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ค ำน ำ 

 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของ

บุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรูแ้ก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหนว่ยงานใหม้ีความรู้และมีทักษะใน

การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล 

(Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และ

พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

(Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอน วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ 

ห้อง ประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ช้ัน 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของ

บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

วิธีสอนแบบท ำงำนรับผิดชอบร่วมกัน (Co – Operative Learning) 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนนิการ : ACTION/A 

วิธีสอนแบบท ำงำนรับผิดชอบร่วมกันเป็นกำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท ำงำน

ร่วมกันและช่วยเหลือกันในช้ันเรยีน ซึ่งจะสร้ำงบรรยำกำศที่ดใีนชั้นเรียน และยังเพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่

ยอมรับซึ่งกันและกัน นอกจำกนีย้ังเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอีกด้วย เพรำะในช้ันเรียนมีควำม

ร่วมมือ ผูเ้รียนจะได้ฟัง เขียน อ่ำน ทวนควำม อธิบำย และปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนจะเรียนด้วยกำรลง

มือกระท ำ ผู้เรียนที่มีจุดบกพร่องจะได้รับกำรช่วยเหลือจำกเพื่อนในกลุ่ม (อำภรณ์ ใจเที่ยง, 2550; 

สลำวนิ (Slavin), 1987 อ้ำงใน ไสว ฟักขำว, 2544) 

แบ่งนักศึกษำเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และให้แต่ละกลุ่มอ่ำนและวิเครำะห์บทควำม หลังจำกนั้น 

แต่ละกลุ่มจะน ำเสนอหน้ำช้ันเรียน ผู้สอนจะถำมค ำถำมและให้กลุ่มที่น ำเสนอตอบ หำกกลุ่มที่

น ำเสนอไม่สำมำรถตอบค ำถำมได้ นักศึกษำที่ฟังกำรน ำเสนอสำมำรถช่วยตอบแทนได้ และกลุ่มที่

น ำเสนอจะได้คะแนนในส่วนกำรตอบค ำถำม  

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R 

จำกวิธีกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้นักศึกษำช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช้ัน

เรียน ส่งผลใหม้ีบรรยำกำศที่ดีในกำรเรียนกำรสอน เพิ่มปฏิสัมพันธ์ที่นักศึกษำยอมรับซึ่งกันและ

กัน รวมถึงผลกำรเรียนในภำพรวมดขีึน้ 
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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ ก าหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความส าคัญของ

บุคลากรโดยเฉพาะการพัฒนาความรูแ้ก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหนว่ยงานใหม้ีความรู้และมีทักษะใน

การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้บรรลุตามเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล 

(Tacit Knowledge) อยู่เป็นจ านวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และ

พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 

(Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง เทคนิคการสอน วันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ 

ห้อง ประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ช้ัน 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของ

บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เน้นพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน  

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนนิการ : ACTION/A 

 จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เน้นพัฒนำศักยภำพของผู้เรยีน 3 ด้ำนหลัก ดังนี้  

 1. ด้ำนพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ประกอบด้วย 1) ควำมรู้ (knowledge) เช่น ในกำร

เรียนกำรสอนมีกำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้โต้ตอบ หรือแสดงควำมคิดเห็นที่ชี้ให้เห็นว่ำ 

นักศึกษำจ ำแนวคิด ทฤษฎีรัฐประศำสนศำสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง แม่นย ำหรือไม่ ซึ่ง

ค ำถำมเหล่ำนั้นมีค ำตอบที่แน่นอน ถำมเนื้อหำเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ค ำจ ำกัดควำม นิยำมต่ำง ๆ 

หรือกำรยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ สภำพปัญหำ และรูปแบบกำรบริหำรที่เกิดขึ้น จำกนั้นถำมว่ำ

รูปแบบดังกล่ำว สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีใด เพรำะเหตุใดจงอธิบำย เป็นต้น 2) ควำมเข้ำใจ 

(Comprehension) ในระหว่ำงกำรสอนจะมีค ำถำมให้นักศึกษำได้อภิปรำยเพื่อทบทวนควำมรู้ 

ควำมจ ำ ควำมสำมำรถในกำรเปรียบเทียบ ตีควำมจำกตัวอย่ำงที่ยกขึ้นมำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

เนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ต้องอำศัยกำรยกตัวอย่ำง บริบท สถำนกำรณ์สมมติ 

และตัวอย่ำงงำนวิจัยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย เพื่อควำมเข้ำใจที่กระจ่ำงขึ้น และท ำให้ผู้สอนรู้

ด้วยว่ำ นักศึกษำมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำหรือไม่ 3) กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ (Application) เช่น 

ประเด็นหัวข้อรำยงำนที่ให้นักศึกษำท ำ ต้องวัดได้ว่ำ นักศึกษำสำมำรถน ำแนวคิด ทฤษฎีที่ได้

เรียนไปประยุกต์ใช้ วิเครำะห์ร่วมกับลักษณะองค์กำรที่ตนท ำงำนอยู่ 4) กำรวิเครำะห์ (Analysis) 
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ใช้เทคนิคในกำรสอนเพื่อให้นักศึกษำมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คือ กำรวำด (My 

Mapping) เช่น วิชำแนวคิด ทฤษฎีรัฐประศำสนศำสตร์  ให้วำด (My mapping) ว่ำแต่ยุคมี

นักวิชำกำรคนใด คิดทฤษฎีอะไร ทฤษฎีนั้นมีสำระส ำคัญว่ำอะไร และทฤษฎียุคหนึ่งสัมพันธ์กับ

ยุคอื่นอย่ำงไร และสอดคล้อง หรือแตกต่ำงกับกำรบริหำรงำนในปัจจุบัน เป็นต้น 5) กำรสังเครำะห ์

(Synthesis) ใช้เทคนิคในกำรสอนในส่วนนี ้จะให้นักศึกษำดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับปัญหำในมิติต่ำงใน

ประเทศ เช่น กำรไม่มีที่ดินท ำกิน ควำมยำกจน คนไร้สัญชำติ ควำมเหลื่อมล้ ำ และควำมเป็น

ธรรมในสังคม จำกนั้นให้นักศึกษำสังเครำะห์ประเด็นปัญหำที่ครอบคลุมทุกมิติ และน ำเสนอ

แนวทำงแก้ปัญหำโดยผสมผสำนแนวคิด ทฤษฎีที่หลำกหลำย รวมถึงมีกำรร่วมอภิปรำย และ

ซักถำมระหว่ำงเพื่อนในช้ันเรียน 6) กำรประเมินค่ำ (Evaluation) มำตรฐำนในกำรวัดที่ก ำหนดไว้ 

โดยค ำถำมที่ถำมนักศึกษำในช้ันเรียน เน้นให้ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมคิดใหม่  ๆ จำกข้อมูล

หรอืสิ่งที่ได้เรียนมำแล้ว เชน่ ให้ออกแบบ วำงแผน เปรียบเทียบ และเสนอแนะ เป็นต้น 

 2. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เช่น เน้นสังเกต และเข้ำใจกำรแสดงออกทำงสี

หน้ำ น้ ำเสียง ท่ำทีจำกกำรฟังหรือกำรสนทนำ โดยระหว่ำงสอนจะมีกำรสังเกตพฤติกรรมของ

นักศึกษำ เพื่อปรับรูปแบบกำรสอนให้ยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น นอกจำกนั้น สอนให้

นักศึกษำเข้ำใจว่ำกำรเขียนดุษฎีนิพนธ์ที่ดีเป็นอย่ำงไร มีตัวอย่ำงประกอบ และเปิดโอกำสให้

แสดงควำมคิดเห็นว่ำ งำนที่น ำมำให้ดูเป็นตัวอย่ำงนั้นดี หรือไม่ดีอย่ำงไร จำกนั้นให้ทดลองฝึก

เขียนงำนของตนเอง เป็นต้น 

 3. ด้ำนจิตพิสัย (Affective Domain) เช่น วิชำระเบียบวิธีวิจัยและกำรใช้สถิติ และวิชำ

แผนที่น ำทำงวิทยำนิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ระหว่ำงกำรสอนจะมีกำรสอดแทรกเรื่องจริยธรรมในกำร

วิจัย ควำมซื่อสัตย์ทำงวิชำกำร กำรเรียนจบอย่ำงสง่ำงำมและมีศักดิ์ศรี หรือวิชำแนวคิด ทฤษฎี

รัฐประศำสนศำสตร์จะสอดแทรกเรื่องกำรเป็นผู้น ำองค์กำรที่ดี ค ำนึงถึงประโยชน์ของส่วนร่วม 

ลดควำมเห็นแก่ตัว ควำมโลภลง เป็นต้น  

 นอกจำกนั้น หลังจำกที่ได้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ได้ประยุกต์ใช้เทคนิคกำร

สอนของอำจำรย์ท่ำนอื่น ๆ  คือ กำรยกตัวอย่ำงงำนวิจัยประกอบกำรบรรยำยให้นักศึกษำเห็น

ภำพ โดยตัวอย่ำงนั้น ๆ ต้องเป็นกรณีศึกษำที่น่ำสนใจ ท ำให้นักศึกษำตื่นเต้น อยำกรู้ รวมถึง

เทคนิคกำรแสดงบทบำทสมมต ิ  

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ด ี: RESULT/R 

 จำกเทคนิคเดิมที่ใช้ ผสมผสำนกับเทคนิคใหม่ที่เกิดจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งแรก 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกตัวอย่ำงงำนวิจัยประกอบกำรบรรยำยให้นักศึกษำเห็นภำพ โดยตัวอย่ำงนั้น ๆ 

ต้องเป็นกรณีศึกษำที่น่ำสนใจ ท ำให้นักศึกษำตื่นเต้น อยำกรู้ รวมถึงเทคนิคกำรแสดงบทบำท
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สมมต ิได้น ำไปสู่กำรเกิดผลลัพธ์ที่ดี คือ นักศึกษำมีพฤติกรรม ท่ำที กำรตอบสนอง และมีกำรมี

ส่วนรว่มมำกขึ้น อีกทั้งมีควำมรูค้วำมเข้ำใจในประเด็นเนื้อหำที่ท ำกำรสอนอย่ำงชัดเจน ตลอดจน

สำมำรถวิ เครำะห์ วิพำกษ์  แสดงควำมคิดเห็นในรูปแบบต่ำง ๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย 

ขณะเดียวกันผลส ำเร็จที่เกิดขึ้น คือ ไม่มีปัญหำ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน 

นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้เรียนมำ และจำกกำรฝึกปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำดุษฎี

นิพนธ์ของตนเองได้ 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 

ประเด็นความรู้          : ด้านการเรียนการสอน  

หัวข้อการจัดการความรู้        : เทคนิคการสอน Taxonomy Learning  

วันเดือนปีที่ด าเนินการ         : 15 มีนาคม  2558 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล        ดร.ชัชวาล  แสงทองล้วน    

เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้        08-2643-0688 

E-mail Address        ajarn_wal@hotmail.com 

หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning  

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนนิการ : ACTION/A 

จำกกำรน ำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในที่ประชุมที่มำผ่ำน ข้ำพเจ้ำได้น ำเสนอ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Active Learning โดยสรุปลักษณะที่ส ำคัญของ Active Learning ใน

ครั้งที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 

 Bonwell (n.d.) ให้ลักษณะที่ส ำคัญของ Active Learning ไว้ดังนี้ 

1. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มมำกขึ้นกว่ำกำรนั่งฟังอยู่เฉย ๆ 

2. ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม เช่น กำรอ่ำน กำรพูด กำรเขียน 

3. กำรถ่ำยทอดข้อมูลมคีวำมส ำคัญน้อยกว่ำกำรพัฒนำทักษะของผู้เรยีน 

4. เน้นควำมส ำคัญในกำรส ำรวจทัศนะคติและค่ำนิยมของผู้เรยีนใหม้ำกขึ้น 

5. เพิ่มแรงจูงใจใหก้ับผูเ้รียนมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับผูเ้รียนที่เป็นผู้ใหญ่ 

6. ผูเ้รียนสำมำรถได้รับผูมู้ลย้อนกลับ (Feedback) ทันทีจำกผู้สอน 

7. ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกำรคิดขั้นสูง กำรวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรประเมินผล 

       และวิธีกำรสอนและเทคนิคกำรสอนแบบ Active Learning ดังนี้ 

1. Active Reading 

2. Brainstorming 
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3. Agree & Disagree Statement 

4. Carousel 

5. Concept Map 

      6. Gallery Walk  

7. Jigsaw 

8. Problem/Project -Based Learning หรอื 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 

ในครั้งนีไ้ด้ใชว้ิธีกำรสอนแบบ Active Learning โดยเลือกมำ 1 วิธี และท ำกำรสรุป

ประเด็นที่ส ำคัญของกำรน ำ Active Learning มำใช้ในกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอน 

1. ใชว้ิธีกำรสอนแล้วเกิดปัญหำอะไรบ้ำง? 

2. และมีวธิีอะไรบ้ำงในกำรแก้ปัญหำ? 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ด ี: RESULT/R 

  ข้ำพเจ้ำได้ใช้องค์ควำมรู้ (Knowledge management) จำกกำรประชุมเมื่อวันที่ 25 

ธันวำคม 2558 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน “เทคนิคกำรสอน Taxonomy Learning” มำสอนในวิชำ

เศรษฐศำสตร์ส ำหรับผูบ้ริหำร โดยกำรให้นักศึกษำแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 12 คน ได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 

1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 

กลุ่มที่ 1 หำข่ำวเศรษฐศำสตรจ์ุลภำค 

กลุ่มที่ 2 หำข่ำวเศรษฐศำสตรม์หำภำค  

กลุ่มที่ 3 หำข่ำวเศรษฐศำสตรม์หำภำคกับกำรจัดกำร  

กลุ่มที่ 1 ข่ำวโรงแรม Lower Coast คืน 5 บำท ดึงนักท่องเที่ยว ทูนโฮเต็ลล์จุดพลุสร้ำง

ชื่อโรงแรม Lower Coast ในไทย ดว้ยโปรโมช่ันหอ้งละ 9 บำท มั่นใจศักยภำพท่องเที่ยวไทยฟื้นเร็ว 

กลุ่มที่ 2 แห่เก็งก ำไรทอง ยอดน ำเข้ำทะลักเผยคนไทยแห่ซื้อทองเก็งก ำไรหนัก ยอด

น ำเข้ำทองค ำเดือนกันยำยน ปีนี้พุ่งถึง 101.92% ซือ้ทองสะสมในทุนส ำรองเต็มพิกัด 2-3% 
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กลุ่มที่ 3 เศรษฐกิจไทยหลังฝนแล้ง เป็นที่รู้กันดีว่ำขณะนี้ได้เกิดภำวะฝนแล้งกระทบทั้ง

พืน้ที่เกษตรกรรม และพืน้ที่อุตสำหกรรม ท ำให้เกิดควำมเสียหำยหลำยด้ำน 

ทั้ง 3 กลุ่ม ได้มกีำรใช้เทคนิคโดยวิธี Active Leaning โดยวิธี Agree & Disagree Statement 

พบว่ำ 

 ทั้ง 3 กลุ่ม ได้มีกำรน ำเสนอควำมคิดเห็นทั้งเห็นด้วยเพรำะอะไร และ ไม่เห็นด้วยเพรำะ

อะไร แล้วเขียนสรุปเนื้อหำใส่กระดำษ A4 ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน แบบ Active Leaning 

โดยวิธี Agree & Disagree Statement พบว่ำ กำรเรียนกำรสอนมีควำมสนุกสนำน นักศึกษำทุก

คนกล้ำแสดงควำมคิดเห็นและอธิบำย ถึงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยไม่มีใครผิดหรือถูก พบว่ำ

ไม่มปีัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning  
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน  

หัวข้อการจัดการความรู้    : เทคนิคการสอน Taxonomy Learning  

วันเดือนปีที่ด าเนินการ       : 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล       ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้    08-8000-1853 

E-mail Address       Pichaya.ut@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เทคนิคและวิธีกำรสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญอย่ำงแท้จรงิ 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนนิการ : ACTION/A 

 ประยุกต์จำกแนวคิด เรื่องจุดมุ่งหมำยทำงกำรศึกษำในด้ำนกำรพัฒนำกำรทำงด้ำน

สติปัญญำ ของ Anderson and Krathwohl เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรเรียนกำรสอนตำมล ำดับ

ขั้น 6 ขั้น ดังนี้ 

1. ขั้นกำรจ ำ (REMEMBERING) ใช้แนวทำง กำรเน้นสำระ หลักกำร และข้อมูลส ำคัญ 

(Highlighting) เช่น ตัวทฤษฎี และแนวคิดของวิชำที่ศึกษำว่ำ มีนักวิชำกำรเคยคิดเคยศึกษำเรื่อง

เหล่ำนี้ไว้ว่ำ อย่ำงไร ปัจจุบันนี้ทฤษฎี และแนวคิดดังกล่ำวยังสอดรับกับสถำนกำรณ์หรือ

สภำพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ ผู้สอนต้องให้ควำมส ำคัญต่อเนื้อหำทฤษฎีและแนวคิดที่เป็น

ปัจจุบันและมีควำมทันสมัยมำกที่สุด 

2. ขั้นกำรเข้ำใจ (UNDERSTANDING) ใช้เทคนิคกำรสอนเพื่อช่วยฝึกให้นักศึกษำเกิด

ควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของเรื่องที่เรียน โดยกำรให้ตัวอย่ำง (Key Examples) กำรเน้นในด้ำน

ควำมสัมพันธ์ (Emphasize connections) กำรให้มโนทัศน์และขยำยมโนทัศน์ (Elaborate Concepts) 

และกำรสรุปควำม (Summarize)  

3. ขั้นกำรน ำเอำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ (Applying) เพื่อช่วยให้นักศึกษำให้นักศึกษำเกิด

กำรคิดในขั้นกำรน ำเอำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยกำรสร้ำงด้ำนกระบวนกำรคิด (Cognitive 

Apprenticeships) ภำยใต้สถำนกำรณ์ สภำพแวดล้อมที่แท้จริง (Authentic situations) มีกำรสร้ำง
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หรือก ำหนดกรณีศึกษำ (Case Studies) เพื่อช่วยให้เกิดศักยภำพในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้

ศกึษำ  

4. ขั้นกำรวิเครำะห์ (Analyzing) เพื่อช่วยให้นักศึกษำเกิดกำรคิดในขั้นกำรวิเครำะห์ เช่น 

กำรทดลองตั้งสมมุติฐำน (Challenging Assumptions) กำรแกะย้อนรอย ผลกำรวิเครำะห์ 

(Retrospective Analysis) กำรอภิปรำย โต้แย้ง (Debates) และกำรตัดสินใจจำกสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

(Decision-making situations) ซึ่งเป็นผลจำกกำรวิเครำะห ์(Analyzing Solution)  

5. ขั้นกำรประเมิน (Evaluating) ในขั้นตอนนี้ ผู้สอนต้องเน้นกำรอภิปรำย กำรวิพำกษ์ 

วิจำรณ ์เพื่อหำขอสรุปที่ดทีี่สุด (Critiquing)  

6. ขั้นกำรสร้ำงสรรค์ (Creating) โดยใช้เทคนิคกำรสอนช่วยฝึกให้นักศึกษำเกิดกำรคิดใน

ขั้นกำรสร้ำงสรรค์ ดังเช่น กำรตั้งสมมุติฐำน และให้พิสูจน์สมมุติฐำนที่ตั้งไว้ (Challenging 

Assumptions) กำรโต้เถียง (Debates) กำรประชุม เพื่อศึกษำและอภิปรำยกับผู้อื่นในสำระวิชำที่

เรียน (Discussions and Other Collaborating Learning Activities) กำรออกแบบ (Design) และ

กำรตัดสินใจจำกสถำนกำรณต์่ำง ๆ (Decision-Making Situations)  

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ด ี: RESULT/R 

          ประโยชน์ที่ได้รับและปัญหำและอุปสรรคจำกเทคนิคกำรสอน Taxonomy Learning 

1. ท ำให้นักศึกษำได้รับรู้ทฤษฎี หลักกำร และแนวคิดที่สอดรับกับสถำนกำรณห์รือ

สิ่งแวดล้อมจรงิอันเป็นประโยชนใ์นกำรปู่พืน้ฐำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องที่ศกึษำ 

2. ท ำให้นักศึกษำมีสว่นร่วมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

3. ท ำให้นักศึกษำได้พัฒนำทักษะในกำรเผชิญสถำนกำรณ์ ตัดสนิใจและแก้ปัญหำได้

ด้วยตนเอง 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ประจ าปีการศึกษา 2558 

วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

ประเด็นความรู้          : ด้านการเรยีนการสอน  

หัวข้อการจัดการความรู้      : เทคนิคการสอน Taxonomy Learning  

วันเดือนปีที่ด าเนินการ         : 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล         ดร.ภคมน  โภคะธีรกุล 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้       08-9204-5599 

E-mail Address         Pakamon999@hotmail.com 

หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เทคนิคและวิธีกำรสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญระดับบัณฑติศกึษำ 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนนิการ : ACTION/A 

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงออ้ม ได้แก่ กำรเรยีนรู้แบบสืบค้น แบบแก้ปัญหำ แบบใช้

กรณีศกึษำแบบตั้งค ำถำม แบบใช้กำรตัดสินใจ 

2. เทคนิคกำรศึกษำเป็นรำยบุคคล ได้แก่ แบบเรียนรู้ดว้ยตนเอง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3. เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ ประกอบกำรเรียน เช่น กำรใช้

สิ่งพิมพ์ ต ำรำเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

4. เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ กำรอภิปรำย กำรระดม

พลังสมองกลุ่มแก้ปัญหำ กลุ่มติว 

5. เทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเน้นประสบกำรณ์ เชน่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

แบบมีสว่นร่วมกรณีตัวอย่ำง เกม สถำนกำรณจ์ ำลอง 

6. เทคนิคกำรเรียนแบบร่วมมือ  ได้แก่ ร่วมมือแข่งขันหรอืกลุ่มสบืค้น กลุ่มเรยีนรู้ร่วมกัน 

ร่วมกันคิด 

7. เทคนิคกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร  ได้แก่ กำรเรียนกำรสอนแบบแก้ปัญหำ 

(Problem-Solving) 

8. เทคนิคกำรเป็นผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยำกำร ได้แก่ คอยให้ค ำตอบเมื่อนักศึกษำ

ต้องกำรควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร  
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9. เทคนิคกำรเป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรง ได้แก่ ช่วยสนับสนุนด้ำนสื่ออุปกรณ์หรือให้

ค ำแนะน ำที่ช่วยกระตุ้นใหน้ักศึกษำสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมหรอืฝกึปฏิบัติตนเอง 

10. เทคนิคกำรเป็นผู้ติดตำมตรวจสอบ ไดแก่ คอยตรวจสอบงำนที่นักศึกษำผลิตขึ้น 

โดยเฉพำะด้ำนควำมถูกต้อง รวมทั้งกิจกรรมต่ำง ๆ ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ด ี: RESULT/R 

ประโยชน์ที่ได้รับและปัญหำและอุปสรรคจำกเทคนิคกำรสอน Taxonomy Learning 

1. ท ำให้นักศกึษำได้มปีระสบกำรณจ์รงิในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

2. นักศกึษำมีสว่นร่วมในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

3. นักศึกษำได้ฝึกทักษะต่ำง ๆ เช่น ทักษะกำรพูด กำรเขียน กำรแสดงออก กำรจัดกำร  

กำรแสวงหำควำมรู ้และกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม เป็นต้น 

4. มีกำรอภปิรำยเกี่ยวกับควำมรู ้ควำมคิด ควำมรูส้ึก และพฤติกรรมที่แสดงออกของตัว

นักศึกษำเอง และสรุปกำรเรียนรูท้ี่ได้รับแต่ละวิชำ ว่ำมีประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง 

5. นักศกึษำได้พัฒนำทักษะในกำรเผชิญสถำนกำรณ์ ตัดสินใจและแก้ปัญหำ 

6. เปิดโอกำสให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรเรียนมำกขึ้น บำงครั้งนักศึกษำอำจจะไม่

เข้ำใจและไม่กล้ำแสดงออก และตอบไม่ตรงค ำถำม อำจำรย์ก็ต้องให้โอกำสนักศึกษำได้

แสดงออก พร้อมใช้ค ำพูดอย่ำงละเอียดอ่อนค ำตอบไม่มีถูกผิดอย่ำงชัดเจนหรือแน่นอน ไม่ให้เขำ

รู้สกึผิดเมื่อเขำตอบค ำถำมผิดหรือไมต่รงประเด็น  

7. บำงครั้งในวิชำกำรเรียนกำรสอนอำจจะต้องใช้เวลำในกำรจัดกิจกรรมมำกเกินไปท ำ

ให้ไม่ได้ลงไปในเนื้อหำอย่ำงเจำะลึกหรอืชัดเจน 

8. บำงครั้งต้องอำศัยควำมสำมำรถของอำจำรย์ผู้สอนในกำรแก้ปัญหำเนื่องจำก

นักศึกษำยังไม่มีควำมเข้ำใจ อำจไม่เป็นไปตำมควำมคำดหมำยของผู้สอน  อำจำรย์จะต้อง

สำมำรถแก้ปัญหำหรอืปรับสถำนกำรณแ์ตล่ะประเด็นให้นักศึกษำเกิดกำรเรยีนรู้ใหไ้ด้ 

9. หลังจำกมีกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน ท ำใหอ้ำจำรย์ทรำบว่ำนักศึกษำแตล่ะ

คนมีควำมสำมำรถเก่งในด้ำนใดบ้ำง 

10. อำจำรย์มีอำรมณ์ขัน ท ำให้นักศึกษำเรียนแล้วไม่น่ำเบื่อมีควำมสุขและสนุกกับกำร

เรียน 

11. อำจำรย์ใช้เทคนิคกำรสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง (Case) ท ำให้นักศึกษำคิดวิเครำะห์

และเรียนรู้ควำมคิดของผู้อื่นได้อย่ำงแมน่ย ำมำกขึ้น และมีมุมมองที่กว้ำงขึ้น 

12. จำกกำรใช้เทคนิคกำรสอนนักศึกษำสำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิด

อย่ำงมีวิจำรณญำณและคิดแก้ปัญหำ ท ำให้นักศึกษำมีควำมพร้อมที่จะแก้ปัญหำเมื่อเผชิญกับ
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ปัญหำนั้นในสถำนกำรณ์จริง ซึ่งเขำสำมำรถจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่เขำถนัด ซึ่งแต่ละคนจะรู้จั ก

วิธีกำรแก้ปัญหำแตกต่ำงกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ของแต่ละคน รวมทั้งอำชีพของตัว

นักศึกษำเองก็มีผลเช่นกัน 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

 

ประเด็นความรู้        : การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมในชั้นเรยีน  

หัวข้อการจัดการความรู้    : ปฏิบัติการเตรยีมกิจกรรมในชั้นเรยีน   

วันเดือนปีที่ด าเนินการ       : 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล       ดร.สุภาพร  เพ่งพิศ 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้    08-1751-7884 

E-mail Address       ajn.supaporn@gmail.com 

หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

  ปฏิบัติกำรเตรียมกิจกรรมในชัน้เรียน 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนนิการ : ACTION/A 

 กำรเตรียมกำรเรียนกำรสอน เพื่อน ำไปสู่กำรเรียนรู้ของนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ 

ซึ่งเป็นควำมรู้ที่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำได้หลำยรูปแบบเป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรได้รับควำมรู้

จำกอำจำรย์ผู้สอนจำกประสบกำรณ์ของอำจำรย์ และผู้เรียน ซึ่งสำมำรถน ำมำแบ่งปันให้ได้

ทรำบในชั้นเรียน  ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่กำรเรียนกำรสอน อำจำรย์ผู้สอนจึงต้องมีกำรจัดระบบกำร

ปฏิบัติกำรเพื่อเตรียมกิจกรรมในช้ันเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้และระดมควำม

คิดเห็น เพื่อแก้ปัญหำ แบ่งปัน ควำมรู้ ในชั้นเรียนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในรำยวิชำเรียนนั้น ๆ 

ซึ่งได้ศกึษำแนวคิด/ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังนี้ 

     ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) สลำวิน 

(Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) พบว่ำ กำร

ส่งเสริมกำรเรยีนรู้แบบร่วมมือ สำมำรถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี และได้เรียนรู้ทักษะทำง

สังคมและกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น  องค์ประกอบของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 ประกำร ได้แก่ 

1) กำรพึ่งพำและเกือ้กูลกัน 2) กำรปรึกษำหำรอืกันอย่ำงใกล้ชิด 3) ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบ

ได้ของสมำชิกแต่ละคน 4) กำรใช้ทักษะกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและทักษะกำรท ำงำนกลุ่ม

ย่อย 5) กำรวิเครำะหก์ระบวนกำรกลุ่ม 
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 กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีในกำรเรียนกำรสอน ผู้สอนสำมำรถน ำทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบ

ร่วมมือไปจัดกำรเรียนกำรสอนของตนได้โดยกำรพยำยำมจัดกลุ่มกำรเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบ 5 

ประกำร ดังกล่ำว ขำ้งต้น และใช้เทคนิควิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรช่วยใหอ้งค์ประกอบทั้ง 5 สัมฤทธิ์ผล   

 วิธีจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้แก่ กำรเรียน

กำรสอนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม และกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ กำรเรียนกำรสอนโดยใช้

กระบวนกำรกลุ่ม ได้แก่ รูปแบบกำรสอนแบบทีม/กลุ่ม และกำรสอนแบบจิ๊กซอว์ (ทิศนำ แขมมณ ี

2547 หน้ำ 144)  ได้เสนอแนวคิดว่ำกระบวนกำรกลุ่มมีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1) ผู้เรียนมีกำรปฏิสัมพันธ์/

ท ำงำน/ท ำกิจกรรม ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ 2) เรียนมีกำรฝึก/

ชี้แนะ/สอน  ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรท ำงำนกลุ่มที่ดี  3) ผู้เรียนมีกำร

วิเครำะห์กำรเรียนรู้ของตนเองทั้งในด้ำนเนื้อหำ สำระที่เรียนและกระบวนกำรท ำงำนร่วมกัน 4) 

ผูส้อนมีกำรวิเครำะหแ์ละประเมินผลกำรเรียน ทั้งด้ำนเนือ้หำสำระ และกระบวนกำรกลุ่ม 

 ดังนั้น เพื่อน ำไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยกำรแบ่งกิจกรรมเพื่อเตรียมกำรสอน      

จะแบ่งออกเป็น 3 ด้ำน  ประกอบด้วย 1)  ด้ำนทฤษฏี 2)  ด้ำนกำรปฏิบัติ 3) ดำ้นกำรประเมนิผล 

 1) ด้านทฤษฏี เป็นหน้ำที่ของอำจำรย์ผู้สอนที่ต้องค ำนึงถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

โดยต้องศึกษำเนือ้หำรำยวิชำ วัตถุประสงค์ เพื่อน ำเสนอ โดยมีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

  1.1 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอน ที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   

มีควำมถูกต้อง  มคีวำมทันสมัย ครบถ้วนตำม Course syllabus 

  1.2 กำรจัดท ำสื่อกำรสอน PowerPoint หรือ กำรน ำเสนอที่สร้ำงควำมสนใจ

ให้กับผูเ้รียน 

 2) ด้านการปฏิบัติ  อำจำรย์ผู้สอนได้มกีำรเตรียมกำรสอนทั้งเอกสำรประกอบกำรสอน  

สื่อกำรสอน และอุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอนแล้ว  เป็นขั้นตอนกำรน ำเสนอ เป็นช่วงเวลำในกำร

เรียนกำรสอนโดยกำรถ่ำยทอดควำมรูโ้ดยใช้เทคนิคตำ่ง ๆ  เช่น 

  2.1 กำรบรรยำย จำกภำพ สื่อต่ำง ๆ เพื่อให้ผูเ้รียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 

และเผยแพร่ควำมรูต้่อไป ได้โดยมีกำรอ้ำงอิงจำกหลักฐำนเอกสำร 

  2.2 กำรท ำงำนเป็นทีมของผู้เรียน โดยฝึกให้ท ำงำนเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท ำ 

ร่วมแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนกำรคิด วิเครำะห์ข้อมูล กำรสรุปควำม และแก้ไข

ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ  
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ภาพ  การท างานเป็นทมีของผู้เรยีน 

 

  2.3 กำรสร้ำงบรรยำกำศที่จูงใจให้ผู้เรยีนเกิดกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยผู้สอนให้

ควำมเป็นกำรเอง ให้ควำมรู้  ให้ค ำแนะน ำ  และสนับสนุนกำรเรียนรูใ้ห้กับผูเ้รียน 

  2.4 กำรเน้นทักษะ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน โดยเปิดโอกำสให้

แสดงควำมคิดเห็น  น ำเสนอ โต้ตอบ อย่ำงมหีลักกำรและเหตุผล 

  2.5 กำรเรียนรู้แบบส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยให้ผู้เรียนมีควำมควำมคิดที่

เป็นอิสระ ไม่มีรูปแบบ ใช้ได้ทุกโอกำส ทุกเวลำ มีกำรท ำงำนจริง มีกำรบูรณำกำร ควำม

วิเครำะห์ทำงเลือก ควำมคล่องตัว ท้ำทำย สร้ำงสรรค์ มีแนวคิดเชิงบวก ผลิตผลงำนสิ่งแปลก

ใหม่ สำมำรถเชื่อมโยงกับสถำนกำรณจ์รงิได้ 

  2.6 กำรสบืค้นด้วยตนเอง เพื่อพัฒนำกำรเรียนของผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อให้พบ

องค์ควำมรูใ้หม่ ซึ่งในระดับบัณฑติศกึษำต้องสำมำรถสืบค้น เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของกำรท ำวจิัย  

  2.7 กำรอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องของอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำร 

เครื่องมือ ควำมเหมำะสมของสภำพแวดล้อมที่เอือ้ประโยชน์ตอ่กำรเรียนรู้ 

           3)  ด้านการประเมินผล  อำจำรย์ผู้สอนมีเกณฑ์กำรประเมินผลในแต่ละกิจกรรม  

โดยต้องมกีำรแจ้งให้ผู้เรียนทรำบ และมีกำรติดตำมประเมินผลให้สอดคล้อง เหมำะสมกับควำม

เป็นจรงิ  เพื่อให้ผู้เรยีนได้มสี่วนรว่มในกำรประเมินตนเองด้วย 

ร่วมแก้ไข 

ร่วมท ำ 

แก้ไขปัญหำ
อย่ำงเป็นระบบ 

ร่วมคิด 

วิเครำะห์ข้อมูล 

กระบวนกำรคิด 

กำรสรุปควำม 

ทีมท ำงำน 



16 

 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ดี : RESULT/R 

ผลลัพธ์ควำมส ำเร็จปฏิบัติกำรเตรียมกิจกรรมในช้ันเรียน จำกกำรท ำงำนตำมระบบ 

PDCA เป็นแนวคิดมำจำกค ำภำษำอังกฤษ  4 ค ำ ได้แก่ Plan (กำรวำงแผน) Do (ปฏิบัติ) Check 

(ตรวจสอบ) Act (ด ำเนินกำรให้เหมำะสม) แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA เริ่มเป็นครั้งแรกโดยนัก

สถิต Walter Shewhart ซึ่งได้พัฒนำมำจำกกำรควบคุมกระบวนกำรเชิงสถิติที่ Bell Laboratories  

ในสหรัฐอเมริกำเมื่อทศวรรษ 1930 ในระยะเริ่มแรก วงจรดังกล่ำวเป็นที่รู้จักในชื่อ “วงจร 

Shewhart” จนกระทั่งรำวทศวรรษที่ 1950 ได้มีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงโดย W.Edwords 

Deming ปรมำจำรย์ด้ำนกำรบริหำรคุณภำพ หลำยคนจงึเรียกวงจรนี้วำ่ วงจร Deming: PDCA 

 

 

ภาพ วงจร Deming: PDCA 

การท างานตามระบบ PDCA 

 P (PLAN)    = กำรวำงแผนกิจกรรม 

 D (DO)       = กำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมที่ได้มีกำรวำงแผนไว้ 

 C (CHECK)  = กำรตรวจสอบ/สรุปผล/กำรประเมิน กำรด ำเนินกำร 

          A (ACTION) = ข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปปรับปรุง/พัฒนำในครั้งต่อไป  
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 ประโยชน์จากความส าเร็จปฏิบัติการเตรยีมกิจกรรมในชั้นเรยีน 

ระยะสั้น ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นบทเรียนจะเป็น

กระบวนกำรกลุ่มที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่อง จึงท ำให้เกิดกำรขับเคลื่อนงำนไปในทิศทำง

เดียวกัน แนวทำงกำรท ำงำนปรับเปลี่ยนได้ทันกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้ผลกำร

ด ำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมคีวำมสมบูรณ์ครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ 

ระยะกลาง ท ำให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติกำรเตรียมกิจกรรมในช้ันเรียน และ

สำมำรถเผชิญกับปัญหำมำกขึ้น และเกิดควำมภำคภูมิใจเมื่อได้เห็นพัฒนำกำรที่ดีขึ้น ภำยหลัง

จำกกำรน ำบทเรียนและประสบกำรณไ์ปปรับใช้ 

ระยะยาว ท ำให้เกิดต้นแบบกำรท ำงำนที่ดี (Best Practice) เกิดรูปแบบกระบวนกำร

ท ำงำนที่มีประสทิธิภำพ เกิดควำมเข้ำใจปัญหำกำรปฏิบัติกำรเตรียมกิจกรรมในช้ันเรียนได้อย่ำง

เป็นระบบ และเกิดกำรพัฒนำยุทธศำสตรก์ำรจัดกำรเรียนกำรสอนครั้งต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ครั้งที่ 2 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ 

 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน  

หัวข้อการจัดการความรู้    : เทคนิคการสอน 

วันเดือนปีที่ด าเนินการ       : 15 มีนาคม 2559 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ชื่อ – นามสกุล       รศ.ดร.เพ็ญศร ีฉิรินัง 

เบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้    08-1497-9010 

E-mail Address       pensri.perth@yahoo.com 

หัวข้อ/เรื่องท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 

เทคนิคกำรสอนโดยกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 

รายละเอียด/วิธีการที่ได้ด าเนนิการ : ACTION/A 

วิธีสอนโดยใช้กำรอภปิรำยกลุ่มย่อย คือ กระบวนกำรที่ผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนเกิด

กำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดโดยกำรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมำณ 4-8 คน และ

ให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ในประเด็นที่ก ำหนด 

และสรุปผลกำรอภิปรำยออกมำเป็นข้อสรุปของกลุ่ม โดยวัตถุประสงค์ของวิธีสอนโดยใช้กำร

อภิปรำยกลุ่มย่อย คือ เป็นวิธีกำรที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึง 

มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ใน

เรื่องที่เรยีนกว้ำงขึน้ (ทิศนำ แขมมณี, 2547, หนำ้ 49) 

วรรณภรณ์ วีระพงษ์ (2556, หน้ำ 14) อธิบำยถึงองค์ประกอบที่ส ำคัญ ของวิธีสอนโดย

ใช้กำรอภปิรำยกลุ่มย่อย ได้แก่ 

1. มีกำรจัดผู้เรยีนเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมำณ 4-8 คน 

2. มีประเด็นในกำรอภปิรำย 

  3. มีกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ควำมรู้สกึ และประสบกำรณ์กันระหว่ำงสมำชิก

ในกลุ่มตำมประเด็นกำรอภิปรำย 

4. มีกำรสรุปสำระที่สมำชิกลุ่มได้อภปิรำยกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 

  5. มีกำรน ำข้อสรุปของกลุ่มมำใช้ในกำรสรุปบทเรียน 
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เทคนิคกำรสอนโดยกำรอภิปรำยกลุ่มย่อยให้มีประสิทธิภำพ (สุชำติ ศิริสุขไพบูลย์, 2527, 

หนำ้ 20) 

1. กำรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย จ ำนวนสมำชิกในกลุ่มย่อยควรมีประมำณ 4-8 คน จ ำนวน 

ที่เหมำะสมที่สุดคือระหว่ำง 4-6 คน คือเป็น กลุ่มที่ไม่เล็กเกินไป และไม่ใหญ่เกินไป เพรำะถ้ำ

กลุ่มเล็กเกินไป กลุ่มจะไม่ได้ควำมคิดที่หลำกหลำยเพียงพอ ถ้ำกลุ่มใหญ่เกินไปสมำชิกกลุ่มจะมี

โอกำสแสดงควำมคิดเห็นได้น้อยหรือได้ไม่ทั่วถึง กำรแบ่งผู้เรียนเข้ำกลุ่ม อำจท ำโดยวิธีสุ่ม  เพื่อ 

ให้ผู้เรียนมีโอกำสได้ร่วมกลุ่มกับเพื่อนไม่ซ้ ำกัน หรืออำจจัดผู้เรียนเข้ำกลุ่มคละควำมสำมำรถ 

เพื่อให้ผู้เรียนที่เก่งช่วยเหลือผู้ที่เรียนอ่อน หรืออำจจัดผู้เรียนเข้ำกลุ่มจ ำแนกตำมเพศ วัย       

(ถ้ำผู้เรียนมีหลำยวัย) ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ หรือเลือกอย่ำงเจำะจงตำมปัญหำที่มีก็ได้ 

ขึน้กับ วัตถุประสงค์ของผูส้อนและสิ่งที่จะอภปิรำย เทคนิคที่ใช้ในกำรแบ่งกลุ่มมีหลำกหลำย เช่น 

ใช้กำรนับหมำยเลขหรือเป็นภำพ เป็นข้อควำม ผู้ที่จับฉลำกได้เหมือนกัน ให้รวมกลุ่มกัน หรือใช้

เกมตำ่ง ๆ เช่น เกมค ำสั่งจับกลุ่ม โดยผู้เรียนร ำวงตำมเสียงเพลงหรือดนตรี เมื่อดนตรีหรือเพลง

หยุด ผู้สอนจะออกค ำสั่งให้ผู้เรียนจับกลุ่มตำมจ ำนวนที่ครูสั่ง เช่น จับ 4 จับ 6 หรือจับกลุ่มหญิง 

3 ชำย 1 ให้ผู้เรียนเกิดควำมสนุกสนำน จนกระทั่งในที่สุดครูสั่งให้จับกลุ่มตำมจ ำนวนที่ครู

ต้องกำร เทคนิคกำรจัดกลุ่มจะช่วยให้ผู้เรียนไม่ เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรแบ่งกลุ่ม โดยเฉพำะ

เมื่อครูจ ำเป็นต้องแบ่งกลุ่มบ่อย ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและสนใจที่จะเรียนรู้ในกิจกรรม

ต่อไป เมื่อจัดผู้เรยีนเข้ำกลุ่มแล้ว ผู้สอนควรดูแลให้กลุ่มจัดที่นั่งภำยในกลุ่มให้เรียบร้อย ให้อยู่ใน

ลักษณะที่ทุกคนมองเห็นกัน และรับฟังกันได้ดี นอกจำกนั้นในกรณีที่มีหลำยกลุ่ม ผู้สอนควรจัด

กลุ่มใหห้ำ่งกันพอสมควร เพื่อไม่ให้เสียงอภปิรำยจำกลุ่มรบกวนกันและกัน 

2. ประเด็นกำรอภิปรำย กำรอภิปรำยจ ำเป็นต้องมีประเด็นในกำรอภิปรำย มีวัตถุประสงค์ 

ของกำรอภปิรำยที่ชัดเจน ประเด็นกำร อภิปรำยอำจจะมำจำกผู้สอนหรือผู้เรียนก็ได้ แล้วแต่กรณี 

กำรอภิปรำยแตล่ะครัง้ไม่ควรมปีระเด็นมำกจนเกินไป เพรำะจะท ำให้ผู้เรยีนอภิปรำยได้ไม่เต็มที่ 

  3. กำรอภิปรำย กำรจัดกลุ่มอภิปรำยมีหลำยแบบ ผู้สอนควรเลือกใช้ให้เหมำะสมกับ

วัตถุประสงค์ ในกำรอภิปรำยที่ดีโดยทั่วไป ควรมีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ที่จ ำเป็นในกำร

อภิปรำย เช่น ประธำนหรือผู้น ำในกำรอภิปรำย เลขำนุกำรผู้จดบันทึกกำรประชุม และผู้รักษำ

เวลำ เป็นต้น นอกจำกนั้นสมำชิกลุ่มทุกคนควรมีควำมเข้ำใจตรงกันว่ำ ตนมีบทบำทหน้ำที่ที่

จะต้องช่วยให้กลุ่มท ำงำนได้ส ำเร็จ มิใช่ปล่อยให้เป็นควำมรับผิดชอบของสมำชิกเพียงบำงคน 

หำกสมำชิกกลุ่มมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจว่ำ สมำชิกกลุ่มที่ดีควรท ำอะไรบ้ำง เช่น ให้ข้อมูล แสดง

ควำมคิดเห็น ซักถำม โต้แย้ง สนับสนุน ช่วยไม่ให้กลุ่มออกนอกเรื่อง และสรุป เป็นต้น กำร

อภิปรำยจะเป็นไปได้ดี ผู้สอนจึงควรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือค ำแนะน ำแก่กลุ่มก่อนกำร

อภิปรำย และควรย้ ำถึงควำมส ำคัญของกำรให้สมำชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย
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อย่ำงทั่วถึง ไม่ให้มีกำรผูกขำดกำรอภิปรำยโดยผู้ใดผู้หนึ่ง เพรำะวัตถุประสงค์หลักของกำร

อภิปรำยก็คือ กำรให้ผู้เรียนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง และได้รับฟังควำมคิดเห็นที่

หลำกหลำย อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีควำมคิดที่ลึกซึ้ง และรอบคอบขึ้น กำรอภิปรำยที่ดี ควร

ด ำเนินกำรไปที่ละประเด็น จะได้ไม่เกิดควำมสับสน และในกรณีที่มีหลำยประเด็น ควรมีกำร

จ ำกัดเวลำของกำรอภิปรำยแต่ละประเด็น มิฉะนั้นกำรอภิปรำยอำจยืดยำว และประเด็นที่อยู่

ท้ำย ๆ จะไม่ได้รับกำรอภิปรำย เพรำะหมดเวลำเสียก่อน ประเด็นกำรอภิปรำยกับเวลำที่ให้ ควร

มีควำมพอเหมำะกัน 

4. กำรสรุปผลกำรอภิปรำย ก่อนที่กำรอภิปรำยจะยุติลง กลุ่มจ ำเป็นต้องมีกำรสรุปผล

กำรอภิปรำย เพื่อให้ได้ค ำตอบตำมประเด็นที่ ก ำหนด ผู้สอนควรบอกหรือให้สัญญำณแก่กลุ่ม

อภิปรำยประมำณ 3-5 นำที ก่อนหมดเวลำ เพื่อกลุ่มจะได้สรุปผลกำรอภิปรำยเป็นข้อสรุปของ

กลุ่ม ซึ่งหลังจำกนั้นผู้สอนอำจให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนกัน หรือ

ด ำเนนิกำรในรูปแบบอื่นต่อไป 

5. กำรสรุปบทเรียน เมื่อกำรอภิปรำยสิ้นสุด ผู้สอนจ ำเป็นต้องเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนได้ร่วม 

กันคิดกับบทเรียนที่ก ำลังเรียนรู้ โดยมีกำรน ำข้อสรุปของกลุ่มมำใช้ในกำรสรุปบทเรียนด้วย 

6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบต่ำง ๆ  

  รูปแบบกำรจัดกลุ่มอภิปรำย (วรำวุธ สุมำวงศ์, 2554, หนำ้ 38-40)  

 1) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบกันเอง (Informal Group Discussion) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วย 

สมำชิกที่มี ควำมสนใจในเรื่องเดียวกัน จ ำนวนประมำณ 6-10 คน มำพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมรู้

ควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์กัน เพื่อแสวงหำข้อยุติ หรือข้อตกลงร่วมกันในประเด็นต่ำง ๆ 

เกี่ยวกับเรื่องนั้น ในกลุ่มจะมีประธำนน ำกำรอภิปรำย ช่วยดูแลและกระตุ้นให้สมำชิก ในกลุ่ม

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี 

2) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบฟิลลิป 66 (Phillip 66 or Buzz Group) กลุ่มแบบนี้

ประกอบด้วยสมำชิก 6 คน ที่นั่งใกล้กัน หันหน้ำเข้ำหำกัน เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันใน

ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง คนละ 1 นำที รวมเป็น 6 นำที จุดประสงค์ของกำรจัดกลุ่มแบบนี้ก็เพิ่ม

เปิดโอกำสใหส้มำชิกทุกคนมโีอกำสเสนอควำมคิดเห็นหรือปัญหำที่กลุ่มใหญ่ก ำลังพจิำรณำอยู่ 

3) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบซินดิเคต (Syndicate Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมำชิก 

ระหว่ำง 6-10 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงกัน จุดประสงค์ก็เพื่อให้กลุ่มย่อยนี้ได้ศึกษำ

หรอืพิจำรณำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุมใหญ่ สมำชิกจะแลกเปลี่ยนควำมรู้

และประสบกำรณก์ันในเรื่องที่ได้รับมอบหมำยโดยผลัดกันท ำหนำ้ที่ประธำนและเลขำนุกำรกลุ่ม 

4) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบระดมสมอง (Brainstorming Group) กลุ่มแบบนีป้ระกอบด้วย

สมำชิก ประมำณ 2-6 คน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์พอสมควรในเรื่องที่จะอภิปรำย จุดประสงค์ 
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ของกลุ่มนี้ก็เพื่อใหไ้ด้ควำมคิดมำกที่สุดในเวลำที่จ ำกัด และเพื่อแสวงหำควำมคิดสร้ำงสรรค์จำก

กลุ่ม กลุ่มจะมีประธำนน ำกำรอภิปรำยและกระตุ้นให้สมำชิกทุกคนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี 

โดยไม่มีกำรตัดสินว่ำถูก ผิด ดี ไม่ดี เพื่อให้ได้ควำมคิดจ ำนวนมำก เลขำนุกำรกลุ่มจดบันทึก

ควำมคิดทั้ง หมดไว้ ขั้นต่อไปจึงน ำควำมคิดที่ได้มำวิเครำะห์ และปรับปรุง เพื่อให้ได้ควำมคิดที่

สร้ำงสรรคใ์นเรื่องนัน้ 

5) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบโต๊ะกลม (Round Table Group) กลุ่มแบบนี้ มีลักษณะ

เหมอืนกำรอภิปรำยแบบซินดเิคต คือเป็นกำรอภิปรำยในประเด็นที่ได้รับมอบหมำยจำกที่ประชุม

ใหญ่หรอืที่สมำชิกเลือกตำมควำมสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ 

เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน เพียงแต่กำรจัดกลุ่มจะอยู่ในลักษณะเป็นรูปวงกลมซึ่งสมำชิกทุกคน

สำมำรถมองเห็นกันได้ อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบัน กลุ่มแบบนี้อำจไม่จ ำเป็นต้องจัดในรูปวงกลม 

สำมำรถจัดในลักษณะอื่นได้ เชน่ จัดที่นั่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้ำ ก็เรียกว่ำเป็นกำรประชุมโต๊ะกลม 

หำกมีจุดประสงค์ตรงตำมกำรอภิปรำยแบบโต๊ะกลม 

6) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยเป็นคณะ (Panel Discussion Group) กำรจัดกลุ่มแบบนี้มี

จุดประสงคเ์พื่อให้ผู้ เชี่ยวชำญที่มคีวำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อใน

กำรประชุมประมำณ 3-6 คน มำร่วมอภิปรำยต่อหน้ำผู้ฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น โดยมี

ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย (moderator) เป็นผู้เชื่อมโยงควำมคิดเห็น ซักถำม ควบคุมเวลำในกำร

อภปิรำยและสรุปผลกำรอภิปรำย 

7) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบสัมมนำ (Seminar Group) กำรจัดกลุ่มแบบนี้มีสมำชิกกลุ่ม

ประมำณ 20 คน ขึ้นไป มีจุดประสงค์เพื่อให้สมำชิกร่วมกันศึกษำหำควำมรู้หรือค้นคว้ำในหัวข้อ

ใดหัวข้อหนึ่งโดยมีผู้เช่ียวชำญให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือปัญหำของกำรสัมมนำมักจะกว้ำง สำมำรถ

แบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้จ ำนวนมำก ผู้เข้ำสัมมนำจะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับควำมรู้ควำมคิดเห็น กำร

สัมมนำไม่มีกำรลงมติ เป็นเพียงกำรประมวลควำมคิดเห็น และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในกำร

แก้ปัญหำต่ำง ๆ 

8) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบใกล้ชิด (Knee Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบด้วยสมำชิก

ประมำณ 3-5 คน พูด คุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันอย่ำงใกล้ชิด สนิทสนม เปรียบเสมือนกำร

จับเข่ำคุยกัน 

  9) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบฮัดเดิล (Huddle Group) กลุ่มแบบนี้ เป็นกำรจัดกลุ่มย่อยที่

แยกออกมำจำก กลุ่มใหญ่ โดยใช้วธิีกำรสุ่ม เพื่อให้มีสมำชิกกลุ่มคละกันไป จุดประสงค์และกำร

ด ำเนนิกำรมลีักษณะเชน่เดียวกับกลุ่มอภิปรำยแบบกันเอง 

10) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบเวียนรอบวง (Circular Response Group) กลุ่มแบบนี้ประกอบ 

ด้วยสมำชิก ไม่ควรเกิน 10 คน มจีุดประสงคเ์พื่อให้สมำชิกกลุ่มทุกคนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น 
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โดยกำรให้สมำชิกแต่ละคนพูดรอบละประมำณ 1-2 นำที เวียนกันไปทำงซ้ำยหรือขวำ ทีละคน

จนครบทุกคน ถ้ำผู้ใดต้องกำรสนับสนุนหรือโต้แย้ง ต้อรอจนกว่ำจะถึงเวลำที่ตนมีโอกำสพูด ถ้ำ

มีเวลำมำกและตอ้งกำรควำมคิดเห็นเพิ่มขึ้น ก็เริ่มรอบสองตอ่ไปเรื่อย ๆ 

  11) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบกลุ่มซ้อน (Fish Bowl Group) กลุ่มแบบนี้มีลักษณะเป็นกลุ่ม

ซ้อนกันเป็น 2 วง กลุ่มวงในและกลุ่มวงนอก มีสมำชิกจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน ประมำณ 4-8 คน ในขณะ 

ที่สมำชิกกลุ่มวงในประชุมอภิปรำยกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมำชิกกลุ่มวงนอกจะท ำหน้ำที่

สังเกตกำรณ์ จุดประสงค์เพื่อให้ผู้สังเกตกำรณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อภิปรำยแต่ไม่มีควำม

จ ำเป็นต้องมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย ได้เรียนรู้ควำมคิดเห็นของผู้อภิปรำยวงในอย่ำงใกล้ชิด ใน

บำงกรณีอำจมีกำรสับเปลี่ยนบทบำทให้ผู้ที่อยู่วงนอกเข้ำไปอยู่ในวงในแล้วท ำหน้ำที่อภิปรำย 

และสมำชิกในวงในออกมำอยู่ในวงนอกเป็นผูส้ังเกตกำรณ์สับเปลี่ยนกัน 

12) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบปุจฉำวิสัชนำ (Questioning-Answering) กลุ่มแบบนี้ประกอบ 

ด้วยสมำชิก ประมำณ 6-8 คน เป็นผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 1 คน มีผู้เช่ียวชำญหรือวิทยำกรที่รับ

เชิญมำครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นตัวแทนจำกกลุ่มผู้ฟัง ผู้ด ำเนินกำรอภิปรำยให้ผู้แทนผู้ฟังเสนอ

ข้อค ำถำมในวิทยำกรตอบ และเป็นตัวกลำงช่วยเชื่อมโยงและสรุปควำมคิดเห็น จุดประสงค์ของ

กลุ่มแบบนี้ก็คือกำรช่วยให้สมำชิกกลุ่มเกิดควำมเข้ำใจในปัญหำหรือเรื่องที่ศึกษำในแง่มุมต่ำง ๆ 

ตำมควำมต้องกำรหรือควำมสนใจของผูฟ้ัง 

ผลลัพธ์/ผลส าเร็จ/แนวปฏิบัติที่ด ี: RESULT/R 

ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรสอนโดยกำรอภิปรำยกลุ่มย่อย ในรำยวิชำ IPA 6203 

กำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบในภูมิภำคอำเซียน (Comparative Public Administration in ASEAN) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถประยุกต์ใช้หลักวิชำในกำรอธิบำย และให้ควำมเห็น

เกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์ทำงกำรบริหำรรัฐกิจเปรียบเทียบในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งผู้เขียนจัดกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอนโดยมีขัน้ตอนดังตอ่ไปนี ้คือ 

1. ผูส้อนจัดผู้เรยีนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ โดยจัดผู้เรียนเข้ำกลุ่มคละควำมสำมำรถ เพื่อให้

ผูเ้รียนที่เก่งช่วยเหลือผู้ที่เรยีนอ่อน 

2. ผู้สอนก ำหนดประเด็นในกำรอภิปรำย ได้แก่ “อะไรคือปัจจัยที่น ำไปสู่กำรปฏิรูปตำม

แนวกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม ่(New Public Management) ของประเทศสิงคโปร์” 

3. ผูเ้รียนพูดคุยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันตำมประเด็นอภิปรำยที่ก ำหนด โดยผู้สอนให้

ค ำแนะน ำแก่กลุ่มก่อนกำรอภิปรำย และเน้นย้ ำถึงควำมส ำคัญของกำรให้สมำชิกทุกคนในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในกำรอภิปรำยอย่ำงทั่วถึง ไม่ให้มีกำรผูกขำดกำรอภิปรำยโดยผู้ใดผู้หนึ่ง เพรำะ
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วัตถุประสงค์หลักของกำรอภิปรำย คือ กำรให้ผู้เรยีนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงทั่วถึง และ

ได้รับฟังควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย อันจะช่วยใหผู้เ้รียนมีควำมคิดที่ลึกซึง้ และรอบคอบขึน้ 

4. ผู้เรียนสรุปสำระที่สมำชิกกลุ่มได้อภิปรำยร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม โดยผู้สอน

เชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรยีนได้รว่มกันคิดกับบทเรียนที่ก ำลังเรียนรู้ โดยมีกำรน ำข้อสรุปของกลุ่มมำใช้ใน

กำรสรุปบทเรียนด้วย 

 ผลลัพธ์และผลส ำเร็จที่ได้ คือ ช่วยใหผู้เ้รียนกลุ่มใหญ่มโีอกำสได้แสดงควำมคิดเห็น และ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึง เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้ข้อมูลและ

ควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ที่กว้ำงขึ้น และเป็นวิธีสอนที่ช่วยส่ งเสริม

ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงผู้เรยีน ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะต่ำง ๆ จ ำนวนมำก เช่น ทักษะ

กำรพูด กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรโต้แย้ง กำรวิพำกษ์วจิำรณ์ และทักษะกำรคิด เป็นต้น  
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้ :  

 

1. วิธีสอนแบบท างานรับผิดชอบร่วมกัน (Co – Operative Learning)  

2. เน้นพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีน  

3. กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน Active Learning 

4. เทคนิคและวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญอย่างแท้จรงิ 

5. เทคนิคและวิธีการสอนแบบเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญระดับบัณฑิตศึกษา  

6. ระบบปฏิบัติการเพื่อเตรยีมกิจกรรมในชั้นเรยีน 

7. เทคนิคการสอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 




