้ตามชนิดของสื่อ 
   3.3.1 สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่จัดท าข้ึนเพ่ือสนองการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไป ได้แก่ หนังสือ- แบบเรียน คู่มือครู ชุดวิชา หนังสือประกอบการสอน หนังสือ
อ้างอิง หนังสืออ่านเพ่ิมเติม แผนการสอน ใบงาน แบบฝึกหัดกิจกรรม หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ 
โปสเตอร์ เป็นต้น  
   3.3.2 สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และ
ทักษะต่างๆ ให้กับผู้เรียน เช่น ครู ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (แพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เฉพาะเรื่องหรือผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
   3.3.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หมายถึง สื่อที่ผลิตหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้
ควบคู่กับเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นรายการเสียงหรือวีดี
ทัศน์รูปแบบ VCD/DVD แถบบันทึกเสียงหรือวีดีทัศน์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ e-learning และ อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยัง
รวมไปถึงโทรศัพท์ที่ก าลังพัฒนาไปสู่การศึกษาผ่านโทรศัพท์ที่เรียกว่า M-learning เป็นต้น  
   3.3.4 สื่อกิจกรรม หมายถึง สื่อประเภทวิธีการที่ใช้ในการฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติ ซึ่งต้อง
ใช้กระบวนการคิด การปฏิบัติ และการประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน เช่น สถานการณ์จ าลอง บทบาท
สมมุติ ทัศนศึกษา เกม การท าโครงงาน การจัดนิทรรศการ การสาธิต เป็นต้น 
 4. การพิจารณาเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ 
 การพิจารณาเลือกใช้สื่อการเรียนรู้นอกจากต้องท าเป็นขั้นตอนและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนตาม
หลักการเลือกสื่อการสอนแล้ว ครูผู้สอนยังต้องพิจารณาถึงการเลือกสื่อแต่ละชนิดว่าสื่อแต่ละชนิดมี
คุณสมบัติอย่างไร เหมาะส าหรับจัดการเรียนการสอนในลักษณะ โดยสามารถพิจารณาเลือกสื่อการ
เรียนรู้มีรายละเอียดดังตาราง 6.1 (บุญเหลือ ทองเอ่ียม, 2532, อุไรวรรณ ไทรชมพู, 2542, และสุดใจ 
เหง้าสีไพ, 2549) 
 
ตารางที ่6.1 ประเภท ลักษณะ/คุณสมบัติและข้อจ ากัดเฉพาะของสื่อการเรียนรู้ 
 

ประเภท/ชนิดของสื่อ ลักษณะ/คณุสมบัติเฉพาะ 
(ท่ีให้ประโยชน์และคุณค่า) 

ข้อจ ากัด 
(จุดอ่อน/ข้อเสีย) 

รูปภาพ 
(Drawings and 
Illustrations) 

หาง่าย ราคาถูก ครอบคลุมหลายสาขาวิชา 
ผู้ใช้สื่อหรือบุคคลในหน่วยงานสามารถผลิตเอง
ได ้
ภาพที่ดีสามารถดึงดดูความสนใจอธิบาย
ความหมายและท าใหเ้นื้อหาท่ีซับซ้อนง่ายขึ้น 
ใช้ศึกษาได้ทั้งเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อย 
ใช้ติดแสดงและจัดปูายนิเทศได ้
ถ่ายเป็นสไลด์หรือแผ่นโปร่งใสได 

ภาพส่วนใหญ่มีขนาดเล็กไม่เหมาะสม
กับการใช้สอนเป็นกลุม่ใหญ ่
เป็นภาพนิ่ง จึงไม่เหมาะสมกับเรือ่งที่
ต้องการแสดงการเคลื่อนไหว 
ภาพที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการ
สอนอย่างแท้จริงหาได้ยาก  
ภาพหนึ่งๆ มักจะเหมาะส าหรับการ
น าเสนอในรูปนั้นโดยเฉพาะ จึงไม่
เหมาะสมที่จะเปลีย่นจากรูปภาพเป็น
อย่างอื่น 
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ตารางที ่6.1 ประเภท ลักษณะ/คุณสมบัติและข้อจ ากัดเฉพาะของสื่อการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ประเภท/ชนิดของสื่อ ลักษณะ/คณุสมบัติเฉพาะ 
(ท่ีให้ประโยชน์และคุณค่า) 

ข้อจ ากัด 
(จุดอ่อน/ข้อเสีย) 

ภาพถ่าย 
(Photographs) 

สามารถ่ายต้นฉบับจากท้ังที่เป็นวัตถุและบุคคล
ใดๆ ที่มองเห็น 
ท าได้ทั้งเป็นภาพสีและขาว-ด าและขนาดต่างๆ 
ภาพถ่ายขนาดใหญ่ใช้ติดแสดงและจัดปูาย
นิเทศได ้
ภาพถ่ายขนาดเล็กเหมาะส าหรับการสอน
รายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย 
ไม่จ าเป็นต้องใช้กับเครื่องมือพิเศษใดๆ 

ภาพถ่ายท่ีดีจ าเป็นต้องใช้ช่างภาพที่มี
ฝีมือในการถ่ายท า 
ภาพถ่ายโดยเฉพาะภาพสีอาจมีราคา
แพง 
ภาพที่มีขนาดเล็กกว่า 40x50 ซม.ไม่
เหมาะส าหรับการสอนเป็นกลุม่ใหญ่ 

กระดานชอล์ก 
(Chalkboard) 

ใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนจดบันทึกตาม 
ใช้ได้กับห้องเรียนทุกแบบและสถานท่ี 
สิ่งที่เขียนคงอยู่ได้นานตามต้องการ 
สามารถเขียนเตรียมไว้ล่วงหน้าและเขียน
เพิ่มเตมิได ้
ฉายภาพบนกระดานและเขียนลอกตามได ้
ครูผูส้อนควบคุมการน าเสนอด้วยตนเอง 
ง่ายแก่การให้ทบทวนบทเรียน 

ผู้ใช้อาจขาดการวางแผนเพราะเห็นว่า
ใช้ได้ง่ายๆ 
หากลบไม่สะอาดจะมองเห็นไม่ชัดเจน 
ถ้าผู้ใช้ไม่มีทักษะอาจใช้ไม่ไดผ้ลดี 
มีฝุุนผงเปรอะเปื้อนห้อง ครผูู้สอน
และผูเ้รียน 
หากอยู่ระยะไกลอาจอ่านได้ไม่ชัดเจน 

หุ่นจ าลองหรือของ
จ าลอง 
(Models and 
Mockups) 

เอาชนะความยากล าบากในการใช้ของจริง 
ช่วยให้เข้าใจสิ่งท่ีซับซ้อนได้ง่ายกว่าของจริง
บางอย่าง 
เก็บรักษาได้นานกว่าของจริง ซึ่งเสื่อมสภาพได้
ตามเวลา 
ของจ าลองหลายอย่างท าเป็นแบบแยกส่วนท า
ให้มองเห็นส่วนภายในได ้
ใช้ได้กับการเรยีนการสอนหลายวิธีและรูปแบบ 

อาจเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขนาด 
สี และรูปร่าง 
เหมาะเฉพาะส าหรับการสอนกลุม่
ย่อย 
ผู้สอนมักจะไม่วางแผนการใช้ที่ดพีอ 
เพราะคดิว่าของจ าลองอธิบายได้ใน
ตัวเอง 
ราคาแพงเมื่อเทียบกับผู้เรียน ซึ่งเป็น
กลุ่มย่อยหรือสอนเฉพาะเรื่อง 
ของจ าลองส่วนใหญ่แตกหักง่าย 
จ าเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวัง 

หุ่นหรือเครื่องจ าลอง
เพื่อการฝึกหดั 
(Simulators) 

กิจกรรมการฝึกหดัด้วยหุ่นสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรยีน 
เหมาะส าหรบัการสอนทักษะ 
สามารถฝึกท าซ้ าได้หลายครั้ง 
ผู้ฝึกหัดทราบผลการปฏิบัติทันที 
ไม่ท าให้ผูฝ้ึกหัดเกิดความกังวลตอ่สิ่งท่ีอาจ
ผิดพลาด 
 
 
 

มีให้ใช้ไม่มากและราคาแพง 
เครื่องจ าลองบางอย่างมีราคาแพง
เพราะมคีวามละเอียดซับซ้อน 
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ตารางที ่6.1 ประเภท ลักษณะ/คุณสมบัติและข้อจ ากัดเฉพาะของสื่อการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ประเภท/ชนิดของสื่อ ลักษณะ/คณุสมบัติเฉพาะ 
(ท่ีให้ประโยชน์และคุณค่า) 

ข้อจ ากัด 
(จุดอ่อน/ข้อเสีย) 

ของจริง 
(Real Objects) 

ส่วนใหญ่ไม่ต้องซื้อ 
หาง่าย ไม่ต้องผลิตและตกแต่งเพราะมีอยู่แล้ว 
ให้ประสบการณต์รงที่มีความหมายและ
ประทับใจ 
สามารถใช้ในกิจกรรมการฝึกหัดค้นหาหรือ
อภิปรายอย่างไดผ้ล 

บางอย่างใช้ยากโดยเฉพาะวัตถุทีม่ี
ขนาดเล็กท่ีใช้กับการสอนเป็นกลุม่ใหญ่ 
ของจริงส่วนใหญ่เหมาะกับการสอน
เฉพาะเรื่อง อาจไม่สะดวกแก่การจับถือ
หรือเคลื่อนย้าย 
ไม่เหมาะที่จะใช้ศึกษาด้วยตนเอง แต่
เหมาะที่จะน าเสนอโดยผูส้อนหรือ
วิทยากร 

นิทรรศการและการ
จัดแสดง 
(Exhibits and 
Displays) 

เป็นการน าเสนอเนื้อหาวิชาหรือเรื่องราวในท่ี
จ ากัดที่ไดผ้ล 
เป็นสิ่งล่อตาล่อใจชวนให้ศึกษาได้ด ี
ถ้าได้รับการวางแผนและจดัอย่างดี สามารถมี
อิทธิพลต่อเจตคติได ้
เป็นการผสมผสานสื่อในระบบสือ่ผสมซึ่ง
สามารถให้ประสบการณ์ที่มีคณุค่า 

มีขนาดใหญ่ ยุ่งยากแก่การ
เคลื่อนย้าย 
นิทรรศการที่มคี่ามักต้องอาศัยการ
วางแผนและจดัอย่างดี มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน ราคาแพงและอาศัยเวลา 
ไม่เหมาะที่จะใช้ศึกษาด้วยตนเอง แต่
เหมาะที่จะน าเสนอโดยครผูู้สอนหรือ
วิทยากร 

วัสดุ (สื่อ) โปรแกรม 
(Programmed 
Material) 

ผู้เรียนปรับสภาพการเรียนใหส้อดคล้องกับ
ความสามารถ ความสนใจของตนได้ 
เรียนได้ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวกและทบทวน
บทเรียนได้โดยไม่จ ากัด 
ผู้เรียนได้ประกอบกิจกรรม 
บทเรียนได้รับการจัดรูปแบบและเนื้อหาเป็น
ขั้นตอนและเรียงล าดับ 

บางครั้งการน าเสนอเนื้อหาแบบ
โปรแกรมท าให้เรียนยากและเสียเวลา
มากขึ้นกว่าสื่อรูปอื่นๆ 
วัสดุโปรแกรมจ ากัดขอบเขตเนื้อหาจึง
ไม่เหมาะสมที่จะใช้แหล่งอ้างอิงหรือ
ศึกษาเนื้อหาท่ีลึกซึ้งหรือละเอียดไป 
ลักษณะการจัดเนื้อหาท่ีเป็นไปอย่าง
เข้มงวดตามรูปแบบและหลักการเขียน
โปรแกรมอาจไม่ส่งเสริมการค้นหา
ค าตอบและการคดิอย่างสรา้งสรรค์ที่
เป็นอิสระเพียงพอ 

วัสดุสิ่งพิมพ์ 
(Printed Material) 

สามารถน าไปใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลา 
ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงช่วยในการ
ถ่ายทอดเนื้อหาสูผู่้เรียน 
เรียนได้ตามความสามารถและความสนใจ 
สามารถค้นหาเนื้อหาสาระที่จ าเป็นหรือ
รายละเอียดทีส่มบรูณไ์ด้ 
มีองค์ประกอบอ่ืน เช่น รูปภาพ วัสดุกราฟิก 
ซึ่งช่วยเร้าใจและเรียนรู้ได้ด ี
สิ่งพิมพ์บางอย่างสามารถผลติไดเ้อง 
ท าได้หลายภาษา สาขาวิชาและระดับชั้นเรียน 

ต้องอาศัยความสามารถในการอา่น
ของผู้เรียน 
ไม่ให้ผลย้อนกลับในทันทีทันใด 
ผู้รับไม่สามารถสอบถามเพิม่เตมิเพื่อ
ความกระจา่งได ้
บางครั้งเนื้อหาไมเ่หมาะกับผูเ้รียน 
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ตารางที ่6.1 ประเภท ลักษณะ/คุณสมบัติและข้อจ ากัดเฉพาะของสื่อการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ประเภท/ชนิดของสื่อ ลักษณะ/คณุสมบัติเฉพาะ 
(ท่ีให้ประโยชน์และคุณค่า) 

ข้อจ ากัด 
(จุดอ่อน/ข้อเสีย) 

การบันทึกเสียงหรือ
สื่อเสยีง  
(Audio Recordings) 

ช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านต่ าแลเพิม่
เสียงให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
สามารถบันทึกไว้และใช้ได้อีก 
ตัดต่อเนื้อหาใหเ้หมาะสมกับการเรียนได้ 
ใช้ได้หลายครั้งโดยไมเ่สื่อมคุณภาพ 
สามารถส าเนาแจกจ่ายผู้เรยีนจ านวนมาก 
ตัวเครื่องเสยีงใช้ง่ายไม่ซับซ้อนขนาดเล็ก 
เก็บรักษาง่าย 

ขาดประสบการณ์ด้านการเห็น 
ต้องอาศัยความตั้งใจ จึงไมเ่หมาะกับ
ผู้ที่มีช่วงความสนใจสั้น 
วัสดุบันทึกบางอย่าง (เช่น แผ่นเสียง
อาจแตกช ารุด บิดงอได้ง่าย) 
วัสดุบันทึกเสยีงบางอย่าง
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไม่ได ้
วัสดุบันทึกบางอย่าง (เช่น เทป) 
สามารถถูกท าลายด้วยสนามแม่เหล็ก 
คุณภาพเสียงบันทึกอาจมีคณุภาพต่ า 

ภาพยนตรเ์สยีง 
(Sound Motion 
Pictures) 

น าเสนอเรื่องราวท่ีต่อเนื่องด้วยตวัของมันเอง 
ให้มโนมติ (concept) เกี่ยวกับการการ
เคลื่อนไหวไดด้ ี
สามารถฝึกทักษะการปฏิบัตติามรูปแบบและ
กระบวนการในภาพยนตรไ์ด ้
น าเสนอข้อสนเทศท่ีไมส่ามารถท าได้ด้วยวิธีอ่ืน 
เป็นกิจกรรมที่ไมต่้องใช้ความสามารถด้าน
ค าพูดมากนัก จึงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เคร่งครัด 

มักมีเนื้อหาไม่ตรงกับบทเรียนโดยตรง 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาท่ีมอียู่
เดิมได ้
อาจไม่เหมาะกับผู้เรยีนบางกลุ่มบาง
วัย 
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจะท าให้
ติดตามเนื้อหาไม่ทัน 
 

โทรทัศน์การสอน 
(Instructional 
Television) 

ใช้แสดงการเคลื่อนไหวได้เป็นอยา่งดี 
ช่วยให้กระบวนการสาธิตเป็นกลุม่เป็นไปอยา่ง
ได้ผลและสามารถเรียนทักษะจากโทรทัศน์ได ้
ใช้กับกลุ่มผู้เรยีนจ านวนมากได้แม้จะอยู่กันคน
ละห้อง 
เทปวีดีทัศน์เล่นซ้ าไดห้ลายครั้ง 
ใช้ง่ายและราคาไมสู่งเกินไปเมื่อเทียบกับคุณค่า
การใช้งาน 

ผู้ที่เรียนช้าหรือเร็วอาจไดร้ับผลจาก
โทรทัศน์แตกต่างกัน 
เนื้อหาอาจไมเ่หมาะกับการสอนนั้นๆ 
ตัวแสดงหรือสถานการณ์ในโทรทัศน์
อาจไม่เหมาะกับผู้เรียน 
เป็นสื่อทางเดียว 
ควบคุมช่วงการใช้ได้ยาก 
ใช้เวลาในการผลิตนานและยุ่งยาก 
จอภาพขนาดเล็กอาจไม่ชัดเจน ถ้านั่ง
ในต าแหน่งไม่เหมาะสม 

การศึกษาจากต ารา
และเอกสารอ้างอิง
โดยตรง 
(Directed study of 
Textbooks, literature 
and references) 

หากต าราหรือเอกสารอ้างอิงเหมาะสมจะท าให้
ผู้เรยีนรู้ข้อเท็จจริง หลักการ การประยุกต์ใช้ได้
เป็นอย่างด ี
ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถและก้าวหน้า
ของตนเอง 
เป็นวิธีการที่ไมต่้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ 

ครูจ าเป็นต้องวางแผนและจดั
โครงสร้างการเรียนอย่างดีให้กับผู้เรียน 
การเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองเป็น
กลุ่มต้องใช้สื่อจ านวนมาก 
ไม่เหมาะกับการเรยีนรู้ที่ต้องการ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ประเภท/ชนิดของสื่อ ลักษณะ/คณุสมบัติเฉพาะ 
(ท่ีให้ประโยชน์และคุณค่า) 

ข้อจ ากัด 
(จุดอ่อน/ข้อเสีย) 

การบันทึกเสียงหรือ
สื่อเสยีง  
(Audio Recordings) 

ช่วยให้ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านต่ าและ
เพิ่มเสยีงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
สามารถบันทึกไว้และใช้ได้อีก 
ตัดต่อเนื้อหาใหเ้หมาะสมกับการเรียนได้ 
ใช้ได้หลายครั้งโดยไมเ่สื่อมคุณภาพ 
สามารถส าเนาแจกจ่ายผู้เรยีนจ านวนมาก 
ตัวเครื่องเสยีงใช้ง่ายไม่ซับซ้อนขนาดเล็ก 
เก็บรักษาง่าย 

ขาดประสบการณ์ด้านการเห็น 
ต้องอาศัยความตั้งใจ จึงไมเ่หมาะกับ
ผู้ที่มีช่วงความสนใจสั้น 
วัสดุบันทึกบางอย่าง (เช่น แผ่นเสียง
อาจแตกช ารุด บิดงอได้ง่าย) 
วัสดุบันทึกเสยีงบางอย่าง
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาไม่ได ้
วัสดุบันทึกบางอย่าง (เช่น เทป) 
สามารถถูกท าลายด้วยสนามแม่เหล็ก 
คุณภาพเสียงบันทึกอาจมีคณุภาพต่ า 

ภาพยนตรเ์สยีง 
(Sound Motion 
Pictures) 

น าเสนอเรื่องราวท่ีต่อเนื่องด้วยตวัของมันเอง 
ให้มโนมติ (concept) เกี่ยวกับการการ
เคลื่อนไหวไดด้ ี
สามารถฝึกทักษะการปฏิบัตติามรูปแบบและ
กระบวนการในภาพยนตรไ์ด ้
น าเสนอข้อสนเทศท่ีไมส่ามารถท าได้ด้วยวิธีอ่ืน 
เป็นกิจกรรมที่ไมต่้องใช้ความสามารถด้าน
ค าพูดมากนัก จึงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เคร่งครัด 

มักมีเนื้อหาไม่ตรงกับบทเรียนโดยตรง 
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาท่ีมอียู่
เดิมได ้
อาจไม่เหมาะกับผู้เรยีนบางกลุ่มบาง
วัย 
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจะท าให้
ติดตามเนื้อหาไม่ทัน 
 

โทรทัศน์การสอน 
(Instructional 
Television) 

ใช้แสดงการเคลื่อนไหวได้เป็นอยา่งดี 
ช่วยให้กระบวนการสาธิตเป็นกลุม่เป็นไปอยา่ง
ได้ผลและสามารถเรียนทักษะจากโทรทัศน์ได้ 
ใช้กับกลุ่มผู้เรยีนจ านวนมากได้แม้จะอยู่กันคน
ละห้อง 
เทปวีดีทัศน์เล่นซ้ าไดห้ลายครั้ง 
ใช้ง่ายและราคาไมสู่งเกินไปเมื่อเทียบกับคุณค่า
การใช้งาน 

ผู้ที่เรียนช้าหรือเร็วอาจไดร้ับผลจาก
โทรทัศน์แตกต่างกัน 
เนื้อหาอาจไมเ่หมาะกับการสอนนั้นๆ 
ตัวแสดงหรือสถานการณ์ในโทรทัศน์
อาจไม่เหมาะกับผู้เรียน 
เป็นสื่อทางเดียว 
ควบคุมช่วงการใช้ได้ยาก 
ใช้เวลาในการผลิตนานและยุ่งยาก 
จอภาพขนาดเล็กอาจไม่ชัดเจน ถ้านั่ง
ในต าแหน่งไม่เหมาะสม 

การศึกษาจากต ารา
และเอกสารอ้างอิง
โดยตรง 
(Directed study of 
Textbooks, literature 
and references) 

หากต าราหรือเอกสารอ้างอิงเหมาะสมจะท าให้
ผู้เรยีนรู้ข้อเท็จจริง หลักการ การประยุกต์ใช้ได้
เป็นอย่างด ี
ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถและก้าวหน้า
ของตนเอง 
เป็นวิธีการที่ไมต่้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ 

ครูจ าเป็นต้องวางแผนและจดั
โครงสร้างการเรียนอย่างดีให้กับผู้เรียน 
การเรียนรู้อย่างอิสระด้วยตนเองเป็น
กลุ่มต้องใช้สื่อจ านวนมาก 
ไม่เหมาะกับการเรยีนรู้ที่ต้องการ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตารางที ่6.1 ประเภท ลักษณะ/คุณสมบัติและข้อจ ากัดเฉพาะของสื่อการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ประเภท/ชนิดของสื่อ ลักษณะ/คณุสมบัติเฉพาะ 
(ท่ีให้ประโยชน์และคุณค่า) 

ข้อจ ากัด 
(จดุอ่อน/ข้อเสีย) 

การศึกษาจากชุดการ
เรียนการสอนด้วย
ตนเองประเภทโสต
ทัศน์เป็นฐาน 
(Audivisual 
Instructional Packages 
based study) 

สามารถก าหนดขอบเขตวตัถุประสงค์ของการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งกว้างขวาง 
ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถและ
ความก้าวหน้าของตนเอง 
ศึกษาได้จากทั้งเสียง การเคลื่อนไหว สภาวะที่
เป็นจริงและขยายสถานการณ์จ าลองต่างๆ 
ลดการทบทวนและการสาธิตซ้ าซาก 

ต้องใช้บทเรียนส าเร็จรูป ซึ่งต้องใช้
เวลาในการจดัเตรียมและใช้ผูเ้ชี่ยวชาญ
ในการจัดท าสื่อ 
ต้องใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกประกอบ 
ราคาสื่อแพงกว่าเมื่อเทยีบกับสื่อ
หนังสือและสื่อการเรียนรู้แบบปิด 

การเรยีนรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นฐาน 
(Computer-based 
learning) 

สามารถก าหนดขอบเขตวตัถุประสงค์ของการ
เรียนรูไ้ด้กว้างขวาง 
ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ตามความสามารถและ
ความก้าวหน้าของตนเอง 
เป็นการเรยีนรู้แบบปฏิสมัพันธ์ดว้ยการลงมือ
กระท าและทราบผลปูอนกลับโดยทันที 
สามารถสร้างสถานการณ์จ าลองของสิ่งที่มิอาจ
เรียนรูไ้ดจ้ากประสบการณ์จริง 

ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร ์

การอภิปรายกลุม่
สัมมนาหรือสอนติว 
(Class Discussions 
Seminars of 
Tutorials) 

โดยทั่วไปมปีระโยชน์พ้ืนฐานเช่นเดียวกับการ
ประชุมปรึกษาหรือกลุม่ย่อย 
มีเวลาในการอภิปรายนานและในขอบเขต
วัตถุประสงค์ที่กว้างขวาง 
ใช้กับหัวข้ออภิปรายที่มีรายละเอยีดมากขึ้น 

อาจมีสมาชิกกลุม่อภิปรายบางคนไม่มี
ส่วนร่วมในการอภิปราย เว้นแต่มกีาร
จัดระบบและขั้นตอนอย่างด ี
บางครั้งอาจใช้เวลานานเกินจ าเป็นจน
มีผลกระทบต่อเวลารวมที่ตั้งไว ้

เกม สถานการณ์
จ าลอง และศึกษาราย
กรณีเพื่อฝึกหัดการมี
ส่วนร่วม (Participative 
Exercises game/ 
simulation case 
Study) 

ใช้ได้กับวัตถุประสงค์ทั้งด้านพุทธิพิสัยและด้าน
อื่นๆ แม้แต่ในระดับสูง 
ผู้เรียนเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง 
เป็นสิ่งเร้าและกระตุ้นความสนใจที่ดียิ่งหาก
ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสม 
ใช้ได้กับทุกสาขางานหรือวิชา 

เหมาะกับการใช้เป็นกิจกรรมเสรมิ
หรือประกอบมากกว่าการใช้สอน
หลักการพื้นฐานหรือข้อเท็จจริง 
เป็นการยากท่ีจะปรับให้เข้ากับ
หลักสตูรโดยเฉพาะการฝึกหัดระยะยาว 
การใช้จะต้องให้สัมพันธ์กับรายวชิา
และคณุค่าทางการศึกษาอยา่งแท้จริง 

งานกลุ่ม 
(Group Projects) 

เหมาะส าหรบัวัตถุประสงค์ทุกประเภทและใน
ระดับสูง 
เหมาะส าหรบัการพัฒนาทักษะของกลุ่มและ
ระหว่างบุคคล 
ใช้ได้กับทุกสาขางานหรือวิชา 

สมาชิกบางคนในกลุ่มอาจไมร่่วม
กิจกรรมเท่าที่ควร เว้แตม่ีการจดั
ขั้นตอนเป็นอย่างด ี
การประเมินโดยแตล่ะคนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาได ้
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 5.หลักการเลือกและการใช้สื่อการเรียนรู้ 
  5.1 หลักการเลือกสื่อการเรียนรู้ 
  มีผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนรู้และนักการศึกษาหลายท่านได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับหลักการ
ในการพิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนไว้ต่างๆ กัน ซึ่งผู้ท า
หน้าที่เลือกสื่อการเรียนรู้ควรน ามาเป็นข้อค านึงและพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกสื่อของตนเอง 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (สุดใจ เหง้าสีไพร, 2549, วัชรพล วบิูลยศริน, 2557) 
   5.1.1 เลือกสื่อที่สนองต่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ท่ีมีความชัดเจนจะ
ระบุพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกให้เห็นหลังการใช้สื่อ มีเงื่อนไขหรือสภาวการณ์ที่จะก่อให้เกิดการ
เรียนรู้และก าหนดคุณภาพและปริมาณที่ก าหนดเกณฑ์ท่ีครูผู้สอนพึงพอใจและถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 
(เรียกว่า วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) นอกจากนั้นวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนยังครอบคลุมด้าน
ใดด้านหนึ่งใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) จิตพิสัย (Affective domain) 
และทักษะพิสัย (Psychomotor domain) แต่ละพิสัยยังมีระดับของพฤติกรรมแยกย่อยออกไปอีก 
เช่น ในพุทธิสัยประกอบด้วย ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า เป็นต้น ดังนั้นผู้เลือกสื่อจึงต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ข้อนั้นๆ และพิจารณาว่าสื่อ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้นควรจะมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร เมื่อใช้สื่อแล้วผู้เรียนมีโอกาส
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์นั้นหรือไม่อย่างไร (ผู้เลือกต้องมีความรู้เกี่ยวกับการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเป็นอย่างดี) 
   5.1.2 เลือกสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งมีความแตกต่างกัน (ตามทฤษฎีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล) อย่างน้อย 4 ด้านหลัก คือ 1) ด้านทั่วๆ ไป เช่น เพศ วัย หรืออายุ 2) ด้านพื้นฐาน
การศึกษา เช่น การใช้ภาษา การเขียน ทักษะและประสบการณ์เดิม 3) ด้านสังคม เช่น วัฒนธรรม 
สภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ พื้นฐานครอบครัว และ 4) ด้านจิตใจ เช่น ความสนใจ ความเชื่อ ค่านิยม 
ทัศนคติ จากความแตกต่างเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้จากสื่อเดียวกันได้แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะความแตกต่างด้านสติปัญญา มีผลการศึกษาของ Allen (1975) พบว่า ผู้ที่มีระดับสติปัญญาสูง
สามารถเรียนรู้จากสื่อที่สลับซับซ้อน มีข้อสนเทศมาก มีภาพเคลื่อนไหว สื่อประสม และสื่อที่มีการฝึก
ปฏิบัติซ้ าๆ ได้ดี ส่วนผูเ้รียนท่ีมีระดับสติปัญญาต่ าสามารถเรียนรู้ได้ดีจากส่ือท่ีมีการจัดระบบการ
ด าเนินการที่ดี จัดกระบวนการเสริมแรงและการจูงใจที่ดี มีกระบวนการก ากับความสนใจและตั้งใจที่ดี 
และมีการติดตามด้วยสื่อที่เหมาะสม ซึ่งผู้เลือกสื่อสามารถน าหลักการเหล่านี้มาพิจารณาประกอบกับ
ลักษณะของผู้เรียนที่จะน าสื่อนั้นๆ ไปใช้ 
   5.1.3 เลือกสื่อโดยพิจารณาจากศักยภาพของสื่อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อ
การเรียนการสอนมีความเชื่อว่า สื่อแต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน คุณสมบัติ
นี้เองท าให้สื่อมี “พลังแฝงหรือศักยภาพแฝง” อยู่ในตัวเอง ซึ่งหากผู้เลือกสื่อมีความรู้ความเข้าใจใน
ศักยภาพและหน้าที่เฉพาะของสื่อเหล่านี้ก็จะสามารถน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้โดยพิจารณาลักษณะของผู้เรียนและคุณสมบัติของสื่อ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียน
การสอน วิธีการสอน เนื้อหาและลักษณะของผู้เรียน ตัวอย่างของคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ให้รูปภาพ สี 
เสียง และให้มิติ รวมไปถึงองค์ประกอบของสื่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การควบคุมการน าเสน การเลือก
เนื้อหาเฉพาะส่วนได้รวดเร็ว แม่นย า การสามารถทบทวนได้หลายครั้ง ความต้องการหรือแม้แต่การ
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อาศัยสื่อนั้นในการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนั้นผู้ที่จะท าหน้าที่เลือกสื่อได้ดีจ าเป็นต้องศึกษาและ
เรียนรู้ถึงลักษณะ คุณสมบัติเฉพาะและหน้าที่ของสื่อนั้นๆ เป็นอย่างดี 
   5.1.4 เลือกสื่อโดยยึดหลักความเหมาะสม ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้สามารถ
พิจารณาจากหลายด้าน เช่น จาก “กิจกรรมการเรียนรู้” ที่จะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ (เช่น การดู การฟัง การอ่าน การอภิปราย หรือการฝึกปฏิบัติ) และเลือกสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
ประกอบกิจกรรมนั้นๆ โดยตรง จาก “รูปแบบการเรียนรู้” ของผู้เรียนแต่ละคนว่าถนัดทีจะเรียนรู้จาก
สื่อรูปแบบใด หรือพิจารณาความเหมาะสมด้าน “คุณสมบัติเฉพาะ” บางอย่างของสื่อ (เช่น หาได้ง่าย 
ใช้สะดวก ไม่มีอันตราย ขั้นตอนการใช้ไม่ซับซ้อน หรือมีสิ่งอ ารวยความสะดวกเพียงพอ) เป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกใช้สื่อนั้นๆ 
   5.1.5 เลือกสื่อจากความถูกต้องเที่ยงตรงของสื่อ สื่อที่เลือกจะต้องมีความถูกต้องด้าน
เนื้อหา สามารถให้สาระที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้อย่างตรงไปตรงมาและโดยง่าย ไม่ซับซ้อนเกินไป มีความ
ทันสมัย ให้ความคิดรวบยอดที่ถูกต้อง มีข้อสรุป ให้ค่านิยม และเป็นตัวแบบที่ถูกต้องและดีพอ 
   5.1.6 เลือกสื่อโดยพิจารณาจากคุณภาพของสื่อ โดยพิจารณาว่าสื่อที่เลือกนั้นมีความ
พิถีพิถันด้านคุณภาพเพียงพอ เช่น คุณภาพทั่วไปดี มีเทคนิคและระบบการจัดท าท่ีดี มีความประณีต 
มีภาพและเสียงชัดเจน มีข้อความ ตัวอักษร รูปภาพ สี ฯลฯ เหมาะสม สามารถให้คุณค่าทางความรู้
อย่างแท้จริง เป็นต้น 
   5.1.7 เลือกสื่อโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าด้านความพยายามและค่าใช้จ่าย สื่อที่
เลือกควรเป็นสื่อที่สามารถจัดหา จัดท า จัดซื้อ หรือยืมมาได้ไม่ยากนัก ในขณะเดียวกันค านึงถึงคุณ
ค่าท่ีจะเกิดกับผู้เรียนเมื่อน ามาใช้ และหากต้องจัดซื้อ จัดหา หรือผลิตขึ้นสื่อนั้นก็ไม่ควรต้องลงทุนมาก
เกินไป มีเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตและมีบุคลากรที่มีความช านาญเพียงพอ 
   5.1.8 เลือกสื่อที่สอดคล้องกับหลักการใช้สื่อประสม หากเลือกสื่อเพ่ือน ามาใช้ร่วมกัน
ในลักษณะของสื่อประสม สื่อที่เลือกจะต้องไม่แสดงการขัดแย้งซึ่งกันและกันในเวลาเดียวกัน หากแต่
เสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่กันและกัน วิธีการน าเสนอสื่อแต่ละอย่างต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือ
ขัดขวางการน าเสนออีกสื่อหนึ่งที่น าเสนอควบคู่กันในเวลาเดียวกันหรือไล่เลี่ยกัน และชุดของสื่อที่
เลือกต้องเอ้ือต่อการเรียนรู้และแสดงพฤติกรรมบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน หรือสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 
   5.1.9 เลือกสื่อที่สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่ใช้งาน สื่อแต่ละอย่างหรือชนิดที่
น ามาใช้ ผู้ใช้จะต้องเข้าใจหน้าที่ส าคัญท่ีต้องการให้สื่อแสดงบทบาทออกมา เช่น ใช้สื่อช่วยสร้างความ
สนใจในบทเรียนหรือเป็นตัวเร้าให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ข้อเท็จจริง เข้าใจมโนมติของ
เรื่อง เรียนรู้ได้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ถ่ายโยงการเรียนรู้จากสิ่งเดิมสู่สิ่งใหม่ เป็นต้น หากผู้เลือกสื่อทราบ
หรือเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่ต้องการจากสื่อนั้นๆ ก็จะสามารถเลือกสื่อที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
เหมาะสมและหากเป็นไปได้ทั้งผู้เลือก ผู้วางแผนการใช้ และผู้ลงมือใช้สื่อควรจะเป็นคนๆ เดียวกัน 
หรืออย่างน้อยมีการประสานสัมพันธ์ระหว่างกันในการเลือกสื่อนั้น 
  5.2 เกณฑ์ทั่วๆ ไปในการเลือกสื่อการเรียนรู้ 
  การเลือกสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ต้องการ
ข้อพิจารณาและรายละเอียดเพ่ือประกอบการตัดสินใจ และใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจว่า
จะเลือกหรือไม่ควรเลือกสื่อชนิดนั้นๆ ซึ่งรายละเอียดของเกณฑ์เหล่านี้ก าหนดขึ้นจากลักษณะและ
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คุณสมบัติรวมถึงคุณค่าบางประการของสื่อโดยรวม หรือสื่อที่ดีโดยทั่วไปพึงมี เพื่อช่วยให้ผู้พิจารณา
เลือกแน่ใจว่าเมื่อเลือกไปแล้วสื่อนั้นๆ จะสามารถน าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้ในการเลือกสื่ออาจอาศัยเกณฑ์เพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้ (สุดใจ เหง้าสีไพร, 2549, 
วัชรพล วิบูลยศริน, 2557) 
   5.2.1 เนื้อหาของสื่อต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนนั้นๆ 
   5.2.2 เนื้อหาของสื่อต้องมีความครอบคลุมเพียงพอที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   5.2.3 สื่อนั้นต้องสามารถใช้กับหน่วยการเรียนหรือประสบการณ์อ่ืนๆ ได้อย่างสมบูรณ์
และเพียงพอ 
   5.2.4 สื่อต้องมีขนาด รูปร่าง สี มาตราส่วน ระยะทาง ตัวเลข ข้อมูล เนื้อหา ความคิด
รวบยอดและ/หรือการสรุปที่ถูกต้องและทันสมัย 
   5.2.5 เนื้อหาของสื่อต้องสอดคล้องสัมพันธ์และไม่ขัดแย้งกันเอง 
   5.2.6 สื่อต้องมีความยาก-ง่ายพอเหมาะ โดยผ่านการทดสอบแล้ว 
   5.2.7 การน าเสนอเนื้อหาของสื่อต้องน่าสนใจหรือเร้าใจให้ติดตามศึกษา 
   5.2.8 เนื้อหาของสื่อต้องมีความเป็นรูปธรรมส าหรับกิจกรรมที่ต้องการ 
   5.2.9 สื่อต้องไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากเกินไป 
   5.2.10 สื่อต้องสามารถควบคุมการใช้ได้ไม่ยากหรือผู้เรียนควบคุมเองได้ 
   5.2.11 สื่อต้องมีคุณค่าทางเทคนิคเป็นที่น่าพอใจ 
   5.2.12 สื่อต้องใช้ศิลปะในการจัดท าเป็นที่น่าพอใจ 
   5.2.13 สื่อต้องใช้สัญลักษณ์หรือรหัสสัญญาณในการสื่อความหมายที่ถูกต้องเหมาะสม 
   5.2.14 สื่อต้องสามารถน าไปใช้กับยุทธวิธีการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและตาม
ต้องการ 
   5.2.15 สื่อต้องมีเนื้อหาเหมาะสมกับลักษณะผู้เรียน 
   5.2.16 สื่อต้องมีระบบการผลิตหรือจัดท าที่เชื่อถือได้ 
   5.2.17 สื่อต้องใช้ง่าย สะดวก และปลอดภัย 
   5.2.18 สื่อต้องได้รับการประกัน การบริการตรวจซ่อมเป็นที่พอใจ 
   5.2.19 สื่อต้องมีคุณค่าโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ 
   5.2.20 สื่อต้องสามารถให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความพยายามในการใช้ 
   5.2.21 สื่อต้องมีความคงทนถาวร ใช้ได้หลายครั้งและคุ้มกับการลงทุน 
   5.2.22 สื่อต้องสามารถซ่อมแซม บ ารุงรักษาได้ง่าย 
  5.3 การวางแผนใช้สื่อการเรียนรู้ 
  ถ้าครูผู้สอนวางแผนอย่างเป็นระบบก่อนการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ จะท าให้ครูผู้สอนเกิด
ความมั่นใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดอย่างเต็ม
ศักยภาพของตนและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยครูผู้สอนสามารถด าเนินตาม
รูปแบบที่ได้รับความนิยมในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนของ Heinich, Molenda, Russell & 
Smaldino (1996) ที่เรียกว่า The ASSURE model เป็นแนวทางการวางแผนการใช้สื่อการเรียนรู้ได้ 
ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 6.2 ขั้นตอนการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ตามแบบจ าลอง The ASSURE model 
ที่มา: Heinich, Molenda, Russell & Smaldino (1996) 

 

   5.3.1 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้เรียน (Analyze learners) ครูผู้สอนต้องรู้จักผู้เรียนเสียก่อน
เพ่ือท าความเข้าใจลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน/แต่ละกลุ่มและเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผู้เรียนนั้นสามารถท าได้ 3 อย่าง คือ 
    1) ลักษณะทั่วไป (General characteristics) เป็นการระบุลักษณะของผู้เรียน
อย่างกว้างๆ เช่น อายุ ระดับชั้น อาชีพหรือต าแหน่ง วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ 
    2) ความสามารถน าเข้าเฉพาะ (Specific entry competencies) เมื่อเริ่มวาง
แผนการสอน ครูผู้สอนจะต้องตั้งสมมติฐานว่าผู้เรียนขาดความรู้หรือทักษะใดก่อน แล้วค่อยสอนให้
เกิดความรู้หรือทักษะที่จ าเป็นนั้น โดยระบุความรู้หรือทักษะที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วหรือยังไม่มี เช่น ทักษะ
ที่ต้องมีมาก่อน ทักษะเปูาหมาย และทัศนคติ แล้วเลือกวิธีการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
    3) แบบเรียนรู้ (Learning styles) เป็นการก าหนดวิธีการรับรู้ การมีปฏิสัมพันธ์
และการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้ขั้นตอนและสื่ออันหลากหลาย 
   5.3.2 ขั้นที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์ (State objectives) การเรียนการสอนแต่ละครั้ง
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน วัตถุประสงค์อาจมาจากประมวลรายวิชา เนื้อหาในต ารา คู่มือใน
หลักสูตรหรือครูผู้สอนเป็นคนก าหนดควรเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่แสดงว่าผู้เรียน
สามารถท าอะไรได้ภายหลังการเรียนการสอน โดยให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติและ
ระดับของความสามารถที่ยอมรับได้ 

 ANALYZE LEARNERS 
 วิเคราะห์ผู้เรียน A 

 STATE OBJECTIVES 
 ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ S 

 SELECT METHODS, MEDIA, AND MATERIALS 
 เลือกขั้นตอน สื่อ และวัสด ุS 

 UTILIZE MEDIA AND MATERIALS 
 ใช้สื่อและวัสดุ U 

 REQUIRE LEARNER PARTICIPATION 
 ก าหนดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน R 

 EVALUATION AND REVISE 
 ประเมินและปรับแก ้E 
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   5.3.3 ขั้นที่ 3 เลือกขั้นตอน สื่อ และวัสดุ (Select methods, media and 
materials) เมื่อทราบข้อมูลของผู้เรียนและก าหนดวัตถุประสงค์ได้แล้ว ครูผู้สอนต้องสร้างทางเชื่อม
ระหว่างขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ด้วยการเลือกขั้นตอนหรือรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม แล้วจึงตัดสินใจตาม
แนวทางข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
    1) เลือกสื่อที่ใช้ได้อยู่แล้ว ถ้าสื่อที่ใช้ได้อยู่แล้วสามารถท าให้ผู้เรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ก็ควรน ามาใช้ทั้งนี้เพ่ือประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่การตัดสินใจเลือกใช้สื่อใดนั้น
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เมื่อครูผู้สอนเลือกสื่อใดมาใช้ก็ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
     1.1) ความสอดคล้องกับหลักสูตร 
     1.2) ความถูกต้องและความทันสมัย 
     1.3) ความชัดเจนและความรัดกุมของภาษา 
     1.4) การกระตุ้นแรงจูงใจและการคงความสนใจของผู้เรียน 
     1.5) การมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
     1.6) คุณภาพทางเทคนิคที่ดี 
     1.7) หลักฐานแสดงความมีประสิทธิภาพ 
     1.8) โฆษณารบกวนแอบแฝง 
     1.9) คู่มือการใช้งานและเอกสารอื่นๆ 
    2) ดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้ว หากสื่อที่ใช้ได้อยู่แล้วยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ครูผู้สอนก็ควรดัดแปลงให้เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และท้าทาย
ความสามารถของผู้สอนในเวลาเดียวกัน แต่เมื่อมองในแง่ของเวลาและค่าใช้จ่ายก็ยังนับว่าเป็น
ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการออกแบบสื่อใหม่ 
    3) ออกแบบสื่อใหม่ เมื่อสื่อที่มีอยู่ไม่สามาระน ามาใช้ได้ได้หรือไม่เหมาะสมที่จะ
น ามาปรับปรุงหรือไม่มีสื่อท่ีต้องการใช้เลย ก็จ าเป็นต้องออกแบบและสร้างสื่อข้ึนมาใหม่ แม้ว่าจะเป็น
กระบวนการที่เสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายสูงมากก็ตาม แต่ก็จะท าให้ได้สื่อที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากที่สุด อย่างไรก็ดีการออกแบบสื่อใหม่ควร
ค านึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้ 
     3.1) วัตถุประสงค์ 
     3.2) ผู้เรียน 
     3.3) ค่าใช้จ่าย 
     3.4) ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค 
     3.5) อุปกรณ์/เครื่องมือในการออกแบบ 
     3.6) สิ่งอ านวยความสะดวกในการน าสื่อไปใช้ 
     3.7 เวลา 
   5.3.4 ขั้นที่ 4 ใช้สื่อและวัสดุ (Utilize media and materials) ไม่ว่าครูผู้สอนคนใด
จะเลือกดัดแปลงหรืออกแบบสื่อใหม่ก็ต้องวางแผนวิธีการใช้สื่อและวัสดุด้วยกันทั้งสิ้น ซึ่งมีข้ันตอน
ส าคัญอยู่ 5 ขั้นตอนคือ 
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    1) ตรวจสอบสื่อ ไม่มีการเรียนการสอนใดที่น าสื่อมาใช้โดยที่ยังไม่ทดลองใช้มา
ก่อน แม้ว่าจะมีครูผู้สอนคนอ่ืนหรือใครก็ตามเคยทดลองใช้มาก่อนหน้าแล้ว ครูผู้สอนที่ดีก็ควร
ตรวจสอบและพิจารณาสื่อด้วยตนเอง เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้สื่ออย่างเต็มประสิทธิภาพ 
    2) เตรียมสื่อ ครูผู้สอนต้องเตรียมสื่อให้พร้อมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
การสอน ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ใช้สื่อก็ตาม สิ่งแรกท่ีควรค านึงก็คือ การรวบรวมสื่อและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่
จ าเป็น แล้วเรียงล าดับสื่อที่จะใช้ก่อนหลัง ครูผู้สอนบางคนอาจเก็บรายชื่ออุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ใน
แต่ละบทเรียนพร้อมกับโครงร่างล าดับกิจกรรมในชั้นเรียน 
    3) เตรียมสภาพแวดล้อม ไม่ว่าการเรียนรู้จะเกิดข้ึนที่ใดก็ตาม (ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สื่อ สนามกีฬา) ครูผู้สอนต้องจัดสภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการใช้
สื่อต่างๆ และปัจจัยส าคัญท่ีควรค านึงก็คือ ที่นั่งควรสะดวกสบายไม่แออัด การระบายอากาศต้องดี 
บรรยากาศส่งเสริมการเรียน แสงสว่างพอเหมาะ ครูผู้สอนควรตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชิ้น
ว่าอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติหรือไม่จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เอ้ือต่อการมองเห็นและได้ยิน
อย่างทั่วถึงหรือจัดที่นั่งให้ผู้เรียนมองเห็นกันได้หากต้องการให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน ฯลฯ 
    4) เตรียมผู้เรียน งานวิจัยหลายเล่มได้ข้อสรุปบ่งชี้ว่าความรู้ที่ได้จากการท า
กิจกรรมจะสูงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน เพราะการเตรียม
ผู้เรียนให้มีความพร้อมเป็นเรื่องส าคัญ โดยสามารถท าได้หลายวิธีดังนี้ 
     4.1) แนะน าเยื้อหาของบทเรียนโดยรวม 
     4.2) เชื่อมโยงให้ผู้เรียนทราบว่าเนื้อหากับหัวข้อที่ศึกษาเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
     4.3) แสดงข้อความกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนโดยบอกผู้เรียนถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการตั้งศึกษาบทเรียน 
     4.4) ให้สิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเพ่ือจูงใจให้คงความสนใจต่อบทเรียน 
    5) จัดประสบการณ์เรียนรู้ ถ้าครูผู้สอนเป็นผู้ใช้สื่อการเรียนรู้ก็ควรใช้อย่างมือ
อาชีพ อาจเรียกได้ว่า ครูผู้สอนเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ต้องดึงความสนใจผู้เรียนไว้กับตนเหมือนที่
นักแสดงต้องใช้เทคนิคต่างๆ เพ่ือให้ผู้ชมสนใจตนเองอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อการเรียนรู้
นั้นครูผู้สอนควรเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้ค าแนะน าหรือผู้อ านวยความสะดวก ช่วยผู้เรียนส ารวจหัวข้อ 
อภิปรายเนื้อหา เตรียมแฟูมสะสมงาน หรือน าเสนอข้อมูลกับเพื่อนร่วมชั้น ฯลฯ 
   5.3.5 ขั้นที่ 5 ก าหนดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Require learner participation) 
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็นหลักควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วย และควรเป็นกิจกรรมในบทเรียนที่ให้
ผู้เรียนได้ประมวลความรู้หรือทักษะและรับทราบผลปูอนกลับจากความพยายามของตนก่อนการ
ประเมินอย่างเป็นทางการ 
   5.3.6 ขั้นที่ 6 ประเมินและปรับแก้ (Evaluate and revise) หลังจากการเรียนการ
สอนสิ้นสุดลงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลและประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมด
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยให้ครูผู้สอนทราบว่าการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การด าเนินตาม
ขั้นตอนและการใช้สื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ผู้เรียนสามารถใช้สื่อการเรียนรู้ได้
หรือไม่ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็จะสามารถปรับแก้ส าหรับการเรียนการสอนครั้งต่อไปโดย
แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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    1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Evaluation of learner achievement) 
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์ขึ้นอยู่
กับลักษณะของวัตถุประสงค์ หากเป็นวัตถุประสงค์ด้านพุทธิพิสัยก็ควรเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า 
วัตถุประสงค์ด้านทักษะพิสัยควรเป็นแบบรายการตรวจสอบความสามารถ แบบสังเกต ส่วนวัตถุประสงค์
ด้านจิตพิสัยประเมินได้ยากจึงต้องใช้การสังเกตระยะยาวหรือแบบมาตราส่วนประมาณค่า นอกจากนี้
กระบวนการประเมินควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ตั้งแต่ตอนต้นด้วย 
    2) การประเมินสื่อและข้ันตอน (Evaluation of media and methods) 
เพ่ือให้ทราบว่าสื่อและขั้นตอนที่ใช้มีประสิทธิภาพหรือไม่ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้หรือไม่ ช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นหรือไม่ การน าเสนอใช้เวลามากกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ ครูผู้สอนต้อง
ประเมินการใช้สื่อการเรียนรู้ในครั้งแรกเพ่ือตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ในครั้งต่อไปหรือไม่ และต้อง
ดัดแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขอีกหรือไม่ ผลการประเมินควรได้มาจากแบบรายการตรวจสอบ การอภิปราย
ร่วมกันในชั้นกับผู้เรียน การสัมภาษณ์ผู้เรียนรายบุคคล หรือการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน เป็นต้น 

 

แหล่งเรียนรู้ 
 เมื่อกล่าวถึง “การเรียนรู้” ภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการของหลายคนคือ การเข้าไปยังสถานที่
แห่งหนึ่งที่เรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษามีครูผู้สอนยืนอยู่หน้าชั้นเรียนคอยบอกวิชาให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่
ภายในห้องเรียน ภาที่เกิดขึ้นเป็นกรอบการเรียนรู้ที่คุ้นชินส าหรับหลายๆ คน แต่ในความเป็นจริงการ
เรียนรู้สารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าคนเราจะไม่มีโอกาสเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนเลย เขาสามารถเรียนได้
จากครอบครัว ชุมชน การท ามาหากิน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เขา
ประสบก็จะสอนให้เขาเรียนรู้ที่จะปรับตัว (สุมน อมรวิวัฒน์, 2544) ดังนั้นหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจึงควรเป็นเจ้าภาพหลีกในการสร้างหรือสนับสนุนให้คนแต่ละคนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยการใช้กลไกต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสารทาง
วัฒนธรรม การจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเนื้อหาสาระก็มิได้ถูกตีกรอบไว้เพียงใน
ห้องเรียนสี่เหลี่ยม เพื่อที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 1. ความหมายของแหล่งเรียนรู้ 
 Wittich & Schuller (1962) กล่าวว่า แหล่งเรียน หมายถึง บุคคล สถานที่ สิ่งต่างๆ ในชุมชน 
ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรง 
 Nichols (1971) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งวิชาการส าหรับโรงเรียนซึ่งได้แก่บุคคล 
สถานที่ สิ่งต่างๆ ในชุมชน และกิจกรรมที่สามารถน ามาใช้ประกอบการศึกษาของนักเรียนได้ ทั้งนี้โดย
มุ่งหวังพัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี 
 กรมสามัญศึกษา (2544) กล่าวถึงแหล่งเรียนรู้ว่า แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการ และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุเรียน ใฝุรู้ 
แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง และต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
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 เนาวรัตน์ ลิขิตวัฒนาเศรษฐ (2544) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ คือ ถิ่นที่อยู่ บริเวณท่ีเกิดแหล่ง
เรียนรู้ หรือศูนย์รวมความรู้ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจและความช านาญ ตามความหมาย 
แหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นได้ทั้งบุคคลสิ่งมีชีวิตและ
ไม่มีชีวิต 
 ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี ค าวัจนัง (2545) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ คือสภาพแวดล้อมทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งที่จะท าให้ครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติหรือได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 กรมวิชาการ (2545) ได้ให้นิยามความหมายของ แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศและประสบการณ์ที่สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝุเรียน แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยอย่างกว้างขวาและต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2554) ได้ก าหนดความหมายไว้ว่า หมายถึง 
“แหล่ง” หรือ “ที่รวม” เป็นสถานที่ ศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มี
กระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอนที่มีรูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอน
ที่ครูผู้สอนเป็นผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ก าหนดเวลาเกิดการเรียนรู้ ยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมินและการวัดผลการเรียนมีลักษณะเฉพาะ สร้าง
ขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบเดียวกับการประเมินผลในชั้นเรียน 
 ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2557) กล่าวว่า แหล่งเรียนรู้ คือ สิ่งต่างๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่ชีวิต 
สถานที่เป็นไปตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ข้อมูล ข่าวสาร ที่
บุคคลสามารถใช้ศึกษา ค้นคว้า หรือฝึกปฏิบัติ ทั้งด้วยตนเอง หรือผ่านการถ่ายทอดจากบุคคลอื่นเพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้องตน 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แหล่งเรียนรู้ คือ แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
สารสนเทศ และประสบการณ์ ทัง้นี้แหล่งเรียนรู้จึงอาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์
สร้างข้ึน เป็นได้ท้ังบุคคลสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝุเรียน ใฝุรู้ แสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ความเป็นมาของการน าแหล่งเรียนรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 (ราชกิจจานุเบกษา. Online) ได้ก าหนดความมุ่งหมายของการศึกษา ในมาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใน
มาตรา 7 ได้เน้นให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมการใฝุรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ในมาตรา 8 การจัดการศึกษาจึงให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงาน
และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวน
สัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังแนวคิดใน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่เน้นการปฏิรูปใน 4 ใหม่ ดังนี้ (ถวัลย์ มาศจรัส, 2553) 
   2.1 พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝุรู้ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่
สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น มีสมรรถนะความรู้พ้ืนฐาน
ที่จ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโอกาส
เรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค 
   2.2 พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ให้เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพ
ที่มีคุณค่า มีระบบกระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีปริมาณตามเกณฑ์ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพมาตรฐาน ขณะเดียวกันสามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเรื่อง มีสภาพ
วิชาชีพเข้มแข็งบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ มีขวัญก าลังใจอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
   2.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุก
ระดับประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ส าหรับการศึกษา
และเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ 
หอศิลป์ สวนสัตว์สาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การกีฬา
และนันทนาการ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีคุณภาพ 
   2.4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ท่ีมุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน 
ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการน าระบบและวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ควบคู่กับการสร้าง
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้
ผู้เรียนเลือกรับบริการ 
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  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา 4 ใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าจุดเน้นของ
การปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวคือ การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็น
ฐาน เพื่อให้คนไทยมีนิสันใฝุรู้ ใฝุเรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท างานเป็น มีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถด ารงชีวิตโดยอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  ประเด็นใหม่ที่การปฏิรูปการศึกษารอบสองแตกต่างจากรอบแรกคือ การให้ความส าคัญกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานเพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และรักชุมชน ประเทศชาติ ดังนั้น
การเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงเป็นประเด็นส าคัญที่นักการศึกษา
ไม่ควรละเลย เพราะแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งหรือที่รวมของข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรม ที่มีรูปแบบ
แตกต่างกันอีกทั้งยังช่วยให้รูปแบบการสอนยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของ
ผู้เรียน 

 3. ความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้มีบทบาทส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยดังที่
กรมสามัญ (2544) ได้ให้แนวคิดไว้ดังนี้ 
  1. แหล่งเรียนรู้สามารถตอบสนองการเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ (Process of 
Learning) โดยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ทั้งการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่มีแหล่งเรียนรู้
ของตนเองอยู่แล้ว และการเรียนของคนอ่ืนๆ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
  2. เป็นแหล่งกิจกรรม แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงานและแหล่งฝึกอาชีพของผู้เรียน 
  3. เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นโดยตนเอง 
  4. เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม 
  5. เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง 
  6. สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงลึก เข้าสู่กลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึง ประหยัด และ
สะดวก 
  7. มีสื่อประเภทต่างๆ ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอนและพัฒนาอาชีพ 

 ด าริ บุญชู (2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
  1. เป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลาย พร้อมที่จะให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาค้นคว้า
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. เป็นแหล่งเชื่อมโยงให้สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ท าให้คนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตน 
  3. เป็นแหล่งข้อมูลที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนานและมี
ความสนใจที่จะเรียนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
  4. ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการคิดได้เอง ปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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  5. ท าให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รู้และรักท้องถิ่นของตนเอง มองเห็นคุณค่าและตระหนัก
ถึงปัญหาในชุมชนของตน พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 นอกจากนั้น กิ่งแก้ว อารีรักษ์ และคนอ่ืนๆ (2548) ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของแหล่งเรียนรู้ 
ดังนี้ 
  1. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่
หลากหลาย 
  2. ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ให้ลึกซ้ึงขึ้น โดยใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและสะท้อนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล 
  3. กระตุ้นให้มุ่งเน้นลงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งผลักดันให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูลที่เก่ียวข้อง
เพ่ิมมากข้ึน สามารถสร้างผลผลิตในการเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
  4. เสริมสร้างการเรียนรู้จนเกิดทักษะในการแสวงหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการ
สร้างความตระหนักเชิงมโนทัศน์เก่ียวกับธรรมชาติและความแตกต่างของข้อมูล 
  5. เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิด เช่น การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และการประเมิน
อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาศัยการวิจัยอิสระและการควบคุมข้อมูล 
  6. เปลี่ยนเจตคติของครูผู้สอนและผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหารายวชิา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  7. พัฒนาทักษะการวิจัยและความเชื่อม่ันในตนเองในการค้นหาข้อมูลโดยบูรณาการ ทักษะ
การใช้ห้องสมุดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 
  8. เพ่ิมสัมฤทธิ์ผลด้านวิชาการในด้านเนื้อหา เจตคติ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดย
อาศัยแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในการเรียนรู้ 
 จากแนวคิดเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าแหล่งเรียนรู้รอบตัวเราทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
นับได้ว่าเป็นครูผู้สอนทั้งท่ีพุดได้และพูดไม่ได้ ที่สามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสนใจ ใฝุรู้ คิด 
ปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ อีกทั้งแหล่งเรียนรู้
รอบตัวเราไม่มีข้อจ ากัด สามารถใช้เพื่อการเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา บุคคลทุกเภททุกวัยสามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้รอบๆ ตัว ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้นแหล่งเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหลักการจัดการศึกษาตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดไว้ 
 4. ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอน 

 อรทัย มูลค า และสุวิทย์ มูลค า (2541) และกรมวิชาการ (2545) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของแหล่งเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนไว้ ดังนี้ 
  1. ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาค าตอบ ออกไปนอกสถานที่ เรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ท าให้
เกิดการอยากรู้อยากเห็น เกิดจินตนาการ ไม่ซ้ าซากจ าเจ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน 
ผู้เรียนกับชุมชน ดังนั้นแหล่งเรียนรู้จึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของการคิด ได้แก่ การคิด
ไตร่ตรอง การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน 
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  2. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง ได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสครบถ้วน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความคิดรวบยอดได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็น
กระบวนการ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ 
  3. ครูผู้สอน ผู้เรียน และแหล่งเรียน ต่างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน เกื้อหนุนกัน ผู้เรียน
ที่มีความสนใจและความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน 
  4. เป็นการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน โดยเชื่อมโยงทั้งสิ่งที่อยู่ใกล้และ
ไกลตัวของผู้เรียนให้เข้าสู่การเรียนการสอน 
  5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการค้นคว้า การใช้ การเลือก และการรู้เท่าทันแหล่งข้อมูล
ต่างๆ 
  6. บุคลากรในสถานศึกษา บุคลากรในชุมชน และในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง ก่อเกิดสัมพันธภาพ ความร่วมแรงร่วมใจ และความภาคภูมิใจทั้งสถานศึกษา
และชุมชน 
 5. ประเภทของแหล่งเรียนรู้  
 การจัดแบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้มีแนวคิดหลากหลาย เช่น กรมวิชาการ (2545) ได้จัด
ประเภทแหล่งเรียนรู้ ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 
  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ประสบการณ์ ประสบความส าเร็จในงาน 
อาชีพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น 

  2. แหล่งวิทยาการ ได้แก่ สถาบัน องค์กร หน่วยงาน ห้องสมุด ซึ่งให้บริการความรู้ในเรื่องต่างๆ 
  3. สถานประกอบการ ซึ่งให้บริการความรู้ ฝึกอบรมเกี่ยวกับงานและวิชาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ชุมชนท้องถิ่น 
  4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ 
  5. สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ 
  6. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ประจักษ์ บุญอารีย์ (2545) ได้แบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
  1. แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น ดิน หิน น้ า 
สัตว์ พืช อากาศ หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
  2. แหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดยองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น 
   2.1 หอสมุดของท้องถิ่น และห้องสมุดเอกชน ทั้งที่อยู่ในและนอกสถานศึกษาของ
องค์กรเอกชนหรือของส่วนบุคคล 
   2.2 สถาบันการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในท้องถิ่น เช่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์ 
พิพิธภัณฑ์เมือง พิพิธภัณฑ์ปลาน้ าจืด สวนสมุนไพร สวนหิน สวนรุกขชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
   2.3 แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นสถานที่อันมีร่องรอยความเป็นมาในอดีต 
เช่น ซากปรักหักพังของชุมชนเก่า วัดเก่า ภาพเขียนสีผนังถ้ า เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ 
   2.4 สถานที่ราชการ ให้ประชาชนได้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในภารกิจต่างๆ 
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   2.5 สถานประกอบการของเอชน สามารถให้ผู้ต้องการเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้กิจกรรม
ต่างๆ ได้ 
   2.6 สถานที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ อนุสาวรีย์ สนามกีฬา วนอุทยาน ปุา 
ชุมชน ค่ายลูกเสือ ฯลฯ 
   2.7 แดนเคารพและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่สร้างขึ้นให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิต
วิญญาณของความเชื่อของแต่ละชุมชน 
  3. วัดวาอารมและสถานที่ส าคัญทางศาสนา เช่น วัดของชุมชนชาวพุทธ โบสถ์ในชุมชน
คริสต์ มัสยิดในชุมชนอิสลาม ฯลฯ  
  4. ภูมิปัญญาและแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งภูมิปัญญาที่เป็นบุคคลหรือที่เรียกกันว่า 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (ตัวคน) และมีสถานที่ที่เก็บรวบรวมผลผลิตหรือผลงานอันเกิดจากการกระท าของ
ภูมปิัญญาบุคคล 
  5. กิจกรรมในวิถีชีวิตและตามประเพณีท้องถิ่น มีการละเล่นและประเพณีวัฒนธรรม
มากมายที่คนในแต่ละสังคมต้องเรียนรู้และถือปฏิบัติ ซึ่งมีความรู้และการปฏิบัติแตกต่างกันไป 
  6. วัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ท้องถิ่น อันเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น 
  7. แหล่งท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
  8. แหล่งเรียนรู้จากสื่อสารมวลชนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความเจริญก้าวหน้าด้านการ
สื่อสารและโทรคมนาคมในทุกท้องถิ่น สามารถมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถจัดได้ทั้งใน
สถาบันการศึกษาและธุรกิจ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547) ได้จัดประเภทของแหล่งเรียนรู้ไว้  
2 แบบ ดังนี้ 
  แบบที่ 1 จัดตามลักษณะของแหล่งเรียนรู้  
   1.1 แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะศึกษาหาความรู้ได้จากสิ่งที่
มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา ปุาไม้ ล าธาร กรวด หิน ดินทราย ชายทะเล ฯลฯ 
   1.2 แหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกของมนุษย์ เช่น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดประชาชน สถาบันทางการศึกษา สวนสาธารณะ ตลาด บ้านเรือนที่
อยู่อาศัย สถานประกอบการ ฯลฯ 
   1.3 แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านการประกอบอาชีพและการสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจน
นักคิด นักประดิษฐ์ และผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ 
  แบบที่ 2 จัดตามแหล่งที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้ 
   2.1 แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เช่น ครู อาจารย์ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง
จริยธรรม ห้องศิลปะ ฯลฯ ตลอดจนการใช้อาคารสถานที่บริเวณและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น 
ห้องอาหาร สนาม ห้องน้ า สวนดอกไม้ สวนสมุนไพร แหล่งน้ าในโรงเรียน ฯลฯ 
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   2.2 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน แหล่งเรียนรู้ในชุมชนครอบคลุมทั้งด้านสถานที่และบุคคล 
ซึ่งอาจอยู่ในชุมชน ใกล้เคียงโรงเรียน และชุมชนที่โรงเรียนพาผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้ เช่น แม่น้ า 
ภูเขา ชายทะเล วัด ตลาด ห้องสมุดประชาชน สถานีต ารวจ สถานีอนามัย สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 
ทุ่งนา สวนผัก สวนผลไม้ แหล่งทอผ้า ร้านอาหาร ดนตรีพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง เทคโนโลยี
พ้ืนบ้าน เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน แหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ฯลฯ  
  จากแนวคิดการจัดแบ่งประเภทของแหล่งเรียนรู้ที่กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า แหล่ง
เรียนรู้มีประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ 1) แหล่งเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2) แหล่งเรียนรู้ที่
มนุษย์สร้างขึ้น และในทั้ง 2 ประเภทนี้ก็แบ่งย่อยออกไปตามคุณลักษณะเด่นของตัวแหล่งเรียนรู้เอง 
เช่น แหล่งเรียนรู้ที่เป็นบุคคล แหล่งเรียนรู้ที่เป็นเอกสาร แหล่งเรียนรู้ที่เป็นวัตถุ สิ่งของ แหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยี หรือแหล่งเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรม 
 6. กระบวนการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับความเป็นจริงกับห้องเรียนธรรมชาติ จะก่อให้เกิด
ความคงทนถาวรในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนได้เห็น ได้สัมผัส ได้ฝึกปฏิบัติ ดังนั้นครูผู้สอน
จึงต้องมีการก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียนเพ่ือให้แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ การเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียนมี
กระบวนการ ดังนี้ (ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์. 2557) 
  ขั้นที่ 1 ขั้นส ารวจ ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันเตรียมการส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน 
และนอกโรงเรียน โดย 
   1.1 ครูผู้สอนต้องให้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนจะไปท าการส ารวจ เช่น หาก
ผู้เรียนต้องการศึกษาระบบนิเวศในชุมชน ครูผู้สอนจะต้องให้ความรู้ผู้เรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศก่อนที่
จะให้ผู้เรียนออกไปส ารวจระบบนิเวศในชุมชน 
   1.2 ครูผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม 
   1.3 ครูผู้สอนและผู้เรียนควรร่วมกันก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ๆ จะไปส ารวจ โดยครูผู้สอน
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับพื้นท่ีนั้น หรือส ารวจพื้นที่ดังกล่าวก่อนผู้เรียน 
   1.4 ครูผู้สอนก าหนดกรอบของการส ารวจว่าจะส ารวจอะไรบ้าง 
   1.5 ครูผู้สอนและผู้เรียนควรร่วมกันก าหนดข้อควรปฏิบัติตนที่เหมาะสมในขณะไปท า
การส ารวจ 
   1.6 ครูผู้สอนและผู้เรียนควรร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการส ารวจ เช่น 
กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ  
  ในการเตรียมการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียน ครูผู้สอนควรเตรียมการในเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ 
   1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร จุดประสงค์ และความสัมพันธ์ของเนื้อหา 

   2. จัดท าแผนการเรียนรู้ 
   3. ก าหนดสื่อจากแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมของจริง (ธรรมชาติ) 
   4. ก าหนดวิธีการและเครื่องมือวัดประเมินผล 
   5. วางแผนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
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   ในการก าหนดสถานที่แหล่งเรียนรู้ สามารถก าหนดได้ 3 ประเภท คือ 
    1. การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระยะทางใกล้ๆ หมายถึง การพาผู้เรียนไปยัง
สถานที่อ่ืนนอกห้องเรียนแต่ยังคงอยู่ในโรงเรียน เช่น การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน การศึกษาระบบ
นิเวศบริเวณโรงเรียน 
    2. การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระยะทางไม่ไกลนัก หมายถึง การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก เช่น การพาผู้เรียนไปศึกษาปัญหา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีอยู่จริง 
    3. การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในระยะทางไกล หมายถึง การศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่ไกลจากโรงเรียน ต้องใช้ยานพาหนะ และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันขึ้นไป 
  ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้และมีการวางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน โดย 
   2.1 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส ารวจในสิ่งที่ได้ก าหนดกรอบไว้ 
   2.2 ผู้เรียนต้องสังเกต จดบันทึกข้อมูลที่พบจากแหล่งเรียนรู้และตอบข้อค าถามตามที่
ก าหนดไว้ในกรอบ 
   2.3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มกลับมายังห้องเรียนและรายงานผลสิ่งที่ผู้เรียนส ารวจพบ และ
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการไปส ารวจ โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
   2.4 ผู้เรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการส ารวจแหล่งเรียนรู้ 
  ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผล ประเมินผลตามสภาพจริง โดยประเมินจากแบบบันทึกข้อมูล การ
น าเสนอรายงานของแต่ละกลุ่ม การสรุปองค์ความรู้ที่แต่ละกลุ่มได้รับ โดยมีครูผู้สอน ผู้เรียน 
ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 
  ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  ขั้นที่ 5 ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน เป็นขั้นที่ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการท าโครงงาน รายงาน หรือเผยแพร่ในรูปของการจัดนิทรรศการ 
 7. บทบาทของครูผู้สอนในการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
 การจัดการศึกษาสร้างสรรค์ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อดึงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ที่
เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของผู้เรียนให้แสดงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ออกมาด้วย
ศักยภาพที่สูงสุด ศักยภาพของผู้เรียนจะพัฒนามากหรือน้อยอยู่ท่ีกระบวนการพัฒนาที่เป็นส าคัญ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ครูผู้สอนที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีส่วนอย่างส าคัญในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (ถวัลย์ มาศจรัส. 
2553) ค าว่าความคิดสร้างสรรค์ของครูมิได้หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ท่ีลึกซึ้งแต่อย่างใด เพียงแค่รู้ 
เข้าใจผู้เรียน และมองออกว่าผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีแววความคิดสร้างสรรค์ในด้านใด ก็จัดเป็นความคิด
สร้างสรรค์ท่ีส าคัญยิ่งของวิชาชีพครูที่มีลักษณะของผู้อ านวยการให้เกิดความรู้ได้อย่างหลากหลายโดย
ไม่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนแต่ละคน 
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 ครูผู้สอนที่มีบุคลิกลักษณะดังกล่าวนี้ในทางการกีฬา เรียกว่า โค้ช โค้ช คือ ผ   ้ที่มองเห็นแวว
ความสามารถความเฉลียวฉลาดของนักกีฬาว่านักกีฬาแต่ละคนนั้นควรจะได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านใด จากนั้นก็น าศักยภาพของนักกีฬาแต่ละคนมาวางแผนพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดการพัฒนา
ให้สูงที่สุดตามศักยภาพของแต่ละคน ครูผู้สอนก็ไม่แตกต่างไปจาก โค้ช เพราะตลอดชีวิตในความเป็น
ครูผู้สอนต้องมีศิษย์ให้ดูแลรับผิดชอบจ านวนมาก ศิษย์แต่ละคนแต่ละรุ่นครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่แปลกแตกต่างกันออกไป หากครูได้บันทึกเทคนิคในการจัดการเรียนรู้แต่ละเทคนิคไว้ 
ครูผู้สอนก็จะเป็นผู้สร้างสรรค์วิธีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นคู่มือการจัดการศึกษาสร้างสรรค์ เป็นของ
ตนเองเป็นจ านวนมาก ในการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้เข้าสู่ห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์ ครูผู้สอนควรมี
บทบาทและคุณสมบัติดังนี้ 
 7.1 บทบาททั่วไปของครูผู้สอน มีดังนี้ 
  7.1.1 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีความสมดุลระหว่าง
เนื้อหาสาระตามหลักสูตรก าหนดและการจัดการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ 
  7.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เชื่อมั่น และแสดงออกทางความคิดหรือสร้างผลงานสร้างสรรค์ของตน โดยดูแลผู้เรียนทั้งชั้น/กลุ่ม  
แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความเอาใจใส่ผู้เรียนแต่ละคน 
  7.1.3 กระตุ้นและให้ก าลังใจผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น มีความกระตือรือร้น 
ค้นพบศักยภาพและเกิดความภูมิใจในการท างานที่ท้าทาย 
  7.1.4 จัดกิจกรรมเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกในผลงานการสร้างสรรค์ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจพร้อมทั้งเป็นการรับฟังความคิดเห็น ค าติชมของผู้อ่ืนเพ่ือน ามาพัฒนา
ผลงานการสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
  7.1.5 อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนค้นคว้าและแสวงหาค าตอบด้วยตนเอง 
  7.1.6 ประสานและน าองค์ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง รวมทั้งแนะน าผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้เหล่านั้นด้วยตนเอง 
 7.2 บทบาทครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีดังนี ้
  7.2.1 รวบรวมข้อมูลที่มีในโรงเรียนและชุมชนของผู้เรียน 
  7.2.2 ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้เรียน ในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
  7.2.3 จัดหา ประสานงาน วัสดุอุปกรณ์ เอกสารเพิ่มเติม ให้การแนะน าและสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
  7.2.4 ประเมินการเรียนรู้จากกิจกรรมในภาพรวม 
  7.2.5 ติดตามช่วยเหลือการด าเนินการ แนะน าความถูกต้อง 
  7.2.6 ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ผลงาน สรุปผลและประเมินผล 
 7.3 คุณสมบัติของผู้สอน มีดังนี้ 
  7.3.1 มีความรู้ในเนื้อหาตามหลักสูตร 
  7.3.2 มีจิตวิทยา เข้าใจเรื่องสมองและพัฒนาการของผู้เรียน 
  7.3.3 รู้จักผู้เรียน เข้าใจในความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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บทสรุป 
 สื่อการเรียนรู้ หรือสื่อการสอนเป็นตัวกลางที่จะน าเนื้อหาสาระและประสบการณ์ต่างๆ 
จากครผูู้สอนไปสู่ผู้เรียน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิด 
ความเข้าใจในความหมายของสิ่งที่เรียนได้อย่างชัดเจนตรงตามท่ีผู้สอนต้องการ ช่วยลดระยะเวลา 
ในการเรียน และเอ้ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ทั้งยังช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ 
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม สื่อการสอนก็มีหลายประเภท สื่อการสอนแต่ละประเภทต่างก็มีลักษณะเฉพาะ
และคุณค่าในตัวของตัวมันเอง ซึ่งไม่เหมือนกันในการใช้สื่อการสอนนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาถึง
ลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพ่ือที่จะเลือกใช้สื่อการสอน ให้เหมาะสมกับลักษณะ
เนื้อหาของบทเรียน วัตถุประสงค์ และผู้เรียน นอกจากนั้นผู้สอนยังต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
ในการใช้สื่อการสอน เพ่ือให้ กระบวนการเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผล
การเรียนรู้ได้มากท่ีสุด 
 แหล่งเรียนรู้ คือ สิ่งต่างๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต สถานที่ทั้งท่ีเป็นไปตามธรรมชาติและที่
มนุษย์สร้างขึ้น กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ข้อมูล ข่าวสาร ที่บุคคลสามารถใช้ศึกษาค้นคว้า  
หรือฝึกปฏิบัติทั้งด้วยตนเอง หรือผ่านการถ่ายทอดจากบุคคลอ่ืนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตน 
แหล่งเรียนรู้รอบตัวเราทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษานับได้ว่าเป็นครูทั้งท่ีพูดได้และพูดไม่ได้ 
ที่สามารถกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสนใจ ใฝุรู้ คิด ปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ อีกทั้งแหล่งเรียนรู้รอบตัวเราไม่มีข้อจ ากัด ดังนั้นการน าแหล่งเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียนและครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง 
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ค าถามท้ายบทที่ 6 
สื่อการเรียนรู้ และแหลง่เรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
 1. ให้ค าจ ากัดความของค าว่า/ให้ความหมายของค าว่า สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ 
 2. ให้น าเสนอตัวอย่างสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาของนักศึกษา พร้อมบอกรายละเอียดวิธีการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 3.อธิบายปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการน าสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มาใช้จัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาของนักศึกษา 
 4.จากแผนประสบการณ์ของ Edgar Dale นักศึกษาจะใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทอะไร
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงอย่างมีจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของท่าน 
 5. ให้ระบุข้ันตอนของการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 6. ให้จ าแนกประเภทของแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

สาระส าคัญ 
  การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ครูผู้สอนที่ด าเนินกิจกรรมในการสอนนั้น
จะต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปด้วยตลอดเวลา เพื่อการสะท้อนให้เห็นถึงผลตั้งแต่เริ่ม
จัดการเรียนการสอน หลังจากการจัดการเรียนการสอนไปแล้วในระยะหนึ่ง และหลังการจัดการเรียน
การสอนจบหน่วยการเรียนการสอนแต่ละหน่วย ท าให้ทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าบรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่เพียงใด และมีข้อบกพร่องที่ควร
ได้รับการแก้ไขหรือไม่อย่างไร อันจะน าไปสู่การสอนต่อไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วางไว้หรือ 
มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดก่อนที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไป ดังนั้นการวัดผลและ
ประเมินผลจึงมีความจ าเป็นมากในการจัดการเรียนการสอนที่จะขาดเสียไม่ได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 4. ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 5. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 6. เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7. การก าหนดเครื่องมือประเมินผล 
 8. เกณฑ์การประเมิน Rubrics 
 9. กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 10. คุณธรรมของผู้ท าหน้าที่ประเมินผล 
 11. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 12. บทสรุป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
 1. บอกความหมาย จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ และคุณธรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้ 
 2. อธิบายประเภท หลักการ เครื่องมือ การก าหนดเครื่องมือ กระบวนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และยกตัวอย่าง
เกณฑ์การประเมิน Rubrics ได้ 
 3. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์และตัดสินผล
การเรียนได้ 
 4. แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกระบวนการท างานกลุ่ม และมีการ
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ให้นักศึกษาดูวีดีทัศน์ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ช่วยกันวิเคราะห์ “จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนเรารู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ถ้าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ๆ ด้านใดบ้าง” 
 2. อาจารย์อธิบายประกอบ Power point เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฝึกออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ตั้ง
ค าถาม/แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน/แบบประเมินพฤติกรรมการท างานแบบ Rubrics ฯลฯ) 
 4. ฝึกวิเคราะห์และตัดสินผลการเรียน 
 5. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็น “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน” 
 6. นักศึกษาสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พร้อมตอบค าถามท้าย
บทเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1. วีดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. Power point เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
 4. ตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 5. ตัวอย่างการหาคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6. ตัวอย่างการวิเคราะห์และตัดสินผลการเรียนรู้ 
 7. แหล่งเรียนรู้: ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
(Knowledge: K) 
(ข้อ 1, 2 และ 3) 

1. ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
2. อภิปราย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. สรุปประเด็น และตรวจค าตอบค าถามท้าย
บทเรียน 
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  มีความสามารถในแต่

ละด้าน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ด้านทักษะปฏิบัติ 
(Process: P) 
(ข้อ 3 และ 4) 

1. อภิปราย สรุปประเด็น และน าเสนอ 
2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ด้านคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์  
(Attribute: A) 
(ข้อ 4) 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน กระบวนการท างานกลุ่ม 
และความสามารถในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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บทท่ี 7 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม ตรวจสอบ ตีความผลการเรียนรู้ 
และพัฒนาการด้านต่างๆ ของผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าผลไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินผลการเรียนรู้ ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียนครูผู้สอนต้องมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และให้ผลการประเมินตรงตามความรู้
ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน 
 

ความหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน มีความหมายครอบคลุม
กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน 2 ลักษณะ คือ “การวัดผล” และ “การประเมินผล” ซ่ึง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2551), ภัทรา นิคมานนท์ (2538) และ 
สมนึก ภัททิยธานี (2546.) ได้ให้ความหมายของการวัดผล และประเมินผลดังนี้ 
 1. การวัด (Measurement) หมายถึง การก าหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ 
ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน การจะได้มาซึ่งตัวเลขนั้น อาจต้องใช้เครื่องมือวัด
เพ่ือให้ได้ตัวเลขที่สามารถแทนคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการวัด เช่น ไม้บรรทัดวัดความกว้างของ
หนังสือได้ 3.5 นิ้ว ใช้เครื่องชั่งวัดน้ าหนักของเนื้อหมูได้ 0.5 กิโลกรัม ใช้แบบทดสอบวัดความรอบรู้ใน
วิชาภาษาไทยของเด็กชายแดงได้ 42 คะแนน เป็นต้น การวัดผลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1.1 การวัดผลทางตรง เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องการวัดได้โดยตรง เช่น ส่วนสูง น้ าหนกั 
ระยะทาง เวลา ปริมาตร มวล ความเร็ว ฯลฯ การวัดทางตรงนี้เรียกอีกอย่างว่า การวัดด้านวิทยาศาสตร์ 
หรือการวัดทางกายภาพ 
  1.2 การวัดทางอ้อม เป็นการวัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรงไม่ได้ สิ่งที่วัดเป็นนามธรรม
ต้องวัดโดยผ่านกระบวนการทางสมองหรือพฤติกรรม เช่น วัดความรู้ วัดเจตคติ วัดความสนใจ       
วัดบุคลิกภาพ ฯลฯ การวัดทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการวัดทางอ้อม การวัดทางอ้อมแบ่งออกเป็น  
3 ด้าน คือ 
   1.2.1 ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เช่น วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดเชาวน์
ปัญญา วัดความถนัดทางการเรียน วัดความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
   1.2.2 ด้านความรู้สึก (Affective Domain) เช่น วัดความสนใจ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ 
วัดความวิตกกังวล วัดจริยธรรม ฯลฯ 

   1.2.3 ด้านทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เช่นวัดการเคลื่อนไหว วัดทักษะการ
ปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ ฯลฯ 
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 2. การประเมิน (Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บข้อมูล ตีความ บันทึก และใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับค าตอบของผู้เรียนที่ท าในภาระงาน/ชิ้นงาน ว่าผู้เรียนรู้อะไร สามารถท าอะไรได้ และ
จะท าต่อไปอย่างไร ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
 3. การประเมินค่า/การตัดสิน (Evaluation) หมายถึง การน าเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวัด
หลายๆ อย่างมาเป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (Criteria) ที่ก าหนด 
เพ่ือประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความเก่งหรืออ่อนเพียงใด บรรลุเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด 
เช่น เนื้อปลาชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรัม เป็นเนื้อปลาชิ้นที่เบาที่สุดในร้าน เด็กชายแดงได้คะแนนวิชา
ภาษาไทย 42 คะแนน ซึ่งไม่ถึง 50 คะแนนถือว่าสอบไม่ผ่าน เป็นต้น การประเมินผลนั้นต้องมี
องค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ 
  3.1 ผลการวัด (Measurement) ช่วยให้ทราบสภาพของสิ่งที่ประเมินว่ามีอยู่ปริมาณ
เท่าไหร่ มีลักษณะอย่างไร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
  3.2 เกณฑ์การพิจารณา (Criteria) เป็นการตัดสินใจลงไปว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ใช้ได้หรือไม่ได้ 
ผลการสอบนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยน าผลคะแนนจากการวัดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ 
  3.3 การตัดสินใจ (Decision) เป็นการสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลคะแนนจากการ
วัดกับเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดเอาไว้ว่าสูงต่ ากว่ากันขนาดไหน การตัดสินใจที่ดีต้องมีการพิจารณาอย่าง
ละเอียด ทุกแง่ทุกมุม และต้องมีความยุติธรรม 
 การประเมินผลต้องอาศัยการพิจารณาตัดสินผลของผู้ประเมินแต่ละคน ซึ่งอาจจะตัดสินผลได้
แตกต่างกัน เมื่อใช้เครื่องมือวัดอย่างเดียวกันผลที่ได้จากการวัดย่อมเหมือนกัน แต่การประเมินผลนั้น
จะถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ประเมิน การประเมินที่เท่ียงธรรม ย่อมมาจากการวัดผลที่ดี 
คือ ควรวัดด้วยเครื่องมือหลายๆ อย่าง อย่างละหลายๆ ครั้ง ครั้งละมากๆ ข้อ นั่นคือการวัดซ้ า 4 ครั้ง
ด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันย่อมดีกว่าการวัดเพียงครั้งเดียวหรือวัดด้วยข้อสอบ 20 ข้อย่อมดีกว่าวัด
ด้วยข้อสอบเพียง 5 ข้อ 
 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Assessment) หมายถึง 
กระบวนการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยการด าเนินการดังกล่าวเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน 
นับตั้งแต่ก่อนการจัดการเรียนการสอน ระหว่างการจัดการเรียนการสอน และหลังการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
พฤติกรรมที่ต้องการวัด น าผลที่ได้มาตีค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระ
การเรียนรู้ของหลักสูตร ข้อมูลที่ได้นี้น าไปใช้ในการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น 
จุดที่ต้องปรับปรุงให้แก่ผู้เรียน การตัดสินผลการเรียนรู้รวบยอดในเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้หรือใน
รายวิชาและการวางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครู 
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จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนตลอดเวลา ซึ่ง
จุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะการน าผลการวัดไปตัดสินได้-ตก หรือใคร
ควรจะได้เกรดใดอะไรเท่านั้น แต่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละครั้งจะมีการก าหนด
จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันดังนี้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2542; เมษา นวลศรี, 2555; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556) 
 1. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน ผลการประเมินโดยเฉพาะการประเมินผลย่อย หรือการ
ประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอนสามารถน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนให้สูงขึ้นได้    
โดยน าผลมาแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพ่ือเร้าหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น หรืออาจใช้
วิธีการซักถามหรือก าหนดปัญหาให้ฝึกฝนเพื่อจูงใจให้ผู้เรียนเสาะแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
 2. เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบความรู้ ความสามารถและ
ทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้บทเรียนใหม่ เนื่องจากเนื้อหาบางบทเรียนอาจจ าเป็นต้อง
ใช้ความรู้หรือทักษะพ้ืนฐานบางประการ ครูผู้สอนจึงต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้เรียนมีความรู้หรือทักษะ
พ้ืนฐานเพียงใด หากพบว่าไม่มีความรู้หรือมีความรู้ไม่เพียงพอในเรื่องใดก็จะได้ปรับพ้ืนฐานเสียก่อน 
การตรวจสอบความรู้พ้ืนฐานอาจท าได้โดยใช้แบบทดสอบหรือใช้การซักถามก็ได้ 
 3. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ผลการประเมินทั้งก่อนการจัดการเรียนการสอนและ
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน สามารถน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนได้โดยน ามาพิจารณาว่าผล
การสอนไม่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ อาจเป็นเพราะว่าวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ครูผู้สอนไมเ่หมาะสมกับผู้เรียน หรือเพราะสื่อการเรียนการสอนไม่
เหมาะสม นอกจากครูผู้สอนจะน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
ผู้เรียนก็ยังได้ทราบสถานภาพการเรียนของตนเองว่าอยู่ในระดับใด หากอยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจจะ
ได้ปรับปรุงการเรียนของตนเองให้ดีขึ้น 
 4. เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุข้อบกพร่องในการเรียนของผู้เรียนและ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เช่น ใช้แบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องในการอ่านภาษาไทย
ที่มีเนื้อหาทั้งการอ่านค าควบกล้ า ร ล ว การอ่านตัวสะกดการันต์ และการอ่านจับใจความ ทดสอบกับ
ผู้เรียน ถ้าตรวจให้คะแนนแล้วพบว่าผู้เรียนคนใดท าผิดเรื่องใดก็จะช่วยให้ครูผู้สอนได้รู้ข้อบกพร่อง
ของผู้เรียนเพ่ือสอนซ่อมเสริมหรือทบทวนในเรื่องนั้นๆ ได้ รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ครูผู้สอนได้พิจารณา
ทบทวนการสอนของตนเองว่าบกพร่องอย่างไรแล้วหาทางปรับปรุงต่อไป 
 5. เพื่อตัดสินผลการเรียน ผลการประเมินโดยเฉพาะการประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 
หรือการประเมินผลรวมเพ่ือสรุปคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์
ของรายวิชาหรือในระดับชั้นนั้นเพียงใด โดยน าผลการวัดทั้งหมดตลอดภาคเรียนหรือตลอดปีมาเป็น
ข้อมูลในการตัดสินผลขั้นสุดท้ายในรูปของการให้เกรด เป็น 4-3-2-1-0 หรือ A-B-C-D-E-F เป็นต้น 
หรือในรูปของระดับคุณภาพ เช่น ผ่านยอดเยี่ยม-ผ่าน-ไม่ผ่าน หรือ สอบได้-สอบตก หรือในรูปเกรดเฉลี่ย 
เป็นต้น 
 6. เพื่อจัดต าแหน่งหรือจัดประเภท เป็นการน าผลที่ได้จากการวัดมาเปรียบเทียบหรือจัด
อันดับความสามารถในกลุ่มเดียวกัน เพ่ือจะตอบว่ามีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับใดของกลุ่ม เช่น 
สอบได้เป็นอันดับที่เท่าไร ได้เกรดอะไร ในการจัดต าแหน่งเหล่านี้แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
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  6.1 เพ่ือการจ าแนกความสามารถของผู้เรียน เช่น สอบได้-สอบตก เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์หรือเพ่ือจ าแนกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มสูง-ปานกลาง-ต่ า เป็นต้น 
  6.2 เพ่ือการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานหรือศึกษาต่อ ซึ่งการประเมินลักษณะนี้ต้องใช้
เครื่องมือที่ต้องการความยากและลึก 
 7. เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการ เป็นการสอบหรือตรวจวัดดูว่าผู้เรียนมีพัฒนาการเพียงใด 
มีความงอกงามหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนหรือไม่ โดยเปรียบเทียบความสามารถของผู้เรียนคน
เดียวหรือกลุ่มเดียวกันในระยะเวลาที่ต่างกัน เช่น ก่อนเรียนกับหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 กับภาคเรียนที่ 2 
เป็นต้น ถ้าผลการเรียนต่ าลงก็จะเป็นข้อมูลชี้ว่าผู้เรียนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นจะต้องปรับปรุง และครูผู้สอน
รายวิชานั้นควรจะต้องทบทวนการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ขณะเดียวกันหากผลการเรียนมี
พัฒนาการดีขึ้นก็เป็นการสร้างก าลังใจให้แก่ผู้เรียนคนนั้นหรือกลุ่มนั้นต่อไป 
 8. เพื่อพยากรณ์หรือท านาย เป็นการน าผลการวัดในปัจจุบันไปท านายในอนาคตว่าผู้เรียนคนนี้
จะเรียนวิชานั้นๆ ส าเร็จหรือไม่ หรือในอนาคตเขาควรจะเรียนอะไรจึงจะดี การประเมินลักษณะนี้มักจะ
น าไปใช้ในการแนะแนวหรือสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อซึ่ง อาจใช้แบบทดสอบวัดความถนัดหรือ 
ผลการเรียนในอดีตมาท านายก็ได้ อย่างไรก็ตามข้อที่ควรตระหนักของการพยากรณ์ก็คือแบบทดสอบ
ทีใ่ช้จะต้องมีคุณภาพ กล่าวคือ มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูงเพราะแบบทดสอบที่มีคุณภาพต่ า 
ผลการพยากรณ์จะไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 9. เพื่อประเมินค่า เป็นการประเมินที่มุ่งสรุปคุณภาพการศึกษาโดยส่วนรวม เช่น ดูความ
เหมาะสมของหลักสูตรกับโรงเรียน ดูการจัดบริการในโรงเรียนว่าเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคลากรในโรงเรียนหรือไม่ ดูแนวโน้มการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต เป็นต้น 
ซึ่งการประเมินลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 

ประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีประโยชน์อย่างมากต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ถ้าไม่มีการ
วัดผลแล้วเราจะไม่สามารถรู้ปริมาณของคุณลักษณะต่างๆ ได้ โดยเฉพาะพฤติกรรมและลักษณะนิสัย
ของมนุษย์ จะคาดเดาเอาเฉยๆ ย่อมมีความผิดพลาดสูง ไม่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการวัด
พฤติกรรมให้ละเอียด การวัดสิ่งที่ต้องการจะรู้ตามจุดมุ่งหมายจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งทุกวิชาชีพไม่ว่า
อาชีพครู จิตวิทยา แพทย์ วิศวกรรม ฯลฯ ซึ่งพอจะสรุปประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2539; วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2542; สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2549; เมษา นวลศรี, 
2555 และ พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545) 
 1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน 
  1.1 ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองในแนวทางที่เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินความสามารถของตนเอง เกิดแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมข้ึนเพ่ือที่จะรักษามาตรฐานไว้และช่วย
ให้ผลการเรียนดีขึ้นตามล าดับ 
  1.2 ท าให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะการสอบแต่ละครั้งท าให้ผู้เรียน
ต้องผ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมท าให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และท าให้
ทราบจุดมุ่งหมายในการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะก่อนสอนครูจะแจ้งจุดประสงค์ที่จะประเมินให้ทราบ 
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 2. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
  2.1 ท าให้ครูผู้สอนได้ทราบผลการเรียนของผู้เรียนว่าเก่ง-อ่อนเพียงใด เพื่อหาทางช่วยเหลือ 
  2.2 ท าให้ครูผู้สอนทราบผลการบรรลุจุดประสงค์การเรียนของผู้เรียนว่ามีผู้เรียนผ่าน
จุดประสงค์มากน้อยเท่าไร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพียงใด 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนใช้เหมาะสมเพียงใด อันจะน าไปสู่การปรับปรุงตนเองของครูผู้สอน 
  2.3 ผลการประเมินจะท าให้ครูผู้สอนใช้เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน 
  2.4 ช่วยให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่ามีความยากง่ายอย่างไร มีค่าอ านาจ
จ าแนก ความเชื่อมั่น และความเที่ยงตรงเท่าไร 
 3. ประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
  3.1 ท าให้ทราบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานความสามารถ
ของผู้เรียน มาตรฐานความสามารถของครูผู้สอน เป็นต้น 
  3.2 ใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ผู้ปกครองและประชาชนได้ทราบ 
  3.3 ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา พัฒนา และด าเนินงานบริหารโรงเรียนในด้าน
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง 
  4.1 ท าให้ทราบความสามารถหรือสมรรถภาพในการเรียนของบุตรหลาน 
  4.2 ช่วยท าให้ผู้ปกครองรู้จักและเข้าใจบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้น 
  4.3 เป็นข้อมูลส าหรับผู้ปกครองในการตัดสินใจเกี่ยวกับการท างานหรือศึกษาต่อของบุตรหลาน 
 5. ประโยชน์ต่อการแนะแนว 
  5.1 ใช้เป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้เรียนทั้งในด้านการเลือกอาชีพ การศึกษาต่อ
และปัญหาส่วนตัว 
  5.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับโรงเรียนใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือแนะน าโรงเรียน 
 6. ประโยชน์ต่อการวิจัย 
  6.1 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการท าวิจัยได้ 
  6.2 ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิจัยต่อไปได้ 
 

ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ใช้ในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ (สมชาย 
วรกิจเกษมสกุล, 2549 และ พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2545) 
 1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงกลุ่ม (Norm Referenced Evaluation) เป็น
การประเมินตัดสินคุณค่าผลตามเกณฑ์อ้างอิงที่ใช้ผลของผู้เรียนในกลุ่มเดียวกันที่ท าข้อสอบฉบับเดียวกัน
โดยมีจุดมุ่งหมายจ าแนกหรือจัดล าดับก่อน-หลังของผู้เรียนที่มีความสามารถที่มากหรือน้อยแตกต่างกัน
ออกจากกัน เช่น การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ การสอนชิงทุนการศึกษา หรือการประกวดคัดลายมือ 
เป็นต้น แต่จะต้องระมัดระวังว่าผลการประเมินในระดับดี ผู้เรียนอาจมีความสามารถไม่ถึงระดับ
มาตรฐานและไม่ทราบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของตนเอง 
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 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Evaluation) 
เป็นการตัดสินคุณค่าของลักษณะหรือพฤติกรรมโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งเกณฑ์มีทั้งเกณฑ์
มาตรฐาน (Standard criteria) ที่มีอยู่แล้วหรือเกณฑ์ท่ีผู้ประเมินก าหนดขึ้น (Arbitrary criteria) 
ในทางปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกณฑ์จะหมายถึงกลุ่มพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายใน
แต่ละบทหรือหน่วยการเรียนรู้ โดยทั่วไปนิยมใช้จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) 
หรือกลุ่มของพฤติกรรม (Domain of behavior) การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือบ่งชี้
สถานภาพของผู้เรียนแต่ละคนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีทดสอบเพ่ือตัดสินว่าผู้เรียนบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และมากน้อยเพียงใดอันจะน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอน 
เมื่อผู้เรียนไม่สามารถท าข้อสอบได้ถึงเกณฑ์ต้องมีการสอนซ่อมเสริมจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ การประเมินผล
แบบอิงเกณฑ์จึงเหมาะส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้ประเมินควรเริ่มต้นวางแผนด าเนิน
กิจกรรมด้วยการตอบค าถามหลักๆ 4 ค าถาม ดังนี้ (ชวลิต ชูก าแพง, 2553) 
 1. วัดและประเมินไปท าไม ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่า ข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นวัด
และประเมินเพ่ือประโยชน์อะไร สามารถตอบค าถามประโยชน์ของการประเมินตามประเภทของการ
ประเมิน ดังนี้ 
  1.1 การวัดและประเมินก่อนเรียน เพื่อจัดวางต าแหน่งผู้เรียนหรือประเมินความรอบรู้ของ
ผู้เรียนก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการวางแผนจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีความสอดคล้องเหมาะสม 
  1.2 การวัดและประเมินผลระหว่างเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียน
ขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูความก้าวหน้าหรือพัฒนาการใน
การเรียนรู้รวมทั้งข้อบกพร่องในการเรียนของผู้เรียน 
  1.3 การวัดและประเมินผลหลังเรียน เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เป็นประโยชน์ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับการเรียนของผู้เรียน 
 2. วัดและประเมินอะไร ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่าจะต้องการวัดและประเมิน
คุณลักษณะใดจากผู้เรียน ต้องการข้อมูลด้านใดเป็นส าคัญ ซึ่งผู้ประเมินควรค านึงถึงประเภทของการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น 
  2.1 การเรียนรู้ทางด้านสติปัญญา (พุทธิพิสัย) เกี่ยวกับความรู้ความจ า ความคิด การ
แก้ปัญหาต่างๆ 
  2.2 การเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก (จิตพิสัย) เช่น ความสนใจ ทัศนคติ เป็นต้น 
  2.3 การเรียนรู้ทางด้านทักษะและการปฏิบัติ (ทักษะพิสัย) เช่น ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การมีทักษะในงานต่างๆ 
 3. วัดและประเมินอย่างไร ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่าจะต้องใช้เครื่องมือชนิดใดถึง
จะมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสิ่งที่ประเมิน ซึ่งควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 
  3.1 ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ เช่น ข้อมูลเชิงปริมาณ หรือ เชิงคุณภาพ 
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  3.2 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน เช่น จ านวน และความสามารถของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  3.3 ระยะเวลาในการประเมิน เช่น การมีเวลาที่จ ากัดอาจจะต้องใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 
 4. ตัดสินผลด้วยวิธีใด ผู้ประเมินจะต้องตอบค าถามให้ได้ว่าจะต้องตัดสินผลการประเมินโดย
พิจารณาจากคุณลักษณะใด ใช้เกณฑ์อย่างไรในการประเมิน ซึ่งควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ 
  4.1 การตัดสินอิงกลุ่ม เพื่อพิจารณาตัดสินผลการเรียน 
  4.2 การตัดสินอิงเกณฑ์ เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 
เป็นต้น 
 

เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 เครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ เครื่องมือหรือวิธีการต่างๆ ที่น ามาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือและวิธีการที่ใช้มีมากมายหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
จุดมุ่งหมายและความต้องการของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แต่ละครั้งในการจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2549; 
ระพินทร์ โพธิ์ศรี, 2554 และ พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556) 
 1. แบบทดสอบ (Test) คือ ชุดของค าถามหรือกลุ่มงานใดๆ ที่สร้างข้ึนเพื่อจะชักน าให้ผู้ถูก
ทดสอบแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ผู้สอบสังเกตได้และวัดได้ แบบทดสอบสามารถ
แบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้แบ่ง ดังนี้ 
  1.1 แบ่งตามสมรรถภาพท่ีจะวัด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
   1.1.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) เป็นแบบทดสอบ
ที่มุ่งวัดสมรรถภาพด้านสมอง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    1) แบบทดสอบที่ครูสร้างข้ึนเอง (Teacher-made Test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่ง
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเฉพาะกลุ่มที่ครูสอน มีใช้กันทั่วไปในโรงเรียนซึ่งท าให้ครู
สามารถวัดได้ตรงจุดมุ่งหมายเพราะครูผู้สอนเป็นผู้ออกข้อสอบเอง 
    2) แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั่วๆ ไป ที่ได้มีการหาคุณภาพมาแล้ว มีมาตรฐานในการด าเนินการ
สอบและมาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนนซึ่งมีข้อดีคือคุณภาพของแบบทดสอบเป็นที่
เชื่อถือได้ ท าให้สามารถน าผลไปเปรียบเทียบได้กว้างขวางกว่า 
   1.1.2 แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัด
ความสามารถที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มาในอดีตของผู้เรียนเพ่ือใช้พยากรณ์หรือ
ท านายอนาคตของผู้เรียนโดยอาศัยข้อเท็จจริงในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
    1) แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Scholastic aptitude test) เป็น
แบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถด้านวิชาการต่างๆ เช่น ความถนัดด้านภาษา ความถนัดด้านคณิตศาสตร์ 
เป็นต้น แบบทดสอบประเภทนี้ใช้วัดเพ่ือพยากรณ์ว่าผู้เรียนจะสามารถเรียนต่อทางด้านใดจึงจะ
ประสบความส าเร็จ 
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    2) แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะอย่าง หรือความถนัดพิเศษ (Specific 
aptitude test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถเฉพาะอย่างเก่ียวกับอาชีพหรือความสามารถ
พิเศษ เช่น ความถนัดทางช่าง ความถนัดทางเครื่องกล ความถนัดทางดนตรี กีฬา เป็นต้น 
   1.1.3 แบบทดสอบบุคคล-สังคม (Personal-social test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัด
บุคลิกภาพและการปรับตัวของบุคคล ได้แก่ แบบทดสอบวัดเจตคติ แบบทดสอบวัดความสนใจ 
แบบทดสอบวัดการปรับตัว 
  1.2 แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการสร้าง แบ่งเป็น 2 ประเภท 
   1.2.1 แบบทดสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง (Subjective test or essay type) เป็น
แบบทดสอบที่ให้อิสระในการตอบมากที่สุด โดยให้ผู้สอบเขียนบรรยายตอบยาวๆ ภายในเวลาที่ก าหนด 
แบบทดสอบประเภทนี้ในแต่ละข้อสามารถวัดได้หลายๆ ด้าน เช่น ความรู้ การใช้ภาษา ความคิดเห็น 
เป็นต้น 
   1.2.2 แบบทดสอบปรนัยหรือแบบให้ตอบสั้นๆ (Objective test or short answer) 
เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ตอบสั้นๆ หรือมีค าตอบให้เลือก ได้แก่ แบบถูก-ผิด แบบเติมค าหรือเติม
ความ แบบจับคู่ แบบเลือกตอบ 
  1.3 แบ่งตามจุดมุง่หมายในการใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.3.1 แบบทดสอบเพ่ือวินิจฉัย (Diagnostic test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งหาข้อบกพร่อง
ในการเรียนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนและการสอนของครูผู้สอน 
   1.3.2 แบบทดสอบเพ่ือท านายหรือพยากรณ์ (Prognostic test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่ง
ท านายว่าใครสามารถเรียนอะไรได้บ้าง และสามารถจะเรียนได้มากน้อยเพียงใด เหมาะส าหรับใช้ใน
การสอบคัดเลือก วัดความถนัดและการแนะแนวซึ่งแบบทดสอบประเภทนี้จะต้องมีความตรงเชิง
พยากรณ์สูง 
  1.4 แบ่งตามลักษณะการตอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
   1.4.1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance test) เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ซึ่ง
ครูผู้สอนจะสร้างสถานการณ์ข้ึนมาให้ผู้เรียนปฏิบัติ เช่น การปรุงอาหาร การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ การแสดง 
เป็นต้น 
   1.4.2 แบบทดสอบเขียนตอบ (Paper-pencil test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ตอบ
โดยการเขียน เช่น การสอบแบบปรนัย การสอบแบบอัตนัย เป็นต้น 
   1.4.3 แบบทดสอบปากเปล่า (Oral-test) เป็นการสอบโดยใช้การถามตอบปากเปล่า มี
การโต้ตอบกันทางค าพูด เช่น การประกวดอ่านค ากลอน การอภิปราย การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
  1.5 แบ่งตามลักษณะและโอกาสในการใช้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.5.1 แบบทดสอบย่อย (Formative test) เป็นแบบทดสอบที่มีจ านวนข้อค าถามไม่
มากนัก ใช้ส าหรับประเมินผลระหว่างการเรียนการสอนหรือเมื่อเสร็จในแต่ละหน่วยย่อยเพ่ือวินิจฉัย
การเรียนรู้ของผู้เรียน วัตถุประสงค์ส าคัญของแบบทดสอบย่อย คือ มุ่งปรับปรุงการเรียนการสอน 
   1.5.2 แบบทดสอบรวม (Summative test) เป็นแบบทดสอบที่มีจ านวนข้อค าถามมาก 
ใช้ส าหรับสอบปลายภาค หรือปลายปีการศึกษา เมื่อจบเนื้อหาของแต่ละรายวิชา วัตถุประสงค์ส าคัญ
ของแบบทดสอบรวมเพ่ือวัดว่าใครมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดและน าไปตัดสินผลการเรียน 
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 2. แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะการ
เก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพราะเป็นวิธีการที่สะดวกและสามารถใช้วัดได้อย่างกว้างขวาง โดยมี
รูปแบบของแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
  2.1 แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Form) แบบสอบถามชนิดนี้ไม่ได้ก าหนด
ตอบไว้เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบเขียนตอบอย่างอิสระด้วยความคิดของตนเอง แบบสอบถามชนิดนี้ตอบ
ยากและเสียงเวลาในการตอบมาก เพราะผู้ตอบจะต้องคิดวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง ซึ่งบางครั้งอาจ
ไม่ได้ข้อมูลตามที่ต้องการและเก็บข้อมูลใหม่ 
  2.2 แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Form) แบบสอบถามชนิดนี้ประกอบด้วยข้อ
ค าถามและตัวเลือก (ค าตอบ) ซึ่งตัวเลือกนี้สร้างขึ้นโดยคาดว่าผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้ตาม
ความคิดและต้องการ แบบสอบถามชนิดปลายปิดแบ่งได้ 4 แบบ ดังนี้ 
   2.2.1 แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นการสร้างรายการของข้อความที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมหรือการปฏิบัติหรือคุณลักษณะที่ต้องการประเมินว่า มีหรือไม่มี จริงหรือไม่จริง ใช่หรือ
ไม่ใช่ แบบตรวจสอบรายการนิยมใช้ในการประเมินความสนใจของผู้เรียน เจตคติ คุณลักษณะส่วนตัว 
ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 7.1 
 

   ตารางที่ 7.1 ตัวอย่างแบบวัดความมีวินัยในตนเอง 
 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ 
1. ข้าพเจ้าส่งการบ้านตรงเวลาทุกครั้ง 
2. ข้าพเจ้าไม่เคยมาโรงเรียนสาย 
3. บางครั้งข้าพเจ้าไม่ได้เข้าแถวหน้าเสาธง
ในตอนเช้า 
4.................................... 
5.................................... 
........................................ 

  

 

   2.2.2 มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องที่ใช้ประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรม ทักษะต่างๆ มีระดับความเข้มให้พิจารณาตั้งแต่ 3 ระดับข้ึนไป แต่ที่นิยมใช้ได้แก่ 3 และ 5 
ระดับ ตัวอย่าง 3 ระดับ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และตัวอย่าง 5 ระดับ เช่น เห็นด้วย
อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่ 7.2 และ 7.3 
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   ตารางที ่7.2 ตัวอย่าง แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 

รายละเอียด 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1. ภาษาไทยมปีระโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวนั 
2. ภาษาไทยเรียนแล้วรู้สึกนา่เบือ่ 
3. ภาษาไทยเนื้อยาก 
..................................................... 

     

 

   ตารางที ่7.3 ตัวอย่าง แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าแบบออสกูด (Osgood Scale) 
 

1.ไม่มีคุณค่า -3 -2 -1 0 1 2 3 มีประโยชน์ 
2. น่าเบื่อ -3 -2 -1 0 1 2 3 น่าสนุก 
3. ยาก -3 -2 -1 0 1 2 3 ง่าย 

 

   2.2.3 แบบจัดล าดับ (Rank Order) เป็นการใช้ตัวเลขแสดงการเรียงล าดับความส าคัญ
หรือให้จัดเรียงใหม่  
   ตัวอย่าง ท่านเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาไทยเพราะเหตุใด โปรดเรียงล าดับตาม
ความส าคัญของเหตุผลจากมากไปหาน้อย 
    (4) ได้รับทุนอุดหนุน 
    (2) หางานง่าย 
    (3) ค่าใช้จ่ายถูก 
    (1) มีใจรัก 
 3. แบบวัดเชิงสถานการณ์ (Situation test) เป็นการจ าลองหรือสร้างเหตุการณ์เรื่องราว
ต่างๆ ขึ้น แล้วให้บุคคลแสดงความรู้สึกว่าตนเองจะกระท าหรือมีความเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ท่ี
ก าหนดขึ้น โดยปกติแล้วการตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอาจให้ตอบสนองว่าตัวเขาเองจะท าอย่างไร 
หรือการให้เขาแสดงความคิดเห็นว่าตัวบุคคลในสถานการณ์นั้นๆ จะท าอย่างไร การตอบอาจจะให้
ผู้ตอบเขียนหรือบอกข้อความคิดเห็นของตนเองหรืออาจจะให้เลือกตัวเลือกท่ีก าหนดให้ตอบก็ได้ 
  ตัวอย่างที่ 1 ถ้ามีคนพิการมาขอทานจากท่าน ถ้าท่านพอมีเงินอยู่บ้างท่านจะท าอย่างไร 
   เดินผ่านไปเฉยๆ เพราะ...................................................................... 
   บอกให้ไปข้างหน้าก่อนเพราะ............................................................. 
   ให้เป็นบางครั้งเพราะ.......................................................................... 
   ให้ทุกครั้งเพราะ.................................................................................. 
   แนะน าให้ไปประกอบอาชีพเพราะ...................................................... 
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  ตัวอย่างที่ 2 ดุจเดือนมีอาชีพขายของเบ็ดเตล็ดได้รู้จักกับยิ่งศักดิ์มานานจนรักใคร่ชอบ
พอกันและสัญญาว่าจะแต่งงานกัน ดุจเดือนขยันท ามาหากินและส่งเสียยิ่งศักดิ์ซ่ึงมีฐานะยากจนให้ได้
เรียนถึงมหาวิทยาลัย เมื่อใกล้จะส าเร็จการศึกษายิ่งศักดิ์ได้พบกับเพ่ือนชื่อดุจดาวฐานะร่ ารวย สวย 
นิสัยดี เกิดความพอใจรักใคร่เป็นอย่างมากและคิดว่าดุจดาวนี่แหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วถ้าท่านเป็นยิ่งศักดิ์ท่านจะท าอย่างไร 
   ก. เลือกดุจดาวและบอกดุจเดือนตามตรง 
   ข. เลือกดุจเดือนเพราะต้องตอบแทนบุญคุณ 
   ค. เลือกดุจเดือนไปก่อนแล้วค่อยกลับมาหาดุจดาวภายหลัง 
   ง. เลือกดุจดาวและหาเงินมาใช้คืนดุจเดือน 
   จ. เลือกท้ัง 2 คน เพราะรักท้ัง 2 คน 
   ฉ. อ่ืนๆ -............................................................................. 
 4. การสังเกตพฤติกรรม (Observation) เป็นการเก็บข้อมูลจากการดูการปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน โดยไม่ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้เรียน การสังเกตพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ท าได้ตลอดเวลา
แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องประเมินอะไร อาจใช้เครื่องมือ เช่น แบบมาตร
ประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เพ่ือประเมินผู้เรียนตามตัวชี้วัดและควรสังเกต
หลายครั้ง หลายสถานการณ์ หลายช่วงเวลาเพ่ือขจัดความล าเอียง การสังเกตแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
  4.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้า
ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องการสังเกต หรือเข้าไปเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มท่ีศึกษา จะท าให้ได้
ข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง ชัดเจน เป็นลักษณะของการสังเกตทางตรง (Direct observation) เช่น 
การศึกษาเก่ียวกับความเป็นอยู่ของชาวเขาที่มาอาศัยวัดถ้ ากระบอกจังหวัดสระบุรี ผู้สังเกตจะต้องเข้า
ไปอยู่ในวัดถ้ ากระบอกนานๆ จนไม่รู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้า 
  4.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation observation) เป็นการสังเกตที่    
ผู้สังเกตไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมในเหตุการณ์ท่ีศึกษา แต่คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ อาจให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวก็ได้ การสังเกตแบบนี้เป็นการสังเกตทางอ้อม (Indirect observation) ซึ่งอาจมีการใช้
อุปกรณ์ต่างๆ เข้าช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่ายวีดีทัศน์ เป็นต้น 
 5. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยผู้รวบรวมข้อมูลมีโอกาสพบปะ
สนทนากับผู้ให้ข้อมูลโดยตรงและมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนทั้งสองฝ่าย คือ ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์จะท าให้ได้ความรู้ ความจริง เกี่ยวกับพฤติกรรม คุณลักษณะ เจตคติ บุคลิกภาพ ท่วงที 
วาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ นับว่าเป็นวิธีการที่รวบรวมข้อมูลได้ละเอียด การสัมภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  5.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้น
เหมือนกันหมดทุกคน การสัมภาษณ์แบบนี้มีลักษณะไม่ค่อยยืดหยุ่น แต่มีข้อดีคือจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้
ง่ายและสะดวกในการวิเคราะห์ การสัมภาษณ์วิธีนี้อาจกระท าเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มย่อยๆ ก็ได้ 
เหมาะส าหรับผู้สัมภาษณ์ท่ียังไม่มีความช านาญในการสัมภาษณ์ 
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  5.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่ใช้แบบสัมภาษณ์ ก าหนดเพียง
แนวหัวข้อการสัมภาษณ์กว้างๆ ผู้สัมภาษณ์จะต้องต้ังค าถามเองในแต่ละหัวข้อ ไม่จ าเป็นต้องใช้
ค าถามที่เหมือนกันหมดกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน และมีอิสระในการดัดแปลงค าถามให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบได้โดยอิสระ การสัมภาษณ์ลักษณะนี้ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีความช านาญ
ในการสัมภาษณ์มาก 
 6. การประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment) เป็นวิธีการประเมินงานหรือ
กิจกรรมที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงผลการพัฒนาของผู้เรียน การประเมิน
ลักษณะนี้ผู้สอนต้องเตรียมสิ่งส าคัญ 2 ประการ คือ ภาระงาน (Tasks) หรือกิจกรรม ที่จะให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ เช่น การท าโครงการ/โครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การสร้างแบบจ าลอง การท่องปากเปล่า 
การสาธิต การทดลองวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน 
(Scoring Rubrics) การประเมินการปฏิบัติอาจจะปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะงานหรือประเภท
กิจกรรม ดังนี้ 
  6.1 ภาระงานหรือกิจกรรมที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติและผลงาน เช่น การทดลองวิทยาศาสตร์ 
การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร แสดงการเคลื่อนไหว การประกอบอาหาร การประดิษฐ์ การส ารวจ 
การน าเสนอ การจัดแบบจ าลอง เป็นต้น ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินวิธีการท างานที่เป็นขั้นตอน
และผลงานของผู้เรียน 
  6.2 ภาระงานหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างลักษณะนิสัย เช่น การรักษาความสะอาด  
การรักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น จะประเมินด้วยวิธีการสังเกต  
จดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวผู้เรียน 
  6.3 ภาระงานที่มีลักษณะโครงการ/โครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นขั้นตอนการปฏิบัติและ
ผลงานที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ จึงควรมีการประเมินเป็นระยะๆ เช่น ระยะก่อนด าเนิน
โครงการ/โครงงาน โดยประเมินความพร้อม การเตรียมการและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน 
ระยะระหว่างด าเนินโครงการ/โครงงาน จะประเมินการปฏิบัติจริงตามแผน วิธีการและขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ และการปรับปรุงระหว่างการปฏิบัติ ส าหรับระยะสิ้นสุดการด าเนินโครงการ/โครงงาน  
โดยการประเมินผลงาน ผลกระทบและวิธีการน าเสนอผลการด าเนินโครงการ/โครงงาน 
  6.4 ภาระงานที่เน้นผลผลิตมากกว่ากระบวนการขั้นตอนการท างาน เช่น การจัดท าแผนผัง 
แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังความคิด เป็นต้น อาจประเมินเฉพาะคุณภาพของผลงานก็ได้ 
  ในการประเมินการปฏิบัติงาน ครผูู้สอนต้องสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ประกอบการประเมิน เช่น 
แบบมาตราประมาณค่า แบบบันทึกพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายงาน แบบบันทึกผลการปฏิบัติ เป็นต้น 
 7. การสอบปากเปล่า (Oral Test) เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้วยการพูด ตอบประเด็น
เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ครผูู้สอนเก็บข้อมูล จดบันทึก รูปแบบการประเมินนี้ครูผู้สอนและ
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง สามารถมีการอภิปราย โต้แย้ง ขยายความแก้ไขความคิดกันได้ มีข้อที่
พึงระวัง คือ อย่าเพ่ิงขัดความคิดขณะที่ผู้เรียนก าลังพูด 
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 8. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินผลโดยเน้นการ
ปฏิบัติจริงที่มุ่งประเมินการกระท าในหลายๆ ด้านของผู้เรียนตามสภาพที่เป็นจริงทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน หรือสถานที่อ่ืนนอกโรงเรียนโดยครูผู้สอนไม่ได้จัดการ มีลักษณะเป็นการประเมินแบบ
ไม่เป็นทางการ 
  8.1 ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง สรุปได้ดังนี้ 
   8.1.1 เป็นการประเมินผลที่เน้นการปฏิบัติจากสภาพจริง กระท าได้ตลอดเวลา และทุก
สถานที่อย่างไม่เป็นทางการ 
   8.1.2 ก าหนดงานหรือก าหนดปัญหาแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างค าตอบเอง
ด้วยการแสดง ท างานสร้างสรรค์หรือผลิตผลงาน 
   8.1.3 ไม่เน้นการประเมินเฉพาะทักษะพ้ืนฐาน แต่ให้ผู้เรียนผลิต สร้าง หรือท าบางสิ่ง
บางอย่างที่เน้นทักษะที่ซับซ้อน เน้นงานที่ใช้ความคิดระดับสูง การพิจารณาไตร่ตรอง การท างานและ
แก้ปัญหา 
   8.1.4 ใช้ข้อมูลอย่างหลากหลายเพื่อการประเมิน โดยใช้เครื่องมือประเมินหลายๆ 
ประเภท 
   8.1.5 เน้นการประเมินที่มีส่วนร่วมระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
   8.1.6 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะประเมินตัวเองตรงไหน เรื่องอะไร เพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักวางแผนการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเองว่าอยากรู้ อยากท าอะไรอันจะน าไปสู่การ
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และก าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
   8.1.7 เน้นงานที่มีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
    1) มีเนื้อหาสาระน าไปสู่การสนทนาระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน 
หรือผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
    2) ใช้ความคิดระดับสูง เช่น การอธิบาย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
ตั้งสมมติฐาน การอภิปราย การประเมินค่า เป็นต้น 
    3) ใช้ความรู้ลึกซึ้ง เช่น งานที่มีเนื้อหาซับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้ง สร้าง
ค าอธิบาย เป็นต้น 
    4) เป็นงานที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
  8.2 ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง อาจด าเนินการดังนี้ 
   8.2.1 ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยวิเคราะห์จาก
หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา คู่มือการเรียน ฯลฯ 
   8.2.2 ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับลักษณะหรือความหมายของผลสัมฤทธิ์เหล่านั้น 
   8.2.3 ก าหนดแนวทางของงานที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งเป็นงานที่ทุกคนต้องท าและงานที่ท า
ตามความสนใจ 
   8.2.4 ก าหนดรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติ 
   8.2.5 ก าหนดกรอบการประเมิน โดยท าแผนผังการประเมินที่แสดงความสัมพันธ์ของ
เนื้อหากับพฤติกรรมที่ต้องการประเมิน 
   8.2.6 ก าหนดวิธีการประเมิน ซึ่งอาจใช้วิธีการต่อไปนี้ 
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    1) การสังเกต 
    2) การสัมภาษณ์ 
    3) การตรวจงาน 
    4) การรายงานตนเองของผู้เรียน 
    5) การบันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง 
    6) การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง 
    7) การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 
   8.2.7 ก าหนดผู้ประเมิน ว่าควรมีใครบ้าง ครูผู้สอน นักเรียน หรือผู้ปกครอง 
   8.2.8 ก าหนดเกณฑ์การประเมิน การประเมินตามสภาพจริงมักนิยมใช้ Rubrics เพ่ือ
อธิบายผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนซึ่ง Rubrics เป็นเครื่องมือ (Scoring tool) ที่มีการระบุเกณฑ์ (Criteria) 
ประเมินชิ้นงานและคุณภาพของชิ้นงานในแต่ละเกณฑ์ 
  8.3 ข้อดีของการประเมินตามสภาพจริง 
   8.3.1 เป็นการวัดที่พยายามท าให้คุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่วัดเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
โดยใช้วิธีการประเมินหลายรูปแบบ ประเมินอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และตามสภาพที่เป็นจริง 
   8.3.2 ด าเนินการสอบโดยไม่แยกออกจากการเรียนการสอน การสอนและการสอบ
เกิดข้ึนพร้อมๆ กันไม่มีการจัดสอบเป็นพิธีการ ผู้เรียนจะไม่รู้สึกว่าถูกสอบ ดังนั้นผู้เรียนจะปฏิบัติงาน
อย่างเต็มศักยภาพ 
   8.3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความแตกต่างของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงและส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
  8.4 ข้อจ ากัดของการประเมินตามสภาพจริง 
   8.4.1 หากครูไม่เข้า ไม่ยอมรับ ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการประเมินผลครูไม่อาจประเมิน
ตามสภาพจริงได้ 
   8.4.2 ครูมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น เพราะต้องประเมินอย่างต่อเนื่อง ต้องบูรณาการความรู้ 
ต้องวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง ต้อง
พยายามให้ผู้เรียนผลิตงานขึ้นมาและต้องตรวจงานมากข้ึน ดังนั้นถ้าหากครูปรับตัวไม่ได้ก็อาจท าให้ครู
กลับไปใช้วิธีการวัดและประเมินผลแบบเดิม 
 9. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) เป็นเครื่องมือประเมินหนึ่งของการประเมินตาม
สภาพจริง ซึ่งเป็นการสะสมผลงานของผู้เรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายและเป็นระบบเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความพยายาม ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ทางด้านใดด้านหนึ่งของผู้เรียน ซึ่งโกวิท ประวาลพฤกษ์ 
(2540) ได้ให้ความหมายของแฟ้มสะสมงานไว้ 3 ลักษณะ คือ 1) เป็นเอกสารรวบรวมข้อมูลรายงานการ
ท างาน/ผลการท างานของผู้เรียนแล้วจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ อาจจะเก็บเป็นแฟ้ม เป็นกล่อง เป็น
กระเป๋า เป็นภาพสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน จุดประสงค์ของการจัดท าแฟ้มสะสมงาน
จึงเป็นเพื่อน าเสนอผลงานที่สอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงหรืออย่างเป็นธรรมชาติ 2) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการท างานเพ่ือประเมินความส าเร็จของผู้เรียนที่สูงกว่าการเก็บเป็นคะแนน
เพราะเป็นการน าความรู้มาใช้ในการสร้างงานหรือแก้ปัญหาจนได้ชิ้นงาน และ 3) เป็นการประเมินทั้ง
ที่เป็น formative และ summative ที่ค านึงถึงการท างาน กระบวนการท างาน และผลงาน 
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  9.1 ลักษณะของแฟ้มสะสมงาน มีลักษณะส าคัญๆ ดังนี้ 
   9.1.1 เป็นการสะสมงานของผู้เรียน ที่ครูผู้สอนให้ค าแนะน า ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกัน
ก าหนดเป้าหมายและก าหนดว่าจะต้องมีสิ่งใดบ้างบรรจุในแฟ้มสะสมงานและร่วมกันพิจารณา
ตรวจทานงานก่อนที่จะบรรจุในแฟ้มสะสมงาน 
   9.1.2 เป็นผลผลิตของงานมากกว่ากระบวนการท างาน เนื่องจากในแฟ้มสะสมงานจะมี
ส่วนของผลงานมากกว่าส่วนอื่น หลังจากพิจารณาตรวจทานแล้วผู้เรียนจะเลือกผลงานบรรจุในแฟ้ม
สะสมงานซึ่งครูผู้สอนจะไม่เห็นกระบวนการที่ใช้ในการผลิตงานโดยตรง 
   9.1.3 บ่งชี้จุดเด่นมากกว่าจุดด้อย การวัดแบบเดิมมักตรวจหาความผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่แฟ้มสะสมงานเน้นจุดแข็งของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้เกิดความชื่นชมในผลงาน
ของตนเอง ส่วนจุดอ่อนของครูผู้สอนจะน าไปปรับปรุงแก้ไขวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   9.1.4 เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้เรียนวางแผนลงมือท าผลงาน คัดเลือกผลงาน 
ประเมินและปรับปรุงผลงานด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะ ผู้เรียนเป็นเจ้าของ
ผลงาน เจ้าของแฟ้มสะสมงาน ผลงานของผู้เรียนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
   9.1.5 เอ้ือต่อการสื่อสารต่อผู้อ่ืน แฟ้มสะสมงานจะช่วยสื่อความหมายในเรื่องผลสัมฤทธิ์
และพัฒนาการของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง เพ่ือน นักแนะแนว ผู้บริหารโรงเรียน และบุคคลอ่ืนๆ ได้เป็น
อย่างดี 
  9.2 ขั้นตอนการประเมินผลโดยใช้แฟ้มสะสมงาน มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   9.2.1 การวางแผนจัดท าแฟ้มสะสมงาน ในขั้นนี้ประกอบด้วยการเตรียมตัวของครูผู้สอน
และเตรียมตัวผู้เรียน ดังนี้ 
    1) การเตรียมตัวของครูผู้สอน ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน สอบถามความต้องการเก่ียวกับลักษณะวิธีการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน และจัดท าแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    2) การเตรียมตัวผู้เรียน ก่อนท าการสอนครูผู้สอนต้องแจ้งให้ผู้เรียนทราบ
ล่วงหน้าเกี่ยวกับจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลเพ่ือให้
ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญในการมีส่วนร่วม 
   9.2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในขั้นนี้ครูผู้สอนด าเนินการสอนตามแผนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ได้จัดท าไว้แล้ว กระตุ้นให้ผู้เรียนก าหนดภาระงาน และสร้างความรู้ตาม
ภาระงาน กระตุ้นใหผู้้เรียนปฏบิัติกิจกรรมอย่างครบถ้วน ครูรว่มกับผู้เรียนก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
และร่วมกันประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนซ่ึงจะท าให้ผู้เรียนได้ผลงานจากการเรียนการสอน 
   9.2.3 การเก็บรวบรวมและคัดเลือกผลงาน 
    9.2.3.1 การเก็บรวบรวมผลงาน ในขั้นนี้อาจเก็บรวบรวมผลงานตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ ประเภทของงาน เนื้อหาวิชา หรือตามล าดับความต่อเนื่องของงาน วิธีการจัดเก็บอาจเก็บ
รวบรวมไว้ในซอง แฟ้ม กล่อง ชั้น ตู้ หรือแผ่นดิสก์ โดยจัดเก็บรวบรวมเป็น 1 ภาคเรียน 1 ปี
การศึกษา หรือเป็นระดับชั้นก็ได้ เช่น มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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    9.2.3.2 การคัดเลือกผลงาน ให้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้
ล่วงหน้า เมื่อประเมินพบข้อบกพร่องให้แก้ไข และพัฒนาให้เป็นผลงานที่ดีที่สุด หลังจากแก้ไขหรือ
พัฒนาแล้วให้ผู้เรียนคัดเลือกด้วยตนเองก่อนแล้วจึงคัดเลือกร่วมกับผู้อื่น ได้แก่ เพ่ือน ครู ผู้ปกครอง 
   9.2.4 การสะท้อนความคิดเห็นและการประเมินผลงาน 
    9.2.4.1 การสะท้อนความคิดเห็นต่อผลงาน ในขั้นนี้ให้ผู้เรียนแสดงความรู้สึกต่อ
ผลงาน แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการท างาน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจาก
การผลิตชิ้นงาน และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกจินตนาการผลงานที่มีคุณภาพและรู้จัก
ประเมินตนเองอย่างไม่เป็นทางการ 
    9.2.4.2 การประเมินผล ในขั้นนี้มีการประเมินโดยรวมทั้งรูปแบบการจัดระบบ
เนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ของแฟ้มสะสมงานด้วย ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินคือ เพ่ือน ครู หรือผู้ปกครอง 
   9.2.5 การน าเสนอผลงาน ท าในรูปการจัดนิทรรศการผลงานของผู้เรียนโดยน าแฟ้ม
สะสมงานของทุกคนมาเสนอร่วมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ตลอดจนชุมชนได้
ชื่นชมความส าเร็จของผู้เรียน ขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
และยังท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองดีด้วย ผู้เรียนควรมีบทบาทหลักในการจัด
นิทรรศการทั้งกระบวนการตั้งแต่รูปแบบการจัด วิธีการในการจัด รวมทั้งการประเมินผลการจัด
นิทรรศการด้วย 
  9.3 ข้อดีของแฟ้มสะสมงาน 
   9.3.1 สามารถน าไปใช้สอนเป็นรายบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะในแฟ้มสะสมงานจะท า
ให้ครผูู้สอนทราบจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนแต่ละคน 
   9.3.2 ท าให้ผู้เรียนได้รู้วิธีการคัดสรรผลงานและประเมินผลงาน 
   9.3.3 ท าให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของตนเอง เห็นการพัฒนาตนเอง มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง และมีก าลังใจที่จะแข่งขันกับตนเอง 
   9.3.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอนกับครูผู้สอนและมีโอกาสได้
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   9.3.5 ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครอง 
  9.4 ข้อจ ากัดของแฟ้มสะสมงาน 
   9.4.1 การใช้แฟ้มสะสมงานประเมินผลผู้เรียนยังมีปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นหรือ
ความเห็นที่สอดคล้องกันในการประเมิน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินยังไม่
ค่อยชัดเจน หรือไม่ตรงกัน ผลการประเมินจึงไม่สอดคล้องกัน 
   9.4.2 ใช้เวลามากเนื่องจากผู้เรียนต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมผลงานรวมทั้งครูและ
ผู้เรียนยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาตรวจทาน ซึ่งโดยทั่วไปครูผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจทานคนเดียวทั้งชั้น 
ท าให้ต้องใช้เวลามาก 
   9.4.3 มีปัญหาเรื่องสถานที่เก็บรวบรวมผลงานโดยเฉพาะครูผู้สอนที่สอนหลายวิชาในแต่
ละปีจะมีแฟ้มสะสมงานของผู้เรียนแต่ละรายวิชาแต่ละชั้นจ านวนมาก 
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การก าหนดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 การก าหนดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องให้สัมพันธ์กับสมรรถภาพการเรียนรู้ด้าน
สติปัญญา ด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ดังแสดงในตารางที่ 7.4  
 

 ตารางที ่7.4 แนวทางการก าหนดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 

สมรรถภาพ ตัวอย่างพฤติกรรมการเรียนรู ้ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
Test Non test 

1. ด้านพุทธิพิสัย (ปัญญา)    
กิจกรรมต่างๆ 
เช่น 
- แบบฝึกหัด  
- ซักถาม 
- แฟ้มสะสมงาน 
- ประเมินตนเอง 
- ประเมินตาม
สภาพจริง 
ฯลฯ 

    1.1 ความรู้ความจ า - บอก ระบุ เลียนแบบ ตรงๆ ตามตัวอย่าง - สอบข้อเขียน 
    1.2 ความเข้าใจ - อธิบาย สรุป ยกตัวอย่าง ย่อความ 

ขยายความ ตีความ 
-สอบข้อเขียน 

    1.3 การน าไปใช้ -สาธิต ทดลอง แนะน า แก้ปัญหาเฉพาะหน้า - สอบข้อเขียน/
ปฏิบัต ิ

    1.4 คิดวิเคราะห ์ - จ าแนก แยกประเภท ระบุความสัมพันธ์ 
เขียนผังความคดิ 

- สอบข้อเขียน 

    1.5 คิดสังเคราะห ์ - ปรับปรุง ตกแต่ง ออกแบบ สร้าง ช้ินงาน 
ในรูปปัญญาประดิษฐ์ บทกลอน บทความ 

- สอบข้อเขียน/
ปฏิบัต ิ

    1.6 คิดประเมินค่า - วิพากษ์ วิจารณ์ ตัดสินคุณค่า - สอบข้อเขียน 
2. ด้านจิตพิสัย (จติใจ)  

แบบวัดต่างๆ 

- สัมภาษณ ์
- สังเกต 
- หลักฐานต่างๆ 

    2.1 มีความสนใจ - แสดงความรูส้ึก ความคดิเห็น 
    2.2 มีความส านึก - ยอมรับ สารภาพ นับถือ ศรัทธา 
    2.3 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

- ปฏิบัติ ส่งเสริม สนับสนุน เป็นกิจนิสัย 

3. ด้านทักษะพิสัย 
(ร่างกาย) 

 

สอบปฏิบัติ
ลักษณะต่างๆ 

- สังเกตกิจกรรม
ต่างๆ 
- ตรวจสอบ
ช้ินงาน 

    3.1 ทักษะปฏิบัต ิ - ความคล่องแคล่ว ช านาญในการปฏิบัติงาน 
    3.2 งานทักษะ - ช้ินงานระดับทักษะ เช่น งานพิมพ์

จดหมาย ข้อความ งานประดิษฐต์า่งๆ 
    3.3 งานฝีมือ - ช้ินงานท่ีเน้นความสวยงาม 

 
 จากแนวทางการก าหนดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ในตารางข้างต้นเราสามารถน ามาใช้ได้
ดังตัวอย่างในตารางที่ 7.5 
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 ตารางที ่7.5 ตัวอย่างการก าหนดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
Test Non-test 

ภาษาไทย 
1. ฟังและจ าแนกเสียงในค าหรือข้อความที่มีการเน้นเสียงใน
การเฉพาะได้ 
2. อ่านออกเสียงค า และข้อความได้ 
3. สนทนาและแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับวันลอยกระทงได้ 
4. อ่านและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องลอยกระทงได้ 
5. เขียนบทความได้อย่างสร้างสรรค์ 
6. ใช้พจนานุกรมภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว 

 
ข้อเขียน 
 
ปฏิบัติ 
ปฏิบัติ 
ข้อเขียน 
ข้อเขียน 
ปฏิบัติ 

 
กิจกรรม/
ประเมินตาม
สภาพจริง/แฟ้ม
สะสมงาน ฯลฯ 

 

คณิตศาสตร ์
1. แก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ตัวหารร่วมมากได้ 
2. วิเคราะห์ปัญหาและท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจได้ 

 
ข้อเขียน 
ข้อเขียน 

กิจกรรม/
ประเมินตาม
สภาพจริง/แฟ้ม
สะสมงาน ฯลฯ 

วิทยาศาสตร์ 
1. วิเคราะห์ประโยชน์และโทษของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพได้ 
2. ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆ จากเศษวัสดุได้ 

 
ข้อเขียน 
ปฏิบัติ 

กิจกรรม/
ประเมินตาม
สภาพจริง/แฟ้ม
สะสมงาน ฯลฯ 

 
 การก าหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้จะสัมพันธ์กับสมรรถภาพการเรียนรู้ของ
จุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละข้อ เครื่องมือประเมินผลที่เป็นการทดสอบจึงมีท้ังสอบข้อเขียนและสอบ
ปฏิบัติ ส าหรับเครื่องมือที่ไม่เป็นการทดสอบนั้นจะเห็นได้ว่าสามารถใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
ต่างๆ มาประกอบการประเมินได้ทุกจุดประสงค์ ซึ่งเมื่อน าไปใช้ในสถานการณ์จริงควรระบุกิจกรรมให้
ชัดเจนว่าจะให้นักเรียนท าอะไร เช่น แบบฝึกหัด เกม หรือ อ่ืนๆ 
 

เกณฑ์การประเมิน Rubrics 
 Rubrics คือเครื่องมือการให้คะแนน (Scoring Tool) ซึ่งเกิดจากการรวมกันระหว่างเกณฑ์การ
ให้คะแนน (Scoring criteria) กับมาตราประมาณค่าหรือระดับคะแนน (Scoring scale) เพ่ือระบุ
ความแตกต่างของชิ้นงานหรือประสิทธิภาพของงานที่มีความซับซ้อน เช่น การน าเสนอผลงานหน้า 
ชั้นเรียนที่จะต้องดูทั้งความถูกต้องของเนื้อหาสาระ กระบวนการที่ใช้ในการท างาน ความสามารถใน
การสื่อสาร ภาษาท่ีใช้ การออกเสียง เป็นต้น ซึ่งการประเมินผลของผู้เรียนจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
ผลงานที่ได้จากกระบวนการของผู้เรียนและกระบวนการที่ผู้เรียนใช้เพื่อให้เกิดผลงาน จะประเมินใน
ลักษณะใดข้ึนอยู่กับจุดประสงค์การเรียนรู้ อาจจะประเมินลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือประเมินทั้งสอง
ลักษณะก็ได้ 
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 ตารางที ่7.6 ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมิน Rubrics คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค ์

เกณฑ์การประเมิน Rubrics (คะแนน) 
3 2 1 

การท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

วางแผนการท างานร่วมกัน แบ่งงาน
กันรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน 

วางแผนการท างานร่วมกัน 
แต่ไม่ค่อยรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

ไม่ได้วางแผนการท างาน
ร่วมกัน 

มีความรับผิดชอบ - ส่งงานก่อนหรือตรงก าหนดเวลา
นัดหมาย 
- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย และปฏิบตัิเองจนเป็น
นิสัย เป็นระบบแก่ผู้อื่น และแนะน า
ชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติ 

- ส่งงานช้ากว่าก าหนด  
แต่ไดม้ีการติดต่อช้ีแจง
ครูผูส้อน มีเหตุผลที่ฟังได ้
- รับผิดชอบในงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบตัิเองจน
เป็นนิสัย 

- ส่งงานช้ากว่าก าหนด 
- ปฏิบัติงานโดยอาศยั
การชี้แนะ แนะน า 
ตักเตือนหรือให้ก าลังใจ 

มีระเบยีบวินัย - สมุดงาน ช้ินงาน สะอาดเรียบร้อย 
- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลงท่ีก าหนด
ร่วมกันทุกครั้ง 

- สมุดงาน ช้ินงาน ส่วน
ใหญ่สะอาดเรยีบร้อย 
- ปฏิบัติตนอยู่ในข้อตกลง
ที่ก าหนดร่วมกันเป็นส่วน
ใหญ่ 

- สมุดงาน ช้ินงาน ไม่
ค่อยเรียบร้อย 
- ปฏิบัติตนอยู่ใน
ข้อตกลงที่ก าหนด
ร่วมกันเป็นบางครั้ง ต้อง
อาศัยการแนะน า 

 
 ตารางที ่7.7 ตัวอย่าง เกณฑ์การประเมิน Rubrics พัฒนาการของแฟ้มสะสมงาน 
 

พัฒนาการ 
(ระดับคณุภาพ) 

คุณลักษณะของแฟ้มสะสมงาน 
(เกณฑ์การประเมิน) 

ก้าวหน้ายอดเยีย่ม 
(4) 

- แสดงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากตอนเริ่มต้นถึงปัจจุบัน 
- พัฒนาจากการอ่าน/เขียนจากหวัแคบๆ ไปสู่ความสามารถในการอ่าน/เขียนในหัวข้อท่ี
หลากหลาย 
- สามารถสังเกตให้ค าแนะน าต่อการเปลีย่นแปลงในงานของตนเอง ท้ังในช้ันเรียนและนอก
ช้ันเรียน 

ก้าวหน้ามาก 
(3) 

- ผู้เรียนได้ขยายการใช้ภาษาและรู้ค าศัพท์ที่กว้างขึ้น 
- สามารถท างานได้โดยมีอิสระในการอ่าน/เขียนมากยิ่งข้ึน 
- งานมีคุณภาพต่างจากระยะแรก แต่ไมเ่ท่าประเภทก้าวหน้ายอดเยีย่ม 

ก้าวหน้าปานกลาง 
(2) 

- งานเขียนของผู้เรียนสอดคล้องกนัตลอดและเข้าใจง่าย แต่หัวเรื่องและเนื้อหายังคง
เหมือนเดมิ 
- ผู้เรียนอ่านเพื่อความเข้าใจและพอใจในปริมาณที่ไม่มาก 
- มีชิ้นงานท่ีหลากหลายน้อยและประยุกตส์ู่ชีวิตประจ าวันได้น้อย 

ก้าวหน้าน้อย 
(1) 

- แฟ้มสะสมงานมีช้ินงานน้อย  
- ก้าวหน้าน้อยด้านการอ่าน/เขียน 
- ความตั้งใจในการอ่าน/เขียนมีนอ้ย 

ไม่ก้าวหน้า 
(0) 

- แฟ้มสะสมงานไมม่ีข้อมูลเพียงพอท่ีจะประเมินผล เป็นเพียงแฟ้มรายงานผลงาน 
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กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายการศึกษา กิจกรรม
การเรียนการสอน ครู และผู้เรียน การประเมินผลมีกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 
2549; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556) 
 1. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน ขั้นนี้เป็นการวางแผน
ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนก่อนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนจะน าเสนอ
เอกสารที่เป็นสาระและกิจกรรมตลอดทั้งภาคเรียนซึ่งเรียกว่า แนวการเรียนการสอน (Course syllabus) 
เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันพิจารณาและตกลงกันตั้งแต่ต้นภาคเรียนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชานี้เป็น
อย่างไร กิจกรรมการเรียนการสอนต้องท าอะไรบ้าง เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนมีวิธีอย่างไร เพ่ือ
ผู้เรียนเห็นภาพตลอดทั้งภาคเรียน และมีสิทธิ์ที่จะขอเพิ่ม หรือลด หรือปรับสาระและกิจกรรมที่
ครผูู้สอนน าเสนอได้ 
 2. ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ขั้นนี้เป็นการแปลงจุดมุ่งหมายทั่วไปหรือจุดมุ่งหมายของ
รายวิชาเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละบทหรือหน่วยการเรียน เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความชัดเจน
ในพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และเพ่ือให้สามารถวัดได้ สังเกตได้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประกอบด้วยเงื่อนไขท่ีแสดงพฤติกรรมและเกณฑ์ข้ันต่ าที่สามารถแสดง
พฤติกรรมนั้นๆ 
 3. สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ขั้นนี้ครูผู้สอนต้องรู้ว่าเครื่องมือวัดผลมีก่ีประเภท แต่ละ
ประเภทมีลักษณะเฉพาะ ข้อดีและข้อจ ากัดอย่างไรเพ่ือที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่จะวัด เครื่องมือที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีหลายประเภท เช่น แบบทดสอบ แบบวัด
เจตคติ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น โดยทั่วไปครูมักนิยมใช้แบบทดสอบหรือ
ข้อสอบที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น 
 4. ทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อครูสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วก่อนน าไปรวบรวมข้อมูล
ควรมีการตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ หลังจากนั้นก็น าไปรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถด าเนินการ
ได้ 3 ระยะ คือ ระยะก่อนเรียน ระหว่างการเรียนการสอน และเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 5. จัดกระท าข้อมูล ในขั้นนี้ครูผู้สอนจะต้องรู้ว่าจะจัดกระท าข้อมูลเพ่ือจุดประสงค์ใด เพ่ือ
บรรยายเกี่ยวกับนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือต้องการบรรยายเป็นกลุ่ม หากต้องการบรรยายเป็นกลุ่ม
จะบรรยายเฉพาะกลุ่มหรือจะสรุปอ้างอิงไปยังกลุ่มใหญ่ โดยอาศัยกลุ่มท่ีศึกษานี้เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
ข้อมูลที่วัดมาได้นี้อยู่ในระดับมาตราใด บอกประเภท ล าดับที่ หรือบอกช่วง นั่นคือครูผู้สอนต้องมี
ความรู้เรื่องมาตรการวัดและมีความรู้เรื่องสถิติ ทั้งสถิติบรรยาย (descriptive statistics) และสถิติ
อ้างอิง (inferential statistics) 
 6. ตัดสินผลการเรียน การประเมินผลการเรียนของผู้เรียนที่ปฏิบัติกันมากในปัจจุบันก็คือการ
ตัดเกรดหรือการให้ระดับผลการเรียน ซึ่งกระท าเม่ือประเมินภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนและ
อาจจะกระท าเฉพาะสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละตอนก็ได้ เช่น ให้เกรดในการสอบย่อยแต่ละครั้ง 
ให้เกรดผลงาน การให้เกรดตอนท้ายของบทเรียนแต่ละบทเรียน เป็นต้น ซึ่งครูผู้สอนจ าเป็นต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับหลักในการตัดเกรด และวิธีการตัดเกรดที่ดี ดังนั้นกระบวนการประเมินผลจะมีคุณภาพ
เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ประเมิน ดังนี้ 
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  6.1 ผู้ประเมินต้องมีความรอบคอบในการตัดสินโดยก่อนตัดสินใจต้องมีข้อมูลอย่างครบถ้วน
เพียงพอ 
  6.2 ผู้ประเมินต้องมีคุณธรรมในการประเมินที่จะท าให้การประเมินไม่เกิดความล าเดียงใน
การตัดสินใจ มีความพยายามที่จะวัดสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้องและเชื่อถือได้มากท่ีสุด และด้วยวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  6.3 ผู้ประเมินต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพดี มีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นได้ 
  6.4 ผู้ประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะวัดและประเมินเป็นอย่างดี มีความรู้  
ความเข้าใจในตัวผู้เรียน รู้หลักในการวัดและประเมินผลรวมทั้งมีความรู้และคุ้นเคยในเครื่องมือแต่ละ
ชนิดอย่างถ่องแท้ สามารถเลือกเครื่องมือมาใช้วัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

คุณธรรมของผู้ท าหน้าที่ประเมินผล 
 ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่ประเมินผลจ าเป็นจะต้องมีคุณธรรมเพราะผู้ท าหน้าที่ประเมินผล
เปรียบเสมือนผู้พิพากษาต้องตัดสินให้คุณให้โทษผู้ถูกประเมินหรือผู้เรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
การประเมินผลจะมีคุณภาพเพียงใดขึ้นอยู่กับความมีคุณธรรมของผู้ที่ท าหน้าที่ประเมินผลเป็นส าคัญ 
ซึ่งควรมีคุณธรรมในการประเมินผล ดังนี้ 
 1. มีความยุติธรรม การด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นกระบวนการวัดหรือการประเมินผล หาก
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งขาดความยุติธรรมแล้ว ผลการวัดและการประเมินย่อมขาดความเชื่อถือได้ และ
หากน าผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจย่อมก่อให้เกิดความผิดพรากซ้ าสอง ดังนั้นสิ่งที่ครูผู้สอน
ควรค านึงก็คือ ท าหน้าที่วัดและประเมินตามหลักวิชา ตัดสินใจด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีความล าเอียง 
 2. มีความซื่อสัตย์ นักวัดผลต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิทยาการวัดผลและหน้าที่ของตน ไม่น า
ความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเกิดผลเสียหายต่อหน้าที่ เช่น บอกข้อสอบหรือขาย
ข้อสอบ เปลี่ยนแปลงคะแนน หรือผลการเรียนโดยไม่ยึดหลักวิชา เป็นต้น 
 3. มีความรับผิดชอบ เนื่องจากความรับผิดชอบเป็นคุณธรรมส าคัญที่ท าให้ผู้ท าหน้าที่วัดและ
ประเมินผลท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ีปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก าหนดเวลา เชน่ ส่งข้อสอบ
หรือผลการประเมินตามเวลาที่ก าหนด ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการสอบให้เป็นไปตามระเบียบ เป็นต้น 
 4. มีความละเอียดรอบคอบ งานวัดและประเมินผลเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบใน
การวัดและการตัดสินใจ เพื่อให้การวัดและประเมินผลมีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้มากที่สุด 
กิจกรรมที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ เช่น การออกข้อสอบ การให้คะแนน การตรวจทานคะแนน 
การรวมคะแนน การตัดเกรด เป็นต้น 
 5. มีความอดทน เนื่องจากงานวัดและประเมินผลเป็นงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบ 
อดทน ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมที่ต้องมีความ
อดทน เช่น การตรวจข้อสอบอัตนัยซึ่งต้องใช้เวลามาก การตรวจแบบฝึกผู้เรียนในแต่ละครั้งที่สอน 
การประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธกีารที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ได้ข้อมูลตามสภาพที่แท้จริงและมีความ
ครอบคลุม การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็นรายข้อ การน าผลการวัดและประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนเป็นต้น 
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 6. มีความรู้และความสนใจใฝ่รู้ในหลักวิชาการวัดและประเมินผล เนื่องจากวิชาการวัดและ
ประเมินผลเป็นวิชาชีพขั้นสูง มีวิทยาการทางการวัดผลเกิดขึ้นใหม่ๆ เสมอ ผู้ท าหน้าที่ประเมินผล
จ าเป็นต้องสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลอยู่เสมอ เพื่อพัฒนางานและวิชาชีพของตนเอง 
 

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะ และความพร้อมด้านต่างๆ ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่
เหมาะสม แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง ซ่อมเสริม หรือเตรียมผู้เรียนทุกคนให้มีความพร้อมและ
มีความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งจะช่วยให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนได้
อย่างดี ครูผู้สอนควรด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. การประเมินผลก่อนเรียน เป็นการประเมินโดยครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่จะประเมินความ
พร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียน และการประเมินความรอบรู้ในเรื่องจะเรียนก่อนเรียน เพื่อหา
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับความพร้อม พ้ืนฐานและ
ความรู้เดิมของผู้เรียน ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์ความรู้และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานของเรื่องที่จะต้องเรียน 
  1.2 เลือกวิธีการและจัดท าเครื่องมือส าหรับประเมินความรู้ และทักษะพื้นฐานอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ด าเนินการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียน 
  1.4 น าผลการประเมินไปด าเนินการปรับปรุงผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานอย่าง
เพียงพอก่อนด าเนินการสอน 
  1.5 จัดการเรียนการสอนในเรื่องที่จัดเตรียมไว้ 
 2. การประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ สารสนเทศท่ี
ได้จากการประเมินจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน และส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้
ความสามารถให้เกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  2.1 วางแผนการเรียนรู้และประเมินผลระหว่างเรียน 
  2.2 เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงานหรือกิจกรรมหลังที่ก าหนดให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ ซึ่งอาจใช้วิธีการประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล การประเมินจากการปฏิบัติ การประเมิน
สภาพจริง หรือการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน 
  2.3 ก าหนดสัดส่วนการประเมินระหว่างเรียน กับการประเมินผลปลายภาคเรียนหรือ
ปลายปี โดยควรให้น้ าหนักความส าคัญของการประเมินระหว่างเรียนในสัดส่วนที่มากกว่าการ
ประเมินผลปลายภาคเรียนหรือปลายปี 
  2.4 จัดท าเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเกี่ยวกับการประเมินผลระหว่างเรียน 
โดยระบุวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของผู้เรียนตาม
วิธีการที่ประเมิน 
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 3. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียน 
เมื่อผ่านการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่งหรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายปีหรือปลายภาค ประกอบด้วย
การประเมิน 2 ลักษณะคือ 
  3.1 การประเมินหลังเรียน เป็นการประเมินผู้เรียนในเรื่องที่ได้เรียนจบแล้ว เพื่อตรวจสอบ
ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามผลการเรียนที่คาดหวังหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินก่อน
เรียนแล้ว ผู้เรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงไร โดยใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินชุดเดียวกัน
หรือคู่ขนานกัน 
  3.2 การประเมินผลการเรียนปลายปีหรือปลายภาค เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายภาคส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวมทั้งการสรุปตัดสินความส าเร็จของ
ผู้เรียนในการเรียนสาระการเรียนรู้รายปี หรือรายภาค และเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริม
ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้วิธีการและเครื่องมือการประเมินได้อย่าง
หลากหลาย การตัดสินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค มีแนวด าเนินการ 
ดังนี้ 
   3.2.1 ครูผู้สอนท าการวัดและประเมินผู้เรียนเป็นรายวิชา ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังรายปีหรือรายภาคด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้ได้ผลการประเมินตามความสามารถที่แท้จริง
ของผู้เรียน โดยท าการวัดและประเมินผลไปพร้อมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   3.2.2 ครูผู้สอนก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ระดับคุณภาพผลการเรียนเป็นรายวิชา ซึ่ง
สามารถอธิบายผลการตัดสินว่าผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับใด จึงจะ
ยอมรับว่าผ่านการประเมิน ทั้งนี้อาจก าหนดได้หลายรูปแบบ เช่น ได้-ตก ร้อยละ ผ่าน-ไม่ผ่าน-ดีเยี่ยม 
แต่ในการประเมินสาระการเรียนรู้นิยมก าหนดเป็นระดับผลการเรียน 5 ระดับ คือ 
    4 หมายถึง ผลการเรียนดีมาก   ช่วงคะแนน 80 - 100 
    3 หมายถึง ผลการเรียนดี   ช่วงคะแนน 70 - 79 
    2 หมายถึง ผลการเรียนพอใช้   ช่วงคะแนน 60 - 69 
    1 หมายถึง ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนด ช่วงคะแนน 50 - 59 

    0 หมายถึง ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ก าหนด ช่วงคะแนน   0 - 49 

   3.2.3 ประเมินให้ระดับผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค (รายวิชา) 
ตามเกณฑ์การประเมินให้ระดับผลการเรียนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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บทสรุป 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วจึงจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน หลังจากนั้นจึงท าการวัดและประเมินผลการสอนว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจหลักการและกระบวนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 การวัดและประเมินผลกาเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน คือ การวัดผล เป็น
กระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งที่ต้องวัดอย่างมีกฎเกณฑ์โดยมีเครื่องมือส าหรับวัด การประเมินผล เป็นกระบวนการน าเอา
ข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการวัดมาพิจารณาวิเคราะห์ แปลความหมายเพ่ือที่จะตัดสินหรือสรุปคุณภาพ
และลักษณะต่างๆ ที่ได้จากการวัดผลว่าผลที่ได้นั้น สูง-ต่ า, มาก-น้อย กว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้
อย่างไร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความมุ่งหมายเพ่ือสร้างแรงจูงในในการเรียน เพ่ือตรวจสอบ
ความรู้พื้นฐานหรือปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือวินิจฉัยข้อบกพร่อง เพ่ือตัดสินผลการเรียน เพ่ือจัด
ต าแหน่ง เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ เพื่อพยากรณ์หรือท านาย และเพ่ือประเมินค่าซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร ผู้ปกครอง การแนะแนว และการวิจัย หลักการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้นผู้ประเมินควรเริ่มวางแผนด าเนินกิจกรรมด้วยการตอบ
ค าถามหลักๆ 4 ค าถาม คือ 1) วัดและประเมินไปท าไม 2) วัดและประเมินอะไร พุทธิพิสัย จิตพิสัย 
หรือทักษะพิสัย 3) วัดและประเมินอย่างไร และ 4) ตัดสินผลด้วยวิธีใด ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลควรมี
คุณธรรมในด้านความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความอดทน มี
ความรู้และสนใจใฝ่รู้ในหลักวิชาการวัดและประเมินผล 
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ค าถามท้ายบทที่ 7 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
 1. ให้ความหมายของ การทดสอบ การวัดผลการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. ให้อธิบายหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามความเข้าใจของนักศึกษา 
 3. จากการกระท าต่อไปนี้ ให้พิจารณาว่าควรใช้การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ หรือ
แบบอิงกลุ่ม 
  3.1 การตัดสินแฟ้มสะสมงาน 
  3.2 การวินิจฉัยข้อบกพร่องในการอ่านของผู้เรียน 
  3.3 การก าหนดระดับการให้รางวัล 
  3.4 การตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน 
  3.5 การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนมัธยม 
 4. การประเมินผลการเรียน การประเมินผลระหว่างเรียน และการประเมินรวมสรุป มี
จุดมุ่งหมายและมีความส าคัญอย่างไร 
 5. การประเมินผลการเรียนมีประโยชน์ต่อใคร และมีประโยชน์อย่างไร 
 6. ให้อธิบายการประเมินตามสภาพจริงและแฟ้มสะสมงาน ตามความเข้าใจของนักศึกษา 
 7. ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเกณฑ์การประเมิน Rubrics ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
 8. ให้อธิบายกระบวนการ/ขั้นตอนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 9. ให้พิจารณาว่าปัญหาแต่ละข้อต่อไปนี้ควรใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลอะไร 
  9.1 ควรแนะน า ญาดา ไปเรียนต่อสาขาใดดี 
  9.2 อยากรู้ว่า ญาณี มีความรู้พ้ืนฐานในวิชาที่จะเรียนหรือไม่ 
  9.3 ผังมโนทัศน์นี้ควรให้คะแนนเท่าไร 
  9.4 อยากรู้ว่า สุนทรีย มีความรู้ในเรื่องที่เรียนหรือไม่ 
  9.5 อยากรู้ว่า กนกอร มีความสามารถในการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนหรือไม่ 
 10. ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ าเป็นหรือไม่อย่างไรที่ผู้ประเมินจะต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม และถ้ามีควรมีคุณธรรมจริยธรรมใดบ้าง จงอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 
การวางแผนการจัดการเรียนรู ้

 

สาระส าคัญ 
 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเตรียมการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างมีระบบ เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา
ที่จะสอน กจิกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล แล้วเขียนแผน
ออกมาในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ คือ การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ที่จะต้องท าการสอนตลอดภาคเรียน 
มาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์การสอน และการวัดประเมินผลให้
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. ความส าคัญของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. แนวทางการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.1 หลักในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
  4.2 องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.3 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4.4 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
 5. บทสรุป 
 6. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
 1. บอก/อธิบายความหมายและความส าคัญของของการวางแผนการจัดการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
 2. อธิบายแนวทางการวางแผนและองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ได้ 
 3. จัดท าโครงการสอน/ก าหนดการสอน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
 4. ปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วางเอาไว้ และท าการบันทึกหลังสอนได้ 
 5. แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกระบวนการท างานกลุ่ม และมี
กระบวนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ “ถ้านักศึกษาได้รับ
มอบหมายให้จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาของนักศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักศึกษามีแนวทาง 
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไร” 

 2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่ส าคัญของการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ครูอธิบายประกอบ Power point ประเด็นเก่ียวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าก าหนดการสอน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
 5. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วางเอาไว้ และท าการบันทึกหลังสอน  
 6. ครูและนักศึกษาร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอน 
 7. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นอีกครั้ง 
 8. นักศึกษาสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ลงในสมุดบันทึก พร้อมตอบ
ค าถามท้ายบทเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1. Power point เรื่อง การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
 3. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4. แหล่งเรียนรู้: ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดและประเมินผล 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 

ด้านความรู้ 
(ข้อ 1, 2, และ 3) 

1. ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
2. อภิปราย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. สรุปองค์ความรู้ในสมุดบันทึก 
4. ตรวจค าตอบค าถามท้ายบทเรียน มีความสามารถ 

ในแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 

ด้านทักษะกระบวนการ 
(ข้อ 4, และ 5) 

การปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียน และการ
บันทึกหลังสอน 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
(ข้อ 5) 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กระบวนการ
ท างานกลุ่ม และความสามารถในการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
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บทท่ี 8 
การวางแผนการจัดการเรียนรู ้

 
 การวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นภารกิจส าคัญ
ของครูผู้สอนที่ท าให้ครูผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะสอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด จะสอนอย่างไร ใช้สื่อ
อะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใด เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอน การที่ครูผู้สอนได้วาง
แผนการจัดการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความม่ันใจในการจัดการเรียนรู้ ท าให้
จัดการเรียนรู้ได้ครอบคลุมเนื้อหา จัดการเรียนรู้อย่างมีแนวทางและมีเป้าหมาย และเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ความส าคัญ ลักษณะขั้นตอนการจัดท า และหลักการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดจนลักษณะของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี เพื่อส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553). 
 การวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญในการน าผู้เรียนไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ เป็น
การเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา และการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมกับเนื้อหา รวมทั้งสภาพของผู้เรียนและครูผู้สอน เป็นการสร้างความมั่นใจในการจัดการ
เรียนรู้ให้กับครูผู้สอน อีกท้ังเป็นการเชื่อมโยงหลักสูตร แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาไปสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาและประสบการณ์ที่จัดให้แก่ผู้เรียน เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
จ าเป็นต้องให้ครูผู้สอนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด โดยใช้การคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองซึ่งน าไปสู่การคิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการเรียนรู้และการคิดเชิงประยุกต์ ใช้วิธีการจัดการรู้ในบริบท
การปฏิบัติการสอนจริงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถหาข้อสรุปในการพัฒนาสมรรถภาพ
การสอนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย ความรู้พื้นฐาน ความถนัด 
ความสนใจ และเอ้ืออ านวยต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ (ประกาศิต อานุภาพแสนยากร. 2555) 
 

ความหมายของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ หรือการวางแผนการสอน มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ใน
แนวเดียวกัน ดังนี้ 
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2524) ให้ความหมาย การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ว่า เป็นกิจกรรมใน
การคิดและการท าของครูผู้สอนก่อนที่จะเริ่มด าเนินการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วยการก าหนดจุดมุ่งหมาย การคัดเลือกเนื้อหา การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
เลือกต ารา เอกสาร และอุปกรณ์ การประเมินผล และการพิมพ์ประมวลการสอนรายวิชา 

 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2525) อธิบายว่า การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจปัญหา การส ารวจทรัพยากร การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน การก าหนดมโนมติ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน และการประเมินผล แล้วเขียนแผนออกมาในรูปแบบของ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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 บุญชม ศรีสะอาด (2541) กล่าวว่า การวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ เป็นการก าหนด
ไว้ล่วงหน้าว่าจะสอนใครในเนื้อหาใด สอนเมื่อใด สอนอย่างไร และเพ่ือให้เกิดอะไร การวางแผนและ
การเตรียมการจัดการเรียนรู้มีหลายลักษณะ เช่น การวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และ
การวางแผนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) อธิบายว่า การวางแผนการจัดการเรียนรู้ คือ การเตรียมการสอน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางการสอนส าหรับครูผู้สอน อันจะช่วยให้การ
เรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่ครูผู้สอนจะต้องเตรียมในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดจุดประสงค์ การคัดเลือกเนื้อหา การก าหนดกิจกรรมการ
เรียนกรสอน การเลือกสื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
 ประกาศิต อานุภาพแสนยากร (2555) กล่าวไว้ว่า การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการ
พิจารณา ตัดสินของครูผู้สอนล่วงหน้าก่อนเริ่มการจัดการเรียนการสอน โดยการก าหนดจุดมุ่งหมาย 
การคัดเลือกเนื้อหา การวิเคราะห์ผู้เรียน การก าหนดกิจกรรม การเลือกสื่ออุปกรณ์ และการ
ประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า การวางแผนการจัดการเรียนรู้ หรือการวาง
แผนการสอน เป็นการเตรียมการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างมีระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีการก าหนดจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล แล้วเขียนแผนออกมาในรูปแบบของแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 

ความส าคัญของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นงานส าคัญของครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้จะประสบ
ผลส าเร็จด้วยดีหรือไม่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นส าคัญประการหนึ่ง 
ถ้าครูผู้สอนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีเท่ากับบรรลุจุดหมายปลายทางไปแล้วครึ่งหนึ่ง การ
วางแผนการจัดการเรียนรู้จึงมีความส าคัญหลายประการ  
 สมคิด สร้อยน้ า (2542) กล่าวถึงความส าคัญของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่บุคคล 2 ฝ่าย คือ ครูผู้สอนและผู้เรียน ไว้ดังนี้ 
 1. ครูผู้สอน การวางแผนการจัดการเรียนรู้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครูผู้สอนโดยตรง ดังนี้  
  1.1 ช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีทิศทางที่แน่นอน ครูผู้สอนเลือกเนื้อหา เลือกใช้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบ 
  1.2 ครูผู้สอนมีความมั่นใจในการสอน สามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
  1.3 เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้กระบวน
กรเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 ประหยัดเวลาในการสอน ไม่ใช้วิธีลองถูกลองผิด หรือคิดวิธีการจัดการเรียนรู้ใน
ขณะนั้น เพราะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างรัดกุม หากจะต้องให้ผู้เรียนไปเตรียมสิ่งใดมาหรือต้อง
ศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้าก็จะสามารถด าเนินการได้ทันเวลา 
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  1.5 ช่วยให้สามารถติดต่อประสานกับบุคลากรและแหล่งวิทยาการอ่ืนได้ดี 
  1.6 ผู้เรียนมีความศรัทธาในตัวครูผู้สอน ครูผู้สอนที่มีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้า
จะเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพจิตดี ไม่วิตกกังวล ไม่รุกรี้ลุกลน 
  1.7 ครูผู้สอนคนอ่ืนสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เตรียมไว้ไปใช้สอนแทนได้ เมื่อมีเหตุจ าเป็น 
  1.8 ถือเป็นผลงานการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เป็นหลักฐานที่ใช้ส าหรับ
ปรับปรุงแก้ไขงานการจัดการเรียนรู้นั้นๆ ในครั้งต่อไปได้ 
 2. ผู้เรียน ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการวางแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน คือ ได้รับ
ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นไปตามล าดับและสภาพการณ์ที่ครูผู้สอนได้พิจารณาคัดเลือกแล้ว ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์หลายรูปแบบ ได้พัฒนาความคิดอันเป็นผลมาจากิจกรรมที่ครูผู้สอนวางแผนไว้ ท าให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของเนื้อหาวิชาและหลักสูตรในระดับนั้นๆ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน 
 อาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
 1. ท าให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความมั่นใจ เมื่อเกิดความมั่นใจในการจัดการ
เรียนรู้ย่อมจะสอนด้วยความคล่องแคล่ว เป็นไปตามล าดับขั้นตอนอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด เพราะได้
เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว การสอนก็จะด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างสมบูรณ์ 
 2. ท าให้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณค่าคุ้มกับเวลาที่ผ่านไป เพราะครูผู้สอนจัดการเรียนรู้อย่าง
มีแผน มีเป้าหมาย และมีทิศทางในการจัดการเรียนรู้ มิใช่จัดการเรียนรู้อย่างเลื่อนลอย ผู้เรียนก็จะ
ได้รับความรู้ ความคิด เกิดเจตคติ และเกิดประสบการณ์ใหม่ตามที่ครูผู้สอนวางแผนไว้ ท าให้เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณค่า 
 3. ท าให้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตร ทั้งนี้เพราะในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรทั้งด้านจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ เนื้อหาสาระที่จะต้องสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน และการวัดผลประเมินผล แล้วจัดท าออกมาเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามแผนก็ย่อมท าให้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตาม
จุดหมายและทิศทางของหลักสูตร 
 4. ท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าการจัดการเรียนรู้ที่ไม่มีการ
วางแผน เรื่องจากในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ต้องวางแผนอย่างรอบคอบในทุกองค์ประกอบของ
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดเวลา สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งจะเอ้ืออ านวยให้
เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวกและง่ายดายขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่รอบคอบและ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ ผลของการจัดการเรียนรู้ย่อมส าเร็จได้ดีกว่าการไม่ได้
วางแผน 

 5. ท าให้ครูผู้สอนมีเอกสารเตือนความจ า สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้
ต่อไป ท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนและเป็นแนวทางในการทบทวนหรือการออกข้อสอบเพ่ือวัดผลและ
ประเมินผู้เรียนได้ นอกจากนี้ท าให้ครูผู้สอนมีเอกสารไว้ให้แนวทางแก่ผู้ที่เข้าสอนแทนในกรณีจ าเป็น 
เมื่อครูผู้สอนไม่สามารถเข้าสอนเองได้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกัน 
 6. ท าให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนและต่อวิชาที่เรียน ทั้งนี้เพราะครูผู้สอนสอนด้วยความ
พร้อม เป็นความพร้อมทั้งทางด้านจิตใจและความพร้อมทางด้านวัตถุ ความพร้อมทางด้านจิตใจ คือ 
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ความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้ เพราะครูผู้สอนได้เตรียมการสอนมาอย่างรอบคอบ ส่วนความพร้อม
ทางด้านวัตถุ คือ การที่ครุผู้สอนได้เตรียมเอกสารหรือสื่อการสอนไว้อย่างพร้อมเพรียง เมื่อครูผู้สอน
เกิดความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ย่อมจัดการเรียนรู้ด้วยความกระจ่างแจ้ง ท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจอย่างชัดเจนในบทเรียน อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อครูผู้สอนและต่อวิชาที่เรียน 
 ดังนั้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้จึงช่วยให้ครูผู้สอนเกิดความมั่นใจในการสอนตามทิศทาง 
และตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ สามารถท่ีจะเตรียมปัจจัยต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
สามารถท านายผลส าเร็จจาการจัดการเรียนรู้ได้ ดังค าท่ีว่า การวางแผนดีมีชัยในการสอนไปกว่า
ครึ่งหนึ่ง 
 

แนวทางการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ นักวิชาการได้เสนอแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้
ส าหรับครูผู้สอนควรปฏิบัติ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต, 2534; วัฒนา
พร ระงับทุกข์, 2542; สมคิด สร้อยน้ า, 2542; วิไลวรรณ แสนพาน, 2553 และ ฆนัท ธาตุทอง, 
2551)  
 1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจะต้องศึกษาท า
ความเข้าใจหลักสูตรในระดับชั้นที่ครูผู้สอนท าการสอนให้เข้าใจ พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นๆ สิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องศึกษา ประกอบด้วย 
  1.1 หลักการของหลักสูตร  
  1.2 จุดหมายของหลักสูตร  
  1.3 คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์  
  1.4 โครงสร้างของหลักสูตร 
  1.5 แนวด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
 2. ศึกษาวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา ในหลักสูตรจะมีการก าหนดจุดประสงค์ของ
แต่ละรายวิชาเอาไว้ เพื่อให้ครูผู้สอนศึกษาท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่า รายวิชานั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
พฤติกรรมด้านใด เพ่ือจะได้น าไปพิจารณาประกอบการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาต่อไป 
 3. ศึกษาวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร เป็นการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้หรือออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลของรายวิชาที่จะสอน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา/
สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้จากค าอธิบายรายวิชาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร 
 4. จัดท าโครงสร้างรายวิชา/ก าหนดการสอน เมื่อจ าแนกรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาได้
แล้ว ให้น าส่วนที่เป็นเนื้อหาวิชามาเพ่ิมเติมรายละเอียดเป็นเนื้อหาย่อยๆ ให้ครอบคลุมครบถ้วน และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้ววางโครงสร้างเพ่ือให้เห็นภาพรวมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่
จะต้องด าเนินการใน 1 รายวิชา ดังตัวอย่างในตารางที่ 8.1  
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ตารางที่ 8.1 ตัวอย่างการจัดโครงสร้างรายวิชา 
 

โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1/............... 

สัปดาห ์ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้(หลัก) ช่ัวโมง 
1 
 

บทท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มชีีวิต 
1.1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 

- บอกลักษณะและจ าแนกของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตได ้

2 

2 1.2 เปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไมม่ีชีวิต - บอกลักษณะ จ าแนก และเปรยีบเทียบความ
แตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได ้ 2 

3 1.3 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตรอบตวัเรา - ส ารวจ บอกลักษณะ และจ าแนกสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตจากสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณโรงเรียนได ้

2 

4 บทท่ี 2 ชีวิตพืช 
2.1 โครงสร้างและหน้าที่ภายนอกของพืช 

- สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าท่ีของ
โครงสร้างภายนอกของพืช 

2 

5 2.2 ลักษณะของราก 2 
6 2.3 ลักษณะของล าต้น 2 
7 2.4 ลักษณะของใบ 2 
8 2.5 ลักษณะของดอก 2 
9 2.6 ส ารวจและจ าแนกพืชในท้องถิ่น - ระบุลักษณะของพืชในท้องถิ่น และจัดจ าแนกพืช

ในท้องถิ่นโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ 2 

10 ทดสอบเก็บคะแนน บทที่ 1-2  2 
11 บทท่ี 3 ชีวิตสัตว์ 

3.1 โครงสร้างและหน้าที่ภายนอกของสัตว์ 
- สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าท่ีของ
โครงสร้างภายนอกของสัตว ์

2 

12 3.2 สัตว์ที่มีขา ไม่มีขา 
- บอกลักษณะ และจ าแนกประเภทของสัตว์ โดยใช้
โครงสร้างภายนอกของสัตวไ์ด ้

2 
 3.3 สัตว์มีปีก ไมม่ีปีก 2 

13 3.4 สัตว์บก สัตว์น้ า 2 
 3.5 ประโยชน์ของสัตว ์ 2 

14 3.6 ส ารวจและจ าแนกสตัว์ในท้องถิ่น - ระบุลักษณะของสัตว์ในท้องถิ่น และจัดจ าแนก
สัตว์ในท้องถิน่โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ ์

2 

15 3.7 สัตว์เลี้ยงและการดูแล - บอกลักษณะสตัว์เลี้ยง และการดูแลได้ 2 
16 ทดสอบเก็บคะแนน บทที่ 3  2 
17 บทท่ี 4 ร่างกายของฉัน 

4.1 ลักษณะ หน้าท่ี และความส าคัญ 
อวัยวะภายนอกของคน 

- สังเกตและอธิบายลักษณะ หน้าที่ ความส าคัญ 
และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของมนุษย์ 

2 

18 4.2 การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของคน 2 
19 4.3 เปรียบเทียบอวัยวะภายนอกของคน

และสตัว ์
- เปรียบเทียบลักษณะ หน้าท่ี ความส าคญัและบอก
วิธีการดูแลอวัยวะภายนอกของคนและสตัว์ได้  

2 

20 สอบปลายภาค  2 
 รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคเรียน  60 
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 โครงการสอนหรือก าหนดการสอนเป็นการวางแผนระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องจัดท าให้เสร็จก่อน
เริ่มเปิดภาคเรียนหรือปีการศึกษาใหม่ เพราะก าหนดการสอนมีความส าคัญดังต่อไปนี้  
(อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) 
  4.1 เป็นแนวทางในการท าแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน กล่าวคือ การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้จ าเป็นต้องดูก าหนดการสอนเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะก าหนดการสอนจะบ่งให้ทราบว่าในแต่
ละวันของสัปดาห์จะต้องสอนเนื้อหาใด กิจกรรมข้อใด ครูผู้สอนจะท าแผนการจัดการเรียนรู้ของ
เนื้อหาที่จะสอนในแต่ละวันแต่ละวิชาได้ถูกต้องตรงกันกับก าหนดการสอน 
  4.2 ท าให้ครูผู้สอนได้เห็นแผนงานการจัดการเรียนรู้ระยะยาว ได้ทราบเนื้อหาที่จะต้องสอน
ตลอดภาคเรียนนั้น เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวและการวางแผนท างานตลอดภาคเรียนหรือตลอด
ปีการศึกษา 
  4.3 เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารของโรงเรียนในการวางแผนงานบริหาร
ด้านวิชาการของโรงเรียน เช่น การวางแผนจัดท าตารางสอน จัดครูผู้สอนเข้าสอน จัดเตรียมเอกสาร 
จัดเตรียมวันสอบกลางภาค สอบปลายภาค จัดเตรียมสื่อการสอน เตรียมห้องสมุด เตรียมห้องเรียน 
เตรียมการใช้อาคารสถานที่ต่างๆ เป็นต้น 

 5. จัดท าโครงสร้างแนวการจัดการเรียนรู้ เป็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบกว้างๆ ที่น า
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลมาวางเป็นโครงสร้างที่
แสดงความสัมพันธ์ให้เห็นขอบข่ายการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ดังตัวอย่างในตารางที่ 8.2 
 

ตารางที่ 8.2 ตัวอย่างการจัดท าโครงสร้างแนวการจัดการเรียนรู้ 
 

โครงสร้างแนวการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1/................. 
สัปดาห ์ เนื้อหา/สาระการ

เรียนรู ้
ช่ัวโมง จุดประสงค์การ

เรียนรู ้
กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู ้

สื่อการเรียนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล 

1 บทท่ี 1 สิ่งมีชีวติ
กับสิ่งไม่มชีีวิต 
1.1 สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 

2 - บอกลักษณะ
และจ าแนกของ
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตได ้

ครูน าบัตรภาพ
ของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตมา
แสดงให้นักเรยีนดู 
บอกลักษณะและ
จ าแนกสิ่งชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 

-บัตรภาพ
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต 

-ถามค าถาม 
-จ าแนกและ
ยกตัวอย่าง
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิตได ้
-ตรวจใบงาน 

2 1.2 เปรียบเทียบ
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต 

2 - บอกลักษณะ 
จ าแนก และ
เปรียบเทยีบ
ความแตกต่าง
ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตได ้

เกมจ าแนก
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตจาก
บัตรภาพ พร้อมให้
นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น 

-บัตรภาพ
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต 

-ถามค าถาม 
-ตารางจ าแนก
สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 
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 6. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะน าไปใช้สอนในแต่ละ
คาบ/ชั่วโมงอย่างละเอียดและปฏิบัติจริง โดยมีส่วนประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของจุดประสงค์การเรียนรู้  
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนกับพิมพ์เขียวของวิศวกรหรือสถาปนิกที่ใช้เป็นหลักในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรหรือสถาปนิกจะขาดพิมพ์เขียวไม่ได้ฉันใด ครูผู้สอนก็จะขาดแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ได้ฉันนั้น ยิ่งครูผู้สอนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองก็ยิ่งให้ประโยชน์แก่
ตนเองมากเพียงนั้น แผนการจัดการเรียนรู้ คือ การน าวิชาหรือกลุ่มประสบการณ์ท่ีจะต้องท าการสอน
ตลอดภาคเรียน มาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์การสอน และ
การวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เมื่อ
ครูผู้สอนท าก าหนดการสอนเสร็จแล้วก็จะน าก าหนดการสอนมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียน
รายละเอียดของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ให้ชัดเจนขึ้นเพื่อน าไปใช้จริง 
ครูผู้สอนจึงควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ องค์ประกอบ และ
รายละเอียดการออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 1. หลักในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้อง
ตอบค าถามส าคัญ 3 ข้อ ดังนี้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) 
  1.1 สอนเพื่ออะไร? เป็นการตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) ที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน เป็นการตอบค าถามว่า สอนเพ่ืออะไร? 
  1.2 สอนอย่างไร? เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน (Learning Activities) ที่ท าให้บรรลุ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
  1.3 สอนแล้วได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่อย่างไร? เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้และมี
พฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้จริงหรือไม่ หรือที่เรียกว่า การวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 
 ทั้ง 3 ส่วนนี้เรียกโดยย่อว่า OLE (โอเล่) ซ่ึงสามารถเขียนแผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ได้  
ดังภาพที่ 8.1 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 8.1 หลักการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ OLE 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
(Objective) 

การวัดและประเมินผล 
(Evaluation) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
(Learning Activities) 

O 

E L 
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 จากแผนภูมิ O-L-E จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่หรือกระบวนการ กล่าวคือ มี
จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นตัวเริ่มต้น มีการเรียนการสอนซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ เนื้อหาวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางที่จะน าไปสู่การบรรลุจุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และสุดท้ายมีการวัดและประเมินผลเป็นตัวสิ้นสุดเพื่อบ่งชี้ถึงความส าเร็จว่าบรรลุ
จัดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้หรือไม่  
 2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 8 ประการ ดังนี้ 
  2.1 เรื่องและเวลาที่ใช้สอน 
  2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) 
  2.3 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด (Concept) 
  2.4 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ (Contents) 
  2.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.6 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
  2.7 การวัดผลและประเมินผล 
  2.8 บันทึกหลังสอน 

 ก่อนลงมือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องมี “ต้นทุนความรู้ ความเข้าใจในสาระ
ความรู้ เทคนิควิธีการ” ที่จ าเป็นส าหรับครูผู้สอน ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน 
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องสร้างต้นทุนในเรื่องดังกล่าวให้มากท่ีสุด เพ่ือจะได้น าออกมาใช้คิดในขณะที่
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.1 เรื่องและเวลาที่ใช้สอน เป็นส่วนประกอบที่แสดงให้เห็นภาพรวมของแผนการจัดการ
เรียนรู้ว่าเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ใช้กับผู้เรียนระดับชั้นไหน วิชาใด หน่วยอะไร เรื่องอะไร ใช้เวลา
ในการสอนนานเท่าใด และสอนวันไหน 

 
 
 
 

 
 

  3.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) 
  การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นการก าหนดสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนมีหรือบรรลุ ซึ่งมีทั้ง
ด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ จุดประสงค์การเรียนรู้จะได้มาจากการวิเคราะห์หลักสูตรตั้งแต่
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจนถึงระดับรายวิชา คือค าอธิบายรายวิชาและจุดประสงค์รายวิชาเพ่ือมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทั้งนี้ในการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ Bloom 
(1956) ก าหนดครอบคลุมพฤติกรรม 3 ด้าน คือ 1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive) 2) ด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) และ 3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่............ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................ระดับชั้น...................................... 
หน่วยการเรียนที่.......................เรื่อง.............................................เวลา.......................ชัว่โมง  
หน่วยย่อยที่/บทท่ี.........………...เรื่อง..............................................เวลา......................ชัว่โมง 
ภาคเรียนที่..............วันที่สอน....................................อาจารย์ผู้สอน……………………………… 
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   3.2.1 ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive)/ ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง จุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่เน้นความสามารถทางสมอง หรือความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา หลักการหรือทฤษฎี พฤติกรรม
การเรียนรู้ด้านนี้สามารถวัดได้จากการให้ผู้เรียนแจกแจงความรู้ เขียนรายการสิ่งที่รู้ ยกตัวอย่างโดย
ประยุกต์กฎต่างๆ ที่เรียนไป หรือวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นต้น พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ด้าน
พุทธิพิสัย แบ่งไว้ 6 ขั้น ซึ่งการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไปต้องอาศัยระดับการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าเสมอ  
ดังตารางที่ 8.3 (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2553) 
 

ตารางที่ 8.3 ระดับพฤติกรรมและตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive)/ ด้านความรู้ (Knowledge) 
 

ระดับพฤติกรรม ตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ 
1. ความรู้ความจ า: ความสามารถในการจดจ า
สิ่งที่เรียนมาแล้ว อาจเป็นข้อมูลง่ายๆ จนถึง
ทฤษฎี 

บอก บรรยาย ระบุชื่อ จ าได้ ให้ค าจ ากัดความ 
ระลึกได้ ท่องจ า อธิบาย บอกรายการ เลือก จับคู่ 
เรียงล าดับ ติดป้าย ขีดเส้นใต้ จ าแนก 

2. ความเข้าใจ: ความสามารถในการจับ
ใจความ การแปลความหมาย การสรุป หรือ
ขยายความ 

แปลความหมาย อธิบาย อภิปราย ย่อความ  
สรุปความ ขยายความ ยกตัวอย่าง บอกความ
แตกต่าง เรียบเรียง เปลี่ยนรูป 

3. การน าไปใช้: ความสามารถในการน าสิ่งที่
ได้เรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

แต่งเรื่อง แก้ปัญหา สาธิต ท านาย เชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลง ค านวณ ปรับปรุง 

4. การวิเคราะห์: ความสามารถในการแยกสิ่ง
ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อยๆ บอกความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบย่อยเหล่านั้นได้ 

เขียนโครงร่าง วิเคราะห์ แยกแยะ จัดประเภท  
ท าแผนผัง ตั้งค าถาม จ าแนกให้เห็นความแตกต่าง 
หาความสัมพันธ์ บอกเหตุผล ทดลอง 

5. การสังเคราะห์: ความสามารถในการรวม
ส่วนย่อยๆ เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างใหม่ 

รวบรวม ออกแบบ วางแผน จัดระเบียบ สร้าง 
สร้างสรรค์ ประดิษฐ์ เขียน ต่อเติม เสริมแต่ง 

6. การประเมินค่า: ความสามารถในการ 
วินิจฉัยคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยมี 
หลักเกณฑ์ท่ีแน่นอน 

เกิดความพอใจ เห็นความแตกต่าง เปรียบเทียบได้ 
สรุปความได้ วิจารณ์ได้ ตัดสินใจได้ อธิบายได้  
แปลความได้ ล าดับความสัมพันธ์ได้ วิจารณ์ 

 

   ตัวอย่างของการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย 
    - บอกความหมายของค าว่า “ฟัน” ได้ 
    - อธิบาย วิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธีได้ 
    - บรรยายประโยชน์ของการดูแลรักษาฟันให้สะอาดได้ 
    - บอกค าศัพท์ที่เก่ียวกับกิจกรรมในวันหยุดได้อย่างน้อย 8 ค า 
    - จ าแนกประเภทของสัตว์ที่มีกระดูสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังได้ 
    - ระบุลักษณะความแตกต่างระหว่างร่างกายที่สะอาดกับไม่สะอาดได้ 
    - เขียนเลขยกก าลังในรูปของการคูณได้ 
    - ล าดับเหตุการณ์ เรื่องราวจากเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ได้ 
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   3.2.2 ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)/ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attribute) 
หมายถึง จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ ความรู้สึก อารมณ์ ค่านิยม พฤติกรรมที่มีต่อ
บุคคล ซึ่งวัดได้โดยการสังเกต แต่บางเรื่องก็ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง การระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง
ให้ผู้เรียนแสดงออกนั้นต้องอาศัยการรวบรวมพฤติกรรมที่ชี้ถึงความรู้สึก เจตคติและค่านิยมของตนเอง
และผู้อ่ืน แล้วน ามาใช้ในการก าหนดเป็นพฤติกรรมที่คาดหวัง พฤติกรรมตามระดับการเรียนรู้ 
ด้านจิตพิสัยแบ่งไว้ 5 ขั้น ดังตารางที่ 8.4 (อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2553) 
 

ตารางที่ 8.4 ระดับพฤติกรรมและตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านจิตพิสัย (Affective Domain)/ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attribute) 
 

ระดับพฤติกรรม ตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ 
1. การรับรู้: การยอมรับความคิด กระบวนการ 
หรือสิ่งเร้าต่าง ๆ 

ถาม รับฟัง เลือก ชี้ ติดตาม ยอมรับ 

2. การตอบสนอง: ความเต็มใจที่จะตอบสนอง
ต่อสิ่งที่รับรู้ 

ร่วมด้วย สนับสนุน อภิปราย เลือก เขียนชื่อก ากับ 

3. การเห็นคุณค่า: ความรู้สึกนิยมพอใจในสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งจนเกิดการปฏิบัติตามสิ่งที่นิยม 

อภิปราย ริเริ่ม เลือก แสวงหา ประพฤติตาม 
น ามาใช้ 

4. การจัดระบบค่านิยม: การน าเอาคุณค่า
ต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้มาผสมผสานและ
จัดระบบเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างระบบ
คุณค่าขึ้นภายในตนเอง 

จ าแนก จัดล าดับ จัดระเบียบ ผสมผสาน ปรับปรุง 
สังเคราะห์ ท าให้สมบูรณ์ 

5. การก าหนดคุณลักษณะ: การน าค่านิยมที่
จัดระบบแล้วมาปฏิบัติจนเป็นนิสัยเฉพาะตน
 

สนับสนุน ต่อต้าน ใช้เหตุผล แสดงออก ชักชวน 
คัดค้าน ตัดสินใจ 

 

   ตัวอย่างของการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านจิตพิสัย 
    - มีความรับผิดชอบแปรงฟันทุกครั้งหลักจากรับประทานอาหาร 
    - บอกคุณค่าความส าคัญของการแปรงฟังที่ถูกวิธีได้ 
    - ประพฤติตามกฎระเบียบของห้องเรียนมีมติร่วมกัน 

    - เห็นความส าคัญของการอ่าน 
    - มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    - เลือกแนวปฏิบัติเพื่อการมีร่างกายที่สะอาดและระบุผลดีที่เกิดขึ้นได้ 
   3.2.3 ด้านทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain)/ ด้านทักษะกระบวนการ (Process) 
หมายถึง จัดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางกาย เน้นหนักด้านการวางท่าทางให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่ละชนิด สามารถระบุพฤติกรรมที่แสดงออกได้จากการ
ตีความทักษะหรือการปฏิบัติออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่งสังเกตได้จากความถูกต้องแม่นย า ความว่องไว 
คล่องแคล่ว และสม่ าเสมอ พฤติกรรมตามระดับ การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยแบ่งได้ 5 ขั้น ดังตารางที่ 8.5  
(อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2553) 
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ตารางที่ 8.5 ระดับพฤติกรรมและตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ในการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)/ ด้านทักษะกระบวนการ (Process) 
 

ระดับพฤติกรรม ตัวอย่างค ากริยาที่ใช้ 
1. การรับรู้: ในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติ โดยผ่าน
ประสาทสัมผัส 

สังเกต รู้สึก สัมผัส ตรวจสอบ 

2. การเตรียมพร้อม: การเตรียมตัวให้พร้อม ทาง
สมอง ทางกาย และจิตใจ 

แสดงท่าทาง ตั้งท่า เข้าประจ าที่ 

3. การปฏิบัติงาน: ปฏิบัติโดยอาศัยผู้แนะ 
เลียนแบบการท าตามตัวอย่างการลองผิดลองถูก 

เลียนแบบ ทดลอง ฝึกหัด 

4. การปฏิบัติงานได้เองอย่างคล่องแคล่ว: 
ปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้อง เรียบร้อย มี 
ประสิทธิภาพ 

สาธิต ผลิต แก้ไข ท าได้ส าเร็จด้วยตนเอง  
ท างานได้เร็วขึ้น 

5. การปฏิบัติงานด้วยความช านาญ: 
ปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่วเหมือนอัตโนมัติ 
สามารถท างานใหม่ได้ 

ท างานด้วยความกระฉับกระเฉง จัดระบบควบคุม 
การท างาน แนะแนวทาง 

 

   ตัวอย่างของการเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย 
    - สาธิตการแปรงฟังที่ถูกวิธีกับหุ่นจ าลองได้ 
    - แปรงฟันของตนเองอย่างถูกวิธีได้ 
    - ปฏิบัติการทดสอบและสรุปสมบัติของสารอาหารบางประเภทได้ 
    - สังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ า จากการทดลองได้ 
    - แสดงท่าร าวงมาตรฐานได้อย่างคล่องแคล่ว 
    - สังเกตและรวบรวมลักษณะความแตกต่างของพืชแต่ละชนิดได้ 
  3.3 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด (Concept) หมายถึง สิ่งที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้ โดย
เขียนข้อความท่ีเป็นแก่นของเนื้อหาสาระ หลักการข้อเท็จจริง ความคิดรวบยอด และแนวคิดต่างๆ 
ของเนื้อหาสาระในแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ต้องเขียนแบบสรุป กระชับ ชัดเจน สมบูรณ์ แต่
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ อาจเขียนเป็นความเรียง หรือแยกเป็นข้อๆ ก็ได้ วิธีเขียนต้องเริ่มด้วย
ส่วนส าคัญที่สุดของเนื้อหาก่อน แล้วจึงตามด้วยรายละเอียดที่ส าคัญของเรื่อง ใช้ภาษา “สั้น ง่าย 
ใจความเดียว” ไม่ควรใช้ค ามากเกินไป (จะกลายเป็นเนื้อหาสาระ เพราะสาระส าคัญเป็นบทสรุปที่สั้น
ที่สุดของเนื้อหานั้น) และเขียนให้สัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระโดยมีแนวทางใน
การเขียน ดังนี้ 
   ตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   ตัวอย่างที่ 1: การอ่านในใจอย่างถูกวิธีและมีสมาชิกในการอ่าน ท าให้ผู้เรียนล าดับ
เหตุการณ์ของเรื่อง จับใจความและข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ดี 
   ตัวอย่างที่ 2: อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง พร้อมอธิบาย
ความหมายของค า ประโยค และข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
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   ตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   ตัวอย่างที่ 1: ก าไรร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ หมายถึง ก าไรเมื่อเทียบกับต้นทุน 100 
ขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ หมายถึง ขาดทุนเมื่อเทียบกับต้นทุน 100 
   ตัวอย่าง 2: จ านวนสามจ านวนที่น ามาบวกกัน จะบวกจ านวนที่ 1 กับจ านวนที่ 2 หรือ
บวกจ านวนที่ 2 กับจ านวนที่ 3 ก่อน แล้วจึงน ามาบวกจ านวนที่เหลือ ผลบวกย่อมเท่ากัน 
   ตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   ตัวอย่างที่ 1: พืชมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
   ตัวอย่างที่ 2: การที่โลกหมุนรองดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองไปด้วยนั้น ท าให้โลก
ได้รับแสดงจากอวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน บริเวณบนพ้ืนโลกที่ได้รับแสดงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์จะได้รับ
แสงตรงและบริเวณที่พ้ืนที่ไม่ได้รับแสงตั้งฉากก็จะได้รับแสงเฉียง จึงมีการเปลี่ยนอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 
ท าให้เกิดปรากฏการณ์ฤดูต่างๆ ตามมา 
   ตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
   ตัวอย่างที่ 1: การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ท าให้สังคมมีความสงบ
สุข ปราศจากปัญหา อบายมุขและสารเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย 
   ตัวอย่างที่ 2: เข้าใจระบบการเมือง การปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และ
ธ ารงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
   ตัวอย่างที่ 1: การเล่นรีรีข้าวสาร ผู้เล่นต้องรู้จักวิธีเล่น กฎ กติกาการเล่น และสามารถ
วิเคราะห์ผลที่เกิดจากการเล่น ซึ่งอาจน าไปสู่การฝึกทักษะทางร่างกายและจิตใจ 
   ตัวอย่างที่ 2: คนเราทุกคนเกิดมาย่อมมีพัฒนาการของร่างกายซึ่งเป็นธรรมชาติของชีวิต 
   ตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   ตัวอย่างที่ 1: การเขียนภาพแสดงศิลปะไทยและศิลปะท้องถิ่นประจ าชาติ เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก หวงแหน และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อศิลปะไทยและศิลปะท้องถิ่น 
   ตัวอย่างที่ 2: การน าวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานทางศิลปะนั้น จ า
ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของธรรมชาติ รักและหวงแหนธรรมชาติมากขึ้น มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
กับการน าวัสดุจากธรรมชาติที่มีลายเส้นมาแต้มสีแล้วพิมพ์ลงบนกระดาษเพ่ือให้เกิดลวดลายตาม
จินตนาการ 
   ตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   ตัวอย่างที่ 1: การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ให้สวยงาม ผู้
ประดิษฐ์จ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องประโยชน์ ความส าคัญ การเลือกวัสดุ ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
ทักษะกระบวนการท างาน มีความรับผิดชอบ มีความประหยัด มีความเป็นระเบียบ จะส่งผลให้ผลการ
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ประสบผลส าเร็จ 
   ตัวอย่างที่ 2: การดูแลรักษาบ้านที่ถูกวิถี เป็นการประหยัดเวลาแรงงาน และช่วยให้บ้าน
สะอาดน่าอยู่ 
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   ตัวอย่างการเขียนสาระส าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   ตัวอย่างที่ 1: การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวันของตนเอง 
เป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม 
   ตัวอย่างที่ 2: Singular Nouns (นามเอกพจน์) คือ ค านามที่มีเพียงจ านวนเดียวใช้ a, 
an น าหน้า Plural Nouns (นามพนหูพจน์) คือ ค านามที่มีจ านวนมากกว่า 1 ขึ้นไป ไม่ใช้ a หรือ an 
น าหน้า 
  3.4 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ (Contents) เป็นการเขียนเพ่ือระบุขอบข่ายของเรื่องจะให้
เรียนในช่วงเวลานั้น ซึ่งสอดคล้องกับสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ เป็นความรู้หรือประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
และน ามาใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
ที่ก าหนดไว้ แสดงตัวอย่างการเขียนดังนี้ 
  ตัวอย่างการเขียนเนื้อหา/สาระการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิง่ที่มีอยู่ในโลกนี้ตามธรรมชาตหิรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรม ไดแ้ก่ 
  ดิน เป็นทรัพยากรอันมีค่าส าหรับประเทศเกษตรกรรม เช่น ประเทศไทย เกษตรกรต้องการ
พ้ืนดินที่มีสภาพสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
  แหล่งน้ า ประกอบด้วยธารน้ า แม่น้ า ล าคลอง ทะเลสาบ บึง หนอง และแหล่งน้ าที่เกิดจาก
การสร้างสร้างเขื่อน หรือฝายน้ าส าหรับเก็บกักน้ าไว้ใช้ตลอดปี 
  ป่าไม้ เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธาร ถ้าป่าถูกท าลายลงจะท าให้เกิดความแห้งแล้ว ฝนไม่ตก
ต้องตามฤดูกาล 
  แร่ธาตุและอัญมณี หมายถึง แร่โลหะ เป็นแร่ที่ต้องผ่านการถลุงก่อนน ามาใช้ เช่น แร่ดีบุก 
แร่ตะกั่ว แต่สังกะสี เป็นต้น แร่อโลหะ เป็นแร่ที่สามารถน ามาใช้โดยไม่ต้องผ่านการถลุง เช่น แร่ยิปซัม 
แร่ฟลูออไรด์ เป็นต้น อัญมณี เป็นแร่ที่น ามาใช้เป็นเครื่องประดับ เพราะมีความสวยงามเป็นพิเศษ  
อัญมณีท่ีมีชื่อ ได้แก่ แร่รัตนชาติ ซึ่งมีสีตั้งแต่ไม่มีสี สีเหลือง สีเขียว สีน้ าเงิน สีชมพู และสีม่วงจัด 

  ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ประโยชน์ทางตรง เป็นประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับโดยตรง เพ่ือสนองปัจจัยสี่ อันได้แก่ หาร 
เครื่องมุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย 
  ประโยชน์ทางอ้อม เป็นประโยชน์ที่มองไม่เห็นชัดเจน เช่น ป่าไม้ที่ช่วยบรรเทาความร้อย
แรงของพายุ ใบไม้ที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และคายก๊าซออกซิเจน หรือพืชคลุมดินที่
ป้องกันมิให้ลมและน้ าพัดพาเอาผืนดินที่สมบูรณ์ไป 
  3.5 กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเขียนล าดับขั้นตอนตามกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่จะสอน สอดคล้องกับความสนใจและสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน ผู้เรียนได้
สร้างความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่
จะช่วยให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ขั้นตอนที่จ าเป็นควรมีอย่างน้อย 3 ขั้น ดังนี้ 
   3.5.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ โดยกระตุ้นหรือเร้าความสนใจด้วยการถามค าถาม เล่นเกม ร้องเพลง (ดูเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้) 
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   3.5.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้/ขั้นสอน เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนเนื้อหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เป็นล าดับ พึงระลึกว่ากิจกรรมที่ผู้เรียนท านั้นผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การลงมือปฏิบัติ การสร้างความรู้ 
และการประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นต้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการ
เรียนรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมาผสมผสารออกมาแบบร่วมกับกระบวนการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การบรรยาย
ประกอบการสาธิต การลงมือปฏิบัติการทดลอง การค้นคว้า การอภิปรายกลุ่มย่อย การถามค าถาม 
การสรุปเป็นแผนภาพ การดูวีดีทัศน์ ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม การจัดนิทรรศการ การดูตัวอย่าง ตั้ง
ข้อสังเกต รวบรวมข้อมูล สรุปเป็นกฎ และน าไปใช้ 
   3.5.3 ขั้นสรุปบทเรียน เป็นกิจกรรรมที่ให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากการท ากิจกรรมข้ัน 
3.5.2 เป็นการย้ าใจความส าคัญของเรื่องที่เรียน ผู้เรียนอาจสรุปเป็นแผนภาพ รายงาน เรียงความ 
หรือย่อความ การแสดง หรือผลงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นการตรวจสอบผู้เรียนไปด้วย
ว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ครูผู้สอนอาจใช้สถานการณ์ที่
ก าหนดไว้ให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม และครุผู้สอนใช้เกณฑ์ประเมินการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
  ตัวอย่างการเขียนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1. น าค าถามชวนคิดมาให้นักเรียนแข่งขันกันคิดหาค าตอบ 
  ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้/การสอน 
   2. ทบทวนการอ่านแผนภูมิรูปภาพและการอ่านแผนภูมิแท่ง 
   3. ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับส่วนประกอบและลักษณะของแผนภูมิแท่ง 
   4. ติดแผนภูมิแท่งแสดงรายการของข้อมูลชุดต่างๆ ให้ผู้เรียนดู และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นว่าควรเขียนเป็นแผนภูมิชนิดใด เพราะอะไร 
   5. ร่วมกันเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่น ามาตามขั้นตอนการเขียนแผนภูมิแท่ง 
   6. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มและก าหนดข้อมูลเกี่ยวกับปากเกร็ดถิ่นของเราให้ผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มช่วยกันพิจารณา แล้วให้ผู้เรียนเขียนแผนภูมิแท่ง 
   7. ส่งตัวแทนน าเสนอผลงานหน้าชั้นและร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง 
   8. ผู้เรียนท าใบงาน ส ารวจเรื่องท่ีผู้เรียนสนใจที่อยู่ในอ าเภอปากเกร็ด แล้วน ามาเขียน
แผนภูมิแท่ง 
   ขั้นสรุปบทเรียน 
   9. ร่วมกันสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการเขียนแผนภูมิแท่ง 
   10. ครูถามค าถามผู้เรียนเพื่อการสรุป 

  3.6 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ลักษณะของสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ดีต้องสอดคล้องกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ มีคุณภาพ ผู้เรียนมีโอกาสใช้สื่ออย่างทั่วถึง เช่น 
   บัตรค าและบัตรภาพประเภทสารอาหาร: โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ วิตามิน 
และน้ า 
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   ของจริง: น้ ามันพืช นมกล่อง ข้าวสาร ส้ม ผักกาดขาว หมูทอด ไข่ไก่ น้ าเปล่า 
   วิดีทัศน์: เรื่องโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหาร 
  แหล่งเรียนรู้ ควรระบุชื่อสถานที่ที่ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ 
  3.7 การวัดผลและประเมินผล การเขียนจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็น
การประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และการประเมินผลเพ่ือตัดสิน
ผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  การวัดผล เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณของพฤติกรรม สิ่งของ หรือเหตุการณ์
ต่างๆ โดยการให้ค่าของสิ่งที่ต้องการวัดเป็นตัวเลข ในการวัดผลควรระบุสิ่งต่อไปนี้ 
   จุดประสงค์  ต้องการวัดอะไร (ตามจุดประสงค์การเรียนรู้) 
   วิธีการวัด   ทดสอบ สังเกต สัมภาษณ์ ประเมินผลงาน 
   เครื่องมือวัด  แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลงาน 
   เกณฑ์การตัดสิน ท าแบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ 
  การประเมินผล เป็นกระบวนการที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพของพฤติกรรม สิ่งของ หรือ
เหตุการณ์ โดยน าตัวเลขที่วัดได้มาเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานในการตัดสินคุณค่า เกณฑ์ท่ีใช้
แตกต่างกันไปตามสิ่งที่วัด 
  ครูผู้สอนใช้การวัดผลและประเมินผลเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้และเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
  3.8 บันทึกหลังสอน การเขียนบันทึกหลังสอนเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะจะท าให้ครูผู้สอน
หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถน าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นข้อมูลที่จะน าไปใช้ในการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อปรับปรุง
แก้ไขวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผู้เรียน ดังนั้นการเขียนผลหลังการจัดการเรียนรู้มีแนวการ
เขียนดังนี้ 
   3.8.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 
    1) เขียนบรรยายผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    2) สรุปผลการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม หรือจ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 
จ าแนกตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัด 
    3) เมื่อมีการใช้แบบประเมิน/แบบทดสอบ/แบบสังเกต ฯลฯ ควรสรุปข้อมูลจาก
การใช้แบบประเมินว่าวัดผลประเมินผลแล้วมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับคุณภาพใด 
   3.8.2 ปัญหาและอุปสรรค สรุปปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวม 
หรือจ าแนกเป็นประเด็นปัญหา เช่น ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านผู้เรียน ด้านสื่อ
การเรียนรู้ เป็นต้น 
   3.8.3 แนวทางแก้ไข ระบุถึงวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ได้ด าเนินการแล้ว และหรือ
แนวคิดท่ีจะแก้ไขหรือพัฒนาต่อไป 
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  3.9 เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ หรือภาคผนวกในแผนการจัดการเรียนรู้ ท้าย
แผนการจัดการเรียนรู้จะมีเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ เป็นข้อมูลที่น ามาเพ่ิมเติมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้น าข้อมูลที่น ามาเพ่ิมเติมในการจัดการเรียนรู้ให้น ามาไว้ในส่วนนี้ โดยใน
ภาคผนวกของแต่ละแผนอาจประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
   3.9.1 ใบความรู้ 
   3.9.2 รูปภาพประกอบการเรียนรู้ 
   3.9.3 บัตรกิจกรรมหรือใบงาน 
   3.9.4 แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด 
   3.9.5 แบบประเมินและเกณฑ์การตัดสิน 
   3.9.6 อื่นๆ ฯลฯ 

 4. ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี ควรมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ (อาภรณ์ ใจเที่ยง. 
2553) 
  4.1 เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติให้มากที่สุด โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ส่งเสริม หรือกระตุ้นให้กิจกรรมที่ผู้เรียนด าเนินการเป็นไปตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที
ก าหนดให้ 
  4.2 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาให้ผู้เรียนค้นพบค าตอบ หรือท าส าเร็จด้วยตนเอง โดยครูผู้สอน
ต้องบทบาทจากผู้บอกค าตอบมาเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยค าถามหรือปัญหา ให้ผู้เรียนคิดแก้ไขหรือหา
แนวทางไปสู่ความส าเร็จใจการท ากิจกรรมด้วยตนเอง 
  4.3 เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนรับรู้ และเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ และสามารถน า
กระบวนการไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
  4.4 เป็นกิจกรรมที่ครูผู้สอนได้ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
  4.5 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุอุปกรณ์ แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

บทสรุป 

 ก่อนด าเนินการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรก าหนดไว้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นการ
จัดเตรียมความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบ เพ่ือให้การ
จัดการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครูผู้สอนและผู้เรียนในการเรียน 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นการเตรียมการสอนล่วงหน้า ท าให้ครูผู้สอนมีแนวทางในการสอน 
ได้ทราบว่าจะสอนเพ่ืออะไร (เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมใด) สอนอะไร (เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ใด) 
สอนอย่างไร (จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร) สอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้อะไร และสอนแล้วบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร (การวัดและประเมินผล)  
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 ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจะต้องศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์
จุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชา ศึกษาวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร จัดท าโครงสร้างรายวิชา/
ก าหนดการสอน จัดท าโครงสร้างแนวการจัดการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
 แผนการจัดการเรียนรู้เปรียบเสมือนกับพิมพ์เขียวของวิศวกรหรือสถาปนิกที่ใช้เป็นหลักในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง วิศวกรหรือสถาปนิกจะขาดพิมพ์เขียวไม่ได้ฉันใด ครูผู้สอนก็จะขาดแผนการ
จัดการเรียนรู้ไม่ได้ฉันนั้น ยิ่งครูผู้สอนได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองก็ยิ่งให้ประโยชน์แก่
ตนเองมากเพียงนั้น องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญ ประกอบด้วย เรื่องที่สอน เวลาที่
ใช้สอน สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล และบันทึกหลังสอน ดังนั้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้จึงช่วยให้ครูผู้สอน
เกิดความมั่นใจในการสอนตามทิศทาง และตามข้ันตอนที่ออกแบบไว้ สามารถที่จะเตรียมปัจจัยต่างๆ 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถท านายผลส าเร็จจาการจัดการเรียนรู้ได้  
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ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 

บทที่ท่ี 1เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  เวลา 6 ชั่วโมง 
หน่วยย่อยที่ 1.1 เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เวลา 1 ช่ัวโมง 
ภาคเรียนที่ 1/................ วันที่สอน..................................อาจารย์ผู้สอน........................ 
 
สาระท่ี 1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
มาตรฐาน ว1.1 เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ  
ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป 

ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.1 1.เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิต
กับสิ่งไม่มีชีวิต 

สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมี
การเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ 
และตอบสนองต่อสิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว 

 
1. สาระส าคัญ 
 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต โดยสิ่งมีชีวิตจะมีการเคลื่อนที่ กินอาหาร ขับถ่าย 
หายใจ เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และตอบสนองต่อสิ่งเร้า แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าว 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  
 หลังจบกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนสามารถ 
 2.1 บอกลักษณะและจ าแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต พร้อมยกตัวอย่างได้ (K) 
 2.2 บันทึก และอธิบายผลการจ าแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K & P) 
 2.3 แสดงความคิดเห็นการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K & P) 
 2.4 น าเสนอการจัดกลุ่มของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตด้วยวาจาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ (K & P) 
 2.5 ท างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็น กระตือรือร้น และมีความเป็นประชาธิปไตย (A) 
 หมายเหตุ: K: Knowledge/Cognitive จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้/พุทธิพิสัย 

   P: Process/ Psychomotor จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
   A: Attribute/Affective จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านลักษณะนิสัย/จิตพิสัย 
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3. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ (Contents) 
    รอบตัวเรามีสิ่งต่างๆ มากมาย มีรูปร่างลักษณะและที่อยู่แตกต่างกัน เช่น  
    คน พืช สัตว์ สิ่งของ เก้าอ้ี ดินสอ ยางลบ เป็นต้น บางชนิดเคลื่อนที่ได้  
    บางชนิดเคลื่อนที่ไม่ได้ หายใจได้ กินอาหารได้ เจริญเติบโตได้ บางชนิดมี 
    ลักษณะตรงกันข้ามกับท่ีกล่าวถึง เราจึงแยกสิ่งต่างๆ รอบตัวเราออกเป็น  
    2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มสิ่งมีชีวิต กับไม่มีชีวิต 
 ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 
 4.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1) ครูน าบัตรภาพของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมาแสดง/show  
ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างภาพ 2 ภาพ  
ที่น ามาแสดงว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 4.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2) ครูน าบัตรภาพของสิ่งมีชีวิต 5 ภาพ และสิ่งไม่มีชีวิต 5 ภาพ มาแสดง/show ให้
นักเรียนดูเพ่ิมเติม แล้วให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างภาพที่ครูน ามาแสดงว่าเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
  3) ครูให้นักเรียนจดกลุ่มภาพตามลักษณะความแตกต่างที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็น
กลุ่มสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 
     โดยครูถามค าถาม: 
      - ท าไมแมว นก มด มะละ มะม่วง ถึงอยู่กลุ่มเดียวกัน? 
       - ท าไมปากกา ดินสอ รถ ตุ๊กตา ยางลบ ถึงอยู่กลุ่มเดียวกัน? 
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  4) ครูน าสรุป  
  - แมว นก มด มะลิ มะม่วง มีลักษณะเหมือนกัน หายใจ กินอาหาร ขับถ่าย เจริญเติบโต 
เคลื่อนที่ได้ มีลูกได้ เรียกว่า สิ่งมีชีวิต 
  -ปากกา ดินสอ รถ ตุ๊กตา ยางลบ มีลักษณะตรงข้าง หายใจไม่ได้ กินอาหารไม่ได้ ขับถ่าย
ไม่ได้ เจริญเติบโตไม่ได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ มีลูกไม่ได้ เรียกว่า สิ่งไม่มีชีวิต 
  5) ครูให้นักเรียนระบายสีภาพในใบงานที่ 1 โดยให้ระบายสีเขียวภาพที่เป็นสิ่งมีชีวิต และ
ระบายสีแดงภาพที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
 
หมายเหตุ: โดยให้นักเรียนได้ฝึกเขียนค าศัพท์ 
ใต้ภาพนั้นๆ ด้วย เช่น ต้นไม้ คน ลูกบอล สุนัข  
ปลา ผีเสื้อ กบ บันได เมฆ ดอกไม้ อย่างน้อย 6 ค า 
 
 4.3 ขั้นสรุปบทเรียน 
  6) ครูสอบถามนักเรียนโดยใช้บัตรภาพเดิม ภาพใดบ้างเป็นสิ่งมีชีวิต? และ ภาพใดบ้าง
เป็นสิ่งไม่มีชีวิต? 
 
 
 
 
5. สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ 
 3.1 สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
  3.1.1 บัตรภาพสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
  3.1.2 ใบงานที่ 1 ระบายสีสิ่งมชีีวิต กับ สิ่งไม่มีชีวิต 
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6. วิธีการวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เกณฑ์การ
ประเมินผล 

1. บอกลักษณะและจ าแนกสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต พร้อมยกตัวอย่างได้ (K) 

1.ตอบค าถามระหว่างเรียน 
2.ตรวจใบงานท่ี 1 ระบายส ี

3.น าเสนอหน้าช้ันเรยีน (แบบสังเกต
พฤติกรรมการน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียน) 

นักเรียนมีคะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. บันทึก และอธิบายผลการจ าแนกสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K & P) 
3. แสดงความคิดเห็นการจัดกลุม่ของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งไม่มีชีวิตได้ (K & P) 
4. น าเสนอการจดักลุ่มของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตด้วยวาจาใหผู้้อื่นเข้าใจได้ (K & P) 
5. ท างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็น 
กระตือรือร้น และมีความเป็นประชาธิปไตย 
(A) 

4.สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน (แบบ
สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน) 

นักเรียนมีการแสดงออก
ของพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับด ี(เชิงบวก) 

 
5. ความคิดเห็นของผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................. 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................. ..................................................................................  
 
        ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจแผน 

        (……………………………………………) 
      ต าแหน่ง....................................... 
                  ……../………./…….. 
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แบบบันทึกหลังสอน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่............ 

 
ผลการจัดการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 
        ลายมือชื่อ 
          (ครูผู้สอน) 
         ........../............../............ 
 
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู ้
...................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
        ลายมือชื่อ 
          (.......................................) 
         ต าแหน่ง.......................................... 
                     ......../............./............. 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
สาระท่ี: 
มาตรฐาน: 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

   
 

1. สาระส าคัญ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................ .................... 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
..................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3. เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................... ......................................................................... 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน………...................................................................................................  
............................................................................................................................................................. ... 
 4.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้.................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ................................... 
 4.3 ขั้นสรุปบทเรียน.................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
5. สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
........................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................... 
6. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
 
 

  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่............ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................ระดับชั้น...................................... 
หน่วยการเรียนที่.......................เรื่อง.............................................เวลา.......................ชัว่โมง  
หน่วยย่อยที่/บทท่ี.........………...เรื่อง..............................................เวลา......................ชัว่โมง 
ภาคเรียนที่..............วันที่สอน....................................อาจารย์ผู้สอน……………………………… 
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ค าถามท้ายบทที่ 8 
การวางแผนการจัดการเรียนรู ้

 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
 1. ให้ค าจ ากัดความและบอกความส าคัญของ การวางแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 2. ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
 3. เมื่อนักศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในสาขาวิชา
ของนักศึกษาเอง นักศึกษาจะมีแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 4. โครงการสอน/ก าหนดการสอน คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร 
 5. ให้อธิบายองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 6. แบบบันทึกหลังสอน คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร 
 7. ให้นักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเลือกเนื้อหาจากรายวิชาที่นักศึกษาจัดการเรียน
การสอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

 

สาระส าคัญ 
 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนในชั้นเรียนให้เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการสอน จูงใจให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ซึ่งหมายรวมถึงระเบียบวินัยและ
การปกครองในชั้นเรียนด้วย  
 การสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ครูผู้สอนให้ความเอ้ืออาทรต่อผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีระเบียบ มีความสะอาด เหล่านี้ เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนต้องการ ท าให้
ผู้เรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนและในการเรียนร่วมกับเพ่ือนๆ ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้างความรู้สึกนี้
ให้เกิดข้ึนต่อผู้เรียนได้ ก็นับว่าครูได้ท าหน้าที่ในการ พัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เติบโตขึ้นอย่าง
สมบรูณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม โดยแท้จริง 
 

สาระการเรียนรู้ 
 1. ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 2. ความส าคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 3. บรรยากาศที่พึงปรารถนาในชั้นเรียน 
 4. ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน 
  4.1 การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ 
  4.2 การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา 
 5. หลักการจัดชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน 
 6. ลักษณะชั้นเรียนที่ดี 
 7. รูปแบบการจัดชั้นเรียน 
 8. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 9. บทสรุป 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เมื่อเรียนจบกิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 
 1. บอกความหมายและอธิบายความส าคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้  
 2. อธิบายลักษณะของบรรยากาศที่พึงปรารถนาและประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบได้ 
 3. บอกหลักการจัดชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียนที่ดี รูปแบบการจัดชั้นเรียน ที่สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ 
 4. อธิบายแนวคิดการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนไปใช้ในการสร้างห้องเรียนจ าลองได้ 
 5. แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีกระบวนการท างานกลุ่ม และมี
กระบวนการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “บรรยากาศในชั้นเรียนที่พึงปรารถนา” 
 2. ครูและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายประเด็น “บรรยากาศใดบ้างที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน” 
 3. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน ระดมสมองอภิปรายเกี่ยวกับการจัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียนที่พึงปรารถนาด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยา สรุปประเด็นที่ส าคัญลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 
 4. นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารประกอบการสอน สรุปประเด็นที่ร่วมกันอภิปราย ว่า
ประเด็นที่อภิปรายถูกต้องหรือไม่อย่างไร พร้อมเตรียมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 5. นักศึกษาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอผลการสรุปประเด็นหน้าชั้นเรียน 
 6. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นอีกครั้ง 
 7. ครูอธิบายประกอบ Power point เรื่อง การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 8. ให้นักศึกษาแต่ละคนออกแบบจ าลองภาพวาด บรรยากาศในชั้นเรียนที่พึงปรารถนา 
น าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมอภิปรายร่วมกันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

 9. นักศึกษาสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนลงในสมุดบันทึก พร้อมตอบ
ค าถามท้ายบทเรียน 
 

สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
 1. กระดาษฟลิปชาร์ท 
 2. ปากกาเคมี 
 3. Power point เรื่อง การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 
 4. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ 
 5. แหล่งเรียนรู้: ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://library.udru.ac.th/ 
 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดผล เกณฑ์การประเมินผล 
ด้านความรู้ 
(ข้อ 1, 2, 3, และ 4) 

1. ถาม-ตอบในชั้นเรียน 
2. อภิปราย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

3. สรุปประเด็นในกระดาษฟลิปชาร์ท 
4. สรุปองค์ความรู้ในสมุดบันทึก 
5. ตรวจค าตอบค าถามท้ายบทเรียน มีความสามารถ 

ในแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 75 

ด้านทักษะกระบวนการ 
(ข้อ 4 และ 5) 

อภิปราย สรุปประเด็นในกระดาษฟลิปชาร์ท 
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
(ข้อ 5) 

สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กระบวนการ
ท างานกลุ่ม และความสามารถในการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
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บทท่ี 9 
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

 
 บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่รู้ใคร่เรียนแก่ผู้เรียน ชั้นเรียนที่
มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ย่อมเป็น
แรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และช่วยปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้การมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ
แจ่มใส สะอาด สว่าง กว้างขวาง มีโต๊ะเก้าอ้ีที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีมุมวิชาการส่งเสริมความรู้ มี
การตกแต่งห้องให้สดใสก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลท าให้ผู้เรียนพอใจมาโรงเรียน เข้าห้องเรียนและพร้อม
ที่จะมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ผู้เป็นครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย ความเข้าใจ ประเภทของบรรยากาศ หลักการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน และการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ 
 

ความหมายของการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของค าว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ไว้ดังนี้ 
 Good (1976) ได้ให้ความหมายของ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อม
ทางการเรียนในชั้นเรียน ซึ่งไม่ใช่สภาพแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้น แต่รวมถึงระดับของอารมณ์และ
ความรู้สึกด้วย ส่วนสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน หมายถึง สภาวะที่อยู่รอบตัวผู้สอนและผู้เรียน 
ซึ่งเก้ือหนุนให้ผู้เรียนและผู้สอนท างานด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน สื่อสารระหว่างกันจนเกิด
บรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2539) ได้ให้ความหมายของ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง 
การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการ
เรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างความสนใจใฝุรู้ ใฝุศึกษา ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย
ต่อการเรียนตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน 
 สันติ บุญภิรมย์ (2557) ได้ให้ความหมายของ การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ไว้ว่า เป็นการจัด
สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้สึกได้ว่ามีความเป็นกันเองระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้ก าหนด พร้อมทั้งในภาพรวม ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
ในแต่ละระดับการศึกษา โดยสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษาและให้ผู้เรียนมีความสุขตลอด
ระยะเวลาของการเรียนในครั้งนั้นๆ 
 กล่าวโดยสรุป การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนใน
ชั้นเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน จูงใจให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงหมายรวมถึง
ระเบียบวินัยและการปกครองในชั้นเรียนด้วย 
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ความส าคัญของการจัดบรรยากาศในช้ันเรียน 
 สุพิน บุญชูวงศ์ (2544) และอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553) กล่าวถึงความส าคัญของบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่มีต่อประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างราบรื่น เช่น ห้องเรียนที่ไม่คับแคบจน 
เกินไป ท าให้นักเรียนเกิดความคล่องตัวในการท ากิจกรรม 
 2. ช่วยสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีงามและความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรียน เช่น ห้องเรียนที่ สะอาด 
ที่จัดโต๊ะเก้าอ้ีไว้อย่างเป็นระเบยีบ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน นักเรียนจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไว้โดยไม่รู้ตัว 
 3. ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้เรียน เช่น มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีที่นั่งไม่ใกล้กระดานด า
มากเกินไป มีขนาดโต๊ะและเก้าอ้ีที่เหมาะสมกับวัย รูปร่างของนักเรียนนักศึกษา ฯลฯ 
 4. ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดมุมวิชาการ 
ต่าง ๆ การจัดปูายนิเทศ การตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียน 
 5. ช่วยส่งเสริมการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เช่น การฝึกให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การฝึก 
ให้มีอัธยาศัยไมตรีในการอยู่ร่วมกัน ฯลฯ 
 6. ช่วยสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการมาโรงเรียน เพราะในชั้นเรียนมีครูที่เข้าใจนักเรียน 
ให้ความเมตตาเอ้ืออารีต่อนักเรียน และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 ไชยยศ เรืองสุวรรณ และปรีชา วิหคโต (2541) กล่าวถึงความส าคัญของบรรยากาศใน
ห้องเรียนที่มีต่อประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ดังนี้ 
 1. สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบด้วยการใช้
วิธีการและเครื่องมือต่างๆ 
 2. จูงใจให้ผู้เรียนใฝุหาความรู้ เนื่องจากบรรยากาศทางการเรียนเป็นสภาวการณ์หรือสิ่งต่างๆ 
ที่อยู่โดยรอบระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียน บรรยากาศทางการเรียนที่ดีจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนเกิดความอยากเรียน อยากรู้และเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ท าให้การเรียนมีพลังมากข้ึน บรรยากาศทางการเรียนการสอนด้วยทรัพยากรการเรียนที่
ทันสมัย ท าให้เกิดเป็นวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เรียกว่านวัตกรรมการเรียน สามารถจัดการเรียนได้อย่าง
ไม่มีขีดจ ากัด ท าให้เกิดการขยายโอกาสทางการเรียน และการเรียนต่อเนื่อง ฯลฯ ด าเนินต่อไปอย่าง
เสมอภาคและทัดเทียมกัน 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนใน ด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสุข รักการเรียน และ
เป็นคนใฝุเรียนใฝุรู้ในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจเอกสารงานวิจัยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (2531) พบว่า บรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในบทเรียนและ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน การสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่น ครูให้ความ
เอ้ืออาทรต่อผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรต่อกัน มีระเบียบ มีความสะอาด เหล่านี้ 
เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนต้องการ ท าให้ผู้เรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนและในการเรียนร่วมกับ 
เพ่ือนๆ ถ้าครูผู้สอนสามารถสร้างความรู้สึกนี้ให้เกิดข้ึนต่อผู้เรียนได้ ก็นับว่าครูได้ท าหน้าที่ในการ 
พัฒนาเยาวชนของประเทศชาติให้เติบโตขึ้นอย่างสมบรูณ์ทั้งทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และ
สังคม โดยแท้จริง  
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บรรยากาศที่พึงปรารถนาในช้ันเรียน 
 ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนต่างปรารถนาให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไป
อย่างราบรื่น และผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร บรรยากาศในชั้นเรียน
มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้ความปรารถนานี้เป็นจริง โดยที่พรรณี ชูทัย (2522) กล่าวถึงบรรยากาศ
ในชั้นเรียนที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน จัดแบ่งได้ 6 ลักษณะ สรุปได้ดังนี้ 
 1. บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศที่ครูผู้สอนกระตุ้นให้ก าลังใจผู้เรียน
เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการท างาน ผู้เรียนจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและพยายามท างานให้
ส าเร็จ 
 2. บรรยากาศที่มีอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศท่ีนักเรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือก
สิ่งที่มีความหมายและมีคุณค่ารวมถึงโอกาสที่จะท าผิดด้วย โดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล 
บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด 
 3. บรรยากาศที่มีการยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศท่ีครูผู้สอนรู้สึกว่าผู้เรียนเป็น
บุคคลส าคัญ มีคุณค่า และสามารถเรียนได้ อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดความ
ยอมรับนับถือตนเอง 
 4. บรรยากาศที่มีความอบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศทางด้านจิตใจซึ่งมีผลต่อความส าเร็จ
ในการเรียน การที่ครูผู้สอนมีความเข้าใจผู้เรียน เป็นมิตร ยอมรับให้ความช่วยเหลือ จะท าให้ผู้เรียน
เกิดความอบอุ่น สบายใจ รักครู รักโรงเรียน และรักการมาเรียน 
 5. บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) การควบคุมในที่นี้ หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนมี
ระเบียบวินัยมิใช่การควบคุม ไม่ให้มีอิสระ ครูผู้สอนต้องมีเทคนิคในการปกครองชั้นเรียนและฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองอย่างมีขอบเขต 
 6. บรรยากาศแห่งความส าเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบ
ความส าเร็จในงานที่ท า ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ครูผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จให้มากกว่าการพูดถึงความล้มเหลวจะมีผลท าให้ความคาดหวังต่ า ซึ่งไม่ส่งเสริมให้
การเรียนรู้ดีขึ้น 
 บรรยากาศทั้ง 6 ลักษณะนี้ มีผลต่อความส าเร็จของครูผู้สอนและความส าเร็จของผู้เรียน 
ครูผู้สอนควรสร้างให้เกิดในชั้นเรียน 

 

ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน 
 การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นปัจจัยส าคัญต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ต่อ
สุขภาพจิตหรืออารมณ์ของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนมีสภาพจิตใจดี อารมณ์แจ่มใส กระฉับกระเฉง มีความ
สนใจในการเรียน ย่อมช่วยเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีและมากข้ึน บรรยากาศเชิงบวกจะส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความตั้งใจ ใช้เวลาในในการเรียนเต็มที่ ในทางกลับกันบรรยากาศท่ีไม่
เหมาะสมจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนไม่สนใจ ไม่ตั้งใจเรียนและอาจมีอคติท่ีไม่ดีต่อ
ครูผู้สอน อคติต่อสถาบันได้ บรรยากาศการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดการชั้นเรียนเป็นตัวแปร
ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การเรียนมีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดบรรยากาศการ
เรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข, 2558)  
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 1. การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ (Physical environment) การจัดบรรยากาศทาง
กายภาพเป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมไปถึง
สิ่งต่างๆ ที่เสริมความรู้ เช่น ปูายนิเทศ มุมวิชาการ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะวางสื่อการสอน เครื่องมือ 
เครื่องจักรส าหรับการฝึก ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้เกิดความสบายตา สบายใจแก่ผู้พบเห็น 
โดยการจัดสิ่งต่างๆ ที่เป็นบรรยากาศทางกายภาพสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  1.1 การจัดบรรยากาศทางกายภาพของห้องเรียนปกติ 
   1.1.1 การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอ้ีของนักเรียน 
    1) ให้มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างและวัยของผู้เรียน 
    2) ให้มีช่องว่างระหว่างแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งได้สะดวก และท ากิจกรรมได้
คล่องตัว 
    3) ให้มีความสะดวกต่อการท าความสะอาดและเคลื่อนย้ายเปลี่ยนรูปแบบที่นั่ง
เรียนได้ง่าย 
    4) ให้มีรูปแบบที่ไม่จ าเจ เช่น อาจเปลี่ยนเป็นรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือ
เข้ากลุ่มเป็นวงกลมได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
    5) นักเรียนที่นั่งทุกจุดอ่านกระดานด าได้ชัดเจน 
    6) แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานด าพอสมควร ไม่น้อยกว่า 3 
เมตร ไม่ควรจัดโต๊ะติดกระดานด ามากเกินไป ท าให้นักเรียนต้องแหงนมองกระดานด าและหายใจเอา
ฝุุนชอล์กหรือสารระเหยจากหมึกจากปากกาเขียนกระดานเข้าไปมาก ท าให้เสียสุขภาพ 
   1.1.2 การจัดโต๊ะครู 
    1) ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างห้อง หรือหลังห้องก็ได้ 
งานวิจัยบางเรื่องเสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้องเพ่ือให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็
ตามการจัดโต๊ะครูนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนด้วย 
    2) ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชักโต๊ะ เพื่อสะดวกต่อ
การท างานของครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแก่นักเรียน 
   1.1.3 การจัดปูายนิเทศ 
   ปูายนิเทศส่วนใหญ่จะติดไว้ที่ฝาผนังของห้องเรียนข้างกระดานด าทั้ง 2 ข้าง หรือ
ด้านหลังของห้องเรียน ครูผู้สอนควรใช้ปูายนิเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนโดย 
    1) จัดตกแต่งออกแบบให้สวยงาม น่าดู สร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน 
    2) จัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรียน อาจใช้ติดสรุปบทเรียน ทบทวน
บทเรียน หรือเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียน 
    3) จะให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับเหตุการณ์ส าคัญหรือวันส าคัญต่างๆ ที่ผู้เรียน
ควรรู้ 
    4) จัดติดผลงานของผู้เรียนและแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของ
ผู้เรียนจะเป็นการสร้างแรงจูงใจที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง 
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   แนวทางการจัดปูายนิเทศ เพ่ือให้การจัดปูายนิเทศได้ประโยชน์คุ้มค่า ครูผู้สอนควร
ค านึงถึงแนวทางการจัดปูายนิเทศในหัวข้อต่อไปนี้ 
    1) ก าหนดเนื้อหาที่จะจัด ศึกษาเนื้อหาที่จะจัดโดยละเอียดเพ่ือให้ได้แนวความคิด
หลัก หรือสาระส าคัญ เขียนสรุปหรือจ าแนกไว้เป็นข้อๆ 
    2) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัด โดยค านึงถึงแนวความคิดหลัก สาระส าคัญของ
เรื่องและค านึงถึงกลุ่มเปูาหมายว่าต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร แค่ไหน อย่างไร 
    3) ก าหนดชื่อเรื่อง นับว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ดู ชื่อ
เรื่องท่ีดีต้องเป็นใจความสั้นๆ กินใจ ให้ความหมายชัดเจน ท้าทาย อาจมีลักษณะเป็นค าถามและ
ชี้ให้เห็นวัตถุประสงค์ในการจัดแผ่นปูาย 
    4) วางแผนการจัดคราวๆ ไว้ในใจ ว่าจะใช้วัสดุอะไรบ้าง แล้วจึงช่วยกันจัดหาสิ่ง
เหล่านั้น อาจเป็นรูปภาพ แผนภาพ ภาพสเก็ตซ์ ของจริง หรือจ าลอง การ์ตูน เท่าท่ีพอจะหาได้ 
    5) ออกแบบการจัดที่แน่นอน โดยค านึงถึงสิ่งที่มีอยู่ โดยสเก็ตซ์รูปแบบการจัดลง
บนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายแผ่นปูาย ว่างจะวางหัวเรื่อง รูปภาพ และสิ่งต่างๆ ในต าแหน่งใด 
ค าบรรยายอยู่ตรงไหน ใช้เส้นโยงอย่างไรจึงจะน่าสนใจ ควรออกแบบสัก 2-3 แบบ แล้วเลือกเอา
รูปแบบที่ดีที่สุด 
    6) ลงมือจัดเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ให้มีขนาดและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขึ้นแสดง
บนแผ่นปูายได้อย่างเหมาะสม หัวเรื่องจะใช้วิธีใด ภาพต้องผนึกไหม ค าบรรยายจะท าอย่างไร เตรียม
ให้พร้อม 
    7) ลงมือจัดจริงบนแผ่นปูายตามรูปแบบที่วางไว้ อาจทดลองวางบนพ้ืนราบใน
พ้ืนที่เท่าแผ่นปูายก่อน เพ่ือกะระยะที่เหมาะสมก่อนน าไปใช้จริง 
   1.1.4 การจัดสภาพห้องเรียนต้องให้ถูกสุขลักษณะ กล่าวคือ 
    1) มีอากาศถ่ายเทได้ดี มีหน้าต่างพอเพียง และมีประตูเข้าออกได้สะดวก 
    2) มีแสงสว่างพอเหมาะเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้ชัดเจน เพ่ือเป็นการ
ถนอมสายตามควรใช้ไฟฟูาช่วยถ้ามีแสงสว่างน้อยเกินไป 
    3) ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ เช่น เสียง กลิ่น ควัน ฝุุน ฯลฯ 
    4) มีความสะอาด โดยฝึกให้ผู้เรียนรับผิดชอบช่วยกันเก็บกวาด เช็ดถู เป็นการ
ปลูกฝังนิสัยรักความสะอาด และฝึกการท างานร่วมกัน 
   1.1.5 การจัดมุมต่างๆ ในห้องเรียน 
    1) มุมหนังสือ ควรมีไว้เพ่ือฝึกนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านคล่อง 
ส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ และการใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ ครูควรหาหนังสือหลายๆ ประเภทที่
มีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมาให้อ่าน และควรหาหนังสือชุดใหม่มาเปลี่ยนบ่อยๆ การ
จัดมุมหนังสือควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือสะดวกต่อการหยิบอ่าน 
    2) มุมเสริมความรู้กลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ควรจัดไว้ให้น่าสนใจ ช่วยเสริมความรู้ 
ทบทวนความรู้ เช่น มุมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา มุมความรู้ข่าว เหตุการณ์ ฯลฯ 



264 

    3) มุมแสดงผลงานของผู้เรียน ครูผู้สอนควรติดปูายนิเทศ แขวนหรือจัดวางไว้บน
โต๊ะเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในความส าเร็จ และมีก าลังใจในการเรียนต่อไป อีกท้ังยังสามารถ
แก้ไขพัฒนาผลงานของผู้เรียนให้ดีขึ้นโดยล าดับได้อีกด้วย 
    4) ตู้เก็บสื่อการเรียนการสอน เช่น บัตรค า แผนภูมิ ภาพพลิก กระดาษ สี กาว 
ฯลฯ ควรจัดไว้ให้เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการหยิบใช้ อุปกรณ์ชิ้นใดที่เก่าเกินไปหรือไม่ใช้
แล้วไม่ควรเก็บไว้ในตู้ให้ดูรกรุงรัง 
    5) การประดับประดาตกแต่งห้องเรียน ครูผู้สอนส่วนใหญ่มักนิยมประดับตกแต่ง
ห้องเรียนด้วยสิ่งต่างๆ เช่น ม่าน มูลี่ ภาพ ดอกไม้ ค าขวัญ สุภาษิต ควรตกแต่งพอเหมาะไม่ให้ดูรก
รุงรัง สีสันที่ใช้ไม่ควรฉูดฉาด หรือใช้สีสะท้อนแสง อาจท าให้ผู้เรียนเสียสายตาได้ การประดับตกแต่ง
ห้องเรียนควรค านึงถึงหลักความเรียบง่าย เป็นระเบียบ ประหยัด มุ่งประโยชน์ และสวยงาม 
    6) มุมเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ตลอดจนชั้นวางเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้เรียน 
เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ า กล่องอาหาร ปิ่นโต ฯลฯ ควรจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ และหมั่น
เช็ดถูให้สะอาดเสมอ 
  1.2 การจัดบรรยากาศทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ (เปรื่อง กิจรัตน์กร, 2545) 
   1.2.1 สภาพของห้องปฏิบัติการ ควรให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น ใน
ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง อาจแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่ส าหรับการบรรยาย อภิปราย ประชุม
กลุ่มทบทวนเนื้อหา หรือสาธิตก่อนการฝึกปฏิบัติ และพ้ืนที่ส าหรับการฝึกปฏิบัติ ดังนั้นการจัดโต๊ะ 
เก้าอ้ี และโต๊ะปฏิบัติการ ควรจัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติของ
รายวิชา หรือเนื้อหาสาระนั้นๆ และรูปแบบการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี และโต๊ะปฏิบัติการ จึงควรจัดให้ผู้เรียน
สามารถดูการสาธิตของครูผู้สอนได้อย่างทั่วถึง นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้วสิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัด
สภาพห้องปฏิบัติการคือ ความสะอาดของพ้ืนห้อง โต๊ะ เก้าอ้ี โต๊ะปฏิบัติการ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่
ใช้ในการฝึกปฏิบัติ โดยต้องดูแลให้สะอาด ไม่ควรมีอุปกรณ์เก่า ช ารุด กองสุมอยู่ตามซอกมุมของห้อง 
อีกท้ังเครื่องมือ เครื่องจักรที่เก่า ช ารุด และวางกองสุมอยู่ตามซอกมุมของห้องอาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ผู้เรียนอย่างคาดไม่ถึง 
   1.2.2 เครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักร ต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ควรจัดวางไว้ใกล้บริเวณท่ีใช้เพื่อฝึกปฏิบัติหรือในตู้ ในชั้น ที่สามารถหยิบออกมาใช้งานได้
โดยง่าย ควรมีการจัดท าบัญชีเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจัก เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ปูองกัน
การสูญหายและครูผู้สอนควรสร้างระเบียบการจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องจักร ชี้แจงให้
ผู้เรียนได้ทราบ จัดเก็บหลังการฝึกปฏิบัติทุกครั้ง เป็นการปลูกฝังวินัยให้แก่ผู้เรียนเพื่อเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนในการก้าวสู่โลกของงาน 
   1.2.3 เสียและการรบกวน เสียงที่เกิดจากการท างานของเครื่องจักรในขณะฝึกปฏิบัติ 
และเสียงของผู้เรียนที่อภิปราย ปรึกษาหารือกัน ไม่นับว่าเป็นเสียงรบกวน แต่เสียงเอะอะที่มาจาก
นอกห้องเรียนซึ่งอาจจะดึงความสนใจหรือขัดจังหวะผู้เรียนจากการฝึกปฏิบัติได้ นับว่าเป็นเสียง
รบกวนที่ครูผู้สอนต้องมีการควบคุมชั้นเรียนให้ใกล้ชิดขึ้นโดยอาจปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนกลับมายังบทเรียน แต่เสียงที่เกิดจากการท างานของเครื่องจักร 
และเสียงของผู้เรียนที่อภิปราย ปรึกษาหารือกันในขณะฝึกปฏิบัติอาจจะกลายเป็นเสียงรบกวนส าหรับ
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ผู้เรียนในชั้นเรียนข้างเคียงได้ ดังนั้นการก าหนดที่ตั้งของห้องปฏิบัติการจึงควรอยู่ห่างจากห้องเรียน
ปกติ หรือจัดเป็นห้องเก็บเสียงโดยติดเครื่องปรับอากาศเพ่ือไม่ให้เสียงที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติไปดึง
ความสนใจหรือขัดจังหวะผู้เรียนในห้องปกติ 
   1.2.4 สีและแสงสว่าง การใช้สีของผนังห้องปฏิบัติการ สีของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ 
จะมีผลต่อสายตาของผู้เรียน สีของผนังห้องปฏิบัติการควรเป็นสีอ่อนเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้แก่ห้อง สี
ของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ควรเป็นสีที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ ที่ใช้อยู่ในโรงงานหรือสถานประกอบการ หากห้องปฏิบัติการมีท่อก๊าซหรือท่อของเหลว
ต่างๆ หรือมีบริเวณที่อาจเป็นอันตรายก็ควรจะใช้สีที่เป็นมาตรฐานสากลทาในส่วนนั้นๆ เพื่อให้เห็น
เด่นชัด อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการฝึกปฏิบัติของผู้เรียน แสงสว่างเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ควรค านึงถึงในการจัดบรรยากาศด้านกายภาพ หากแสงสว่างจากธรรมชาติไม่เพียงพอก็ต้อง
จัดหาแสงสว่างเพ่ิมเติมให้เพียงพอในห้องปฏิบัติการที่มีรายละเอียดมากๆ เช่น ห้องเขียนแบบ ห้อง
วิเคราะห์วัสดุ หรือห้องปฏิบัติงานไฟฟูาอิเล็กทรอนิกส์ อาจต้องจัดหาแสงสว่างเฉพาะที่เป็นพิเศษ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
   1.2.5 ตู้เก็บเครื่องมือ ในห้องปฏิบัติการมีตู้เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ส าหรับการสาธิต
หรือฝึกปฏิบัติ และใช้เพ่ือเก็บผลงานของผู้เรียนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่หากเป็นเครื่องจักรกลขนาด
ใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องยนต์ ก็อาจจะเก็บให้เข้าที่และหาวัสดุคลุมให้เรียบร้อยทุกครั้ง
หลังการฝึกปฏิบัติ 
   1.2.6 เครื่องมือปฐมพยาบาล การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
ดังนั้นครูผู้สอนควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจ ย้ าให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญ และใน
ห้องปฏิบัติการควรเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ด้วย 
 2. การจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยา (Psychology environment) บรรยากาศด้าน
จิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางด้านจิตใจที่ผู้เรียนรู้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง มี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความรักศรัทธาต่อครูผู้สอน ตลอดจนมีอิสระในความกล้าแสดงออก
อย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน การจัดบรรยากาศด้านจิตวิทยาจะช่วยสร้างความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิด
ความสบายใจในการเรียน ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล มีบรรยากาศของการสร้างสรรค์ เร้า
ความสนใจให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียนกาสอนด้วยความสุข ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ได้
หรือไม่ขึ้นอยู่กับ “ครูผู้สอน” เป็นส าคัญ บรรยากาศด้านจิตวิทยาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 บุคลิกภาพของครู สภาพบรรยากาศของห้องเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับบุคลิกภาพของครู 
ครูที่มีบุคลิกภาพดี เช่น การแต่งกาย การยืน การเดิน ท่าทาง น้ าเสียง การใช้ค าพูด การแสดงออก
ทางสีหน้า แววตา ฯลฯ เหมาะสมกับการเป็นครู จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ได้ดี บุคลิกภาพ
ของครูมีผลต่อความรู้สึกของผู้เรียน ดังนี้ 
  ครูประเภทท่ี 1 ถ้าครูแสดงความเป็นมิตร  นักเรียนจะอบอุ่นใจ 
      ถ้าครูยิ้มแย้ม   นักเรียนจะแจ่มใส 
      ถ้าครูมีอารมณ์ขัน  นักเรียนจะเรียนสนุก 
      ถ้าครูกระตือรือร้น  นักเรียนจะกระปรี้กระเปร่า 
 



266 

      ถ้าครูมีน้ าเสียงนุ่มนวล  นักเรียนจะสุภาพอ่อนน้อม 
      ถ้าครูแต่งตัวเรียบร้อย  นักเรียนจะเคารพ 
      ถ้าครูให้ความเมตตาปราณี นักเรียนจะมีจิตใจอ่อนโยน 
      ถ้าครูให้ความยุติธรรม  นักเรียนจะศรัทธา 

  ครูประเภทท่ี 2 ถ้าครูเข้มงวด   นักเรียนจะหงุดหงิด 
      ถ้าครูหน้านิ่วคิวขมวด  นักเรียนจะรู้สึกเครียด 
      ถ้าครูฉุนเฉียว   นักเรียนจะอึดอัด 
      ถ้าครูปั้นปึ่ง   นักเรียนจะกลัว 
      ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะขาดความเคารพ 
      ถ้าครูใช้น้ าเสียงดุดัน  นักเรียนจะหวาดกลัว 
  ครูประเภทท่ี 3 ถ้าครูท้อถ้อย   นักเรียนจะท้อแท้ 
      ถ้าครูเฉยเมย   นักเรียนจะเฉื่อยชา 
      ถ้าครูเชื่องช้า   นักเรียนจะหงอยเหงา 

      ถ้าครูใช้น้ าเสียงราบเรียบ นักเรียนจะไม่สนใจฟัง 
      ถ้าครูปล่อยปละละเลย  นักเรียนจะขาดระเบียบวินัย 
      ถ้าครูแต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะขาดความเคารพ 
  จากครูทั้ง 3 ประเภทที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า บุคลิกภาพของครูประเภทที่ 1 มีลักษณะเป็น
ครผูู้น าแบบประชาธิปไตย สร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย นักเรียนและครูผู้สอนยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้รู้จัก
ท างานร่วมกัน รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีเหตุมีผล ท าให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียน เป็นครูผู้สอนที่เหมาะส าหรับบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่วนครูประเภทที่ 2 มีลักษณะเป็นครูผู้สอนแบบเผด็จการ ผู้เรียนไม่ได้
แสดงความคิดเห็น ครูผู้สอนจะเข้มงวด เป็นคนบอก หรือท ากิจกรรมทุกอย่าง ผู้เรียนไม่มีโอกาสคิด
หรือท ากิจกรรมที่ต้องการ ผู้เรียนจะรู้สึกเครียด อึดอัด ผู้เรียนจะขาดลักษณะการเป็นผู้น า ขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ ครูประเภทที่ 3 มีลักษณะเป็นครูผู้สอนแบบตามสบาย เป็นบรรยากาศ
ที่น่าเบื่อหน่าย ผู้เรียนย่อท้อ สับสันวุ่นวาย ขาดระเบียบวินัย ไม่มีความคงเส้นคงวา ครูไม่สามารถ
ควบคุมชั้นเรียนให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ เป็นบรรยากาศท่ีไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  
  2.2 พฤติกรรมการสอนของครู ในการสอนของครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคและทักษะการสอน
ที่สอดคล้องเหมาะสมกับผู้เรียนและบทเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ เจตคติ และทักษะตามที่
หลักสูตรก าหนด โดยครูควรยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
   2.2.1 ครูผู้สอนต้องบอกให้ผู้เรียนทราบว่าครูผู้สอนคาดหวังอะไรจากการเรียนการสอน 
   2.2.2 ครูผู้สอนที่มีความกระตือรือร้นกับเนื้อหาและกระบวนการสอน จะท าให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นไปด้วย 
   2.2.3 ครูผู้สอนต้องยึดหลักว่าผู้เรียนต้องรับผิดชอบงานของตนเอง 
   2.2.4 ครูผู้สอนต้องแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า ครูผู้สอนสอนเพราะมุ่งให้ผู้เรียนประสบ
ความส าเร็จ  
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   2.2.5 ตอบสนองพฤติกรรมของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคการเสริมแรงที่เหมาะสม เช่น ใช้
วาจา ใช้ท่าทาง ให้รางวัล และสัญลักษณ์ต่างๆ ตลอดจนให้ท ากิจกรรมที่ผู้เรียนชอบ ครูผู้สอนควร
เสริมแรงให้ทั่วถึงและเหมาะสม 
   2.2.6 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่าความคิดของเขามีประโยชน์ พยายามน าความคิดเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการเรียนรู้ 
   2.2.7 ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม การให้ท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ใช้ความรู้ความคิดความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ ฝึกการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ
ได้ผลงานน ามาสู่ความภาคภูมิใจในกลุ่มและตนเอง ในการมอบหมายงานให้กลุ่มท านั้น ครูผู้สอนควร
ค านึงถึงความยากง่ายของงาน ความรู้และความสามารถของผู้เรียนในกลุ่ม เพื่อให้งานกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ เป็นการสร้างความรู้สึกทางบวกให้แก่ผู้เรียน งานใดที่ครูผู้สอนเห็นว่ายากครูผู้สอนควร
เข้าไปดูแลกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันคิดแก้ปัญหาในกลุ่มของตน ครูผู้สอนจะต้องมีความอดทนที่จะไม่
รีบชี้แนะ หรือบอกวิธีการแก้ปัญหาตรงๆ ต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้วิธีการต่างๆ หลายๆ แบบจนสามารถ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
   2.2.8 ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่ไม่ท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่วยในการเรียน เช่น วิธีการสอน
แบบทดลอง แบบแก้ปัญหา แบบแสดงบทบาทสมมติ แบบสืบสวนสอบสวน แบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
แบบอภิปรายแบบศูนย์การเรียน ตลอดจนนวัตกรรมการสอนที่น่าสนใจ 
  วิธีการจัดการเรียนการสอน 12 วิธี ที่จะช่วยเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ DiGiulio, 
Robert (1995) มีดังนี้ 
   1. ใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
   2. ท าให้ความส าเร็จเกิดขึ้นได้จริง และความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
   3. สร้างความสัมพันธ์ของบทเรียนแต่ละบท 
   4. ติดตามการท างานของผู้เรียน 
   5. ให้เวลาแก่ผู้เรียนมากพอที่จะท าให้เขาเรียนรู้ 
   6. การบรรลุเปูาหมายและผลงานมิใช่ชัยชนะ 
   7. ค้นหาความสามารถด้านอื่นๆ ของผู้เรียน 
   8. สอนให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบการเรียนของตนเอง 
   9. สอนโดยใช้รูปแบบที่หลากหลาย 
   10. ประเมินผลอย่างแท้จริง และแจ้งผลการประเมินโดยทันที 
   11. ใช้ทักษะในการถามผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
   12. ด าเนินการสออย่างต่อเนื่องและท าให้น่าสนใจ 
  2.3 เทคนิคการปกครองช้ันเรียนของครู เทคนิคหรือวิธีการของครูผู้สอน 
   เทคนิคหรือวิธีการที่ครูผู้สอนใช้ปกครองชั้นเยนมีส่วนส่งเสริมในการสร้างบรรยากาศ 
ทางจิตวิทยา กล่าวว่า ถ้าครูผู้สอนปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรม ยึดหลักประชาธิปไตย ใช้
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับ ยินดีปฏิบัติ ผู้เรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุข เกิด
ความรู้สึกอบอุ่นพอใจและสบายใจ ในทางตรงกันข้ามถ้าครูโลเล ไม่ยุติธรรม เลือกท่ีรักมักท่ีชัง 
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ปกครองชั้นเรียนแบบเผด็จการ ผู้เรียนจะเกิดความรู้สึกไม่ศรัทธาครูผู้สอน ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบ
กฎเกณฑ์ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สนใจเรียน ไม่อยากมาโรงเรียนในที่สุด ดังนั้นครูผู้สอนควรยึดหลักต่อไปนี้
ในการปกครองชั้นเรียนดังนี้ 
   2.3.1 หลักประชาธิปไตย ครูผู้สอนควรให้ความส าคัญต่อผู้เรียนเท่าเทียมกัน ให้ความ
เสมอภาค ให้อิสระ ให้โอกาสแก่ทุกคนในการแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันครูผู้สอนต้องใจกว้าง
ยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกคน และควรฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ รู้จักเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น รู้จักอยู่ร่วมกันอย่างประชาธิปไตย 
   2.3.2 หลักความยุติธรรม ครูผู้สอนควรปกครองโดยใช้หลักความยุติธรรมแก่ผู้เรียนทุก
คนโดยทั่วถึง ผู้เรียนจะเคารพศรัทธา และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของครูผู้สอน ยินดีปฏิบัติตามค า
อบรมสั่งสอนของครูผู้สอน ตลอดจนไม่สร้างปัญหาในชั้นเรียน 
   2.3.3 หลักพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ 
    1) เมตตา หมายถึง ความรักและเอ็นดู ความปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนเป็นสุข 
    2) กรุณา หมายถึง ความสงสาน คิดจะช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ 
    3) มุทิตา หมายถึง ความยินดีด้วยเมื่อผู้อื่นได้ลาภยศ สุข สรรเสริญ 
    4) อุเบกขา หมายถึง ความเที่ยงธรรม การวางตัวเป็นกลาง การวางใจเฉย 
   ถ้าครูผู้สอนทุกคนยึดหลักพรหมวิหาร 4 ในการปกครองชั้นเรียน นอกจากจะท าให้
ผู้เรียนมีความเคารพรักศรัทธาครูผู้สอน และมีความสุขในการเรียนแล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วย 
   2.3.4 หลักความใกล้ชิด การให้ครูผู้สอนแสดงความเอาใจใส่ ความสนใจ ให้ความ
ใกล้ชิดกับผู้เรียน เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างบรรยากาศทางด้านจิตภาพ วิธีการแสดงความสนใจ
ผู้เรียนท าได้หลายวิธี ดังนี้ (จิตรา วสุวานิช, 2531) 
    1) ครูจะต้องรู้จักผู้เรียนในชั้นทุกคน รู้จักชื่อจริง ชื่อเล่น ความสนใจของผู้เรียน
แต่ละคน เป็นต้นว่า งานอดิเรก มีพ่ีน้องก่ีคน จุดเด่น จุดด้อย ของนักเรียนแต่ละคน 
    2) ครูผู้สอนจะต้องแสดงความสนใจในสารทุกข์สุขดิบของเด็กแต่ละคน เช่น หมั่น
ถามความเป็นไปของพ่ีน้อง ความคืบหน้าของการสะสมแสตมป์ คือ ไม่เพียงรู้แต่ว่าเด็กชอบอะไร ท า
อะไร แต่ควรรู้ข่าวคราวเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นด้วย 
    3) ครูผู้สอนควรมอบเวลาที่นอกเหนือจากงานสอนเพ่ือผู้เรียน ได้แก่ เวลาเย็น
หลังเลิกเรียน ช่วงพักระหว่างการเรียน เพ่ือช่วยผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ว่าต้องการ
ขอค าปรึกษา ต้องการขอค าแนะน าในเรื่องใดๆ บ้าง ครูผู้สอนจะต้องพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเด็ก
ได้ตลอดเวลา 
    4) ครูผู้สอนต้องใกล้ชิด สัมผัสทั้งร่างกายและจิตใจ ค าสั่งสอนและการกระท า
ของครูผู้สอนจะต้องสอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ถ้าครูจะอบรมสั่งสอนผู้เรียนเรื่องความซื่อสัตย์ ครูผู้สอน
จะต้องปฏิบัติตนเป็นคนซื่อสัตว์ด้วยเช่นกัน กายสัมผัสก็เป็นสิ่งจ าเป็น การจับต้องตัวบ้าง จะเป็นสื่อ
น าให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความใกล้ชิดสนิทสนม 
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   ในห้องเรียนบ่อยครั้งที่ครูผู้สอนต้องพบกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน เช่น คุย
กัน หรือนอนหลับในระหว่างครูผู้สอนก าลังสอน เข้าชั้นเรียนสายโดยไม่มีเหตุผล ไม่น าหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียนมา ฯลฯ เมื่อประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว ครูผู้สอนควรตั้งค าถามเพ่ือค้นหาค าตอบ
หรือวิธีการที่จะจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้น เพ่ือปกครองห้องเรียนท าให้การ
ด าเนินการจัดการห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยใช้มิติด้านการจัดการ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
(DiGiulio, Robert, 1999) 
   1. รูปแบบการแทรกแซงเชิงปูองกัน ปฏิบัติการก่อนเกิดเหตุการณ์ ครูผู้สอนต้องเริ่ม
ตรวจดูสถานการณ  ทั้งหมดในห้องเรียน ว่ามีสภาพเป็นอย่างไรบ้าง เช่น ยาเสพติด ความรุนแรง และ
ท าความรู้จักผู้เรียนก่อนพบตัวผู้เรียน โดยการศึกษาจากแฟูมประวัติของผู้เรียนแต่ละคน และเรียนรู้
ว่าผู้เรียนแต่ละคนเป็นแบบใด แตกต่างกันอย่างไร อีกท้ังจงมอหาส่วนดีของผู้เรียนแต่ละคนด้วย 
จากนั้นครูผู้สอนเริ่มคิดว่าแต่ละวันจะให้ผู้เรียนท าอะไรบ้าง (นอกเหนือไปจากกิจกรรมการเรียนการ
สอน) และตัวครูผู้สอนเองจะท าอะไรบ้างเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย และท าอะไรบ้างเพ่ือช่วย
ส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคม 
   2. รูปแบบการแทรกแซงเชิงสนับสนุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว ค าว่า “สนับสนุน” 
หมายถึง การให้ผู้เยนได้ฝึกปฏิบัติพฤติกรรมเอ้ือสังคม โดยการที่ครูผู้สอนเป็นตัวแบบ และคอย
ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างแข็งขัน เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมเอ้ือสังคมที่มีคุณค่า ดังนั้นการที่ครูผู้สอนพยักหน้า 
หรือพูดเตือนผู้เรียน ก็เป็นภาระรับผิดชอบอย่างหนึ่งของครูผู้สอนในการส่งเสริมความส าเร็จของ
ผู้เรียน 
   3. รูปแบบการแทรกแซงเพ่ือแก้ปัญหา หลักจากเกิดเหตุการณ์ ไม่ว่าครูผู้สอนจะตรียม
การไว้ดีเพียงใด เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนดีเพียงใด ผู้เรียนก็ยังคงจะมีพฤติกรรมที่ต้องได้รับ
การแก้ไข ดังนั้นการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนที่ครูผู้สอนต้องเผชิญมีข้อคิด 3 ประการ 
ดังนี้ 
    3.1 ความต่อเนื่อง เมื่อผู้เรียนเกิดมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมขึ้นในขณะที่ครูผู้สอน
ก าลังท าการสอน ครูผู้สอนควรด าเนินการสอนต่อไปไม่หยุดชะงัก ไม่ท าให้ผู้เรียนคนอ่ืนหันเหความ
สนใจจากบทเรียน 
    3.2 ความมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนไม่ควรไปเสียเวลากับการหาตัวผู้กระท าผิด 
หาพยานหรือหรือท าให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ 
    3.3 ความมีศักดิ์ศรี ครูผู้สอนควรรักษาศักดิ์ศรีทั้งของตนและของผู้เรียน ไม่ดูถูก
หรือท้าทายผู้เรียน หลีกเลี่ยงการใช้วิธีท าโทษอย่างรุนแรง และไม่ท าให้เป็นเรื่องตลกในชั้นเรียน 
   เทคนิคของครูผู้สอนในการตอบสนองพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ควรยึดหลักการ
ตอบสนองแบบขั้นบันได กล่าวคือ การตอบสนองของครูผู้สอนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความ
รุนแรงของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน เมื่อเริ่มต้นครูผู้สอนต้องการตอบสอนงในระดับต่ า 
แล้วจึงค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆ เทคนิคการตอบสนองพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แบบขั้นบันไดของ
ครูผู้สอน มีรูปแบบดังนี้ 
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ภาพที่ 9.1 การตอบสนองพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แบบขั้นบันได 
ที่มา: ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ (2556) 

 

   ขั้นที่ 1 การตอบสนองโดยไม่ใช้ค าพูด เป็นบันไดขั้นแรก (ข้ันต่ าสุด) โดยการตอบสนอง
อย่างเงียบๆ ใช้เพียงการสื่อสารทางสายตากับผู้เรียน ซึ่งอาจกระท าร่วมกับท่าทางและสีหน้า เช่น สั่น
ศีรษะ หน้าบึ้ง โบกมือไปมา (หมายความว่าให้หยุดพฤติกรรม) 
   ขั้นที่ 2 การตอบสนองด้วยอารมณ์ขัน ครูผู้สอนอาจใช้การยิ้มหรือพูดให้ข้อคิดอย่างข า
ขัน แต่ไม่ควรใช้ค าพูดเยาะเย้ยถากถาง สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ ต้องไม่ใช้การตอบสนองด้วยอารมณ์
ขันในสถานการณ์ที่เป็นอันตราย เพราะในสถานการณ์เช่นนั้นอาจท าให้การสื่อสารผิดพลาดได้ การ
เลือกตอบสนองด้วยอารมณ์ขันในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการจัดการห้องเรียนเชิงบวกท่ี
ยังรักษาศักดิ์ศรีของมนุษย์อีกด้วย 
   ขั้นที่ 3 การตอบสนองด้วยค าพูด การตอบสนองด้วยค าพูดเป็นการกระท าท่ีมีพลัง 
มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการหยุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว หรือครูผู้สอนต้องการใช้วิธีการ
บังคับ การตอบสนองด้วยค าพูด ครูผู้สอนควรพูดเจาะจงกับกลุ่มเปูาหมาย หากพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคลหากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรม
โดยรวมทั้งห้องเรียน ครูผู้สอนใช้น้ าเสียงที่จริงจังและราบเรียบสื่อสารไปยังผู้เรียนทั้งห้อง แต่ไม่ควรใช้
น้ าเสียงตะคอก 
   ขั้นที่ 4 การตอบสนองทางร่างกาย สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดส าหรับครูผู้สอนทั้งหญิงและชาย 
คือไม่ควรแตะต้องตัวผู้เรียน หากจ าเป็นต้องท าอาจท าเพียงตบบ่าเบาๆ แตะที่หลักมือหรือเขย่ามือ 
   2.4 ปฏิบัติสัมพันธ์ในห้องเรียน ปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
บุคคล 2 คน หรือบุคคล 2 ฝุาย โดยต่างฝุายต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนมี 2 
ลักษณะ ได้แก่ (ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์, 2557) 
    ลักษณะที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียน สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้เรียนกับครูผู้สอนเป็นประเด็นส าคัญ ถ้าปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนเป็นไปด้วยดี หมายถึง 
ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม 
ครูผู้สอนให้ความเป็นกันเองแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีอิสระ และมีความสบายใจในการท ากิจกรรม 
บรรยากาศภายในห้องเรียนก็จะไม่ตึงเครียด เป็นบรรยากาศท่ีรื่นรมย์ น่าเรียน น่าสอน ซึ่งจะส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี อันจะน าไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ต่อกันทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความคุ้นเคย สนิทสนมเป็นกันเอง
ระหว่างครูผู้สอนและผู้เรียนได้ดี (Feldman and Newcomb.1970) ครูผู้สอนสามารถปฏิบัติโดยให้

1. การตอบสนองโดยไม่ใช้ค าพูด 

2. การตอบสนองด้วยอารมณ์ขัน 

3. การตอบสนองด้วยค าพูด 

4. การตอบสนองทางร่างกาย 
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ความส าคัญกับผู้เรียน เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ท าคนเป็นกันกับผู้เรียน ไม่เข้มงวด
หรือปล่อยปละละเลยผู้เรียนจนเกินไป ให้ความยุติธรรมกับผู้เรียนทุกคน ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
เหตุผลของผู้เรียน และแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูผู้สอนกับผู้เรียนสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ (ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ อ้างใน ปฏิมากร ศิริเตชะ, 
2549) 
     รูปแบบที่ 1 ความสัมพันธ์แบบอัตตาธิปไตย เป็นพฤติกรรมที่ครูผู้สอนแสดง
ต่อผู้เรียนในลักษณะที่ครูผู้สอนชอบตั้งกฎเกณฑ์ บังคับให้ผู้เรียนปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด โดยไม่
ค านึงถึงความต้องการของผู้เรียน 
     รูปแบบที่ 2 ความสัมพันธ์แบบปล่อยปละละเลย เป็นพฤติกรรมที่ครูผู้สอน
แสดงต่อผู้เรียนโดยครูผู้สอนไม่เอาใจใส่ ไม่สนใจผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งการเรียนการสอน กิจกรรม
และปัญหาของผู้เรียนปล่อยให้ผู้เรียนท าอะไรตามความคิดของผู้เรียนเอง ไม่มีการแนะน า ตักเตือน
ใดๆ จากครูผู้สอน 
     รูปแบบที่ 3 ความสัมพันธ์แบบประชาธิปไตย เป็นพฤติกรรมที่ครูผู้สอนแสดง
ต่อผู้เรียนอย่างยุติธรรม ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ มีการวาง
แผนการเรียนร่วมกัน ให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถ มีการให้
รางวัลเมื่อผู้เรียนท าพฤติกรรมที่ถูกต้องและการลงโทษจะต้องมีการอธิบายเหตุผลทุกครั้ง การปฏิบัติ
ของครูผู้สอนตามลักษณะเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนที่รับรู้ว่าครูผู้สอน
ปฏิบัติกับตนด้วยความจริงใจให้ความรักเอาใจใส่ตนด้วยความจริงใจ จะเป็นผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดี
กับครูผู้สอน เข้าใจและยอมรับในค าสอนของครูผู้สอนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์แก่การน าไป
ปฏิบัติ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนโดยอาศัยการปฏิบัติต่อผู้เรียนด้วยความจริงใจ ให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกที่ดีและยอมรับการปฏิบัติของครูผู้สอนนั้น เป็นการเสริมสร้างลักษณะทางจิต พฤติกรรม
ที่พึงปรารถนาของผู้เรียนและพฤติกรรมเอ้ือต่อสังคม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ดีงามพฤติกรรมหนึ่ง 
    ลักษณะที่ 2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับ
เพ่ือนมีความส าคัญในเชิงจิตวิทยา กล่าวคือกลุ่มเพ่ือนเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งคนแต่ละคนให้ความส าคัญ
และมีความรู้สึกผูกพันกัน (Identify and affiliates) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นกลุ่มบุคคลที่แต่
ละคนปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับ (Acceptance or approval) และการยอมรับนี้นับเป็นเงื่อนไข
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม (Astin, 1993) 
    เด็กเม่ือเริ่มเข้าโรงเรียนจนสู่วัยผู้ใหญ่ ประสบการณ์การเข้าสังคมย่อมกว้างขวาง
ออกไปตามล าดับ หากทุกสิ่งทุกอย่างพัฒนาไปตามปกติ กล่าวคือ เมื่อถึงวัยเข้าเรียนเด็กมีโอกาสร้าง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกัน ได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือน เด็กจะได้รู้บทบาทของตนว่า
ควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อต้องการอยู่กับเพ่ือน การที่เด็กอยู่รวมกับเพื่อนได้จะท าให้รู้สึกอบอุ่นใจเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเอง 
    การปฏิบัติตนกับเพ่ือนก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะการ
ปฏิบัติตนกับเพ่ือนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี กล่าวคือเมื่อมีพฤติกรรมที่ดีที่
พึงปรารถนาต่อกันและกัน ก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีน้ าใจเอ้ือเฟ่ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ความเห็นอบเห็นใจซึ่งกันและกัน และแสดงพฤติกรรมี่พึง
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ประสงค์ตามที่กลุ่มให้การยอมรับ ท าให้เข้ากันได้ดีและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข เมื่อสามารถอยู่
ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข ย่อมปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพ่ิมขึ้นและมีทัศนคติที่
ดีต่อคนทั่วไป ประสบการณ์ในการเข้าสังคมจะเพ่ิมขึ้นทุกวัน เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ชีวิตในสังคมจะมี
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ดี (Grounlund อ้างถึงใน พวงสร้อย วรกุล, 2522) 
    การที่ผู้เรียนจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นั้น ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ ครูผู้สอนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ปกครองดูแลผู้เรียนได้ทั่วถึง สั่งสอน
อบรมบ่มนิสัย และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนได้ถูกต้อง ผู้เรียนก็จะค่อยๆ ซึมซับเอาสิ่ง
ที่ดีงามไว้ปฏิบัติจนเป็นคุณลักษณะเฉพาะตนที่พึงประสงค์ เมื่อผู้เรียนทุกคนต่างเป็นคนดีเพราะมี
ครูผู้สอนดี ทุกคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันเป็นส่วนสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศที่พึงปรารถนา
ขึ้นในห้องเรียน 
 

หลักการจัดชั้นเรียนที่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน 
 เนื่องจากชั้นเรียนมีความส าคัญเปรียบเสมือนบ้านที่สองของผู้เรียน ผู้เรียนจะใช้เวลาอยู่ในชั้นเรียน
ประมาณวันละ 5 – 6 ชั่วโมง อิทธิพลของชั้นเรียนจึงมีมากพอที่จะปลูกฝังลักษณะของผู้เรียนให้เป็น
แบบที่ต้องการได้ เช่น ให้เป็นตัวของตัวเอง ให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ดี ให้ชอบแสวงหาความ
รู้อยู่เสมอ ให้มีความรับผิดชอบ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ ดังนั้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยดังประสงค์และ
มีความรู้สึกอบอุ่นสบายใจในการอยู่ในชั้นเรียนครูควรค านึงถึงหลักการจัดชั้นเรียน ดังต่อไปนี้ 
 1. การจัดชั้นเรียนควรให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ชั้นเรียนควรเป็นห้องใหญ่หรือกว้าง
เพ่ือสะดวกในการโยกย้ายโต๊ะเก้าอ้ี จัดเป็นรูปต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ถ้าเป็นห้อง
เล็กๆ หลายๆ ห้องติดกันควรท าฝาเลื่อนเพ่ือเหมาะสมแก่การท าให้ห้องกว้างขึ้น 
 2. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมความรู้ทุกด้าน โดยจัดอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมหรือหนังสือ
อ่านประกอบที่หน้าสนใจไว้ตามุมห้อง เพื่อผู้เรียนจะได้ค้นคว้าท ากิจกรรมควรติดอุปกรณ์รูปภาพและ
ผลงานไว้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
 3.ควรจัดชั้นเรียนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกาย สติปัญญา อารมณ์ 
และสังคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการเรียนของผู้เรียนเป็นอันมาก ครูผู้สอนมีส่วนช่วย
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้ดีได้ เช่น ให้ผู้เรียนจัดหรือติดอุปกรณ์ให้มีสีสวยงาม จัดกระถางต้นไม้
ประดับชั้นเรียน จัดที่ว่างของชั้นเรียนให้ผู้เรียนท ากิจกรรม คอยให้ค าแนะน าในการอ่านหนังสือ 
ค้นคว้าแก้ปัญหา และครูผู้สอนควรสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนไม่ให้เครียด เป็นกันเองกับผู้เรียน ให้
ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้าน 
 4. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม ชั้นเรียนจะน่าอยู่ก็ตรงท่ีผู้เรียนรู้จักรักษา
ความสะอาด ตั้งแต่พ้ืนชั้นเรียน โต๊ะม้านั่ง ขอบประตูหน้าต่าง ขอบกระดานชอล์ก แปลงลบกระดาน 
ฝาผนังเพดาน ซอกมุมของห้อง ถังขยะต้องล้างทุกวันเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น และบริเวณท่ีตั้งถังขยะ
จะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะเป็นแหล่งบ่อเกิดเชื้อโรค 
 5. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบ ทุกอย่างจัดให้เป็นระเบียบทั้งอุปกรณ์ของใช้
ต่างๆ เช่น การจัดโต๊ะ ชั้นวางของและหนังสือ แม้แต่การใช้สิ่งของก็ให้ผู้เรียนได้รู้จักหยิบใช้เก็บไว้ที่เดิม 
จะให้ผู้เรียนเคยชินกับความเป็นระเบียบ 
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 6. ควรจัดชั้นเรียนเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย โดยครูอาจจัดชั้นเรียนดังนี้ 
  6.1 จัดให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มท างาน โดยให้มีการหมุนเวียนกลุ่มกันไปเพ่ือให้ได้ฝึกการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
  6.2 จัดที่นั่งของผู้เรียนให้สลับที่กันเสมอเพ่ือให้ทุกคนได้มีสิทธิที่จะนั่งในจุดต่างๆ ของ
ห้องเรียน 
  6.3 จัดโอกาสให้ผู้เรียนได้หมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม เพื่อฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 7. ควรจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้ใช้กระบวนการสอนต่างๆ 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรจัดสภาพห้องให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ เช่น การจัดที่นั่งรูปแบบต่างๆ อาจ
เป็นรูปตัวยู ตัวที หรือครึ่งวงกลม หรือจัดเป็นแถวตอนลึกให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
และการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาให้ผู้เรียนรู้สึกกล้าถามกล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น เกิด
ความใคร่รู้ ใคร่เรียน ซึ่งจะเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคม และเป็น
คนเก่ง ดี มีความสุขได้ในที่สุด 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า หลักการจัดชั้นเรียน คือ การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ 
และการจัดบรรยากาศทางด้านจิตวิทยาในชั้นเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ และเพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

 

ลักษณะชั้นเรียนที่ดี  
 เพ่ือให้การจัดชั้นเรียนที่ถูกต้องตามหลัก ครูผู้สอนควรได้ทราบถึงลักษณะของชั้นเรียนที่ดี สรุป
ได้ดังนี้ 
 1.1 ชั้นเรียนที่ดีควรมีสีสันที่น่าดู สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ถูกสุขลักษณะ 
 1.2 จัดโต๊ะเก้าอ้ีและสิ่งที่ที่อยู่ในชั้นเรียนให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน และกิจกรรม
ประเภทต่างๆ 
 1.3 ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีอิสรเสรีภาพ และมีวินัยในการดูแลตนเอง 
 1.4 ใช้ประโยชน์ชั้นเรียนให้คุ้มค่า ครูผู้สอนอาจดัดแปลงให้เป็นห้องประชุม ห้องฉายภาพยนตร์
และอ่ืนๆ 
 1.5 จัดเตรียมชั้นเรียนให้มีความพร้อมต่อการสอนในแต่ละครั้ง เช่น การท างานกลุ่ม การสาธิต
การแสดงบทบาทสมมติ 
 1.6 สร้างบรรยากาศให้อบอุ่นให้ความเป็นกันเองกับผู้เรียน 
 

รูปแบบการจัดชั้นเรียน 
 การจัดชั้นเรียนจัดได้หลายรูปแบบ โดยจัดให้เหมาะสมกับบทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน 
จ านวนผู้เรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน ขนาดของห้องเรียน เป็นต้น ครูผู้สอนควรได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการจัดโต๊ะ เก้าอ้ี มุมวิชาการ และมุมต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศของ
ห้องเรียนให้น่าสนใจไม่ซ้ าซากจ าเจ ไม่น่าเบื่อหน่าย ผู้เรียนจะเกิดความกระตือรือร้นและ
กระฉับกระเฉงในการเรียนดีขึ้น การจัดชั้นเรียนถ้าแบ่งตามวิธีการสอนจะได้ 2 แบบ คือ 
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 1. ช้ันเรียนแบบธรรมดา ชั้นเรียนแบบธรรมดาเป็นชั้นเรียนที่มีครูผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เป็น
ผู้น าการเรียนรู้ โดยมีผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้จากครูผู้สอน การจัดชั้นเรียนแบบนี้จะมีโต๊ะครูผู้สอนอยู่
หน้าชั้นเรียน และมีโต๊ะเรียนวางเรียงกันเป็นแถวโดยหันหน้าเข้าหาครู 
  1.1 ลักษณะการจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบบธรรมดานี้ โต๊ะเรียนของผู้เรียนอาจเป็น
โต๊ะเดี่ยวหรือโต๊ะคู่ก็ได้ ผนังห้องเรียนอาจจะมีกระดานปูายนิเทศ หรือสื่อการสอน เช่น แผนภูมิ 
รูปภาพ แผนที่ติดไว้ ซึ่งสื่อการสอนเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนบ่อยนัก การตกแต่งผนังห้องเรียนจะแตกต่าง
กันออกไปตามแต่สถานที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองอาจจะมีการตกแต่ง มากกว่า
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปตามชนบท เพราะหาสื่อการสอนได้ยากกว่า บางห้องเรียนอาจจะมีมุม
ความสนใจ แต่ก็ไม่ได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน 
  1.2 บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียนธรรมดานี้ ครูผู้สอนจะเป็นผู้รอบรู้ในด้าน
ต่างๆ ใช้วิธีการสอนแบบปูอนความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบรรยายและอธิบายให้ผู้เรียนฟังอยู่
ตลอดเวลา ครูผู้สอนจะเปน็ผู้แสดงกิจกรรมต่างๆ เอง แม้กระท่ังการทดลองอย่างง่ายๆ ไม่เปิดโอกาให้
ผู้เรียนได้หยิบจับหรือแตะต้องสื่อการสอนที่ครูผู้สอนน ามาแสดง ผู้เรียนจึงต้องฟังครูผู้สอน ไม่มีโอกาส
ได้พูดหรือท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือค้นหาค าตอบใดๆ สื่อการสอนที่ใช้ส่วนมากได้แก่ ชอล์ก กระดานด า 
และแบบเรียน 
 การจัดชั้นเรียนแบบนี้ไม่เอ้ือต่อการสอนตามหลักสูตรใหม่ นักการศึกษาจึงไม่แนะน าให้ใช้มากนัก 
อาจใช้ได้บางครั้งเท่านั้นถ้าจ าเป็นต่อวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่ไม่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างตลอดไป 

 2. ช้ันเรียนนวัตกรรม เป็นชั้นเรียนที่เอ้ืออ านวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ 4MAT แบบ Story line แบบโครงงาน 
เป็นต้น ซึ่งนักเรียนจะมีอิสระในการเรียน อาจเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล โดยมีครูผู้สอนเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา การจัดชั้นเรียนจึงมีรูปแบบการจัดโต๊ะเก้าอ้ีในลักษณะต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องเรียงแถวหัน
หน้าเขาหาครู เช่น จัดเป็นตัวตัว T ตัว U วงกลม หรือจัดเป็นกลุ่ม 
  2.1 ลักษณะการจัดชั้นเรียน การจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมนี้ โต๊ะครูไม่จ าเป็นต้องอยู่หน้าชั้น 
อาจเคลื่อนย้ายไปตามมุมต่างๆ การจัดโต๊ะผู้เรียนจะเปลี่ยนรูปแบบไปตามลักษณะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน ส่วนใหญ่นิยมจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน มีการ
จัดศูนย์สนใจ มีสื่อการสอนในรูปของชุดการสอน หรือเครื่องช่วยสอนต่างๆ ไว้ให้ผู้เรียนศึกษาด้วย
ตนเอง หรือศึกษาร่วมกับเพ่ือน มีการตกแต่งผนังห้องและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
เรื่องท่ีผู้เรียนก าลังเรียน 
  2.2 บทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียน การจัดชั้นเรียนแบบนี้ครูผู้สอนจะเป็นผู้ก ากับและ 
แนะแนว ผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาท ครูผู้สอนจะพูดน้อยลง ให้นักเรียนได้คิด ได้ถาม ได้แก้ปัญหา 
และได้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง ผู้เรียนอาจจะเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อประสม เช่น บทเรียนแบบ
โปรแกรม ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือเมื่อจ าเป็น 
ดังนั้น การจัดชั้นเรียนแบบนี้จึงเป็นการจัดชั้นเรียนที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนได้คิดค้นคว้า วิเคราะห์วิจารณ์ และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนสามารถเรียนรู้ได้ตนเอง 
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 กล่าวโดยสรุปในการจัดชั้นเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดได้ 2 แบบ ทั้งแบบธรรมดาและแบบ
นวัตกรรม แต่เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร การจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรมจะเป็นแบบ
ที่เหมาะสม เพราะสะดวกแก่การที่ผู้เรียนจะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง สะดวกแก่การท างานกลุ่ม
กับเพ่ือน สะดวกแก่การทดลองหรือท ากิจกรรมต่างๆ ครูผู้สอนจึงควรจัดชั้นเรียนแบบนวัตกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ด้วยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นคนดี คน
เก่ง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ครูผู้สอนจึงเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ครูผู้สอนจึงต้องเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ดังนี้ 
 1. การสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้เด็กมีความสุขนั้นไม่ใช่จุดหมาย แต่เป็นการสร้างปัจจัย
เอ้ือต่อการก้าวสู่เปูาหมาย คือ หนุนการเรียนรู้และการท าอะไรที่เป็นการสร้างสรรค์ 
 2. ให้เด็กอยู่ในบรรยากาศแห่งความรัก หรือได้รับความรักในลักษณะที่ไม่รวมศูนย์เข้าหาตัว 
แต่ให้ขยายความรักออกไปรักครูผู้สอน รักเพ่ือน และอยากช่วยเหลือผู้อื่น 
 3. ครูผู้สอนควรสร้างนิสัยช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น และการร่วมกันคิดร่วมกันท าให้มากกว่าการ
พ่ึงพาผู้อื่น เป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน อันเป็นลักษณะของสังคมท่ีพึง
ปรารถนา 
 4. ครูผู้สอนควรใช้ปัจจัยภายนอกช่วยท าให้สถานการณ์นั้นเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาปัจจัย
ภายใน คือ ความใฝุรู้ใฝุสร้างสรรค์ในตัวผู้เรียน 
 5. สถานการณ์การเรียนที่สนุก ต้องไม่ท าให้ผู้เรียนติดในความสนุกหรือเห็นแก่ความสนุก ต้อง
ด าเนินไปในลักษณะที่ความสนุกนั้นเป็นปัจจัยน าไปสู่การใฝุรู้ ใฝุเรียน ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดชีวิต 
 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การสร้างบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ที่มีความสุขจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ครูผู้สอนจึงควรได้ทราบถึงองค์ประกอบที่ช่วยให้การเรียน
ด าเนินไปอย่างมีความสุข 6 ประการ ดังนี้ 
  1. เด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์ที่มีหัวใจและสมอง เด็กควรได้มีโอกาสเลือก
เรียนตามถนัดและความสนใจ มีโอกาสเลือกอนาคตของตนเอง และมีสิทธิ์ได้รับปฏิบัติจากผู้ใหญ่อย่าง
มนุษย์คนหนึ่ง 
  2. ครูผู้สอนมีความเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทั่วถึง มีความเข้าใจใน
ทฤษฎีแห่งพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคน ครูผู้สอนควรให้ความเอาใจใส่ต่อเด็กทุกคนเท่า
เทียมกัน มีการเตรียมตัวเพ่ือการสอนให้มีคุณภาพ มีความมุ่งม่ันที่จะช่วยเหลือเด็กให้รู้จักตนเอง รู้จัก
แก้ปัญหาและเรียนรู้วิธีการน าตัวเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมีสติและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
  3. เด็กเกิดความรักและภูมิใจในตัวเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกที่ทุกเวลา รู้จักตัวเอง เห็นคุณค่า
ของชีวิต และความเป็นมนุษย์ของตน ยอมรับทั้งจุดดีและจุดด้อยของตน รู้จักเกรงใจและให้เกียรติ
ผู้อื่น มีเหตุผลและใจกว้างพร้อมที่จะด าเนินชีวิตในบทบาทของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ 
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  4. เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ได้ค้นพบความสามารถ
ของตน ได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างไกล เรียนให้เข้าใจและท าได้ รู้เคล็ดลับของการท าสิ่งต่างๆ ให้
ประสบความส าเร็จและเรียนจนรู้จักวิธีคิด วิธีปฏิบัติตนในอาชีพนั้น เสมือนเป็นคนที่อยู่ในอาชีพนั้น
จริงๆ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์เพ่ือความสุขของตนเองและผู้อื่น 
  5. เด็กได้รู้จักคิดและพัฒนาความคิดจากความรู้ที่ได้รับขยายวงไปสู่ความรู้ใหม่ เกิดความ
อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง อยากศึกษาให้ลึกซึ้งเพ่ิมเติม รักการเรียน มีระบบในการเรียน และ
เห็นประโยชน์ของการเรียน ซึ่งไม่ได้ขีดวงจ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียนแต่อาจสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในแต่ละ
ท้องถิ่น 
  6. การเรียนรู้ไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในบทเรียน แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในสภาพความ
เป็นจริง เกิดประโยชน์และมีความหมายต่อตัวเขา รู้จักสืบเสาะหาค าตอบ ข้อสงสัยต่างๆ ได้อย่างมี
เหตุผล มีความคิดเป็นของตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเอง ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร รู้วิธีด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณค่า และสามารถให้ความช่วยเหลือและแนะน าผู้อ่ืนได้เมื่อเขาเติบโตขึ้น ครูผู้สอนจึงต้องเป็น
ผู้ที่มีความเป็นครูอย่างแท้จริง ทั้งด้านคุณลักษณะนิสัย จิตใจ และด้านความรู้ความสามารถที่จะจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านจิตใจ เพ่ือ
เป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขนั้น 
ครูผู้สอนน าทางการเรียนรู้จะเป็นต้องมีเปูาหมายของการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ถูกต้อง กล่าวคือ 
เพ่ือมุ่งสร้างนิสัยของการใฝุรู้ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มิใช่เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความสนุกในการเรียน
เพียงอย่างเดียว ควรมุ่งสร้างคุณลักษณะของการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรว่ม การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน 
การพ่ึงตนเองให้มากกว่าพ่ึงผู้อื่น และการเป็นคนมีความคิดใฝุสร้างสรรค์เพ่ือด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคต 
 

บทสรุป 

 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถรับผิดชอบควบคุมดูแลตนเองได้ในอนาคต การจัดบรรยากาศมีทั้งด้านกายภาพ เป็น
การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทั้งการจัดตกแต่งห้องเรียน จัดที่นั่ง จัดมุมเสริมความรู้ต่าง ให้
สะดวกต่อการเรียนการสอน บรรยากาศด้านจิตวิทยาเป็นการสร้างความอบอุ่น ความสุขสบายใจ
ให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนควรจัดบรรยากาศทั้ง 2 ด้านนี้ให้เหมาะสม นอกจากนี้การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้เกิดความสุขแก่ผู้เรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยของ
การใฝุเรียนรู้ การมีนิสัยรักการเรียนรู้ การเป็นคนดี และการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ซึ่งบุคคลส าคัญท่ีจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขให้เกิดขึ้นได้ คือ ครูผู้น าทางแห่งการเรียนรู้นั่นเอง จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่ส าคัญ 
คือช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้จัด
ประสบการณ์ในห้องเรียน เพื่อจะช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
การที่ผู้เรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที่กล่าวมานั้น ผู้เรียนต้องมีบรรยากาศการเรียนรู้
ที่มีความสุข การเรียนรู้ที่มีความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ หากเด็กแต่ละคนได้รับการยอมรับว่าเป็นมนุษย์คน
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หนึ่งที่มีหัวใจและสมอง ครูผู้สอนมีเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อทุกคนโดยทั่วถึง เด็กเกิดความรัก
และภูมิใจในตนเอง รู้จักปรับตัวได้ทุกที่ ทุกเวลา เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด
และความสนใจ บทเรียนสนุก แปลกใหม่ และสิ่งที่เรียนรู้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้เขิงกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอน และบรรยากาศการเรียนรู้ในเชิงจิตวิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลิกภาพของครู พฤติกรรม
การสอนของครู การปกครองชั้นเรียนของครู และปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน เหล่านี้เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์
กับระดับความสุขในห้องเรียนของผู้เรียน อีกท้ังการจัดการห้องเรียนโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรร
เอ้ือสังคมจะช่วยลดปัญหาการท าผิดวินัย การเสียเวลาของครูในการจับผิดและลงโทษผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงได้ 
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ค าถามท้ายบทที่ 9 
การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

 
ค าชี้แจง: ให้นักศึกษาตอบค าถามจากประเด็นที่ก าหนดให้ 
 1. ให้อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ การเรียนรู้อย่างมีความสุข และการจัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 2. ให้อธิบาย บรรยากาศในชั้นเรียน มีความส าคัญอย่างไรต่อการจัดการเรียนรู้ 
 3. ให้น าแนวคิดเรื่องการเรียนรู้อย่างมีความสุข และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 4. ให้น าแนวคิดเรื่องการเรียนรู้อย่างมีความสุข และการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข ไปใช้ในการสร้างห้องเรียนจ าลอง 
 5. ให้อธิบายการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนด้านกายภาพและด้านจิตวิทยา 
 6. ให้อธิบาย อะไรมีส่วนช่วยสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดผลดี 
 7. ให้อธิบาย การสร้างสัมพันธภาพที่ดีที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
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