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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
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การเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอน วันที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕8 ณ ห้อง A317
ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบ
ถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน และสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การสอนแบบบูรณการ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณการ
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : บูรณการ
เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ เป็นการนาสาระการเรียนรู้ในวิชาที่สอนไปบูรณาการกับ
วิชาอื่นๆ บูรณาการ หมายถึง การทาให้สมบูรณ์ ซึ่งอาจจะขยายความเพิ่มเติมได้อีกว่าหมายถึงการ
ทาให้หน่วยย่อยๆ ที่สัมพันธ์อิงอาศัยกันเข้ามาร่วมทาหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่ ง
เดียว ที่มคี วามครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวเอง
บูรณาการ หมายถึงการนาเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เ กี่ยวข้องกั นมา
ผสมผสานเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum) คือ
หลักสูตรที่นาเอาเนื้อหาของวิชาต่างๆ มาหลอมรวมเข้าด้ว ยกันทาให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชา
หมดไป เช่นเดียวกัน การเรียนการสอนที่ดาเนินการด้วยวิธีบูรณาการเราเรียกว่า การจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ (Integrated Instruction) คือเน้นที่องค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้
ของแต่ละรายวิชา และเน้นที่การเรียนของผู้เรียนเป็ นสาคัญยิ่งกว่าการบอกเนื้อหาของครู (สุวิทย์
มูลคา และคณะ: 2543)
การจัดการเรีย นการสอนแบบหน่วยเป็นการบูรณาการหลักสูตรประเภทหนึ่งที่เรียกว่า
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบหน่วยมีคุณลักษณะสาคัญคือการ
ตั้งหัว เรื่องที่ น่าสนใจขึ้นมา แล้ ว นาความรู้จ ากวิชาการต่ างๆ มาโยงสัมพัน ธ์กั บ หัว เรื่องนั้นเพื่ อ
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ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความแตกต่างที่สาคัญที่จาแนกการจัดการเรียนการ
สอนออกจากหลั ก สู ตรก็ คือ การเรีย นการสอนเน้น บูรณาการที่ร ะดับ เนื้อหาวิช าเฉพาะส่วนที่
เกี่ ยวพั นกั น แต่หลั ก สูตรเน้นบู รณาการที่รายวิชาโดยตรงก่อนที่จะไปแยกก าหนดเป็นเรื่องที่จะ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
หลั ก สู ต รแบบบู ร ณาการ (Integrated Curricula) เป็ น หลัก สู ตรที่น าเอาศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ ที่มคี วามสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัด
หลักสูตรและจัดการเรียน ทาให้เอกลักษณ์ของแต่ละรายวิชาหมดไป เกิดเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของ
หลักสูตรโดยรวม ทาให้เกิดความรู้ที่มคี วามหมาย มีความหลากหลายและสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Instruction) เน้นที่องค์รวมของ
เนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชาและเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญยิ่งกว่าการ
บอกเนื้อหาของครู
ลักษณะสาคัญของการบูรณาการ
ผลการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการถ้าสามารถดาเนินได้
อย่างสมบูรณ์แล้วก็ควรจะมีลักษณะโดยรวมดังต่อไปนี้ (ธารง บัวศรี: 2532)
1. เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพราะในปัจจุบันนี้ปริมาณ
ของความรู้มีมากขึ้นเป็นทวีคูณ รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็นลาดับการเรียนการสอนด้วย
วิธีการเดิม อาทิ การบอกเล่า การบรรยาย และการท่องจาอาจจะไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการ
เรี ย นรู้ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ผู้ เ รี ย นควรจะเป็น ผู้ ส ารวจความสนใจของตนเองว่ า ในองค์ค วามรู้
หลายหลากนั้น อะไรคือสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง ตนควรแสวงหาความรู้เพื่อตอบสนองความ
สนใจเหล่านั้นได้อย่างไร เพียงใด ด้วยกระบวนการเช่นไร ซึ่งแน่นอนว่า กระบวนการเรียนการสอน
ลักษณะนีย้ ่อมขึน้ อยู่กับความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Differences)ไม่ใช่น้อย
2. เป็ น การบู ร ณาการระหว่ า งพั ฒ นาการความรู้ แ ละพั ฒ นาการทางจิ ต ใจ นั่ น คื อ ให้
ความสาคัญแก่ จิตพิสัย คือ เจตคติ ค่านิยม ความสนใจ และสุนทรียภาพ แก่ผู้เรียนในการแสวงหา
ความรูด้ ้วย ไม่ใช่เน้นแต่เพียงองค์ความรู้หรือพุทธิพิสัยแต่เพียงอย่างเดียว อันที่จริงการทาให้ผู้เรียน
เกิดความซาบซึง้ ขึ้นเสียก่อนที่จะได้ลงมือศึกษานั้น นับได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญยิ่งสาหรับจูงใจ
ให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนทั้งแก่ผสู้ อนและผูเ้ รียน
3. บู ร ณาการระหว่ า งความรู้ แ ละการกระท าในข้ อ นี้ ก็ มี นั ย แห่ ง ความส าคั ญ และ
ความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อสองเพียงแต่เปลี่ยนจิตพิสัยเป็นทักษะพิสัยเท่านั้น
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4. บูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนในโรงเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจาวันของผู้เรียน คือ
การตระหนักถึงความสาคัญแห่งคุณภาพชีวิตของผู้เรียนว่าเมื่อได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรแล้ว สิ่งที่เรียนที่สอนในห้องเรียนจะต้องมีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิตของผู้เรียน
อย่างแท้จริง
5. บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ เพื่อให้เกิด ความรู้ เจตคติและการกระทาที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและความสนใจของผู้เ รียนอย่างแท้จริง ตอบสนองต่อคุณค่าในการดารงชีวิตของ
ผู้เรียนแต่ละคน การบูรณาการความรู้ของวิชาต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองความต้องการหรือ
เพื่ อ ตอบปั ญ หาที่ ผู้ เ รี ย นสนใจจึ ง เป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ ที่ ค วรจะกระท าในขั้ น ตอนของบู ร ณาการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง
ประเภทของการบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน
เราสามารถบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนได้เป็นสองแบบ (สุวิทย์ มูลคา อ้าง
ถึง UNESCO – UNEP, 1994: 51)
1. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
เป็นการสร้างหัวเรื่อง (Theme) ขึน้ มาแล้วนาเนื้อหาจากวิชาต่างๆ มาโยงสัมพันธ์กับหัว
เรื่ อ งนั้ น ซึ่ ง บางครั้ ง ก็ อ าจเรี ย กวิ ธี บู ร ณาการแบบนี้ ไ ด้ ว่ า สหวิ ท ยาการแบบมี หั ว ข้ อ (Themetic
Interdisciplinary Studies) หรือบูรณาการที่เน้นการนาไปใช้เป็นหลัก (Application – First Approach)
การกาหนดหัวเรื่อง (Theme) ได้แก่ การสร้างหัวเรื่องโดยมีหลักในการกาหนดหัวเรื่องดังนี้
1. เป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ และมีโอกาสได้เลือกเรียน
2. เป็นเรื่องที่สามารถโยงความสัมพันธ์ได้หลายวิชาหรือหลายกลุ่มประสบการณ์
3. เป็ น เรื่ อ งที่ นั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ เ ดิ ม อยู่ แ ล้ ว และสอดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง และมี
ความหมายต่อผู้เรียน
4. เป็นเรื่องที่มีแหล่งความรู้ให้ผู้เ รียนรู้ไ ด้ศึกษาค้นคิดอย่างหลากหลาย และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่นกับความรูท้ ี่เป็นสากล
5. เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน
รอบด้านและทันสมัย และน่าสนใจให้ผเู้ รียนอยากรู้ อยากเรียน
2. การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
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เป็นการนาเรื่องที่ต้องการจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สอดแทรก (Infusion) ไว้ในวิชาต่างๆ
หรือบูรณาการเน้นเนื้อหาของวิชาเป็นแกนแล้วนาสิ่งที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนเกิดไปสอดแทรกใน
วิชาแกนดังกล่าวซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะเรียกวิธีบูรณาการแบบนี้ได้ว่า การบูรณาการที่เน้นเนื้อหา
รายวิชาเป็นหลัก (Discipline First Approach)
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการสอน
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ
: 25 ธันวาคม พ.ศ.2558
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
ดร.ชมภูนุช หุน่ นาค
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
08-6995-5261
E-mail Address
chompoonuch7229@gmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการสอน แบบ Taxonomy Learning
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การสอนเน้นให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีของวิชานั้ นๆ
เพื่อเป็นรากฐานที่สาคัญให้ผู้เรียนได้พัฒนาสู่การรู้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง (learn how to learn) และรู้
วิธีคิด (learn to think) พัฒนาศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ รวมถึงสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้ ตลอดจนนาความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้จริง โดยการเรียนการสอนเน้นพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 3 ด้านหลัก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ด้านพุทธิพสิ ัย (Cognitive Domain) สติปัญญา ความคิด ความสามารถในการคิด
เรื่องราวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) ความรู้ (knowledge) กล่าวคือ ความสามารถในการจดจาข้อเท็จจริง แนวคิด
และหลักการ และนาความรู้จากความทรงจามาใช้ในการบอกความหมายของคานิยาม ข้อเท็จจริง
รายการข้อมูล หรือการที่ผู้เรียนสามารถท่องจา หรือนาข้อมูลจากความทรงจามาใช้ได้ เช่น ในการ
เรียนการสอนมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้โต้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นที่ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษา
จาแนวคิด ทฤษฎี รัฐประศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง แม่นยาหรือไม่ ซึ่งคาถามเหล่านั้นมี
คาตอบที่แน่นอน ถามเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง คาจากัดความ นิยามต่างๆ หรือการยกตัวอย่าง
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สถานการณ์ สภาพปั ญ หา และรู ป แบบการบริ ห ารที่ เ กิ ด ขึ้ น จากนั้ น ถามว่ า รู ป แบบดั ง กล่ า ว
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีใด เพราะเหตุใดจงอธิบาย เป็นต้น
2) ความเข้าใจ (comprehension) เป็นความสามารถบ่งบอกใจความสาคัญของ
เรื่องราวโดยการแปลความหลัก ตีความ สรุปใจความสาคัญได้ในมุมมองของผู้เรียนเอง หรือเรียกได้
ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างความหมายจากสื่อความเรียงและสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง โดยการตีความ การ
ยกตัวอย่าง การแยกแยะ การสรุป การอนุมาน การเปรียบเทียบ และการอธิบาย ซึ่งในระหว่างการ
สอนจะมี ค าถามให้ นั ก ศึ ก ษาได้ อ ภิ ป รายเพื่ อ ทบทวนความรู้ ความจ า ความสามารถในการ
เปรียบเทียบ ตีความจากตัวอย่างที่ยกขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวิจัยเชิง
คุณภาพ ต้องอาศัยการยกตัวอย่าง บริบท สถานการณ์สมมติ และตัวอย่างงานวิจัยให้นักศึกษาร่วม
อภิปราย เพื่อความเข้าใจที่กระจ่างขึ้น และทาให้ผู้สอนรู้ด้วยว่า นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา
หรือไม่
3) การนาความรู้ไปประยุกต์ (application) เป็นความสามารถในการนาหลักการ
กฎเกณฑ์และวิธีดาเนินการต่างๆ ของเรื่องที่ได้รู้มา นาไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ การนา
ความรู้และความเข้าใจที่มีไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ประเด็นหัวข้อรายงานที่ให้นักศึกษาทา
ต้องวัดได้ว่า นักศึกษาสามารถนาแนวคิด ทฤษฎีที่ ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ร่วมกับลักษณะ
องค์การที่ตนทางานอยู่ ซึ่งจากการนาเสนองานของนักศึกษาที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า นักศึกษาเข้าใจ
แนวคิด ทฤษฎี รู้ปัญหา บริบท สภาพปัจจุบันขององค์การ และรู้จักการคิดวิเคราะห์ว่าจะแก้ปัญหา
และพัฒนาองค์การของตนเองอย่างไร โดยการประยุกต์ใช้ความรูท้ ี่ได้เรียนมา
4) การวิเคราะห์ (analysis) คือ การที่ผู้เรียนสามารถย่อยข้อมูล หรือความคิดเป็น
ส่วนๆ และพิจารณาว่าแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องระหว่างกันหรือเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทั้งหมด
หรือจุดประสงค์ทั้งหมดอย่างไร ทั้งนี้ เทคนิคในการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คือ การวาด my mapping เช่น วิชาแนวคิด ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ให้วาด my mapping
ว่าแต่ละยุคมีนักวิชาการคนใด คิดทฤษฎีอะไร ทฤษฎีนั้นมีสาระสาคัญว่าอะไร และทฤษฎียุคหนึ่ง
สัมพันธ์กับยุคอื่นอย่างไร สอดคล้อง หรือแตกต่างกับการบริหารงานในปัจจุบัน เป็นต้น
5) การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็น
เรื่องราวเดียวกันโดยปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นและมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเทคนิคในการสอนในส่วนนี้ จะ
ให้นักศึกษาที่คลิปวีดีโอเกี่ยวกับปัญหาในมิติต่างในประเทศ เช่ น การไม่มีที่ดินทากิน ความยากจน
คนไร้สัญชาติ ความเหลื่อมล้า และความเป็นธรรมในสังคม จากนั้นให้นักศึกษาสังเคราะห์ประเด็น
ปั ญ หาที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ และน าเสนอแนวทางแก้ ปั ญ หาโดยผสมผสานแนวคิ ด ทฤษฎี ที่
หลากหลาย รวมถึงมีการร่วมอภิปราย และซักถามระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน
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6) การประเมินค่า (evaluation) เป็นความสามารถในการวินิจฉัย หรือตัดสินกระทา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป การประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้เกณฑ์ คือ มาตรฐานในการวัดที่กาหนดไว้ โดย
คาถามที่ถามนักศึกษาในชั้นเรียน เน้นให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆ จากข้อมูลหรือสิ่งที่
ได้เรียนมาแล้ว เช่น ให้ออกแบบ วางแผน เปรียบเทียบ และเสนอแนะ เป็นต้น
2. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง ทักษะในการเคลื่อนไหวทางกาย และ
ทักษะในการปฏิบัติทุกแขนง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ความรู้สึกรับรู้ (Perception) คือ ความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัส กระตุ้น
ให้เกิดปฏิกิริยาทางกาย เช่น สังเกต และเข้าใจการแสดงออกทางสีหน้า น้าเสียง ท่าทีจากการฟัง
หรือการสนทนา โดยระหว่างสอนจะมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อปรับรูปแบบการสอน
ให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้
2) ความพร้อมปฏิบัติ (Set) คือความพร้อมในการที่จะลงมือกระทาหรือปฏิบัติ
กิจกรรม ซึ่งหมายถึงความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สามประเด็นหลักของความพร้อมนี้
เองที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของคนในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน โดย
เทคนิคในการสอนจะอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักศึกษาเข้าใจ จากนั้น ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง
เช่น สอนเรื่องการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ หลังจากอธิบายสาระสาคัญแล้ว ให้นักศึกษาจับคู่เป็นผู้
สัมภาษณ์ และผู้ถูกสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยที่กาหนดไว้ ซึ่งทาให้เห็นปฏิกิริยาชัดเจน
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์
3) การตอบสนองที่มีทิศทางตามสภาพ (Guided Response) เป็นขั้นตอนของการ
เรียนรู้ทักษะที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมถึงการลอกเลียนแบบ และการลองผิดลองถูก ทักษะพิสัย
ลักษณะเช่นนีจ้ ะประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดีจาต้องอาศัยการฝึกฝน เช่น การฝึกทาแบบฝึกที่มี
ลักษณะเป็น controlled practices ที่เน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา รูปแบบภาษา หรือ แบบฝึก
การเขียน guided writing เป็นต้น โดยเทคนิคในการสอนที่ใช้ คือ สอนให้นักศึกษาเข้าใจว่าการเขียน
ดุษฎีนิพนธ์ที่ดีเป็นอย่างไร มีตัวอย่างประกอบ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นว่า งานที่นามา
ให้ดูเป็นตัวอย่างนัน้ ดี หรือไม่ดีอย่างไร จากนั้นให้ทดลองฝึกเขียนงานของตนเอง
4) การตอบสนองแบบอัตโนมัติ (Mechanism) การตอบสนองในขั้นนี้ถือเป็นขั้นกลาง
ซึ่งทักษะที่มคี วามซับซ้อนได้รับการฝึกฝนแล้ว และฝึกทาบ่อยจนกลายเป็นนิสัย การตอบสนองทาง
กาย หรือการแสดงออกสมารถทาได้อย่างมีความเชื่อมั่น และแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ จนมี
ความเป็นอัตโนมัติ คือ ตอบสนองได้อย่างถูกต้องและทันที เช่น การสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์
จาลอง หรือสถานการณ์จริงได้ทันท่วงที และอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเทคนิคในการสอนเพื่อ
ฝึก ให้นัก ศึก ษาสามารถตอบสนองแบบอัตโนมัติ คือ การให้นัก ศึก ษาได้แสดงความคิดเห็นเป็น
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ประจา อย่างทั่วถึงทุกคนตลอดระยะเวลาที่สอนในแต่ละครั้ง จนรู้สึกว่าการแสดงความคิดเห็น การ
ตอบคาถามในห้องเป็นเรื่องธรรมดา หรือกระทาจนติดเป็นนิสัย กล่าวคือ ไม่อาย กล้าแสดงออก
กล้าคิด มีปฏิกิรยิ า สีหน้า การแสดงออกที่ส่ือให้เห็นถึงความตัง้ ใจฟังอยู่ตลอดเวลา
5) การตอบสนองอย่างทันท่วงที (Complex Overt Response) คือ การแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นการแสดงทักษะที่ต้องใช้พลังงานเล็กน้อย และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพของการแสดงทักษะจากการแสดงออกที่รวดเร็ว แม่นตรง แสดงให้เห็น
ถึงการประสานทักษะระดับสูงในการแสดงออก ไม่มีความลังเลเป็นการแสดงออกที่เกิดโดยอัตโนมัติ
ซึ่งเทคนิคในการสอน เช่น เมื่อมีการรายงานหน้าห้อง จะตั้งกฎ กติกา ว่าเมื่อเพื่อนนาเสนอเสร็จ คน
ที่นั่งฟังต้องตั้งคาถามถามเพื่อน 3 คาถาม สภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นในห้องเรียน คือ คนนาเสนอมี
การเตรียมตัวล่วงหน้า คนฟังนั่งฟังอย่างตัง้ ใจ เพื่อรอตัง้ คาถามถามคนที่นาเสนอ
3. ด้านจิตพิสัย (affective domain) คือ พฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม ความรู้สึก ความ
ซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม โดยการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน จัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะทาให้พฤติกรรมของผู้เรียน
เปลี่ยนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ได้ เช่น วิชาระเบียบวิธีวิจัยและการใช้สถิต และวิชาแผนที่นาทาง
วิท ยานิพ นธ์ /ดุ ษ ฎีนิพ นธ์ ระหว่า งการสอนจะมีก ารสอดแทรกเรื่ องจริย ธรรมในการวิจัย ความ
ซื่อสัตย์ทางวิชาการ การเรียนจบอย่างสง่างามและมีศักดิ์ศรี หรือวิชาแนวคิด ทฤษฎีรัฐประศาสน
ศาสตร์จะสอดแทรกเรื่องการเป็นผูน้ าองค์การที่ดี คานึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วม ลดความเห็นแก่ตัว
ความโลภลง เป็นต้น
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการสอน
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ
: 25 ธันวาคม พ.ศ.2558
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
ดร.พรชัย นฤดมกุล
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
08-4014-0111
E-mail Address
pnaruedomkul@yahoo.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner-centered, Student-centered หรือ Childcentered)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
เทคนิคการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner-centered, Student-centered หรือ Childcentered) เป็นการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนมายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีหลักการว่า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทางาน มีการ
เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นที่การท่องจาเนือ้ หาเพียงอย่างเดียว
1. ให้นักศึกษาอ่านบทความและค้นคว้าทฤษฎีและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ
และนามาอภิปรายในชั้นเรียน โดยอาจารย์จะฟังและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งสรุป ซึ่งทาให้นักศึกษา
เข้าใจและจดจาเนื้อหาได้มากกว่าที่ผู้สอนจะบรรยายเพียงฝ่ายเดียว สังเกตผลจากการที่อาจารย์ตั้ง
คาถามในการอภิปราย นักศึกษาสามารถใช้ทฤษฎีและเนื้อหาต่างๆ ที่ค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ตอบคาถามได้ค่อนข้างดี
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2. ให้นักศึกษาเขียนบทความเพื่อเป็นคะแนนเก็บโดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่เรียนตามความถนัดและความสนใจ ปรากฏว่านักศึกษาที่เลือกหัวข้อซึ่งตนเองถนัดและสนใจ
จะค้นคว้าและเขียนบทความได้เป็นที่น่าพอใจ แต่นักศึกษาบางคนเลือกหัวข้อที่ตนเองไม่ถนัดแต่สนใจ
ผลปรากฏว่าเขียนบทความได้ไม่ค่อยดี จึงดูเสมือนว่าความถนัดน่าจะเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่
ท าให้ นั ก ศึ ก ษาเขี ย นบทความได้ ดี ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น ประเด็ น ที่ น่ า คิ ด ว่ า นอกจากความสนใจแล้ ว
นักศึกษาควรมีความถนัดในศาสตร์นนั้ ๆ ด้วยจึงจะทางานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
3. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จะให้นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจและมีความถนัด
หรืออาจเป็นหัวข้อที่ไม่ถนัดแต่มีความสนใจและจะนาผลงานไปใช้ในอนาคต ปรากฏว่านักศึกษามี
ความสนใจที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมและตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุด
4. ให้นักศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าเรียนเพื่อมาพูดคุยกันในชั้นเรียน ยกตัวอย่างจากตัวละคร
เช่น หนังเรื่องโอชิน สุดแค้นแสนรัก เพื่อให้นักศึกษามีความตื่นตัวในชั้นเรียนให้นักศึกษาทารายงาน
เดี๋ยวหรือกลุ่มเพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และนานักศึกษาไปดูงานที่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
ตัดสินใจในการลงทุน
จากรายละเอียดที่ได้กล่าวไปข้างต้น ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่จะทาผลงานได้ดีและสนใจการเรียนหากเป็นหัวข้อที่ตนเองมีความถนัด
และสนใจ และ/หรือ จะนาผลงานนั้นไปใช้ในหน้าที่งาน
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการสอน
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ
: 25 ธันวาคม พ.ศ.2558
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
ดร.ภคมน โภคะธีรกุล
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
08-9204-5599
E-mail Address
Pakamon999@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับบัณฑิตศึกษา
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม ได้แก่ การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบแก้ปัญหา แบบใช้
กรณีศกึ ษาแบบตั้งคาถาม แบบใช้การตัดสินใจ
2. เทคนิคการศึกษาเป็นรายบุคคล ได้แก่ แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ประกอบการเรียน เช่น การใช้สิ่งพิมพ์ ตารา
เรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น ปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การอภิปราย การระดมพลัง
สมองกลุ่มแก้ปัญหา กลุ่มติว
5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เช่น การจัดการเรียนการสอน
แบบมีสว่ นร่วมกรณีตัวอย่าง เกมส์ สถานการณ์จาลอง
6. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ได้แก่ ร่วมมือแข่งขันหรือกลุ่มสืบค้น กลุ่มเรียนรูร้ ่วมกันคิด
7. เทคนิ ค การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ ได้ แ ก่ การเรี ย นการสอนแบบแก้ ปั ญ หา
(Problem-Solving)
8. เทคนิ ค การเป็ นผู้ ช่ว ยเหลือ และแหล่ งวิ ท ยาการ ได้ แก่ คอยให้ค าตอบเมื่ อนั ก ศึก ษา
ต้องการความช่วยเหลือทางวิชาการ
12

9. เทคนิคการเป็นผู้ส นับ สนุนและเสริมแรง ได้แก่ ช่วยสนับ สนุนด้านสื่ออุปกรณ์หรือให้
คาแนะนาที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติตนเอง
10. เทคนิคการเป็นผูต้ ิดตามตรวจสอบ ไดแก่ คอยตรวจสอบงานที่นักศึกษาผลิตขึ้น
โดยเฉพาะด้านความถูกต้อง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในด้านการเรียนการสอน
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการสอน
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ
: 25 ธันวาคม พ.ศ.2558
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
08-2643-0688
E-mail Address
ajarn_wal@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning : What, Why and How?
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A

The Cone of Learning
14

ในอดีตที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนมักจะเป็นรูปแบบ Passive Learning หมายถึงครู
อาจารย์ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ตั้งแต่การออกแบบรายวิชา รูปแบบการสอน โดยไม่ได้ทา
การวิเคราะห์ผู้เรียนในด้านของความแตกต่าง ความถนัดและพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนซึ่งจาก The
Cone Of Learning (แผนภาพ) พบว่า นักเรียน/นักศึกษา ได้ความรู้หรือผลจากการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Teacher Center คือ 10% จากการอ่าน, 20% จากการได้ยิน และ 30% จากการเห็น และ
50% จากการที่เห็นและได้ยิน
แต่ถ้าเป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ ครู - อาจารย์จะ
เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นคุณอานวย (Facilitator) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีการวาง
แผนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์แต่อาจจะบอกเป้าหมาย แล้วให้ผู้ เรียนคิด
วิธีที่จะทาให้สิ่งนั้นสาเร็จ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า Active Learning ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ
จดจำผลกำรเรียนรู้ได้คงทน และนำนกว่า Passive Learning และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทางานของสมอง โดยการเรีย นรู้อย่างมีส่วนร่วม
การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการปฏิบัติ สามารถก่อให้เกิด Long Term
Memory แก่ผู้เรียน
ปริมาณของข้อมูลที่ผู้เรียนได้รับจากการการเรียนการสอนแบบ Passive Learning หลัง 10
นำที ผ่ำนมำ (Thomas, 1972) ด้วยเหตุผลทางจิตวิทยา การบรรยายเพียงอย่างเดียวมีประสิทธิภาพ
สาหรับ 50 นาที ถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ถ้าไม่ต้องการใช้วิธีสอนอื่นแทนการบรรยาย ผู้สอนจาเป็นต้อง
ผนวกวิธีการสอนแบบอื่นหรือเทคนิคการสอนอื่นเข้าร่วมด้วย
ลักษณะที่สาคัญของ Active Learning
Bonwell (n.d.) ให้ลักษณะที่สาคัญของ Active Learning ไว้ดังนี้
1. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมมากขึ้นกว่าการนั่งฟังอยู่เฉยๆ
2. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม (เช่น การอ่าน การพูด การเขียน)
3. การถ่ายทอดข้อมูลมีความสาคัญน้อยกว่าการพัฒนาทักษะของผู้เรียน
4. เน้นความสาคัญในการสารวจทัศนะคติ และค่านิยมของผูเ้ รียนให้มากขึ้น
5. เพิ่มแรงจูงใจให้กับผูเ้ รียนมากขึ้น (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับผูเ้ รียนที่เป็นผู้ใหญ่)
6. ผูเ้ รียนสามารถได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feeกback) ทันทีจากผู้สอน
7. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการคิดขั้นสูง (การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล)
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การที่ จะให้ผู้เ รีย นมีส่ ว นร่ว มในกระบวนการเรีย นรู้อย่างชัดเจนนั้น ในที่นี้ก าหนดกรอบ
แนวคิดการจัดการเรียนเรียนครอบคลุม Active Learning เป็นลาดับต่อเนื่องจาก Simple Tasks ที่
ปลายด้านหนึ่ง ไปยังปลายอีกด้านหนึ่งที่เป็น Complex tasks โดย Simple tasks มีระยะเวลำที่สั้น
และค่อนข้ำงจะไม่มโี ครงสร้ำงในขณะที่ Complex tasks มีระยะเวลานาน บางครั้งอาจเป็นเวลาเรียน
ทั้งหมดในครั้งนั้นหรืออาจต่อเนื่องออกไป และมีการวางแผนอย่างระมัดระวังและมีโครงสร้างชัดเจน
การจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในด้านใดนั้นไม่สาคัญเท่ากับให้ถือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
และต้องพิจารณาความพร้อมและปัจจัยต่างๆ ด้วย simple tasks complex tasks The pause
procedure Cooperative Learning หยุดอย่างเหมาะสมทากิจกรรม 2 นาที The Jigsaw strategy
ทุกๆ 13-18 นำที ของ Lecture
อุปสรรคขัดขวางการใช้
1. อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น Active Learning
อุปสรรคที่ขัดขวางการใช้ Active Learning มี 2 ชุด ได้แก่ 1) อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
และ 2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ Active Learning
1. อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
1. ผูส้ อนไม่สามารถสอนให้ครอบคลุมเนือ้ หาจานวนมากในช่วงเวลาที่มอี ยู่ได้
2. Active Learning ใช้เวลาเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอนมากเกินไป
3. ชั้นเรียนขนาดใหญ่ ทายากต่อการนา ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ ออกมาใช้
4. ผูส้ อนส่วนใหญ่คิดว่าตนเองเป็นผู้สอนแบบบรรยายได้ดี
5. การขาดแคลนวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จาเป็นในการสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active
Learning
6. ผูเ้ รียนต่อต้านการเรียนการสอนที่ไม่ใช่วธิ ีบรรยาย
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์
2.1 มีความเสี่ยงที่ผเู้ รียนจะไม่:
 มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขัน
 เรียนรู้เนื้อหาตามหลักสูตรอย่างเพียงพอ
 ใช้ทักษะการคิดขัน้ สูง
 สนุกเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์
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2.2 มีความเสี่ยงที่ผสู้ อนจะไม่:
 รู้สกึ ว่าได้ควบคุมชัน้ เรียน
 รู้สกึ มั่นใจในตัวเอง
 มีทักษะที่จาเป็นในการใช้ Active Learning
 เป็นคนที่ผู้อ่นื เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ได้รับการยอมรับ
การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning
หลังจากที่ผู้สอนตัดสินใจใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ความท้า
ทายจะตามมาคือเลือกกลยุทธ์การสอนแบบใด รูปแบบการสอนแบบใด หรือแนวคิดใดใน
การออกแบบการเรียนการสอน สิ่งที่ควรมานามาพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือก
กิจกรรมการเรียนการสอนมีดังนี้
 วัตถุประสงค์รายวิชา
 ลักษณะส่วนบุคคลของผูส้ อน
 ระดับความเสี่ยงของกิจกรรม
 การรับรู้บทบาท
 ประสบการณ์ของผู้เรียน
Interactive Lectures เป็นการเรียนการสอนที่สอดแทรกกลยุทธ์ Active Learning ที่มี
ความเสี่ ย งต่ าได้ ผ ลสู ง เป็ น ทางเลื อ กที่ แ ตกต่ า งจากการสอนแบบบรรยายธรรมดา
Interactive Lectures ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การบรรยายไม่ยาวนักของผู้สอน และหยุด
บรรยายเพื่อการให้โอกาสผูเ้ รียนได้คิดและให้การตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างการบรรยายแบบเดิมกับ Interactive Lectures
Traditional Interactive Lectures
Interactive Lectures
ผูส้ อนพูด ผูเ้ รียนฟังด้วยการรบกวนน้อย
ผูส้ อนพูดโดยมีการหยุดเป็นระยะๆ สาหรับ
ที่สุด
กิจกรรมที่มีโครงสร้าง
ความตัง้ ใจเรียนของผูฟ้ ังจะลดลงหลัง 10 - ในขณะที่ความตั้งใจของผู้เรียนจางหายไป
15 นาที
ผูส้ อนจะให้ผู้เรียนทากิจกรรมสั้นๆ ที่มี
โครงสร้างภายในชั้นเรียน
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ความแตกต่างระหว่างการบรรยายแบบเดิมกับ Interactive Lectures
Traditional Interactive Lectures
Interactive Lectures
คาถามของผู้สอนส่วนใหญ่เป็นคาถามไม่
คาถามของผู้สอนเป็นคาถามที่ต้องการการ
ต้องการคาตอบ
ตอบสนอง
การตอบสนองของผูเ้ รียนสาหรับคาถาม
การตอบสนองของผูเ้ รียนสาหรับคาถามของ
ของผู้สอนโดยทั่วไปจะเป็นการยกมือ
ผูส้ อนจะใช้ Clicker หรือกระดำษคำตอบ
การพูดคุยของผูเ้ รียนจะไม่ได้รับการ
การพูดคุยของผูเ้ รียนจะได้รับการสนับสนุน
สนับสนุน
ผูเ้ รียนฟังและจดบันทึกอย่างเป็นอิสระ
ผูเ้ รียนมักจะทางานร่วมกับเพื่อนหรือร่วมกับ
กลุ่ม
ความเข้าใจของผูเ้ รียนในระหว่างบรรยาย ความเข้าใจของผูเ้ รียนในระหว่างบรรยาย
ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจน
ได้รับการประเมิน ( assess) โดยตรง
โอกาสที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เรียน โอกาสที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้เรียนทา
ไม่ได้ทาเป็นประจาในระหว่างการบรรยาย เป็นระยะในการบรรยาย
ผูเ้ รียนที่ขาดเรียนบ่อยมีคอ่ นข้างสูง
มีอัตราการเข้าเรียนสูง
ตัวอย่างวิธีการสอนและเทคนิคการสอนแบบ Active Learning
1. Active Reading
2. Brainstorming
3. Agree & Disagree Statement
4. Carousel
5. Concept Map
6. Gallery Walk
7. Jigsaw
8. Problem/Project -Based Learning หรือ Case Study
9. Role Playing
10. Think - Pair - Share
11. Predict - Observe -Explain
12. Clarification Pause
13. Card Sorts
14. Chain Note
15. Students' Reflection
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ประเด็นความรู้
: ด้านการเรียนการสอน
หัวข้อการจัดการความรู้
: เทคนิคการสอน
วันเดือนปีท่ดี าเนินการ
: 25 ธันวาคม พ.ศ.2558
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
ดร.สุภาพร เพ่งพิศ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
08-1751-7884
E-mail Address
ajn.supaporn@hotmail.com
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C
เทคนิคการสอนแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning : PBL)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
การเรีย นรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) มีการพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดยคณะวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (Faculty of Health Sciences) ของมหาวิทยาลัย McMaster ที่ประเทศแคนาดา ได้นามาใช้ใน
กระบวนการติว (tutorial process) ให้กับนักศึกษาแพทย์ฝึกหัด และได้นามาใช้ที่มหาวิทยาลัย Case
Western Reserve ได้นามาใช้เป็นแห่งแรก และได้ตั้ง ห้องทดลองรูปแบบการสอนใหม่ๆ รูปแบบการ
สอนที่มหาวิทยาลัย Case Western Reserve พัฒนาขึ้นมานั้นได้กลายเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา
และบัณฑิตวิทยาลัย (John Dewey, 1959 )
John Dewey นักศึกษาของอเมริกัน ให้คาแนะนาว่าผู้เรียนควรจะนาเสนอปัญหาในชีวิต
จริง และช่วยในการค้นหาคาตอบโดยการค้นพบข้อมูลในการแก้ปัญหาของผู้เรียนเอง และเริ่มการ
ใช้ใหม่อีกครั้ง ในปี ค.ศ.1960 ในรูปแบบการสอนแบบใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
ผลงานของ Bruner และ Piaget วิธีการเรียนรู้ที่ปัญหาเป็นหลักเป็นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนใช้เทคนิคกระบวนการแก้ปัญหาแบบกลุ่มและการเรียนเป็นรายบุคคล และ ในปี ค.ศ.1971
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Haward Barrow เป็นผู้นาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมาใช้กับนักศึกษาแพทย์เป็นครั้งแรกที่
มหาวิทยาลัย Mc Master ประเทศแคนาดา เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้รับความรู้แบบบูรณาการ
สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวกับผูป้ ่วย
สาหรับประเทศไทยได้มีการนาแนวความคิดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักมาใช้ครั้ง
แรกใน หลั ก สู ต รแพทยศาสตร์ ที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ ปี พ.ศ.2531 และมี ก ารน าไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ของสถาบั น การศึ ก ษาใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอื่ น และมหาวิ ท ยาลั ย อี ก หลายแห่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม ได้ น าไปทดลองใช้ ด้ ว ย เช่ น
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น มหาวิท ยาลัย มหิ ดล มหาวิท ยาลัย สงขลา
นครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใช้รูปแบบของ PBL นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มี
การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ โดยให้ มี ก ารจั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรมที่ ใ ห้ ก ารฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกต์ความรู้ มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ จากสาระความรู้ต่างๆ อย่างได้สัดส่วนที่เ หมาะสม
สมดุลกัน
ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก มีผใู้ ห้ความหมายไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็นหลัก หมายถึง วิธีการเรียนรู้ที่ใช้คาถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิ ด
วิ เ คราะห์ แสวงหา และบู ร ณาการความรู้ ใ หม่ ใ ห้ เ หมาะกั บ สภาพจริ ง โดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี พื้ น
ฐานความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อน (Barrow, 2000) และยังมีนักวิชาการให้ความหมายว่า การเรียนแบบ
การใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นวิธีการสอนที่ใช้ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการจะใฝ่หาความรู้
เพื่อแก้ปัญหา โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหา และรู้จักทางานร่วมกันเป็นทีม
ภายในกลุ่มผู้เรียน
สรุปได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก หมายถึง การจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเกิด
บรรยากาศการแสวงหาความรู้ การกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ลาดับความสาคัญ และการสืบ
ค้นหาจากข้อมูลที่อ้างอิงได้ ตลอดจนระบบการระดมความคิด การทางานเป็นทีม เพื่อให้สามารถ
แก้ ปั ญ หาได้อ ย่า งเป็น รูป ธรรม โดยมี ป ระสิ ท ธิ ผลเป็ นการนาเสนอในกลุ่ม และในชั้ นเรีย น จาก
รายงานสรุปการเรียนรูข้ องผู้เรียน และการสังเกตการของผู้สอน ได้อย่างเป็นระบบ
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ลักษณะสาคัญของการเรียนรู้แบบ PBL
1. ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง (student-centered learning)
2. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ
3. ผู้สอนทาหน้าที่ เป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) หรือ เป็นผู้แนะนา (guide)
4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้
5. ลักษณะของปัญหาที่นามาใช้ ต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวธิ ีแก้ไขปัญหาได้
อย่างหลากหลาย อาจมีคาตอบได้หลายคาตอบ
6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง (self-directed learning)
7. การประเมินผล ใช้การประเมินจากสถานการณ์จริง (authentic assessment) จาก
ความสามารถในการปฏิบัติของผู้เรียนในขณะทากิจกรรมเรียนรู้ (Learning process) และพิจารณา
จากผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ (Learning product)
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL)
จากศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ PBL เป็นการออกแบบขั้นตอน
จากการเรียนรู้ ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยเริ่มจากรูปแบบพื้นฐาน
7 ขั้นตอนหลัก แล้วมีการปรับขยายขึ้นตอนกิจกรรมถึง 11 ขั้นตอน ในที่ นี้ขอเสนอการเรียนรู้ PBL
แบบ 9 ขั้นตอน ซึ่งมีความเหมาะสมกับระดับของผู้เรียนและลักษณะการจัดการเรียนการสอนตาม
เนือ้ หา ไว้ดังนี้
1. ศึกษาสถานการณ์โดยละเอียด ทาความเข้าใจกับความหมาย สถานการณ์ โดยอาศัย
ความรูพ้ ืน้ ฐาน จากเอกสาร และตารา ในการพิจารณา
2. นิยามปัญหา หรือระบุสถานการณ์ โดยการระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม
3. วิเคราะห์ปัญหา/สถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
4. ตั้งสมมติฐาน โดยพยายามตัง้ สมมติฐานให้ครอบคลุมกับปัญหา
5. จัดลาดับความสาคัญของสมมติฐาน พิจารณาข้อยุติสาหรับสมมติฐานที่ตั้งขึ้น
6. กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้จากสมมติฐาน
7. ศึกษาค้นคว้าความรูเ้ พิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น เอกสาร ตารา ผู้เชี่ยวชาญ
21

8. วิเคราะห์ค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติมจากภายกลุ่ม เช่น เอกสาร ตารา ผูเ้ ชี่ยวชาญ
9. สรุปการเรียนรู้หลักการ และแนวคิดจากการแก้ปัญหาโดยนาความรู้มาเสนอต่อสมาชิก
การดาเนินการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรีย นรู้แ บบใช้ปัญ หาเป็นฐาน เป็ นกระบวนการกระตุ้นให้ ผู้เ รีย น ค้นคว้า ตั้งปัญ หา
หาสาเหตุ และแนวทางในการแก้ ไ ขปัญ หาอย่างเป็นระบบ ตามเหตุผล และสามารถอธิบ ายถึง
ปัญหาได้ นามาใช้ในวิชาบัญชีการเงิน โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
การดาเนินการจัดการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning : PBL)
ขั้นตอน
1

รายละเอียด

ภาคปฏิบัติ/ในชั้นเรียน

ศึ ก ษาสถานการณ์ โ ดยละเอี ย ด ท า * แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย/จั ด กลุ่ ม แนะน าสมาชิ ก
ความเข้าใจกับความหมายสถานการณ์ อาจารย์ ร่ ว มสนั บ สนุ น กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การ
โดยอาศัยความรู้พื้นฐาน จากเอกสาร สร้างบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ภายใน
และตาราในการพิจารณา

กลุ่ม
* ให้นักศึกษาอ่านประเด็นปัญหา และศึกษา
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจาก เอกสาร
ตารา และอ้างอิงต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลเสริม
สาหรับอ้างอิง
* อธิบายความรูพ้ ืน้ ฐาน เน้นกระบวนการคิด
อย่างมีระบบอย่างเป็นเหตุผล

2

นิ ย ามปั ญ หา หรื อ ระบุ ส ถานการณ์ * กาหนดวัตถุประสงค์
โดยการระดมความคิดเห็นจากสมาชิก * ศึกษาปัญหา ขยายรายละเอียดของปัญหา
ในกลุ่ม

ให้ชัดเจน โดยระบุนิยาม และสถานการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาร่วมกัน
* ให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม แสดงข้ อ คิ ด เห็ น เพื่ อ
นาไปสู่ก ารโจทย์ ปัญ หาให้ ชัดเจน โดยการ
ถามตอบภายในกลุ่ม
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ขั้นตอน
3

รายละเอียด

ภาคปฏิบัติ/ในชั้นเรียน

วิ เ คราะห์ ปั ญ หา/สถานการณ์ โดย * น าปั ญ หาที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ ม ก าหนดเป็ น ข้ อ ๆ
แสวงหาความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

และวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ครบทุก
ข้อกาหนด
* วิเคราะห์ประเด็นความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหา
โดยการสื บ ค้ น หาแหล่ ง อ้ า งอิ ง วิ ธี ก าร
ทางเลือกต่างๆ อย่างมีเหตุผลเป็นที่ยอมรับ
ได้ในกลุ่ม

4

ตั้ ง ส ม ม ติ ฐ า น โ ด ย พ ย า ย า ม * ตัง้ สมมติฐาน เป็นข้อๆ ให้ครอบคลุมถึง
ตั้งสมมติฐานให้ครอบคลุมกับปัญหา

ปัญหา

โดยการระดมความคิด ถึงความ

เป็นไปได้ หรือการคาดการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไว้
เป็ น ข้ อ ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาและการ
วิเคราะห์ปัญหา
5

จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของสมมติ ฐ าน * จัดลาดับความสาคัญก่อนหลัง หรือความ
พิ จ ารณาข้ อ ยุ ติ ส าหรั บ สมมติ ฐ านที่ เร่ ง ด่ ว นของปั ญ หา หรื อ ล าดั บ การเริ่ ม ต้ น
ตั้งขึน้

ของปั ญ หา เพื่ อ หาแนวทางการแก้ ปั ญ หา
อย่างเป็นขั้นตอน และหาข้อยุติโ ดยการหา
เหตุ ผ ล หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง จากแหล่ ง ข้ อ มู ล
ต่างๆ ที่เชื่อถือได้

6

กาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้จาก * ก าหนดวัตถุ ป ระสงค์จากการเรีย นรู้จาก
สมมติฐาน

ปั ญ หา และสมมติ ฐ านที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น ระดม
ความคิด พร้อมทั้งมีการประเมินการเรีย นรู้
จากภายในกลุ่ม โดยการพูดคุยในสิ่งที่ได้รับ
จากการสมมติฐาน และปัญหา
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ขั้นตอน
7

รายละเอียด

ภาคปฏิบัติ/ในชั้นเรียน

ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม จาก * ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน ค้นคว้า จากการ
ภายนอกกลุ่ ม เช่ น เอกสาร ต ารา ทบทวนวรรณกรรม จากเอกสาร งานวิจัยที่
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

8

เกี่ยวข้อง

วิเคราะห์ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจาก * ให้ น าความรู้ ที่ ค้ น พบมาวิ เ คราะห์ เพื่ อ
ภา ย ใ นก ลุ่ ม เช่ น เอ ก ส า ร ต า ร า นามาใช้ในการแก้ปัญหา และนามาสนับสนุน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ในแต่ละประเด็นปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

9

สรุ ป การเรี ย นรู้ ห ลั ก การ และแนวคิ ด * คั ด เลื อ กผู้ น าเสนอ ในการสรุ ป ประเด็ น
จากการแก้ ปั ญ หาโดยน าความรู้ ม า ปั ญ หา วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ สมมติ ฐ าน
เสนอต่อสมาชิก

ข้ อ สรุ ป วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ากการเรี ย นรู้
เอกสารหลักฐานอ้างอิงในการแก้ปัญหา ต่อ
สมาชิก
* จัดเวลาที่ในการนาเสนอ โดยใช้สื่อต่างๆ
เช่ น แผนภาพ สรุ ป ประเด็ น การน าเสนอ
PowerPoint flip chart เป็นต้น
* รวมรวมเอกสารในการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ในรูปแบบรายงานที่
สมบูรณ์ เสนอต่ออาจารย์ผู้สอน
* อาจารย์ผู้สอนสรุปการเรียนรู้ทางเนื้อหา
และกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนให้
ผูเ้ รียนได้เข้าใจถึงกระบวนการ
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การประเมินการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์ของผู้สอน
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning : PBL)
ข้อ

รายละเอียการการประเมิน

1

สามารถเข้าใจสถานการณ์ ความหมาย โดยอาศัยความรูพ้ ืน้ ฐาน

5

คะแนน
4 3 2 1

จากเอกสาร และตาราในการพิจารณาได้
2
3
4
5
6
7

สามารถกาหนดนิยามปัญหา หรือระบุสถานการณ์โดยการระดม
ความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่มได้
สามารถวิเคราะห์ปัญหา/สถานการณ์ โดยแสวงหาความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล ได้
สามารถตั้งสมมติฐานให้ครอบคลุมกับปัญหาได้
สามารถจัดลาดับความสาคัญของสมมติฐาน พิจารณาข้อยุติ
สาหรับสมมติฐานที่ตั้งขึ้นได้
สามารถกาหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้จากสมมติฐานได้
สามารถศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากภายนอกกลุ่ม เช่น
เอกสาร ตารา ผู้เชี่ยวชาญได้

8
9
10

สามารถวิเคราะห์ค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติมจากภายกลุ่ม เช่น
เอกสาร ตารา ผู้เชี่ยวชาญได้
สามารถสรุปการเรียนรู้ หลักการ และแนวคิดจากการแก้ปัญหา
โดยนาความรู้มาเสนอต่อสมาชิกได้
การจัดทารายงานสรุปผลจากการเรียนรู้แบบ PBL และการ
ทางานเป็นทีมได้
รวม
รวมคะแนนทั้งหมดหารด้วย 5

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินโดยมีคะแนนเต็ม 10 คะแนนจาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
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1. ความสาคัญของเนื้อหา ต้องมีความสอดคล้องกับปัญหา เนื้อหา สถานการณ์ที่สามารถ
นาไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง
2. คุณภาพของประเด็นปัญหา มีการระดมความคิดและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลัก สูตรที่ดาเนินการจัดการเรีย นการสอน และเป็นปัญ หาที่น่าสนใจ มีความทันสมัย สามารถ
เชื่อมโยงความรู้กับข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามาได้อย่างเหมาะสม
3. กระบวนการกลุ่มของผู้เรียน มีการแบ่งบทบาทสมาชิกในกลุ่ม มีการบริหารจัดการ แบ่ง
หน้ า ที่ ถ่ า ยทอดความรู้ แบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ภายในกลุ่ ม ท าให้ ก ารเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผล
4. บทบาทและทัก ษะของอาจารย์ ออกแบบกิจกรรมการเรีย นรู้ ใ ห้เ ป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาวิธีการต่างๆ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นทีม
5. การพัฒนาทักษะต่างๆ ของทั้งผู้สอนและผู้เรียน ให้มีความมั่นใจโดยอาศัยประสบการณ์
จากการสอน การศึกษาข้อมูล ทฤษฏี แนวคิดต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
6. ทรัพ ยากรการเรีย นรู้ เตรีย มความพร้อมให้ผู้ เ รีย นสามารถหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่
สาคัญ หรือจัดหาทรัพยากร การเรียนรู้ที่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่จาเป็นในการค้นหา
ข้อมูล
7. การบริหารจัดการ ประสานงานจัดสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาผู้เรียนจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การพัฒนาผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้น ทาให้ผู้ได้มีการพัฒนา
ต่อยอดความรูใ้ นเนื้อหาวิชา และทักษะต่างๆ ได้ดังนี้
1. ได้ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและสามารถนาไปใช้ได้
2. พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
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การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational Thinking) และนาไปสู่การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving
Thinking) ที่มปี ระสิทธิผล
3. ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองอย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long
learning) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญของบุคคลในศตวรรษที่ 21
4. ผูเ้ รียนสามารถทางานและสื่อสารกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน
6. ความคงอยู่ (retention) ของความรู้มีการจดจากระบวนการต่างๆ จากการปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
Barrows HS. (2000). Problem-Based Learning Applied to Medical Education.Rev Ed. Southern
Illinois University School of Medicine, Springfield, Illinois
Duch BJ.Groh SE,Allen DE. (2001). The power of Problem-Based Learning.Stylus Publishing,
LLC,Virginia,2001
Dewey, John. (1959). Experience and Education. New York: Macmillan Publishing Company.
What is Problem-based learning? http://www.samford. edu/pbl.
Problem-based learning Theory: http://www.usd.edu/knorum/learingpapers/pbl Problem-based
learning Theory: http://www.socserv2. mcmaster.ca/soc/beehive/pbl.htm.
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เทคนิคการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning หรือ RBL)
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดาเนินการ : ACTION/A
ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานนั้น มีผู้เรียกแตกต่างกันไป เช่น การสอน
แบบเน้นการวิจัย การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย การสอนแบบวิจัย การเรียนการสอนที่มี
การวิจัยเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้แบบใช้การวิจั ยเป็นฐาน เป็นต้น เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์
(2539) ได้ให้ความหมายของการสอนแบบเน้นการวิจัยว่า เป็นการนาแนวคิดการวิจัยมาเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนการสอน และผสมผสานวิธีสอนแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าหาความรู้
ด้ว ยตนเอง จากต าราเอกสารสื่ อ ต่า งๆ ค าบอกเล่ า ของอาจารย์ รวมทั้ ง จากผลการวิ จั ย ต่ า งๆ
ตลอดจนทารายงานหรือทาวิจัยได้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้ให้คานิยามของ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มกี ารวิจัยเป็นฐานไว้ว่า เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Learning
Development) ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนรู้ จรัส สุวรรณเวลา (2545) อดีตอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
ชื่อ “การศึก ษาที่มีก ารวิจัย เป็นฐาน” ว่ าการวิจัย นั้นเป็นเครื่องมื ออย่างหนึ่งที่สามารถสร้า ง
คุณลั กษณะหลายอย่างที่ก ารศึก ษาต้องการได้ การวิจัย สามารถปรับ เปลี่ย นบุคคลให้ตั้งอยู่บ น
ฐานข้ อ มู ล และเหตุ ผ ล มีวิ จ ารณญาณ วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ สร้ า งสรรค์ แ ละเกิ ดนวั ต กรรมได้
ขั้นตอนของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงความรู้ การประเมินความเชื่อถือได้ของความรู้ การตีค่า
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ความอิสระทางความคิดและเป็น ตัวของตัวเอง ย่อมนามาใช้เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2547) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้
การวิจัยเป็นฐานไว้ว่า เป็นการสอนเนือ้ หาวิชา เรื่องราว กระบวนการ ทักษะและอื่นๆ โดยใช้รูปแบบ
การสอนชนิดที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เนื้อหา หรือสิ่งต่างๆ ที่ต้องการสอนนั้น โดยอาศัยพื้นฐาน
กระบวนการวิจัย ซึ่งคล้ายคลึงกั บ ความหมายของการสอนที่เ น้นกระบวนการวิจัย (Researchbased Instruction) ที่อาชัญญา รัตนอุบล (2547) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สนับสนุนให้นักเรียนใช้การวิจัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในเรื่องที่ตนสนใจ หรือต้องการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาที่เรียน โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการคิดและ
จัดการหาเหตุผลในการตอบปัญหาตามโจทย์ที่นักเรียนตั้งไว้ โดยการผสมผสานองค์ความรู้แบบ
สหวิทยาการและศึกษาจากสถานการณ์จริง นอกจากนี้ อมรวิชช์ นาครทรรพ (2547) ได้ให้ความหมาย
ของการสอนแบบวิจัย ไว้ว่าเป็นกระบวนการเรีย นการสอนที่เน้นให้ผู้เรีย นเรียนรู้ จากการศึกษา
ค้นคว้าและ ค้นพบข้อเท็จจริงต่างๆ ในเรื่องที่ศกึ ษาด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบเป็นเครื่องมือสาคัญ คาอธิบายนี้จึงสอดคล้องกับความหมายของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้น
กระบวนการวิจัยหรือใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ของทิศนา แขมมณี (2548) ที่
ได้นิยามไว้ว่า เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา
ความรู้ใหม่ หรือค าตอบที่เ ชื่อถือได้ โดยใช้ก ระบวนการสืบ สอบในศาสตร์ที่เ กี่ยวข้องกับ เรื่องที่
ศึกษาวิจัย ในการดาเนินการสืบค้น พิสูจน์ทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
จากคานิยามข้างต้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning
หรือ RBL) จึงหมายถึง การนากระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัยมาเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้
หรือนาเอากระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
กระบวนการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยผู้สอนหรือครูใช้วิ ธีการสอนที่หลากหลายอัน
นาไปสู่การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึน้ กับผูเ้ รียน
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2547) อธิบายลักษณะของการจัดการศึกษาแบบ RBL ว่าประกอบด้วย
หลักการที่ 1 แนวคิดพื้นฐาน เปลี่ยนแนวคิดจากเรียนรู้โดยการฟัง ตอบให้ถูก เป็นการถาม หาคาตอบ
เอง หลักการที่ 2 เป้าหมาย เปลี่ยนเป้าหมายจากการเรียนรู้โดยการจา ทา ใช้ เป็นการคิดค้น
แสวงหา หลักการที่ 3 วิธีสอน เปลี่ยนวิธีสอนจากการเรียนรู้โดยการบรรยาย เป็นการให้คาปรึกษา
และหลักการที่ 4 บทบาทผู้สอน เปลี่ยนบทบาทผู้สอนจากการเป็นผู้ปฏิบัติเอง เป็นการจัดการให้
ผูเ้ รียน
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้การวิจัยเป็นฐาน
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม (2540) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การวิจัยเป็นฐานไว้ 4 รูปแบบ ได้แก่
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย คือ การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทาวิจัยในระดับ
ต่างๆ เช่น การทาการทดลองในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การศึกษารายกรณี (Case Study)
การทาโครงงาน การทาวิจัยเอกสาร การทาวิจัยฉบับจิ๋ว (Baby Research) การทาวิทยานิพนธ์
เป็นต้น
2. การสอนโดยให้ผู้เรียนร่วมทา หรือเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัย (Under Study Concept) ใน
กรณีนี้ ผู้ส อนต้องเตรีย มโครงการวิจัย ไว้รองรับ เพื่อให้ผู้เ รีย นมี โ อกาสได้ท าวิจั ย เช่ น ร่ว มเก็ บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะมีข้อเสียที่ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้กระบวนการทา
วิจัยครบถ้วนทุกขั้นตอน
3. การสอนโดยให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัย เพื่อเรียนรู้องค์ความรู้ หลักการและทฤษฎีที่ใช้ใน
การวิจัยเรื่องนัน้ ๆ วิธีการตั้งโจทย์ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ผลการวิจัย และการนาผลการวิจัยไปใช้
และศึกษาต่อไป ทาให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทาวิจัยมากขึน้
4. การสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้วา่ ทฤษฎีข้อความรู้
ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนในปัจจุบันเป็นอย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างศรัทธาต่อผูส้ อนรวมทั้งทา
ให้ผู้สอนไม่เกิดความเบื่อหน่ายที่ตอ้ งสอนเนื้อหาเดิมๆ ทุกปี
ทิ ศ นา แขมมณี (2548) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวทางในการจั ด การเรี ย นการสอน โดยเน้ น
กระบวนการวิจัยว่ากระบวนการวิจัย คือ วิธีวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัย และผลการวิจัยก็คือผล
ที่ได้มาจากการดาเนินงาน ดังนั้นแนวทางในการใช้การวิจัยในการเรียนการสอน จึงประกอบด้วย
การใช้ผลการวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน การจัดการศึกษาแบบ RBL นั้นมี
รูปแบบการจัดการศึกษาดังนี้
1. RBL ที่ใช้ผลการวิจัยเป็นสาระการเรียนการสอน ประกอบด้วย การเรียนรู้ผลการวิจัย ใช้
ผลการวิจัยประกอบการสอน การเรียนรูจ้ ากการศึกษางานวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัย
2. RBL ที่ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย การเรียนรู้วิช า
วิจัย วิธีท าวิจัย การเรียนรู้จากการท าวิจัย รายงานเชิงวิจัย การเรีย นรู้จากการท าวิจัย ร่วมท า
โครงการวิจัย การเรียนรูจ้ ากการทาวิจัย วิจัยขนาดเล็ก และการเรียนรูจ้ ากการทาวิจัย วิทยานิพนธ์
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ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหาความรู้ หรือข้อเท็จจริง โดยมีจุดมุ่งหมาย
ที่แน่นอน เมื่อนาไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัย จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของปรียนันท์ สิทธิจินดา (2552) ที่กล่าวไว้ว่าการเรียนแบบใช้วิจัยเป็นฐานนี้
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจวิชาที่เรียนมากขึ้น ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชานั้นสูงขึ้น เพราะ
เป็นการเรียนที่ไม่น่าเบื่อ ไม่จาเจ สนุกสนาน ได้เผยศักยภาพของตนเอง แต่ที่สาคัญกว่านั้นคือเป็น
การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ เปลี่ยนมุมมอง ทัศนะของบุคคลให้คิดเป็น มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
แตกต่างจากการเรียนแบบอื่นๆ การเรียนแบบนี้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง คือ เปลี่ยนรูปแบบจาก
Teaching-based เป็น Learning-based เปลี่ยนลักษณะการเรียนจาก Passive เป็น Active เปลี่ยน
จากวิชาเป็นปัญญา นักศึกษาได้เรียนรู้ (Learning) มากกว่าการรู้ (Knowing) และได้เปลี่ยนแปลงตัว
นักศึกษาโดยใช้งานวิจัยเป็นวิถีของการเรียนรู้
อารุง จันทวานิช (2548: 8-10) ได้สรุปประโยชน์ของการจัดเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็น
ฐาน ไว้ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเกิดทักษะการใช้การวิจัย ในการ
แสวงหาความรู้ เรียนรู้ทฤษฎี แนวคิด หลักการและข้อค้นพบที่มีความหมาย มีความเที่ยงตรง รู้จัก
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา การวางแผนการแก้ ปั ญ หา หรื อ การพั ฒ นา เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สรุ ป ผล น า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ผู้เรียนมีโอกาสได้รักการพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills)
ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving and Resolution Skills) ทักษะการบริหารจัดการเวลา (Time
Management Skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ทักษะประมวลผล (Computer Skills)
และทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิต (Life Long Learning Skills)
2. ประโยชน์ตอ่ ครู ทาให้ครูมีการวางแผนทางานในหน้าที่ของตนอย่างเป็นระบบ ได้แก่ วาง
แผนการสอน ออกแบบกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนใช้ก ารวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรีย นรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ประเมินผลการทางานเป็นระยะ โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทาอะไรเมื่อไร
เพราะอะไร และทาให้ทราบผลการกระทาว่าบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร
3. ประโยชน์ต่อวงการการศึกษา ซึ่งผลของการจัดเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน
สามารถนามาเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของครู เกี่ยวกับวิธีการจัดการการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ครูแต่ละคน ซึ่งครูแต่ละคนสามารถจะประยุกต์และนาไปใช้เพื่อพัฒ นาการ
จัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
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สรุปได้ว่าการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการแสวงหา
ความรู้ จนกระทั่งสามารถนาไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ที่มีอยู่รอบตัว และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
หรือเรียกว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เรี ยนจึงต้องเรียนรู้ที่จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยวิธีการของ
ตนเอง การเรียนรู้ที่ตัวเนื้อหาแต่อย่างเดียวจึงไม่ใช่เป้าหมายสาคัญของการเรียนการสอนในยุ ค
ปฏิรูปการศึกษาอีกต่อไป
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สรุปองค์ความรู้ท่ีได้ :
เทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner-centered, Student-centered หรือ
Child-centered) เป็นการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนมายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีหลักการว่า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริง
ของการท างาน มี ก ารเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ เ รี ย นกั บ สั ง คมและการประยุ ก ต์ ใ ช้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมและ
กระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นที่การ
ท่องจาเนื้อหาเพียงอย่างเดียว
เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป็นการนาเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กันมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ที่เน้นองค์รวมของเนื้อหา และเน้นที่การเรียนรู้ของผู้เรียน
เป็นสาคัญ
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เทคนิคการสอนแบบ Taxonomy Learning การสอนเน้นให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีของวิชานั้นๆ เพื่อเป็นรากฐานที่สาคัญให้ผู้เรียนได้พัฒนาสู่
การรู้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง (learn how to learn) และรู้วิธีคิด (learn to think) พัฒนาศักยภาพในการ
คิ ด วิ เ คราะห์ รวมถึ ง สามารถสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเองได้ ตลอดจนน าความรู้ เ หล่ า นั้ น ไป
ประยุกต์ใช้จริง โดยการเรียนการสอนเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning: What, Why and How? คือ ครู - อาจารย์จะ
เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนมาเป็นคุณอานวย (Facilitator) ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และมีการวาง
แผนการสอนเพือ่ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์แต่อาจจะบอกเป้าหมาย แล้วให้ผู้เรียนคิด
วิธีที่จะทาให้สิ่งนั้นสาเร็จ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า Active Learning ทาให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ
จดจาผลการเรียนรู้ได้คงทน และนานกว่า Passive Learning และเทคนิคการสอนแบบ Active
Learning มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทางานของสมอง โดยการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ผู้สอน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการปฏิบัติ สามารถก่อให้เกิด Long
Term Memory แก่ผู้เรียน
เทคนิคการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning:
PBL) หมายถึง การจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเกิดบรรยากาศการแสวงหาความรู้ การกระตุ้นให้เกิด
การคิดวิเคราะห์ ลาดับความสาคัญ และการสืบค้นหาจากข้อมูลที่อ้างอิงได้ ตลอดจนระบบการ
ระดมความคิด การทางานเป็นทีม เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประสิทธิผล
เป็นการนาเสนอในกลุ่มและในชั้นเรียน จากรายงานสรุปการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสังเกตการ
ของผู้สอน ได้อย่างเป็นระบบ
เทคนิคการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning หรือ RBL) เป็น
การช่วยให้ผเู้ รียนได้รจู้ ักวิธีการแสวงหาความรู้ จนกระทั่งสามารถนาไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ที่
มีอยู่รอบตัว และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หรือเรียกว่าเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เรียนจึงต้องเรียนรู้ที่
จะแสวงหาความรู้ได้ด้วยวิธีการของตนเอง การเรียนรู้ที่ตัวเนื้อหาแต่อย่างเดียวจึงไม่ใช่เป้าหมาย
สาคัญของการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษาอีกต่อไป
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