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การศึกษาครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรั บ
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คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักศึกษา มีการดําเนินงาน 2 ระยะ คือ
ระยะสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และ ระยะการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กไปทดลอง
ใช้ ในสภาพจริ งโดยทดลองจัดการเรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งเป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่
แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร ข้ อคําถามการสัมภาษณ์ แบบสอบถามสภาพการจัดการเรี ยนรู้
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ทดสอบค่า ที การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนร่ ว ม
(ANCOVA) และวิเคราะห์ ประสิท ธิ ภาพของ
กระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยกําหนดเกณฑ์เป็ น 75/75
ผลการวิจยั พบว่า 1) รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ ที่พฒ
ั นาขึ ้น เรี ยกว่า POARE Model ซึ่งมีขนตอนสํ
ั้
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นัก ศึก ษากลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม แตกต่า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .001 โดย
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The purposes of this research were 1) to develop an active learning instructional
model for teachers in the Southern College of Technology and 2) to study the result of an
active learning instructional model for teachers in the Southern College of Technology. The
research was in two phases: Phase 1: to develop an active learning instructional model.
Phase 2: to experiment with an active learning instructional model and experimental 1 term.
The research tools were a document analysis form, interview questions, a current conditions
instructional questionnaire, a teachers development program , a preparedness active
learning instructional test, a question focus group, a meeting note, an active learning
behavior assessment form and a satisfaction with active learning questionnaire. The data
were analyzed by content analysis, compared mean with independent sample t-test,
analysis of covariance and the efficiency of process or efficiency of product effectiveness to
a standard of 75/75.
The research findings were as follows: (1) the active learning instructional model for
teachers in the Southern College of Technology called POARE Model consisted of
Preparation, Orientation, Action Learning, Reinforce and Evaluation. The result of using the
active learning instructional model were that the efficacy of the model were higher than the
criterion of 75/75; (2) the results of using with active learning instructional model were higher
than the posttest at a .001 of significance, active learning behavior higher than the lecture
method with the control group. the result of the student satisfaction with the learning process
management of the active learning instructional model were at high level.

งานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ รับทุนอุดหนุนการวิจยั
จาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

ประกาศคุณูปการ
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ฉ บับ นี ไ้ ด้ รั บ การสนับ สนุน ทุน การศึ ก ษาวิ จัย ในการทํ า วิ จัย จากบัณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ การดําเนินงานปริ ญญานิพนธ์ สําเร็ จลุลว่ งด้ วยดีเพราะผู้วิจยั
ได้ รับความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป จินงี่ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ที่กรุ ณาให้ คําปรึ กษา ชี แ้ นวทางคิด ให้ ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ แก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ รวมถึง
สนับสนุน ส่งเสริ ม ให้ แรงใจ ให้ ผ้ วู ิจยั มีความมัน่ ใจ มุ่งมัน่ ที่จะก้ าวต่อ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ชุลีกร
ยิ ้มสุด อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ ร่วม ที่ได้ สละเวลาอันมีค่ามาเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและให้
คําแนะนํ าที่เป็ นประโยชน์ รวมถึงให้ กําลังใจในการทํ าวิจัยตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิ รั ต น์ ธรรมาภรณ์ กรรมการภายนอกผู้เ ป็ นประธานสอบปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที่ ใ ห้
คํา แนะนํ า รวมทัง้ ให้ กํ า ลัง ใจตัง้ แต่ส อบเค้ า โครงจนสอบจบการศึก ษา ขอกราบขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ที่ได้ ให้ คําแนะนําแนวทางในการปรับปรุ ง
แก้ ไขงานเพื่อให้ การศึกษาวิจยั สมบูรณ์มากขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ แ ละผู้ เชี่ ย วชาญที่ ใ ห้ ความกรุ ณ าตรวจสอบความ
เหมาะสมของเครื่ องมือให้ มีความเหมาะสมมากขึ ้น ประกอบด้ วย รองศาสตราย์ ดร.หรรษา นิลวิเชียร
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจ ฉรา ธรรมาภรณ์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วุ ฒิ พ งษ์ ทองก้ อน ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.นริ ศรา พึ่งโพธิ์ สภ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สรรค์ นัน ธ์ ตันติอุโฆษกุล อัครวงศ์
ผู้บริ หารของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ได้ ให้ ความกรุณาใช้ พื ้นที่เก็บข้ อมูลวิจยั รวมถึง ศาสตราจารย์
ดร.นิ ย์ศรี แสงเดือน อธิ การวิท ยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ในการให้ ความสะดวกในการลงพืน้ ที่ เ ก็ บ
รวบรวมข้ อมูล ขอขอบพระคุณผู้บริ หารและคณาจารย์รวมถึงนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ทุกท่านที่ให้ ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ข องสถาบัน วิจัย พฤติกรรมศาสตร์ ทุก ท่า นที่ ได้ ประสิท ธิ
ประสาทความรู้ ตลอดระยะเวลาในการศึกษาในสถาบันแห่งนี ้ ขอบคุณความรัก ความห่วงใย กําลังใจ
จากเพื่อนร่วมรุ่น ปรด.3 ทุกคนที่มีให้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ เรี ยนร่วมกัน รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตรอื่น
รุ่ นพี่ รุ่ นน้ องในสถาบันที่ได้ ร้ ูจกั ทุกคน นอกจากนี ้ยังรวมถึงเจ้ าหน้ าที่ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ทุกท่าน พวกเราล้ วนเป็ นครอบครัว BSRI และขอบคุณเพื่อนๆ กัลยาณมิตรของผู้วิจยั ทุกคนที่คอยให้
กําลังใจมาโดยตลอด ขอบคุณจากใจ
คุณประโยชน์ อันใดที่ เ กิ ด จากปริ ญญานิ พ นธ์ ฉบับนี ้ ขอมอบแด่ค ณาจารย์ ทุก ท่ า นที่ เ คย
ประสาทความรู้ให้ ผ้ วู ิจยั ตังแต่
้ เล็กจนโต และบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้เป็ นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่เสมอมา
สุภทั รา ภูษิตรัตนาวลี
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บทที่ 1
บทนํา
ภมิู หลัง
การศึกษาเป็ นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้ ความสามารถ
และสติปัญ ญาเพี ย งพอที่ จ ะเป็ นกํ า ลัง สํ า คัญ ในการพัฒ นาประเทศให้ เ จริ ญก้ า วหน้ า โดยเฉพาะ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งจัดเป็ นการศึกษาที่ม่งุ ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พฒ
ั นาความรู้ ทักษะใน
สาขาวิชาเฉพาะทางให้ มีรอบรู้ เชี่ ยวชาญ ซึ่งศตวรรษที่ 21 สถานการณ์ โลกมี ความแตกต่างจาก
ศตวรรษที่ 20 ทําให้ วิถีการดําเนินชีวิต การทํางานเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วในทุกๆ ด้ าน ทังข้
้ อมูลข่าวสาร การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สภาพแวดล้ อม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเหล่านี ้ทําให้ คนต้ องปรับตัวตามให้ ทนั อยู่เสมอเพื่อจะสามารถดําเนินชีวิตได้
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงเป็ นการเตรี ยมตัวให้ คนมีทกั ษะที่จําเป็ นภายใต้
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จึงมีหลายองค์กรร่ วมมือกันพัฒนาแนวคิดเรื่ องทักษะการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ขึ ้น แนวคิดนี ้อยูบ่ นพื ้นฐานความคิดว่ามีผลสัมฤทธิ์อะไรที่จําเป็ นสําหรับนักศึกษาที่จะใช้
ชี วิ ต และทํ า งานในศตวรรษที่ 21 ที่ จ ะช่ ว ยเตรี ย มความพร้ อมให้ นัก ศึก ษารู้ จัก คิ ด เรี ย นรู้ ทํ า งาน
แก้ ปัญหา สื่อสาร และร่ วมมือทํางานกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพไปตลอดชีวิต (Bellancy; &
Brandt.
2010) สําหรับประเทศไทย การปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษารอบแรกส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เกิ ดการปรับปรุ งหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอน มีการกํ าหนดกรอบ
แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาระยะยาว ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มงุ่ เน้ นให้ สถาบันอุดมศึกษามุง่ ผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
รู ปแบบต่างๆ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ ้นตลอดชีวิตเกิดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต โดยได้ กําหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework For Higher
Education; TQF: HEd) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการนํานโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิใน
สถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550) ส่งผลให้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
จําเป็ นต้ องดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานดังกล่าว อีก
ทัง้ ต้ อ งจัด การเรี ย นรู้ ให้ นัก ศึก ษาเกิ ดทัก ษะต่า งๆ ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ให้ นัก ศึก ษามี คุณลัก ษณะตาม
แนวทางที่สงั คมต้ องการหรื อที่เรี ยกว่าบัณฑิตที่พึงประสงค์ (วิจิตร ศรี สอ้ าน. 2557: 6-10) เนื่องจาก
ตลาดแรงงานมีความคาดหวังว่าบัณฑิตต้ องมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องที่จะรับข้ อมูล ความรู้
รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปตลอดชีวิตการทํ างาน แต่ในความเป็ นจริ งบัณฑิตจํานวนไม่น้อยถูก
ประเมินว่าใช้ ความคิดน้ อยลง (บุญเกียรติ โชควัฒนา. 2552: 7) ไม่วา่ จะเป็ นการทํางาน การเรียน หรือ

2
การกระทํ าใดๆ ในชี วิตประจํ าวันต่างต้ องใช้ การคิดทัง้ สิน้ นักศึกษาหรื อบัณฑิ ตขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์สงั เคราะห์ทําให้ ขาดกระบวนการไตร่ ตรอง ขาดการยังคิ
้ ด ขาดการพิจารณาว่าอะไรควรทํา
หรื อไม่ควรทํา เห็นได้ จากข่าวปั ญหาสังคมมากมายที่เกิดขึ ้น นอกจากนันยั
้ งมีความรู้ความสามารถไม่
เพียงพอ ขาดทักษะภาษา การคิดวิเคราะห์ และไอที ทําให้ ต้องได้ รับการถ่ายทอดความรู้เพิม่ เติมในช่วง
เริ่ มปฏิบตั ิงาน (สุทธิ พร จิ ตต์ มิตรภาพ. 2553: 1-5) เนื่ องจากบัณฑิตยังด้ อยคุณภาพและไม่มี
มาตรฐานดีพอที่จะทํางานในสถานประกอบการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2550:
23) รวมถึงผลการสํารวจของนิด้าโพล เมื่อ 15-16 กันยายน 2557 เรื่ องปั ญหาคุณภาพบัณฑิตไทย
พบว่า ปั จจัยสําคัญของปั ญหาคุณภาพบัณฑิตไทยคือ ผู้เรี ยนไม่สนใจที่จะได้ รับความรู้ มีคา่ นิยมเพียง
ต้ อ งการใบปริ ญญาเท่ า นัน้ ปั จจัย รองลงมาคือ หลัก สูต รเน้ น ทฤษฎี ม ากกว่า ปฏิบัติ บัณฑิ ต จึง ไม่
สามารถทํ างานจริ งได้ ด้ านความคิดเห็นของประชาชนต่อระดับคุณภาพของบัณฑิตไทยในปั จุบัน
พบว่าประชาชนเพียงร้ อยละ 2.24 ระบุวา่ บัณฑิตไทยในปั จจุบนั มีคณ
ุ ภาพสูง ร้ อยละ 45.44 ระบุว่าไม่
ุ ภาพ และร้ อยละ 19.20 ระบุว่ามีคณ
ุ ภาพตํ่า (สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริ หารศาสตร์ . 2557:
ค่อยมีคณ
ออนไลน์)
การที่จะพัฒนานักศึกษาไทยให้ เกิ ดคุณลักษณะตามแนวทางที่ สังคมต้ องการนัน้ จะต้ อง
พัฒนาทังความรู
้
้ ทักษะ และบุคลิกอุปนิสยั ที่สามารถเข้ าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ การเรี ยนรู้
ของนักศึกษาจึงถือเป็ นหัวใจของการดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 (องอาจ นัยพัฒน์. 2557: 105) การ
ทําให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้สามารถจัดทําได้ หลายลักษณะแตกต่างกันตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้
ที่ยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางที่สามารถใช้ รูปแบบและกระบวนการที่หลากหลายได้ เพียงแค่รูปแบบและ
กระบวนการนันต้
้ องช่วยให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างตื่นตัวและสร้ างความเข้ าใจ
ในสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้อย่างแท้ จริ ง (ทิศนา แขมณี. 2551: 123) ปั จจุบนั ยังไม่มีงานวิจยั ใดยืนยันได้ ชดั เจนว่า
การเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบใดดีกว่ากันและยังไม่มีวิธีการเรี ยนรู้ แบบใดที่ทําแบบเดียวแล้ วได้ ผลลัพธ์ การ
เรี ยนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาครบทุกด้ าน การเลือกวิธีการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักศึกษา
จึงต้ องมีเป้าหมายที่ชดั เจนว่าต้ องการพัฒนานักศึกษาในด้ านใด เพื่อให้ เป็ นไปตามเป้าประสงค์ในการ
พัฒ นาบัณ ฑิ ต ของสถาบัน รวมถึ ง เป้ าหมายของสัง คมในศตวรรษที่ 21 อย่า งไรก็ ตาม ในปี 1990
สมาคมเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Association for the study of Higher Education (ASHE))
ได้ รายงานเกี่ยวกับวิธีการที่หลากหลายของการเรี ยนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
เข้ าใจและจดจําผลการเรี ยนรู้ได้ คงทนและนานกว่าการฟั งซึง่ เป็ นการเรี ยนรู้เชิงรับ (Passive learning)
เพราะการเรี ยนรู้ เชิงรุ กคือกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือกระทําและได้ ใช้ กระบวนการคิด
เกี่ ยวกับสิ่ง ที่ เขาได้ กระทํ าลงไป เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ เ น้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีบทบาทในการ
แสวงหาความรู้และเรี ยนรู้อย่างมีปฏิสมั พันธ์ กบั เพื่อน ผู้สอน และสิ่งแวดล้ อมผ่านการปฏิบตั ิ จนเกิด
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ความรู้ ความเข้ าใจ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
นําไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ถือเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ประเภทหนึ่งที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีคณ
ุ ลักษณะสอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปั จจุบนั (Bonwell; &
Eison. 1991: 1-2; 60-61) การเรี ยนรู้เชิงรุกจึงเป็ นเสมือนตัวขับเคลื่อนที่เพิ่มคุณภาพของการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยนในปั จจุบนั (Haack. 2008: 395-410) การเรี ยนรู้เชิงรุกมีหลากหลายวิธีการสอน เช่น การ
อภิปรายกลุม่ การเล่นบทบาทสมมติ การเรี ยนแบบร่ วมมือ เป็ นต้ น มีบทความและงานวิจยั ที่สนับสนุน
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกว่าช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดคุณลักษณะที่จําเป็ นในศตวรรษที่ 21 นอกจากการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่น การคิดแก้ ปัญหา ความคิดสร้ างสรรค์ มีทกั ษะในการปรับตัว ทักษะการ
ทํางานร่วมกัน ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะการใช้ สารสนเทศ เกิดทัศนคติในทางบวก รวมถึง
มีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน (Prince. 2004; 223-231; Kember; & Y.P.Leung. 2005; 155-170;
Joel. 2006; 159-167; Donohue; & Richards. 2009; 1-6; Detlor et al. 2012; 147-161; Thaman
et al. 2013; 27-34; Munoz+ et al. 2013; 27-38; Thomas; & Macias-Moriarity. 2014; 1-6) จึง
เห็นได้ ว่าความเด่นชัดของการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุกคือช่วยให้ นกั ศึกษาเชื่อมโยงความรู้หรื อสร้ างความรู้
ให้ เกิดขึ ้นในตนเองด้ วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่งกิจกรรมเหล่านันจะกระตุ
้
้ นให้
ผู้เรี ยนเกิดกระบวนการคิดขันสู
้ ง (Higher-Order Thinking) ด้ วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
ค่า จนเกิดทักษะต่างๆ ที่จําเป็ นการในดํารงชีวิต การนําแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมาใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้ ให้ กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเป็ นหนทางการจัดการเรี ยนรู้ ประเภทหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์และเตรี ยมบัณฑิตสูก่ ารดําเนินชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21
จากการที่สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้ าที่ในการผลิตบัณฑิตเข้ าสู่ตลาดแรงงานหรื อการ
ประกอบอาชีพ มุ่งจัดการให้ บณ
ั ฑิตมีความรอบรู้ ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ สามารถนําไปปฏิบตั ิ
ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็ นระบบ หมัน่ แสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ ดี (กระทรวงศึกษาธิการ.
2548: 7-8)
คณาจารย์ ก็ยังคงมีบทบาทในการถ่ายทอดทางสังคมเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดคุณลักษณะตามแนวทางที่
สังคมต้ องการ ถึงแม้ ว่าการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณาจารย์จะต้ องเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก
ผู้สอนมาเป็ นผู้ออกแบบการเรี ยนรู้ ให้ กบั นักศึกษา เป็ นเพียงผู้ช่วยเข้ าไปจัดการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ เข้ าถึงเนื ้อหาความรู้ ด้วยตนเองโดยการคิดและลงมือทํา ไม่เน้ นการสอนแต่เน้ นการเรี ยนรู้
(Teach less, Learn more) แต่ปัจจุบนั คณาจารย์บางส่วนยังคงถนัดนําความรู้ จากแหล่งต่างๆ มา
บรรยายให้ กบั นักศึกษา นักศึกษาก็ค้ นุ เคยกับวัฒนธรรมของการรับความรู้ (receiving culture) โดย
การได้ รับความรู้จากคณาจารย์ด้วยการฟั ง จด และจํา การเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรี ยนรู้จึงต้ องเปลี่ยนที่
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ของคณาจารย์ รวมถึง วิธีคิดของนัก ศึกษาเสียใหม่ (ไพฑูรย์ สินลารั ตน์ .
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2557: 13-16; 29-30) สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเป็ นต้ องพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ มีความรู้
ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู้ เพื่ อพัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้ บ รรลุผ ลการเรี ย นรู้ 5 ด้ า น คื อ ด้ า น
คุณธรรม จริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ด้ านทักษะการวิเคราะห์ ตวั เลข รวมทัง้ พัฒนาให้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้ กําหนดไว้ แต่การพัฒนาบัณฑิตให้ บรรลุการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ด้ าน ซึง่ แต่ละด้ านมี
ธรรมชาติที่แตกต่างกันและต้ องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ และการสอนที่แตกต่างกันนับเป็ นเรื่ องยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ ที่ไม่ค้ นุ เคยหรื อไม่ได้ รับการศึกษามาก่อน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันว่าหาก
ผู้สอนยังไม่เข้ าใจเรื่ องที่สอนการที่จะสอนให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจคงเป็ นไปได้ ยาก ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการ
จัดการเรี ยนรู้ รวมทัง้ วิธีการสอนที่เหมาะสมกับกับธรรมชาติของสิ่งที่สอนจึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญ (ทิศนา
แขมณี. 2553: 2) โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกซึง่ เป็ นแนวคิดที่ผ้ เู รี ยนต้ องลงมือกระทํามากกว่า
การฟั ง และส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิดขันสู
้ งนัน้ คณาจารย์จะต้ องออกแบบกิจกรรมที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เลือกใช้ วิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาระของรายวิชา ลักษณะของผู้เรี ยน จํานวน
นักศึกษาที่เรี ยน หรื อแม้ กระทัง่ ขนาดและที่นงั่ ในห้ องเรี ยน ต้ องรู้จกั การนําเทคนิคต่างๆ ในการจัดการ
เรี ยนรู้มาประยุกต์ ดังนัน้ การสร้ างความเข้ าใจในหลักการแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ให้ คณาจารย์
ตระหนักถึงวัตถุประสงค์การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และได้ ฝึกปฏิบตั ิตามขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
จะทําให้ เกิดผลสูงสุด และหากคณาจารย์ผ้ สู อนมีรูปแบบในการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กจะช่วยให้ มีความ
สะดวกในการจัดการเรี ยนรู้มากขึ ้น เพราะรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ (Instructional Model) คือลักษณะ
ของการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการจัดไว้ อย่างเป็ นระเบียบ ตามหลักแนวคิดทฤษฎี โดยประกอบด้ วย
กระบวนการหรื อ ขัน้ ตอนสํ า คัญ ในการเรี ย นการสอน รวมทัง้ วิธี ส อนและเทคนิ ค การสอนต่า งๆ ที่
สามารถช่วยให้ สภาพการจัดการเรี ยนรู้ นัน้ เป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎี โดยที่รูปแบบจะต้ องได้ รับการ
พิสจู น์ ทดสอบว่ามีประสิทธิ ภาพสามารถใช้ เป็ นแบบแผนในการเรี ยนการสอนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
เฉพาะของรู ปแบบนันๆ
้ (ทิศนา แขมณี. 2557: 221) การให้ คณาจารย์เข้ ามามีส่วนร่ วมในการสร้ าง
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กแทนการออกระเบียบข้ อบังคับหรื อคําสัง่ และให้ ปฏิบตั ิตามถือเป็ นการ
พัฒนาคณาจารย์ที่ทําให้ เกิดพัฒนาในตัวบุคคลได้ อย่างยัง่ ยืน เพราะคณาจารย์ตา่ งมีประสบการณ์ใน
การจัดการเรี ยนรู้ มามากน้ อยแตกต่างกัน การมีช่องทางให้ คณาจารย์ เข้ ามาถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์บนพื ้นฐานการให้ เกียรติและเสรี ภาพทางวิชาการ จะช่วยให้ คณาจารย์ยอมรับในความรู้
เกิดเจตคติที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก และสามารถจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษาในที่สดุ
ั ้ ่ที่อําเภอทุ่งสง
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กที่ ตงอยู
จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีวิสยั ทัศน์ของสถาบันที่จะมุ่งเป็ นสถาบันอุดมศึกษาชันนํ
้ าขนาดเล็กที่จะผลิต
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บัณฑิตให้ เป็ นนักปฏิบตั ิการมืออาชีพ ในฐานะนักปฏิบตั ิการที่ดีหมายถึงบัณฑิตจะต้ องมีความรู้ ความ
เข้ าใจ สามารถปฏิบตั ิได้ โดยรู้ จกั คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์งานที่ทําได้ ดี ซึง่ จากการลงพื ้นที่เบื ้องต้ นของ
ผู้วิจยั โดยการได้ พดู คุยกับคณาจารย์ผ้ สู อนแบบไม่เป็ นทางการพบว่าแม้ คณาจารย์หลายท่านมีความ
มุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มพัฒนาให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน รู้จกั แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แต่รูปแบบในการจัดการ
เรี ยนรู้ที่ใช้ อยู่ยงั ไม่สามารถส่งเสริ มนักศึกษาได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากบริ บทของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็ น
เด็กเรี ยนอ่อน และมีพื ้นฐานทางภูมิสงั คมที่แตกต่างกันทังนั
้ กศึกษาในพื ้นที่และนักศึกษาที่มาจาก 3
จังหวัดชายใต้ ภาคใต้ การนําแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุกมาช่วยในการส่งเสริ มให้ การจัดการเรี ยนรู้
ของคณาจารย์ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ และสามารถกระตุ้น ให้ ผ้ ูเ รี ย นมี คุณ ลัก ษณะการเป็ นนัก
ปฏิ บัติก ารมื อ อาชี พ ได้ ตามเป้าประสงค์ ข องสถาบัน ดัง นัน้ ผู้วิจัย จึง เห็ น ว่ า สถาบัน แห่ ง นี ม้ ี ค วาม
เหมาะสมเป็ นพื ้นที่ศกึ ษาวิจยั เพื่อสร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กและศึกษาผลการใช้ รูปแบบการ
จัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ที่ ส ร้ างขึน้ ซึ่ง ผลที่ ไ ด้ รั บ จากการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ของ
คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นอกจากจะทําให้ คณาจารย์ ได้ ความรู้ มีทกั ษะและเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกแล้ ว ยังส่งผลให้ นกั ศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิง
รุกซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อีกทังวิ
้ ทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ยงั ได้ รูปแบบในการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุกที่สอดคล้ องกับความต้ องการของสถาบันอีกด้ วย

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ความมุง่ หมายของการวิจยั พัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักศึกษา

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยครัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั ได้ นําองค์ความรู้ ที่เป็ นสหวิทยาการทังด้
้ านจิตวิทยา สังคมวิทยา และ
การศึกษา มาใช้ ในงานวิจยั ผลที่ได้ จะเกิดประโยชน์ดงั นี ้
1. ได้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิง รุ ก ที่ มี ประสิทธิ ภาพโดยดําเนินการอย่างเป็ นระบบ มี
แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ที่เป็ นขันตอนชั
้
ดเจน ผ่านการนํารูปแบบไปทดลองใช้ ซึง่ สามารถนําไปปรับใช้
เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเพื่อเสริ มสร้ างหรื อส่งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กให้ แก่
นักศึกษาที่มีบริบทใกล้ เคียงได้
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2. กระบวนการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กในงานวิจัยนีส้ ามารถนํ าไปใช้ เป็ น
แนวทางในการจัด การเรี ย นรู้ ให้ เหมาะสมกับ สภาพและความต้ อ งการของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ซึ่ ง
กระบวนการนี ้เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมและเน้ นการมีสว่ นร่วมของคณาจารย์

ขอบเขตการวิจัย
ระยะที่ 1 การพั ฒ นารปแบบการจั
ด การเรี ย นร้ ู เชิ ง รุ ก สํา หรั บ คณาจารย์ วิ ท ยาลั ย
ู
เทคโนโลยีภาคใต้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่ม ที่ จ ะใช้ วิ ธี สัม ภาษณ์ มี คุณลัก ษณะคือ เป็ นผู้บริ ห ารและคณาจารย์ ข องวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี ภาคใต้ ซึ่งในการวิ จัยครั ง้ นี ส้ ัมภาษณ์ อธิ การบดี คณบดี จาก 3 คณะวิชา และตัว แทน
คณาจารย์ 3 คน จาก 3 คณะวิชา
2. กลุ่ ม ที่ ใ ช้ วิ ธี ก ารเก็ บ แบบสอบถาม มี คุ ณ ลัก ษณะคื อ เป็ นคณาจารย์ ข องวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้เก็บข้ อมูลแบบสอบถามจากคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ จํานวน 60 คน
3. กลุ่มที่เข้ าร่ วมการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก มีคณ
ุ ลักษณะคือ เป็ นตัวแทน
คณาจารย์จาก 8 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1-2 คน ที่สมัครใจและให้ ความร่วมมือเข้ าร่วมพัฒนารู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ุ ลักษณะคือเป็ นนักศึกษาของ
4. กลุม่ ที่ใช้ ในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ มีคณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุกกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จํานวน 13 คน
ระยะเวลาในการทําวิจัย
ใช้ ระยะเวลาสําหรับพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก 4 เดือน คือ มีนาคม - มิถนุ ายน
2559
กระบวนการพัฒนารปแบบ
ู
1. ศึกษาบริ บท ปรัชญา นโยบายการจัดการเรี ยนรู้ของสถาบัน สภาพปั จจุบนั ในการจัดการ
เรี ยนรู้ ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
2. พัฒนาคณาจารย์ที่สมัครใจและให้ ความร่ วมมือเข้ าร่ วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุก
3. ประชุมระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อร่วมกันสร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กโดยทดสอบประสิทธิ ภาพ
ด้ านกระบวนการและทดสอบประสิทธิภาพด้ านผลผลิตตามเกณฑ์ที่กําหนด 75/75
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ระยะที่ 2 การนํารปแบบการจั
ดการเรียนร้ ูเชิงรุ กไปทดลองใช้
ู
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุ่มคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จํานวน 28 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลอง
จํานวน 14 คน ซึ่งเป็ นคณาจารย์ที่สมัครใจเข้ าร่ วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กและจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และ กลุ่มควบคุมจํานวน 14 คน ซึ่งเป็ นคณาจารย์ของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่จดั การเรี ยนรู้ตามรูปแบบปกติ
2. กลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จํานวนทังสิ
้ ้น 703 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มทดลอง 14 รายวิชา จํานวน 337 คน และ
กลุม่ ควบคุม 14 รายวิชา จํานวน 366 คน
ระยะเวลาในการทําวิจัย
ใช้ ระยะเวลาสําหรับศึกษาผลการทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก 1 ภาคการศึกษา
คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรจัดกระทํ า คือ การใช้ และการไม่ใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ตัวแปรความแปรปรวนร่วม คือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษาในการเรี ยนคาบแรก
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

นิยามศัพท์ เฉพาะ
รปแบบการจั
ดการเรี ยนร้ ู (Instructional Model) หมายถึง แบบแผนการดําเนินการ
ู
จัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการจัดอย่างเป็ นระบบ สอดคล้ องกับแนวคิดทฤษฎีที่รูปแบบนันยึ
้ ดถือ และได้ รับ
การพิสูจน์ หรื อทดสอบว่ามีประสิทธิ ภาพ สามารถช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตามจุดมุ่งหมายของ
รูปแบบ
การเรี ยนร้ ู เชิงรุ ก (Active Learning) หมายถึง การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่ วม
ในการเรี ย นมากขึ น้ ได้ เ ข้ า ไปมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บัติ จ ากกิ จ กรรมที่
้ ง
หลากหลายผ่านการฟั ง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้ นกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการคิดขันสู
รปแบบการจั
ดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ ก (Active Learning Instructional Model) หมายถึง แบบ
ู
แผนการดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการจัดอย่างเป็ นระบบ เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วนร่ วมใน
การเรี ยนมากขึ ้น ได้ มีปฏิสมั พันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมด้ วยการลงมือปฏิบตั ิจากกิจกรรมที่หลากหลายผ่าน
การฟั ง พูด อ่าน และเขียน กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการคิดขันสู
้ ง

8
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (Southern College Technology) หมายถึง วิทยาลัยเอกชน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ ตัง้ อยู่ที่ตําบลที่ วัง
อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

นิยามปฏิบตั กิ าร
ความร้ ู เรื่ องการจัดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ ก หมายถึง ความสามารถในการจดจําระลึกได้ ในสิ่งที่
เคยเรี ยนรู้หรื อมีประสบการณ์มาแล้ ว สามารถเข้ าใจเนื ้อหาของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก สามารถอธิบาย
ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ และสามารถนําความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไปใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนได้
การวัดความรู้ เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กนี ้ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นตามแนวคิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ด้ านการรู้คิด (Cognitive Domain) ของบลูม (Bloom. 1971: 271) เป็ นแบบเลือกกาเครื่ องหมายถูก
หรื อผิดหน้ าข้ อความ ถ้ าเห็นด้ วยให้ กาเครื่ องหมายถูก ถ้ าไม่เห็นด้ วยกาเครื่ องหมายผิด เกณฑ์การให้
คะแนน ตอบถูกต้ องจะได้ 1 คะแนน ตอบผิดจะได้ 0 คะแนน และแปลผลตามเกณฑ์คะแนนแบบวัด
ความรู้ คณาจารย์ที่มีคะแนนสูงแสดงว่ามีความรู้ เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสูงกว่าคณาจารย์ที่ได้
คะแนนตํ่า
เจตคติต่อการจัดการเรี ย นร้ ู เชิงรุ กของ คณาจารย์ หมายถึง ความรู้ เชิ งประมาณค่า
ความชอบหรื อไม่ชอบ และความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรมต่อการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
การวัด เจตคติ ต่ อ การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก นี ผ้ ้ ูวิ จัย สร้ างขึ น้ โดยใช้ แ นวคิ ด ของแมคไกวร์
(McGuire. 1985) ลักษณะของข้ อคําถามจะเกี่ยวกับเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก 3 องค์ประกอบ
คือ ความรู้เชิงประมาณค่า ความชอบหรื อไม่ชอบ และความพร้ อมที่จะแสดงพฤติกรรม เป็ นมาตราวัด
ประเมินค่าแบบลิเคอร์ ต (Likert's scale) ใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ ได้ แก่ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เกณฑ์การให้ คะแนน ถ้ าข้ อความเชิงบวกจะให้ คะแนน 5 กับ
การตอบเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ไปจนถึงให้ คะแนน 1 กับการตอบไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถ้ าข้ อความเชิงลบจะ
ให้ คะแนน 1 กับการตอบเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ไปจนถึงให้ คะแนน 5 กับการตอบไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง และ
แปลผลตามเกณฑ์ คณาจารย์ ที่ มี ค ะแนนสูง แสดงว่า มี เ จตคติ ต่อ การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก สูง กว่ า
คณาจารย์ที่ได้ คะแนนตํ่า
ทักษะการจัดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ ก หมายถึง ทักษะของคณาจารย์ในการการเขียนแผนการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้เชิงรุก
การวัดทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก เป็ นแบบประเมินทักษะการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุก แบบประเมินทักษะการออกแบบกิจกรรม แบบประเมินทักษะการกําหนดเกณฑ์ประเมินผลการ
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จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ ได้ แก่ ปฏิบตั ไิ ด้ ถกู ต้ องและมีคณ
ุ ภาพมากที่สดุ ปฏิบตั ิ
ได้ ถกู ต้ องและมีคณ
ุ ภาพมาก ปฏิบตั ไิ ด้ และมีคณ
ุ ภาพปานกลาง ปฏิบตั ไิ ด้ และมีคณ
ุ ภาพน้ อย ปฏิบตั ิได้
และมีคณ
ุ ภาพน้ อยมาก เกณฑ์การให้ คะแนน ถ้ าข้ อความเชิงบวกจะให้ คะแนน 5 กับการตอบปฏิบตั ิได้
ถูกต้ องและมีคณ
ุ ภาพมากที่สดุ ไปจนถึงให้ คะแนน 1 กับการตอบปฏิบตั ิได้ และมีคณ
ุ ภาพน้ อยมาก
คณาจารย์ที่มีคะแนนสูงแสดงว่ามีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสูงกว่าคณาจารย์ที่ได้ คะแนนตํ่า
พฤติกรรมการเรี ยนร้ ู เชิงรุ กของนักศึกษา หมายถึง การกระทํากิจกรรมของนักศึกษาใน
การมีส่วนร่ วมในชันเรี
้ ยน ประกอบด้ วย การใช้ ความคิดขันสู
้ งในขณะทํากิจกรรม ในการซักถาม การ
ตอบคําถาม การร่วมอภิปราย การมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนและคณาจารย์
การวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษา เป็ นแบบสังเกตใช้ มาตรประเมินค่า 3 ระดับ
ได้ แก่ ดี พอใช้ ไม่ทํา/ไม่ชดั เจน นักศึกษาที่มีคะแนนสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสูงกว่า
นักศึกษาที่ได้ คะแนนตํ่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิ จัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิง รุ กของคณาจารย์ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ ผู้วิจยั ได้ ทําการค้ นคว้ าแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาใช้ ในการ
วิจยั ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้เชิงรุก
1.1 ความหมายของการเรี ยนรู้
1.2 ความหมายของการเรี ยนรู้เชิงรุก
1.3 ลักษณะและองค์ประกอบของการเรี ยนรู้เชิงรุก
1.4 การจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ และหลักการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
1.5 ขันตอนและวิ
้
ธีการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
1.6 บทบาทของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
1.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
2.1 ความหมายและองค์ประกอบของรูปแบบ
2.2 ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้
2.3 ความหมายและองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
2.4 ขันตอนการพั
้
ฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
2.5 ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
3. แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริ มอาจารย์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
3.1 หลักการแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้
เจตคติ และพฤติกรรม (KAP Model)
3.2 แนวคิดเจตคติตอ่ พฤติกรรม
3.3 แนวคิดการรู้คดิ ต่อพฤติกรรม
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้
3.4.1 การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
3.4.2 การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
3.4.3 การประเมินผลการเรี ยนรู้
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4. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม
4.1 ความหมายของการวิจยั และพัฒนา
4.2 ขันตอนการวิ
้
จยั และพัฒนา
4.3 แนวคิดการมีสว่ นร่วม
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั

1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนร้ ูเชิงรุ ก
1.1 ความหมายของการเรียนร้ ู
นัก วิ ช าการหลายท่ า นได้ ใ ห้ ความหมายของการเรี ย นรู้ (Learning) เช่ น โบเวอร์ และ
ฮิลการ์ ด (Bower; & Hilgard. 1981: 76) ได้ ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้ ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมหรื อศักยภาพของพฤติกรรมในสถานการณ์หนึง่ ซึง่ เป็ นผลมาจากการได้ รับประสบการณ์ซํ ้าใ
สถานการณ์นนๆ
ั ้ สอดคล้ องกับ สุรางค์ โค้ วตระกูล (2553: 186) ที่ให้ ความหมายว่า เป็ นการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมซึง่ เป็ นผลมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมหรื อจากการฝึ กหัด
รวมทังเปลี
้ ่ยนปริ มาณความรู้ของผู้เรี ยน ส่วนดริ สโคล (Driscoll. 2000: 11) และ จิราภา เต็งไตรรัตน์
(2555: 123) ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้ ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรหรื อค่อนข้ าง
ถาวรอัน เป็ นผลมาจากประสบการณ์ ห รื อ การฝึ กหั ด และการมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตนเองและ
สิ่งแวดล้ อมรอบๆ ตัว พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเพียงชัว่ คราวไม่จดั ว่าเกิดการเรี ยนรู้ ในขณะที่ พิมพันธ์
เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ (2557: 44) ให้ ความหมายการเรี ยนรู้ ว่าคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อย่างถาวร หรื อมีความรู้ ความเข้ าใจ และสามารถนําความรู้ไปใช้ ได้ สามารถถ่ายโยงความรู้สชู่ ีวิตจริ ง
ได้ ส่วน สิริอร วิชชาวุธ (2554: 2) ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้ว่า การเรี ยนรู้ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบคือ
(1) มนุษย์ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาก "ไม่ร้ ู" เป็ น "รู้" "ทําไม่ได้ " เป็ น "ทําได้ " "ไม่เคยทํา" เป็ น
"ทํา" (2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนันต้
้ องเป็ นไปอย่างถาวร (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนัน้
เกิดจากประสบการณ์การฝึ กฝนและการฝึ กหัด นอกจากนี ้ วิจารณ์ พานิช (2556: 18-20) ได้ กล่าวถึง
การเรี ยนรู้ของนักเรี ยนไว้ ว่าเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ทําให้ เพิ่ม
สมรรถนะ (performance) และเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู้ ในอนาคต การเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการ
ไม่ ใ ช่ ผ ลแต่ ต รวจสอบได้ ว่ า เกิ ด การเรี ย นรู้ ได้ โ ดยดูที่ ผ ลหรื อ สมรรถนะ การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ความเชื่อ พฤติกรรม หรื อเจตคติ และมีผลระยะยาวต่อการคิดและพฤติกรรมของ
นักเรี ยน การเรี ยนรู้ ไม่ใช่สิ่งที่ให้ แก่นกั เรี ยน แต่เป็ นสิ่งที่นกั เรี ยนลงมือทําให้ แก่ตนเอง เป็ นผลโดยตรง
้
ตและ
จากสิง่ ที่นกั เรี ยนตีความ และตอบสนองต่อประสบการณ์ของตนเอง ทังที
้ ่ร้ ูตวั และไม่ร้ ูตวั ทังในอดี
ในปั จจุบนั นอกจากนี ้ Albert Bandura ได้ เสนอความหมายของการเรี ยนรู้ ที่แตกต่างไปนักจิตวิทยา
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ท่านอื่นๆ นัน่ คือ การเรี ยนรู้ ไม่จําเป็ นต้ องพิจารณาในแง่ของการแสดงออก หากเพียงแต่การได้ มาซึ่ง
ความรู้ ใหม่ก็ถือว่าการเรี ยนรู้ ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว แม้ ว่าจะไม่แสดงออกก็ตาม จะเน้ นที่การเปลี่ยนแปลงที่
พฤติกรรมภายในโดยไม่จําเป็ นที่จะต้ องมีการแสดงออก (ประทีป จินงี่. 2540: 95) จากความหมายของ
การเรี ยนรู้ข้างต้ น สรุปประเด็นสําคัญได้ 4 ประการ คือ
1. การเรี ยนรู้ คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อศักยภาพของพฤติกรรมในสถานการณ์หนึ่ง
ผลที่เกิดจากการเรี ยนรู้ อยู่ในรู ปของพฤติกรรมที่วดั ได้ หลังจากเรี ยนรู้ แล้ วผู้เรี ยนสามารถทําสิ่งที่ไม่เคย
ทํามาก่อนการเรี ยนรู้นนั ้
2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อศักยภาพของพฤติกรรม เป็ นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ าง
ถาวร
3. การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมไม่ จํ า เป็ นต้ องเปลี่ ย นไปอย่ า งทั น ที แต่ อ าจเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพ (Potential) ที่จะกระทําสิง่ ต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต
้ นผลมาจาก
4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อการเปลี่ยนแปลงศักยภาพในตัวผู้เรี ยนนันเป็
ประสบการณ์ หรื อการฝึ กเท่านัน้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อศักยภาพอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น
ไม่ถือเป็ นการเรี ยนรู้
สรุ ปความหมายของการเรี ยนรู้ได้ ว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อศักยภาพของ
พฤติ ก รรมที่ ค่ อ นข้ า งถาวร อัน เป็ นผลมาจากการได้ รั บ ประสบการณ์ ห รื อ การฝึ กฝนด้ ว ยการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้ อมรอบตัว
1.2 ความหมายของการเรี ยนร้ ูเชิงรุ ก
การเรี ยนรู้เชิงรุ ก (Active Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อศักยภาพของ
พฤติกรรมที่คอ่ นข้ างถาวรจากการจัดการเรี ยนรู้ที่ม่งุ เน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้เรี ยน ซึง่ สมาคมการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (Association for the study of Higher Education (ASHE)) ได้ รายงานเกี่ยวกับ
วิธีการที่หลากหลายของการเรี ยนรู้ เชิงรุ กที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าใจและจดจําผลการเรี ยนรู้ได้ คงทน
และนานกว่าการฟั ง นําไปสูเ่ ป้าหมายของกระบวนการเรี ยนรู้ที่ต้องการโดยเฉพาะการมีสว่ นร่ วมในงาน
ที่ต้องคิดขันสู
้ ง เช่น การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า มีนกั การศึกษาให้ ความหมายของการ
เรี ยนรู้เชิงรุ กไว้ หลายท่านซึง่ ส่วนใหญ่อ้างจากคํานิยามของบอนเวลล์ และ ไอสัน (Bonwell; & Eison.
1991: 2) ที่ได้ ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้ เชิงรุกว่า เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยน โดย
ผู้เรี ยนเป็ นผู้กระทําและในขณะเดียวกันก็คิดในสิ่งที่ทําด้ วย (doing things and thinking about what
they are doing) กิจกรรมเช่นนี ้มีทงอ่
ั ้ าน เขียน อภิปราย หรื อ มีส่วนร่ วมในการแก้ ปัญหา ช่วยให้
นักเรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการคิดขันสู
้ ง คือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า นอกจากนี ้ มีเยอร์
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และโจนส์ (Meyers; & Jones. 1993: 6) ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้เชิงรุกว่า เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
ผู้เ รี ย นได้ ฟั ง พูด อ่า น เขี ย น แสดงความคิ ดเห็ น และแก้ ปั ญ หาในขณะลงมื อทํ า กิ จ กรรมต่า งๆ ที่
หลากหลายวิธี ซึ่งผู้เรี ยนต้ องประยุกต์สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ในการทํากิจกรรมดังกล่าว รวมถึง ไมเคิล และ
โมเดลล์ (Michael; & Modell. 2003: 44-45) ที่กล่าวถึงการเรี ยนรู้เชิงรุกว่า เป็ นคําที่ใช้ เพื่ออธิบายกลุม่
ของการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่ วม (Engage) ในการเรี ยนรู้ โดยมีการให้ ความหมายของการ
เรี ยนรู้วา่ การเรี ยนรู้เกิดเมื่อผู้เรี ยนเปลี่ยนความคิด หรื อ พฤติกรรม ผ่านการมีประสบการณ์ตรงจากการ
มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้ อม อีกทังแมคคิ
้
นนีย์ (McKinney. 2010:Online) ให้ ความหมายการเรี ยนรู้เชิง
รุ กว่า หมายถึงเทคนิคที่ผ้ เู รี ยนทํามากกว่าเพียงแค่การฟั งบรรยาย โดยผู้เรี ยนจะได้ ค้นพบในสิ่งที่ทํา
รวมถึงการประมวลผลและการประยุกต์ใช้ ข้อมูล สําหรับ โบรดี ้ (Brody. 2009) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เชิง
รุกเป็ นการจัดสภาพแวดล้ อมแบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางซึง่ ช่วยสร้ างแรงบันดาลใจของผู้เรี ยน กระตุ้นให้
เกิดการคิด ส่วน เฟลเดอร์ และ เบรนท์ (Felder; & Brent. 2009: 2) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เชิงรุกคือสิ่งที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ที่ทําให้ นกั เรี ยนทุกคนในห้ องเรี ยนได้ ทํามากกว่าฟั งและจดบันทึก
ในประเทศไทยมีผ้ ทู ี่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ เชิงรุ กและให้ ความหมายไว้ หลายท่าน เช่น วัน
เพ็ญ คําเทศ (2549: 18) กล่าวว่า การเรี ยนรู้เชิงรุกเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบตั ิจากกิจกรรมที่หลากหลายผ่านการฟั ง พูด อ่าน คิด
และเขียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็ นโอกาสในการที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับข้ อมูลและประสบการณ์ จากการที่
ผู้เรี ยนเข้ าไปมีปฏิสมั พันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ ของตนเอง แล้ วจึงสร้ างการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองอย่างมีความหมาย ในขณะที่ สถาพร พฤฑฒิกลุ (2555: 5) กล่าวว่าการเรี ยนรู้ เชิงรุกช่วยให้
ผู้เรี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรื อสร้ างความรู้ ให้ เกิดขึ ้นในตนเอง ด้ วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งผ่านสื่อ
หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีครูผ้ สู อนเป็ นผู้แนะนํา กระตุ้น หรื ออํานวยความสะดวก ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
้ ง กล่าวคือ ผู้เรี ยนมีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
เรี ยนรู้ขึ ้นโดยกระบวนการคิดขันสู
จากสิ่งที่ได้ รับจากกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทําให้ การเรี ยนรู้ เป็ นไปอย่างมีความหมายและนําไปใช้ ใน
สถานการณ์อื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นว่ามีประเด็นที่เหมือนกับ มนตรี ศิริจนั ทร์ ชื่น (2554: 3)
รวมถึง ศิริพนั ธ์ ศิริพนั ธ์ และยุพาวรรณ ศรี สวัสดิ์ (2554: 104) ที่กล่าวว่าเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู้ และได้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างตื่นตัว
หรื อลงมือปฏิบตั ิจริ งโดยใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ต่างๆ ที่จะนําผู้เรี ยนไปสู่การเกิดการเรี ยนรู้ ที่แท้ จริ ง ทัง้
การอ่าน การเขียน การโต้ ตอบ การวิเคราะห์ปัญหาสามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้ างสรรค์ ตลอดจนมีทกั ษะในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้ องกับ
วาสนา เจริ ญไทย (2557: 24-25) ที่กล่าวว่าเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สําคัญ เน้ นความมีส่วนร่ วมและบทบาทในการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้มีบทบาทหลักในการ
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เรี ยนรู้ ของตัวเอง ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความตื่นตัวและกระตือรื อร้ นด้ านการรู้ คิด ให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสคิด
ตัดสินใจ และลงมือกระทําเพื่อค้ นหาคําตอบ โดยใช้ กิจกรรมการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียน การ
สะท้ อนแนวความคิดและการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนและผู้สอน ช่วยให้ วางแผนการทํางาน โดยการแปล
ความรู้ ความเข้ าใจมาสู่การกระทํา ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ที่มีคณ
ุ ค่าและสนุกสนาน ตามความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรี ยน
จากความหมายของการเรี ยนรู้ เชิงรุ กข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่าการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมีความหมาย
ร่ วมกันอยู่ 2 ประเด็นคือ (1) เป็ นกิ จกรรมที่ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนด้ วยกิ จกรรมต่างๆ ที่
หลากหลายวิธี โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้กระทําทังฟั
้ ง พูด อ่าน เขียน อภิปราย หรื อ มีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหา
โดยกิ จกรรมดัง กล่า วเป็ นโอกาสในการที่ ผ้ ูเ รี ยนจะได้ รับข้ อมูลและประสบการณ์ จ ากการเข้ าไปมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ของตนเอง (2) ผู้เรี ยนได้ คดิ ในสิง่ ที่ทํา ซึง่ เป็ นการคิด
ขันสู
้ ง คือ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
สรุ ปความหมายของการเรี ยนรู้ เชิงรุ กได้ ว่า หมายถึง การเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วน
ร่วม เข้ าไปมีปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมด้ วยการลงมือปฏิบตั ิจากกิจกรรมที่หลากหลายผ่านการฟั ง พูด
้ งด้ วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
อ่าน และเขียน โดยเน้ นกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดกระบวนการคิดขันสู
ประเมินค่า
1.3 ลักษณะ และองค์ ประกอบของการเรียนร้ ู เชิงรุ ก
มีนักวิชาการที่กล่าวถึงลักษณะของการเรี ยนรู้ เชิงรุ กหลายคน เช่น บอนเวลล์ และ ไอสัน
(Bonwell; & Eison. 1991) กล่าวถึงลักษณะของการเรี ยนรู้เชิงรุ กไว้ ว่า (1) เป็ นการเรี ยนรู้ที่ม่งุ ลดการ
ถ่ายทอดความรู้ จากผู้สอนสูผ่ ้ เู รี ยนให้ น้อยลง และพัฒนาทักษะให้ เกิดกับผู้เรี ยน (2) ผู้เรี ยนมีสว่ นร่ วมใน
ชันเรี
้ ยนโดยลงมือกระทํามากกว่านัง่ ฟั งอย่างเดียว (3) ผู้เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม เช่น อ่าน อภิปราย
และเขียน (4) เน้ นการสํารวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยูใ่ นผู้เรี ยน (5) ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาการคิดระดับสูงในการ
วิเคราะห์สงั เคราะห์ ประเมินผลการนําไปใช้ (6) ทังผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอนรับข้ อมูลป้อนกลับจากการสะท้ อน
ความคิดได้ อย่างรวดเร็ ว สอดคล้ องกับแนวคิดการสร้ างความรู้ของเชนเกอร์ ; กอสส์; และ เบมส์เทน
(Shenker; Goss; & Bemstein. 1996: 1) ที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กว่า การเรี ยนรู้เชิง
รุ กมุ่งเน้ นการให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในบทบาทการเรี ยนรู้ ของตนเองมากกว่ารับความรู้ ฝ่ายเดียว การที่
ผู้เรี ยนได้ กระทําสิง่ ต่างๆ ด้ วยตนเอง จะนําไปสูก่ ารคิดเกี่ยวกับสิง่ ที่ตนเองกําลังกระทํา ทําให้ การเรี ยนรู้
น่าตื่นเต้ น สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจของผู้เรี ยน การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ พดู ฟั ง อ่าน เขียน เป็ น
องค์ประกอบหลักสําคัญของการเรี ยนรู้เชิงรุก และแนวคิดของซูเธอร์ แลนด์ (Sutherland. 1996: 3) ที่
กล่าวว่าการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก คือการเรี ยนการสอนที่ผ้ ูเรี ยนมีอิสระในการเรี ยน มีการควบคุมตัวเองใน

15
ระดับสูง ครู สามารถจัดกิจรรมการเรี ยนการสอนให้ ครอบคลุมกระบวนการแก้ ปัญหา อาจจัดกิจกรรม
เป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มเล็กๆ การสอนจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นและจูงใจให้ นกั ศึกษาเกิดทักษะ
ด้ านการสื่อสาร เกิ ดความสนุกในการเรี ยน เกิ ดทัศนคติในทางบวกในการเรี ยน ได้ ทํางานกลุ่ม มี
ปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน และได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
นอกจากนี ้ ฟิ นค์ (Fink. 1999: 1-2) ได้ กล่าวถึงลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กไว้ ว่า (1)
เป็ นการสนทนากับตนเองเพื่อสะท้ อนความคิด ถามตัวเองว่าคิดอะไร มีความรู้ สึกอย่างไร โดยการ
บันทึกการเรี ยนรู้ หรื อแฟ้มสะสมงาน ว่ากําลังเรี ยนอะไร เรี ยนอย่างไร สิ่งที่เรี ยนมีบทบาทอย่างไรใน
ชีวิตประจําวัน (2) เป็ นการสนทนาสื่อสารกับผู้อื่น ซึง่ ในการสอนแบบเดิมผู้เรี ยนถูกจํากัดความคิดไว้
เพียงการอ่านหรื อฟั งบรรยาย ไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น ขาดความกระตือรื อร้ นในการ
สื่อสาร หากผู้สอนมอบหมายให้ อภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้ อที่ผ้ เู รี ยนสนใจจะช่วยสร้ างสถานการณ์ใน
การสนทนาสื่อสารให้ มีความสนุกสนาน ท้ าทาย (3) เป็ นประสบการณ์ที่ได้ จากการลงมือกระทํา ซึ่ง
ผู้เรี ยนจะเกิดประสบการณ์โดยตรงจากการออกแบบและทําการทดลอง หรื อได้ ประสบการณ์ทางอ้ อม
จากกรณีศกึ ษา บทบาทสมมติ กิจกรรมสถานการณ์จําลอง เป็ นต้ น (4) เป็ นประสบการณ์ที่ได้ จากการ
สังเกต ที่ผ้ เู รี ยนอาจสังเกตโดยตรงจากสิ่งที่เกิดขึ ้นจริ ง หรื อจากการสังเกตสถานการณ์จําลอง ซึง่ ทําให้
ผู้เรี ยนได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่มีคณ
ุ ค่า ดังภาพประกอบ 1
ประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั
(Experience of)

การสนทนาสือ่ สารกับ
(Dialogue with)

การลงมือทํา
(Doing)

ตนเอง
(Self)

การสังเกต
(Observing)

ผูอ้ ่นื
(Other)

ภาพประกอบ 1 ลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ที่มา: Fink. (1999). Active Learning. Reprinted with permission of University of
Oklahoma. P. 4.
สรุ ปได้ ว่าลักษณะสําคัญของการเรี ยนรู้เชิงรุ ก คือเน้ นการให้ นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการเรี ยน
การสอนมากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประสบการณ์ จากการลงมือทําและการสังเกต ซึ่งเป็ นการพัฒนา
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ทักษะการคิดระดับสูง (Higher Order Thinking) ในระดับของการวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์
(Synthesis) และการประเมินผล (Evaluation)
สําหรับองค์ประกอบของการเรี ยนรู้เชิงรุก มีเยอร์ และโจนส์ (Mayer; & Jones. 1993: 11; 1920) ได้ กล่ า วถึ ง การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ว่ า มี อ งค์ ป ระกอบของการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก 3 ประการ คื อ
ปั จจัยพื ้นฐาน (Basic Elements) กลวิธีในการเรี ยนรู้ (Learning Strategies) และทรัพยากรทางการสอน
(Teaching Resources) โดยได้ อธิบายถึงปั จจัยพื ้นฐานว่า การพูดและการฟั งมีความสําคัญเพราะจะทํา
ให้ ครู ร้ ู ถึงความคิดของนักเรี ยน ครู ต้องสร้ างตัวอย่างการพูดที่ดีโดยการสอน และครู ต้องฟั งความคิดเห็น
ของนักเรี ยนด้ วย หากนักเรี ยนไม่เข้ าใจครูต้องให้ ความช่วยเหลือโดยการอธิบายเพิม่ เติม ส่วนการเขียน จะ
ช่วยให้ ความคิดของนักเรี ยนชัดเจนขึ ้น เป้าหมายของการเขียนเชิงรุกคือ ช่วยให้ นกั เรียนได้ สาํ รวจความคิด
ของตนเองเกี่ยวกับประเด็นที่ได้ ศกึ ษาเพื่อให้ เกิดความเจริ ญงอกงามทางสติปัญญา สําหรับการอ่าน จะ
ช่วยพัฒาทักษะการคิดขันสู
้ งเพราะมีการเชื่อมโยงความคิดกับแหล่งข้ อมูล และการสะท้ อนความคิดอาจ
แสดงออกมาในลักษณะของการเขียนก็ได้ ดังภาพประกอบ 2
1. ปัจจัยพืน้ ฐาน (Basic Element)
การพูดและการฟงั (talking and listening)
การเขียน (writing)
การอ่าน (reading)
การสะท้อนความคิด (reflecting)
2. กลวธีิ ในการเรียนรู้ (Learning Strategies)
กลุม่ ขนาดเล็ก (small groups) การทํางานร่วมกัน (cooperation work)
กรณีศกึ ษา (case studies) สถานการณ์จาํ ลอง (simulations) การอภิปราย (discussion)
ั (problem solving) การเขียนบทความ (journal writing)
การแก้ปญหา
3. ทรัพยากรทางการสอน (Teaching Resources)
การอ่าน (reading) การกําหนดการบ้าน (homework assignments)
วิทยากรภายนอก (outside speakers)
การใช้เทคโนโลยีในการสอน (teaching technology)
การเตรียมอุปกรณ์การศึกษา (prepared educational materials)
โทรทัศน์ทางการศึกษา (Commercial and educational television)

ภาพประกอบ 2 แสดงองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ที่มา: Mayers; & Jones. (1993). Promoting Active Learning: Strategies for the
Collage Classroom. P. 20.
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สรุ ปได้ ว่าองค์ประกอบของการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ประกอบด้ วยปั จจัยพื ้นฐานด้ านการพูดและการ
ฟั ง การอ่าน การเขียน และ การสะท้ อน ซึง่ ทัง้ 4 ทักษะ เป็ นทักษะที่เกิดขึ ้นในการเรี ยนรู้ทกุ วิธี ซึง่ แต่ละ
กลวิธีจะเกิดทักษะดังกล่าวมากน้ อยแตกต่างกัน เช่น การอภิปราย (Discussion) ใช้ ทกั ษะการพูดและ
การฟั ง การทํากรณีศกึ ษา (Case Study) ใช้ ทกั ษะการอ่าน การเขียน และการสะท้ อน เป็ นต้ น ร่วมกับ
การใช้ ทรัพยากรทางการสอน เช่น การใช้ เทคโนโลยีในการสอน
จากลักษณะของการเรี ยนรู้ เชิงรุ กและองค์ประกอบของการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสรุ ปได้ ว่า การเรี ยน
เชิงรุกเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ของตนเองมากกว่ารับความรู้ฝ่าย
เดียว ให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาการคิดระดับสูง ด้ วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า มีองค์ประกอบ
ของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก 3 ประการคือ ปั จจัยพื ้นฐานที่จะช่วยในการเรี ยนรู้ เชิงรุกทังการพู
้
ด ฟั ง เขียน
อ่าน สะท้ อนความคิด ร่วมกับการใช้ กลวิธีในการสอนต่างๆ และทรัพยากรทางการสอนที่หลากหลาย
1.4 การจัดการเรียนร้ ูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ (Constructivism) และ
หลักการจัดการเรียนร้ ูเชิงรุ ก
การจัดการเรียนร้ ูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ (Constructivism)
โจนาสเซ็น (Jonassen. 1992: 5) สุรางค์ โค้ วตระกูล (2553: 210) ทิศนา แขมณี. (2557:
90-91, 96) พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ . (2557: 44-45) กล่าวถึงทฤษฎีคอนสตรัคติวซิ มึ ว่า
มีรากฐานความคิดมาจาก 3 แนวคิด คือ (1) แนวคิดด้ านปรัชญาของ จอห์น ดิวอี ้ (John Dewey) (2)
แนวคิดด้ านจิตวิทยาเชิงการคิดของ เพียเจท์ (Piaget) และบรูเนอร์ (Bruner) และ (3) แนวคิดด้ านการ
มีปฏิสมั พันธ์ เชิงสังคมของไวก็อทสกี ้ (Vygotsky) โดยมีหลักแนวคิดว่า ผู้เรี ยนเป็ นผู้กระทํา (active)
และสร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเองโดยการมี ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ สิ่ง แวดล้ อ มด้ ว ยวิ ธี ก ารต่า งๆ กัน อาศัย
ประสบการณ์ เดิม โครงสร้ างทางปั ญญาที่ มีอยู่ และแรงจูงใจภายใน เป็ นพืน้ ฐานในการสร้ างองค์
ความรู้ มากกว่าอาศัยแต่การรับข้ อมูลจากการสอนเท่านัน้ การสร้ างความรู้ คือการประสานโครงสร้ าง
ความรู้ เดิมเข้ ากับเนื อ้ หาความรู้ ใหม่ เป็ นแนวคิดให้ ผ้ ูเรี ยนสัมผัสประสบการณ์ ใหม่ที่จะเรี ยนรู้ ด้ วย
ตนเอง โดยผ่านกระบวนการและกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ ลงมือปฏิบตั ิ สืบค้ นด้ วยตนเองหรื อร่ วมกับ
้ วยตัวเองอย่างตื่นตัว ทําให้ การเรี ยนรู้ไม่ใช่การจํา
เพื่อน ผู้เรี ยนจะเข้ าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อเขารู้จกั สิง่ นันด้
เพราะผู้เรี ยนต้ องใช้ ทกั ษะการคิดและกระบวนการคิดเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างองค์ความรู้ ซึง่ ถือเป็ น
ขันตอนสํ
้
าคัญในกระบวนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน แต่การสร้ างความรู้ แต่ละคนอาจแตกต่างกัน เพราะมี
ประสบการณ์ และความรู้ เดิมที่แตกต่างกัน ดังนันวิ
้ ธีการเมื่อนําไปใช้ ในการเรี ยนการสอนมีหลักว่า ใน
การเรี ยนมุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนลงมือในการสร้ างความรู้ด้วยความเข้ าใจและมีความหมาย
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สําหรับการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ ไปใช้ จดั การเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน มีหลักการที่สําคัญว่า ใน
การเรี ยนรู้ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนลงมือกระทําในการสร้ างความรู้ ไม่ใช่ Passive receive ที่เป็ นการรับข้ อมูล
และพยายามจดจําเท่านัน้ ซึง่ เบดนาร์ (Bednar et.al. 1992: 17-34) ได้ เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามแนวคิดของตามกลุ่มแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ดังนี ้ (1) การสร้ างการ
เรี ยนรู้จะถูกสร้ างขึ ้นด้ วยตัวของผู้เรี ยนเองจากประสบการณ์ โดยใช้ ข้อมูลที่ได้ รับมาใหม่รวมกับความรู้
เดิมมาสร้ างเป็ นความหมายในการเรี ยนรู้ของตนเอง (2) การเรี ยนรู้
เดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว รวมทังประสบการณ์
้
เป็ นผลที่เกิดจากการแปลความหมายตามประสบการณ์ของแต่ละคน (3) การเรี ยนรู้เกิดจากการลงมือ
กระทํา (Active learning) การที่ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือกระทําจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างความหมายในสิ่งที่ตน
เรี ยนรู้ (4) การเรี ยนรู้ที่เกิดจากการร่ วมมือ (Collaborative learning) ได้ มาจากการร่วมแบ่งปั นแนวคิด
ที่หลากหลายในกลุม่ (5) การเรี ยนรู้ที่เหมาะสมควรเกิดขึ ้นในสภาพจริ ง หรื อต้ องเหมาะสมหรื อสะท้ อน
บริ บทของสภาพจริ ง จะนําไปสู่การเชื่อมโยงความรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจําวัน ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
ทฤษฎีคอนสตรั คติวิซึมนัน้ บทบาทของครู และผู้เรี ยนก็เปลี่ยนไป ครู จะทํ าหน้ าที่เป็ นผู้คอยให้ ความ
ช่วยเหลือแก่ผ้ เู รี ยน มีการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ในลักษณะที่เป็ นการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองแบบเดี่ยวๆ
และเรี ยนรู้ ด้วยกันเป็ นกลุ่มย่อยๆ มักเป็ นการเรี ยนรู้ โดยการศึกษาค้ นคว้ าตามประเด็นปั ญหาที่สนใจ
สอดคล้ องกับ เมอร์ ฟี่ (Murphy. 1997: Online) ที่ได้ รวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมสรุ ปได้ ดงั นี ้ (1) กระตุ้นให้ นกั เรี ยนใช้ มมุ มองที่หลากหลายในการนําเสนอ
ความหมายของมโนทัศน์ (2) นักเรี ยนเป็ นผู้กําหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของการเรี ยนของตนเอง
(3) ครู เป็ นผู้ชีแ้ นะ กํ ากับ ฝึ กฝน อํ านวยความสะดวกในการเรี ยน (4) จัดบริ บทของการเรี ยน เช่น
กิจกรรม สื่อ สภาพแวดล้ อมที่ส่งเสริ มวิธีการคิด (5) นักเรี ยนมีบทบาทสําคัญในการสร้ างความรู้ และ
กํากับการเรี ยนรู้ ของตนเอง (6) จัดสถานการณ์ การเรี ยน สภาพแวดล้ อม ทักษะ เนือ้ หา และงานที่
เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนตามสภาพที่เป็ นจริ ง (7) ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (8) พิจารณาความรู้ เดิม
ความเชื่อและเจตคติของนักเรี ยนประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ (9) ส่งเสริ มการแก้ ปัญหา ทักษะ
การคิดระดับสูงและความเข้ าใจเรื่ องที่เรี ยนอย่างลึกซึ ้ง (10) ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนค้ นหาความรู้ อย่าง
อิสระ วางแผนและดําเนินงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (11) ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้งาน
ที่ซบั ซ้ อน มีทักษะและความรู้ ที่จําเป็ นจากการลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง (12) ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างมโนทัศน์ของเรื่ องที่เรี ยน (13) อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้โดยให้ คําแนะนํา
หรื อให้ ทํางานร่ วมกับผู้อื่น (14) วัดผลการเรี ยนรู้ ตามสภาพความเป็ นจริ งขณะดําเนินกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ นอกจากนี ้ ชนาธิป พรกุล (2554: 73-79) ยังได้ กล่าวถึงการนําทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ ไปใช้ ในชัน้
เรี ยนว่า ครู จะต้ องคํานึงถึง (1) การเห็นคุณค่าของความคิดเห็นผู้เรี ยน เมื่อครู ส่งเสริ มให้ คิดครู ต้อง
ยอมรับในสิ่งที่ผ้ เู รี ยนคิด ถ้ าความคิดนันไม่
้ เหมาะสมครู ก็ต้องสอนวิธีคิด การยอมรับและเห็นคุณค่า
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ของครู จะช่วยเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนกล้ าคิด (2) การใช้ คําถามการคิดระดับสูงเพื่อดึงความคิดของผู้เรี ยน
ออกมา โดยการใช้ คําถามของครูเป็ นการล้ วงความคิดในสมองของผู้เรี ยนออกมา แล้ วผู้เรี ยนก็ใช้ ทกั ษะ
การคิดระดับต่างๆ ในการเรี ยบเรี ยงคําตอบ (3) การเห็นคุณค่าของกระบวนการคิดมากกว่าคําตอบ
หลังจากที่ผ้ เู รี ยนตอบคําถามและได้ รับการยอมรับจากครู ผู้เรี ยนจะกล้ าแสดงความคิดของตน ดังนัน้
ครูจงึ เป็ นผู้ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความรู้ให้ เกิดขึ ้นด้ วยตนเอง มีหน้ าที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ า ให้ ลงมือ
ั ้ าถาม และช่วยผู้เรี ยนหาคําตอบด้ วยตนเองในลักษณะของการให้ ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจ
ทํา ให้ ตงคํ
จําแนกได้ 3 ประเภทคือ (1) กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความสนใจและสนับสนุนให้ กําลังใจ (Coachingrecruiting interest, support students) (2) ให้ แนวทางการทํางาน และ (3) ทําให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง
(Modeling) ในส่วนบทบาทของผู้เรี ยนนัน้ ผู้เรี ยนจะเป็ นผู้ที่มีสว่ นร่ วมในกระบวนการอย่างแข็งขัน ได้
ลงมือปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ตรง ผู้เรี ยนต้ องใช้ ความคิดด้ วยตนเองไม่รอให้ ครู บอกให้ คิด
สําหรั บประเด็นการประเมินกระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นการประเมินผลทัง้ ผลที่ ได้ จากการเรี ยนรู้ และ
กระบวนการเรี ยนรู้ ผู้ที่ประเมินผลมีทงการประเมิ
ั้
นตนเอง เพื่อนและครูเป็ นผู้ประเมิน ในปั จจุบนั ใช้ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ แบบการประเมินที่กําหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubric) ซึง่ เป็ นการบรรยายผลที่
ได้ จากการเรี ยนรู้ในแง่ของความซับซ้ อนของงานและระดับความคิดที่ใช้
สรุ ปได้ ว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม มีหลักแนวคิดว่า ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ โดยเป็ นผู้กระทําและสร้ าง
องค์ ค วามรู้ ด้ วยตนเองจากการมี ป ฏิ สัม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อมด้ วยวิ ธี ก ารต่ า งๆ กั น โดยอาศั ย
ประสบการณ์ เดิม โครงสร้ างทางปั ญญาที่มีอยู่ ความสนใจและแรงจูงใจภายใน เป็ นพื ้นฐานในการ
สร้ างองค์ความรู้ มากกว่าอาศัยแต่การรับข้ อมูลจากผู้สอนอย่างเดียว ดังนันการนํ
้
าทฤษฎีคอนสตรัคติวิ
ซึมไปใช้ จดั การเรี ยนรู้ในชันเรี
้ ยน อาจารย์จะต้ องมุ่งเน้ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ลงมือ
กระทําในการสร้ างความรู้ โดยอาจารย์มีบทบาทในการเป็ นผู้ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างความรู้ ให้ เกิดขึ ้นด้ วย
ตนเอง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนค้ นคว้ า ให้ ลงมือทํ า กระตุ้นให้ สงสัย ให้ ตงคํ
ั ้ าถาม และช่วยผู้เรี ยนหา
คําตอบด้ วยตนเอง
หลักการจัดการเรี ยนร้ ูเชิงรุ ก
มีเยอร์ และโจนส์ (Mayer; & Jones. 1993: 11) บอนเวลล์ (Bonwell. 1991: 5) เชนเกอร์ ;
กอสส์: และ เบมส์เทน (Shenker; Goss; & Bemstein. 1996: 1) และ ไชยยศ เรื องสุวรรณ (2553: 8485) ได้ กล่าวถึงหลักการของการเรี ยนรู้เชิงรุกว่าประกอบด้ วยลักษณะสําคัญ คือ (1) เป็ นการเรี ยนรู้ที่ม่งุ
การถ่ายทอดความรู้ จากผู้สอนสู่ผ้ ูเรี ยนให้ น้อยลง ผู้สอนจะเป็ นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ปฏิบตั ิด้วยตนเองจัดระบบการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (2) เป็ นการเรี ยนรู้ ที่เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้ สูงสุด ผู้เรี ยนมีส่วนร่ วมในชัน้ เรี ยนโดยลงมือกระทํา
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มากกว่านัง่ ฟั งเพียงอย่างเดียว เช่น อ่าน อภิปราย เขียน เป็ นต้ น (3) เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ น
ทักษะการคิดขันสู
้ ง ผู้เรี ยนได้ พฒ
ั นาการคิดระดับสูง คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลการ
ั ้ านการสร้ างองค์ความรู้ การสร้ างปฎิสมั พันธ์ ร่วมกัน
นําไปใช้ (4) ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ทงในด้
และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน (5) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนบูรณาการข้ อมูล, ข่าวสาร,
สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้ างความคิดรวบยอดความคิดรวบยอด ผู้เรี ยนและผู้สอนรับข้ อมูล
ป้อนกลับจากการสะท้ อนความคิดอย่างรวดเร็ ว (6) ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ความรับผิดชอบร่ วมกัน การมีวินยั
ในการทํางาน และการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี ้ ไอสัน (Eison. 2010: 1) กล่าวว่า การ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสามารถจัดการเรี ยนรู้ได้ ทงในห้
ั ้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน จัดการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รี ยนได้
ทังแบบรายบุ
้
คคลหรื อแบบกลุม่ และ จัดการเรี ยนรู้ได้ ทงที
ั ้ ่ใช้ เทคโนโลยีและไม่ใช้ เทคโนโลยี
หลักสําคัญของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก จึงเป็ นการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ น
ร่วมในกระบวนการเรี ยนรู้ เป็ นกระบวนการสร้ างสถานการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนอ่าน พูด ฟั ง เขียน และคิดอย่าง
ลุ่ม ลึ ก โดยผู้ เรี ย นเป็ นผู้ จัด ระบบการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ผู้เ รี ย นจะสร้ างความเข้ า ใจและค้ น หา
ความหมายของเนื อ้ หาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ เดิมที่ มี แยกแยะความรู้ ใหม่ที่ได้ รับกับ
ความรู้ เก่าที่มี สามารถประเมินตนเองได้ ว่ามีการเรี ยนรู้ เกิดขึ ้น กระตือรื อร้ นที่จะรับข้ อมูลและจดจํา
ข้ อมูล ซึง่ การที่ผ้ เู รี ยนจะสามารถดึงความรู้มาใช้ ในสถานการณ์ตา่ งๆได้ ต้ องผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ที่
สามารถทําให้ ผ้ ูเรี ยนเชื่ อมโยงระหว่างโครงสร้ างความรู้ เดิมกับความรู้ ใหม่ที่ได้ รับ รวมถึงเชื่ อมโยง
หลัก การ ทฤษฎี กับ ประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ประจํ า วัน ผู้เ รี ย นจะไม่ส ามารถสร้ างความรู้ ใหม่ ไ ด้ โ ดย
ปราศจากกระบวนการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิด สะท้ อน และโต้ แย้ ง โดยอิงจากความรู้ เดิมที่มีอยู่ กิจกรรม
การเรี ยนรู้ ที่ช่วยสร้ างความรู้ นี ้จะทําให้ ผ้ เู รี ยนมีลกั ษณะสืบค้ น เสาะแสวงหา ซึง่ ผู้สอนจะมีบทบาทใน
การช่ ว ยอํ า นวยความสะดวก แนะนํ า จัด กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น การคิ ด วิ เ คราะห์ จัด
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสวงหา คัดสรร และสร้ างความรู้ ด้วยตนเองผ่าน
กิจกรรมอื่น เช่น ตังคํ
้ าถาม ตอบคําถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เขียนสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนมา ทังนี
้ ้
ผู้สอนจะต้ องคํานึงว่าผู้เรี ยนมีพื น้ ฐานความรู้ ที่ แตกต่างกันและมี ความถนัดที่ แตกต่างกัน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงควรสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนกล้ าพูดและมีความสุขกับการ
เรี ยนรู้ เป็ นกิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการวางแผน กําหนดงาน วางเป้าหมายร่ วมกัน มีโอกาส
เลือกที่ จ ะทํ า งานในเรื่ อ งที่ ต รงกับ ความถนัด ความสนใจของตนเอง ทํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย นเรี ย นด้ ว ยความ
กระตือรื อร้ น เห็นคุณค่าของสิง่ ที่เรี ยน สามารถประยุกต์ความรู้และนําไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตจริงได้
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1.5 ขัน้ ตอนและวิธีการจัดการเรียนร้ ูเชิงรุ ก
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนร้ ู เชิงรุ ก
บาลด์วิน และวิลเลี่ยม (Baldwin; & Wiliams. 1988: 187) เสนอขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ไว้ 4 ขัน้ ประกอบด้ วย (1) ขันเตรี
้ ยมพร้ อม เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนนําผู้เรี ยนเข้ าสูเ่ นื ้อหา โดยการสร้ างแรงจูงใจให้
ผู้เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการอยากจะเรี ยนรู้ (2) ขันปฏิ
้ บตั ิงานกลุ่ม เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนให้ ผ้ เู รี ยนเข้ า
กลุม่ ย่อยเพื่อทํางานร่วมกัน สรุปความคิดเห็นของกลุม่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกลุม่ อื่นๆ โดยผู้สอน
เป็ นเป็ นผู้เสริ มข้ อมูลให้ สมบูรณ์ (3) ขันประยุ
้
กต์ใช้ เป็ นขันให้
้ ผ้ เู รี ยนทําแบบฝึ กหัดหรื อทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยน และ (4) ขันติ
้ ดตามผล เป็ นขันให้
้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมโดยจัดทําเป็ นรายงาน หรื อให้
เขียนบันทึกประจําวัน หรื อเขียนสรุ ปความรู้ที่ได้ รับในคาบเรี ยน ในขณะที่ เชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์ (2556:
้ ่กระตุ้นให้ ผ้ เู รียน
24) ได้ สรุปขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุก 5 ขัน้ คือ ขันที
้ ่ 1 ขันนํ
้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน เป็ นขันที
เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ โดยใช้ การสนทนา ตังคํ
้ าถามหรื อนําเสนอสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง และทบทวน
้ าเสนอ
ความรู้ เดิมที่จําเป็ นสําหรับความรู้ ใหม่ แจ้ งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนทราบ ขันที
้ ่ 2 ขันนํ
สถานการณ์ เป็ นขันที
้ ่ผ้ สู อนนําเสนอสถานการณ์ปัญหาที่ท้าทาย และมีความสัมพันธ์ กบั ประสบการณ์
ผู้เรี ยน ตังกติ
้ การ่วมกันและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนซักถามข้ อสงสัย ขันที
้ ่ 3 ขันดํ
้ าเนินการกิจกรรม เป็ นขันที
้ ่
ผู้เรี ยนวิเคราะห์ปัญหาและร่ วมกันวางยุทธวิธีในการแก้ ปัญหา จากนันดํ
้ าเนินการตามยุทธวิธีที่วางไว้ มี
การอภิปรายสะท้ อนความคิดโดยทุกคนในกลุ่มต้ องมีส่วนร่ วม ผู้สอนจะเป็ นเพียงผู้ให้ คําแนะนํ าและ
้ ่ผ้ เู รี ยนออกมานําเสนอแนวคิดของตนเองหรื อของ
กระตุ้นความคิด ขันที
้ ่ 4 ขันสร้
้ างองค์ความรู้ เป็ นขันที
กลุ่ม ให้ ผ้ ูเรี ยนคนอื่นๆ ได้ รับรู้ และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันจนเกิดความเข้ าใจที่
ชัดเจน และ ขันที
้ ่ 5 ขันสรุ
้ ป เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้ จากการเรียน เพื่อสะท้ อนความคิด
หรื อความรู้ที่ได้ และตรวจสอบความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างการเรี ยนด้ วย
นอกจากนี ้ อาสเทอร์ และ ไวลี (Auster; & Wylie. 2006. 333-354) ได้ แนะนําว่า มี 4 มิติที่
จําเป็ นในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน คือ การจัดบริ บท การเตรี ยมความพร้ อมห้ องเรี ยน การส่ง
มอบในชันเรี
้ ยน และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดบริ บท หมายถึง การสร้ างบรรยากาศที่เปิ ดกว้ าง
ผ่อนคลายสําหรับการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน การเตรี ยมความพร้ อมห้ องเรี ยน หมายถึง การคิดวางแผน และ
้ ยน การส่งมอบในชันเรี
้ ยน หมายถึง การดําเนินงานตามที่วางแผนในชันเรี
้ ยน และ
สร้ างสรรค์ก่อนเข้ าชันเรี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การมองหารายละเอียดและให้ ข้อเสนอแนะย้ อนกลับ
จากเว็บไชต์ของมหาวิทยาลัยคอร์ เนล (Cornel University Center for Teaching
Excellence. 2015: Online) ได้ แนะนําอาจารย์ไว้ ว่าเมื่อจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กให้ ดําเนินการดังนี ้ (1) ใช้
กิจกรรมที่ดงึ ความสนใจและเนื ้อหาที่ผ้ เู รี ยนรู้ สกึ มีความสําคัญที่สดุ (2) บอกนักศึกษาถึงระเบียบของ
การดําเนินการและมารยาทที่จะส่งเสริ มให้ เกิดการมีส่วนร่ วมที่ดีที่สดุ (3) แนะนํากิจกรรมและอธิบาย
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ประโยชน์ของการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (4) ควบคุมเวลาโดยให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้กําหนดเวลาที่จะทํางานให้ เสร็ จ
สมบูรณ์ (5) หยุดกิ จกรรมและสอบถาม โดยสอบถามนัก ศึกษาบางคนหรื อบางกลุ่ม เพื่อแบ่ง ปั น
ความคิดของพวกเขาและผูกโยงไปยังขันตอนต่
้
อไปของการที่อาจารย์จะบรรยาย
จากแนวคิดข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมีประเด็นที่ คล้ ายคลึงกัน 3
ขันตอน
้
คือ ขันที
้ ่ 1 ขันผู
้ ้ สอนนําเข้ าสู่บทเรี ยนสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจที่จะเรี ยนรู้ ขันที
้ ่2
ขันดํ
้ าเนินกิจกรรมและสร้ างความรู้ โดยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เข้ ากลุ่มย่อยเพื่อทํางานร่ วมกัน ร่ วมกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิด ขันที
้ ่ 3 ขันสรุ
้ ปความรู้ เป็ นการสรุ ปความรู้ที่ได้ จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจน
เกิดความเข้ าใจที่ชดั เจน
วิธีการจัดการเรี ยนร้ ูเชิงรุ ก
ั้
องเรี ยน รวมทังสามารถ
้
การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสามารถสร้ างให้ เกิดขึ ้นได้ ทงในและนอกห้
ใช้ ได้ กบั ผู้เรี ยนทุกระดับทังการเรี
้
ยนรู้เป็ นรายบุคคล การเรี ยนรู้แบบกลุม่ เล็ก การเรี ยนรู้แบบกลุม่ ใหญ่
เนื่องจากการเรี ยนเชิงรุ กมีวิธีการสอนที่หลากหลาย การเลือกใช้ วิธีจดั การเรี ยนรู้ แบบใดขึ ้นอยู่กับ
ลักษณะของเนื ้อหาวิชา บุคลิก ของผู้สอน บุคลิกของผู้เรี ยน รวมทังสภาพแวดล้
้
อม โดยการจัดกิจกรรม
ที่ช่วยเสริ มสร้ างการเรี ยนรู้เชิงรุกต้ องคํานึงถึงจิตวิทยาการเรี ยนรู้ เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนมีบทบาทในการ
รับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ของตนเอง โดยการลงมือทําและคิดในสิ่งที่ตวั เองกําลังกระทําจากกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ได้ รับผ่านทางการอ่าน พูด ฟั ง คิด เขียน ทดลอง อภิปราย แก้ ปัญหา และมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมเพื่อทดแทนการสอนแบบบรรยาย สอดคล้ องกับหลักพัฒนาการคิดของ บลูม (Bloom.
1971: 271) ทัง้ 6 ขัน้ คือ ความรู้ความจํา (Remembering) ความเข้ าใจ (understanding) การ
ประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และ การคิด
สร้ างสรรค์ (Creating) และสอดคล้ องกับแนวคิดกรวยการเรี ยนรู้ (Cone of Learning) ของเอ็ดการ์
เดลย์ (Edgar Dale. 1969) ที่อธิบายว่าการเรี ยนรู้ของมนุษย์ที่ได้ ผลจริ งและยัง่ ยืน ร้ อยละ 5 เกิดจาก
การฟั งบรรยาย ร้ อยละ 10 เกิดจากการอ่าน ร้ อยละ 20 เกิดจากการได้ ยิน ได้ เห็น ร้ อยละ 30 เกิดจาก
การสาธิตให้ ดู ร้ อยละ 50 เกิดจากการอภิปรายปั ญหากลุม่ ร้ อยละ 75 เกิดจากการเรี ยนโดยการลงมือ
ทําจริง และร้ อยละ 90 เกิดเมื่อสอนผู้อื่นและนําไปใช้ ทนั ที แสดงได้ ดงั ภาพประกอบต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 3 การเลือกใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
มหาวิทยาลัยอลาสกา และมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา (Alaska Pacific University; &
Oklahoma University) ได้ เสนอว่าการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกในมหาวิทยาลัยควรประกอบด้ วยกิจกรรม
การเรี ยนรู้ตา่ งๆ (Mayers; Chet & Lohn; Thomas; 1993) ดังนี ้ (1) จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาด้ วย
ตนเอง เพื่อให้ เกิดประสบการณ์ตรงกับการแก้ ปัญหาตามสภาพจริ ง (Authentic situation) (2) จัด
กิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ กําหนดแนวคิด การวางแผน การยอมรับ การประเมินผล และการนําเสนอผลงาน
(3) บูรณาการเนื ้อหารายวิชา เพื่อเชื่อมโยงความเข้ าใจวิชาต่างๆ ที่แตกต่างกัน (4) จัดบรรยากาศในชัน้
เรี ยนให้ เอื ้อต่อการทํางานร่ วมกับผู้อื่น (Collaboration) (5) ใช้ กลวิธีของกระบวนการกลุ่ม (Group
processing) และ (6) จัดให้ มีการประเมินผลโดยกลุ่มเพื่อน (Peer assessment) นอกจากนี ้ ฟิ งค์
(Fink. 1999: 1-2) มีแนวคิดว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้ทงหมดที
ั้
่นํามาพัฒนาเป็ นรูปแบบการเรี ยนรู้เชิงรุ ก
นันประกอบด้
้
วยกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมการสื่อสารกับตนเอง กิจกรรมการสื่อสารกับผู้อื่น
กิจกรรมการสังเกต และกิจกรรมการลงมือกระทํา พร้ อมเสนอแนะการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิง
รุ กไปใช้ ในชันเรี
้ ยนในลักษณะของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายว่า ครู มีสิทธิที่จะพิจารณาเลือกใช้ ได้
ตามความเหมาะสมกับบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพของผู้เรี ยน โดยก่อนเรี ยนครูต้องวิเคราะห์
ผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล หลักในการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนควรคํานึงถึง (1) ธรรมชาติของผู้เรี ยน เพราะผู้เรี ยนแต่
ละคนมีความแตกต่างกัน ถ้ ามองในเชิงปรัชญา ธรรมชาติของผู้เรี ยนจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป
ตามสภาพของร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา วิธีคิด ค่านิยม และความเชื่อ มองในด้ าน
จิตวิทยาพัฒนาการ ในแต่ละช่วงอายุการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนจะมีความแตกต่างกัน รวมทังในทางสั
้
งคม
ด้ วย จึงจําเป็ นที่ครู ผ้ สู อนจะต้ องคํานึงและวิเคราะห์ความแตกต่างให้ ครอบคลุมทังด้
้ าน ปรัชญา และ
จิตวิทยาพัฒนาการของผู้เรี ยนทังทางร่
้
างกาย จิตใจ สติ ปั ญญา อารมณ์ และสังคม (2) ประสบการณ์
และพื ้นฐานความรู้เดิม เพราะผู้เรี ยนแต่ละคนมีความรู้หรื อประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เหมือนกัน แม้ จะ
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ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ในสถานการณ์เดียวกัน ทังนี
้ ้ เพราะผู้เรี ยนได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูจากครอบครัว
มีธรรมชาติและศักยภาพในการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกันเป็ นพื ้นฐาน ซึง่ มีผลต่อการเรี ยนรู้ใหม่ (3) วิธีการ
เรี ยนรู้ (Learning styles) ของผู้เรี ยนแต่ละคนไม่เหมือนกัน การเข้ าใจวิธีการเรี ยนรู้ของแต่ละคนจะมี
ประโยชน์ในการออกแบบการเรี ยนรู้ให้ สามารถพัฒนาผู้เรี ยนแต่ละคนสูศ่ กั ยภาพสูงสุดได้ ง่ายขึ ้น
งานวิจยั ทางการศึกษาจํานวนมากยืนยันว่าการเรี ยนรู้ที่แท้ จริ งเกิดขึ ้นเมื่อผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมใน
การปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ นัน้ อย่างจริ งจัง แม้ แต่การเรี ยนรู้ จากการฟั งผู้เรี ยนก็ต้องได้ ปฏิบตั ิการฟั งจริ งๆ
อย่างตังใจจึ
้ งจะเกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์งานวิจยั ที่ผา่ นมาให้ ข้อเสนอว่า ผู้เรี ยน
ต้ องทํามากกว่าแค่ฟัง กล่าวคือผู้เรี ยนต้ องอ่าน เขียน อภิปราย หรื อแก้ ปัญหา และต้ องปฏิบตั ิอย่าง
จริ งจังโดยใช้ การคิดขันสู
้ งในระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน (Chickering; & Gamson,
1987) จึงได้ มีการเสนอว่า กลวิธีที่สนับสนุนการเรี ยนรู้เชิงรุก (active learning) คือกระบวนการเรี ยน
การสอนที่ให้ นกั เรี ยนได้ ทํา และ คิด ในสิ่งที่ทํา (Bonwell and Eison, 1991) โดย เมเยอร์ และโจนส์
(Mayers; & Jones. 1993: 59-119) ได้ เสนอวิธีการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไว้ 8 วิธี ดังนี ้ (1) การอภิปราย
กลุม่ ย่อย (Group discussion) เป็ นกลวิธีที่ให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันพิจารณาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยนําข้ อปั ญหา
หรื อแง่คิดต่างๆ เกี่ยวกับเรื่ องนันมาช่
้ วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อหาข้ อสรุ ป จําแนกเป็ น 2 ประเภท คือ
การอภิปรายกลุม่ ย่อย (small group discussion) ที่ผ้ เู รี ยนทุกคนมีสว่ นร่วมในการพูดแสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่ เท่าเที ยมกัน ไม่มีการแยกผู้พูดกับผู้ฟั ง และ การอภิปรายทัง้ ชัน้ เรี ยน (Whole class
discussion) ที่มกั จะมีผ้ สู อนเป็ นผู้นําในการอภิปราย เร้ าความสนใจให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็นในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่ง ซึง่ อาจเป็ นการนําเข้ าสูบ่ ทเรี ยนหรื อสรุปบทเรี ยน (2) เกม (Games) คือ กิจกรรมที่ใช้ ผ้ เู รี ยน
เล่นหนึ่งคนหรื อมากกว่า ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสนุก ตื่นเต้ น มีส่วนร่ วมและกระตุ้นการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนสนใจบทเรี ยน ผู้เรี ยนอ่อนและผู้เรี ยนเก่ งสามารถทํ างานด้ วยกันได้ ดี
(3) การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) ใช้ เมื่อต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ูชดั ว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์
หนึ่งๆ นันรู
้ ้ สกึ อย่างไร สามารถใช้ เพื่อเป็ นประเด็นสําหรับอภิปรายได้ ตอ่ ไป การที่ผ้ เู รี ยนสวมบทบาทเป็ น
ั ้ อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติ และค่านิยม โดยองค์ประกอบของ
ผู้เกี่ยวข้ องในสถานการณ์นนจะก่
การแสดงบทบาทสมมติประกอบด้ วย บุคคลที่เกี่ยวข้ อง ประเด็นปั ญหาที่จะทําความเข้ าใจ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เวลา และสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ (4) การแสดงละคร (Drama) คล้ ายกับการแสดงบทบาท
สมมติ แต่ใช้ เวลามากกว่าบทบาทสมมติ เหมาะกับการใช้ สอนเนื ้อหายาก (5) การใช้ กรณีศกึ ษา (Case
Study) เป็ นวิธีหนึ่งที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้ อมเฉพาะเรื่ อง อาจเป็ นเรื่ องสมมติหรื อ
ชีวิตจริ งที่เป็ นปั ญหา การใช้ กรณีศึกษาจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมพิจารณา แสดงความรู้ สึก เพื่อสรุ ป
ปั ญ หา แนวคิ ด และแนวทางแก้ ปั ญหา (6) การสอนโดยการใช้ สถานการณ์ จํ า ลอง (Simulation
technique) เป็ นการสอนที่เลียนแบบสภาพเหตุการณ์ให้ คล้ ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริ ง และ
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สอดคล้ องกับเนื อ้ หาบทเรี ยน ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกปฏิบัติ ออกความคิดเห็ น หรื อตัดสินใจเลื อกแนวทาง
แก้ ปัญหาจากสถานการณ์นนั ้ ทําให้ ผ้ เู รี ยนมีประสบการณ์ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ (7) การ
้ าถาม
อ่านอย่างกระตือรื อร้ น (Active reading) เป็ นกลวิธีการอ่านที่วตั ถุประสงค์เพื่อหาคําตอบหรื อตังคํ
โดยประมวลความคิดจากสิ่งที่อ่าน ผู้เรี ยนได้ ใช้ วิจารณญาณในการอ่าน เป็ นการอ่านเนือ้ หาที่สนใจ
ก่อให้ เกิดความสนใจค้ นคว้ าเพิ่มเติมด้ วยตนเอง (8) การเขียนอย่างกระตือรื อร้ น (Active writing) เป็ น
กลวิธีกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนแสดงออกเชิงความรู้ดด้ วยการเขียน เช่น บันทึกประจําวัน การเขียนบทละคน การ
ทํารายงาน เป็ นต้ น (9) การทํางานกลุม่ (Small group work) เป็ นการจัดให้ ผ้ เู รี ยนทํางานเป็ นกลุม่ ย่อย
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาทักษะการทํางานร่ วมกับผู้อื่น และให้ ผ้ ูเรี ยนสะท้ อนความ
คิดเห็นในสิง่ ที่เรี ยนหรื อประสบการณ์ที่ได้ รับ
นอกจากนี ้ แมคคินนีย์ (McKinney. 2010) ได้ เสนอวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้เชิงรุ กได้ ดี 12 วิธี ได้ แก่ (1) การเรี ยนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ให้ ผ้ เู รี ยนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กําหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนันให้
้
แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนําเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรี ยนทังหมด
้
(Share) (2) การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ให้
ผู้เรี ยนได้ ทํางานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกลุม่ ๆ ละ 3-6 คน (3) การเรี ยนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรี ยน (Studentled review sessions) คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทบทวนความรู้ และ
พิจารณาข้ อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา (4)
การเรี ยนรู้แบบใช้ เกม (Games) คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ผ้ สู อนนําเกมเข้ าบูรณาการในการเรี ยน
การสอน ซึง่ ใช้ ได้ ทงในขั
ั ้ นการนํ
้
าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน การสอน การมอบหมายงาน และหรื อขันการประเมิ
้
นผล
(5) การเรี ยนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ดวู ีดีโอ 5-20 นาที แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็น หรื อสะท้ อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ ดู
อาจโดยวิธีการพูดโต้ ตอบกัน การเขียน หรื อ การร่ วมกันสรุปเป็ นรายกลุม่ (6) การเรี ยนรู้แบบโต้ วาที
(Student debates) คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนได้ นําเสนอข้ อมูลที่ได้ จากประสบการณ์
และการเรี ยนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรื อกลุ่ม (7) การเรี ยนรู้ แบบผู้เรี ยนสร้ างแบบทดสอบ
(Student generated exam questions) คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างแบบทดสอบ
จากสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้มาแล้ ว (8) การเรี ยนรู้แบบกระบวนการวิจยั (Mini-research proposals or project)
คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่อิงกระบวนการวิจยั โดยให้ ผ้ เู รี ยนกําหนดหัวข้ อที่ต้องการเรี ยนรู้ วาง
แผนการเรี ยน เรี ยนรู้ตามแผน สรุ ปความรู้หรื อสร้ างชิ ้นงาน และสะท้ อนความคิดในสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ หรื อ
อาจเรี ยกว่าการสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรื อ การสอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
(problem-based learning) (9) การเรี ยนรู้ แบบกรณีศกึ ษา (Analyze case studies) คือการจัด
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ อ่านกรณีตวั อย่างที่ต้องการศึกษา จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อแนวทางแก้ ปัญหาภายในกลุ่ม แล้ วนําเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรี ยน
ทังหมด
้
(10) การเรี ยนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนจดบันทึกเรื่ องราวต่างๆ ที่ได้ พบเห็น หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน รวมทังเสนอ
้
ความคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน (11) การเรี ยนรู้ แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and
produce a newsletter) คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมกันผลิตจดหมายข่าว อัน
ประกอบด้ วย บทความ ข้ อมูลสารสนเทศข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น แล้ วแจกจ่ายไปยังบุคคล
อื่นๆ และ (12) การเรี ยนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่
ให้ ผ้ เู รี ยนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนําเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบ
ความคิด โดยการใช้ เส้ นเป็ นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทําเป็ นรายบุคคลหรื องานกลุม่ แล้ วนําเสนอผลงานต่อ
ผู้เรี ยนอื่นๆ จากนันเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนคนอื่นได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
วิธีการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสามารถนําวิธีการต่างๆ มาใช้ ได้ หลากหลาย เช่น การหยุดบรรยาย
ชัว่ คราวในขณะที่นักศึกษาจดบันทึกของเขา การฝึ กเขียนสันๆในชั
้
น้ เรี ยน อํานวยความสะดวกในการ
อภิปรายกลุม่ ย่อยในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่ ผสมผสานเครื่ อมือทังแบบทดสอบและแบบฝึ
้
กหัดที่ให้ นกั ศึกษา
ประเมินตนเองลงในรายวิชา หรื อการให้ ประสบการณ์โดยการทดลองในห้ องปฏิบตั ิการ การ ทัศนศึกษา
การอภิปราย เกม การแสดงบทบาทสมมติ (Bonwell & Eison, 1991; Ebert-May, Brewer, & Allred,
1997; Sarason & Banbury, 2004) สําหรับ เมเยอร์ (Mayer. 2004) ได้ แบ่งกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุ กออกเป็ น 2 มิติ คือ กิ จกรรมด้ านการรู้ คิด (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้ านพฤติกรรม
(Behavior Activity) โดย Mayer แนะนําว่าพื ้นฐานการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมุ่งให้ เกิดกระบวนการใน
กิจกรรมด้ านรู้ คิดแต่ก็ต้องมีกิจกรรมด้ านพฤติกรรมด้ วย ดังนัน้ ผู้สอนจึงต้ องจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ 2 มิติ ซึ่ง
ผู้สอนบางคนให้ ความสําคัญกับกิจกรรรมด้ านพฤติกรรมอย่างเดียว เช่น ให้ นกั เรี ยนทดลองและอภิปราย
โดยไม่ให้ ความสําคัญกับการรู้คดิ เป็ นต้ น
จากแนวคิดของนักวิชาการข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าลักษณะของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
จะต้ องเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนศึกษาด้ วยตนเอง มีการจัดบรรยากาศให้ เอื ้อต่อการทํางานร่ วมกับผู้อื่นโดย
ใช้ กลวิธีของกระบวนการกลุ่ม ลักษณะกิจกรรมจะเป็ นกิ จกรรมการสื่อสารกับตนเอง กิ จกรรมการ
สื่อสารกับผู้อื่น กิจกรรมการสังเกต และกิจกรรมการลงมือกระทํา ซึง่ การนําวิธีการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก
ไปใช้ ในชัน้ เรี ยนในลักษณะของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายครู มีสิทธิ ที่จะพิจารณาเลือกใช้ ได้ ตาม
ความเหมาะสมกับบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพของผู้เรี ยน โดยคํานึงถึงที่มีความแตกต่างกัน
มีงานวิจยั แนะนําว่าผู้เรี ยนจะมีความสนใจในการบรรยายและเริ่ มหมดความสนใจไปทุก 10-20 นาที
ดังนันการผสมผสานเทคนิ
้
คการจัดการเรี ยนรู้ 1-2 เทคนิค สําหรับคาบเรี ยน 50 นาที จะช่วยส่งเสริ มให้
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ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนมากขึ ้น (Cornel University Center for Teaching Excellence. 2015:
Online) นอกจากวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั รวบรวมวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ชว่ ยในการ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ดังนี ้
การจัดการเรียนร้ ูแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด
การจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานเกิดขึ ้นจากทฤษฎี Constructivism และแนวคิดของ
จอห์น ดิวอี ้ (John Dewey) โดยในปี ค.ศ.1917 ฮาวาร์ ด บาร์ โรว์ (Haward Barrow) เป็ นผู้นําวิธีการ
เรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐานกับนักศึกษาแพทย์ครัง้ แรกที่มหาวิทยาลัยแมค มาสเตอร์ (Mc Master
University) ประเทศแคนาดา เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่ใช้ กระบวนการให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ น
ตัว กระตุ้น ให้ ผ้ ูเ รี ย นค้ น พบข้ อ มูล ที่ จํ า เป็ นในการทํ า ความเข้ า ใจปั ญ หา แก้ ปั ญ หา โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ มี
การศึกษาหรื อเตรี ยมตัวล่วงหน้ าเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าวมาก่อน เน้ นในสิง่ ที่ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยนรู้ โดยเริ่ม
จากปั ญหาที่ผ้ เู รี ยนสนใจหรื อพบในชีวิตประจําวันที่มีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับบทเรี ยน จากนันผู
้ ้ เรี ยนและ
ผู้สอนจึงร่วมกันคิดกิจกรรมการเรี ยนรู้เกี่ยวกับปั ญหานัน้ นําไปสูก่ ารค้ นคว้ าหาคําตอบหรื อสร้ างความรู้
ใหม่บ นฐานความรู้ เดิม ที่ ผ้ ูเ รี ย นมี ม าก่ อ นหน้ า นี ้ โดยผู้ส อนมี บทบาทกระตุ้น ให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ดคํ า ถาม
วิเคราะห์ วางแผนกําหนดวิธีแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง ให้ คําแนะนําแก่ผ้ เู รี ยนขณะลงมือแก้ ปัญหา สุดท้ าย
เมื่อเสร็ จสิ ้นกระบวนการแก้ ปัญหาผู้สอนและผู้เรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการแก้ ปัญหา และแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ถึงสิง่ ที่ได้ จากการลงมือแก้ ปัญหา
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ู
กระบวนการเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐาน จะจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ กระบวนการกลุ่ ม
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 7 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 ทําความเข้ าใจกับศัพท์หรื อมโนทัศน์ (Clarify term
and concepts) ในโจทย์ปัญหาที่ได้ รับ ขันที
้ ่ 2 ระบุปัญหาจากโจทย์ (Define the problem) หรื อจับ
ประเด็นข้ อมูลที่สําคัญ ขันที
้ ่ 3 ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา (Analyze the problem) อภิปรายหา
คําตอบ ขันที
้ ่ 4 ตังสมมติ
้
ฐานและจัดลําดับความรู้ (Formulate hypothesis) ขันที
้ ่ 5 กําหนดประเด็น
ความรู้ หรื อสร้ างวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ (Formulate learning objective) เพื่อจะไปค้ นคว้ าข้ อมูล
ต่อไป ขันที
้ ่ 6 รวบรวมข้ อมูลนอกกลุม่ (Collect additional information outside the group) โดย
้ ่ 7 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาใหม่และสรุ ปหลักการเป็ น
ศึกษาเพิ่มเติมจากทรัพยากรเรี ยนรู้ ต่างๆ ขันที
แนวทางในการนําไปใช้ (Synthesize and test the newly acquired and identify information
generation principles derived from studying)
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ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รับจากการจัดการเรียนร้ ู
ทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถใช้ ความคิดอย่างเป็ นขัน้ ตอน มีความเข้ าใจในปั ญหา เกิ ดทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการทํางานร่วมกัน ทักษะการแก้ ปัญหา รวมถึงเกิดคุณลักษณธการเรี ยนรู้แบบนําตนเอง
การจัดการเรียนร้ ู แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน (Project-Based Learning)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด
การจัดการเรี ยนรู้ แบบใช้ โครงงานเป็ นฐาน เกิดขึน้ จากทฤษฎี Constructivism ทฤษฎี
Contructionism และแนวคิดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่
ผู้สอนเป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในการทํากิจกรรมค้ นคว้ า แสวงหาความรู้ด้วยตัวผู้เรี ยนเอง
เป็ นการเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการทํ า งานเป็ นกลุ่ม ที่ จ ะนํ า มาสู่ ก ารสรุ ป ความรู้ ใหม่ มี ก ารเขี ย น
กระบวนการจัดทํ าโครงงานและได้ ผลการจัดกิ จกรรมเป็ นผลงานแบบรู ปธรรม โดยการสอนแบบ
โครงงานสามารถจัดเป็ นกิจกรรมกลุ่มหรื อกิจกรรมเดี่ยวก็ได้ ให้ พิจารณาจากความยาก – ง่าย และ
ความเหมาะสมของโจทย์ งาน และคุณลักษณะที่ ต้องการพัฒนา วางแผนและกํ าหนดเกณฑ์ อย่าง
กว้ างๆ แล้ วให้ นกั ศึกษาวางแผนดําเนินการ ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลด้ วยตนเองโดยผู้สอนมีบทบาทเป็ นผู้ให้
คําปรึ กษา จากนันให้
้ นกั ศึกษานําเสนอแนวคิด การออกแบบชิ ้นงาน พร้ อมให้ เหตุผลประกอบจาการ
้ ยน จากนันผู
้ ้ เรี ยนลงมือปฏิบตั ทิ ําชื ้นงาน และส่ง
ค้ นคว้ า ให้ ผ้ สู อนพิจารณาร่วมกับการอภิปรายในชันเรี
ความคืบหน้ าตามกําหนด การประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑ์การประเมินกาหนดไว้
ล่วงหน้ าและแจ้ งให้ ผ้ เู รี ยนทราบก่อนลงมือทําโครงการและมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมินผล
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ู
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้แบบโครงงานมีการนําเสนอหลายแนวคิด เช่น สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ นําเสนอขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบบโครงงาน ไว้ 4
ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาสถานการณ์ ขันที
้ ่ 2 ผู้เรี ยนร่วมกันวางแผน โดยการระดม
ความคิด อภิปรายหารื อข้ อสรุ ปของกลุ่ม เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ขันที
้ ่ 3 ผู้เรี ยนปฏิบตั ิ
กิจกรรม ดําเนินการสร้ างโครงงาน เขียนสรุ ปรายงานผลที่เกิดขึ ้นจากการวางแผนร่วมกัน ขันที
้ ่ 4 วัด
และประเมินผลตามสภาพจริ ง เพื่อให้ บรรลุจดุ ประสงค์การเรี ยนรู้ ที่กําหนดไว้ ในแผนการจัดการเรี ยนรู้
โดยมีผ้ สู อน ผู้เรี ยนและเพื่อนร่วมกันประเมิน
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ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รับจากการจัดการเรียนร้ ู
ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จกั วางแผนการทํางาน การลงมือปฏิบตั ิ
เกิดทักษะการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิด้วยตนเอง เกิดทักษะการคิดขันสู
้ ง รวมทังสามารถ
้
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
การจัดการเรี ยนร้ ูแบบเน้ นประสบการณ์ (Experiential Learning)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด
เป็ นแนวคิดที่เน้ นการปฏิบตั ิหรื อมีประสบการณ์จริ งมากพออย่างต่อเนื่อง (Kolb. 1984) โดย
เน้ นกระบวนการคิดวิเคราะห์ควบคูก่ บั กระบวนการทางสังคม ที่ผ้ เู รี ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู้
ทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ ความคิด หรื อด้ านสติปัญญา ด้ านอารมณ์ ความรู้สกึ และด้ าน
ทักษะ สามารถใช้ จดั การเรี ยนรู้ได้ ทงเป็
ั ้ นกลุม่ และเป็ นรายบุคคล โดยผู้สอนวางแผนจัดสถานการณ์ให้
ผู้เรี ยนมีประสบการณ์จําเป็ นต่อการเรี ยนรู้ กระตุ้น แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนสะท้ อนความคิด อภิปราย สิ่งที่ได้ รับ
จากสถานการณ์
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ู
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ แบ่งได้ ตามเทคนิคที่ใช้ ดังนี ้ (1) เทคนิคการสาธิต เริ่ มจากผู้สอน
วางแผนการสอนและออกแบบกิจกรรมการเรี ยรู้ โดยแบ่งสัดส่วนเวลาสําหรับการบรรยายเนื ้อและการ
สาธิต พร้ อมกับคัดเลือกวิธีการที่จะลงมือปฏิบตั ิให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ โดยถ้ าเป็ นกิจกรรมกลุ่มจะต้ องมี
การวางโครงสร้ างการทํ า งานกลุ่ม การแบ่ ง หน้ าที่ แ ละมี ก ารสลับ หมุน เวี ย นกัน ทุ ก ครั ง้ จากนัน้
ดําเนินการบรรยายเนื อ้ หาและสาธิ ต โดยขณะสาธิ ตจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนซักถาม ผู้สอบแนะนํ า
เทคนิคปลีกย่อย จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิและผู้สอนประเมินผู้เรี ยนโดยการสังเกตพร้ อมกับให้
คําแนะนํา ในจุดที่บกพร่ องเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นรายกลุ่ม เมื่อเสร็ จสิ ้นการปฏิบตั ิกิจรรม ผู้สอนและ
ผู้เรี ยนร่ วมกันอภิปราย สรุ ปผลสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ จากการลงมือปฎิบตั ิ (2) เทคนิคการสอนแบบเน้ นฝึ ก
ปฏิบตั ิ เริ่ มจากผู้สอนวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เน้ นการฝึ กทักษะ โดยจัดกิจกรรมที่ตระตุ้นให้
ผู้เรี ยนได้ ฝึกทักษะซํา้ ๆ อาจเป็ นในลักษณะใช้ โปรแกรมช่วยสอน โดยผู้สอนมีบทบาทให้ คําแนะนํา
อํานวยความสะดวก กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รับจากการจัดการเรียนร้ ู
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจที่ชดั เจนและมีความหมายต่อผู้เรี ยน เนื่องจากเป็ นการ
นําประสบการณ์ ที่ได้ มาทบทวนผ่านกระบวนการสะท้ อนทางความคิดในเรื่ องที่ได้ กระทํา ทําให้
สามารถช่วยถ่ายโอนการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการศึกษาในชันเรี
้ ยนกับการลงมือปฏิบตั ิ ส่งผลต่อการสร้ าง
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ความรู้ ใหม่ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ สึกตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการเรี ยนรู้ มีความ
ต้ องการและความรับผิดชอบที่จะเรี ยนรู้ตอ่ ไป
การจัดการเรี ยนร้ ูแบบห้ องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด
เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนจะได้ เรี ยนรู้ จากการบ้ านที่ได้ รับผ่านการเรี ยนด้ วยตนเองจาก
สื่อวิดีทศั น์ (Video) นอกชันเรี
้ ยนหรื อที่บ้าน ส่วนการเรี ยนในชันเรี
้ ยนปกตินนจะเป็
ั้
นการเรี ยนแบบสืบ
ค้ นหาความรู้ ที่ได้ รับร่ วมกันกับเพื่อนร่ วมชัน้ โดยมีครู เป็ นผู้คอยให้ ความช่วยเหลือชี ้แนะ เกิดจากการ
จัดการเรี ยนการสอนนักเรี ยนระดับมัธยมปลายที่โรงเรี ยนวูดแลนด์ปาร์ ค (Woodland Park High
School) รัฐโคโลราโด (Colorado) สหรัฐอเมริ กา โดยโจนาธาน เบริ กแมน และอารอน แซมส์
(Bergmann & Sams) ในปี ค.ศ. 2007 การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางนันจะมุ
้
่งเน้ น
การสร้ างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรี ยนเองตามทักษะ ความรู้ความสามารถและสติปัญญาของเอกัต
บุคคล (Individualized Competency) ตามอัตราความสามารถทางการเรี ยนแต่ละคน (Self-Paced)
จากมวลประสบการณ์ที่ครู จดั ให้ ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทในปั จจุบนั และเป็ น
ลักษณะการเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้นอกชันเรี
้ ยนอย่างอิสระทังด้
้ านความคิดและวิธีปฏิบตั ิ
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ู
ในการจัดการเรี ยนรู้แบบห้ องเรี ยนกลับทาง มี 4 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 การกําหนดยุทธวิธี
เพิ่มพูนประสบการณ์ (Experiential Engagement) ผู้สอนเป็ นผู้ชี ้แนะวิธีการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนเพื่อ
เรี ยนเนื ้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลาย เช่น เกม สถานการณ์จําลอง การทดลอง หรื องานด้ าน
ศิลปะแขนงต่างๆ ขันที
้ ่ 2 การสืบค้ นเพื่อให้ เกิดมโนทัศน์รวบยอด (Concept Exploration) ผู้สอนเป็ นผู้
คอยชี ้แนะให้ กบั ผู้เรี ยนจากสื่อหรื อกิจกรรมหลายประเภท เช่น สื่อประเภทวิดีโอบันทึกการบรรยาย สื่อ
้ ่ 3 การสร้ างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย (Meaning Making)
เว็บไซส์หรื อสื่อออนไลน์ แชท ขันที
ผู้เรี ยนเป็ นผู้บูรณาการสร้ างทักษะองค์ความรู้ จากสื่อที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองโดยใช้ สื่อ เช่น
การสร้ างกระดานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใช้ สื่อสังคมออนไลน์และกระดานสําหรับอภิปราย
้ ่ 4 การสาธิตและประยุกต์ใช้
แบบออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards) ขันที
(Demonstration & Application) เป็ นการสร้ างองค์ความรู้โดยผู้เรี ยนในเชิงสร้ างสรรค์ โดยการจัดทํา
เป็ นโครงงาน ( Project ) และผ่านกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิดจากการ
สร้ างสรรค์งานเหล่านัน้
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ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รั บจากการจัดการเรียนร้ ู
ช่วยให้ เกิ ดปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอนมากขึน้ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรี ยน
ด้ วยกัน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปรับปรุงแก้ ไขตนเองในการเรี ยนรู้ให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
1.6 บทบาทของอาจารย์ และนักศึกษาในการจัดการเรียนร้ ูเชิงรุ ก
บทบาทของอาจารย์มีความสําคัญในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก เห็นได้ จากงานวิจยั ของ ไวท์ และ
คณะ (White; et al. 2014) ซึง่ ได้ ศกึ ษาถึงสาเหตุที่นกั ศึกษาแพทย์ออกจากการเรี ยนรู้เชิงรุ กในการ
เรี ยนโปรแกรมใหม่ เนื่องจากโรงเรี ยนแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวอร์ จิเนียเปลี่ยนโปรแกรมการศึกษาทาง
การแพทย์ โดยจะเน้ นการมีสว่ นร่ วมของนักศึกษาและการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน แต่มีนกั ศึกษาหลายคน
เลือกออกจากการเข้ าร่วมชันเรี
้ ยน และมีนกั ศึกษาที่ไม่ตงใจในขณะอยู
ั้
่ในชันเรี
้ ยน ผู้วิจยั จึงพยายามที่
จะเข้ าใจว่าทําไมการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางยังมีนกั ศึกษาจํานวนมากก็ยงั คง
เลือ กที่ จ ะเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองนอกชัน้ เรี ย นหรื อ ออกจากกิ จ กรรมการศึก ษาในขณะที่ อ ยู่ใ นชัน้ เรี ย น
ทําการศึกษาโดยใช้ กระบวนการกลุม่ กับนักศึกษาสองกลุม่ ที่มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้โปรแกรมใหม่ซงึ่ ถูก
ออกแบบมาเพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ เ รี ย นด้ ว ยกลุ่ม ขนาดเล็ก และมี ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ กึ่ ง
โครงสร้ างเพื่อตรวจสอบปั ญหา มีการอัดเสียงในการประชุมและนําผลมาวิเคราะห์ ผลการถอดเทป
สัมภาษณ์ที่นกั ศึกษาตอบคําถามเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ และสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ พบว่า นักศึกษา
ไม่เต็มใจที่จะมีสว่ นร่วมถ้ ากิจกรรมในห้ องเรี ยนเป็ นการบรรยายไปเรื่ อยๆ และไม่ได้ ออกแบบมาอย่างดี
หรื อไม่ได้ จัดประสบการณ์ ในเชิงรุ กตามที่นักศึกษาได้ รับรู้ ในขณะที่ได้ ทํางานร่ วมกัน และนักศึกษา
ยังให้ ข้อคิดเห็นว่าพวกเขาไม่เต็มใจที่จะเข้ าไปมีส่วนร่ วมเพราะพวกเขาไม่ประสบความสําเร็ จในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้ ความท้ าทายของอาจารย์จึงอยู่ที่การช่วยให้ นักศึกษาเข้ าใจถึงธรรมชาติของการ
เรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก และการรั บ รู้ ความคื บ หน้ า ในขณะเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และเพื่ อ ให้ ก ารจัด การเรี ย นรู้ มี
้ งและเชื่อมโยงกับ
ประสิทธิภาพควรแน่ใจว่าการกิจกรรมสอดคล้ องกับการเรี ยนเพื่อพัฒนาการคิดขันสู
การประเมินผลขันสู
้ ง
ดังนันในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ทังอาจารย์
้
และนักศึกษาจะต้ องเปลี่ยนบทบาทไปจากเดิม
ซึง่ เบรนเดอร์ และ กินนิส (Brander; & Ginnis. 1986) ได้ เปรี ยบเทียบบทบาทของอาจารย์และ
นักศึกษาในการจัดการเรี ยนรู้ระหว่าง Active Learning กับ Passive Learning ไว้ ดงั นี ้
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ตาราง 1 บทบาทของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก

-

-

-

-

บทบาทของอาจารย์
Active
Passive
เน้ นความร่วมมือ
- เน้ นการแข่งขัน
ระหว่างครู
ระหว่างครู
ครูเป็ นผู้ชี ้แนะ
- ครูเป็ นผู้ชี ้นําและจัด
ประสบการณ์และ
เนื ้อหาทังหมด
้
อํานวยความสะดวก
ในการเรี ยนรู้
เน้ นให้ นกั เรี ยนมี
- เน้ นความรู้ใน
ทักษะการคิด
เนื ้อหาวิชา
วิเคราะห์และ
แก้ ปัญหา
เปิ ดโอกาสให้
- ครูวางแผนหลักสูตร
นักเรี ยนมีสว่ นร่วมใน คนเดียว
การวางแผนหลักสูตร
ใช้ วิธีการเรี ยนรู้ที่
- จํากัดวิธีการเรี ยนรู้
หลากหลาย
และจํากัดกิจกรรม

-

บทบาทของนักศึกษา
Active
Passive
เน้ นการทํางานเป็ น - เน้ นการฟั งบรรยาย
กลุม่
จากครู
- เรี ยนในห้ องเรี ยน
เรี ยนรู้จากแหล่ง
รวมทังชั
้ น้
เรี ยนรู้ที่หลากหลาย
รับผิดชอบการเรี ยนรู้ - ให้ ครูรับผิดชอบการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ของตนเอง
เป็ นเจ้ าของความคิด - ให้ ครูให้ ความรู้ใน
สมองของนักเรี ยน
และการทํางาน
- ครูเป็ นผู้วางกฎ
มีวินยั ในตนเอง
ระเบียบ
- เป็ นฝ่ ายรับความรู้
มีสว่ นร่วมในการ
จากครูที่เป็ นผู้
เรี ยนรู้
ถ่ายทอด

เชนเกอร์ ; กอสส์; และ เบมส์เทน (Shenker; Goss; & Bemstein. 1996: 20-22) กล่าวถึง
บทบาทของอาจารย์ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกในชันเรี
้ ยน ไว้ ดงั นี ้ (1) การสื่อสารในการเรี ยนการสอน
ต้ องชัดเจนเพราะการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเป็ นการขยายทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ
และความสามารถของผู้เรี ยนในการประยุกต์เนื ้อหา (2) การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กต้ องส่งเสริ มความ
รับผิดชอบในการค้ นคว้ า และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ นอกเวลาเรี ยน รวมทังการมี
้
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
(3) การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กต้ องมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าหาคําตอบมากขึ ้นด้ วยตัวเอง (4) การจัดการ
เรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ถึ ง แม้ จ ะใช้ เ วลาสอนมากกว่า และเรี ย นรู้ มโนทัศ น์ (Concept) ได้ น้ อ ยกว่า แต่ผ้ ูส อน
สามารถปรับโดยสอนมโนทัศน์ที่สําคัญ และสื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้เรี ยนว่าผู้เรี ยนต้ องรู้บาง มโนทัศน์
ด้ วยตนเอง ซึ่งเมื่อผู้เรี ยนมีความเข้ าใจในมโนทัศน์สําคัญที่ได้ เรี ยนรู้ จะสามารถนําไปใช้ กบั การเรี ยน
มโนทัศน์ด้วยตนเองได้ ตอ่ ไป ในขณะที่การเรี ยนแบบบรรยายในชันเรี
้ ยนอาจครอบคลุมเนื ้อหามากกว่า
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แต่เมื่อผู้เรี ยนออกจากชันเรี
้ ยนเนื ้อหาที่มากจนไม่ชดั เจนจะทําให้ ผ้ เู รี ยนลืมและไม่เข้ าใจได้ (5) การ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหามากขึ ้น เกิดความสนใจสนุกสนาน และเกิดทักษะในการ
วิเคราะห์ สามารถถ่ายโอนความรู้ความเข้ าใจที่เรี ยนได้ (6) ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก วิธีการสอนแบบ
ใดแบบหนึ่งไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดสําหรับผู้เรี ยนทุกคน ผู้สอนต้ องเลือกกลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสม
ศึกษาข้ อมูลที่ผ้ ูเรี ยนบางคนปฏิเสธ โต้ เถี ยง และปรับกลวิธีการสอน ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กจะมี
ความยืดหยุน่ สูง สามารถปรับวิธีการใช้ กิจกรรมและแหล่งเรี ยนรู้หลากหลาย ซึง่ ทําได้ มากกว่าการสอน
แบบบรรยาย
นอกจากนี ้ งานวิจยั ของ ณัชนัน แก้ วชัยเจริ ญกิจ (2550: 4) ทวีวฒ
ั น์ วัฒนกุลเจริ ญ (2551:
3) และ เชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์ (2556: 45) ได้ กล่าวถึงบทบาทของอาจารย์ผ้ สู อนในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามแนวทางของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไว้ ดังนี ้ (1) จัดให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการ
สอน กิจกรรมต้ องสะท้ อนความต้ องการในการพัฒนาผู้เรี ยนและเน้ นการนําไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตจริ ง
ของผู้เรี ยน (2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เป็ นพลวัต กิจกรรมที่เป็ นพลวัตร เช่น การฝึ กการ
แก้ ปัญหา การศึกษาด้ วยตนเอง เป็ นต้ น ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในทุกกิ จกรรม และกระตุ้นให้
ผู้เรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู้
(3) จัดสภาพการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ (Collaboratory
Learning) ส่งเสริ มให้ เกิดการร่วมมือในกลุม่ ผู้เรี ยน สร้ างบรรยากาศของการมีสว่ นร่ วม และการเจรจา
โต้ ตอบที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผู้สอนและเพื่อนในชันเรี
้ ยน (4) จัดกิจกรรมการสอนให้ ท้า
ทาย และให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ รับวิธีสอนที่หลากหลายมากกว่าการบรรยายเพียงอย่างเดียว แม้ รายวิชาที่
เน้ นทางด้ านการบรรยาย หลักการและทฤษฎีเป็ นหลักก็สามารถจัดกิจกรรมได้ เช่น การอภิปราย การ
แก้ ไขสถานการณ์ที่กําหนดเสริ มเข้ ากับกิจกรรมการบรรยาย มีความท้ าทาย เร้ าใจ กระตุ้นผู้เรี ยนให้ เกิด
้ ่ องของเนื ้อหาและกิจกรรม
แรงจูงใจในการเรี ยน (5) วางแผนในเรื่ องเวลาการสอนอย่างชัดเจน ทังในเรื
ในชันเรี
้ ยน ทังนี
้ ้เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กจําเป็ นต้ องใช้ เวลามากกว่าการบรรยาย ผู้สอนต้ อง
วางแผนการสอนอย่างชัดเจน กําหนดรายละเอียดลงในประมวลรายวิชา (6) ผู้สอนต้ องใจกว้ าง มี
ความอดทนในการรอฟั งคําตอบของผู้เรี ยน ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของ
ผู้เรี ยน (7) สนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาคําตอบด้ วยตนเองมากขึ ้น มีความมัน่ ใจในการเรียน กล้ า
คิด กล้ าแสดงความคิดเห็น (8) มีการสื่อสารที่ชดั เจน และ (9) ลดบทบาทของตนเองเป็ นเพียงผู้ชี ้แนะ
แนวทางและจัดหาจุดมุง่ หมายให้ กบั ผู้เรี ยน
จากบทบาทของอาจารย์ในการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กข้ างต้ น สามารถสรุ ปพฤติกรรมบ่งชี ้ในการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของอาจารย์ ได้ ดงั นี ้
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ตาราง 2 พฤติกรรมบ่งชี ้ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของอาจารย์

พฤติกรรมบ่งชี ้

Brander
& Ginnis

เน้ นความร่วมมือระหว่างครู
ผู้สอนต้ องใจกว้ าง
การสื่อสารในการเรี ยนการสอนชัดเจน
เป็ นผู้ชี ้แนะและอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
วางแผนการสอนอย่างชัดเจน
เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในการวางแผนการสอน
สนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าหาคําตอบมากขึ ้นด้ วยตัวเอง
เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหา
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เป็ นพลวัต
ใช้ กิจกรรมและแหล่งเรี ยนรู้หลากหลาย
กิ จกรรมต้ องสะท้ อนความต้ องการในการพัฒนาผู้เรี ยนและ
เน้ นการนําไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรี ยน
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในทุกกิจกรรม จัดสภาพการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือ สร้ างบรรยากาศของการมีสว่ นร่วม
สอนมโนทัศน์ สํา คัญที่ ได้ เ รี ย นรู้ จะสามารถนํ าไปใช้ กับ การ
เรี ยนมโนทัศน์ด้วยตนเองได้ ตอ่ ไป
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ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ประเมินพฤติกรรมบ่งชี ้ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กของอาจารย์ ดังนี ้
(1) การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กให้ ชดั เจนทังเนื
้ ้อหาและกิจกรรม (2) ออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เชิงรุ กให้ มีความหลากหลาย โดยให้ นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม และได้ ใช้ ทกั ษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า (3) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเน้ นการวัดประเมินตาม
สภาพความเป็ นจริ ง
สําหรับบทบาทของนักศึกษา เมื่ออาจารย์ปรับเปลี่ยนบทบาทในการจัดการเรี ยนรู้ นักศึกษาก็
จําต้ องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของตนเองด้ วย การเรี ยนรู้ เชิงรุ กจึงจะบรรลุจุดประสงค์ตามที่
กําหนดไว้ โดยทัว่ ไปผู้เรี ยนควรมีบทบาทที่สําคัญดังนี ้ (ทิศนา แขมณี. 2557: 26-27) (1) บทบาทในการมี
ส่วนร่ วมในการแสวงหาข้ อมูล ข้ อเท็ จจริ ง ความคิดเห็ นหรื อประสบการณ์ ต่างๆ จากแหล่งความรู้ ที่
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หลากหลายเพื่อนํามาใช้ ในการเรี ยนรู้ (2) บทบาทในการลงมือกระทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อทําความเข้ าใจ ใช้
ความคิดในการกลัน่ กรอง แยกแยะ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ข้ อเท็จจริ ง ความคิดเห็น ความรู้ สกึ หรื อ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่หามาได้ และสร้ างความหมายให้ แก่ตวั เอง (3) บทบาทในการจัดระบบความรู้ที่ได้
สร้ างขึ ้น เพื่อช่วยให้ การเรี ยนรู้เกิดความคงทนและสามารถนําความรู้ไปใช้ ได้ สะดวกขึ ้น (4) บทบาทในการ
นําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยให้ การเรี ยนรู้นนเกิ
ั ้ ดประโยชน์ต่อชีวิตและสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ เู รี ยน
ในความรู้นนๆ
ั ้ จากบทบาทของนักศึกษาในการเรี ยนรู้ สามารถสรุปพฤติกรรมบ่งชี ้ในการเรี ยนรู้เชิงรุกของ
นักศึกษาได้ ดงั นี ้
ตาราง 3 พฤติกรรมบ่งชี ้ในการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษา
พฤติกรรมบ่งชี ้
เรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
ให้ ความร่วมมือในการทํางานกลุม่
รับผิดชอบการเรี ยนรู้ของตนเอง จัดระบบความรู้ด้วยตนเอง
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้
ลงมือกระทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อทําความเข้ าใจ
ใช้ ความคิดในขณะทํากิจกรรมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้
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ซึ่ง ในการวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ประเมิ น พฤติก รรมบ่ง ชี ใ้ นการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ของนัก ศึก ษา ดัง นี ้
(1) การใช้ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในขณะทํากิจกรรม วัดจากคะแนนผลงานของนักศึกษา
(2) พฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยนของนักศึกษาจาก 4 พฤติกรรม คือ การซักถาม การตอบคําถาม
การร่วมอภิปราย การมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนและอาจารย์
1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเรียนร้ ู เชิงรุ ก
บอนเวลล์และไอสัน (Bonwell; & Eison. 1991) เมเยอร์ และโจนส์ (Mayers; & Jonh. 1993)
แคมป์เบลล์และพิคคินอิน (Campbell; & Piccinin. 1999) ซาเลมิ (Salemi. 2001) และมหาวิทยาลัย
Buffalo State (Buffalo State University. 2001: Online) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนรู้เชิงรุกไว้
ดังนี ้ (1) เป็ นการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาทักษะความคิดระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินข้ อมูลในสถานการณ์ใหม่ได้ ดี ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงจูงใจจนสามารถชี ้นําตลอด
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ชีวิต (2) ผู้เรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในมโนทัศน์ที่สอนอย่างลึกซึ ้งและถูกต้ อง เกิดความคงทนและการ
ถ่ายโยงความรู้ได้ ดี เพราะการเรี ยนรู้เชิงรุ กทําให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือทํากิจกรรม มีโอกาสคิดในงานที่ลงมือ
ทํามากขึ ้น สามารถใช้ มโนทัศน์ที่สําคัญในการแก้ ปัญหา พัฒนาคําตอบของตนเองอย่างเป็ นระบบ (3)
ผู้เรี ยนสามารถแก้ ไขและปรับความเข้ าใจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ ทนั ทีจากการเรี ยนรู้เชิงรุก เพราะได้
ข้ อมูลป้อนกลับจากการพูดคุยและเขียนสื่อสารซึง่ กันและกัน วิจารณ์ โต้ แย้ งระหว่างเพื่อนและผู้สอน
(4) การใช้ วิธีการสอนที่หลากหลายทําให้ ผ้ เู รี ยนที่มีพื ้นฐานความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกันเกิด
ความเข้ าใจในเนื ้อหา และสามารถมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนที่เรี ยนได้ เร็ วกว่าอธิบายความเข้ าใจให้ เพื่อนฟั ง
เป็ นการสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน (5) การเรี ยนรู้ เชิงรุ กช่วยปรับเจตคติผ้ เู รี ยนต่อการเรี ยนรู้ได้ ถึงแม้ จะ
สอนในชันเรี
้ ยนขนาดใหญ่ เนื่องจากผู้เรี ยนได้ รับความพอใจจากเนื ้อหาและแบบฝึ กหัดที่สมั พันธ์ กบั
ชีวิตจริ ง ทําให้ เห็นความสําคัญ เกิดความพยายามและความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้มากขึ ้น อันเรื่ อง
จากการเห็ นคุณค่าของการลงมือปฏิบัติจริ ง (6) เพิ่มแรงจูงใจต่อการเรี ยนรู้ ลดการแข่งขันและการ
แยกตัวจากชัน้ เรี ยนของนักศึกษา เรี ยนรู้ ที่จะทํางานร่ วมกัน ช่วยให้ นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการชีน้ ํา
ตัวเองตลอดชีวิต
ปริ นค์ (Prince. 2004: 223-231) ได้ วิจยั วิเคราะห์ meta-analysis กลยุทธ์ในการเรี ยนรู้เชิง
รุ ก เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ผลการวิจยั พบว่าการเรี ยนรู้ เชิงรุ กช่วยให้ เพิ่มการ
เรี ยกคืนข้ อมูลระยะสันและระยะยาว
้
(short-term and long-term recall of information) ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานอย่างมีนยั สําคัญ เพิ่มความเข้ าใจในมโนทัศน์ (concept) ในเรื่ องที่เรี ยน เพิ่ม
ความสนใจ (attention) และการมีส่วนร่ วม (engagement) ให้ ผ้ เู รี ยน พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เพิ่ม
ความนับ ถื อ ในตนเอง (self-esteem)
ปรั บ ปรุ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คล (interpersonal
relationship) และทักษะการทํางานเป็ นทีม (teamwork skill)
เค็มเบอร์ และเหลียง (Kember; & Leung. 2005: 155-170) ศึกษาอิทธิพลของ
ประสบการณ์การเรี ยนรู้เชิงรุ กเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิต โดยทําการสํารวจจาก
บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ ว 1 ปี จากมหาวิทยาลัยในฮ่องกงทังที
้ ่เรี ยนโปรแกรมนอกเวลาและโปรแกรม
เต็มเวลา ทํ าการเปรี ยบเที ยบความสามารถของบัณฑิตทัง้ สองโปรแกรม เพื่ อจะนํ าผลการวิจัยมา
ประเมิ น โปรแกรมจั ด การเรี ย นการสอนของ พบว่ า ที่ ร ะบุ ว่ า บั ณ ฑิ ต ในโปรแกรมนอกเวลามี
ความสามารถระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสู ง กว่ า ผู้ ที่ ศึ ก ษาในโปรแกรมเต็ ม เวลาถึ ง แปดในเก้ าของ
ความสามารถระดับบัณ ฑิ ต ศึก ษาอย่า งมี นัย สํ า คัญ ซึ่ง อาจเกิ ด ได้ จ ากการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและ
สภาพแวดล้ อมในการเรี ยนเพราะหลักสูตรนอกเวลามีการจัดการเรี ยนการสอนที่อาจารย์และนักศึกษา
มีปฏิสมั พันธ์กนั มากและใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
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มิเชล; คาร์ เทอร์ ; และออทมาร์ (Michel; Carter; & Otmar. 2009: 397-416) ได้ ทําการศึกษา
เปรี ยบเทียบผลองค์ความรู้ ของนักศึกษา (Cognitive Outcomes) จากรู ปแบบการเรี ยนรู้ เชิงรุ กและ
รูปแบบดังเดิ
้ ม (Passive learning) โดยศึกษากับนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาธุรกิจเบื ้องต้ น แบ่งนักศึกษา
ออกเป็ นสองกลุม่ กลุม่ แรกได้ รับการสอนโดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก ที่มีความหลากหลายของ
กิจกรรมที่จะให้ นกั ศึกษาได้ รับประประสบการณ์ กลุ่มที่สองใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบดังเดิ
้ ม เน้ น
การบรรยาย มีสมมติฐาน 2 ข้ อ คือ (1) ผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาที่เรี ยนด้ วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
ดีกว่านักศึกษาที่เรี ยนด้ วยรู ปแบบดังเดิ
้ ม (2) ผลการเรี ยนรู้ ที่เฉพาะเจาะจง (Class-specific learning
outcomes) ของนักศึกษาที่เรี ยนด้ วยรู ปแบบการเรี ยนรู้ เชิงรุ กดีกว่านักศึกษาที่เรี ยนด้ วยรู ปแบบดังเดิ
้ ม
ผลการวิจยั แม้ ไม่ปรากฎว่าวิธีการเรี ยนรู้ เชิงรุ กช่วยปรับปรุ งการเรี ยนรู้โดยรวม แต่พบว่าการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
สามารถนําไปสูก่ ารปรับปรุงผลองค์ความรู้ในเนื ้อหาระดับที่เฉพาะเจาะจงตามสาระเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจ
หลักการ ทฤษฎี และวิธีการของกลุม่ สาระนัน้ ๆ โดยเฉพาะ
เดทลอร์ และคณะ (Detlor et al. 2012: 147 - 161) ได้ ศกึ ษาการรับรู้ของนักศึกษาในการ
เรี ยนรู้ระบบสารสนเทศโดยใช้ การเรี ยนรู้เชิงรุก การศึกษานี ้ศึกษาประโยชน์ของการใช้ กระบวนการการ
เรี ยนรู้เชิงรุ กในการให้ ข้อมูลความรู้ ซึง่ สมมติฐานการวิจยั คือ วิธีการเรี ยนรู้เชิงรุกจะส่งเสริ มให้ นกั เรี ยน
มีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเรี ยนรู้ มีความคิดริ เริ่ มมากกว่าวิธีการเรี ยนรู้แบบดังเดิ
้ มเกี่ยวกับ
ทักษะการรู้ สารสนเทศที่นกั ศึกษาเป็ นผู้รับข้ อมูล ทดสอบสมมติฐานโดยการสํารวจกับนักศึกษา
ยนรู้แบบดังเดิ
้ มและแบบเรี ยนรู้ เชิง
ปริ ญญาตรี 372 คน ที่นกั เรี ยนที่มีประสบการณ์ทงโอกาสในการเรี
ั้
รุ ก ผลการศึ ก ษาพบว่ า การเรี ย นการสอนแบบดัง้ เดิ ม ไม่ ไ ด้ เ ป็ นรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพสําหรับนักเรี ยนในการได้ รับประโยชน์ผลเท่ากับอัตราผลตอบแทนการเรี ยนการสอนเชิงรุก
ที่มากขึ ้น ซึง่ การเรี ยนรู้ เชิงรุกเพียงครัง้ เดียวเพียงพอที่จะให้ ผลผลิตอย่างมีนยั สําคัญและสนับสนุนผล
การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย น
เหมาะสํ า หรั บ การเรี ย นแบบปฏิ บัติง านในการทํ า งานที่ มี ท รั พ ยากร
สภาพแวดล้ อมการศึกษาจํากัด
มูนอส (Munoz+ et al. 2013: 27-38) ได้ ศกึ ษาการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสําหรับนักศึกษา
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ชั น้ ปี ที่ 1 สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละสาขาวิ ศ วอุ ต สาหกรรม ของ
Universidad Catolica de la Santisima Concepcion ประเทศชีลี โดยใช้ วิธีการสอนแบบ CDIO ซึง่
เป็ นแนวทางที่ได้ รับการพัฒนาที่ใช้ วิธีการเรี ยนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู้ แบบโครงงาน การ
เรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน กรณี ศึกษา การอภิปรายกลุ่มเล็กๆ ผลการศึกษาพบว่าความเข้ าใจใน
เนื ้อหาของนักศึกษาดีขึ ้น มีความพยายามในการเรี ยนรู้ เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนเพิ่มขึ ้น นักศึกษามี
ความพึงพอใจกับการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ได้ ทํางานเป็ นทีม และได้ ข้อเสนอแนะย้ อนกลับเกิดปฏิสมั พันธ์ กบั
อาจารย์และเพื่อน
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ธาแมน และคณะ (Thaman; et al. 2013: 27-34) ศึกษาการส่งเสริ มการเรี ยนรู้เชิงรุกต่อการ
รั บรู้ ทางบวกของนักศึกษาและผลที่ เกิ ดจากการเรี ยนรายวิชาสรี รวิทยาระบบทางเดินหายใจ ของ
นักศึกษาแพทย์ ชนั ้ ปี ที่ 1 ทําการวิจัยเปรี ยบเทียบวิธีที่ใช้ การเรี ยนรู้ เชิงรุ กในเกือบทุกคาบการบรรยาย
เนื อ้ หาสรี รวิทยาระบบทางเดินหายใจ โดยใช้ เทคนิ คที่ หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู้ แบบแลกเปลี่ย น
ความคิด (Think-Pair-Share) วิธีการหยุดบรรยายชัว่ คราว การอภิปราย การใช้ แบบจําลอง การใช้
บทบาทสมมติ การสัมมนา และการทดลองทํางานกับหุ่น กับการเรี ยนรู้แบบดังเดิ
้ มที่สอนมาก่อนหน้ านี ้
แล้ วจึงทําการทดสอบความรู้ ผลการวิจยั พบว่า วิธีการเรี ยนรู้ เชิงรุกทําให้ นกั ศึกษามีความเข้ าใจที่ดีขึ ้น
มี ค วามสนใจในการเรี ย นมากขึ น้ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กั บ เพื่ อ นมากขึ น้ และยั ง ช่ ว ยให้ นัก ศึ ก ษาเข้ าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื ้อหาทางคลินิก
โทมัส (Thomas. 2014: 1-5) ศึกษาความรู้และความเชื่อมัน่ ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่
เรี ยนโปรแกรมคลินิกวิทยาโดยใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก มีวตั ถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนความรู้ และความเชื่อมัน่ หลังจากที่เสร็ จสิ ้นการเรี ยนรายวิชาพิษวิทยาทางคลินิก โดยใช้ เทคนิค
การเรี ยนรู้ เชิงรุ กในการสร้ างสภาพแวดล้ อมที่ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลาง สองในสามของกิจกรรมในการเรี ยน
การสอนเป็ นการนําเสนอผลงานของนักศึกษา และให้ เพื่อนที่ไม่ได้ นําเสนอประเมินเพื่อนโดยการตัง้
คําถามจากการนําเสนอหรื อเขียนคําถามในเนื ้อหาที่นําเสนอ มีการทดสอบรายสัปดาห์ อภิปรายและร่วม
สรุ ปเนื ้อหาที่เรี ยน ผลการศึกษาพบว่าหลังจากเสร็ จสิ ้นการเรี ยนคะแนนความรู้ และคะแนนความเชื่อมัน่
ของนักศึกษาเพิ่มขึ ้นและมีความสัมพันธ์กนั
ไวเกิล และโบนิกา (Weigel; & Bonica. 2014: 21-29) ได้ ศกึ ษาวิธีการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
โดยใช้ แนวคิดคิดของ Blomm's Taxonomy ทัง้ 3 องค์ประกอบ คือ พุทธิวิสยั จิตวิสยั และทักษะพิสยั
เพื่อให้ ความรู้ ที่มีความหมายและให้ นกั เรี ยนได้ เพิ่มความเข้ าใจในเนื ้อหา รู้ จกั การคิดวิเคราะห์ โดยใช้
2 เกม 2 ห้ องเรี ยน 2 รู ปแบบ ทําการศึกษาใน Army-Baylor Graduate Program in Health and
Business Administration (ส่วนหนึง่ ของโรงเรี ยนนักเรี ยนแพทย์ทหาร) ผลการศึกษาพบว่าการสอนให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมและได้ คิดในระดับสูงสามารถปรับปรุ งคุณภาพของบทเรี ยนและช่วยให้ ให้ นกั เรี ยน
รักษาและเข้ าใจข้ อมูล รวมถึงเพลิดเพลินในการเรี ยน
สําหรับในประเทศไทยงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกในระดับอุดมศึกษา ดังนี ้
ญาณัญฎา ศิรภัทร์ ธาดา (2553) ทําการวิจยั เรื่ องการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนและผล
สัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษาในการเรี ยนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีสว่ นร่วม (Active
Learning) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิทางการเรี ยนรายวิชา
MKT 1101 หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาก่อนและ
หลังการทดลองใช้ การสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นวิธีการ
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ทดลองแบบหนึ่งกลุม่ วัดก่อนหลัง (One Group Pretest - Posttest Design) ผลการวิจยั พบว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพความสําคัญต่อ
การพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนและผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษาในการเรี ยนวิชาหลักการตลาด
โดยการสอนแบบมีส่วนร่วมพัฒนาการด้ านความรู้ ความเข้ าใจของนักศึกษาแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนแบบผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ มีความรู้ความ
เข้ าใจและสามารถทําข้ อสอบได้ คะแนนสูงมากกว่าเดิม ซึง่ ยังไม่เคยได้ รับการจัดแผนการเรี ยนรู้แบบมี
ส่วนร่วมมาก่อน ทําให้ พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษาภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบตั ิรายวิชา MKT
1101 หลักการตลาดเป็ นไปตามประสงค์และผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมี
ส่วนร่ วมสูงกว่าก่อนเรี ยนได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรคือ 70% ขึ ้นไปอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม (มปป. ออนไลน์) ได้ ทําการศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ ทักษะเกี่ยวกับเทคนิค
การสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม และเพื่อสังเคราะห์เนื ้อหาเทคนิค
การสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ผลการวิจยั สรุ ปว่ารู ปแบบการ
จัดการสอนแบบ Active Learning ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีทงการจั
ั้
ดการเรี ยนการสอน
ด้ วย Active Learning ในบางหน่วยการเรี ยนรู้หรื อเฉพาะบท และ จัดการเรี ยนการสอนด้ วย Active
Learning ทังรายวิ
้
ชา ซึง่ การจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning จะนําเอาวิธีการสอน
หลากหลายวิธีมาผสมผสาน โดยอาจารย์ผ้ สู อนจะวางแผนคัดเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติรายวิชา วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ลักษณะผู้เรี ยน รวมไปถึงออกแบบสัดส่วนของเทคนิคหลัก
เทคนิครองในการสอนแต่ละครัง้ การประเมินผลผู้เรี ยนผู้สอนเน้ นการประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรม
(Formative) และประเมินจากพัฒนาการของผู้เรี ยน นอกจากนี ้การจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active
Learning ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีลกั ษณะเด่นร่ วมกันคือ การใช้ Social Media หรื อ
New Media มาเป็ นสื่อการสอน ช่องการการติดต่อสื่อการกับนักศึกษา และช่วยเสริมในเนื ้อหาที่ผ้ เู รี ยน
ยังขาดความเข้ าใจอาทิ การใช้ Facebook Web Blong และ e – Learning เป็ นต้ น
นอกจากนี ย้ ังมีงานวิทยานิพนธ์ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ เชิงรุ กแต่เป็ นการศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่างในนักเรี ยนระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ดังนี ้
วทัญญู วุฒิวรรณ์ (2553: 73-76) ได้ ศกึ ษาผลการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เชิงรุกเพื่อ
ส่งเสริ มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการแก้ ปัญหาสําหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ หลังได้ รับการจัดการสอนวิทยาศาสตร์
เชิงรุ ก สูงกว่าก่อนเรี ยนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบว่า
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นักเรี ยนมีความสุข กระตือรื อร้ นในการเรี ยนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในห้ องเรี ยน กล้ าแสดงความคิดเห็นใน
ห้ องเรี ยน ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น มีความมัน่ ใจ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้ างสรรค์
และคิดแก้ ปัญหา
เชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์ . (2556: 172) ได้ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก เรื่ อง ทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ความสามารถในการ
แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความเชื่อมัน่ ในตนเอง ของ
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หลังได้ รับการจัดการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก เรื่ อง ทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
วาสนา เจริ ญไทย (2557: 75) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ผลสัมสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ ปัญหาทาง
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุกสูง
คณิตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วน ของนักเรี ยนชันมั
กว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบปกติ โดยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ .05
จากการศึกษางานวิจัยสรุ ปได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางาน
อย่างมีนยั สําคัญ เพิ่มความเข้ าใจในมโนทัศน์ (concept) ในเรื่ องที่เรี ยน เพิ่มความสนใจ (attention)
และการมีสว่ นร่วม (engagement) ให้ ผ้ เู รี ยน พัฒนาการคิดวิเคราะห์ เพิ่มความนับถือในตนเอง (selfesteem) ปรับปรุ งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationship) และทักษะการทํางาน
เป็ นทีม (teamwork skill) ช่วยพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจมโนทัศน์ที่สอนอย่างลึกซึ ้งและคงทน เกิดทักษะที่
หลากหลาย เช่น การคิดแก้ ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกันเป็ นทีม เกิดความเชื่อมัน่ ในตัวเอง เกิดการ
คิดวิเคราะห์ เกิดทัศนคติในทางบวกในการเรี ยนรู้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทําให้ นกั ศึกษาสนใจมี
ส่วนร่ วม มีทกั ษะในการปรับตัว เกิดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน มีความคิดสร้ างสรรค์ เกิดความ
กระตือรื อร้ นในการเรี ยน และมีทกั ษะการใช้ สารสนเทศ ผลที่เกิดกับนักศึกษาจากการจัดการเรี ยนรู้เชิง
รุกจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะต่างๆ ดัง
แสดงในตาราง 4
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ตาราง 4 ผลที่เกิดกับนักศึกษาจากการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกจากการทบทวนวรรณกรรม
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารปแบบ
การจัดการเรียนร้ ูเชิงรุ ก
ู
2.1 ความหมายและองค์ ประกอบของรปแบบ
ู
ความหมายของรปแบบ
(Model)
ู
มีผ้ ใู ห้ ความหมายคําว่า รู ปแบบ ในลักษณะต่างๆ กัน เช่น ต้ นแบบ แบบจําลอง แบบแผน
วงจร หรื อตัวแบบ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ได้ มีผ้ ใู ห้ ความหมายของรูปแบบหลากหลายทัศนะ ดังนี ้
สโตเนอร์ และ วานเคิล (Stoner; & Wankle. 1986: 12) ให้ ความหมายคําว่า รู ปแบบ
หมายถึง การจําลองความจริ งของปรากฎการณ์ใดๆ โดยอธิบายปรากฎการณ์นนจากความสั
ั้
มพันธ์
ขององค์ประกอบในกระบวนการนันปรากฏการณ์
้
นนให้
ั ้ เข้ าใจง่ายขึ ้น ส่วน คอร์ สินิ (Corsini. 2002:
603) กล่าวว่ารูปแบบ หมายถึง ตัวแทนของกฎเกณฑ์หรื อสมมติฐานต่างๆ ที่นําเสนอเพื่ออธิบายสภาพ
การหรื อกระบวนการอย่างใดอย่างหนึง่ ส่วนมากมักจะแสดงในรู ปของความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน หรื อ
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล นอกจากนี ้ บุญชม ศรี สะอาด (2541: 19) สรุปว่ารูปแบบ หมายถึงโครงสร้ างที่
แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรื อตัวแปรต่างๆ ที่ผ้ วู ิจยั สามารถใช้ รูปแบบอธิบาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรื อตัวแปรต่างๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรื อในระบบ
ต่างๆ อธิบายลําดับ ขันตอนขององค์
้
ประกอบหรื อกิจกรรมในระบบ การเสนอรู ปแบบกระทําได้ หลาย
ลักษณะ เช่น สมการ Flow chart หรื อ แผนภูมิ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับ ทิศนา แขมมณี (2557: 220)
กล่าวว่า รูปแบบเป็ นเครื่ องมือทางความคิดที่บคุ คลใช้ ในการสืบสอบหาคําตอบ ความรู้ ความเข้ าใจใน
ปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้น โดยสร้ างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใช้ อปุ มาอุปไมย หรื อจากทฤษฎี
หลักการต่าง ๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เป็ นคําอธิบาย แผนผัง ไดอะแกรม หรื อ
แผนภาพ ช่วยให้ ตนเองและบุคคลอื่นสามารถเข้ าใจได้ ชดั เจนขึ ้น รูปแบบจึงไม่ใช่ทฤษฎี
สรุ ปได้ ว่า รู ปแบบ หมายถึง สิ่งที่สร้ างหรื อพัฒนาจากแนวคิด ความรู้ ที่ได้ ศึกษา หรื อ
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา แสดงความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใดลักษณะหนึง่ เช่น สมการ Flow chart หรื อ
แผนภูมิ เป็ นต้ น และใช้ เป็ นสื่อเพื่อทําให้ เข้ าใจง่าย ช่วยให้ ตนเองและบุคคลอื่นเข้ าใจชัดเจนขึ ้น
องค์ ประกอบของรปแบบ
(Model)
ู
คีฟส์ (Keeves. 1997: 386-387) และ ฮูเซิน และ พอสเทิ่ลเวิท (Husén; & Postlethwaite.
1994: 3865) กล่าวว่า รูปแบบโดยทัว่ ไปจะต้ องมีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี ้ (1) รูปแบบจะต้ องนําไปสู่
การทํานาย (prediction) ผลที่ตามมาซึ่งสามารถพิสจู น์ ทดสอบได้ กล่าวคือ สามารถนําไปสร้ าง
เครื่ องมือเพื่อไปพิสจู น์ทดสอบได้ (2) โครงสร้ างของรู ปแบบจะต้ องประกอบด้ วยความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุ (causal relationship) ที่กําลังศึกษาซึง่ สามารถใช้ อธิบายปรากฏการณ์/เรื่ องนันได้
้ (3) รู ปแบบ
จะต้ องสามารถช่วยสร้ างจินตนาการ (imagination) ความคิดรวบยอด (concept) และความสัมพันธ์

43
(interrelations) ระหว่างสิ่งที่กําลังศึกษาใหม่ๆ รวมทังช่
้ วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู้ (4)
รู ปแบบควรจะประกอบด้ วยความสัมพันธ์ เชิงโครงสร้ าง (structural relationships) มากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยง (associative relationships)
2.2 ความหมายของการจัดการเรียนร้ ู
การจัดการเรี ยนรู้ (Instructional) เป็ นคําที่แสดงถึงศาสตร์ ในการสอน เป็ นการเปลี่ยนแปลง
การใช้ คําศัพท์เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนตามยุคสมัย เนื่องจากความหมายของการสอน (Teaching)
เปลี่ยนแปลงไปจากการถ่ายทอดความรู้ มาเป็ นการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ซงึ่ ต้ องอาศัยวิธีการที่
หลากหลาย เป็ นประสบการณ์ที่ผ้ สู อนจัดให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในระดับใดระดับ
หนึ่งที่กําหนดไว้ เน้ นบทบาทของผู้เรี ยนในการเรี ยนรู้ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและการ
ดํารงชีวิต (ทิศนา แขมณี. 2557: 2-10) ซึ่งนักการศึกษาหลายท่านได้ ให้ ความหมายของการจัดการ
เรี ยนรู้ (Instructional) ในทัศนะต่างๆ ดังนี ้
ฮอร์ ท และ ดันแคน (Hough; & Duncan. 1970: 144) อธิบายความหมายของการจัดการ
เรี ยนรู้วา่ หมายถึง กิจกรรมที่ผ้ สู อนใช้ ความรู้ของตนเองอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้และความผาสุก โดยเป็ นกิจกรรม 4 ด้ าน คือ (1) ด้ านหลักสูตร (Curriculum) หมายถึงการทํา
ความเข้ าใจในจุดประสงค์รายวิชาและการตังจุ
้ ดประสงค์การจัดการเรี ยนรู้ที่ชดั เจน ตลอดจนการเลือก
เนื ้อหาได้ เหมาะสมสอดคล้ องกับท้ องถิ่น (2) ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ (Instructional) หมายถึง การเลือก
วิธีสอนและเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุถึงจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่วาง
ไว้ (3) ด้ านการวัดผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถวิเคราะห์
ผลได้ และ (4) ด้ านการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการ
ประเมินผลของการจัดการเรี ยนรู้ทงหมดได้
ั้
สําหรับ กู๊ด (Good. 1975: 588) ได้ อธิบายความหมาย
ของการจัดการเรี ยนรู้ว่า คือการกระทําอันเป็ นการอบรมสัง่ สอนผู้เรี ยนในสถาบันการศึกษา ในขณะที่
ฮิลส์ (Hills. 1982: 266) ให้ คําจํากัดความว่า คือกระบวนการให้ การศึกษาแก่ผ้ เู รี ยน ซึง่ ต้ องอาศัย
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน ส่วนมัวย์ Moore (1992: 4) ได้ ให้ ความหมายว่า การจัดการเรี ยนรู้
คือพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่ พยายามช่วยให้ บุคคลอื่นได้ เกิ ดการพัฒนาตนในทุกด้ านอย่างเต็ม
ศักยภาพ นอกจากนี ้ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 34-35) ให้ ความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ ไว้ ว่า
หมายถึงกระบวนการหรื อวิธีการต่างๆ ที่เป็ นระบบ มีขนตอน
ั้
ที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลความรู้เพื่อ
ใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา ส่งเสริ ม หรื อปรับปรุ ง แก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายในสถานศึกษา เช่น
การจัดทําแผนการเรี ยนรู้ ของครู ผ้ สู อน การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ตามสาระหน่วยการเรี ยนรู้ โดยเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ และจัดเนื่อหาสาระกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความ
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สนใจ ความถนัดของผู้เรี ยน ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา ปลูกฝั งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่
สอดคล้ องกับเนื ้อหาสาระกิจกรรม โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้และการสอนตามความเหมาะสม
จากความหมายของการจัดการเรี ยนรู้ ข้ า งต้ น จะเห็น ว่าการจัดการเรี ยนรู้ มี ความหมาย
ครอบคลุมการดําเนินงานตังแต่
้ การวางแผนจัดการเรี ยนรู้ ถึงการประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ ดังนัน้
การจัดการเรี ยนรู้ จึงหมายถึง การจัดสถานการณ์ หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของอาจารย์เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยน
ได้ รับประสบการณ์ ได้ ฝึกหัด หรื อได้ เข้ าไปมีปฏิสมั พันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างถาวรตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
2.3 ความหมายและองค์ ประกอบของรปแบบการจั
ดการเรี ยนร้ ู
ู
ความหมายของรปแบบการจั
ดการเรียนร้ ู (Instrctional Model)
ู
เซย์เลอร์ และคณะ (Saylor; et al. 1981: 271) และ จอยส์ และเวล (Joyce; & Well.
1996: 1-4) ได้ ให้ ความหมายของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ว่าหมายถึง แบบหรื อแผนที่ใช้ สําหรับช่วย
ในการจัดการเรี ยนรู้ หรื อเป็ นแนวทางให้ ผ้ สู อนในการออกแบบการเรี ยนรู้ เพื่อจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตงไว้
ั ้ สําหรับ จูน (June. 1982: 1-2) ได้ ให้ ความหมายของรูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ ว่า หมายถึง กรอบแนวคิดเชิงโครงสร้ างที่ชี ้แนะแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรมและสภาพแวดล้ อม
ทางการศึกษาโดยเฉพาะที่สร้ างมาจากสมมติฐานทางทฤษฎีบ้าง มาจากการสังเกตธรรมชาติของ
ผู้เ รี ย น อาทิ การเรี ย นรู้ แรงจูง ใจ สติปัญญา ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วข้ องกับอารมณ์ ความรู้ สึก และจาก
้ โดยลักษณะของรู ปแบบจะมีแนวทางการพัฒนาประสบการณ์
ประสิทธิ ผลที่ได้ จากวิธีการสอนนันๆ
การเรี ยนรู้ เฉพาะของรู ปแบบนัน้ ๆ นอกจากนี ้ กันเทอร์ ; เอสเตอร์ และ ชวาร์ บ (Gunter; Ester; &
Schwab. 1995) อธิบายว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เปรี ยบเสมือนพิมพ์หรื อต้ นแบบที่ประกอบด้ วย
ขันตอนการสอนหลั
้
กๆ ซึง่ จะทําให้ เกิดผลตามที่ต้องการ การจัดการเรี ยนการสอนต้ องเรี ยงตามลําดับ
ขันตอนที
้
่เสนอไว้ และรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แต่ละรู ปแบบจะตอบสนองจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างที่
แตกต่างกัน สอดคล้ องกับ บุญชม ศรี สะอาด (2541: 140) ที่อธิบายว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอน หมายถึง กิจกรรมการสอนหรื อวิธีสอน รวมถึงโครงสร้ างที่แสดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ ในการ
สอนที่จะนํามาใช้ ร่วมกัน เพื่อให้ เกิดผลแก่ผ้ เู รี ยนตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ และ ทิศนา แขมณี
(2557: 221) ได้ นิยามคําว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ว่าหมายถึง สภาพลักษณะของการเรี ยนการสอน
ที่ได้ รับการจัดไว้ อย่างเป็ นระเบียบ ตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิดหรื อความเชื่อต่างๆ โดย
ประกอบด้ วยกระบวนการหรื อขันตอนสํ
้
าคัญในการเรี ยนการสอน รวมทังวิ
้ ธีสอนและเทคนิคการสอน
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ต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ สภาพการเรี ยนการสอนนันเป็
้ นไปตามทฤษฎี หลักการหรื อแนวคิดที่ยดึ ถือ และ
จะต้ องได้ รับการพิสจู น์ ทดสอบ หรื อยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้ เป็ นแบบแผนในการเรี ยนการ
สอนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะของรูปแบบนันๆ
้
สรุ ปได้ ว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง แบบแผนหรื อแนวทางของการจัดการเรี ยนรู้ ที่
จัดขึ ้นอย่างเป็ นระเบียบ ภายใต้ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อต่างๆ โดยอาศัยวิธีสอน
และเทคนิ คการสอนต่า งๆ เข้ า มาช่ ว ยให้ ส ภาพการจัด การเรี ย นรู้ นัน้ เป็ นไปตามหลัก การที่ ยึด ถื อ
สามารถให้ อาจารย์นําไปใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตาม
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ และผ่านการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้
ตามจุดมุง่ หมาย
องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ (Instrctional Model)
จูน (June. 1982: 1) ได้ กล่าวถึง ลักษณะสําคัญของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ คือ (1) มี
จุดมุ่งหมายเฉพาะหรื อเน้ นในเรื่ องนันๆ
้
(2) อยู่ภายใต้ สมมติฐานที่เด่นชัดและแอบแฝงเกี่ยวกับ
ลักษณะของผู้เรี ยน และเกี่ ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนการสอน (3) เป็ นแนวทางที่ใช้ พฒ
ั นา
ประสบการณ์การเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน (4) มีแบบแผนเฉพาะและมีกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ต้อง
กระทํา และ (5) มีโครงร่ างของการวิจยั รู ปแบบเพื่อพัฒนารู ปแบบ หรื อประเมินผลประสิทธิผลของ
รู ปแบบ โดยทุกรู ปแบบการเรี ยนการสอนจะต้ องมีภูมิหลังของการพัฒนารู ปแบบหรื อการตัดสินใจ
เลือกใช้ รูปแบบนี ้เนื่องมาจากประสิทธิผลที่ได้ โดยเอเรนดร์ (Arends. 1997: 7) กล่าวว่า รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ประกอบด้ วย 4 องค์ประกอบคือ (1) หลักการตามทฤษฎีที่ใช้ เป็ นแนวคิดของรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ (2) ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง (3) วิธีการสอนที่จะทําให้ การจัดการเรี ยนรู้บรรลุวตั ถุประสงค์
(4) สิ่ง แวดล้ อมในการจัดการเรี ย นรู้ ที่ จ ะนํ าไปสู่ผ ลการเรี ย นรู้ ที่ ต้อ งการ นอกจากนี ้ แอนเดอร์ สัน
(Anderson. 2003: 521-522) กล่าวว่าองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ และหลักฐานที่แสดงถึงการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบ
นัน้ ส่วน ทิศนา แขมณี (2557: 222) กล่าวถึงองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ว่าต้ อง
ประกอบด้ วย (1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรื อความเชื่อที่เป็ นพื ้นฐานหรื อเป็ นหลักของ
รูปแบบนันๆ
้ (2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรื อลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ อง
กับหลักการที่ยึดถือ (3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ ขององค์ประกอบ
ของระบบให้ สามารถนําผู้เรี ยนไปสู่เป้าหมายของระบบหรื อกระบวนการนันๆ
้ (4) มีการอธิบายหรื อให้
ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ วิ ธี ส อนและเทคนิ ค การสอนต่ า งๆ ที่ ช่ ว ยให้ ก ระบวนการเรี ย นการสอนนัน้ ๆ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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สรุปได้ วา่ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้จะต้ องสามารถนําไปสูก่ ารทํานายผลที่ตามมาซึง่ สามารถ
สังเกตได้ โครงสร้ างของรู ปแบบจะต้ องปรากฏสาเหตุที่กําลังศึกษาและสามารถอธิบายเรื่ องที่กําลัง
ศึก ษาได้ ด้ว ย
โดยรู ป แบบจะช่ ว ยให้ เ กิ ดจิ น ตนาการในการสร้ างแนวความคิด รวบยอดและ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ที่กําลังศึกษาด้ วย และรูปแบบจะต้ องประกอบด้ วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ าง
ที่แสดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อเป็ นแนวทางที่ใช้ พฒ
ั นาประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ ที่ให้ กบั ผู้เรี ยน โดยทุกรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ จะต้ องมีภมู ิหลังของการพัฒนารู ปแบบหรื อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ รูปแบบนี ้เนื่องมาจากประสิทธิผลที่ได้ ซึ่งองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ประกอบด้ วย 4 องค์ ประกอบ คือ ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ ของรู ปแบบ
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ของรูปแบบ และผลที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากการเรี ยนตามรูปแบบ
2.4 ขัน้ ตอนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนร้ ู
จอยส์และเวล (Joyce; & Well. 1996: 149-159) ได้ สรุปสาระสําคัญหลักการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย (1) รู ปแบบการสอนต้ องมีทฤษฎีรองรับ เช่น ทฤษฎีด้าน
จิตวิทยาการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น (2) เมื่อพัฒนารูปแบบการสอนแล้ ว ก่อนนําไปใช้ อย่างแพร่หลายจะต้ องมี
การวิจยั เพื่อทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการนําไปใช้ ในสถานการณ์จริ ง และนําข้ อ
ค้ นพบมาปรับปรุงแก้ ไขอยู่เรื่ อยๆ การเสนอรู ปแบบการสอนแต่ละรูปแบบของ จอยซ์และเวล ได้ มีการ
นําไปทดลองใช้ ในห้ องเรี ยน รวมทังมี
้ งานวิจยั รองรับมากมาย จนเป็ นหลักประกันได้ ว่าสามารถใช้ ได้
สะดวกและได้ ผลดี (3) การพัฒนารู ปแบบการสอน อาจออกแบบให้ ใช้ ได้ อย่างกว้ างขวางหรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ (4) การพัฒนารูปแบบการสอน จะมีจดุ มุ่งหมายหลักที่ถือ
เป็ นหลักในการพิจารณาเลือกรู ปแบบไปใช้ กล่าวคือ ถ้ าผู้ใช้ นํารู ปแบบการสอนไปใช้ ตรงกับ
้
กต์ใช้ ในสถานการณ์อื่นๆ
จุดมุ่งหมายหลักก็จะทําให้ เกิดผลสูงสุด แต่ก็สามารถนํารูปแบบนันไปประยุ
ถ้ าพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมแต่ก็อาจทําให้ ได้ ผลสําเร็จลดน้ อยลงไป
สําหรับขันตอนการพั
้
ฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ จอห์นสันและฟาร์ ว (Johnson; & Foa.
้
ก4
1989: 21) กล่าวว่าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่ประกอบด้ วยขันตอนหลั
ขันตอน
้
คือ ขันที
้ ่ 1 กําหนดความต้ องการ ขันที
้ ่ 2 ออกแบบวิธีการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิ่งที่ต้องการ ขันที
้ ่3
การนําวิธีการไปทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพ และขันที
้ ่ 4 การประเมินผลลัพธ์ สอดคล้ องกับดิคและ
แครี่ (Dick; & Carey. 1991: 2-7) ที่กล่าวถึงขันตอนการพั
้
ฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ว่า
ประกอบด้ ว ย 4 ขัน้ ตอน คื อ (1) ขัน้ ศึก ษาข้ อ มูล พื น้ ฐาน แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยการ
วิเคราะห์ ปัญหาหรื อประเมินความต้ องการเพื่อให้ ได้ รายละเอียดที่ เกี่ ยวข้ องกับปั ญหา รวมถึงการ
วิเคราะห์ผ้ เู รี ยน ความแตกต่างระหว่างบุคคลและรู ปแบบการเรี ยนของผู้เรี ยน (2) ขันการพั
้
ฒนา ขันนี
้ ้
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จะจําแนกเป็ นการพัฒนาเนื ้อหาความรู้ กระบวนการเรี ยนการสอน แบบทดสอบ สื่อและวัสดุการสอน
เช่น การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ ควรทําเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ ว่าจะดําเนินการอะไรบ้ าง (3) ขัน้
การนําไปทดลองใช้ และ (4) ขันการประเมิ
้
นผลเพื่อนําไปปรับปรุงในแต่ละขันตอนให้
้
ดีขึ ้นและตรงตาม
้
ฒนารูปแบบการ
วัตถุประสงค์ นอกจากนี ้ ทิศนา แขมณี (2557: 201-204) ได้ กล่าวถึงขันตอนในการพั
เรี ยนการสอน ดังนี ้ (1) กําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาหรื อการสร้ างระบบหรื อรู ปแบบการเรี ยนการ
สอนให้ ชดั เจน (2) ศึกษาหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง เพื่อกําหนดองค์ประกอบและเห็นแนวทางในการ
จัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบได้ รอบคอบขึ ้น ซึง่ จะทําให้ รูปแบบหรื อระบบมีความมัน่ คงขึ ้น (3)
ศึกษาสภาพการณ์และปั ญหาที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ จะช่วยให้ ค้นพบองค์ประกอบที่สําคัญที่จะช่วยให้ ระบบมี
ประสิทธิ ภาพเมื่อนําไปใช้ จริ ง ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็ นสิ่งที่ต้องนํามาพิจารณาในการจัด
้
การนําข้ อมูลจากความเป็ นจริ งมา
องค์ประกอบต่างๆ และจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทังหลาย
ใช้ ในการสร้ างรู ปแบบจะช่วยขจัดหรื อป้องกันปั ญหาอันทําให้ ระบบนันขาดประสิ
้
ทธิภาพ (4) การ
กําหนดองค์ประกอบของระบบ ได้ แก่ การพิจารณาว่ามีอะไรบ้ างที่สามารถช่วยให้ เป้าหมายหรื อ
จุดมุ่งหมายบรรลุผลสําเร็ จ (5) การจัดกลุม่ องค์ประกอบ ได้ แก่ การนําองค์ประกอบที่กําหนดไว้ มาจัด
หมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการคิดและดําเนินการในขันต่
้ อไป (6) การจัดความสัมพันธ์ ของ
องค์ประกอบ ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่ต้องใช้ ความคิด ความรอบคอบมาก ผู้สร้ างระบบต้ องพิจารณาว่า
องค์ประกอบใดเป็ นเหตุและเป็ นผลขึ ้นต่อกันในลักษณะใด สิ่งใดควรมาก่อนหลัง สิ่งใดสามารถ
ดําเนินการคูข่ นานไปได้ ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่อาจใช้ เวลาในการพิจารณามาก (7) การจัดผังระบบ เป็ นการ
สร้ างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ โดยแสดงให้ เห็นถึงผังจําลองขององค์ประกอบต่างๆ (8) การ
ทดลองใช้ ระบบ เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ ้น (9) การประเมินผล ได้ แก่ การศึกษาผลที่เกิดขึ ้นจากการทดลอง
ใช้ ระบบใดๆ แล้ วได้ ผลตามเป้าหมายหรื อใกล้ เคียงกับเป้าหมายมากน้ อยเพียงใด (10) การปรับปรุ ง
ระบบ นําผลการทดลองใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้น
้
คือ
สรุปได้ วา่ ขันตอนการพั
้
ฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 ขันตอนใหญ่
ขันเตรี
้ ยมการ ขันพั
้ ฒนารูปแบบ ขันนํ
้ าไปทดลองใช้ และขันประเมิ
้
นผล
2.5 ตัวอย่ างรปแบบการจั
ดการเรี ยนร้ ู
ู
ไวล์; จอยซ์ และคลูวิน (Weil; Joyce; & Kluwin. 1978: 3-4) ได้ จดั กลุม่ ของรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ออกเป็ น 4 กลุม่ โดยอยู่บนพื ้นฐานที่ม่งุ เน้ นเป้าหมายทางการศึกษาและวิธีการ ดังนี ้ (1)
รู ปแบบเชิงการปะทะสังสรรค์ ทางสังคม เป็ นรู ปแบบที่มีการออกแบบแนวทางจัดกิจกรรมและ
สภาพแวดล้ อมทางการศึกษาที่ มุ่งเน้ นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับสังคมหรื อกับคนอื่ น
ๆ
โดยเฉพาะการเจรจาทางสังคมของบุคคลกับบุคคลอื่น ๆ เชื่อมโยงกับระบบประชาธิปไตย และผลิตผล
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ที่เกิดขึ ้นจากการทํางานภายใต้ บริ บทของสังคมนัน้ ๆ (2) รู ปแบบเชิงการจัดกระทํากับข้ อมูล เป็ น
รู ปแบบที่มีการออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้ อมที่ม่งุ เน้ นไปที่ความสามารถของ
ผู้เรี ยนในการจัดกระทํากับข้ อมูล โดยใช้ ข้อมูลสภาพแวดล้ อมที่บคุ คลเผชิญมาเป็ นตัวกระตุ้น จัดระบบ
ข้ อมูล ไวต่อปั ญหาที่พบ สร้ างแนวความคิดรวบยอด และแนวทางการแก้ ไขปั ญหา รูปแบบนี ้จะมุ่งเน้ น
ให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (3) รู ปแบบเชิง
บุคคล เป็ นรู ปแบบที่มีการออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้ อมที่ม่งุ เน้ นไปที่บุคคล
โดยเฉพาะอารมณ์ ความรู้ สึก การพัฒนาความสัมพันธ์ ของบุคคลกับสภาพแวดล้ อม และ
ความสามารถในการจัดกระทํากับข้ อมูล เพื่อพัฒนาตนของบุคคลนัน้ (4) รู ปแบบเชิงการปรับ
พฤติกรรม เป็ นรู ปแบบที่มีการออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้ อมที่ม่งุ เน้ นพัฒนา
ระบบที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้จากการทํางานและการปรับพฤติกรรมด้ วย
การให้ การเสริ มแรงผ่านการลงมือปฏิบตั ิงานนัน้ นอกจากนี ้ ทิศนา แขมณี (2557: 223-272) ได้ จดั
หมวดหมู่ของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ออกตามลักษณะของวัตถุประสงค์เฉพาะหรื อเจตนารมณ์ของ
รูปแบบออกเป็ น 5 หมวด คือ (1) รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นการพัฒนาด้ านพุทธพิสยั (Cognitive
domain) เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ม่งุ ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ ความเข้ าใจในเนื ้อหาสาระต่างๆ
(2) รูปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นการพัฒนาด้ านจิตตพิสยั (Affective domain) เป็ นรู ปแบบที่ม่งุ ช่วย
พัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิดความรู้สกึ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริ ยธรรมที่พึงประสงค์ (3) รู ปแบบการ
เรี ยนการสอนที่เน้ นการพัฒนาด้ านทักษะพิสยั (Psycho-motor domain) เป็ นรู ปแบบที่ม่งุ ช่วยพัฒนา
ความสามารถของผู้เรี ยนในด้ านการปฏิบตั ิ การกระทํา หรื อการแสดงออกต่างๆ (4) รู ปแบบการเรี ยน
การสอนที่เน้ นการพัฒนาทักษะกระบวนการ (Process skills) เป็ นรูปแบบที่เน้ นพัฒนาผู้เรี ยนในด้ าน
กระบวนการ ซึง่ อาจเป็ นกระบวนการทางสติปัญญา หรื ออาจเป็ นกระบวนการทางสังคมก็ได้ และ (5)
รู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เน้ นการบูรณาการ (Integration) เป็ นรู ปแบบที่พยายามพัฒนาการเรี ยนรู้
ด้ านต่างๆ ของผู้เรี ยนไปพร้ อมๆ กัน เน้ นการพัฒนารอบด้ านหรื อการพัฒนาเป็ นองค์รวม
จากการทบทวนถึงลักษณะของการเรี ยนรู้ เชิงรุ กที่ว่า การเรี ยนเชิงรุ กเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่
มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่ วมในการเรี ยนรู้ของตนเองมากกว่ารับความรู้ฝ่ายเดียว ให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาการ
คิดระดับสูง ด้ วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า หลักสําคัญของการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก คือ
การส่งเสริ มหรื อกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในชัน้ เรี ยน มีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน ด้ วย
เทคนิคหรื อกิจกรรมต่างๆ ผู้สอนมีบทบาทอํานวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อให้ ผ้ เู รี ยน
สร้ างความรู้ ด้วยตนเอง จนเกิดเป็ นการเรี ยนรู้ อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) การเรี ยนรู้
เชิงรุกจึงเป็ นเสมือนร่มที่มีวิธีการสอนหรื อกลยุทธ์การสอน รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อให้ ผ้ เู รียน
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ดังนันการที
้
่ผ้ สู อนจะเลือกใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบใดขึ ้นอยู่กบั ลักษณะ
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ของเนื ้อหาวิชา บุคลิกของผู้สอน บุคลิกของผู้เรี ยน รวมทังสภาพแวดล้
้
อม โดยรู ปแบบนันจะต้
้ องอยู่
ภายใต้ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด มีวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้ ามาช่วยให้ สภาพการ
จัดการเรี ยนรู้ นนเป็
ั ้ นไปตามหลักการที่ยึดถือ สามารถให้ อาจารย์นําไปใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ พัฒ นาให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ตามจุดมุ่ง หมายที่ กํ า หนดไว้ และผ่า นการทดสอบว่า มี
ประสิทธิ ภาพสามารถช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ ได้ ตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งในปั จจุบนั มีรูปแบบและ
รายละเอียดของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ จํานวนมาก ผู้วิจยั จึงคัดสรรและนําเสนอรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกดังนี ้
รปแบบการ
จัดการเรี ยนร้ ู แบบมโนทัศน์ (Concept Attainment Model)
ู
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรปแบบ
ู
จอยส์และเวล (Joyce; & Weil. 1996) พัฒนารู ปแบบนี ้ขึ ้นโดยใช้ แนวคิดของบรุนเนอร์ และ
คณะ (Bruner, et. al., 1967) ซึง่ อธิบายว่า การเรี ยนรู้มโนทัศน์คือการแสวงหาและการจัดระบบ
คุณลักษณะต่างๆ ที่สามารถนํามาใช้ แยกแยะระหว่างสิง่ ที่ใช่ออกจากสิง่ ที่ไม่ใช่ออกจากกัน
วัตถุประสงค์ ของรปแบบ
ู
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และเข้ าใจมโนทัศน์ของเนื ้อหาสาระต่างๆ และสามารถให้ คํา
นิยามของมโนทัศน์นนด้
ั ้ วยตนเอง
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนร้ ู ของรปแบบ
ู
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 6 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 ผู้สอนเตรี ยมข้ อมูลของมโนทัศน์ที่ต้องการ
้ ่ 2 ผู้สอนอธิ บายกติกาให้ ผ้ ู
สอนและเตรี ยมสื่อการสอนประเภทต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กจําแนก ขันที
เรี ยนรู้และเข้ าใจวิธีการเรี ยนให้ เข้ าใจตรงกัน ขันที
้ ่ 3 ผู้สอนเสนอข้ อมูลตัวอย่างของมโนทัศน์และข้ อมูล
้ ่ 5 ผู้เรี ยน
ที่ไม่ใช่ตวั อย่างมโนทัศน์ที่ต้องการสอน ขันที
้ ่ 4 ขันสร้
้ างความคิดรวบยอดจากกิจกรรม ขันที
สรุ ปและให้ คําจํากัดความของสิ่งที่สอน และ ขันที
้ ่ 6 ผู้สอนและอภิปรายร่ วมกันถึงวิธีการที่ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตัวเองในการหาคําตอบ
ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รับจากการเรียนตามรปแบบ
ู
ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มโนทัศน์จากการคิด วิเคราะห์และตัวอย่างที่หลากหลาย เกิด
ความเข้ าใจ และมีทกั ษะการสร้ างมโนทัศน์ ซึง่ สามารถนําไปใช้ ในการทําความเข้ าใจมโนทัศน์อื่นๆ
ต่อไปได้ รวมทังพั
้ ฒนาทักษะการใช้ เหตุผลโดยการอุปนัย (Inductive Reasoning) อีกด้ วย
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รปแบบการ
จั ด การเรี ย นร้ ู ต ามแนวคิด การพั ฒ นาจิ ตพิ สั ย ของบลม
ู
ู (Instructional
Model Based on Affective Domain by Krathwohl, Bloom)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรปแบบ
ู
บลูม (Bloom. 1971) ได้ จําแนกจุดมุ่งหมายทางการศึกษาออกเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านความรู้
(Cognitive domain) ด้ านเจตคติหรื อความรู้สกึ (Affective domain) และด้ านทักษะ (psycho-motor
้
ยนรู้ไว้ 5 ขัน้ คือ ขันการ
้
domain) ซึง่ ในด้ านเจตคติหรื อความรู้สกึ นัน้ Bloom ได้ จดั ลําดับขันของการเรี
รับรู้ ขันการตอบสนอง
้
ขันการเห็
้
นคุณค่า ขันการจั
้
ดระบบ และ ขันการสร้
้
างลักษณะนิสยั
วัตถุประสงค์ ของรปแบบ
ู
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาความรู้สกึ /เจตคติ/ค่านิยม/คุณธรรมหรื อจริ ยธรรมที่พึงประสงค์
อันจะนําไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ เป็ นไปตามความต้ องการ
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนร้ ูของรปแบบ
ู
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 ผู้สอนจัดประสบการณ์ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับ
รู้ ค่านิยมอย่างใส่ใจ ขันที
้ ่ 2 ผู้สอนจัดสถานการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนตอบสนองต่อค่านิยมนัน้ ขันที
้ ่ 3 ผู้สอนจัด
ประสบการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นคุณค่าของค่านิยมนัน้ ขันที
้ ่ 4 ผู้สอนกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนพิจารณาค่านิยมนัน้
กับค่านิยมอื่นๆ ของตนและสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมต่างๆ ของตน ขันที
้ ่ 5 ผู้สอนส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนปฏิบตั ิตามค่านิยมอย่างสมํ่าเสมอโดยคิดตามผลการปฏิบตั ิ และให้ ข้อมูลป้ อนกลับจนกระทั่
ผู้เรี ยนปฏิบตั ไิ ด้ จนเป็ นนิสยั
ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รับจากการเรียนตามรปแบบ
ู
ทําให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับการปลูกฝั งค่านิยมที่พึงประสงค์จนถึงระดับที่ สามารถปฏิบตั ิได้ จนเป็ น
นิสยั
รป
ู แบบการจัดการเรี ยนร้ ูโดยการซักค้ าน (Jurisprudential Model)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรปแบบ
ู
จอยส์และเวล (Joyce; & Weil. 1996: 106-128) ได้ พฒ
ั นารูปแบบนี ้ขึ ้นจากแนวคิดของโอลิ
เวอร์ และชาร์ เวอร์ (Oliver and Shaver) เกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในประเด็นปั ญหาความ
ขัดแย้ งต่างๆ ซึง่ มีสว่ นเกี่ยวพันกับเรื่ องค่านิยมที่แตกต่างกัน เป็ นเรื่ องที่ยากกับการตัดสินใจ โดยการใช้
คําถามซักค้ านที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนคิดย้ อนกลับไปพิจารณาความคิดเห็นอันเป็ นจุดยืนของตนเอง
วัตถุประสงค์ ของรปแบบ
ู
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ กระบวนการในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด รวมทังวิ
้ ธีการในการทํา
ความกระจ่างในความคิดของตน
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ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ู ของรปแบบ
ู
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 นําเสนอกรณีปัญหา ขันที
้ ่ 2 ให้ ผ้ เู รี ยน
แสดงจุดยืนของตนเอง ขันที
้ ่ 3 ผู้สอนซักค้ านจุดยืนของผู้เรี ยนโดยใช้ คําถาม ขันที
้ ่ 4 ผู้สอนเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู รี ยนทบทวนจุดยืนในค่านิยมของตนเอง ขันที
้ ่ 5 ผู้เรี ยนตรวจสอบและยินยันจุดยืนใหม่/เก่าของ
ตนเองอีกครัง้
ผลที่ผู้เรียนจะได้ รับจากการเรียนตามรปแบบ
ู
ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระจ่างในความคิดของตนเองเกี่ยวกับค่านิยมและเกิดความเข้ าใจใน
ตนเอง ช่วยพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจของผู้เรี ยน
รปแบบการ
จัดการเรี ยนร้ ู ทักษะปฏิบัติตามองค์ ประกอบของทักษะ (Instructional
ู
Model for Psychomotor Domain Base on Skill Component)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรปแบบ
ู
ทิศนา แขมณี (2557: 246-248) กล่าวว่ารูปแบบนี ้เกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
ทักษะปฏิบตั ิที่ว่า ทักษะส่วนใหญ่ประกอบด้ วยทักษะย่อยๆ จํานวนมาก การฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนสามารถทํา
ทักษะย่อยๆ ให้ ได้ ก่อนแล้ วค่อยเชื่อมโยงเป็ นทักษะใหญ่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ทิ กั ษะได้ ดีและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ ของรปแบบ
ู
เพื่อพัฒนาความสามารถด้ านทักษะปฏิบตั ิของผู้เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ประกอบ
ไปด้ วยทักษะย่อยจํานวนมาก
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ูของรปแบบ
ู
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 สาธิตทักษะหรื อการกระทําที่ต้องการให้
้ ่ 3 ให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะ
ผู้เรี ยนทําได้ ในภาพรวม ขันที
้ ่ 2 สาธิตและให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะย่อย ขันที
ย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรื อมีแบบอย่างให้ ดู ผู้สอนให้ คําชี ้แนะและแก้ ไขจนผู้เรี ยนทําได้ ขันที
้ ่ 4 ผู้สอน
แนะนํ าเทคนิ ควิธีการที่ ช่วยทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนทํ างานนัน้ ได้ ดีขึน้ ขัน้ ที่ 5 ให้ ผ้ ูเรี ยนเชื่ อมโยงทักษะย่อยๆ
ต่อเนื่องกันตังแต่
้ ต้นจนจบจนสามารถปฏิบตั ทิ กั ษะได้
ผลที่ผู้เรียนจะได้ รับจากการเรียนตามรปแบบ
ู
ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถปฏิบตั ทิ กั ษะได้ อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
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รปแบบการ
จัดการเรี ยนร้ ู ด้วยกระบวนการแสวงหาความร้ ู เป็ นกลุ่ ม
(Group
ู
Investigation Instruction Model)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรปแบบ
ู
จอยส์และเวล (Joyce; & Weil. 1996) พัฒนารู ปแบบนี ้ขึ ้นจากแนวคิดหลัก 2 แนวคิด คือ
แนวคิดเกี่ยวกับการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (Inquiry) และแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ โดยสิ่งสําคัญที่
สามารถช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความต้ องการที่จะสืบค้ นหรื อเสาะแสวงหาความรู้ จะต้ องมีลกั ษณะที่ มี
ความหมายและท้ าทายให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความต้ องการที่จะแสวงหาคําตอบ เกิดความงุนงงสงสัยหรื อ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางความคิด จะยิ่งทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความต้ องการที่จะแสวงหาความรู้ หรื อ
้
้ จงึ เป็ นสิง่ ที่ค้นพบทางกระบวนการสืบสวน (Inquiry) ให้ ได้ มาซึง่ ความรู้
คําตอบมากยิ่งขึ ้น ดังนันความรู
ความเข้ าใจโดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์เดิมมาใช้ ในประสบการณ์ใหม่ โดยอาศัยกลุ่มซึง่ เป็ น
เครื่ องมือทางสังคมช่วยกระตุ้นความสนใจหรื อความอยากรู้ และช่วยดําเนินงานการแสวงหาความรู้
หรื อคําตอบที่ต้องการ
วัตถุประสงค์ ของรูปแบบ
เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดทักษะในการสืบเสาะเพื่อให้ ได้ มาซึ่งความรู้ ความเข้ าใจด้ วยตัวเอง โดย
อาศัยกลุม่ ซึง่ เป็ นเครื่ องมือทางสังคมช่วยกระตุ้นความสนใจหรื อความอยากรู้
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ูของรปแบบ
ู
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 6 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 ให้ ผ้ เู รี ยนเผชิญปั ญหาหรื อสถานการณ์ให้
งุนงงสงสัยเพื่อท้ าทายความคิดและความใฝ่ รู้ ขันที
้ ่ 2 ผู้สอนกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็นเพื่อท้ า
ทายให้ ผ้ เู รี ยนพยายามหาทางเสาะแสวงหาข้ อมูลหรื อวิธีพิสจู น์ทดสอบความคิดของตน ขันที
้ ่ 3 ผู้เรี ยน
ร่วมกันวางแผนเป็ นกลุม่ ในการแสวงหาความรู้ ว่า จะแสวงหาข้ อมูลอะไร จะไปแสวงหาที่ไหน จะต้ อง
ใช้ เครื่ องมืออะไรบ้ าง เมื่อได้ ข้อมูลมาแล้ ว จะวิเคราะห์อย่างไร และจะสรุปผลอย่างไร ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่
ผู้เรี ยนจะได้ ฝึกทักษะการสืบสอบ (Inquiry) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process)
้ ่ 4 ผู้เรี ยนดําเนินการแสวงหาความรู้ตามแผนงาน
และทักษะกระบวนการกลุม่ (Group Process) ขันที
ที่ได้ กําหนดไว้ ขันที
้ ่ 5 ผู้เรี ยนวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลข้ อมูล นําเสนอและอภิปรายผล ขันที
้ ่ 6 ผู้เรี ยน
กําหนดประเด็นปั ญหาที่ต้องการสืบเสาะหาคําตอบต่อไป หากพบประเด็นที่เป็ นปั ญหาชวนให้ งนุ งง
สงสัยหรื ออยากรู้ตอ่ การเรี ยนการสอนตามรูปแบบนี ้ จึงอาจมีตอ่ เนื่องไปเรื่ อยๆ ตามความสนใจของ
ผู้เรี ยน
ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รับจากการเรียนตามรปแบบ
ู
ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถสืบสอบและเสาะแสวงหาความรู้ ที่ได้ ด้วยตนเอง เกิดความใฝ่ รู้ และมี
ความมัน่ ใจในตนเองเพิ่มขึ ้น และได้ พฒ
ั นาทักษะการสืบสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทักษะการทํางานกลุม่
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รปแบบ
การจัดการเรี ยนร้ ู แบบกระบวนการคิดอุปนัย (Inductive Thinking
ู
Instructional Model)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรปแบบ
ู
จอยส์และเวล (Joyce; & Weil. 1996: 149 - 159) พัฒนารู ปแบบนี ้โดยใช้ แนวคิดของทาบา
(Taba. 1967: 90 - 92) ซึง่ เชื่อว่าการคิดเป็ นสิ่งที่สอนได้ โดยการคิดอุปนัยจะต้ องเริ่ มจากการสร้ าง
ความคิดรวบยอดหรื อมโนทัศน์ก่อน แล้ วจึงตีความข้ อมูลและสรุป แล้ วจึงนําข้ อสรุปไปประยุกต์ใช้
วัตถุประสงค์ ของรปแบบ
ู
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแบบอุปนัยของผู้เรี ยน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนใช้ กระบวนการคิดอุปนัยใน
การสร้ างมโนทัศน์และประยุกต์ใช้ มโนทัศน์ตา่ งๆ ได้
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนร้ ู ของรปแบบ
ู
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 ขันสร้
้ างมโนทัศน์ ขันที
้ ่ 2 ขันตี
้ ความและ
สรุปข้ อมูล ขันที
้ ่ 3 ขันประยุ
้
กต์ใช้ ข้อสรุปหรื อหลักการ
ผลที่ผู้เรียนจะได้ รับจากการเรี ยนตามรปแบบ
ู
ทําให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถสร้ างมโนทัศน์ และประยุกต์ใช้ มโนทัศน์ นนั ้ ด้ วยกระบวนการคิดแบบ
อุปนัย
รปแบบการ
จัดการเรี ยนร้ ู แบบกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ (Synectics Instructional
ู
Model)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรปแบบ
ู
จอยส์และเวล (Joyce; & Weil. 1966: 239 - 253) พัฒนารู ปแบบนี ้จากแนวคิดของ
Gorgon ที่กล่าวว่าบุคคลทัว่ ไปยึดติดกับวิธีคิดแก้ ปัญหาแบบเดิมๆ ของตนโดยไม่คํานึงถึงความคิด
ของคนอื่น ทําให้ ความคิดของตนแคบและไม่สร้ างสรรค์ บุคคลจะมีความคิดที่สร้ างสรรค์แตกต่างไป
จากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ ลองคิดแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรื อคิดโดยตัวเองเป็ นคนอื่น
และยิ่งถ้ าให้ บคุ คลจากหลายกลุม่ ประสบการณ์มาช่วยแก้ ปัญหาจะยิ่งได้ วิธีการที่หลากหลายมากขึ ้น
วัตถุประสงค์ ของรปแบบ
ู
เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแนวคิดใหม่ที่แตกต่างไปจาก
เดิม และสามารถนําความคิดใหม่นนไปใช้
ั้
ประโยชน์ได้
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ู ของรปแบบ
ู
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 6 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 ขันนํ
้ า โดยผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนทํางานต่างๆ
ตามปกติที่เคยทําให้ เสร็ จ ขันที
้ ่ 2 ขันการสร้
้
างอุปมาแบบตรงหรื อเปรี ยบเทียบแบบตรง โดยให้ ผ้ เู รี ยน
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เปรี ยบเทียบความเหมือนและความต่างของงาน ขันที
้ ่ 3 ขันการสร้
้
างอุปมาบุคคลหรื อเปรี ยบเทียบ
บุคคลกับสิ่งของ และให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความรู้ สึกออกมา ขันที
้ ่ 4 ขันการสร้
้
างอุปมาคําคู่ขดั แย้ ง โดยนํา
คําที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบในขันที
้ ่ 2 และ 3 มาประกอบเป็ นคําใหม่ที่มีความหมายขัดแย้ งในตัวเอง
ขันที
้ ่ 5 ให้ ผ้ เู รี ยนอธิบายความหมายของคําคูข่ ดั แย้ ง ขันที
้ ่ 6 ผู้สอนให้ ผ้ เู รี ยนนํางานที่ทําไว้ เดิมในขันที
้ ่
1 มาทบทวนใหม่และลองนําความคิดใหม่ที่ได้ จากขันที
้ ่ 5 มาใช้ ในงานของตน ทําให้ งานของตนมี
ความคิดสร้ างสรรค์มากขึ ้น
ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รับจากการเรียนตามรปแบบ
ู
ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดใหม่ๆ และสามารถนําความคิดใหม่ๆ ไปใช้ ในงานของตน ทําให้
งานมีความแปลกใหม่น่าสนใจมากขึ ้น
รปแบบ
การจัดการเรี ยนร้ ู แบบร่ วมมือ (Instructional Model of Cooperative
ู
Learning)
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรปแบบ
ู
รู ป แบบนี พ้ ัฒ นาขึ น้ โดยอาศัย หลัก การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ ของจอห์ น สัน และจอห์ น สัน
(Johnson; & Johnson. 1989: 213-240) ที่กล่าวว่า ผู้เรี ยนควรร่วมมือในการเรี ยนรู้มากกว่าการ
แข่ง ขัน เพราะการแข่ง ขัน ก่ อ ให้ เ กิ ด สถานการณ์ ข องการแพ้ -ชนะ หลัก การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ มี 5
ประการ คือ (1) การเรี ยนรู้ต้องพึง่ พาอาศัยกัน ถือว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน (2) การเรี ยนรู้ที่ดีต้องมี
ปฏิสมั พันธ์ กันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้ อมูลต่างๆ (3) การเรี ยนรู้ ร่ วมกันต้ องอาศัยทักษะทาง
สังคมโดยเฉพาะทักษะในการทํางานร่วมกัน (4) การเรี ยนรู้ร่วมกันควรมีการวิเคราะห์กระบวนการกลุม่
ที่ ใช้ ในการทํ างาน (5) การเรี ยนรู้ ร่ วมกันต้ องมี ผลงานหรื อผลสัมฤทธิ์ ทัง้ รายบุคคลและรายกลุ่ม ที่
สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได้
วัตถุประสงค์ ของรปแบบ
ู
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้เนื ้อหาสาระต่างๆ ด้ วยตนเองและด้ วยความร่วมมือจากเพื่อนๆ รวมทัง้
ได้ พัฒ นาทัก ษะทางสัง คม เช่ น ทัก ษะการสื่อสาร ทัก ษะการทํ า งานร่ ว มกับผู้อื่น ทัก ษะการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ ปัญหา และอื่นๆ
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ูของรปแบบ
ู
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือมีหลายรู ปแบบ เช่น รู ปแบบ JIGSAW รู ปแบบ TAI
รู ปแบบ TGT รู ปแบบ L.T. รู ปแบบ G.I รู ปแบบ CIRC เป็ นต้ น ซึ่งแต่ละรู ปแบบมีขนตอนการ
ั้
ดําเนินการแตกต่างกันไป แต่ไม่ว่ารู ปแบบใดก็ยงั ใช้ หลักการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการ เพื่อช่วยให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
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ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รั บจากการเรียนตามรปแบบ
ู
ทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ สาระด้ วยตนเองและด้ วยความร่ วมมือขากเพื่อนๆ รวมทัง้ ได้
พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะทักษะการทํางานร่ วมกับผู้อื่น ทักษะการคิด ทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะการแก้ ปัญหา เป็ นต้ น
รปแบบการจั
ดการเรียนร้ ูแบบโยนิโสมนสิการ
ู
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรปแบบ
ู
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบโยนิโสมนสิการ พัฒนาขึ ้นโดย สุมน อมรวิวฒ
ั น์ ในปี 2526
(สุมน อมรวิวฒ
ั น์, 2530: 161) โดยใช้ แนวคิดจากหนังสือพุทธธรรมของพระราชวรมุนี (ป.ปยุตฺโต)
้
ทธ
เกี่ยวกับการสร้ างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ มาสร้ างเป็ นหลักการและขันตอนการสอนตามแนวพุ
วิธีขึ ้น โดยมีหลักการว่า ผู้สอนเป็ นผู้จดั สภาพแวดล้ อม แร.จูงใจ และวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ให้ ศิษย์เกิด
ศรัทธาที่จะเรี ยนรู้ การได้ ฝึกฝนวิธีการคิดและนําไปสูก่ ารปฏิบตั จิ นประจักษ์ จริง
วัตถุประสงค์ ของรปแบบ
ู
เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด (โยนิโสมนสิการ) การตัดสินใจและการแก้ ปัญหาที่
เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาสาระที่เรี ยน
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนร้ ู ของรปแบบ
ู
้ า สร้ างเจตคติที่ดีต่อผู้สอน วิธีการ
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้ ขันที
้ ่ 1 ขันนํ
เรี ยนและบทเรี ยน โดยผู้สอนสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกบั ศิษย์ เสนอสิง่ เร้ าและแรงจูงใจ ขันที
้ ่2
ขัน้ สอน โดยผู้สอนเสนอปั ญหาที่เป็ นสาระของบทเรี ยน แนะนํ าแหล่งข้ อมูล จัดกิจกรรมกระตุ้นให้
ผู้เรี ยนคิด ลงมือค้ นคว้ า คิดวิเคราะห์ และสรุ ปความคิด ขันที
้ ่ 3 ขันสรุ
้ ป ผู้เรรี ยนและผู้สอนอภิปราย
ร่วมกันเกี่ยวกับข้ อมูลที่ได้ สรุปผลการปฏิบตั ิ และสรุปบทเรี ยน
ผลที่ผู้เรี ยนจะได้ รับจากการเรียนตามรปแบบ
ู
ทําให้ ผ้ เู รี ยนพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และการแก้ ปัญหาอย่างเหมาะสม

3. แนวคิดเกี่ยวกับการส่ งเสริมอาจารย์ เพื่อพัฒนารปแบบการจั
ดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ ก
ู
ในการที่จะผู้วิจยั จะให้ อาจารย์เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ด้ ว ยความเต็ม ใจ สมัค รใจนัน้ ผู้วิ จัย อาศัย หลัก การพัฒ นาบุคคลที่ เ น้ น ว่า การจะให้ กับ บุคคลทํ า
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ใดจะต้ องเป็ นสิ่งที่บุคคลนัน้ สนใจ อยากรู้ และเห็นประโยชน์ และในการที่
อาจารย์จะร่วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กได้ นนจํ
ั ้ าเป็ นต้ องมีความรู้ เจตคติ และทักษะที่ดี
จึงจําเป็ นต้ องเตรี ยมอาจารย์ให้ มีความพร้ อมก่อนเข้ าสู่กระบวนการร่ วมกันพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เนื่ อ งจากการฝึ กอบรมเป็ น
เรี ยนรู้ เชิ งรุ ก การวิจัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ใช้ ก ารฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิบัติก าร
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กระบวนการพัฒนาบุคลากรวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาให้ อาจารย์ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการ
ทํางานที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่แพทริ ค (Patrick. 1992: 2) ได้ กล่าวว่า การ
ฝึ กอบรมเป็ นการพัฒนารู ปแบบความต้ องการพฤติกรรมด้ านเจตคติ ความรู้ และทักษะที่กําหนดไว้ ให้
เกิดขึ ้นในตัวบุคคล เพื่อให้ เพียงพอกับการปฏิบตั งิ านหรื อภาระหน้ าที่ของงาน สอดคล้ องกับ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2538) ได้ เสนอแนะรู ปแบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามแผนหลักการปฏิรูปการฝึ กหัดครู พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา มี 6 รู ปแบบ ได้ แก่
การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การเข้ าร่วมกิจกรรมวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนครู อาจารย์ระหว่างสถาบันฝึ กอบรมกับสถานศึกษา และ สิรินภา กิจเกื ้อกูล (2553) ได้ ทํา
การวิ เ คราะห์ แ ละสัง เคราะห์ รู ป แบบการพัฒ นาครู พบว่ า รู ป แบบการพัฒ นาครู ต ามแนวปฏิ รู ป
้
คือ ขันที
้ ่ 1 การเตรี ยมการ โดยการสํารวจและวิเคราะห์ครู ทงใน
ั้
การศึกษาควรประกอบด้ วย 3 ขันตอน
เรื่ องความรู้และประสบการณ์เดิม ขันที
้ ่ 2 การสร้ างกิจกรรมการพัฒนาครู โดยให้ ครูและผู้บริ หารมีสว่ น
ร่ ว มกับ ผู้วิ จัย ในการในการวางแผน ปฏิ บัติ สัง เกต และสะท้ อ นผลตามหลัก การของการวิ จัย เชิ ง
ปฏิบตั ิการ (Action Research) โดยกิจกรรมที่ทําควรเน้ นการปฏิบตั ิซงึ่ อาจอยู่ในรูปของการฝึ กอบรม
เชิ ง ปฏิ บัติการ ขัน้ ที่ 3 การติดตามสะท้ อนผลอย่างต่อเนื่ อง เป็ นขัน้ ตอนติดตามการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ไปจนมีผลงานที่เป็ นรู ปธรรมตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา จึง
ต้ องสร้ างที มงานที่ ประกอบด้ วยครู เพื่อนครู ผู้บริ หาร ผู้วิจัย และวิทยากร ร่ วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
สะท้ อนความคิดเห็นแบบกัลยาณมิตรอย่างต่อเนื่อง โดยโปรแกรมที่นํามาใช้ ในการส่ งเสริ มอาจารย์
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกใช้ แนวคิดดังนี ้
3.1 หลักการแห่ งพฤติกรรม (Behavior Principle) และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความร้ ู
เจตคติ และพฤติกรรม (KAP Model)
หลักแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle) กล่าวว่า ความรู้ สึก (Feeling) ความรู้ คิด
(Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) มีผลซึง่ กันและกัน (Reciprocal Determinism) (Kalish.
1981) แสดงได้ ดงั นี ้
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พฤติกรรม (B)

ความรู้สกึ (F)

ความรู้คดิ (C)

ภาพประกอบ 4 หลักแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle)
ที่มา: Kalish. (1981). From behavior science to behavior modification.
แนวคิดของการใช้ หลักการแห่งพฤติกรรมมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะแบ่งออกเป็ น 2 กรณี
คือ กรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ และกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อม (ประทีป
จินงี่. 2540: 9-10) โดยกรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ สามารถจัดกระทําโดยการ
เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรม (Behavior) โดยตรง ใช้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้การวางเงื่อนไข จัดการกับพฤติกรรม
โดยตรง แต่กรณีที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ สามารถจัดกระทําได้ 2 แนวคิด คือ (1) จัด
กระทําโดยการเปลี่ยนที่ความรู้ สึก (Feeling) แล้ วส่งผลไปเปลี่ยนที่พฤติกรรม กับ (2) จัดกระทําโดย
เปลี่ยนที่ความรู้คดิ (Cognitive) แล้ วส่งผลไปเปลี่ยนที่พฤติกรรม ซึง่ ความความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เจตคติและพฤติกรรม เป็ นแนวคิดที่ได้ รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย แนวคิดนี ้มีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่า
หากบุคคลมีความรู้ และมีทศั นคติเจตคติที่ดีต่อแนวทางดังกล่าว จะทําให้ เขาปฏิบตั ิพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ในทางตรงกันข้ ามหากเขาไม่มีความรู้ ไม่ชอบวิธีการปฏิบตั ิเขาก็จะไม่ปฏิบตั ิตามพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ สอดคล้ องกับแนวคิดของชาวร์ ท (Schwart. 1975) ที่กล่าวถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ทงั ้ 3 ด้ าน คือด้ านพุทธพิสยั เจตพิสยั และทักษะพิสยั (Knowledge-AttitudesPractices: KAP Model) มีความสัมพันธ์ กนั ใน 4 ลักษณะ คือ รูปแบบที่ 1 ความรู้มีความสัมพันธ์กบั
เจตคติซึ่งส่งผลให้ เกิดการปฏิบตั ิ รู ปแบบที่ 2 ความรู้ และเจตคติมีความสัมพันธ์ กนั และทําให้ เกิดการ
ปฏิบตั ิตามมา รู ปแบบที่ 3 ความรู้ และเจตคติตา่ งก็ทําให้ เกิดการปฏิบตั ิได้ โดยที่ความรู้และเจตคติไม่
จําเป็ นต้ องมีความสัมพันธ์กนั และรูปแบบที่ 4 ความรู้มีผลต่อการปฏิบตั ทิ งทางตรงและทางอ้
ั้
อม มีเจต
คติเป็ นตัวกลางทําให้ เกิดการปฏิบตั ติ ามมา แสดงได้ ดงั นี ้
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ภาพประกอบ 5 Knowledge-Attitudes-Practices: KAP Model
ที่มา: Schwart. (1975). Journal of the American Dietetir Association. January. P.31.
3.2 แนวคิดเจตคติ (Atitude) ต่ อพฤติกรรม
เจตคติ เ ป็ นเรื่ อ งที่ นั ก จิ ต วิ ท ยาให้ ความสนใจศึ ก ษาอย่ า งลึ ก ซึ ง้ ในแง่ มุม ต่ า งๆ มี ค วาม
หลากหลายของคําจํากัดความของเจตคติที่นกั วิชาการให้ ไว้ และอีกสิ่งที่สําคัญคือ ความแตกต่างในด้ าน
โครงสร้ างของเจตคติ ซึง่ มีความสําคัญต่อการสร้ างมาตรวัด พบว่าจําแนกกลุม่ ได้ 4 แนวคิด คือ (1) เจต
คติแบบองค์ประกอบเดียว แนวคิดนี ้เชื่อว่าเจตคติมีองค์ประกอบเดียว เช่น แนวคิดของเธอร์ สโตน และ
เมอร์ ฟี เป็ นต้ น (2) เจตคติประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบ แนวคิดนี ้เชื่อว่าเจตคติประกอบด้ วย ความรู้คิด
(Cognitive) ความรู้ สกึ (Affective) เช่น แนวคิดของคาทส์ และโรคีซ เป็ นต้ น (3) เจตคติประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ แนวคิดนีเ้ ชื่อว่าเจตคติประกอบด้ วย ความรู้ คิด (Cognitive) ความรู้ สึก (Affective) และ
พฤติกรรม (Behavior) เช่น แนวคิดของ โรเซ็นเบอร์ กและฮอฟแลนด์; เฟอร์ กสู นั ทริ แอนดีส เป็ นต้ น (4)
เจตคติในรู ปจําลองทางคณิตศาสตร์ แนวคิดนี ้อธิบายเจคติในรู ปแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งแสดง
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ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรเจคติกบั ตัวแปรความเชื่อ (Belief) เช่น แนวคิดของชอว์และไรท์; ฟิ ชบายน์
และไอเซน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2531: 125) ได้ ให้ ความหมายของ
เจตคติ ว่าเป็ นจิตลักษณะประเภทหนึ่งของบุคคลอยู่ในรูปของความรู้สกึ พอใจหรื อไม่พอใจในสิ่งใดสิ่ง
้ ประโยชน์
หนึง่ ความรู้สกึ นี ้เกิดจากความรู้เชิงประเมินค่าของบุคคลเกี่ยวกับสิง่ นัน้ คือความรู้ว่าสิ่งนันมี
หรื อมีโทษมากน้ อยเพียงใด เมื่อเกิดความรู้สกึ พอใจสิ่งนัน้ บุคคลนันจะมี
้
ความพร้ อมที่จะกระทําต่อสิ่ง
นันไปในทางที
้
่เขาชอบหรื อไม่ชอบของตนต่อสิง่ นัน้ สอดคล้ องกับ งามตา วนินทานนท์ (2535: 215) ที่
ให้ ความหมายของเจตคติ ว่าเป็ นจิตลักษณะที่เกิดจากการรู้ คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เกี่ยวกับประโยชน์หรื อโทษ ทําให้ เกิดความรู้ สึกโน้ มเอียงไปทางชอบหรื อพอใจมากถึงน้ อยต่อสิ่งนันๆ
้
้
อมที่จะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอย่างอันเป็ นผลจากการเห็นประโยชน์หรื อพอใจสิง่ นัน้
รวมทังความพร้
ในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ มีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเจตคติมีหลายทฤษฎี ซึง่ ในแต่
ละแนวคิดทฤษฎีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั
เลือกใช้ แนวคิดของแมคไกวร์ (McGuire. 1985) ดังนี ้
แมคไกวร์ (McGuire. 1985: 239) อธิบายว่าเจตคติประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ (1)
องค์ประกอบเชิงความรู้ประเมินค่า (Cognitive Component) หมายถึง บุคคลมีความรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นโทษขึ ้นอยู่กบั การที่บคุ คลได้ รับความรู้ให้ สอดสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งหรื อไม่
ความรู้ เชิ ง ประเมิ น ค่ า จึ ง เป็ นต้ น กํ า เนิ ด ของเจตคติ ข องบุ ค คล (2) องค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ สึ ก
(Affective Component) หมายถึง ความรู้ สกึ ของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อบุคคลทราบว่าสิ่งใดมี
ประโยชน์บคุ คลก็จะรู้ สกึ ชอบและพอใจสิ่งนัน้ ถ้ ารู้ สกึ มีโทษก็จะรู้ สกึ ไม่ชอบ ไม่พอใจสิ่งนัน้ ความรู้ สกึ
พอใจของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ ้นโดยอัตโนมัติ และสอดคล้ องกับความรู้ เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่ง
นัน้ (3) องค์ประกอบความพร้ อมกระทํา (Behavioral Component) หมายถึง การที่บุคคลมีความ
พร้ อมที่จะส่งเสริ มสิ่งที่เขาชอบ และพร้ อมที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขาไม่ชอบ องค์ประกอบเหล่านี ้ยังอยู่
ภายในจิตใจของบุคคล ยังไม่ออกมาเป็ นพฤติกรรม ความพร้ อมกระทําจะปรากฏเป็ นพฤติกรรมหรื อไม่
ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของบุคคลและสถานการณ์
กระบวนการเปลี่ยนเจตคติของแมคไกว (McGuire. 1969)
1. ขันสร้
้ างความสนใจ (Attention) การชักจูงโดยใช้ สารให้ เกิดผลได้ ผู้รับจะต้ องให้ ความ
สนใจและตังใจรั
้ บทราบเนื ้อความในสารชักจูง ผู้ชกั จูงที่น่าสนใจ เนื ้อหาของสารชักจูงมีความยากง่าย
ตรงกับสติปัญญาผู้รับ ปั จจัยที่เรี ยกร้ องความสนใจ ได้ แก่
สาร (Communication) สารที่ใช้ ในการชักจูงควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ถกู ชักจูง ทังที
้ ่
เป็ นสารที่กล่าวถึงประโยชน์ที่เกิดจากการยอมรับการชักจูง สารที่กล่าวถึงโทษของการที่บุคคลจะไม่
ปฏิบตั ิตามการชักจูง หรื อสารที่กล่าวถึงประโยชน์ และโทษของการที่บุคคลจะปฏิบตั ิการชักจูง ใน
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งานวิจัยครั ง้ นี ใ้ ช้ ส ารที่ ก ล่า วถึง ประโยชน์ ข องการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก เนื่ องจากเป็ นพฤติก รรมพึง
ประสงค์ที่ต้องการให้ อาจารย์เกิดจึงควรใช้ การชักจูงให้ เห็นประโยชน์มากกว่าโทษ
ผู้สื่อความ (Communicator) ผู้ชกั จูงที่มีประสิทธิภาพเรี ยกร้ องความสนใจของบุคคลต้ อง
มีความกว้ างขวางเป็ นที่ร้ ู จกั มีบคุ ลิกภาพดี ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญในการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
เป็ นผู้สื่อความกับอาจารย์ผ้ สู อน
2. ขันสร้
้ างความเข้ าใจ (Comprehension) สารที่ต้องการชักจูงต้ องมีการเรี ยบเรี ยงอย่าง
ชัดเจนพอสมควร เนือ้ หาต้ องไม่ขดั แย้ งกับเจตคติและความเชื่อเดิมอย่างรุ นแรง มีข้อสรุ ปให้ เข้ าใจ
ประเด็นที่ชกั จูง ให้ เวลาแก่ผ้ รู ับสารทําความเข้ าใจเนื ้อความ ให้ โอกาสตอบข้ อซักถามข้ องใจหรื อทําให้
ผู้รับสารมีโอกาสได้ พดู ตอบโต้ กบั ผู้ชกั จูง การที่จะทําให้ ผ้ รู ับเกิดความเข้ าใจอาจทําได้ โดยการอธิบาย
ชี ้แจงให้ เห็นความสําคัญ ประโยชน์ของเรื่ องที่ชกั จูง ยกตัวอย่าง เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็น
3. ขันสร้
้ างการยอมรับ (Acceptance) เป็ นขันที
้ ่มีความสําคัญและเป็ นจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาเจตคติ แม้ ผ้ รู ับการจะเข้ าใจเนื ้อความในสารอย่างชัดเจนแต่ถ้าจะเห็นด้ วยกับเนื ้อหาและการชัก
จูงนันย่
้ อมขึ ้นอยู่กบั สิ่งอื่นๆ อีกหลายประการ ซึง่ ประการสําคัญคือ ลักษณะของผู้ทําการชักจูง เนื ้อหา
ของสารชักจูง และสภาพในการชักจูง เช่น การประชุมกลุ่มย่อยที่มีการอภิปรายกันระหว่างสมาชิก จะ
ช่วยให้ บคุ คลจดจําการเปลี่ยนเจตคติและผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมตามเจตคติที่เปลี่ยนไปด้ วย
4. การจดจําการเปลี่ยนเจตคติ (Retention) เพื่อให้ เจตคติที่เปลี่ยนไปมีความคงทนเป็ น
เวลานานจะต้ องมีการชักจูงเป็ นระยะเรื่ อยไปโดยใช้ วิธีการชักจูงต่างๆ กัน
5. การกระทําตามการชักจูง (Action) บุคคลที่จะกระทําตามการชักจูงนอกจากจะมีเจตคติที่
เหมาะสมแล้ วยังมีปัจจัยอื่นที่สนับสนุนหรื อขัดขวางการกระทํ าตามเจตคติ เช่น ปั จจัยทางด้ านจิต
ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะมุง่ อนาคต ความสามารุควบคุมตน และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ (2531: 132-147) กล่าวถึง แนวทางการเปลี่ยนเจตคติ
โดยอาศัยหลัก การพัฒนาความรู้ เชิงประเมินค่า การพัฒนาอารมณ์ และการให้ กระทําพฤติกรรมที่
สนับสนุนเจตคติที่ต้องการพัฒนา
1. การพัฒนาความรู้เชิงประเมินค่า เป็ นการให้ ข้อความชักจูงทางด้ านคุณหรื อโทษของสิ่งที่
้
าน จะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ สกึ พอใจหรื อไม่พอใจต่อ
ต้ องการเปลี่ยนเจตคติ หรื อทังสองด้
สิง่ นัน้ และเปลี่ยนความพร้ อมที่จะกระทําต่อสิง่ นันโดยทางอ้
้
อม
2. การพัฒนาอารมณ์เพื่อเปลี่ยนเจตคติ เป็ นการเปลี่ยนเจตคติที่องค์ประกอบความรู้สกึ อาจ
กระทําได้ หลายวิธีและมักจะเกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติอยู่เสมอ เช่น ระหว่างการเรี ยนอากาศร้ อน เสียง
ดังรบกวน ทําให้ อารมณ์เสีย ทําให้ เกิดความเชื่อมโยงได้ ว่าขณะเรี ยนจะมีความรู้ สกึ ไม่พอใจ ไม่สบาย

61
ใจเกิ ดขึน้ ได้ เสมอ ซึ่งอาจใช้ การเสริ มอารมณ์ ทางบวกเข้ าแทนที่ อารมณ์ ทางลบโดยใช้ ทฤษฎี การ
เชื่อมโยงสิง่ เร้ าทําการเปลี่ยนอารมณ์ของบุคคล เป็ นต้ น
3. การให้ กระทํ าพฤติกรรมที่สนับสนุนเจตคติที่ต้องการจะพัฒนา การที่บุคคลจะกระทํ า
กิจกรรมต่างๆ ด้ วยความสมัครใจของตนเองโดยการอาสาสมัครหรื อยินยอมอย่างเต็มใจ การได้ ศกึ ษา
ข้ อดีข้อเสียเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยตัวเอง ทําความเข้ าใจรายละเอียดในเรื่ องที่ตนเคยปฏิบตั ิมาและ
เกิดความกระจ่างในเรื่ องนันด้
้ วยกิจกรรมที่ผ้ รู ับการชักจูงจะเกี่ยวข้ องอย่างเต็มที่ จะทําให้ เกิดผลในการ
ที่ผ้ รู ับการชักจูงจะชักจูงตนเองให้ เปลี่ยนเจตคติ
ในงานวิจยั นี ้มุ่งเปลี่ยนเจตคติ 3 ขันตอน
้
คือ ขันสร้
้ างความสนใจ โดยการให้ ข้อมูลข่าวสาร
ให้ คําแนะนํา ขันสร้
้ างความเข้ าใจ โดยการอธิบาย ชี ้แจงให้ ทราบถึงคุณค่าของการปฏิบตั ติ าม และเปิ ด
โอกาสให้ แ สดงความคิด เห็ น ขัน้ สร้ างการยอมรั บ ใช้ ก ารชัก จูง สารให้ เ หมาะกับ ผู้รั บ สารบอกถึ ง
ประโยชน์ เมื่อปฏิบตั ิตามหรื อลงโทษเมื่อไม่ปฏิบตั ิตาม จากการรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ นํามาสร้ าง
โปรแกรมการพัฒนาตามขันตอนการเปลี
้
่ยนเจตคติ คือ ขันสร้
้ างความสนใจ คือ การทําให้ อาจารย์เกิด
้ างความเข้ าใจ คือ อธิบายให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของ
ความสนใจโดยใช้ การให้ ข้อมูลข่าวสาร ขันสร้
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก และขันสร้
้ างการยอมรับและเปลี่ยนตาม โดยการให้ ช่วยกันคิดถึงประโยชน์ของ
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
สําหรับการศึกษาและวัดเจตคติ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530: 9 - 22) กล่าวว่า กล่าวว่า
การวัด เจตคติข องบุค คลควรวัด ทัง้ 3 องค์ ป ระกอบ แต่จ ะวัด ที่ องค์ ป ระกอบเดีย วหรื อมากกว่า 1
องค์ประกอบก็ได้ ซึง่ การศึกษาเจตคติประกอบด้ วย 6 วิธี ดังนี ้ (1) การสังเกต หมายถึง การเฝ้ามอง
และจดบันทึกพฤติกรรมของบุคคลที่มีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แล้ วนําข้ อมูลที่สงั เกตได้ ไปอนุมานว่าบุคคลนัน้
มีเจตคติตอ่ สิ่งนันอย่
้ างไร (2) การสัมภาษณ์ คือ วิธีการถามให้ ตอบด้ วยปากเปล่า ผู้เก็บข้ อมูลอาจจด
บันทึกคําตอบ หรื ออัดเสียงตอบไว้ ได้ แล้ วนํามาวิเคราะห์คําตอบภายหลัง วิธีการสัมภาษณ์ให้ ข้อมูล
ครอบคลุมทังอดี
้ ต ปั จจุบนั อนาคต และสิง่ อื่นที่เกี่ยวข้ อง แต่มีข้อจํากัดเพราะวิธีการสัมภาษณ์เป็ นการ
ตอบ หรื อเล่าพฤติกรรมของตนเองหรื อผู้อื่น ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู กู ศึกษาเล่าแต่พฤติกรรมที่ตนเอง
เห็นสมควรจะนํามาเปิ ดเผยหรื อเล่าพฤติกรรมที่สงั คมยอมรับ (3) แบบสอบถาม วิธีนี ้ใช้ กบั ผู้ที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้ แบบวัดเจตคตินนจะมี
ั้
ข้อคําถามและคําตอบต่าง ๆ ไว้ ให้ เลือกตอบ โดยทําไว้ เป็ น
มาตรฐานแบบแผนเดียวกันสําหรับผู้ตอบทุกคน การใช้ แบบวัดเจตคติเป็ นวิธีการที่ใช้ มากที่สดุ ใน
การศึกษาเกี่ยวกับเจตคติ เพราะใช้ เวลาน้ อยและได้ คําตอบมากกว่าวิธีอื่น นอกจากนี ้ ล้ วน สายยศ
และอังคณา สายยศ (2538: 179 - 191) ได้ สรุ ปถึงแบบทดสอบเจตคติว่ามีอยู่ด้วยกัน 3 วิธี คือ (3.1)
วิธีของเทอร์ สโตน (Thurstone’s Method) วิธีการนี ้จะหาค่าของแต่ละมาตราของข้ อความทางเจตคติ
ก่อนที่จะนําไปใช้ ในการวิจยั และกําหนดค่ามาตรามีคา่ ตังแต่
้ 0 ถึง 1 (3.2) วิธีของลิเคิร์ต (Likert’s
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Method) วิธีนี ้กําหนดมาตราเป็ น 5 ชัน้ แต่ละชันจะกํ
้ าหนดค่าไว้ หลังจากไปรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั
มาแล้ ว (3.3) วิธีของออสกูด (Osgood’s Method) เป็ นวิธีวดั เจตคติโดยใช้ ความหมายของภาษา
(Semantic Differential Scales) มาใช้ ในการสร้ างมาตรา (4) การสร้ างจินตภาพ โดยใช้ ภาพเพื่อวัดเจต
คติบุคลิกภาพของบุคคล โดยภาพจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ บุคคลแสดงความคิดเห็นออกมาและสามารถ
สังเกตได้ ว่าบุคคลนัน้ มี ความร้ สึกอย่างไร (5) การวัดแบบผู้ถูกวัดไม่ร้ ู ตัว เป็ นวิธีการที่ผ้ ูเก็บข้ อมูลไม่
จําเป็ นต้ องเกี่ยวข้ องกับผู้ถกู ศึกษาโดยตรงและผู้ถกู ศึกษาก็ไม่ร้ ู ตวั ว่ากําลังถูกศึกษาอยู่ (6) การวัดทาง
สรี ระ คือการใช้ เครื่ องมือในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย โดยการกระตุ้นด้ วยสิ่งที่บคุ คล
ชอบหรื อไม่ชอบจะทําให้ ระดับในอารมณ์ในขณะนันเปลี
้ ่ยนไป แล้ วใช้ เครื่ องมือวัดในทางสรี ระตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สําหรับการวัดเจตคติ
3.3 แนวคิดการร้ ู คดิ (Cognitive) ต่ อพฤติกรรม
กู๊ด (Good. 1973: 325) กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) เป็ นข้ อเท็จจริ ง (Facts) ความจริ ง
(Truth) เป็ นข้ อมูลที่มนุษย์ได้ รับและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ ต่างๆ ความรู้ คือ สารสนเทศที่
นําไปสู่การปฏิบตั ิ เป็ นเนื ้อหาข้ อมูลที่ประกอบด้ วยข้ อเท็จจริ ง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ รู ปแบบ
กรอบความคิดหรื อข้ อมูลอื่นๆ ที่มีความจําเป็ น เป็ นการรับรู้ เบื ้องต้ น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้ รับ
ประสบการณ์โดยการเรี ยนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้ า (S-R) แล้ วจัดระบบเป็ นโครงสร้ างของความรู้
ที่ผสมผสานระหว่าง ความจํา (ข้ อมูล) กับ สภาพจิตวิทยา
เนื่องจากความรู้คือความสามารถทางพุทธิปัญญาซึง่ บลูม (Bloom. 1971: 271) ได้ แบ่งการ
เรี ยนรู้ตามลักษณะของพฤติกรรมด้ านความรู้ ดังนี ้
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ กลุ่มพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
ความสามารถและทักษะทางด้ านสมองในการคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ซึง่ แบ่งย่อยได้ เป็ น 6 ระดับ คือ
(1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการที่จะจดจํา (Memorization) และระลึกได้
(Recall) เกี่ยวกับความรู้ ที่ได้ รับไปแล้ ว อันได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับข้ อมูลต่าง ๆ ที่เจาะจงหรื อเป็ นหลัก
ทัว่ ไป วิธีการ กระบวนการ โครงสร้ าง และสามารถถ่ายทอดออกมาโดยการพูด เขียน หรื อกิริยาท่าทาง
แบ่งประเภทตามลําดับความซับซ้ อนจากน้ อยไปหามาก (2) ความเข้ าใจ (Comprehension) สามารถ
ให้ ความหมาย แปล สรุ ป หรื อเขียนเนื ้อหาที่กําหนดใหม่ได้ โดยที่สาระหลักไม่เปลี่ยนแปลง (3) การ
นําไปใช้ (Application) สามารถนําวัสดุ วิธีการ ทฤษฏี แนวคิด มาใช้ ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่ได้
เรี ยนรู้มา (4) การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถจําแนกองค์ประกอบที่สลับซับซ้ อนออกเป็ นส่วน ๆ ให้
เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างส่วนย่อยต่าง ๆ (5) การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถใน
การรวบรวม หรื อนําองค์ประกอบหรื อส่วนต่างๆ เข้ ามารวมกัน เพื่อให้ เป็ นภาพพจน์โดยสมบูรณ์ เป็ น
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กระบวนการพิ จ ารณาแต่ล ะส่ว นย่อ ยๆ แล้ ว จัด รวมกัน เป็ นหมวดหมู่ ให้ เ กิ ดเรื่ องใหม่ห รื อสิ่ง ใหม่
สามารถสร้ างหลักการกฎเกณฑ์ขึ ้นเพื่ออธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ (6) การประเมินค่า (Evaluation) สามารถ
ตัดสิน ตีราคาคุณภาพของสิ่งต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์หรื อมาตรฐานเป็ นเครื่ องตัดสิน เช่น การตัดสินกีฬา
ตัดสินคดี หรื อประเมินว่าสิง่ นันดี
้ ไม่ดี ถูกต้ องหรื อไม่ โดยประมวลมาจากความรู้ทงหมดที
ั้
่มี
พฤติกรรมการเรี ยนรู้กลุม่ เจตพิสยั (Affective Domain) เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ลักษณะนิสยั คุณธรรมและค่านิยม แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ (1) การยอมรับ
(Receiving) เป็ นความสามารถในการรู้ จกั หรื อความฉับไวในการรับรู้ สิ่งต่างๆ (2) การตอบสนอง
(Responding) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจ เต็มใจ และพอใจต่อสิ่งเร้ า (3) การสร้ าง
คุณค่าหรื อค่านิยม (Valuing) เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความรู้ สึกหรื อสํานึกในคุณค่า หรื อ
คุณธรรมของสิง่ ต่างๆ จนกลายเป็ นความชมชอบและเชื่อถือในสิง่ นัน้ (4) การจัดระบบ (Organization)
เป็ นการจัดรวบรวมค่านิยมต่อสิ่งต่าง ๆ เข้ ามาเป็ นระบบ (5) การมีลกั ษณะที่ได้ จากค่านิยม หรื อ
ลักษณะนิสยั โดยคุณค่าเดี่ยวและคุณค่าซับซ้ อน (Characterization by a Value or Value Complex)
เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออกเป็ นนิสยั ตามธรรมชาติ เป็ นคุณลักษณะหรื อบุคลิกของแต่ละคน ซึง่ เป็ นผล
สืบเนื่องจากระบบค่านิยมที่เขายึดมัน่
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ กลุ่มทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) เป็ นความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้ องกับระบบทํางานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย แยกเป็ น
5 ระดับ ดังนี ้ (1) การเลียนแบบ (Imitation) เป็ นการเลือกตัวแบบหรื อตัวอย่างที่สนใจ (2) การทําตาม
แบบ (Manipulation) เป็ นการลงมือทําตามแบบที่สนใจ (3) การมีความถูกต้ อง (Precision) เป็ นการ
ตัดสินใจเลือกตามแบบที่เห็นว่าถูกต้ อง (4) การกระทําอย่างต่อเนื่อง (Articulation) เป็ นการกระทําที่
เห็นว่าถูกต้ องนันอย่
้ างเป็ นเรื่ องเป็ นราวต่อเนื่อง (5) การกระทําโดยธรรมชาติ (Naturalization) เป็ น
การกระทําจนเกิดทักษะ สามารถปฏิบตั ไิ ด้ โดยอัตโนมัตเิ ป็ นธรรมชาติ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวัดความรู้ ความเข้ าใจ การนําไปใช้ เนื่องจากต้ องการทราบความรู้
ความเข้ าใจ และความพร้ อมในการนําความรู้ไปใช้ ของอาจารย์ก่อนที่จะเข้ าร่วมการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก โดยให้ ความหมายว่า ความรู้ หมายถึง ความสามารถจดจําระลึกได้ ในสิ่งที่เคย
เรี ยนรู้หรื อมีประสบการณ์มาแล้ วเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ความเข้ าใจ หมายถึง ความสามารถ
เข้ า ใจเนื อ้ หาของการจัดการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก โดยอธิ บ ายความหมายของการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ได้
สามารถแยกแยะประเภทของกิจกรรมการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ และ การ
นําไปใช้ หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไปใช้ ในการจัดการเรี ยน
การสอนได้
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จากหลักแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle) กล่าวว่า ความรู้สกึ ความรู้คิด และพฤติกรรม
มีผลซึง่ กันและกันในการวิจยั และแนวคิด KAP Model รูปแบบที่ 4 ที่กล่าวว่า ความรู้มีผลต่อการปฏิบตั ิ
จยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั
ทังทางตรงและทางอ้
้
อม มีเจตคติเป็ นตัวกลางทําให้ เกิดการปฏิบตั ิตามมา ดังนันในการวิ
้
ใช้ หลักการนี ้มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึง่ เป็ นกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ จึงเลือกจัด
กระทําโดยเปลี่ยนที่ความรู้คดิ (Cognitive) แล้ วส่งผลไปเปลี่ยนที่พฤติกรรม (Behavior)
3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพฤติกรรมการจัดการเรียนร้ ู
หากพิจารณาพฤติกรรมในการจัดการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ จากบทบาทของอาจารย์ในการ
จัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก พฤติกรรมในการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเบื ้องต้ นที่ควรจัดเนื ้อหาอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ให้ อาจารย์คือ (1) การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ (2) การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ (3) การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
การออกแบบการจัดการเรี ยนร้ ู (Instructional Design)
สมิธและราแกน (Smith; & Ragan. 1999) กล่าวว่า การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้
(Instructional Design) เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลักการจัดการเรี ยนรู้มาสูก่ ารวางแผนสําหรับ
จัดการเรี ยนรู้ รวมถึงวางแผนสื่อและกิจกรรมที่จะใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ ดิคและคาเรย์ (Dick; &
Carey. 1991) ได้ เสนอว่าการออกแบบการจัดการเรี ยนรู้มีขนตอนที
ั้
่สําคัญดังนี ้ (1) กําหนดเป้าหมาย
ว่าเมื่อสิ ้นสุดการจัดการเรี ยนรู้แล้ วต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร (2) วิเคราะห์เป้าหมายการ
จัดการเรี ยนรู้ ว่าผู้เรี ยนต้ องมีความสามารถด้ านใดบ้ าง เช่น แนวคิดของกานเย่ (Gagne' , 1985) ที่
กําหนดเป้าหมายไว้ 4 ด้ าน คือ ทักษะทางกาย (Psychomoter Skill) ทักษะเชาว์ปัญญา (Intellectual
Skill) ทักษะการสื่อสารทางวาจา (Verbal Skill) และเจตคติ (Attitude) (3) วิเคราะห์ผ้ เู รี ยนและบริบทที่
เกี่ ยวข้ องเนื่องจากผู้เรี ยนมีความแตกต่างกัน (4) เขียนจุดประสงค์เชิงปฏิบตั ิการว่าเมื่อผู้เรี ยนผ่าน
กระบวนการแล้ ว จะเกิ ด ทัก ษะอะไรบ้ า ง รวมทัง้ กํ า หนดเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผู้เ รี ย น (5) พัฒ นา
เครื่ องมือในการประเมินเพื่อวัดและประเมินผลความสามารถของผู้เรี ยนให้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู้ (6) เลือกวิธีการสอนและเลือกกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ (7) ออกแบบและทบทวนการ
จัดการเรี ยนรู้ สําหรับเคมพ์และรอสส์ (Kemp; & Ross. 1994) ได้ เสนอขันตอนของการออกแบบการ
้
จัดการเรี ยนรู้ว่ามี 9 ขันตอน
้
ดังนี ้ (1) วิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอนเพื่อกําหนดเป้าหมายในการ
ออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ (2) ทดสอบลักษณะสําคัญของผู้เรี ยนที่จําเป็ นต้ องได้ รับการดูแลเอาใจใส่
(3) กําหนดขอบเขตเนื ้อหาเพื่อกํ าหนดเป้าหมาย (4) กําหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน (5)
จัดลําดับเนื ้อหาในหน่วยการเรี ยน (6) ออกแบบวิธีการสอนที่ทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
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การเรี ย นรู้ ที่ กํ า หนดไว้ (7) วางแผนการจัด การเรี ย นรู้ (8) พัฒ นาเครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผู้เ รี ย นตาม
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ (9) เลือกทรัพยากรการเรี ยนรู้ ที่สนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ และกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนร้ ู
แผนการจัดการเรี ยนรู้หรื อแผนการสอนเป็ นเอกสารสําคัญที่อาจารย์ต้องจัดทําขึ ้นไว้ ลว่ งหน้ า
ก่อนสอน เพื่อวางแผนการสอน เตรี ยมการสอน และในขณะที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามที่กําหนดไว้
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 133) ให้ ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ว่า หมายถึง การวางแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อเป็ นแนวดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนแต่ละครัง้ โดยกําหนดสาระสําคัญ จุดประสงค์ เนื ้อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอนสื่อ ตลอดจนการ
วัดผลและการประเมินผล ส่วนกรมวิชาการ (2545: 73) ได้ ให้ ความหมายของแผนการจัดการเรี ยนรู้ว่า
คือผลของการเตรี ยมการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบโดยนําสาระและมาตรฐาน
การเรี ยนรู้ คําอธิบายรายวิชา และกระบวนการเรี ยนรู้ มาเขียนเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ เป็ นไป
ตามศักยภาพของผู้เรี ยน สรุ ปได้ ว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ คือ การวางแผนการจัดกิจกรรมเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรที่ดําเนินการไว้ ลว่ งหน้ าอย่างละเอียด เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ซงึ่ มี
เนื ้อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน สื่อการสอน และวิธีวดั ผลประเมินผลที่ชดั เจน
กรมวิชาการ (2544: 11) ระบุถึงลักษณะของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ดีว่าควรมีลกั ษณะการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ดังนี ้ (1) เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิให้ มากที่สดุ โดยมี
ผู้สอนเป็ นผู้ให้ คําแนะนํา ส่งเสริม หรื อกระตุ้นให้ กิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนดําเนินการเป็ นไปตามจุดประสงค์การ
เรี ยนรู้ที่กําหนดไว้ (2) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบคําถาม หรื อทําสําเร็ จด้ วยตนเอง โดย
ผู้สอนต้ องลดบทบาทจากผู้บอกคําตอบมาเป็ นผู้คอยกระตุ้นด้ วยคําถาม หรื อปั ญหาให้ ผ้ เู รี ยนคิดแก้ ไข
หรื อหาแนวทางไปสูค่ วามสําเร็ จในกิจกรรมด้ วยตนเอง (3) เป็ นกิจกรรมที่ม่งุ ให้ ผ้ เู รี ยนรับรู้ และเรี ยนรู้
อย่างเป็ นกระบวนการและสามารถนํากระบวนการไปใช้ ได้ จริ งในชีวิตประจําวัน (4) เป็ นกิจกรรมที่
ผู้สอนได้ ใช้ นวัตกรรมการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เหมาะสมกับสาระการ
เรี ยนรู้และผู้เรี ยน (5) เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมการใช้ ประโยชน์จากวัสดุอปุ กรณ์แหล่งเรี ยนรู้ในชุมชน และ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
้
งนี ้ (1) วิเคราะห์คําอธิบายรายวิชา
ขันตอนการจั
้
ดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีลําดับขันตอนดั
และหน่วยการเรี ยนรู้เดิม เพื่อกําหนดหน่วยการเรี ยนรู้ใหม่ และเขียนรายละเอียดของแต่ละหัวข้ อของ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ (2) วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง เพื่อนํามาเขียนเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู้
้ านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ อารมณ์ ความรู้ สกึ และค่านิยม (3)
โดยให้ ครอบคลุมพฤติกรรมทังด้
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วิเคราะห์สาระการเรี ยนรู้ โดยเลือกและขยายสาระการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับผู้เรี ยน ชุมชน และท้ องถิ่น
มีความเที่ยงตรง เป็ นตัวแทนของความรู้และสําคัญ (4) วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยเลือก
ั ้ องเรี ยนและนอกห้ องเรียน
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ จัดกิจกรรมให้ ปฏิบตั ทิ งในห้
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกฝนและถ่ายทอดการเรี ยนรู้ไปสูส่ ถานการณ์ใหม่ๆ ให้ ผ้ เู รี ยนตรวจสอบความเข้ าใจ สรุป
เชื่อมโยงสิ่งที่เรี ยนรู้และจะเรี ยนต่อไป (5) วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้ วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ หลากหลายวิธีการ เครื่ องมือมีความเชื่อมัน่ แปลผล
ไปสู่การปรับปรุ งและพัฒนา (6) วิเคราะห์แหล่งการเรี ยนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรี ยนรู้ และแหล่งการ
เรี ยนรู้ทงในและนอกห้
ั้
องเรี ยนให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้
นอกจากนี ้ กรมวิ ช าการ
(2544) ได้ ระบุถึ ง องค์ ป ระกอบของแผนการจัด การเรี ย นรู้
ประกอบด้ วยหัวข้ อดังต่อไปนี ้ (1) ส่วนนํา (2) จุดประสงค์การเรี ยนรู้หรื อผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังเป็ น
การระบุจดุ ประสงค์ (3) สาระการเรี ยนรู้ เป็ นการระบุเนื ้อหาสาระหรื อแนวคิดของเนื ้อเรื่ องหรื อสาระที่
ผู้เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ เรี ยงตามลําดับเป็ นข้ อ ๆ ตลอดจนวิธีการแสวงหาความรู้ จากสาระนัน้ ๆ (4)
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ใช้ นวัตกรรมการ
้
เรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ที่สอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ และเหมาะสมกับสาระการเรี ยนรู้ มีลําดับขันตอน
เป็ นขันนํ
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน ขันปฏิ
้ บตั ิกิจกรรม และขันสรุ
้ ปหลักการความคิดรวบยอด (5) การวัดผล
ประเมินผลการเรี ยนรู้ (6) แหล่งการเรี ยนรู้ (7) บันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้
สําหรับการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ในระดับอุดมศึกษา ในปั จจุบนั ยึดหลักตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยใช้ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course
Specification) ซึง่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ได้ ให้ ความหมายของ มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ว่าหมายถึง ข้ อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริ หารจัดการ
ของแต่ละรายวิชาเพื่อให้ การจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้ องและเป็ นไปตามที่วางแผนไว้ ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกําหนดไว้ อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
เนือ้ หาความรู้ ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝั งทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะ
ได้ รับการพัฒนาให้ ประสบความสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยน วิธีการเรี ยน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรื อ
สื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู้ นอกจากนี ้ยังกําหนดยุทธศาสตร์ ในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง และอธิบายวิธีการเขียน มคอ. 3 ว่าประกอบด้ วย หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
หมวดที่ 2 จุด มุ่ง หมายและวัต ถุป ระสงค์ หมวดที่ 3 ลัก ษณะและการดํ า เนิ น การ หมวดที่ 4 การ
พัฒ นาการเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษา หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ น ผล หมวด 6 ทรั พ ยากร
ประกอบการเรี ยนการสอน หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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การประเมินผลการเรียนร้ ู
การประเมินผลตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) เป็ นการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ จากการที่ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิงาน ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการนําความรู้ และทักษะที่เรี ยนไปใช้ ใน
สภาพและสถานการณ์จริ งหรื อเชื่อมโยงใกล้ เคียงกับสถานการณ์จริ งมากที่สดุ การวัดประเมินผลตาม
สภาพจริ งมีการกําหนดภาระงานให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิ และมีการใช้ เครื่ องมือการวัดและประเมินผลที่มี
เกณฑ์พร้ อมทังคํ
้ าอธิบายคุณภาพของงานตามเกณฑ์ไว้ อย่างชัดเจน โดยกรมวิชาการ (2545: 20) ได้
ให้ ความหมายว่า การประเมินสภาพจริงเป็ นการประเมินจากการปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยงานหรื อกิจกรรมที่มอบหมายให้ ปฏิบตั ิ จะเป็ นงานหรื อสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง (Real Life)
หรื อใกล้ เคียงกับชีวิตจริง จึงเป็ นงานที่มีสถานการณ์ซบั ซ้ อน (Complexity) และเป็ นองค์รวม (Holistic)
มากกว่างานปฏิบตั ใิ นกิจกรรมการเรี ยนทัว่ ไป สอดคล้ องกับ สุวิมล ว่องวานิช (2546: 13)กล่าวว่า การ
ประเมินตามสภาพจริ งเป็ นกระบวนการตัดสินความรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรี ยนใน
สภาพที่ ส อดคล้ อ งกับ ชี วิ ต จริ ง โดยใช้ เ รื่ อ งราว เหตุก ารณ์ สภาพจริ ง หรื อ คล้ า ยจริ ง ที่ ป ระสบใน
ชี วิ ต ประจํ า วัน เป็ นสิ่ ง เร้ าให้ ผู้ เ รี ย นตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมื อ กระทํ า หรื อ ผลิ ต จาก
ุ ภาพ จะเป็ นการสะท้ อนภาพเพื่อลงข้ อสรุ ปถึง
กระบวนการทํางานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคณ
ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของผู้เรี ยนว่ามีมากน้ อยเพียงใด น่าพอใจหรื อไม่ อยู่ในระดับ
ความสําเร็จใด
กรมวิชาการ (2545: 159) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของการวัดและการประเมินผลจากสภาพจริง
ดังนี ้ (1) ใช้ วิธีการประเมินกระบวนการคิดที่ซบั ซ้ อนความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ศักยภาพของ
ผู้เรี ยนในด้ านของผู้ผลิตและกระบวนการที่ได้ ผลผลิตมากกว่าที่จะประเมินว่าผู้เรี ยนสามารถจดจํา
ความรู้ อะไรได้ บ้าง (2) เป็ นการประเมินความสามารถของผู้เรี ยน เพื่อวินิจฉัยผู้เรี ยนในส่วนที่ควร
ั นาอย่างเต็มศักยภาพตามความสามารถ
ส่งเสริ มและส่วนที่ควรแก้ ไขปรับปรุ ง เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ พฒ
ความสนใจและความต้ องการของแต่ละบุคคล (3) เป็ นการประเมินที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วม
ประเมินผลงานของทังตนเองและของเพื
้
่อนร่ วมห้ อง เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั ตัวเอง เชื่อมัน่ ตนเอง
สามารถพัฒนาข้ อมูลได้ (4) ข้ อมูลที่ประเมินได้ จะต้ องสะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการเรี ยนการสอนและ
การวางแผนการสอนของผู้สอนว่าสามารถตอบสนองความสามารถ ความสนใจ และความต้ องการ
ของผู้เรี ยนแต่ละบุคคลได้ หรื อไม่ (5) ประเมินความสามารถของผู้เรี ยนในการถ่ายโอนการเรี ยนรู้ ไปสู่
ชีวิตจริงได้ (6) ประเมินด้ านต่าง ๆ ด้ วยวิธีที่หลากหลายในสถานการณ์ตา่ งๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้ อง
กับเบิร์ค; โฟการ์ ตีและเบลการ์ ด (Burke; Fogarty; & Belgrad. 1994: 7) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของ
การประเมินตามสภาพที่แท้ จริ ง คือ (1) งานที่ให้ ปฏิบตั ิเป็ นงานที่มีความหมายสอดคล้ องกับชีวิตใน
ชีวิตประจําวัน และเป็ นเหตุการณ์จริ งมากกว่ากิจกรรมที่จําลองขึ ้นเพื่อใช้ ในการทดสอบ (2) เป็ นการ
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ประเมินรอบด้ านด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เป็ นการประเมินผู้เรี ยนทุกด้ าน ทังความรู
้
้ ความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะนิสยั โดยใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสม สอดคล้ องกับวิธีแห่งการเรี ยนรู้ และ
พัฒนาการของผู้เรี ยน เน้ นการลงมือปฏิบตั ิมากกว่าการประเมินความรู้ (3) ผู้เรี ยนจะมีการประเมิน
ตนเองตลอดเวลา และพยายามแก้ ไขจุดด้ อยของตนเองจนได้ ผลงานมีคณ
ุ ภาพ เกิดความพึงพอใจใน
ผลงานของตนเอง มีโอกาสเลือกปฏิบตั ิงานได้ ตามความพึงพอใจ มีการกําหนดมาตรฐานของงานหรื อ
สภาพความสําเร็ จของงานที่เกิดจากการกําหนดร่ วมกันระหว่างผู้สอน ผู้เรี ยน และอาจรวมถึง
ผู้ปกครองด้ วย (4) ใช้ ความคิดระดับสูง การให้ ผ้ เู รี ยนแสดงออกหรื อผลิตผลงานขึ ้นมา ซึง่ เป็ นผลงานที่
เกิดจากการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินทางเลือก ลงมือกระทําตลอดจนการใช้ ทกั ษะการ
แก้ ปัญหาเมื่อพบปั ญหาที่เกิดขึ ้น (5) มีปฏิสมั พันธ์ทางบวก ผู้เรี ยนไม่ร้ ูสกึ เครี ยด หรื อเบื่อหน่ายต่อการ
ประเมิน เกิดความร่ วมมือที่ดีตอ่ กันในการประเมิน และการใช้ ผลการประเมินแก้ ไขปรับปรุงผู้เรี ยน (6)
งานและกิจกรรมที่จะให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิมีขอบเขตที่ชดั เจน สอดคล้ องกับจุดหมายหรื อสภาพที่คาดหวังที่
ต้ องการให้ เกิดพฤติกรรมดังกล่าว (7) มีการสะท้ อนตนเอง (Self Reflections) มีการเปิ ดโอกาสให้
ผู้เรี ยนแสดงความรู้สกึ ความคิดเห็น หรื อเหตุผลต่อการแสดงออก การกระทํา หรื อผลงานของตนเอง
ว่า ทําไมปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ ทําไมชอบ หรื อไม่ชอบ (8) มีความสัมพันธ์กบั ชีวิตจริ ง (Transfer into
Life) ปั ญหาที่เป็ นสิ่งเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตอบสนอง เป็ นปั ญหาที่สอดคล้ องกับชีวิตประจําวัน พฤติกรรมที่
ประเมินเป็ นพฤติกรรมที่แท้ จริ ง ที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวัน (9) ต้ องประเมินผู้เรี ยนตลอดเวลา และทุก
สถานที่อย่างไม่เป็ นทางการ ซึง่ จะทําให้ เห็นพฤติกรรมที่แท้ จริ ง เห็นพัฒนาการค้ นพบจุดเด่นและจุด
ด้ อยของผู้เรี ยน (10) เป็ นการบูรณาการความรู้ (Integration of Knowledge) งานที่ให้ ผ้ เู รี ยนลงมือ
ปฏิบตั นิ นั ้ ลักษณะสําคัญดังกล่าวจะช่วยแก้ ไขจุดอ่อนของการวัดและประเมินแบบเดิมที่พยายามแยก
้ ้ เรี ยนจึงขาดโอกาสที่จะบูรณา
ย่อยจุดประสงค์ออกเป็ นส่วนๆ เรี ยนรู้ และประเมินเป็ นเรื่ องๆ ดังนันผู
การความรู้ และทักษะจากวิชาต่างๆ เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิงานหรื อแก้ ปัญหาที่พบซึ่งสอดคล้ องกับ
ชีวิตประจําวันที่งานแต่ละงาน หรื อปั ญหาแต่ละปั ญหานันต้
้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ และทักษะจาก
หลายๆ วิชามาช่วยในการทํางานหรื อแก้ ไขปั ญหา ซึง่ การประเมินผลการเรี ยนรู้ที่เน้ นการประเมินตาม
สภาพจริ ง มีหลายวิธี เช่น การสังเกตทังที
้ ่แสดงออกเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุม่ ชิ ้นงาน ผลงาน รายงาน
การสัมภาษณ์ บันทึกของผู้เรี ยน การประชุมปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างผู้เรี ยนและครู การวัดและ
ประเมินผลภาคปฏิบตั ิ การใช้ แฟ้มสะสมงาน เป็ นต้ น ซึง่ การประเมินจากการปฏิบตั ิงานถือว่าเป็ นหัวใจ
ของการประเมินตามสภาพจริ ง โดยการให้ คะแนนในการประเมินตามสภาพจริ ง มีได้ หลายแบบเช่น (1)
การให้ คะแนนแบบรู บริ ค (Rubric) ซึง่ เป็ นสิ่งที่อาจารย์และผู้เรี ยนตกลงร่ วมกันว่าจะใช้ ในการประเมิน
กิจกรรมหรื องานต่างๆที่ผ้ เู รี ยนสร้ างขึ ้น เป็ นข้ อตกลงที่ผ้ เู รี ยนรู้ ว่านี่คือจุดหมายของการปฏิบตั ิงานนัน้
รู บริ คเป็ นวิธีการให้ คะแนนที่ใช้ หลักการของมาตรประมาณค่าประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ คือ
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แทนที่จะใช้ ตวั เลข เช่น 5 - 4 - 3 - 2 - 1 หรื อ 3 - 2 - 1 ก็มีการเพิ่มข้ อมูลรายละเอียดว่าคะแนนที่ได้
ลดหลัน่ ลงไปมีความบกพร่ องที่บง่ ชี ้เป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพว่าเป็ นอย่างไร ข้ อมูลเชิงคุณภาพที่ผนวกอยู่
กับข้ อมูลเชิงปริ มาณในการให้ คะแนนแบบรู บริ คนี ้ มีประโยชน์ ในการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ผ้ ูถูก
ประเมิน ซึง่ เป็ นการตอบสนองหลักการของการประเมินผลเพื่อการปรับปรุ ง (2) การให้ คะแนนแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating scales) เป็ นการให้ คะแนนตามช่วงของการแสดงพฤติกรรมหรื อคุณภาพ
ของชิ ้นงาน เช่น มาตรประมาณค่า 5 ช่วง หรื อ 3 ช่วง เมื่อตอบถูกมากที่สดุ หรื อแสดงพฤติกรรมบ่อย
ุ ภาพมากที่สดุ จะได้ 5 คะแนน หรื อ 3 คะแนน ลดหลัน่ ลงไปตามลําดับ จนถึง 1
ที่สดุ หรื อชิ ้นงานมีคณ
คะแนนเมื่อตอบถูกต้ องน้ อยที่สดุ หรื อแสดงพฤติกรรมน้ อยที่สดุ หรื องานมีคณ
ุ ภาพน้ อยที่สดุ เป็ นต้ น
การให้ คะแนนวิธีนี ้มีความเป็ นปรนัยมากขึ ้นแต่ยงั ไม่สมบูรณ์ที่จะให้ ข้อมูลป้อนกลับในเชิงคุณภาพว่า
ส่วนที่บกพร่องไปนันคื
้ ออะไร

4. แนวคิดการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม
การที่อาจารย์ ผ้ ูสอนมีบทบาทหน้ าที่ที่สําคัญในการวางแผน ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
ดังนันผู
้ ้ วิจยั เชื่อว่าการวิจยั และพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคน
พัฒนางาน โดยการพัฒนาอาจารย์ ให้ สามารถจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของตนได้ อย่างแท้ จริ งนัน้ การให้
อาจารย์เข้ ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบจะช่วยให้ ได้ ทางเลือกหรื อวิธีการใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ การ
จัดการเรี ยนรู้หรื อการปฏิบตั งิ านของอาจารย์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น
4.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา
บอร์ ก และกอล (Walter R. Borg; & Meredith Damein Gall. 1989: 627) ได้ ให้ ความหมาย
ของการวิ จัย และพัฒ นาไว้ ว่ า การวิ จัย และพัฒ นาเป็ นกลยุท ธ์ ที่ มี บ ทบาทสํ า คัญ ในการพัฒ นา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื่ อ สร้ างหรื อ ค้ น หาแนวคิ ด แนวปฏิ บัติ วิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ นํ า ไปใช้ ในการพัฒ นากลุ่ม คน
หน่วยงานหรื อองค์กร มุ่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ เช่น แนวคิด พฤติกรรม หรื อวิถีปฏิบตั ิที่
คาดว่าจะดีขึ ้น สอดคล้ องกับ องอาจ นัยพัฒน์ (2554: 232) ที่ได้ ให้ ความหมายการวิจยั และพัฒนาว่า
หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้ หรื อความเข้ าใจในแง่มมุ ใหม่ๆ เกี่ ยวกับผลผลิต กระบวนการ
และการบริการที่ดําเนินการอย่างเป็ นระบบ แล้ วประยุกต์ความรู้หรื อความเข้ าใจที่ได้ ไปสร้ างสรรค์หรื อ
ปรับปรุ งให้ เกิดผลผลิต กระบวนการ และบริ การแบบใหม่ขึ ้น และสอดคล้ องกับ ผ่องพรรณ ตรี ยมงคล
กูล (2555: 209) ได้ กล่าวถึงการวิจยั และพัฒนาว่า เป็ นการวิจยั ที่ม่งุ หมายเพื่อสร้ างหรื อค้ นหาแนวคิด
แนวทาง วิธีปฏิบตั ิ หรื อสิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ เพื่อพัฒนากลุ่มคน หน่วยงาน หรื อองค์กร ให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ นอกจากนี ้ กานดา พูนลาภทวี (2554: 2) ได้ กล่าวถึงความหมายของการ
วิ จัย และพัฒ นาทางการศึก ษา ว่ า เป็ นการวิ จัย ที่ มุ่ง ค้ น คว้ า พัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ท างการศึก ษาและ
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ตรวจสอบผลิตพัฒน์ที่พฒ
ั นาขึ ้นโดยมีการนําไปทดลองใช้ แล้ วแก้ ไขข้ อบกพร่ อง ปรับปรุ งและพัฒนา
อย่างต่อเนื่องจนได้ ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
จากความหมายของการวิจยั และพัฒนาข้ างต้ น สรุ ปความหมายของการวิจยั และพัฒนาได้
ว่า การวิจยั และพัฒนา หมายถึง กระบวนการวิจยั เพื่อสร้ างหรื อค้ นหาแนวคิด แนวทาง วิธีปฏิบตั ิหรื อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนากลุม่ คน หน่วยงาน หรื อองค์กร ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่างๆ
4.2 ขัน้ ตอนการวิจัยและพัฒนา
บอร์ ก และกอล (Walter R. Borg; & Meredith Damein Gall. 1989: 785-795) ได้ เสนอ
แนวคิ ด ขัน้ ตอนการวิ จั ย และพัฒ นา ประกอบด้ ว ย 10 ขัน้ ตอน คื อ (1) เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล และ
ผลงานวิจยั ซึง่ ครอบคลุมการประเมินความต้ องการ การสํารวจตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนํา
ความรู้เหล่านันมาพั
้
ฒนาผลิตภัณฑ์ (2) การวางแผนการวิจยั โดยการกําหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเขียนในรู ปผลลัพทธ์ ที่เกิ ดขึน้ กับกลุ่มเป้าหมาย กํ าหนดวิธีการที่ จะสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทังในด้
้ านกําลังคน งบประมาณ
วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ระยะเวลา (3) การพัฒนารู ปแบบของผลิตภัณฑ์เบื ้องต้ น ประกอบด้ วย การเตรี ยมการ
ผลิต กระบวนการผลิต และการประเมิน ผล โดยจะต้ องกํ า หนดโครงสร้ างผลิต ภัณฑ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล
ย้ อนกลับจากการทดสอบภาคสนามให้ ได้ มากที่สดุ (4) การทดลองใช้ ครัง้ ที่ 1 กับกลุ่มเล็ก เป็ นการ
ทดลองเบื ้องต้ นเพื่อรวบรวมและผลการประเมินเบื ้องต้ นของผลิตภัณฑ์ (5) การประเมินปรับปรุ งครัง้ ที่
1 เป็ นการทบทวนปรับปรุงผลิตภัณฑ์อนั เป็ นผลมาจากการทดลองใช้ ครัง้ ที่ 1 (6) การทดลองใช้ ครัง้ ที่ 2
กับกลุ่มใหญ่ เป็ นการนําผลิตภัณฑ์ ไปทดลองกับกลุ่มขนาดใหญ่โดยการนําผลที่ได้ จากการประเมิน
เทียบกับวัตถุประสงค์หรื อกลุ่มควบคุม เพื่อบ่งชี ้ว่าผลิตภัณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาที่เขียนไว้ อย่างชัดเจน (7) การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ครัง้ ที่ 2 เป็ นการปรับปรุ งข้ อมูลหลังจาก
นําไปทดลองใช้ เพื่อให้ มีความเหมาะสมที่ จะนําไปใช้ มากขึน้ ก่อนนํ าไปทดลองภาคสนาม (8) การ
ทดลองใช้ ครัง้ ที่ 3 ในภาคสนาม หลังการปรับปรุ งรู ปแบบผลิตภัณฑ์ จนมั่นใจด้ านคุณภาพจึงนําไป
ทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบความพร้ อมสู่การปฏิบตั ิ (9) การปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ครัง้ ที่ 3 เป็ นการปรับปรุ ง
จากผลจากการทดสอบภาคสนาม (10) การนํ าผลิตภัณฑ์ ไปใช้ และการเผยแพร่ เป็ นการนําเสนอ
ผลิตภัณฑ์ตอ่ ที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์ในวารสาร หรื ออาจมีการเผยแพร่โดยวิธีการอื่น เช่น เผยแพร่
ผ่านสื่อสารมวลชนเพื่อให้ ผลที่ได้ จากการวิจัยเผยแพร่ ไปใช้ ในวงกว้ างและเป็ นประโยชน์ ต่อบุคคล
ทัว่ ไป สําหรับ กอล กอล และ บอร์ ก (Gall, Gall and Borg, 2007: 15) กล่าวว่า รูปแบบการวิจยั และ
พัฒนาทางการศึกษาที่ใช้ อย่างกว้ างขวางเป็ นรู ปแบบของดิก คารี ย์ และ คารี ย์ (Dick, Carey, and
้
ได้ แก่ (1) กําหนดเป้าหมายของการเรี ยนการสอน
Carey) ที่มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการวิจยั 10 ขันตอน
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(2) วิเคราะห์การเรี ยนการสอน (3) วิเคราะห์ผ้ เู รี ยนและบริ บท (4) เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (5)
พัฒนาเครื่ องมือในการประเมิน (6) พัฒนากลยุทธ์การเรี ยนการสอน (7) พัฒนาและเลือกสื่อการเรี ยน
การสอน (8) ออกแบบและประเมินความก้ าวหน้ า (9) ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน (10) ออกแบบและ
ประเมินรวม นอกจากนี ้ กานดา พูนลาภทวี (2554: 2-5) ได้ กล่าวถึงกระบวนการวิจยั และพัฒนาทาง
การศึกษาว่าเริ่ มจาก (1) การวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ปั ญหา หรื อความต้ องการจําเป็ น (2) การศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง (3) การสร้ างและพัฒนานวัตกรรม (4) การทดลองใช้ นวัตกรรม (5)
การสรุปและเขียนรายงานผล (6) การเผยแพร่ผลการวิจยั และพัฒนา
จากกระบวนการวิจยั และพัฒนาที่กล่าวมาข้ างต้ น สรุปได้ วา่ โดยทัว่ ไปการวิจยั และพัฒนาจะ
มีขนตอนสํ
ั้
าคัญ 5 ขัน้ คือ ขันศึ
้ กษาสภาพปั ญหา ขันพั
้ ฒนานวัตกรรมหรื อผลิตภัณฑ์ ขันตรวจสอบ
้
ประสิทธิภาพนวัตกรรมหรื อผลิตภัณฑ์ ขันทดลองใช้
้
นวัตกรรม และขันสรุ
้ ปผลการทดลอง
4.3 แนวคิดการมีส่วนร่ วม
การพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมไม่ว่าจะเป็ นระดับองค์กร ระดับชุมชน หรื อระดับประเทศ นับว่ามี
ความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา เพราะจะช่วยให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมเกิดความรู้สกึ ความเป็ นเจ้ าของและทํา
ให้ ผ้ มู ีสว่ นร่วมยินยอมปฏิบตั ติ าม รวมถึงตกลงยอมรับในแนวทางพัฒนาได้ อย่างเต็มใจ
โคเฮ็น และอัพฮอฟฟ์ (Cohen, J.M.; & Uphoff, N.T. 1980: 219-222) และ อลาสแตร์ ที
ไวท์ (Alastair T. White. 1982: 18) ได้ จําแนกลักษณะของการมีสว่ นร่วมออกเป็ น 4 ลักษณะคือ (1)
การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจว่าควรทําอะไรและทําอย่างไร (2) การมีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน ลงมือ
ปฏิบตั ิการตามที่ได้ ตดั สินใจ (3) การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงาน (4)
การมีสว่ นร่วมในการประเมินผล
สมาคมนานาชาติ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน หรื อ เรี ย กว่ า IAP2 (International
Association for Public Participation. 2008: Online) ได้ กล่าวถึงระดับการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ออกเป็ น 5 ขัน้ คือ (1) การมีสว่ นร่ วมในระดับให้ ข้อมูลข่าวสาร (Inform) เป็ นการมีสว่ นร่ วมในระดับตํ่
ที่สดุ บทบาทของประชาชนมีน้อยมากเพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน (2) การมีสว่ นร่วมในระดับรับ
ฟั งความคิดเห็น (Consult) เป็ นการมีสว่ นร่วมในลักษณะของการมีสว่ นร่ วมในการให้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริ ง
ความรู้ สกึ และความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ เทคนิคการมีส่วนร่ วมในลักษณะนี ้ เช่น การสํารวจ
ความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ เป็ นต้ น (3) การมีสว่ นร่ วมในระดับเข้ ามามีบทบาท (Involve) เป็ น
ลักษณะการเปิ ดโอกาสให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมทํางานตลอดจนกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและข้ อมูลอย่างจริ งจังและชัดเจน เพียงแต่อํานาจการตัดสินใจสุดท้ ายยังคงเป็ นของ
องค์กร ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่ วมที่ใช้ มาก เช่น การประชุมเชิงปฏิบตั ิการตังคณะทํ
้
างาน เป็ นต้ น
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(4) การมีส่วนร่ วมในระดับสร้ างความร่ วมมือ (Collaborate) เป็ นลักษณะการทํางานร่ วมกันใน
กระบวนการของการตัดสินใจ ระดับการมีส่วนร่ วมใกล้ เคียงกับระดับเข้ ามามีบทบาท เพียงแต่การมี
ส่วนร่วมระดับสร้ างความร่วมมือมีลกั ษณะเป็ นกิจกรรมถาวรมากกว่าเพราะประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วม
้ ้ เช่น คณะกรรมการ
ในองค์กร มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจร่ วมกับองค์กร รู ปแบบการมีส่วนร่ วมในขันนี
ร่ วมภาครัฐและเอกชน เป็ นต้ น (5) การมีส่วนร่ วมในระดับเสริ มอํานาจ (Empower) เป็ นขันที
้ ่ให้
บทบาทการมีสว่ นร่วมสูงสุดเพราะให้ ประชาชนเป็ นผู้ตดั สินใจด้ วยตัวเองและองค์กรจะดําเนินการตาม
้ ้ เช่น การลงประชามติ เป็ นต้ น
ผลการตัดสินใจนัน้ ตัวอย่างการมีสว่ นร่วมในขันนี
จากแนวคิดการมี ส่วนร่ วมที่ กล่าวมาข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่า การมี ส่วนร่ วม หมายถึงการเปิ ด
้ การศึกษาปั ญหา การ
โอกาสให้ ประชาชนหรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ ามาร่ วมดําเนินกิจกรรมตังแต่
วางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแก้ ปัญหา และการประเมินผลร่ วมกัน โดยมีระดับในการมีส่วน
ร่วมแตกต่างกันไป

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ รูปแบบการวิจยั และพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม เป็ นการวิจยั และพัฒนาแบบมี
ส่วนร่ วมของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เพื่อร่ วมกันสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กใน
ลักษณะของการนําแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กร่วมกับแนวคิดการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
และหลักการพัฒนาคนตามแนวคิดหลักแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle) ที่กล่าวว่า ความรู้ สึก
(Feeling) ความรู้ คิด (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) มีผลซึ่งกันและกัน (Reciprocal
Determinism) โดยจัดกระทําที่เงื่อนไขนํา คือการปรับเจตคติ พัฒนาความรู้และทักษะให้ กบั อาจารย์
ชีแ้ นะให้ อาจารย์ หารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเพื่อเป็ นเงื่อนไขนําในการนําไปจัดการเรี ยนรู้ ให้
นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก เนื่องจากการหากอาจารย์เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
เป็ นรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกย่อมส่งผลให้ นกั ศึกษาเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ดังภาพประกอบ
6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ิ ก
ระยะที่ 1 ระยะสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชงรุ
ขัน้ เตรียมข้อมูล

แหล่งข้อมูล
- เอกสาร
- ผูบ้ ริหาร
- อาจารย์
- นักศึกษา

- นโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้
ั การจัดการเรียนรู้
- สภาพและปญหา
- ความต้องการในการจัดการเรียนรู้

ขัน้ พัฒนาอาจารย์
ก่อนการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
1. เจตคติต่อการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
2. ความรูใ้ นการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
3. ทักษะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก

โปรแกรม
พัฒนา
อาจารย์

หลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
1. เจตคติต่อการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุกข
2. ความรูใ้ นการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
3. ทักษะการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก

ิ ก
ขัน้ สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชงรุ
- ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
- วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
- ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูข้ องรูปแบบ
- ผลการเรียนรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียนรูต้ ามรูปแบบ

MODEL

ขัน้ ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ (Try Out)
ตรวจสอบความเหมาะสม
ของขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้
และเวลาทีใ่ ช้

สะท้อน ประเมิน
และปรับปรุง

ตรวจสอบประสิทธิภาพของ
รูปแบบตามเกณฑ์ 75/75

สะท้อน ประเมิน
และปรับปรุง

ิ กไปทดลองใช้
ระยะที่ 2 ระยะนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชงรุ
pre-test
- พฤติกรรมการเรียนรูเ้ ชิง
รุกของ นศ.

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก

post-test
- พฤติกรรมการเรียนรูเ้ ชิงรุกของ นศ.
- ความพึงพอใจของนักศึกษา

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจยั พัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ใช้ วิธีการวิจยั และพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม ซึง่ ผู้วิจยั นําแนวคิดกระบวนการวิจยั และพัฒนาร่วมกับแนวคิด
การมีสว่ นร่วมมาเป็ นแนวคิดของรูปแบบการวิจยั ออกแบบการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ แบ่งเป็ น 4 ขัน้ คือ
ขันเตรี
้ ยมการ ขันพั
้ ฒนาคณาจารย์ ขันสร้
้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และขันตรวจสอบความ
้
เหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก และ ระยะที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไป
ทดลองใช้ โดยในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. วิธีการดําเนินการวิจยั
4. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล

การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิ จัย พัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ครั ง้ นี พ้ ื น้ ที่ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ วิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ แบ่งเป็ น 4 กลุม่ คือ
1.1 กลุ่มที่จะใช้ วิธีสมั ภาษณ์ มีคณ
ุ ลักษณะคือเป็ นผู้บริ หารและคณาจารย์ของวิทยาลัย
เทคโนโลยี ภาคใต้ ซึ่งในการวิ จัยครั ง้ นี ส้ ัมภาษณ์ อธิ การบดี คณบดี จาก 3 คณะวิชา และตัว แทน
คณาจารย์ 3 คน จาก 3 คณะวิชา
1.2 กลุ่มที่ ใช้ วิธี การเก็ บแบบสอบถาม มีคุณลักษณะคือเป็ นคณาจารย์ ของวิท ยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้เก็บข้ อมูลแบบสอบถามจากคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ จํานวน 60 คน ได้ รับแบบสอบถามคืน 40 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 66.67 ดังแสดงในตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงจํานวนและร้ อยละของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ตอบแบบสอบถาม
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

3 คน
4 คน
2 คน
2 คน
7 คน
7 คน
7 คน
3 คน
5 คน
40 คน

7.50
10.00
5.00
5.00
17.50
17.50
17.50
7.50
12.50
100.00

1.3 กลุ่ม ที่ เ ข้ า ร่ ว มการพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก มี คุณลัก ษณะคือ เป็ น
ตัวแทนคณาจารย์จาก 8 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1-2 คน ที่สมัครใจและให้ ความร่วมมือเข้ าร่วมพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีคณาจารย์ที่เข้ า
ร่ ว มพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก สํ า หรั บ คณาจารย์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ภ าคใต้ จาก 8
สาขาวิชา จํานวน 14 คน ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 แสดงจํานวนคณาจารย์เข้ าร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

จํานวน (คน)
1 คน
2 คน
2 คน
1 คน
2 คน
2 คน
2 คน
1 คน
1 คน
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1.4 กลุม่ ที่ใช้ ในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ มีคณ
ุ ลักษณะคือเป็ นนักศึกษา
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ซึ่งในการวิจยั ครัง้ นี ้ตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้เชิงรุกกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จํานวน 13 คน
ระยะที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไปทดลองใช้ เป็ นการทดลองจัดการเรี ยนรู้ใน
สภาพจริงในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
2.1 กลุ่มคณาจารย์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จํ านวน 28 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่ม
ทดลองจํานวน 14 คน ซึ่งเป็ นคณาจารย์ที่สมัครใจเข้ าร่ วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กและ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก และ กลุม่ ควบคุมจํานวน 14 คน ซึง่ เป็ นคณาจารย์
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่จดั การเรี ยนรู้ตามรูปแบบปกติ
2.2 กลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 1
้ ้น 703 คน แบ่งออกเป็ นกลุม่ ทดลอง 14 รายวิชา จํานวน 337 คน และ
ปี การศึกษา 2559 จํานวนทังสิ
กลุม่ ควบคุม 14 รายวิชา จํานวน 366 คน ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 แสดงจํานวนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จําแนกตามกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์

กลุม่ ทดลอง
รายวิชา
จํานวน (คน)
BAC203
31
ECO302
28
IMT203
20
HMT303
13
LSM204
12
MKT203
20
ICT214
11
ICT313
8
PHE306
60
MAT202
21
HUM101(01)
71
POL233
11
POL323
12
TRS304
19

กลุม่ ควบคุม
รายวิชา
จํานวน (คน)
BAC204
36
BAC305
22
IMT303
20
HMT402
24
LSM311
9
MKT301
20
ICT241
13
ICT321
9
BSC201
85
MAT203
18
HUM101(02)
78
LAW211
11
POL322
9
HOT203
12
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รปแบบการวิ
จัย
ู
ใช้ วิธีการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม ซึ่งผู้วิจัยนําแนวคิดกระบวนการวิจัยและพัฒนา
ร่ วมกับแนวคิดการมีส่วนร่ วมมาเป็ นแนวคิดของรู ปแบบการวิจยั ซึง่ กานดา พูนลาภทวี (2554: 2-5)
ได้ กล่าวว่า การวิจยั และพัฒนาประกอบด้ วยกระบวนการวิจยั (Research: R) และกระบวนการพัฒนา
(Development: D) การดําเนินการวิจยั เริ่ มจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (R1) หลังจากนันจึ
้ งพัฒนาผลิตภัณฑ์ (D1) แล้ วนําผลิตภัณฑ์ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปทดลองใช้ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ (R2) ต่อจากนันจึ
้ งปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพดียิ่งขึ ้น (D2) ซึง่ การดําเนินการ
ุ ภาพ สรุปขั ้นตอนการวิจยั และพัฒนา
ดังกล่าวอาจต้ องทําซํ ้าหลายรอบจนกระทัง่ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ดังภาพประกอบ 7 และขัน้ ตอนการดําเนินงานวิจัยพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ดัง
ภาพประกอบ 8

R1

รอบที่ 1
D1

วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั
ปั ญหาและความต้ องการจําเป็ น
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
สร้ างผลิตภัณฑ์ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพ ปรับปรุงตามข้ อส

R2

นํารูปแบบไปทดลองใช้

D2

ปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง

รอบที่ 2

สรุปผลการวิจยั
เขียนรายงานการวิจยั

เผยแพร่ผลการวิจยั และพัฒนา

ภาพประกอบ 7 แสดงขันตอนการวิ
้
จยั พัฒนา
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ระยะที่ 1 ระยะสร้างรูปแบบการ
ิ ก
จัดการเรียนรู้เชงรุ
ขัน้ ที่ 1

ั บนั ปญหา
ั
วิเคราะห์สภาพปจจุ
และความต้องการในการจัดการ
เรียนรูข้ องผูบ้ ริหารและ
คณาจารย์วทิ ยาลัยเทคโนโลยี

ขัน้ ที่ 2

พัฒนาคณาจารย์ทม่ี สี ว่ นร่วมในการสร้างรูปแบบ

ขัน้ ที่ 3

สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินคุณภาพ
และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ขัน้ ที่ 4

ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
(Try Out)
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก

ระยะที่ 2 ระยะนํารูปแบบ
ิ ก
การจัดการเรียนรู้เชงรุ
ไปทดลองใช้

นํารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก
ไปทดลองใช้
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบ
การจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก

สรุปผลการวิจยั พัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก

ภาพประกอบ 8 แสดงขันตอนการดํ
้
าเนินงานวิจยั พัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิจัยพัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ เชิ งรุ กของคณาจารย์ วิท ยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ มีรายละเอียดการสร้ างเครื่ องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ดังนี ้
1. แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแบบบันทึกปลายเปิ ดเพื่อบันทึกสภาพปั จจุบนั ในการจัดการเรี ยนการสอน ปั ญหา
และอุปสรรคในการจัดการเรี ยนการสอน จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เอกสาร
มคอ.3 และ มคอ.5 มีลกั ษณะข้ อความปลายเปิ ด จํานวน 8 ข้ อ
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กําหนดประเด็นที่ต้องการรวบรวมข้ อมูล ในด้ านนโยบายการจัดการเรี ยนรู้ สภาพ
ปั จจุบนั ในการจัดการเรี ยนรู้ ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
(2) สร้ างแบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร
(3) เสนอผู้ เชี่ ย วชาญพิ จ ารณาการใช้ ภาษาและตรวจสอบความตรงตามเนื อ้ หา
(Content Validity)
(4) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
ตัวอย่าง แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร
1) ปรัชญาของสาขาวิชา/คณะ/วิทยาลัย
2. นโยบายการจัดการเรี ยนรู้ ที่ระบุในส่วนนําของ SAR
ปณิธาน คือ ......................................................................
เป้าหมายของหลักสูตร คือ ...............................................
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ...........................................
3) สภาพปั จจุบนั ที่หลักสูตรจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักศึกษา
 มีการดําเนินการจัดกิจกรรมให้ นกั ศึกษาที่สง่ ผลต่อการพัฒนา
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตรโดยวิธีการ............................
 มีการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ชว่ ยเสริมสร้ างทักษะ
การเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยวิธีการ............................................
 มีการประเมินการสอนของคณาจารย์ และนําผลมาใช้ ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้ านการสอนของคณาจารย์โดยวิธีการ.................
 คณาจารย์อาวุโส หรื อคณาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์สคู่ ณาจารย์ในสาขา/หลักสูตรโดยวิธีการ............
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 จัดเตรี ยมผู้สอนได้ เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ผู้สอนมีความรู้และ
ความชํานาญในเนื ้อหาวิชาที่สอนโดยวิธีการ...................................
4) ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไขในการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักศึกษา
5) วิธีการสอนที่ระบุใน มคอ.3 หมวด 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
6) วิธีการประเมินผลที่ระบุใน มคอ.3 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
7) ปั ญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ที่ระบุไว้ ใน มคอ.5
(5) ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาที่ระบุใน มคอ.5
2. แบบสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารและคณาจารย์
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแนวคํา ถามสํ า หรั บสัม ภาษณ์ ผ้ ูบริ ห าร เพื่ อศึก ษานโยบายการจัดการเรี ย นรู้ ของ
สถาบัน จํานวน 10 ข้ อคําถามหลัก และแนวคําถามสัมภาษณ์ตวั แทนคณาจารย์ เพื่อศึกษาสภาพและ
ปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้ จํ านวน 7 ข้ อคําถามหลัก ประกอบด้ วยข้ อคําถามหลักและข้ อคําถาม
สํารอง โดยคําถามหลักเป็ นคําถามที่ต้องการศึกษา ส่วนคําถามรองเป็ นคําถามที่เตรี ยมไว้ เมื่อยังได้
คําตอบจากคําถามหลักไม่ชดั เจน
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กําหนดประเด็นที่ต้องการรวบรวมข้ อมูล ในด้ านนโยบายการจัดการเรี ยนรู้ สภาพ
ปั จจุบนั ในการจัดการเรี ยนรู้ ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
(2) สร้ างข้ อคําถาม
(3) เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการใช้ ภาษาและตรวจสอบความตรงตามเนื ้อหา (Content
Validity)
(4) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
(5) นําข้ อคําถามไปทดลองใช้ กบั คณาจารย์ 1 คน
(6) ถอดเทปและนํ า มาวิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของข้ อ คํ า ถาม ปรั บ แนวคํ า ถามให้
เหมาะสมก่อนนําไปใช้ เก็บข้ อมูล
ตัวอย่าง คําถามการสัมภาษณ์
ประเด็นที่ 1 เป้าหมายและนโยบายในการผลิตบัณฑิต
คําถามที่ 1 เป็ นที่ทราบอยูแ่ ล้ วว่าการผลิตบัณฑิตถือว่าเป็ นพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย/คณะ/สาขา ของท่านมีเป้าหมายในการ
ผลิตบัณฑิตอย่างไร
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คําถามที่ 2 นโยบายของ วิทยาลัย/คณะ/สาขา ในการผลิตบัณฑิต เป็ นอย่างไร
คําถามที่ 3 ท่านมีวิธีอย่างไรที่จะทําให้ บรรลุผลตามเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต ที่วางไว้
ประเด็นที่ 2 การส่งเสริมให้ คณาจารย์จดั การเรี ยนรู้
คําถามที่ 4 ท่านคิดว่าในปั จจุบนั คณาจารย์ ผ้ ูสอนสภาพกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ของ
คณาจารย์เป็ นอย่างไร
คําถามที่ 5 ท่ า นคิ ด ว่ า ในปั จ จุบัน คณาจารย์ ผ้ ูส อนได้ ดํ า เนิ น การจัด การเรี ย นรู้ ให้ กับ
นักศึกษา บรรลุตามเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัย/ คณะ/สาขาหรื อยัง
คําถามซัก (ถ้ ายัง - คิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ถ้ าบรรลุแล้ ว - คิดว่าอะไรที่ทําให้ ประสบ
ผลสําเร็ จ)
คําถามที่ 6 เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัย/คณะ/สาขาที่วางไว้
(หรื อส่งเสริ มให้ มากขึ ้น-ถ้ าบรรลุเป้าแล้ ว) ท่านมีแนวทางที่จะส่งเสริ มให้ คณาจารย์ได้ ใช้ กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักศึกษาอย่างไร
ประเด็นที่ 3 การส่งเสริมให้ คณาจารย์จดั การเรี ยนรู้เชิงรุก
คําถามที่ 7 ตามความคิดเห็นของท่าน การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก หรื อที่เรี ยกว่า Active
Learning คืออะไร
คําถามที่ 8 คณาจารย์ใน สาขา/คณะ/วิทยาลัย มีการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกหรื อไม่
คําถามที่ 9 ท่านคิดหากนํา Active Learning มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักศึกษาจะ
มีความเหมาะสมหรื อไม่
คําถามซัก Active Learning จะช่วยส่งเสริมให้ วทิ ยาลัย/คณะ/สาขา บรรลุเป้าหมาย
การผลิตบัณฑิต ได้ หรื อไม่ อย่างไร
คําถามที่ 10 ท่านคิดว่าหากวิทยาลัยกําหนดให้ คณาจารย์จดั การเรี ยนรู้แบบ Active
Learning ในรายวิชาที่สอน จะมีปัญหาและอุปสรรคใดในการจัดการเรียนรู้หรื อไม่ คําถามซัก ท่านจะ
มีวิธีในการส่งเสริมให้ คณาจารย์จดั การเรี ยนรู้แบบ Active Learning ได้ อย่างไร
3. แบบสอบถามสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแบบสอบถามคณาจารย์ เ พื่ อ รวบรวมข้ อ มูล สภาพการจัด การเรี ย นรู้ ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ ของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็ นแบบสอบถาม 3 ตอน ตอน
ที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล เป็ นข้ อคําถามปลายปิ ดแบบมีคําตอบหลายตัวเลือก จํานวน 3 ข้ อ ตอนที่ 2
ข้ อมูลสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ แบบสอบถามมีรูปแบบมาตราวัดประเมินค่าแบบลิเคอร์ ต
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(Likert's scale) ใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ จํานวน 34 ข้ อ และตอนที่ 3 ความต้ องการในการพัฒนา
ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นข้ อคําถามปลายปิ ดแบบมีคําตอบหลายตัวเลือกและคําตอบชนิดตรวจสอบ
รายการ (Checklist response) จํานวน 6 ข้ อ
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กํ า หนดจุด มุ่ง หมายของแบบสอบถาม เพื่ อ สภาพการจัดการเรี ย นรู้ ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
(2) กําหนดโครงสร้ างที่ต้องการรวบรวมข้ อมูลด้ านสภาพการจัดการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 6
ด้ าน คือ ด้ านคณาจารย์ผ้ สู อน ด้ านเนื ้อหา ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่อและสิง่ สนับสนุนการ
เรี ยนการสอน ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยน และด้ านผู้เรี ยน
(3) สร้ างข้ อคําถามและตัวเลือก
มาตราวัดประเมินค่าแบบลิเคอร์ ต (Likert's scale) ใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ
มีการปฏิบตั /ิ มีปัญหามากที่สดุ
ให้ คะแนนเท่ากับ 4
มีการปฏิบตั /ิ มีปัญหามาก
ให้ คะแนนเท่ากับ 3
มีการปฏิบตั /ิ มีปัญหาปานกลาง ให้ คะแนนเท่ากับ 2
มีการปฏิบตั /ิ มีปัญหาน้ อย
ให้ คะแนนเท่ากับ 1
ไม่มีการปฏิบตั /ิ ไม่มีปัญหา
ให้ คะแนนเท่ากับ 0
ซึง่ เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 3.50-4.00 หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ มีปัญหามากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ มีปัญหามาก
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ มีปัญหาปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 0.50-1.49 หมายถึง มีการปฏิบตั /ิ มีปัญหาน้ อย
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 0.00-0.49 หมายถึง ไม่มีการปฏิบตั /ิ ไม่มีปัญหา
(4) เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) และ พิจารณา
ความสอดคล้ องของข้ อคําถามโดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(Index of Item-objective
Congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อที่มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ปรากฏว่าทุกข้ อที่สร้ างมีคา่ IOC
อยูร่ ะหว่าง 0.80 - 1.00
(5) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
(6) ทดลองใช้ แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ กับคณาจารย์
สถาบัน เอกชนอื่ น จํ า นวน 30
คน และหาค่า ความเชื่ อ มั่น แบบความสอดคล้ อ งภายในของ
แบบสอบถาม ได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha reliability coefficient) มีคา่ เท่ากับ 0.85
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ตัวอย่าง แบบสอบถามสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้
ที่

รายการประเมิน

ระดับการปฏิบตั ิ
4 3 2 1 0

ระดับปั ญหา
4 3 2 1 0

ด้ านผู้สอน
1 ท่านมีความรู้ในเนื ้อหารายวิชาที่สอนเป็ นอย่างดี
2 ท่านมีการเตรียมความพร้ อมก่อนการสอนทุก
3
4
5

ครัง้
ท่านมีความตรงต่อเวลาในการเข้ าสอนทุกครัง้
ท่านออกแบบการสอนโดยใช้ เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย
ท่านได้ ชี ้แจงวัตถุประสงค์ เนื ้อหา กิจกรรม การ
วัดและประเมินผลแก่ผ้ เู รี ยนได้ ทราบในคาบแรก

ด้ านเนื ้อหา
6 ท่านได้ ปรับปรุงเนื ้อหาที่สอนให้ น่าสนใจ มีความ
ทันสมัย อย่างน้ อยปี การศึกษาละ 1 ครัง้
7 เนื ้อหาที่ทา่ นเตรี ยมสอนมีความครอบคลุมและ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชาครบถ้ วน
8 ท่านได้ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้ กบั
ผู้เรี ยนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทกุ ครัง้
9 เนื ้อหาความรู้ที่ทา่ นถ่ายทอดให้ นกั ศึกษามีความ
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรี ยน
10 ท่านได้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์เนื ้อหาในวิชาที่
สอนกับวิชาอื่น หรื อกับสภาพสังคมปั จจุบนั

4. โปรแกรมพัฒนาคณาจารย์
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นโปรแกรมที่สร้ างขึ ้นเพื่อพัฒนาคณาจารย์ผ้ มู ีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ เชิงรุ ก โดยให้ ความรู้ ในการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก พัฒนาเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของ
คณาจารย์ และฝี กทักษะการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก มีลกั ษณะเป็ นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ซึ่ง
ดําเนินกิจกรรม 3 ครัง้

84
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) สร้ างกรอบแนวคิด ในการพัฒ นาคณาจารย์ ตามหลัก แห่ง พฤติก รรม (Behavior
Principle) ที่กล่าวว่า ความรู้สกึ (Feeling) ความรู้คิด (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) มีผลซึง่
กันและกัน (Reciprocal Determinism) (Kalish. 1981) และแนวคิดของชาวร์ ท (Schwart. 1975) ที่
กล่าวถึงรูปแบบความสัมพันธ์ ของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ทงั ้ 3 ด้ าน คือด้ านพุทธพิสยั เจตพิสยั และ
ทักษะพิสยั (Knowledge-Attitudes-Practices : KAP Model)
(2) สร้ างโปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ โดยแบ่งกิจกรรมเป็ น 3 ครัง้ ดังนี ้
ครัง้ ที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ตามแนวคิดเจตคติของ
แมคไกว (McGuire. 1969)
1) ขันสร้
้ างความสนใจ (Attention) ทําให้ คณาจารย์เกิดความสนใจโดยใช้ การให้
ข้ อมูลข่าวสาร
2) ขันสร้
้ างความเข้ าใจ (Comprehension) โดยการอธิบาย ชี ้แจงให้ ทราบถึงคุณค่า
ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
3) ขันสร้
้ างการยอมรับ (Acceptance) ใช้ การชักจูงโดยการกระตุ้นและส่งเสริมความ
มุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะนําการเรี ยนรู้เชิงรุกไปใช้
4) ตรวจสอบความสนใจของคณาจารย์ และติดตามผล
ครัง้ ที่ 2 กิจกรรมที่ใช้ แนวคิดพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ด้านการรู้คดิ (Cognitive Domain) ของบลูม (Bloom. 1971)
1) สร้ างความรู้ (Knowledge)
2) สร้ างความเข้ าใจ (Comprehension)
3) การนําไปใช้ (Application)
4) ตรวจสอบความสนใจของคณาจารย์ และติดตามผล
ครัง้ ที่ 3 กิจกรรมที่ใช้ แนวคิดพัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ตามแนวคิด
การเรี ยนรู้โดยการลงมือทํา (Learning by Doing) ของจอห์น ดิวอี ้ (John Dewey)
1) ฝึ กปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
2) ตรวจสอบความสนใจของคณาจารย์ และติดตามผล
(3) หาคุณภาพโปรแกรมการพัฒนาคณาจารย์ โดยเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื ้อหาโปรแกรม กิจกรรม เวลาที่ใช้ และแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช้
(4) ปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมตามข้ อเสนอแนะ
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(5) นํากิจกรรมไปทดลองใช้ กับคณาจารย์ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 2 คน ใช้ เวลา 3
ชัว่ โมง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและเวลาที่ใช้ ในการทํากิจกรรมกลุม่ พบว่า คณาจารย์
มีความเข้ าใจในการทํากิจกรรมแต่บางกิจกรรมใช้ เวลานานเกินไป และหลังจากตรวจสอบคุณภาพของ
โปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ผ้ วู ิจยั ได้ ปรับการแบ่งเวลาในแต่ละกิจกรรมให้ เหมาะสมมากขึ ้น
ตัวอย่าง โปรแกรมพัฒนาคณาจารย์
กิจกรรมครัง้ ที่ 1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาเจตคติในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
แนวคิด
ขันตอน
้
วิธีดําเนินการ
แนวคิด
ขันสร้
้ าง
กิจกรรมที่ 1 What's Active Learning?
เจตคติของ ความสนใจ 1. ผู้วิจยั แนะนําตัว และให้ คณาจารย์แนะนําตัวเพื่อสร้ างความรู้จกั
แมคไกว
2. ผู้วิจยั ทําความเข้ าใจกับคณาจารย์ที่เข้ าร่วมโครงการ
(McGuire.
3. ให้ คณาจารย์ดสู ื่อจาก YouTube เรื่ อง วิถีสร้ างการเรี ยนรู้ใน
1969)
ศตวรรษที่ 21, ทักษะในศตวรรษที่ 21, คุณลักษณะบัณฑิต
ศตวรรษที่ 21
ขันสร้
้ าง
กิจกรรมที่ 2 Why Active Learning is important?
ความเข้ าใจ 1. ผู้วิจยั นําเสนอบทความ/งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยน
การสอนแบบ Active Learning เพื่อช่วยพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พงึ ประสงค์ของนักศึกษา ชี ้ให้ เห็นถึงจุดเด่นของการจัดการ
เรี ยนรู้แบบ Active Learning
2. ผู้วิจยั นําเสนอสื่อเพื่อสร้ างความเข้ าใจเบื ้องต้ น และให้ เห็น
ถึงประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
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แนวคิด
แนวคิด
เจตคติของ
แมคไกว
(McGuire.
1969)

ขันตอน
้
วิธีดําเนินการ
ขันสร้
้ างการ กิจกรรมที่ 3 Active Learning : Change my attitude.
ยอมรับ
1.
ผู้วิจยั ตังคํ
้ าถามเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.
ผู้วิจยั ให้ คณาจารย์ช่วยกันสรุปสิง่ ที่ได้ ในการทํากิจกรรม
วันนี ้ และสิง่ ที่ต้องการรู้เพิ่มเติม ลงในกระดาษโปสเตอร์
ตรวจสอบ ในการพบกลุม่ ครัง้ ต่อไปจึงกําหนดให้ คณาจารย์ไปคิดว่าหาก
ความสนใจ คณาจารย์ต้องการจะจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกให้ กบั นักศึกษา คณาจารย์
ของ
จะมีรูปแบบใดที่จะนํามาใช้ สําหรับการจัดการเรี ยนรู้
คณาจารย์
การ
1. ผู้วิจยั สร้ างกลุม่ line เพื่อติดตาม พูดคุย ส่งเสริม ให้ กําลังใจ
ติดตามผล 2. ผู้วิจยั หาแหล่งข้ อมูลวิธีการสอน ตัวอย่างวิจยั และส่งข้ อมูล
ไปให้ คณาจารย์ทกุ คนได้ นําไปใช้
3. สังเกตว่าคณาจารย์สนใจทํากิจกรรมที่มอบหมายให้ หรื อไม่
กิจกรรมครัง้ ที่ 2 กิจกรรมให้ ความรู้เพื่อการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
พฤติกรรม
ความรู้
กิจกรรมที่ 1 What's Active Learning?
การเรี ยนรู้
1. ผู้วิจยั ให้ คณาจารย์ทบทวนคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัย
ด้ านการรู้คดิ
เทคโนโลยีภาคใต้ ที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ในครัง้ ที่แล้ ว (ทบทวน ความรู้)
ของ
2. ผู้วิจยั นําเสนอแนวคิด (แสวงหาความรู้)
Benjamin
- หลักการ/แนวคิดการเรี ยนรู้แบบ Active Learning
B.Bloom
- ทักษะการเรี ยนรู้สําหรับ Active Learning
- การออกแบบการสอน Active Learning
(1971: 271)
ความเข้ าใจ กิจกรรมที่ 2 How to encourage Active Learning?
1. ให้ คณาจารย์แบ่งกลุม่ ตามสาขาวิชา โดยวิทยากรตังคํ
้ าถาม
คณาจารย์ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ มีการพูดคุยซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
(สรุป จัดระเบียบความรู้)
3. ผู้วิจยั และคณาจารย์ชว่ ยกันสรุปแนวทางคณาจารย์ที่จะนํา
Active Learning ไปใช้ ลงในกระดาษโปสเตอร์
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แนวคิด
ขันตอน
้
วิธีดําเนินการ
กิจกรรมครัง้ ที่ 2 กิจกรรมให้ ความรู้เพื่อการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
พฤติกรรม
การนําไปใช้ 1. ผู้วิจยั ให้ คณาจารย์ฝึกออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
การเรี ยนรู้
ในรายวิชาของตนเอง โดยนําความรู้ที่ได้ ในวันนี ้มาใช้
ด้ านการรู้คดิ ตรวจสอบ 1. ผู้วิจยั ให้ คณาจารย์พดู ถึงภาพที่คณาจารย์ตงใจจะจั
ั้
ดการเรี ยนรู้
ของ
ความสนใจ
แบบ Active learning ในภาคการศึกษาต่อไป พร้ อมทัง้
Benjamin
ของ
คาดว่าอะไรจะเป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
B.Bloom
เชิงรุก โดยวิทยากรให้ การเสริมแรงทางบวกโดยการใช้ คําพูด
คณาจารย์
(1971: 271)
ชื่นชม ให้ กําลังใจแก่คณาจารย์เป็ นระยะ
2. กําหนดให้ คณาจารย์ออกแบบและทําเป็ นร่างแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป และนํา มคอ.3 มา เสนอ
ในครัง้ ต่อไป
การติดตาม 1. สังเกตว่าคณาจารย์สนใจทํากิจกรรมที่มอบหมายให้ หรื อไม่
ผล
2. ให้ ข้อมูลย้ อนกลับในเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอน ใน
มคอ.3 ที่คณาจารย์สง่ มาขอข้ อเสนอแนะ
กิจกรรมครัง้ ที่ 3 นําความรู้ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่ใช้ - การฝึ ก
กิจกรรมที่ 1 Active Learning Workshop.
แนวคิด
ปฏิบตั ิ
1. ผู้วิจยั ให้ คณาจารย์นําเสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกที่
พัฒนาทักษะ
คณาจารย์ได้ วางแผนไว้
การจัดการ
2. จําลองสถานการณ์ให้ คณาจารย์แต่ละคนทดลองจัดการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้
โดยการให้ เพื่อนคณาจารย์ในกลุม่ เป็ นนักศึกษา
3. ผู้วิจยั และเพื่อนคณาจารย์ในกลุม่ ร่วมกันให้ ข้อมูลย้ อนกลับ
เชิงรุก
5. แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแบบทดสอบปรนัยเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของคณาจารย์ที่เข้ า
ร่ วมโปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ผ้ มู ีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก มีลกั ษณะข้ อ
คําถามแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ถูกหรื อผิดหน้ าข้ อความ จํานวน 10 ข้ อ ใช้ หลักการสร้ าง
แบบสอบถามตามแนวคิ ด การจัด ระบบความรู้ ตามจุ ด มุ่ง หมายการศึ ก ษาของบลูม (Bloom's
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taxonomy) ด้ านการรู้คิด (Cognitive Domain) ที่ประกอบไปด้ วย 6 ระดับ คือความรู้ ความเข้ าใจ การ
นําไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กําหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อวัดความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์ที่
เข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ผ้ มู ีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
(2) กําหนดเนื ้อหาที่ต้องการวัด และกําหนดผังการสร้ างข้ อสอบเพื่อแสดงนํ ้าหนักเนื ้อห
ที่ต้องการวัดลงในตารางวิเคราะห์โครงสร้ างของแบบทดสอบความความรู้เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
(3) กําหนดชนิดรู ปแบบของแบบทดสอบ เป็ นแบบเลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ ถูกหรื อผิด
หน้ าข้ อความ เกณฑ์การให้ คะแนน ตอบถูกต้ องจะได้ 1 คะแนน ตอบผิดจะได้ 0 คะแนน
(4) การสร้ างข้ อคําถาม จํานวน 15 ข้ อ
(5) เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) และตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
(6) พิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคําถามโดยวิเคราะห์ หาค่าดัชนี ความสอดคล้ อง
(Index of Item-objective Congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อที่มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ปรากฏ
ว่าทุกข้ อที่สร้ างมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60 - 1.00
เกณฑ์ การให้ คะแนนเพื่อหาค่าค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective
Congruence: IOC) ของผู้เชี่ยวชาญกําหนดเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
+1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม
0 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสม
การคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ใช้
สูตรของ Rovinelle; & Hambleton. 1977 อ้ างอิงจาก ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543: 248ุ ภาพ คือ มีคา่ ไม่น้อยกว่า 0.5 ส่วนข้ อที่ได้ คา่ ตํ่
249) สําหรับค่าดัชนีความสอดคล้ องที่ยอมรับได้ วา่ มีคณ
กว่า 0.5 จะพิจารณาปรับปรุงเป็ นรายข้ อ
(7) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ ได้ ข้อคําถาม 10 ข้ อ
ตัวอย่าง แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
...............การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
...............การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกมีเทคนิคการสอนที่เฉพาะเจาะจง
...............การประเมินที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการเรี ยนรู้คือการประเมินตามสภาพจริง
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6. แบบสอบถามวัดเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแบบสอบถามเพื่ อ วัด เจตคติต่อการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ว่า เป็ นสิ่ง ที่ ดี เ พี ย งใด มี
ประโยชน์ เ พี ย งใด มี ค วามชอบเพี ย งใด และมี ค วามพร้ อมที่ จ ะจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก เพี ย งใด
แบบสอบถามมีรูปแบบมาตราวัดประเมินค่าแบบลิเคอร์ ต (Likert's scale) ใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ
จํานวน 15 ข้ อ
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กําหนดจุดมุง่ หมาย เพื่อวัดเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของคณาจารย์ที่เข้ าร่วม
โปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ผ้ มู ีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
(2) กํ า หนดโครงสร้ างองค์ ป ระกอบที่ ต้ อ งการวัด โดยใช้ ห ลัก การพัฒ นาเจตคติ ข อง
แมคไกวร์ (McGuire. 1985) 5 ด้ าน คือ ความตังใจ
้ (Attention) ความเข้ าใจ (Comprehension) การ
ยอมรับ (Yielding) การเก็บจํา (Retention) และการกระทํา (Action)
(3) สร้ างข้ อคําถามให้ ครอบคลุมโครงสร้ างที่จะวัด โดยกําหนดแบบสอบถามเป็ นรูปแบบ
มาตรประเมินค่า โดยใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ และกําหนดคะแนนในแต่ละระดับมาตราประเมินค่า
ของข้ อความวัดเจตคติ
มาตราวัดประเมินค่าแบบลิเคอร์ ต (Likert's scale) ใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
ให้ คะแนนเท่ากับ 5
เห็นด้ วย
ให้ คะแนนเท่ากับ 4
ไม่แน่ใจ
ให้ คะแนนเท่ากับ 3
ไม่เห็นด้ วย
ให้ คะแนนเท่ากับ 2
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ให้ คะแนนเท่ากับ 1
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ใช้ เกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้ วย
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 2.50-3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 1.00-1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
(4) เสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) และตรวจสอบ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้
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(5) พิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคําถามโดยวิเคราะห์ หาค่าดัชนี ความสอดคล้ อง
(Index of Item-objective Congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อที่มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ปรากฏ
ว่าทุกข้ อที่สร้ างมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60 - 1.00
เกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อหาค่าค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective
Congruence: IOC) ของผู้เชี่ยวชาญกําหนดเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
+1 หมายถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม
0 หมายถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสม
การคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective Congruence: IOC)
ใช้ สตู รของ Rovinelle; & Hambleton. 1977 อ้ างอิงจาก ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543:
248-249) สําหรับค่าดัชนีความสอดคล้ องที่ยอมรับได้ ว่ามีคณ
ุ ภาพ คือ มีคา่ ไม่น้อยกว่า 0.5 ส่วนข้ อที่
ได้ คา่ ตํ่ากว่า 0.5 จะพิจารณาปรับปรุงเป็ นรายข้ อ
(6) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
(7) ทดลองใช้ แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ กับคณาจารย์ที่
ไม่ใ ช่ก ลุ่ม ตัว อย่า ง จํ า นวน 30
คน และหาค่า ความเชื่ อมั่น แบบความสอดคล้ อ งภายในของ
แบบสอบถาม ได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha reliability coefficient) มีคา่ เท่ากับ 0.75
ตัวอย่าง แบบสอบถามวัดเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ระดับความคิดเห็น
ข้ อความ

ข้ า พเจ้ า ตัง้ ใจที่ จ ะจัด การเรี ย นรู้ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กบั นักศึกษามากที่สดุ
ข้ าพเจ้ ารู้ สกึ ท้ อถอยเมื่อเห็นนักศึกษาไม่
เข้ าใจเนื ้อหาที่สอน
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อผู้เรี ยน

เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ไม่เห็น
ด้ วย

ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง
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7. แบบประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแบบประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก ซึง่ ประเมินทักษะ 3 ด้ าน คือ ทักษะด้ าน
การเขียนแผนการเรี ยนรู้ ด้ านการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และด้ านการประเมินผลการ
จัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก แบบประเมินมีรูปแบบมาตราวัดประเมินค่าแบบลิเคอร์ ต (Likert's scale) ใช้
มาตรประเมินค่า 5 ระดับ จํานวน 12 ข้ อ
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กําหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อวัดทักษะการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์ที่เข้ าร่ วม
โปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ผ้ มู ีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
(2) กําหนดโครงสร้ างองค์ประกอบที่ต้องการวัด ซึง่ ประเมิน 3 ด้ าน คือ ความสามารถ
ด้ านการเขียนแผนการเรี ยนรู้ ด้ านการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก และด้ านการประเมินผลการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
(3) สร้ างข้ อคําถามให้ ครอบคลุมโครงสร้ างที่จะวัด โดยใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ
ได้ แก่
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมมากที่สดุ ให้ คะแนนเท่ากับ 5
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมมาก
ให้ คะแนนเท่ากับ 4
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมปานกลาง
ให้ คะแนนเท่ากับ 3
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมน้ อย
ให้ คะแนนเท่ากับ 2
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมน้ อยมาก
ให้ คะแนนเท่ากับ 1
ซึง่ เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 4.50-5.00 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมมากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 3.50-4.49 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 2.50-3.49 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 1.50-2.49 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมน้ อย
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 1.00-1.49 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมน้ อยมาก
(4) นําแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงตามเนื ้อหา (Content Validity)
และความตรงเชิงโครงสร้ าง ประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุกโดยวิเคราะห์หา
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective Congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อที่มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ปรากฏว่าทุกข้ อที่สร้ างมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60 - 1.00
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เกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อหาค่าค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective
Congruence: IOC) ของผู้เชี่ยวชาญกําหนดเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
+1 หมายถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม
0 หมายถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสม
การคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective Congruence: IOC)
ใช้ สตู รของ Rovinelle; & Hambleton. 1977 อ้ างอิงจาก ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543:
248-249) สําหรับค่าดัชนีความสอดคล้ องที่ยอมรับได้ ว่ามีคณ
ุ ภาพ คือ มีคา่ ไม่น้อยกว่า 0.5 ส่วนข้ อที่
ได้ คา่ ตํ่ากว่า 0.5 จะพิจารณาปรับปรุงเป็ นรายข้ อ
(5) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
ตัวอย่าง แบบประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู้
รายการที่ประเมิน
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
- มีการระบุผลการเรี ยนรู้รายวิชาไว้ อย่างชัดเจน
- เขียนได้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
- องค์ประกอบการเขียนแผนจัดการเรี ยนรู้ครบถ้ วน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมกําหนดกิจกรรมเรี ยนรู้
- กิจกรรมมุง่ พัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ ง
- กิจกรรมที่ใช้ มีความหลากหลาย
- เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้
- มีกิจกรรมให้ นกั ศึกษาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันเสมอ
การกําหนดเกณฑ์วดั และประเมินผลการเรี ยนรู้เชิงรุก
- เน้ นการวัดประเมินตามสภาพจริ ง
- ประเด็นและเกณฑ์ประเมินสามารถสะท้ อนทักษะการคิดขันสู
้ ง

ระดับการปฏิบตั ิ
5

4

3

2

1
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8. ข้ อคําถามในการประชุมกลุม่
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแนวคําถามแบบการประชุมกลุม่ เพื่อกระตุ้นให้ คณาจารย์ร่วมคิด อภิปรายในการทํา
กิจกรรมเพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ดแบบมีโครงสร้ าง
โดยมีจํานวนข้ อคําถามหลักในการทํากิจกรรมแต่ละครัง้ 7-10 ข้ อคําถาม
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กําหนดประเด็น โดยประเด็นในการประชุมกลุ่มที่ต้องการรวบรวมข้ อมูล เพื่อให้ ได้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก คือ แนวคิดทฤษฎีของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ขันตอนการ
้
จัดการเรี ย นรู้ ของรู ป แบบ และผลการเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษาที่ ได้ จ ากการเรี ย นรู้ ตามรู ปแบบ โดยให้
คณาจารย์ ผ้ ูเข้ าร่ วมกิ จกรรมได้ เชื่ อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีของการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก กํ าหนด
้
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กําหนดขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ของรูปแบบว่าจะมีกี่ขนตอน
ั้
แต่ละขันตอนมี
กระบวนการอย่างไร และกํ าหนดผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาที่ได้ จากการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบ รวมถึง
แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก วิธีการสอนที่เหมาะกับการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก การวัด
และประเมินผลที่เหมาะกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก ซึง่ เป็ นความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้
แต่ละรายวิชาที่ระบุวา่ นักศึกษาจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไร
(2) ตังข้
้ อคําถามให้ ครอบคลุมประเด็น
(3) เสนอผู้ เชี่ ย วชาญพิ จ ารณาการใช้ ภาษาและตรวจสอบความตรงตามเนื อ้ หา
(Content Validity)
(4) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
ตัวอย่าง ประเด็นคําถามในการประชุมกลุม่
หัวข้ อที่ 1 รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้คืออะไร
หัวข้ อที่ 2 รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้มีองค์ประกอบใดบ้ าง
หัวข้ อที่ 3 การเรี ยนรู้เชิงรุกหมายความว่าอย่างไร
หัวข้ อที่ 4 การเรี ยนรู้เชิงรุกมีทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดอย่างไร
หัวข้ อที่ 5 หลักการของรูปแบบการเรี ยนรู้เชิงรุกของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ควรเป็ นอย่างไร
หัวข้ อที่ 6 รูปแบบการเรี ยนรู้เชิงรุกของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ควรมีวตั ถุประสงค์
เพื่ออะไร
หัวข้ อที่ 7 ขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุกควรมีอะไรบ้ าง
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หัวข้ อที่ 8 แต่ละขันตอนในการจั
้
ดการเรี ยนรู้ใช้ แนวคิดใด
หัวข้ อที่ 9 เมื่อจัดการเรี ยนรู้ตามขันตอนของรู
้
ปแบบการเรี ยนรู้เชิงรุกแล้ ว คาดหวังให้
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็ นอย่างไร
หัวข้ อที่ 10 พฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ประกอบด้ วยพฤติกรรมอะไรบ้ าง
9. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู้เชิงรุก
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ว่าการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมี
ประโยชน์ เพี ยงใด มีความชอบเพียงใด แบบสอบถามมีรูปแบบมาตราวัดประเมินค่าแบบลิเคอร์ ต
(Likert's scale) ใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ จํานวน 20 ข้ อ
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กําหนดจุดมุง่ หมาย เพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู้เชิงรุก
(2) กําหนดโครงสร้ างองค์ประกอบที่ต้องการวัด
(3) สร้ างข้ อคําถามให้ ครอบคลุมโครงสร้ างที่จะวัด โดยใช้ มาตรประเมินค่า 5 ระดับ
ได้ แก่ จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมมากที่สดุ
ให้ คะแนนเท่ากับ 5
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมมาก
ให้ คะแนนเท่ากับ 4
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมปานกลาง
ให้ คะแนนเท่ากับ 3
ให้ คะแนนเท่ากับ 2
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมน้ อย
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมน้ อยมาก
ให้ คะแนนเท่ากับ 1
ซึง่ เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 4.50-5.00 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมมากที่สดุ
้ 3.50-4.49 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 2.50-3.49 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 1.50-2.49 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมน้ อย
คะแนนเฉลี่ยตังแต่
้ 1.00-1.49 หมายถึง จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้ เหมาะสมน้ อยมาก
(4) นําแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความตรงตามเนื ้อหา (Content Validity)
และความตรงเชิงโครงสร้ าง ประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กโดยวิเคราะห์หา
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ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective Congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อที่มีค่า
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 ปรากฏว่าทุกข้ อที่สร้ างมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60 - 1.00
เกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อหาค่าค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective
Congruence: IOC) ของผู้เชี่ยวชาญกําหนดเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
+1 หมายถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสม
0 หมายถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าไม่แน่ใจ
-1 หมายถึง
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสม
การคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-objective Congruence: IOC)
ใช้ สตู รของ Rovinelle; & Hambleton. 1977 อ้ างอิงจาก ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2543:
ุ ภาพ คือ มีคา่ ไม่น้อยกว่า 0.5 ส่วนข้ อที่
248-249) สําหรับค่าดัชนีความสอดคล้ องที่ยอมรับได้ ว่ามีคณ
ได้ คา่ ตํ่ากว่า 0.5 จะพิจารณาปรับปรุงเป็ นรายข้ อ
(4) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
(5) ทดลองใช้ แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ กบั นักศึกษาที่
คน และหาค่า ความเชื่ อมั่น แบบความสอดคล้ อ งภายในของ
ไม่ใ ช่ก ลุ่ม ตัว อย่า ง จํ า นวน 30
แบบสอบถาม ได้ คา่ สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha reliability coefficient) มีคา่ เท่ากับ 0.72
(6) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงและนําไปใช้
ตัวอย่าง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก

รายการประเมิน
1. กิจกรรมการเรี ยนรู้มีความหลากหลาย ไม่เน้ น
การฟั งบรรยายเพียงอย่างเดียว
2. นักศึกษาสนุกกับการทํากิจกรรมในห้ องเรี ยนที่
คณาจารย์ใช้ ในการเรี ยนการสอน
3. การได้ ทํ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มากขึ น้ ทํ า ให้
นักศึกษากล้ าคิด กล้ าพูด กล้ าแสดงออกมากขึ ้น

ดีมาก

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
ดี
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สดุ
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10. แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นแบบประเมินพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ของนักศึกษาว่ามีจํานวน
นักศึกษามากน้ อยเพียงใดที่แสดงพฤติกรรม โดยผู้วิจยั และคณาจารย์ผ้ ชู ่วยเป็ นผู้สงั เกตและประเมิน
การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กําหนดพฤติกรรมที่จะสร้ างแบบประเมิน เป็ น 4 พฤติกรรม คือ การซักถาม การตอบ
คําถาม การร่ วมอภิปราย การมีปฏิสมั พันธ์ กับเพื่อนและคณาจารย์ ในชัน้ เรี ยน โดยใช้ แบบประเมิน
มาตรประเมินค่า 3 ระดับ ได้ แก่
ดี
ให้ คะแนนเท่ากับ 2
พอใช้
ให้ คะแนนเท่ากับ 1
ไม่ทําเลย/ไม่ชดั เจน ให้ คะแนนเท่ากับ 0
ซึง่ เกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
คะแนนประเมินตังแต่
้ 6 - 8 หมายถึง มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ดี
ผ่านเกณฑ์ตงแต่
ั ้ 75% ถึง 100%
คะแนนประเมินตังแต่
้ 3 - 5 หมายถึง มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้พอใช้
ผ่านเกณฑ์มากกว่า 25% แต่ไม่เกิน 75%
คะแนนประเมินตังแต่
้ 0 - 2 หมายถึง ไม่มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้/ไม่ชดั เจน
ผ่านเกณฑ์ไม่เกิน 25%
(3) นําแบบประเมินเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
(4) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
(5) ทดลองใช้ แบบประเมินเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม โดยผู้วิจยั และคณาจารย์ผ้ ชู ่วย
เป็ นผู้สงั เกตและประเมินการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา การเข้ าสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษา จํานวน 1 ครัง้ พบว่า ผู้วิจยั และคณาจารย์ผ้ ชู ่วยสังเกตไปในทางเดียวกัน
(6) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงและนําไปใช้
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ตัวอย่าง แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก

ชื่อ-สกุลนักศึกษา

การร่วม
อภิปราย

การซักถาม
2

1

0

2

1

การตอบ
คําถาม
0

2

1

การมี
ปฏิสมั พันธ์
0

2

1

คะแนนรวม
0

11. เกณฑ์การให้ คะแนนผลงาน
ลักษณะเครื่องมือ
เป็ นเกณฑ์ ระดับความสามารถในการคิดขันสู
้ งที่คณาจารย์ให้ จากผลงานของนักศึกษา
โดยใช้ การให้ คะแนนแบบรู บริ ค (Rubric) ซึง่ เป็ นวิธีการให้ คะแนนที่ใช้ หลักการของมาตรประมาณค่า
ร่ วมกับการพรรณนาคุณภาพ กล่าวคือ แทนที่จะให้ คะแนน 3 2 1 ก็เพิ่มข้ อมูลรายละเอียดว่าคะแนนที่
ได้ ลดหลัน่ ลงไปมีความแตกต่างกันอย่างไร
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
(1) กําหนดประเด็นที่จะประเมินจากผลงานของนักศึกษา คือ การคิดขันสู
้ ง
(2) กําหนดมาตรประเมินค่า 5 ระดับ และเกณฑ์การประเมินดังต่อไปนี ้
4 คะแนน หมายถึง ดีมาก ผลงานแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการรวบรวม
ข้ อมูลความรู้ ความเข้ าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ เพื่อ
นํามาสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ขึ ้น
3 คะแนน หมายถึง ดี ผลงานแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการรวบรวมข้ อมูล
ความรู้ ความเข้ าใจ และการประยุกต์ใช้ มาแก้ ปัญหาหรื อ
พัฒนางานอย่างลึกซึ ้ง
2 คะแนน หมายถึง พอใช้ ผลงานแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการนําความรู้
ความเข้ าใจมาปรับใช้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ดี
1 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง ผลงานแสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจในความรู้ที่ได้ เรี ยน
0 คะแนน หมายถึง ไม่ดี ผลงานไม่แสดงถึงความรู้ที่ได้ เรี ยน
(3) นําเกณฑ์การให้ คะแนนเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
(4) ดําเนินการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อเสนอแนะ
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(5) ทดลองใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม โดยให้ คณาจารย์ ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 2 คน ทดลองให้ คะแนนผลงานนักศึกษา 1 ชิ ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด พบว่า
คณาจารย์ให้ คะแนนไปในทางเดียวกัน
(6) นําเกณฑ์การให้ คะแนนมาปรับปรุงและนําไปใช้

วิธีการดําเนินการวิจัย
การดําเนินงานวิจยั มี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสําหรับ
คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ ระยะที่ 2 การนํารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไปทดลอง
ใช้ มีรายละเอียดขันตอนดั
้
งนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ กสําหรั บคณาจารย์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ แบ่งเป็ น 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เตรียมการ
1.1 ผู้วิจยั ลงพื ้นที่วิจยั พบกลุ่มตัวอย่างเพื่อสร้ างความคุ้นเคย ทําความรู้ จกั กับผู้บริ หาร
และคณาจารย์ผ้ สู อน
1.2 ศึกษาบริ บท ปรัชญา นโยบายการจัดการเรี ยนรู้ ของสถาบัน สภาพปั จจุบนั ในการ
จัดการเรี ย นรู้ ปั ญ หาและอุปสรรคในการจัดการเรี ย นรู้ โดยการวิเคราะห์ เ อกสารจากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิชาและสถาบัน ศึกษาวิธีการจัดการเรี ยนรู้ วิธีการประเมินผลการ
เรี ยนรู้ ที่ คณาจารย์ ใช้ โดยการวิเคราะห์ จากเอกสาร มคอ.3 และศึกษาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
ปั ญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ของคณาจารย์โดยการวิเคราะห์จากเอกสาร มคอ.
5 ในแต่ละรายวิชาที่จดั การเรี ยนรู้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์
เอกสาร
1.3 ศึกษาเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต นโยบายการส่งเสริ มคณาจารย์ ในการจัดการ
เรี ยนรู้ จากผู้บริ หาร โดยใช้ เทคนิคการสัมภาษณ์ แบบเป็ นทางการ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล คือ แนวคําถามสัมภาษณ์
1.4 ศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนรู้ ที่คณาจารย์ ใช้ อยู่ในปั จจุบนั ปั ญหาในการจัดการ
เรี ยนรู้ ความต้ องการในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามสภาพการจัดการเรี ยนรู้ และแบบสัมภาษณ์
1.5 ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห์ สภาพการจัดการเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั ต่อผู้บริ หาร และ
นําเสนอการวิจัยและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กต่อผู้บริ หาร ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจัย
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รวมถึงผลที่คณาจารย์และสถาบันจะได้ รับจากการวิจยั จากนันจึ
้ งประชาสัมพันธ์ ให้ คณาจารย์ได้ ร้ ู จกั
การเรี ยนรู้เชิงรุก และเชิญชวนคณาจารย์มาร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของสถาบัน
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ พัฒนาคณาจารย์
2.1 ทําการคัดเลือกคณาจารย์ผ้ ูร่วมสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกว่า (1) ต้ องเป็ นคณาจารย์ที่สมัครใจและให้ ความร่ วมมือเข้ าร่ วมพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้เชิงรุก (2) ต้ องเป็ นตัวแทนคณาจารย์จาก 8 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1-2 คน
2.2 ผู้วิจัยประเมินคณาจารย์ ก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ (Pre-Test) โดย
ประเมิน 3 ด้ าน คือ (1) ความรู้ความเข้ าใจเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก (2) เจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุก และ (3) ทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
2.3 ผู้วิจยั นัดประชุมกลุม่ คณาจารย์ที่สมัครใจเข้ าร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิง
รุกเพื่อชี ้แจงทําความเข้ าใจในการวิจยั กําหนดข้ อตกลงร่ วมกันในการดําเนินการวิจยั และจัดโปรแกรม
พัฒนาคณาจารย์ โดยการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก เป็ นการอบรมเพื่อที่จะให้
คณาจารย์มีพืน้ ฐานความรู้ ในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก รวมถึงการพัฒนาเจตคติต่อการจัดการ
เรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์ ซึ่งโปรแกรมที่จดั ใช้ แนวคิดทฤษฎี 2 แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับความรู้
เจตคติ พฤติกรรม (KAP Model) ที่กล่าวว่าหากบุคคลมีความรู้ และมีทศั นคติเจตคติที่ดีตอ่ แนวทาง
ดังกล่าวจะทําให้ เขาปฏิบตั ิพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ และ หลักแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle) ที่
กล่าวว่า ความรู้สกึ ความรู้คดิ และพฤติกรรม มีผลซึง่ กันและกัน โดยดําเนินกิจกรรมจํานวน 3 ครัง้ โดย
แต่ละครัง้ ใช้ เวลา 2-2.30 ชัว่ โมง แล้ วเว้ นระยะติดตาม 1-2 สัปดาห์ ครัง้ ที่ 1 เพื่อพัฒนาเจตคติตอ่ การ
จัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์ ครัง้ ที่ 2 เพื่อให้ ความรู้ ในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ครัง้ ที่ 3 เพื่อ
ฝึ กทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
2.4 ผู้วิจัยประเมินคณาจารย์หลังเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ (Post-Test) โดย
ประเมิน 3 ด้ าน คือ (1) ความรู้ความเข้ าใจเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก (2) เจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุก และ (3) ทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ขัน้ ที่ 3 สร้ างรปแบบ
การจัดการเรียนร้ ูเชิงรุ ก
ู
3.1 จัดประชุมระดมสมอง (Brainstorming) 3 ครัง้ ประกอบด้ วยผู้วิจยั และคณาจารย์ 14
คน เพื่อร่ วมกันสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก โดยมีประเด็นเพื่อให้ ได้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุ ก คือ แนวคิดทฤษฎีของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบ
และผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาที่ได้ จากการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบ โดยให้ เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีของ
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กําหนดขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ของรูปแบบว่าจะมีกี่
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ขันตอน
้
แต่ละขันตอนมี
้
กระบวนการอย่างไร และกําหนดผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่ได้ จากการเรี ยนรู้
ตามรู ปแบบ รวมถึงแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก วิธีการสอนที่เหมาะกับการจัดการ
เรี ยนรู้ เชิงรุ ก การวัดและประเมินผลที่เหมาะกับการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ซึ่งเป็ นความคาดหวังผลที่จะ
เกิดขึ ้นจากการเรี ยนรู้แต่ละรายวิชาที่ระบุวา่ นักศึกษาจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างไร เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ คําถามในการประชุมกลุ่ม บันทึกการประชุม โดยเทคนิคการระดมสมอง
(Brainstorming) มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) ขันสร้
้ างความคิด ให้ คณาจารย์ แต่ละคนสร้ างความคิดของตัวเองอย่างเงียบๆ
ตามประเด็นที่กําหนดไว้ และบันทึกลงในกระดาษ
2) ขันเสนอความคิ
้
ดเห็น ให้ คณาจารย์เสนอความคิดเห็นของตนเอง บันทึกความคิด
ลงบนกระดาษและติดให้ ทกุ คนเห็น ให้ บนั ทึกทุกความคิดที่เสนอโดยยังไม่อภิปราย
3) ขันทํ
้ าความกระจ่าง ให้ คณาจารย์พิจารณาในกระดานไปพร้ อมๆ กันว่าเข้ าใจ
ความคิดที่เขียนไว้ หรื อไม่หากไม่เข้ าใจ ควรขอให้ เจ้ าของความคิดอธิบายสันๆ
้ และปรับปรุ งข้ อความให้
ชัดเจนมากขึ ้น แต่ไม่อภิปรายหรื อวิจารณ์ความคิดเห็น
4) ขันประเมิ
้
น ตรวจสอบความซํ ้าซ้ อนหรื อความเห็นที่ไม่ตรงกับประเด็นที่กําหนดไว้
เพื่อตัดความเห็นที่ไม่ตรงประเด็นหรื อไม่สามารถนําไปปฎิบตั ิได้ ออกไป จัดหมวดหมู่ความคิดด้ วยการ
อภิปรายเพื่อหาความคิดเห็นเอกฉันท์
3.2 นําบันทึกการประชุมกลุ่มมาวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และสรุปเป็ นร่ าง
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ขัน้ ที่ 4 ตรวจสอบความเหมาะสมของรปแบบ
การจัดการเรี ยนร้ ูเชิงรุ ก
ู
4.1 นํ า ร่ า งรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ที่ ไ ด้ จ ากการประชุม ระดมสมอง ไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการ
สอน ด้ านการวัดและประเมินผล ด้ านการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก และมีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้
ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 3 คน ประเมินความสอดคล้ องของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุกโดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Consistency: IOC) และปรับปรุงรูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ
4.2 นํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กไปตรวจสอบกระบวนการกับนักศึกษา จํานวน 3
คน ใช้ เวลา 1 คาบ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้และเวลาที่ใช้ ในการทํา
กิจกรรมกลุม่
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4.3 หลังปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก นํารู ปแบบไปทดสอบประสิทธิภาพกับ
นักศึกษา จํานวน 10 คน ใช้ เวลา 3 คาบ โดยทดสอบประสิทธิภาพด้ านกระบวนการ (Process
Efficacy) จากคะแนนระหว่างเรี ยน และทดสอบประสิทธิภาพด้ านผลผลิต (Product Efficacy) จาก
คะแนนหลังเรี ยน หลังจัดการเรี ยนรู้ จึงสัมภาษณ์นกั ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตระหว่าง
จัดการเรี ยนรู้วา่ มีปัญหาและอุปสรรคใด เพื่อนําปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ระยะที่ 2 การนํารปแบบการจั
ดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ กไปทดลองใช้
ู
เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) ที่ทําการศึกษาจากการจัดการ
เรี ยนการสอนสภาพจริ งในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559 เป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์ ใช้ แบบ
แผนการทดลองที่ ไม่มีการสุ่มมีกลุ่มควบคุม และมีการเก็บข้ อมูลก่อนและหลัง (Non-Randomized
Control Pretest-Posttest Design) ดังตาราง
ตารางรูปแบบ Non-Randomized Control Pretest-Post test Design
กลุม่
E
C
เมื่อ

ทดสอบก่อน
T1
T1
E
C
T1
T2

แทน
แทน
แทน
แทน

ทดลอง
X
-

ทดสอบหลัง
T2
T2

กลุม่ ทดลองที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
กลุม่ ควบคุมที่จดั การเรี ยนรู้โดยวิธีการปกติที่ใช้ อยู่
การเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกในคาบที่ 1
การเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกในคาบที่ 15

มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานวิจยั ระยะที่ 2 รายละเอียดดังนี ้
1. แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 14 กลุ่ม จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก และกลุม่ ควบคุม 14 กลุม่ จัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบปกติ โดยจับคูจ่ ากรายวิชา
ที่คณาจารย์ผ้ ูสอนและนักศึกษามีคุณลักษณะใกล้ เคียงกัน คือ อยู่ชนั ้ ปี เดียวกัน สาขาวิชาเดียวกัน
จํานวนนักศึกษามีความใกล้ เคียงกัน จากนันทํ
้ าการแยกแต่ละคูเ่ ข้ ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และ
เนื่องจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของนักศึกษาแต่ละคนไม่เท่ากันผู้วิจยั จึงใช้ เทคนิคทางสถิติเข้ ามา
ช่วยควบคุมตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาโดยการนําพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในคาบแรกมา
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วิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม (Analysis of Covariance) เพื่อให้ ผลการทดลองที่ได้ เป็ นผลจากการ
ทดลองเท่านัน้
2. ประชุมคณาจารย์ที่ร่วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ 14 คน ซึ่งเป็ นคณาจารย์ที่
เป็ นกลุ่ม ทดลองที่ จ ะนํ า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ไปใช้ โดยกํ า ชับ ไม่ ใ ห้ ค ณาจารย์ บ อกให้
้
นักศึกษาทราบว่าเป้าหมายในการสังเกตพฤติกรรมคืออะไร และกําชับให้ คณาจารย์ม่งุ มัน่ ตังใจในการ
สอนตามขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุ กเพื่อที่จะศึกษาว่าขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ที่ร่วมกันพัฒนาขึ ้น
ได้ ผลอย่างไร แต่ทําการปิ ดบังเหตุผลที่แท้ จริงว่าต้ องการเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมเนื่องจากต้ องการ
ลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวผู้สอนที่อาจคาดหวังผลจากการทดลอง
3. ประชุมคณาจารย์กลุ่มควบคุม 14 คน เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการทดลองแต่ทําการ
ปิ ดบังเหตุผลที่แท้ จริ งโดยชี ้แจงว่าต้ องการศึกษาพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมของนักศึกษา สาเหตุที่ไม่บอก
ว่าต้ องการเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ทดลองเนื่องจากต้ องการลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดจากตัวผู้สอน
ที่ ตงใจทํ
ั ้ าให้ ผลการทดลองแตกต่างออกไป ทํ าความเข้ าใจเมื่อผู้วิจัยและคณาจารย์ ผ้ ูช่วยเข้ าร่ วม
สังเกตการสอนเพื่อเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการมีสว่ นร่ วมของนักศึกษา โดยกําชับไม่ให้ คณาจารย์บอกให้
้
นักศึกษาทราบว่าเป้าหมายในการสังเกตพฤติกรรมคืออะไรและให้ คณาจารย์ม่งุ มัน่ ตังใจในการสอน
ตามวิธีการสอนตามปกติเพื่อที่จะศึกษาว่าผลการทดลองเป็ นอย่างไร
4. ให้ ค ณาจารย์ เ ขี ย นแผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยคณาจารย์ ก ลุ่ม ควบคุม เขี ย น
แผนการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบปกติของ มคอ.3 สําหรับคณาจารย์กลุม่ ทดลองเขียนแผนการจัดการ
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุกที่พฒ
ั นาขึ ้น
เรี ยนรู้เพิ่มเติมจาก มคอ.3 ตามขันตอนการจั
ตัวอย่าง แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก
ครัง้
ที่

หัวข้ อ/
เนื ้อหาที่
สอน

-

-

ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ขันที
้ ่ 1 คณาจารย์เตรี ยมความพร้ อม
1.1 วิเคราะห์เนื ้อหา
1.2 ออกแบบกิจกรรม
1.3 เขียนแผน
1.4 วิเคราะห์ตนเอง เช่น ฝึ กทักษะการตังคํ
้ าถามตาม
ระดับขันของบลู
้
มเพิ่มเติม

เวลา
(นาที)

รายละเอียด
ขันตอนการ
้
จัดการเรี ยนรู้

สื่อ
การ
เรี ยนรู้

-

-

-
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ครัง้
ที่
1

หัวข้ อ/
เนื ้อหาที่
สอน

ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุก

เวลา
(นาที)

รายละเอียด
ขันตอนการ
้
จัดการเรี ยนรู้

สื่อ
การ
เรี ยนรู้

ขันที
้ ่ 2 ให้ กบั นักศึกษาทราบทิศทางในการเรี ยน
2.1 สํารวจเจตคติของนักศึกษา
2.2 บอกข้ อตกลงในการทํากิจกรรม
2.3 สร้ าง/ส่งเสริ มเจตคติทางบวกให้ นกั ศึกษา
ขันที
้ ่ 3 นักศึกษาเรี ยนรู้โดยการลงมือปฏิบตั ิ
3.1 ทบทวนความรู้เดิม
3.2 นําเสนอเนื ้อหาผ่านสื่อ
3.3 ให้ นกั ศึกษาลงมือปฏิบตั ิ
3.4 กระตุ้นผู้เรี ยนทางอ้ อม
3.5 ให้ นกั ศึกษานําเสนอ
ขันที
้ ่ 4 เสริมแรงพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก
4.1 ยอมรับและเห็นคุณค่าในความคิด
4.2 ให้ ข้อมูลย้ อนกลับผลงาน
4.3 ให้ การเสริ มแรงในผลงานและการแสดงออก
ขันที
้ ่ 5 ประเมินผลการเรี ยนรู้รอบด้ าน
5.1 ร่วมสรุปความรู้ที่เรี ยน
5.2 นักศึกษาประเมินตนเอง
5.3 คณาจารย์ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลงาน
5.4 ประเมินการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองรายคาบ

5. ผู้วิจยั ตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู้ของคณาจารย์ทงกลุ
ั ้ ม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง เพื่อ
ดูว่าวิธีการสอนที่คณาจารย์กลุม่ ควบคุมและกลุ่มทดลองใช้ สอนมีความแตกต่างกันจริ ง โดยดูจากการ
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซึ่งพบว่ากลุ่มคณาจารย์ที่จดั การเรี ยนรู้ เชิงรุ กมีการออกแบบกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เน้ นให้ นกั ศึกษาได้ มีส่วนร่ วมในทุกคาบ ส่วนคณาจารย์ที่เป็ นกลุ่มควบคุมพบว่ามีการออกแบบ
ให้ นกั ศึกษาได้ ทํางานกลุม่ บ้ างแต่ไม่ทกุ คาบเรี ยน ยังคงเน้ นการบรรยายเป็ นหลักมากกว่าการให้ ลงมือ
ทํา สําหรับคณาจารย์กลุม่ ทดลองที่จดั การเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
6. ประชุมคณาจารย์ ผ้ ูช่วยผู้วิจัยที่จะร่ วมเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาใน
กรณ๊ ที่นกั ศึกษามีจํานวนมาก เพื่อทําความเข้ าใจแบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุกและให้ มีความ
คิดเห็นไปในทางเดียวกัน
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7. เก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของนักศึกษา (Pre-test) โดยการสังเกตพฤติกรรม
การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนคาบแรก และเก็บข้ อมูลพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษา (Post-test) โดย
การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนคาบสุดท้ าย เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ
แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก
8. เก็บข้ อมูลคะแนนจากผลงานนักศึกษาของนักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก โดย
ให้ คณาจารย์กลุม่ ทดลองได้ เก็บรวบรวมผลงานที่นกั ศึกษาได้ ทําจากการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้เชิงรุก เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือ คะแนนเก็บตามเกณฑ์การให้ คะแนนผลงาน
9. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กโดยการสอบถามใน
คาบสุดท้ ายหลังจากที่ได้ เรี ยนตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมา 15 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ เก็บ
รวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
10. เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักศึกษาระหว่างนักศึกษากลุม่ ที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกกับกลุม่ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ด้วยวิธีปกติ
11. ประชุมกลุ่มเพื่อให้ คณาจารย์ผ้ สู อนกลุ่มทดลองได้ สะท้ อนการนํารู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้เชิงรุกไปใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ ข้ อคําถาม

การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมลู
การตรวจสอบข้ อมลู
ใช้ การตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation) ในการตรวจสอบข้ อมูลทังเชิ
้ งปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ โดยตรวจสอบทังด้
้ านข้ อมูล (Data Triangulation) ด้ านผู้ร่วมวิจยั (Investigator
Triangulation) และด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodological Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช.
2539: 129-130) มีรายละเอียดดังนี ้
1. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) เป็ นการตรวจสอบแหล่งข้ อมูล
ด้ านเวลา โดยตรวจสอบข้ อมูลที่ได้ จากต่างเวลาจะเหมือนกันหรื อไม่ ได้ แก่ เจตคติของคณาจารย์ ระยะ
ก่อนอบรมกับระยะหลังอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักศึกษาก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านผู้ร่วมวิจยั (Investigator Triangulation) เป็ นการตรวจสอบ
ข้ อมูลที่ได้ โดยใช้ ผ้ สู งั เกตหลายคนเพื่อตรวจสอบว่าข้ อมูลที่ได้ เหมือนกันหรื อไม่ ได้ แก่ พฤติกรรมการ
เรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษา ให้ คณาจารย์ผ้ ชู ่วยเป็ นผู้เก็บข้ อมูลตนเองร่วมกับผู้วิจยั
3. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodological Triangulation) เป็ นการ
ตรวจสอบข้ อมูลที่ ได้ รับด้ วยวิ ธี การเก็ บรวบรวมข้ อมูลที่ แตกต่า งกัน ได้ แก่ การเก็ บข้ อมูล จากการ
วิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้ แบบสอบถาม

105
การวิเคราะห์ ข้อมลู
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็ นข้ อมูลเชิงปริมาณและข้ อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี ้
การวิเคราะห์ ข้อมลเชิ
ู งคุณภาพ
ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดย ขัน้ ตอนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพ
แบ่งออกเป็ น 5 ขันตอน
้
(รัตนะ บัวสนต์. 2551, 228-235) ดังนี ้
1. จัดระเบียบข้ อมูล โดยการนําข้ อมูลที่ได้ ทําการเก็บรวบรวมมาระยะเวลาหนึ่งมาแยกตาม
หลักเกณฑ์ที่มาของข้ อมูล เช่น ข้ อมูลที่ได้ จากการประชุมกลุม่ ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และข้ อมูล
ที่ได้ จากการวิเคราะห์เอกสาร
2. กําหนดรหัสของข้ อมูล (Coding) เช่น การศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ ของ
คณาจารย์ รหัสข้ อมูลที่กําหนดคือ การเตรี ยมการสอน การจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ วิธีการจัดการ
เรี ยนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล เป็ นต้ น หลังจากนัน้ จึงให้ ความหมายของคําหลักว่ามีความหมาย
อย่างไร
3. การกําจัดข้ อมูลหรื อสร้ างข้ อสรุ ปชัว่ คราว เป็ นการสรุ ปเชื่อมโยงดัชนีคําหลักเข้ าด้ วยกัน
โดยการเขียนเป็ นประโยคข้ อความที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างคําหลัก เพื่อลดทอนข้ อมูลให้ เหลือ
เฉพาะประเด็นหลักๆ
4. การสร้ างบทสรุ ป เป็ นการเขียนเชื่อมโยงข้ อสรุ ปชัว่ คราวที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้ ว
เข้ าด้ วยกัน จนสุดท้ ายได้ บทสรุปใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กบั บทสรุปย่อยๆ
5. การพิสจู น์ความน่าเชื่อถือ โดยการย้ อนกลับไปพิจารณาวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลว่าเป็ น
ข้ อมูลที่มีคณ
ุ ภาพน่าเชื่อถือหรื อไม่
การวิเคราะห์ ข้อมลูเชิงปริมาณ
1. นําข้ อมูลจากแบบสอบถามสภาพการจัดการเรี ยนรู้และความต้ องการในการจัดการเรี ยนรู้
ของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มาวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ ค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. นําข้ อมูลจากแบบทดสอบวัดความรู้ แบบสอบถามวัดเจตคติ และแบบสังเกตพฤติกรรม
ของคณาจารย์ผ้ รู ่ วมสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมาวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ ค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ของคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึ กอบรมกับหลังฝึ กอบรม โดยใช้ สถิติการทดสอบค่าที (Dependent Sample ttest)
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3. หาประสิทธิ ภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ใช้ ค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้ อยละ และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ การเปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กกับเกณฑ์ ที่
คาดหวัง โดยตังเกณฑ์
้
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุกของนักเรี ยนคือ ร้ อยละ 75 ตามแนวคิดของชัยยงศ์
พรหมวงศ์ (2556: 7-20) ที่ให้ ความหมายของเกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อ
ที่ ช่วยให้ นักศึกษาเกิ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการกํ าหนดเกณฑ์ ประสิทธิ ภาพจะประเมิน
พฤติกรรมของนักศึกษา 2 ประเภท คือ พฤติกรรมต่อเนื่อง (กระบวนการ) กําหนดค่าประสิทธิภาพเป็ น
E1 = Efficiency of Process (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) และพฤติกรรมสุดท้ าย (ผลลัพธ์ )
กําหนดค่าประสิทธิภาพเป็ น E2 = Efficiency of Product (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์)
3.1 การประเมิ นพฤติกรรมต่อเนื่ อง (Transitional
Behavior) คือการประเมิน ผล
พฤติกรรมต่อเนื่องซึง่ ประกอบด้ วยพฤติกรรมย่อยของผู้เรี ยน เรี ยกว่า กระบวนการ (Process) ที่เกิด
จากการทํากิจกรรมกลุ่ม ได้ แก่ การตอบคําถาม การซักถาม การอภิปราย และความร่ วมมือในการ
ทํางาน (นําคะแนนพฤติกรรมทุกอย่างในระหว่างการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรมของนักศึกษาทุกคนมา
รวมกัน แล้ วหาค่าเฉลี่ย และเทียบส่วนเป็ นร้ อยละ)
3.2 การประเมินพฤติกรรมสุดท้ าย (Terminal Behavior) Efficiency of Product (E2)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เป็ นการประเมินพฤติกรรมสุดท้ ายของนักศึกษา โดยพิจารณาจากการเก็บ
ข้ อมูลพฤติกรรมท้ ายคาบของนักศึกษา (นําคะแนนพฤติกรรมในช่วงหลังการทํากิจกรรมกลุ่มของ
นักศึกษาทังหมดมารวมกั
้
น แล้ วหาค่าเฉลี่ย และเทียบส่วนเป็ นร้ อยละ)
3.3 ประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบจะเป็ นเกณฑ์ ที่ ค ณาจารย์ ค าดว่ า นัก ศึก ษาจะเปลี่ ย น
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเป็ นที่พึงพอใจ โดยกําหนดให้ ผลเฉลี่ยของคะแนนจากการทํากิจกรรมของ
นักศึกษาทังหมดต่
้
อร้ อยละของผลการประเมินหลังเรี ยนทังหมด
้
นัน่ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Efficiency of Process/ Efficiency of Product) โดยกําหนดเกณฑ์เป็ น
75/75 หมายความว่า ระหว่างเรี ยนทํากิจกรรมแล้ วนักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกเฉลี่ย 75%
และประเมินหลังทํากิจกรรมนักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกเฉลี่ย 75%
3.4 การตีความหมายผลการคํานวณ ให้ ความคลาดเคลื่อนของผลลัพธ์ ได้ ไม่เกินร้ อยละ
5 จากช่วงตํ่าไปสูง = +2.5 นัน่ คือ ผลลัพธ์ของค่า Efficiency of Process (E1) หรื อ Efficiency of
Product (E2) ที่ถือว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ ต้ องมีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2.5% และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
ไม่เกิน 2.5% หากคะแนนห่างเกิน 5% แสดงว่าต้ องปรับปรุงรูปแบบ
4. นําข้ อมูลคะแนนจากผลงานนักศึกษาของนักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมา
วิเคราะห์ ใช้ คา่ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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5. นําข้ อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมาวิเคราะห์
ใช้ คา่ สถิตพิ ื ้นฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. เปรี ยบเทียบผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กของนักศึกษาโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่ วมของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยการทดสอบด้ วย Analysis of Covariance
(ANCOVA) โดยมี ค ะแนนพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ในชั่ ว โมงเรี ย นครั ง้ แรกเป็ นตั ว แปรร่ ว ม
(Covariance)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั นําเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั คือ เพื่อพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ เพื่อศึกษาผลการใช้
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดยแบ่งการนําเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่
ระยะที่ 1 ระยะพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ระยะที่ 2 ระยะการนํารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไปทดลองใช้

สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
N

หมายถึง
หมายถึง
S.D.
หมายถึง
F
หมายถึง
Chi-square หมายถึง
df
หมายถึง
Sig
หมายถึง

จํานวนคณาจารย์ที่เข้ าร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติ F-test
ค่าสถิตไิ คสแควร์
ระดับของความเป็ นอิสระ
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรั บ
คณาจารย์ วทิ ยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ระยะที่ 1 การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรับ
คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นําเสนอ 4 ประเด็น คือ ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรี ยนรู้
ผลการพัฒนาคณาจารย์ ผลการสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และ ผลการตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
บริบท ปรั ชญา นโยบายการจัดการเรี ยนรู้ของสถาบัน
ผลการวิเคราะห์บริ บท ปรัชญา จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะวิชาและ
สถาบัน สรุปได้ ดงั นี ้
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วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ตังอยู
้ ่ที่ 124/1 ถนนทุ่งสง-ห้ วยยอด ตําบลที่วงั อําเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้ รับอนุมตั ิการจัดตังจากทบวงมหาวิ
้
ทยาลัย
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 และเปิ ดรับนักศึกษาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2544 จนถึงปั จจุบนั ผลิตบัณฑิต
ระดับปริ ญญาตรี 3 คณะวิชา รวม 9 สาขาวิชา และบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 สาขาวิชา ซึง่ เป็ นระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท จํานวน 2 สาขาวิชา
ุ ธรรม" เนื่องจาก การศึกษาคือ
ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ คือ "ความรู้ ค่คู ณ
รากฐานที่ สําคัญในการพัฒนาประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาและ
พัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้ างบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ธรรม สามารถนําความรู้ไปสู่
การปฏิบตั ิ อันทําให้ เกิดการพัฒนาท้ องถิ่นและสังคมที่ยงั่ ยืน สําหรับวิสยั ทัศน์ของสถาบัน คือ Smart
and Pragmatic ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิการ อัตลักษณ์ของสถาบัน คือ Smart and
Pragmatic Professional นักปฎิบตั กิ ารมืออาชีพ และเอกลักษณ์ของสถาบัน คือ เป็ นสถาบันที่ผลิตนัก
ปฎิบตั กิ ารมืออาชีพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้
ในวิ ช าการและวิ ช าชี พ มุ่ง เน้ น ผลิต บัณ ฑิ ต นัก ปฏิ บัติก ารมื อ อาชี พ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ จัดการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ใน
วิชาการและวิชาชีพ มีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตตามที่หลักสูตรกําหนด และเน้ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ุ ภาพ ส่งเสริ มสนับสนุนการ
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ดําเนินการส่งเสริ มให้ คณาจารย์ได้ ทํางานวิจยั ที่มีคณ
ทํ า นุบํ า รุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม มี ก ารบูร ณาการเข้ า กับ พัน ธกิ จ อื่ น ๆ โดยเฉพาะการผลิ ต บัณ ฑิ ต และ
ให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สัง คม ทัง้ ให้ บ ริ ก ารแบบให้ เ ปล่า และบริ ก ารเชิ ง พาณิ ช ย์ รวมทัง้ พัฒ นา
ศักยภาพให้ เป็ นวิทยาลัยเอกชนที่สามารถตอบสนองความต้ องการและพัฒนาสังคมได้ อย่างยัง่ ยืน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีเป้าประสงค์ในการผลิต
บัณฑิตให้ เป็ นไปตามคุณลักษณะที่สงั คมต้ องการ คือ มีความคิดริ เริ่ มในการแก้ ไขปั ญหา และข้ อ
โต้ แย้ งทัง้ ในสถานการณ์ ส่วนบุคคลและของกลุ่ม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการแสวงหา
ทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบตั ิได้ สามารถประยุกต์ความเข้ าใจอันถ่องแท้ ในทฤษฏีและระเบียบวิธี
การศึกษาค้ นคว้ าในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาและข้ อโต้ แย้ งในสถานการณ์ อื่น ๆ
สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ปัญหาทางวิชาการหรื อวิชาชีพ โดยยอมรับ
ข้ อจํากัดของธรรมชาติของความรู้ ในสาขาวิชาของตน มีส่วนร่ วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์
ของตนให้ ทนั สมัย และเพิ่มพูนความรู้ และความเข้ าใจของตนอยู่เสมอ และ มีจริ ยธรรมและความ
รับผิดชอบสูงทังในบริ
้
บททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ
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ผลการวิเคราะห์ นโยบายการจัดการเรี ยนรู้ ของสถาบัน จากการเอกสารประกอบการ
บรรยายของอธิ การบดีในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบว่า นโยบายพัฒนาคุณลักษณะของ
นักศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่พึงประสงค์ คือ นักศึกษาต้ องมีคุณลักษณะของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความรู้ ความสามารถด้ านดิจิทลั มีความตระหนักรู้ และดํารงตนอยู่ได้ ใน
สังคมพหุวฒ
ั นธรรม มีความสามารถในการปรับตัวทังด้
้ านการเรี ยนและการใช้ ชีวิต นอกจากนี ้จะต้ อง
มีอตั ลักษณ์ของวิทยาลัยคือ เป็ นคนดีและเป็ นนักปฏิบตั ิการมืออาชีพ ดังนันสิ
้ ่งที่ต้องปลูกฝั งให้ มีอยู่ใน
ตัวตนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ คือ มีทกั ษะ แบ่งเป็ น 3 ทักษะ คือ (1) ทักษะวิชาการ
ตามหลักสูตรของสาขาวิชา (2) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ จะก้ าวมั่น ทันโลก ทัง้ ทักษะการเรี ยนรู้
ทักษะทางด้ านข้ อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยี และ (3) ทักษะการทํ างานและการดํารงชีวิต มีคุณธรรม
จริยธรรม ขยันหมัน่ เพียร มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถปรับตัว ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
นโยบายของอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ รับการตอบสนองจากคณบดีในการ
นําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เห็นได้ จากการสัมภาษณ์คณบดี ดังนี ้
"ตอนนี ้ท่านอธิการบดีเน้ นให้ เราดูแลเด็กตังแต่
้ ต้น เป็ นโครงการลักษณะเตรี ยมความพร้ อม จัดตังแต่
้
ปี 1 พอเข้ ามา ระบบคณาจารย์ที่ปรึกษาจะเข้ ามาช่วย ให้ คณาจารย์ติดตามว่าเด็กคนไหนเหมาะกับอะไร
ตอนนี ้ ให้ นกั ศึกษาทําแฟ้มสะสมผลงาน พอเขาจบเขาเอาไปยื่นสมัครงานได้ เลย ทํา portfolio รายบุคคล
ว่ า เขาเก่ ง อะไร แล้ ว ไปฝึ กงานปี 3 ฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ แต่ ก่ อ นไปสหกิ จ ก็ ท ดสอบ 4 ด้ า น คื อ
บุคลิกภาพ ภาษา การใช้ เทคโนโลยี และการพิมพ์ดีด เพื่อเตรี ยมความพร้ อม" (คณบดี)
"คือตอนนี ้เราก็ทําโจทย์ตามสถานประกอบการ เขาอยากได้ คณ
ุ สมบัติแบบไหน ก็รวบรวมมาจากที่
เขาไปทําสหกิจ คือสถานประกอบการเขาไม่ได้ เน้ นความรู้ ว่าเด็กจะต้ องเก่งแบบเกียรตินิยม แต่เด็กต้ องมี
เรื่ อง บุคลิกภาพ ภาษา IT มารยาท สัมมาคาราวะ อะไรอย่างเนี่ ย เน้ นตอบโจทย์ สถานประกอบการ"
(คณบดี)

สภาพปั จจุบันในการจัดการเรี ยนรู้
ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพปั จ จุบัน ในการจัด การเรี ย นรู้ จากการวิ เ คราะห์ เ อกสาร การ
สัมภาษณ์ แบบเป็ นไม่เป็ นทางการกับตัวแทนคณาจารย์ 3 คนจาก 3 คณะวิชา และความคิดเห็นของ
คณาจารย์ 40 คน ต่อสภาพการจัดการเรี ยนรู้จากการตอบแบบสอบถาม (รายละเอียดข้ อมูลที่ได้ จาก
แบบสอบถามอยูใ่ นภาคผนวก ค) สรุปได้ ดงั นี ้
ด้ านคณาจารย์ ผ้ ูสอน จากการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า คณาจารย์ประเมิน
ตนเองว่ามีความตรงต่อเวลาในการเข้ าสอน รองลงมาคือมีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนสอนทุกครัง้ และ
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จากการสัม ภาษณ์ ตัว แทนคณาจารย์ พบว่า คณาจารย์ มี ว างแผนการสอนโดยการจัด ทํ า มคอ.3
ล่วงหน้ าทุกครัง้
"สํานักงานวิชาการจะให้ เราส่ง มคอ.3 ก่อนสอนอย่า งน้ อ ย 30 วัน ก็ต้องเตรี ยมเนื อ้ หาวิชาก่อ น
ล่วงหน้ า ออกแบบกิจกรรมการสอนก่อน" (ตัวแทนคณาจารย์)

ด้ านเนื ้อหา จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า คณาจารย์ประเมินตนเองว่าได้
เตรี ยมเนื ้อหาที่จะสอนได้ ครอบคลุมและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชาครบถ้ วน รองลงมาคือได้
เชื่ อ มโยงความสัม พัน ธ์ เ นื อ้ หาในรายวิ ช าที่ ส อนกับสภาพปั จจุบัน และจากการสัม ภาษณ์ ตัว แทน
คณาจารย์ พบว่า มีการปรับเนื ้อหารายวิชาให้ เหมาะสมกับความต้ องการของนักศึกษา
"เดี๋ยวนี ้เด็กที่ไม่อยากทํางานเป็ นลูกจ้ างมีมากขึ ้น จากการสอบถามเขาบอกไม่อยากทํางาน อยาก
ประกอบอาชีพอิสระ เราก็เลยปรับหลักสูตรนิดนึง เน้ นวิชาผู้ประกอบการลงไป เพื่อให้ เขานําไปใช้ ได้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ " (ตัวแทนคณาจารย์)

ด้ านกิจกรรมการเรี ยนรู้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า คณาจารย์ประเมิน
ตนเองว่ากิ จกรรมที่ใช้ จัดการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มหรื อพัฒนาให้ นักศึกษาได้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
สร้ างสรรค์ สําหรับเทคนิคการสอนที่คณาจารย์เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ สะท้ อนความคิด มีคณาจารย์เพียง
14 คน ที่ใช้ วิธีในต้ นคาบให้ นกั ศึกษาเขียนสิ่งที่ร้ ู อยากรู้เกี่ยวกับเนื ้อหาที่เรี ยน และเมื่อจบบทเรี ยนให้
เขียนสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ สําหรับวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ใช้ มากที่สดุ
ข้ อมูลจากการวิเคราะห์ มคอ. 3 และจากแบบสอบถาม พบว่า เป็ นการบรรยาย ส่วนวิธีการจัดการ
เรี ยนรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการบรรยาย เช่น การใช้ กรณีตวั อย่าง การอภิปรายกลุม่ ย่อย การไปศึกษา
ดูงาน การใช้ สถานการณ์ จําลอง การสาธิต การใช้ เกม การแสดงบทบาทสมมติ การใช้ บทเรี ยนแบบ
โปรแกรม เป็ นต้ น และจากการสัมภาษณ์ตวั แทนคณาจารย์ พบว่า วิธีการจัดการเรี ยนรู้ของคณาจารย์
ยังคงมุ่งสอนโดยเน้ นความรู้ วิชาการในชันเรี
้ ยนเป็ นหลัก เนื่องจากคณาจารย์ผ้ สู อนเชื่อว่านักศึกษายัง
ขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ถ้ าไม่ให้ ความรู้นกั ศึกษาก็จะไม่ได้ ความรู้
"เทคนิคการสอนที่ใช้ เสริ มการบรรยายมีเกม บทบาทสมมุติ ให้ ทํางานกลุม่ ใช้ เกมเพื่อดึงความสนใจ
ให้ เกิดความสนุกสนาน ในส่วนของรายวิชาอื่นๆ เขาก็เน้ นการนําเสนอ มีทุกวิชา เน้ นเรื่ องการนําเสนอ
การสื่อสาร ฝึ กให้ เด็กสื่อสาร" (ตัวแทนคณาจารย์)
"นักศึกษาเราส่วนใหญ่ยงั ต้ องป้อนความรู้ให้ เพราะให้ ไปค้ นคว้ ามาก่อนก็ไม่ทํา หรื อทํามาก็แค่ copy
มาวาง ขนาด front ยังไม่เหมือนกันเลย" (ตัวแทนคณาจารย์)
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"รู้สกึ ว่าถ้ าไม่สอนทฤษฎีเขาก่อนก็ไม่ได้ อีก เขาไม่มีพื ้นฐานความรู้เอาไปประยุกต์ใช้ " (ตัวแทน
คณาจารย์)

ด้ านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอน จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า
คณาจารย์ ป ระเมิ น ตนเองว่ า สื่ อ ที่ ใ ช้ ส อดคล้ อ งกับ เนื อ้ หาแต่ล ะกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และจากการ
สัมภาษณ์ ตัวแทนคณาจารย์ พบว่า คณาจารย์ มีความพยายามปรับปรุ งสื่อการเรี ยนรู้ ให้ เหมาะกับ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนัก ศึกษาในยุคปั จจุบัน เช่น เอกสารประกอบการสอนมี การเพิ่มภาพให้
นักศึกษาเกิดความสนใจอ่านมากขึ ้น
"เอกสารประกอบการสอนของเรา มีภาพทุกคอลัมภ์ เช่น พูดถึงเรื่ องสมอง ก็จะมีภาพ เป็ นการ์ ตูน
แทรกไว้ ตลอด เพราะมันจะเหมาะกับเด็กรุ่นนี ้ที่ชอบดูมากกว่าอ่าน" (ตัวแทนคณาจารย์)

ด้ า นการวัด และประเมิ น ผลการเรี ย น จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล แบบสอบถามพบว่ า
คณาจารย์ ป ระเมิ น ตนเองว่า วัด และประเมิ น ผลการเรี ย นโดยใช้ ข้ อ สอบที่ มี ค วามครอบคลุม และ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเนื ้อหาที่สอน มีเกณฑ์การประเมินผลที่เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้ ข้ อมูล
้
านสติปัญญา
จากการวิเคราะห์ มคอ. 3 พบว่า มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนทังความสามารถด้
ด้ วยการสอบ วัดความสามารถในการฝึ กปฏิบัติด้วยการประเมินชิน้ งาน และวัดคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ด้วยการสังเกตพฤติกรรม และจากการสัมภาษณ์ ตวั แทนคณาจารย์ พบว่า คณาจารย์ เปิ ด
โอกาสให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการกําหนดเกณฑ์การทํางาน
"คาบแรก พอเราเข้ าไปแนะนําตัวเองเสร็ จ เราก็จะบอกเด็กว่า การประเมินผลของคณาจารย์จะเก็บ
คะแนน 30 ใบงาน 40 จะสอบ 30 อย่างนี ้เห็นด้ วยไหม ถ้ าไม่เห็นด้ วยเสนอมา แล้ วแสดงเหตุผลด้ วย นัน่ คือ
ให้ เด็กคิดโต้ แย้ ง แสดงเหตุผลล่ะ ถ้ าเกิดว่าเหตุผลของเขาโอเค ก็เปลี่ยน แล้ วส่วนใหญ่เด็กเปลี่ยนนะ เด็ก
จะไม่เอาตามที่เราบอกไว้ คือเขาจะขอมีสว่ นร่วมสักนิด" (ตัวแทนคณาจารย์)

ด้ านผู้เรี ยน จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า คณาจารย์ประเมินว่านักศึกษามี
การนําความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ ประโยชน์ ในการทํางานที่ได้ รับมอบหมาย และจากการสัมภาษณ์ ตวั แทน
คณาจารย์พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ แม้ จะเรี ยนอ่อนแต่มีความมุ่งมัน่ เห็นได้ จากการ
ไปฝึ กงาน
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"เด็กพอไปทํางานจริงเขาตังใจนะ
้
สถานประกอบการเขาชมมาเรื่ องของมารยาท มีความตังใจทํ
้ างาน
สิ่งที่เราคิดว่าเด็กไม่มี มันได้ มาตอนสหกิจ เขาจะเปลี่ยนไปเลยนะ กลับมารับปริ ญญา เขาบอกว่าเขาได้
จากสหกิจเยอะ สิง่ ที่เราชูเรื่ องสหกิจมันโอเค แต่มนั ก็ไม่ได้ ทงหมด
ั้
เราต้ องช่วยด้ วย" (ตัวแทนคณาจารย์)

ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้ จากการวิเคราะห์เอกสาร การ
สัมภาษณ์ แบบเป็ นไม่เป็ นทางการกับตัวแทนคณาจารย์ 3 คนจาก 3 คณะวิชา และความคิดเห็นของ
คณาจารย์ 40 คน ต่อสภาพการจัดการเรี ยนรู้จากการตอบแบบสอบถาม (รายละเอียดข้ อมูลที่ได้ จาก
แบบสอบถามอยูใ่ นภาคผนวก ค) สรุปได้ ดงั นี ้
ด้ านคณาจารย์ผ้ ูสอน จากการวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า คณาจารย์ประเมิน
ตนเองว่ามีปัญหาในการออกแบบการสอนโดยใช้ เทคนิคการสอนที่หลากหลาย และจากการสัมภาษณ์
ตัวแทนคณาจารย์ พบว่า คณาจารย์ต้องการที่จะพัฒนาเทคนิคการสอนให้ หลากหลายขึ ้น
"อยากจะเพิ่มวิธีการสอนอย่างอื่ นบ้ า ง เราพร้ อมจะถ่ายทอดให้ เด็กนะ แต่เราต้ องพัฒนาตนเอง
เตรี ยมตัวเองก่อน เพราะถ้ าครูเก่งขึ ้น เด็กก็เก่งอยูแ่ ล้ ว" (ตัวแทนคณาจารย์)

ด้ า นเนื อ้ หา จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล แบบสอบถามและจากการสัม ภาษณ์ ตัว แทน
คณาจารย์ พบว่า คณาจารย์ประเมินตนเองว่ามีปัญหาในเรื่ องความเหมาะสมของเนือ้ หาความรู้ ที่
ถ่ายทอดให้ นกั ศึกษากับความสามารถของผู้เรี ยน
"พื ้นฐานความรู้ เด็กเราต่างกันพอควร บางคนเก่ง บางคนถนัดกิจกรรม จึงออกแบบเนื ้อหาให้ เหมาะ
กับเด็กทุกคนยากสักหน่อย บางครัง้ สอนง่ายไปคนเก่งก็เบื่อ" (ตัวแทนคณาจารย์)

ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า มีคณาจารย์
ที่ไม่เคยใช้ เทคนิคใดๆ ในการสอนเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ สะท้ อนความคิด และจากการสัมภาษณ์ตวั แทน
คณาจารย์ พบว่า คณาจารย์ไม่ได้ ใช้ วิธีจดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ หลากหลายทําให้ นกั ศึกษารู้สกึ เบื่อ
"คิดว่าปั ญหาของวิทยาลัยไม่ได้ อยู่ที่เด็กนะ อยู่ที่ครู เด็กมันชอบอยู่แล้ ว ได้ เรี ยนรู้ แบบหลากหลาย
เด็กมันไม่เบื่อไง แต่ครูไม่ได้ สอนให้ หลากหลาย" (ตัวแทนคณาจารย์)

ด้ านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอน จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า
คณาจารย์ประเมินตนเองว่ามีปัญหาในเรื่ องการนําสื่อที่หลากหลายรู ปแบบมาใช้ ในการเรี ยนการสอน
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และจากการสัมภาษณ์ ตวั แทนคณาจารย์ พบว่า คณาจารย์ไม่สามารถนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้
ประโยชน์ในการสอนได้
"ตัวเด็กสามารถเรี ยนรู้ ได้ จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ ซึ่งสมัยนี ้เด็กมีเครื่ องมือสื่อสาร เราสามารถใช้ อปุ กรณ์
พวกนันมาเป็
้
นประโยชน์ในการเรี ยนการสอนได้ แต่ปัญหาไม่ได้ อยู่ที่เด็กนะ อยู่ที่ครู เพราะครูยงั ไม่สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ " (ตัวแทนคณาจารย์)
"อยากใช้ พวก e-learning เหมือนเรี ยน online จะได้ ไม่มีปัญหาว่าเด็กจะไม่เข้ าชันเรี
้ ยน หาวิธียืนยัน
ตัวตนว่าเด็กคนนันอยู
้ ่ นัดเวลาเรี ยนกัน เรี ยนได้ ทกุ ที่ เวลาสอบก็เข้ ามาสอบในระบบ อยากให้ คนที่มีความรู้
ลองพัฒนาสักหนึง่ วิชาก่อน เพราะเด็กมีมือถือกันทุกคน" (ตัวแทนคณาจารย์)

ด้ า นการวัด และประเมิ น ผลการเรี ย น จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล แบบสอบถามพบว่ า
คณาจารย์ประเมินตนเองว่ามีปัญหาในเรื่ องวิธีการวัดผลที่ใช้ สอดคล้ องตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้
และจากการสัมภาษณ์ตวั แทนคณาจารย์ พบว่า ครู ยงั ขาดความรู้ ในการวัดและประเมินผลการเรี ยน
และมีปัญหาในเรื่ องภาระงานที่กระทบต่อสร้ างข้ อสอบ
"เวลาให้ คะแนนก็ดคู วามสมบูรณ์ของงาน แล้ วให้ คะแนนลดหลัน่ ลงมา รูบิคเหรอ อืม...ไม่ค่อยใช้ นะ"
(ตัวแทนคณาจารย์)
"บางเทอมงานเยอะมาก ทังสอน
้
ทังงานอื
้
่น เวลาออกข้ อสอบก็ไม่ได้ ทําหรอกตารางวิเคราะห์ข้อสอบ"
(ตัวแทนคณาจารย์)

ด้ า นผู้ เรี ย น ข้ อมูล จากการวิ เ คราะห์ มคอ.5 พบว่ า ปั ญ หาและผลกระทบต่ อ การ
ดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ ที่ระบุไว้ คือ นักศึกษาที่ เข้ ามาเรี ยนส่วนใหญ่มีพืน้ ฐานความรู้ ในระดับปาน
กลางถึงอ่อนมาก จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า คณาจารย์มีความคิดเห็นว่านักศึกษามี
ส่วนร่ วมในชันเรี
้ ยนน้ อยโดยเน้ นฟั งบรรยายอย่างเดียว และมีปัญหาเรื่ องความตรงต่อเวลาและความ
สมํ่ า เสมอในการเข้ า เรี ย นของนัก ศึก ษา และจากการสัม ภาษณ์ ตัว แทนคณาจารย์ พ บว่ า ปั ญ หา
พฤติกรรมการเรี ยนคือนักศึกษาในปั จจุบนั มีสมาธิในการเรี ยนน้ อยและเน้ นการฟั งบรรยายมากกว่าการ
มีสว่ นร่วม
"เด็กสมัยนี ้ ไม่ใช่แค่เด็ก SCT อย่างเดียวนะ เด็กยุคนี ้สมาธิสนั ้ ไม่ชอบเข้ าห้ องสมุด ไม่ชอบอ่าน ไม่
ชอบอ่านอะไรที่เป็ น text ชอบดูแต่ภาพ บันเทิง สวยๆงามๆ" (ตัวแทนคณาจารย์)
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"สภาพปั จจุบนั เหรอ เด็กยุคนี ้มีลกั ษณะสมาธิสนลง
ั ้ การบ้ านไม่อยากทํา อยากทํางานให้ เสร็จในห้ อง
เลย สนใจระยะสัน้ เห็นคณาจารย์เขาบ่น เช่น เขาสอนเขียน mind map เปิ ดยูทปู ให้ แล้ ว สอนให้ เขียนแล้ ว
เด็กก็มาแบบยึดติดอะไรเดิมๆ" (ตัวแทนคณาจารย์)
"เด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็ นนัง่ เรี ยนแบบรับอย่างเดียว ฟั งบรรยาย เด็กบางคนก็ถามตลอด ถามแบบไม่ค้น
ขี ้เกียจค้ น" (ตัวแทนคณาจารย์)

นอกจากนี ้ คณาจารย์ วิท ยาลัย เทคโนโลยี ภ าคใต้ มี คิด เห็ น ว่า ของนัก ศึก ษาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ ยงั ขาดทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ไม่มีทกั ษะการคิดขันสู
้ งและนักศึกษาบางส่วนยัง
มีปัญหาในการสื่อสาร
"มีบางวิชาที่พยายามใช้ โต้ วาทีน่ะ แต่ว่าไม่ได้ ผล พอเอาเข้ าจริ งเด็กไม่มีทกั ษะการคิดขันสู
้ งเลยนะ
เหมือนเหตุผล logic ที่เขาเอามาโต้ กนั พื ้นๆ มาก แล้ วก็จะพูดซํ ้าไปซํ ้ามา เด็กไม่สามารถคิดสิ่งที่แตกต่าง
เพื่ อ มาหาข้ อ โต้ แ ย้ ง ได้ เด็ ก ไม่ไ ด้ ถูก ฝึ กมาสํา หรั บ การโต้ ว าที จริ ง ๆ การโต้ ว าที เป็ นการฝึ กคิ ดที่ ดี ม าก"
(ตัวแทนคณาจารย์)
"เรื่ อ งของบุค ลิ ก ภาพ การสื่ อ สาร พูด น้ อ ย เด็ ก เราจริ ง ๆเป็ นเด็ก ตรงต่ อ เวลานะเวลาไปฝึ กงาน
เรี ยบร้ อย ตรงต่อเวลา แต่เป็ นคนพูดน้ อยเกินไป สื่อสารได้ ไม่ดี โดยเฉพาะเด็กมุสลิม คือเรามีเด็กมุสลิมมาก
บางคนมีปัญหาในการสื่อสาร สถานประกอบการบอกว่าเด็กเราพูดน้ อย ไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยถาม" (ตัวแทน
คณาจารย์)

ความต้ องการของคณาจารย์ ในการจัดการเรียนรู้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามพบว่า คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีความ
ต้ องการพัฒนาตนเองในด้ านการสอนและเทคนิคการสอนใหม่ๆ โดยที่การเรี ยนรู้ จากการทํากิจกรรม
(Activity-Base Learning) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ที่คณาจารย์ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
จัดการเรี ยนรู้ ให้ นกั ศึกษานอกเหนือจากการบรรยายให้ นกั ศึกษาฟั งมากที่สดุ ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
พบว่า คณาจารย์มีความเห็นว่าการสอนแบบ Active learning เหมาะกับการสอนในยุคปั จจุบนั แต่ต้อง
ทําร่ วมกันหลายวิชาและต่อเนื่องเพื่อให้ เห็นผลการจัดการเรี ยนรู้ที่ชดั เจน แต่คณาจารย์ไม่แน่ใจว่าการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ตนเองใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั ถือว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกหรื อไม่เพราะขาดความเข้ าใจใน
แนวคิดและหลักการของการเรี ยนรู้เชิงรุก
"เราเข้ าใจว่า active learning มันก็เป็ น student center แนวคิดคือ ให้ เด็ก action มากขึ ้น ครูเป็ นแค่
พี่เลี ้ยง แต่จริงๆ ครูเป็ นคนคุมเกมให้ เด็ก act แล้ วก็ มันไม่มีรูปแบบตายตัวว่าคุณจะสอนแบบไหน มันอาจมี
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20-30 วิธีสอน ที่คณาจารย์จะหยิบเทคนิคขึ ้นมาใช้ ครูจะใช้ วิธีการไหนที่จะทําให้ เด็กเรี ยนรู้มากกว่าฟั งแล้ ว
จํามาสอบ" (ตัวแทนคณาจารย์)
"บางทีมนั เหมือนกับเราสอนวิชาเดิม แล้ วเราก็ใช้ เทคนิคเดิม ซึ่งมันเป็ น active แต่เราเบื่ออยากจะ
เพิ่มวิธีการอย่างอื่นบ้ าง เราพร้ อมจะถ่ายทอดให้ เด็กนะ แต่เราต้ องพัฒนาตนเองก่อนว่าสิ่งที่เราทํามันเป็ น
active learning จริ งๆ เพราะฉะนัน้ ถ้ าครู เก่งขึ ้น เด็กก็เก่งอยู่แล้ ว ถ้ าจะต้ องฝึ กต้ องทําต่อเนื่องหลายวิชา
อย่างเช่น ถ้ าเทอม 1 เราให้ เด็กฝึ ก เราอย่าได้ คาดหวังว่าเด็กจะทําได้ ทนั ที ต้ องไปเทอม 2 อะไรอย่างเนี่ย
การเรี ยนรู้มนั จะต่อเนื่อง มันก็ต้องหลายๆวิชา มันต้ องช่วยกันฝึ กนะ" (ตัวแทนคณาจารย์)
"ครูบางคนยังไม่เข้ าใจคําว่า active learning คือเวลาอบรมก็อบรมกันแต่ทฤษฎี ไม่ค่อยให้ ไปนัง่ ฟั ง
งานวิจยั ที่ทําให้ เห็นภาพจริ งๆ รู้แต่ทฤษฎีว่านักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ยังไงก็เน้ นความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักเรี ยน แต่ถงึ เวลาจริ งทําไม่ถกู ไม่ใช่ไม่อยากทํา คือครูทําไม่ถกู ต้ องอบรมให้ มากกว่านี ้ เหมือนเราเอง
ก็ยงั งงๆ อยูน่ ะ สอนยังไงให้ มนั active" (ตัวแทนคณาจารย์)

2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการพัฒนาคณาจารย์ ผ้ ูมีส่วนร่ วมพัฒนารู ปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เชิงรุ ก
ผลการคัดเลือกคณาจารย์ผ้ รู ่ วมสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือกว่าต้ องเป็ นคณาจารย์ที่สมัครใจให้ ความร่วมมือเข้ าร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
และต้ องเป็ นตัวแทนคณาจารย์จาก 8 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 1-2 คน ผลการประชาสัมพันธ์ และ
คัดเลือก พบว่า มีคณาจารย์ที่สนใจและเข้ าร่วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกทังสิ
้ ้น 14 คน ซึง่
เป็ นคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 6 คน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4 คน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 4 คน ตามลําดับ
การพัฒ นาคณาจารย์ ที่มี ส่ว นร่ วมในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก เป็ น
แนวคิดที่ ให้ คณาจารย์ เ ข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในการสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก แทนการออก
ระเบียบข้ อบังคับหรื อคําสัง่ และให้ ปฏิบตั ิตาม ถือเป็ นการในตัวบุคคลได้ อย่างยัง่ ยืนเพราะคณาจารย์
ต่างมีประสบการณ์ ในการจัดการเรี ยนรู้ มามากน้ อยแตกต่างกัน การมีช่องทางให้ คณาจารย์เข้ ามา
ถ่ า ยทอด แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ บนพื น้ ฐานการให้ เ กี ย รติแ ละเสรี ภ าพทางวิ ช าการ จะช่ ว ยให้
คณาจารย์ยอมรับในความรู้ เกิดเจตคติที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุก และสามารถจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
ได้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของนักศึกษาในที่สดุ โดยโปรแกรมที่จดั ใช้
แนวคิดทฤษฎี 2 แนวคิด คือ (1) หลักแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle) ที่กล่าวว่า ความรู้ สึก
ความรู้ คิด และพฤติกรรม มีผลซึ่งกันและกัน (2) แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ เจตคติ พฤติกรรม (KAP
Model) ที่กล่าวว่าหากบุคคลมีความรู้ และมีทศั นคติเจตคติที่ดีตอ่ แนวทางดังกล่าวจะทําให้ เขาปฏิบตั ิ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยดําเนินกิจกรรมจํานวน 3 ครัง้ โดยแต่ละครัง้ ใช้ เวลา 2-2.30 ชัว่ โมง แล้ ว
เว้ นระยะติดตาม 1-2 สัปดาห์ ในการอบรมครัง้ ที่ 1 เพื่อพัฒนาเจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของ
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คณาจารย์ การอบรมครัง้ ที่ 2 เพื่อให้ ความรู้ ในเรื่ องการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก การอบรมครัง้ ที่ 3 เพื่อฝึ ก
ทักษะการเขียนแผนจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ฝึ กออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก เก็บคะแนนความรู้
เจตคติ และทักษะจากแบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นทัง้ เข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ ผลการ
เปรี ยบเที ยบความรู้ เจตคติต่อการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของ
คณาจารย์ก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาคณาจารย์โดยใช้ สถิติการทดสอบค่าที (Dependent
Sample t-test) ผลดังตาราง 8
ตาราง 8 ผลการเปรี ยบเทียบความรู้ เจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก และพฤติกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้เชิงรุกของคณาจารย์ก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนาคณาจารย์
ด้ าน
ความรู้
เจตคติ
ทักษะ

ก่อน-หลัง โปรแกรม
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

N
14
14
14
14
14
14

4.86
7.93
2.93
3.98
1.00
3.55

S.D.
1.46
1.14
.26
.38
.32
.38

t

Sig

-13.87

.000

-14.09

.000

-18.59

.000

จากตาราง 8 ผลการเปรี ยบเทียบความรู้ ความเข้ าใจ เจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก และ
ทักษะการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์ก่อนและหลังเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาคณาจารย์ พบว่า
คณาจารย์มีความรู้ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 คณาจารย์ มี เ จตคติ ต่อ การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก สูง กว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโปรแกรม อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 และมีทกั ษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรม อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
3. ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
กระบวนการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ เชิ ง รุ ก ใช้ เทคนิ ค การระดมสมอง
(Brainstorming) ของคณาจารย์ 14 คน ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ โดยขันตอนการระดมสมองเริ
้
่ มจากให้ คณาจารย์ได้ ทบทวนความรู้เรื่ องการเรี ยนรู้เชิง
รุ กก่อนการเข้ าร่ วมประชุมระดมสมอง ส่วนผู้วิจยั จัดเตรี ยมกระดาษโน๊ ต กระดาษชาร์ ทสีขาว เตรี ยม
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คําถามที่จะกําหนดเป็ นประเด็นให้ ร่วมกันอภิปราย จากนันให้
้ คณาจารย์แต่ละคนสร้ างความคิดของ
ตัวเองอย่างเงียบๆ ตามประเด็นที่กําหนดไว้ และบันทึกลงในกระดาษ จากนันให้
้ คณาจารย์นําบันทึก
ความคิดในกระดาษไปติดให้ ทุก คนเห็ นโดยยัง ไม่อภิป ราย ลํา ดับต่อไปให้ คณาจารย์ พิ จารณาใน
กระดานไปพร้ อมๆ กันว่าเข้ าใจความคิดที่เขียนไว้ หรื อไม่ หากไม่เข้ าใจก็ให้ เจ้ าของความคิดอธิบาย
สันๆ
้ และปรับปรุ งข้ อความให้ ชดั เจนมากขึ ้นแต่ก็ยงั คงไม่อภิปรายหรื อวิจารณ์ความคิดเห็น ขันตอน
้
สุดท้ ายคือ ตรวจสอบความซํ ้าซ้ อนหรื อความเห็นที่ไม่ตรงกับประเด็นที่กําหนดไว้ เพื่อตัดความเห็นที่ไม่
ตรงประเด็น ออกไป จัด หมวดหมู่ค วามคิ ดด้ ว ยการอภิ ป รายเพื่ อ หาความคิดเห็ น เอกฉัน ท์ ในการ
ดําเนินการจัดประชุมระดมสมอง 3 ครัง้ ในแต่ละครัง้ ใช้ เวลาประมาณ 2-3 ชัว่ โมง มีผลการดําเนินการ
ดังนี ้
3.1 ความหมายและทิศทางของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ ได้ รับการพัฒนาจากแนวคิดของจอยส์และเวล (Joyce & Well. 1996: 1-4) และแนวคิดของจูน
(June. 1982: 1-2) ผลสรุปจากการจัดหมวดหมูค่ วามคิดด้ วยการอภิปรายเพื่อหาความคิดเห็นเอกฉันท์
พบว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง แนวทางของการจัดการเรี ยนรู้ที่จดั ขึ ้นอย่างเป็ นระเบียบ เพื่อ
คณาจารย์สามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตาม
จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ ประกอบด้ วย หลักการ/แนวคิดของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ขันตอน
้
การจัดการเรี ยนรู้ของรูปแบบ และ ผลที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ
3.2 รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ของวิท ยาลัย เทคโนโลยี ภ าคใต้ ได้ รับ การพัฒ นา
ภายใต้ แนวคิดทฤษฎี 2 แนวคิด คือ (1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึ ที่มีหลักแนวคิดว่า นักศึกษาเรี ยนรู้โดย
เป็ นผู้กระทําและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมด้ วยวิธีการต่างๆ กัน
โดยอาศัยประสบการณ์เดิม ความรู้เดิมที่มีอยู่ ความสนใจและแรงจูงใจภายใน เป็ นพื ้นฐานในการสร้ าง
องค์ความรู้ มากกว่าอาศัยแต่การรับข้ อมูลจากผู้สอนอย่างเดียว (2) แนวคิดของนักวิชาการหลายคน
เช่น บอนเวลล์ (Bonwell. 1991: 5) มีเยอร์ และโจนส์ (Mayer; & Jones. 1993: 11) เชนเกอร์ ; กอสส์:
และ เบมส์เทน (Shenker; Goss; & Bemstein. 1996: 1) ซูเธอร์ แลนด์ (Sutherland. 1996: 3) บาลด์วนิ
และวิลเลี่ยม (Baldwin; & Wiliams. 1988: 187) ฟิ งค์ (Fink. 1999: 1-2) อาสเทอร์ และ ไวลี (Auster; &
Wylie. 2006. 333-354) แมคคินนีย์ (McKinney. 2010) และ ไอสัน (Eison. 2010: 1) ที่ได้ กล่าวถึง
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กว่าเป็ นการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้
เป็ นกระบวนการสร้ างสถานการณ์ ให้ ผ้ เู รี ยนอ่าน พูด ฟั ง เขียน และคิดอย่างลุ่มลึก โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้
จัดระบบการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ผลสรุ ปจากการจัดหมวดหมู่ความคิดด้ วยการอภิปรายเพื่อหาความ
คิดเห็นเอกฉันท์ พบว่า รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีหลักสําคัญของ
รู ปแบบการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก คือ การจัดการเรี ยนการสอนที่ให้ นักศึกษามีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้
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โดยคณาจารย์เป็ นผู้ดําเนินการวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชา ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ จัดทําแผนการ
สอน และจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้ นกั ศึกษาได้ ประสบการณ์ที่หลากหลายผ่านการอ่าน พูด ฟั ง
เขียน และคิดขันสู
้ ง โดยวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก คือ เพื่อส่งเสริมให้ นกั ศึกษาได้
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนมากขึ ้นจากการลงมือปฏิบตั ิในกิจกรรมที่คณาจารย์ใช้ วิธีการสอนที่หลากหลาย
ทังการฟั
้
ง พูด อ่าน เขียน และคิดขันสู
้ ง
3.3 ขัน้ ตอนการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ของวิท ยาลัย เทคโนโลยี ภ าคใต้ ไ ด้ รับ การพัฒ นา
ภายใต้ แนวคิดของแมคไกวร์ (McGuire, W. J. 1985: 239) แนวคิดกรวยการเรี ยนรู้ (Cone of
Learning) ของเอ็ดการ์ เดลย์ (Edgar Dale. 1969) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทําของ บี.เอฟ. สกิน
เนอร์ (B.F. Skinner) ทฤษฎีลําดับขันความต้
้
องการ ของมาสโลว์ (Maslow. 1962) และแนวคิดการ
ประเมินผู้เรี ยนตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ว่าในการดําเนินการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกควร
เริ่ มจากความพร้ อมของผู้สอนเป็ นอันดับแรก คณาจารย์ ควรจะวางแผนจัดการเรี ยนรู้ รวมถึงพัฒนา
ตนเองโดยการฝึ กทักษะการใช้ คําถาม การให้ ข้อติชม การให้ ข้อเสนอแนะ การกระตุ้นให้ นกั ศึกษาใช้
ความคิด การแก้ ปัญหาเมื่อนักศึกษาไม่ทํางาน ฝึ กท่าทางการแสดงออกทังสี
้ หน้ า แววตา นํ ้าเสียงให้
เกิดความรู้ สกึ น่าฟั ง เมื่อคณาจารย์มีความพร้ อมต่อมาจึงเตรี ยมความพร้ อมของนักศึกษา คณาจารย์
ควรสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนต้ นคาบให้ นกั ศึกษาเกิดความรู้ สกึ ที่ดีในการเรี ยนรู้ มีความพร้ อมที่จะ
เรี ยน เกิดเจตคติทางบวกต่อการเรี ยน สําหรับในการจัดการเรี ยนรู้ ควรให้ นักศึกษามีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้ โดยคณาจารย์จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้ในคาบเรี ยน เน้ นให้ นกั ศึกษาได้ พดู ฟั ง เขียน อ่าน สะท้ อน
คิด ผ่านการลงมื อทํ า ในระหว่างที่ นักศึกษาทํ ากิ จกรรมคณาจารย์ ก็ควรจะสนับสนุนและส่งเสริ ม
พฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุ กของนักศึกษา โดยให้ กําลังใจและให้ ข้อมูลย้ อนกลับในผลงานของนักศึกษา
เพื่อให้ นกั ศึกษามีเจตคติทางบวกจากการลงมือทํากิจกรรม คณาจารย์จะต้ องให้ การเสริ มแรงซึ่งอาจ
เป็ นท่าทาง คําพูดทางบวก หรื อการให้ รางวัลเป็ นคะแนน รวมถึงยอมรับและเห็นคุณค่าของคณาจารย์
หลังจากที่นกั ศึกษาตอบคําถามหรื อแสดงความคิดเห็นจะช่วยเสริมให้ นกั ศึกษากล้ าแสดงความคิดของ
ตนมากขึ ้น เมื่อจัดการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนแล้ วคณาจารย์ประเมินผลการเรี ยนรู้จากพฤติกรรมการมีสว่ น
ร่ วมในห้ องเรี ยนและผลงานที่ นักศึกษาทํ า ในห้ องเรี ยน หรื อผลงานที่ มอบหมายเพิ่มเติมให้ ศึก ษา
ค้ นคว้ านอกห้ องเรี ยนด้ วยตนเอง โดยคณาจารย์ให้ โอกาสแก่นกั ศึกษาได้ แสดงศักยภาพออกมาอย่าง
เต็มที่และหลากหลาย แล้ วจึงประเมินนักศึกษาให้ ครอบคลุมทุกด้ านทังพุ
้ ทธพิสยั จิตพิสยั และทักษะ
พิสัย ผลสรุ ป จากการจัดหมวดหมู่ค วามคิดด้ ว ยการอภิป รายเพื่ อหาความคิดเห็ น เอกฉัน ท์ พบว่า
้
คือ 1) คณาจารย์เตรี ยมความพร้ อม 2) นักศึกษา
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบ มี 5 ขันตอน
ทราบทิศทางในการเรี ยน 3) นักศึกษาเรี ยนรู้โดยการลงมือปฏิบตั ิ 4) คณาจารย์สง่ เสริ มพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้เชิงรุก 5) ประเมินผลการเรี ยนรู้รอบด้ าน
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3.4 ผลที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก ได้ มาจากหลักของ
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกที่กล่าวว่าเป็ นการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่ วม เข้ าไปมีปฏิสมั พันธ์กบั
สิ่ง แวดล้ อ มด้ ว ยการลงมื อ ปฏิ บัติ จ ากกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายผ่า นการฟั ง พูด อ่ า น และเขี ย น โดย
พฤติกรรมที่คาดหวังให้ เกิดกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ คือมีพฤติกรรมเรี ยนรู้ เชิงรุ กมากขึ ้น
วัดจากพฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ นักศึกษาซักถามคณาจารย์ ตอบคําถามคณาจารย์ ร่ วมอภิปราย
ระหว่างการทํางานกับคณาจารย์และเพื่อน มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั คณาจารย์และเพื่อน และวัดจากการคิด
ขันสู
้ งในระหว่างนักศึกษาทํากิจกรรรมจากผลงานของนักศึกษา สรุ ปผลจากจัดหมวดหมู่ความคิดด้ วย
การอภิปรายเพื่อหาความคิดเห็นเอกฉันท์ พบว่า ผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่จะได้ จากการดําเนินตาม
ขัน้ ตอนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ คือ นักศึกษาเกิ ดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมโดยมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมากขึ ้น วัดผลจากการสังเกต 4 พฤติกรรม คือ การซักถาม
้ ยน และวัดการคิด
การตอบคําถาม การร่ วมอภิปราย การมีปฏิสมั พันธ์ กบั เพื่อนและคณาจารย์ในชันเรี
ขันสู
้ งจากผลงานของนักศึกษา
4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก
4.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกโดยผู้เชี่ยวชาญ
ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านหลักสูตรและการสอน ด้ านการวัดและประเมินผล ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
และมีประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนรู้ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 3 คน ประเมินความ
สอดคล้ องเชิ งเนื อ้ หาของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กโดยวิเคราะห์ หาค่า ดัชนี ความสอดคล้ อง
(Index of Consistency: IOC) สรุปผลดังตาราง 9
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ตาราง 9 คะแนนเฉลี่ยความสอดคล้ องเชิงเนื ้อหาของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมของแนวคิดที่ใช้ ในการพัฒนารูปแบบ
2. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของรูปแบบ
3. ความเหมาะสมของการกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบ
4. ความเหมาะสมของการกําหนดขันตอนของรู
้
ปแบบ
4.1 ขันที
้ ่ 1 คณาจารย์เตรี ยมความพร้ อม
4.2 ขันที
้ ่ 2 นักศึกษาทราบทิศทางในการเรี ยน
4.3 ขันที
้ ่ 3 นักศึกษาเรี ยนรู้โดยการลงมือปฏิบตั ิ
4.4 ขันที
้ ่ 4 คณาจารย์สง่ เสริ มพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก
4.5 ขันที
้ ่ 5 ประเมินผลการเรี ยนรู้รอบด้ าน
5. ความเหมาะสมของการกําหนดผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่ได้
จากการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ

คะแนนเฉลีย่
ความเหมาะสม
1.0
1.0
1.0
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67

ความหมาย
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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ความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยความเหมาะสมในระดับใช้ ได้ ทุกองค์ประกอบ และทุกขันตอนของ
้
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก (ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.6 - 1.00)
สําหรับข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่ 1) ในขันเตรี
้ ยมความพร้ อมรอบด้ าน คณาจารย์
ผู้สอนควรกําหนดเวลาที่จะใช้ ทํากิจกรรมย่อยแต่ละกิจกรรมให้ ชดั เจนเพื่อให้ สามารถดําเนินกิจกรรมได้
เหมาะสมกับเวลาที่จะใช้ สอนในแต่ละคาบ 2) ในระหว่างจัดการเรี ยนรู้คณาจารย์ผ้ สู อนอาจไม่สะดวก
ในการสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ควรมีคณาจารย์ผ้ ชู ่วยในการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรม โดยให้ คณาจารย์ผ้ ชู ่วยทําความเข้ าใจในการกรอกแบบบันทึกพฤติกรรมไปในทางเดียวกัน
ซึ่ง ผู้วิ จัย ได้ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามเหมาะสมตามคํ า แนะนํ า ของผู้เ ชี่ ย วชาญก่ อ นนํ า ไปทดสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบ
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4.2 ผลการนํ า รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ไปทดลองใช้ จัด การเรี ย นการสอนกับ
นักศึกษา จํานวน 3 คน เป็ นเวลา 1 คาบเรี ยน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ
เรี ยนรู้ เชิงรุ ก พบว่า คณาจารย์สามารถจัดการเรี ยนรู้ ตามขันตอนได้
้
ดี แต่นกั ศึกษาส่วนใหญ่ยงั ไม่กล้ า
แสดงออก ไม่ซกั ถาม มีเพียงนักศึกษาบางคนที่ตอบคําถาม คณาจารย์ต้องคอยสนับสนุนบ่อยครัง้ ใน
การทํากิจกรรมกลุม่ นักศึกษาให้ ความร่วมมือดีตลอดคาบเรี ยนแต่ยงั ไม่สมัครใจออกมานําเสนอผลงาน
ต้ องให้ คณาจารย์เรี ยกให้ ออกมานําเสนอ อีกทังผลงานของนั
้
กศึกษาแสดงการคิดขึ ้นสูงเพียงระดับปาน
กลาง ซึง่ อาจเนื่องจากนักศึกษายังไม่ค้ นุ เคยกับวิธีการเรี ยนที่ผ้ เู รี ยนต้ องมีส่วนร่ วมมากกว่าเดิม จึงได้
นําไปปรับปรุงแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้สําหรับคณาจารย์ผ้ สู อนให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น เนื่องจากคณาจารย์
มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริ มให้ นักศึกษากล้ าที่จะมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ การเตรี ยมความพร้ อม
ทังตั
้ วคณาจารย์ผ้ สู อนและการเตรี ยมความพร้ อมของผู้เรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นการชี ้แจงทําความเข้ าใจใน
วิธี ก ารเรี ย น กํ า หนดข้ อตกลงเบื อ้ งต้ น ในการเรี ย น เทคนิ ค ในการส่ง เสริ ม พฤติกรรม รวมถึ ง การที่
คณาจารย์ ปฏิบตั ิตนเป็ นกัลยาณมิตรต่อนักศึกษาจะทําให้ นักศึกษามัน่ ใจที่จะเรี ยนรู้ และทํ าให้ การ
จัดการเรี ยนรู้มีประสิทธิภาพ
4.3 ผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก โดยประเมิ น
ประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (Efficiency of Process/ Efficiency of
Product) โดยใช้ แนวคิดของชัยยงศ์ พรหมวงศ์ (2556: 7-20) ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ
(Efficiency of Proces) คือการประเมินผลพฤติกรรมของนักศึกษาที่เกิดในระหว่างการทํากิจกรรมกลุม่
ได้ แก่ การตอบคําถาม การซักถาม การอภิปราย และความร่ วมมือในการทํางาน ประสิทธิ ภาพของ
ผลลัพธ์ (Efficiency of Product) คือการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาช่วงสรุ ปผลการเรี ยนรู้ ท้าย
คาบ โดยกําหนดเกณฑ์เป็ น 75/75 หมายความว่า ระหว่างเรี ยนทํากิจกรรมแล้ วนักศึกษาเกิดพฤติกรรม
การเรี ยนรู้เชิงรุกเฉลี่ย 75% และประเมินหลังทํากิจกรรมนักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกเฉลี่ย
75% ทําการทดลองกับนักศึกษา จํานวน 10 คน เป็ นเวลา 3 คาบเรี ยน ได้ ผลดังตาราง 10
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกกับนักศึกษากลุม่ ย่อย
การหา
ประสิทธิภาพ

n

คะแนน
เต็ม

ด้ านกระบวนการ
ด้ านผลผลิต

10
10

8
8

6.00
6.30

S.D.

ร้ อยละ
ของ
ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์
ประเมิน

Sig

1.00
1.16

75.00
78.75

75.00
75.00

.500
.217
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ผลการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กกับ
นักศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพด้ านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรี ยนเท่ากับ 6.00 และ
ประสิทธิภาพด้ านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 6.30 นัน่ คือ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
ที่ พัฒ นาขึน้ มี ประสิท ธิ ภ าพเท่า กับ 75/78.75 เมื่ อเที ย บกับเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ คือ 75/75 ปรากฏว่า
รูปแบบที่สร้ างขึ ้นมีเกณฑ์ประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากเกณฑ์ 75/75 ที่กําหนดไว้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการสังเกตและสัมภาษณ์นกั ศึกษาภายหลังจัดการเรี ยนรู้ กบั นักศึกษากลุ่มย่อย
พบว่า นักศึกษารู้สกึ สนุกกับการเรี ยน มีความกล้ าตอบมากขึ ้น แต่การซักถามก็ยงั ไม่มากนัก
5. สรุ ปผลการพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ น
รู ปแบบการเรี ยนรู้ เชิงรุ กที่คณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีส่วนร่ วมในการพัฒนารู ปแบบ
ประกอบด้ วย หลักสําคัญของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบ
และ ผลที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี ้
5.1 หลักสําคัญของรู ปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก สํ า หรั บ คณาจารย์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ภ าคใต้ มี
แนวคิ ด สํ า คัญ คื อ การจัด การเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ นัก ศึก ษามี ส่ว นร่ ว มในกระบวนการเรี ย นรู้ โดย
คณาจารย์เป็ นผู้ดําเนินการวิเคราะห์เนื ้อหารายวิชา ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ จัดทําแผนการสอน
และจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ประสบการณ์ ที่หลากหลายผ่านการอ่าน พูด ฟั ง
เขียน และคิดขันสู
้ ง
5.2 วัตถุประสงค์ ของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ ก
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก สํ า หรั บ คณาจารย์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ภ าคใต้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนมากขึ ้นจากการลงมือปฏิบตั ิในกิจกรรมที่
้
ง พูด อ่าน เขียน และคิดขันสู
้ ง
คณาจารย์ใช้ วิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่หลากหลายทังการฟั
5.3 ผลที่ได้ จากการจัดการเรียนรู้ตามรู ปแบบ
ผลที่ จ ะได้ จากการจั ด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก สํ า หรั บ
คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ คือ นักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีส่วนร่ วมมากขึน้
วัดผลจากการสังเกต 4 พฤติกรรม คือ การซักถาม การตอบคําถาม การร่วมอภิปราย การมีปฏิสมั พันธ์
กับเพื่อนและคณาจารย์ในชันเรี
้ ยน และนักศึกษาเกิดการคิดขันสู
้ ง วัดได้ จากผลงานของนักศึกษา

124
5.4 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุ ก
รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก สํ า หรั บ คณาจารย์ วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ภ าคใต้ มี
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
ดังภาพประกอบ 9 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 9 ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุก (POARE)
5.4.1 คณาจารย์ เตรี ยมความพร้ อม (Preparation: P)
เป็ นขันตอนแรกที
้
่คณาจารย์จะต้ องเตรี ยมความพร้ อมของตนเองก่อนจัดการ
เรี ยนรู้ ในทุกด้ านเพื่อให้ การจัดการเรี ยนรู้ มีประสิทธิ ภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการเตรี ยมเนือ้ หาที่จะจัดการ
เรี ยนรู้ วางแผนออกแบบกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อแน่ใจว่ากิจกรรมสอดคล้ องกับการเรี ยนเพื่อ
พัฒนาการคิดขัน้ สูง รวมถึงการพัฒนาทักษะในการจัดการเรี ยนรู้ ของคณาจารย์ เอง เนื่ องจากการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกเป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรื อศักยภาพของพฤติกรรมที่คอ่ นข้ างถาวรจากการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ เน้ นการมีส่วนร่ วมของผู้เรี ยน คณาจารย์จึงต้ องช่วยให้ นกั ศึกษาเข้ าใจถึงการเรี ยนรู้
เชิงรุกและสามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังนี ้
1) คณาจารย์วิเคราะห์เนื ้อหารายวิชาที่จะจัดการเรี ยนรู้ กําหนดวัตถุประสงค์
การเรี ย นรู้ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวัง บูร ณาการเนื อ้ หารายวิ ช าให้ เ ชื่ อ มโยงกับ สถานการณ์ จ ริ ง ใน
ชี วิต ประจํ า วัน เพื่ อ ให้ นัก ศึก ษาเข้ า ใจและสามารถนํ า ไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจํ า วัน ได้ รวมถึง บูรณาการ
เชื่อมโยงเนื ้อหากับรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยเน้ นมโนทัศน์ที่สําคัญในเนื ้อหารายวิชาเนื่องจากเมื่อ
ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจในมโนทัศน์สําคัญที่ได้ เรี ยนรู้จะสามารถนําไปใช้ กบั การเรี ยนด้ วยตนเองได้ ตอ่ ไป
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2) คณาจารย์ ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ รายคาบให้ มีทัง้ กิจกรรมด้ านการ
รู้คดิ (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้ านพฤติกรรม (Behavior Activity) นัน่ คือ กิจกรรมการเรี ยนรู้เน้ น
ให้ นกั ศึกษาได้ มีส่วนร่ วมในการเรี ยนโดยให้ ความสําคัญทังกิ
้ จกรรมด้ านพฤติกรรมและกิจกรรมด้ าน
การคิด โดยในระหว่างที่นกั ศึกษาทํากิจกรรมด้ านพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็ นการพูด การฟั ง การอ่าน หรื อ
การเขียน จะต้ องทําให้ นกั ศึกษาได้ คิดในระหว่างทํากิจกรรมนันและสามารถสะท้
้
อนความคิดออกมา
เป็ นคําพูดหรื อผลงานได้ เพื่อให้ นกั ศึกษาพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบตั ิ
3) คณาจารย์ เ ขี ย นแผนการจัดการเรี ย นรู้ ลงในประมวลรายวิชา (Course
Syllabus) ซึง่ แผนการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกจะต้ องมีรายละเอียดขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ขันตอน
้
อย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงบอกรายละเอียดของสื่อหรื ออุปกรณ์จดั การเรี ยนรู้ที่จะช่วยส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนใช้ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ สามารถควบคุมกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ได้ ในเวลา
ที่กําหนด
4) คณาจารย์วิเคราะห์ตนเองว่าต้ องพัฒนาทักษะใดเพิ่มเติมก่อนดําเนินการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก เนื่องจากเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ที่สง่ เสริมให้ นกั ศึกษาได้ ประสบการณ์จากการลงมือ
ทํ า และคิ ด ตามในสิ่ ง ที่ ทํ า โดยเป็ นการคิ ด ระดับ สูง คณาจารย์ จ ะต้ อ งทํ า ให้ ก ารเรี ย นรู้ น่ า ตื่ น เต้ น
สนุกสนาน ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ พดู ฟั ง อ่าน เขียน ซึง่ เป็ น
องค์ประกอบหลักสําคัญของการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก เช่น คณาจารย์วิเคราะห์ว่าตนเองยังใช้ เทคนิคการตัง้
คําถามไม่ดีพอ คําถามที่ใช้ เป็ นเพียงการถามความจําไม่ได้ ถามให้ นกั ศึกษาคิดวิเคราะห์ คณาจารย์จึง
ต้ องการพัฒนาการตังคํ
้ าถามเพื่อให้ นกั ศึกษาคิดขันสู
้ ง หรื อการที่คณาจารย์วิเคราะห์ว่าตนเองขาดการ
ให้ ข้อเสนอแนะเมื่อนักศึกษานําเสนอผลงานรวมถึงการให้ ข้อติชม คณาจารย์จึงต้ องการพัฒนาเทคนิค
การให้ ข้อมูลย้ อนกลับและเทคนิคการเสริ มแรง หรื อคณาจารย์อาจคาดการณ์ไว้ ล่วงหน้ าว่านักศึกษา
บางคนจะไม่ให้ ความร่วมมือจะต้ องเตรี ยมวิธีการแก้ ปัญหาเมื่อนักศึกษาไม่ทํางาน หรื อแม้ กระทัง่ การที่
คณาจารย์วิเคราะห์ตนเองว่ามีท่าทางที่ทําให้ นกั ศึกษาไม่กล้ าแสดงออก คณาจารย์จึงต้ องฝึ กท่าทาง
การแสดงออกทังสี
้ หน้ า แววตา นํ ้าเสียงให้ เกิดความรู้สกึ น่าฟั ง เป็ นต้ น
5.4.2 นักศึกษาทราบทิศทางในการเรียน (Orientation: O)
เมื่อคณาจารย์มีความพร้ อม นักศึกษาก็ต้องมีความพร้ อมก่อนที่จะเรี ยน ใน
ขันตอนนี
้
้จึงเป็ นขันที
้ ่คณาจารย์จะต้ องทําให้ นกั ศึกษาทราบทิศทางในการเรี ยนแต่ละคาบ เนื่องจากใน
การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กนักศึกษาจะต้ องใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ของตนเอง ซึ่งเดิมนันนั
้ กศึกษามักเป็ น
ฝ่ ายรับความรู้ จากคณาจารย์อย่างเดียวและไม่ค้ นุ เคยกับวิธีการเรี ยนรู้ ที่ต้องมีส่วนร่ วมมากขึ ้น การ
เปลี่ยนวิธีการจัดการเรี ยนรู้ อาจทํ าให้ นักศึกษาไม่เข้ าใจและไม่ให้ ความร่ วมมื อในการทํ ากิ จกรรม
รวมถึงไม่มีทิศทางในการเรี ยนรู้วา่ แต่ละคาบจะได้ เรี ยนรู้ในสิง่ ใด นอกจากนี ้คณาจารย์ยงั ต้ องสร้ างหรื อ
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ส่งเสริ มเจตคติทางบวกต่อการเรี ยนรู้ เชิงรุ กให้ กบั นักศึกษา เมื่อนักศึกษามีความเข้ าใจและเห็นคุณค่า
ว่าการเรี ยนรู้เชิงรุกมีประโยชน์เพียงใด เกิดความรู้สกึ พอใจ นักศึกษาก็จะยอมรับและมีความพร้ อมที่จะ
ทํากิจกรรมต่อไป โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังนี ้
1) คณาจารย์สํารวจเจตคติต่อการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของนักศึกษา โดยการพูดคุย
ทักทายกับนักศึกษาเพื่อสร้ างบรรยากาศที่ดี แล้ วตังคํ
้ าถามกระตุ้นให้ นกั ศึกษาตอบตามความรู้สกึ ของ
ตนเองอย่างตรงไปตรงมา คอยฟั งและสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาขณะตอบ เช่น ตังคํ
้ าถามว่า "วันนี ้
นักศึกษาอยากเรี ยนโดยการฟั งบรรยายหรื อการทํากิจกรรมกลุ่ม" หรื อ "ในคาบที่แล้ วนักศึกษาได้ เรี ยน
โดยการทํากิจกรรมโต้ วาที นักศึกษารู้สกึ อย่างไร" เป็ นต้ น
2) คณาจารย์ บ อกวัต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อตกลงในการเรี ย นแต่ ล ะคาบให้
นักศึกษาทราบ เพื่อให้ นักศึกษามี ความเข้ าใจในกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กและพร้ อมที่ จะให้ ความ
ร่ วมมือในการทํากิ จกรรม ให้ นักศึกษามีส่วนร่ วมในการวางแผนกํ าหนดชิน้ งาน มีโอกาสเลือกที่จะ
ทํางานในเรื่ องที่ตรงกับความถนัดหรื อความสนใจของตนเอง เพื่อให้ นกั ศึกษาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรี ยน
จะเกิดความกระตือรื อร้ น นอกจากนี ้คณาจารย์ยงั ต้ องชี ้แจงให้ ชดั เจนว่าในคาบนี ้นักศึกษาต้ องมีความ
เข้ าใจในเนือ้ หาสําคัญอะไรบ้ าง เมื่อนักศึกษาได้ เรี ยนรู้ ในวันนีแ้ ล้ วสามารถประยุกต์ความรู้ นําไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตจริ งได้ และสามารถนําไปศึกษาต่อด้ วยตนเองได้
3) คณาจารย์ สร้ างหรื อ ส่ง เสริ ม เจตคติท างบวกต่อ การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ให้ กับ
นัก ศึก ษา ซึ่ง มี ห ลายวิ ธี เช่ น การนํ า ข่ า วหรื อ บทความเกี่ ย วกับ การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จมาให้ นกั ศึกษาอ่าน การนําคลิปวีดีโอตัวอย่างการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กให้ นกั ศึกษาดู การ
บอกถึงผลดีที่นกั ศึกษาจะได้ รับเมื่อได้ เรี ยนด้ วยรูปแบบการเรี ยนรู้เชิงรุกให้ นกั ศึกษาทราบ เป็ นต้ น
5.4.3 นักศึกษาเรี ยนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Action: A)
เป็ นขัน้ ที่ ค ณาจารย์ จัดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ซึ่ง อาจเป็ นการจัดการเรี ย นรู้ ใน
ห้ องเรี ยนหรื อนอกห้ องเรี ยน เน้ นให้ นกั ศึกษาได้ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนด้ วยกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย
วิธี โดยนักศึกษาเป็ นผู้ลงมือกระทําทังฟั
้ ง พูด อ่าน เขียน อภิปราย หรื อมีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหา โดย
กิ จ กรรมดัง กล่า วเป็ นโอกาสในการที่ นัก ศึก ษาจะได้ รั บ ข้ อ มูล และประสบการณ์ จ ากการเข้ า ไปมี
ปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ ของตนเอง ได้ คิดในสิ่งที่ทําซึง่ เป็ นการคิดขันสู
้ ง คือ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังนี ้
1) คณาจารย์ทบทวนความรู้ เดิมเพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถดึงความรู้ มาใช้ ได้
เนื่องจากการเรี ยนรู้ เชิงรุกนันนั
้ กศึกษาจะต้ องจัดระบบการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ซึง่ สามารถใช้ ได้ หลายวิธี
เช่น การทดสอบก่อนเรี ยน การสนทนาซักถามถึงพื ้นฐานความรู้ของนักศึกษาในเรื่ องที่จะจัดการเรี ยนรู้
หรื อการทบทวนโดยใช้ สื่อให้ นกั ศึกษาสนทนาหรื ออภิปรายแสดงความรู้ เดิมจากกิจกรรมที่เคยเรี ยนรู้
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เป็ นต้ น ซึ่งการทบทวนความรู้ เดิมนอกจากจะทํ าให้ นักศึกษาได้ ประเมินความรู้ ที่ ตนเองมีแล้ ว ยัง
สามารถทําให้ คณาจารย์ได้ ประเมินต่อไปว่าจะดําเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างไรเพื่อเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ที่นกั ศึกษาจะได้ รับ
2) คณาจารย์ นําเสนอเนือ้ หาที่ จะใช้ จัดการเรี ยนรู้ ในคาบ โดยใช้ วิธีการตัง้
คําถามกระตุ้นให้ นกั ศึกษาสงสัย คิดตาม เกิดความอยากรู้ในเนื ้อหาที่จะเรี ยน แล้ วนําเสนอเนื ้อหาผ่าน
สื่ อ เช่ น รู ป ภาพ คลิ ป วี ดี โ อ ข่ า วเหตุก ารณ์ ปั จ จุบัน เป็ นต้ น ให้ นัก ศึก ษาฟั ง อ่ า น หรื อ ดู เพื่ อ เป็ น
แหล่งข้ อมูลให้ นกั ศึกษารวบรวมความคิดที่หลากหลาย
3) คณาจารย์ ใ ห้ นัก ศึก ษาลงมื อ ปฏิ บัติ โดยให้ นัก ศึก ษามี ส่ว นร่ ว มในการ
ทํ า งานคู่ ห รื อ งานกลุ่ ม ย่ อ ย เน้ นกิ จ กรรมที่ ต รงกั บ สภาพความเป็ นจริ ง หรื อ ประยุ ก ต์ ไ ปใช้ ใน
ชีวิตประจําวันได้ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปสู่เหตุการณ์ ใหม่ที่เกิดขึ ้นจริ งใน
อนาคตได้ ซึง่ มีวิธีจดั การเรี ยนรู้มีได้ หลากหลาย การเลือกใช้ วิธีจดั การเรี ยนรู้ แบบใดขึ ้นอยู่กบั ลักษณะ
ของเนื ้อหาวิชา บุคลิกของคณาจารย์ บุคลิกของนักศึกษา รวมทังสภาพแวดล้
้
อมในการจัดการเรี ยนรู้
4) ในระหว่างการทํากิจกรรมของนักศึกษา คณาจารย์คอยกระตุ้นทางอ้ อม
เพื่อให้ นกั ศึกษาเกิดความคิดในขณะทํางานที่หลากหลาย ให้ นกั ศึกษาร่ วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อน ให้ นักศึกษาสะท้ อนความคิดในสิ่งที่ลงมือทํ าโดยกระตุ้นให้ อธิ บายถึงเหตุผลที่ ใช้
กระตุ้นให้ นกั ศึกษาทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่มโดยดึงความรู้ และความคิดของนักศึกษาออกมา
ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษายอมรับในความคิดของเพื่อน สร้ างบรรยากาศในการเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนกล้ าพูดและมี
ความสุขกับการเรี ยนรู้ ซึ่งในระหว่างที่ คณาจารย์ เดินดูนักศึกษาแต่ละกลุ่มทํ ากิ จกรรมควรให้ การ
เสริมแรงทันทีที่เห็นนักศึกษามีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ โดยให้ การเสริ มแรงด้ วยท่าทางและคําพูดทางบวก
เช่น "เป็ นความคิดที่ดีมาก" "เยี่ยมจริงๆ" เป็ นต้ น
5) คณาจารย์ ให้ นัก ศึก ษาสรุ ป กิ จ กรรมกลุ่ม ร่ ว มกัน แล้ ว นํ า เสนอแนวคิด /
ผลงานหน้ าชัน้ หรื อนํามาสอนเพื่อนนักศึกษา โดยคณาจารย์ต้องส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาทุกคนได้ มีโอกาส
ออกมาหน้ าชัน้ ไม่ให้ นกั ศึกษาเพียงคนใดคนหนึง่ เป็ นคนนําเสนอทุกครัง้
5.4.4 เสริมแรงพฤติกรรมการเรียนรู้ เชิงรุ ก (Reinforce: R)
เป็ นขันที
้ ่คณาจารย์สนับสนุนให้ กําลังใจและให้ ข้อมูลย้ อนกลับในผลงานของ
นักศึกษา ให้ นกั ศึกษามีเจตคติทางบวกต่อการเรี ยนรู้ เชิงรุ กจากการได้ ลงมือทํา เพื่อให้ นกั ศึกษาแสดง
พฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกมากขึ ้น โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังนี ้
1) ยอมรั บ และเห็ น คุณ ค่ า ในความคิ ด เห็ น ของนัก ศึก ษา เมื่ อ คณาจารย์
ส่งเสริ มให้ นักศึกษาคิดแล้ วนัน้ การยอมรั บและเห็นคุณค่าของคณาจารย์ หลังจากที่นักศึกษาตอบ
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คําถามหรื อแสดงความคิดเห็นจะช่วยเสริมให้ นกั ศึกษากล้ าแสดงความคิดของตนมากขึ ้น ไม่ตําหนิหรื อ
ทําให้ นกั ศึกษารู้สกึ ว่าความรู้ของเขาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ตรงกับความคิดของคณาจารย์
2) ให้ ข้อมูลย้ อนกลับในผลงานของนักศึกษาเพื่อให้ นกั ศึกษาทราบว่าทําได้
ถูกต้ องหรื อไม่ โดยไม่จําเป็ นต้ องจํากัดไว้ เพียงคําตอบเดียวเพื่อให้ มีความหลากหลายในความคิด แต่
ถ้ าความคิดนันไม่
้ เหมาะสมคณาจารย์ก็ต้องสอนวิธีคดิ ที่ถกู ต้ อง ควรหลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลย้ อนกลับว่า
ผิดหรื อถูกเพียงอย่างเดียว
3) ให้ การเสริ มแรงทันทีหลังจากที่ตวั แทนนักศึกษานําเสนอผลงานหน้ าชัน้
เรี ยน อาจเป็ นท่าทางและคําพูดทางบวก เช่น "ผลงานของกลุม่ มีความคิดสร้ างสรรค์มาก" หรื อเสริมแรง
ด้ วยเบี ้ยอรรถกร เช่น การให้ แต้ มสะสมคะแนน เป็ นต้ น และสําหรับนักศึกษาที่ออกมานําเสนอหน้ าชัน้
ควรให้ การเสริ มแรงเพื่อเป็ นแรงเสริ มให้ นกั ศึกษาเกิดความมัน่ ใจในพฤติกรรมที่ได้ แสดงออกมา และมี
ความต้ องการที่จะแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ ด้ วยท่าทางและคําพูด
ทางบวก เช่น "เห็นไหมหนูทําได้ " หรื อเสริมแรงด้ วยเบี ้ยอรรถกรโดยให้ คะแนนเพิ่ม เป็ นต้ น แต่ไม่ควรให้
นักศึกษาคนใดคนหนึ่งออกมานําเสนอทุกครัง้ คณาจารย์ต้องส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาทุกคนได้ ทํากิจกรรม
นี ้อย่างทัว่ ถึง
5.4.5 ประเมินผลการเรียนรู้ รอบด้ าน (Evaluation: E)
เป็ นขันที
้ ่คณาจารย์และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ปองค์ความรู้ วัดและประเมินผล
การเรี ยนรู้ จากการที่ ผ้ ูเรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติงาน เป็ นการประเมินการเรี ยนรู้ รอบด้ านทัง้ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะนิสยั ด้ วยวิธีการที่หลากหลายซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการนําความรู้
และทักษะที่เรี ยนไปใช้ ในสภาพและสถานการณ์จริ งหรื อเชื่อมโยงใกล้ เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สดุ
โดยมีแนวทางในการดําเนินการดังนี ้
1) คณาจารย์ แ ละนัก ศึ ก ษาร่ ว มกั น สรุ ป องค์ ค วามรู้ ท้ ายคาบ โดยการที่
คณาจารย์เป็ นผู้ตงคํ
ั ้ าถามให้ นกั ศึกษาตอบหรื อให้ เป็ นผู้อภิปรายสรุ ป คณาจารย์ช่วยเชื่อมโยงความ
คิดเห็ นของนักศึกษากับสรุ ปผลการเรี ยนรู้ ส่งเสริ มและนํ าทางให้ นัก ศึกษาได้ ร้ ู วิธีวิเคราะห์ เพื่อให้
นักศึกษาสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ จากนันเปิ
้ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาซักถามประเด็น
ที่สงสัยหรื อประเด็นที่ยงั ไม่เข้ าใจ
.
2) คณาจารย์ให้ นกั ศึกษาประเมินตนเองว่ารู้ สึกอย่างไรในการเรี ยนรู้ ในวันนี ้
ได้ แสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนมากน้ อยเพียงใด และให้ มีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็นว่าคาบหน้ าอยากเรี ยนแบบไหน โดยทําได้ หลายวิธี เช่น ให้ เขียนลงในสมุดบันทึกหรื อกระดาษ
ถามและให้ อธิบายความรู้สกึ เป็ นต้ น
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3) คณาจารย์ประเมินผลการเรี ยนรู้จากผลงานที่นกั ศึกษาทําในห้ องเรี ยน หรื อ
มอบหมายเพิ่มเติมเป็ นการศึกษาค้ นคว้ านอกห้ องเรี ยนด้ วยตนเอง โดยงานที่ ให้ นักศึกษาทํ านอก
ห้ องเรี ยนจะต้ องเป็ นงานที่นักศึกษาได้ มีส่วนร่ วมในการกําหนดงานที่จะทํา และงานหรื อกิจกรรมที่
มอบหมายให้ ปฏิบตั ิควรเป็ นงานหรื อสถานการณ์ที่เป็ นจริ งหรื อใกล้ เคียงกับชีวิตจริ ง ซึง่ คณาจารย์อาจ
ให้ นัก ศึก ษาสามารถนํ า เสนอผลงานได้ ห ลากหลายแตกต่า งกัน โดยแจ้ ง เกณฑ์ ป ระเมิ น พร้ อมทัง้
คําอธิบายคุณภาพของงานตามเกณฑ์ให้ ทราบล่วงหน้ า
4) คณาจารย์ ประเมินการจัดการเรี ยนรู้ ของตนหลังจัดการเรี ยนรู้ ท้ ายคาบ
้ ่ 1 ในการเตรี ยมความพร้ อมที่จะจัดการเรี ยนรู้
เพื่อนําผลการประเมินการจัดการเรี ยนรู้ย้อนกลับไปขันที
ในคาบต่อไป เช่น พบว่าวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่วางแผนไว้ ไม่เหมาะสมกับนักศึกษา หรื อพบว่านักศึกษา
บางคนมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกน้ อยหรื อไม่มีเลย คณาจารย์จะต้ องวางแผนหาวิธีการจัดการเรี ยนรู้
ให้ เหมาะสมกับนักศึกษา หรื อคณาจารย์พบว่าตนเองไม่ได้ เสริ มแรงให้ นกั ศึกษาอย่างทัว่ ถึงก็หาวิธีการ
เสริ มแรงอื่นๆ นอกจากคําพูด ท่าทาง เช่น แสตมป์สะสมคะแนน เป็ นต้ น ซึ่งการทบทวนและประเมิน
การจัด การเรี ย นรู้ ของตนเองท้ า ยคาบจะทํ า ให้ ค ณาจารย์ ร้ ู ว่า สิ่ง ที่ ได้ จัด การเรี ย นรู้ ในแต่ล ะคาบมี
ข้ อบกพร่องใดที่ต้องนําไปปรับปรุงแก้ ไขในคาบต่อไป

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระยะที่ 2 ระยะการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กไป
ทดลองใช้
1. คณาจารย์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จํานวน 28 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ (1)
กลุ่มทดลองจํานวน 14 คน ซึง่ เป็ นคณาจารย์ที่สมัครใจเข้ าร่ วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
และจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (2) กลุ่มควบคุมจํ านวน 14 คน ซึ่งเป็ น
คณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่จดั การเรี ยนรู้ตามรูปแบบปกติ
2. นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ลงทะเบียนเรี ยนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
2559 จํานวนทังสิ
้ ้น 703 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ (1) กลุม่ ทดลอง 14 รายวิชา จํานวน 337 คน
(2) กลุม่ ควบคุม 14 รายวิชา จํานวน 366 คน รายละเอียดดังตาราง 11
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ตาราง 11 เปรี ยบเทียบสัดส่วนจํานวนนักศึกษากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
รวม

กลุม่ ทดลอง
จํานวน (คน)
รายวิชา
124
6 รายวิชา

รายวิชา
6 รายวิชา

จํานวน (คน)

4 รายวิชา

100

4 รายวิชา

125

4 รายวิชา

113

4 รายวิชา

110

14 รายวิชา
337
14 รายวิชา
Chi-square = 1.196 ; df = 1 ; p-value = .274

366

กลุม่ ควบคุม
131

จากตาราง 11 นักศึกษากลุม่ ทดลอง เป็ นนักศึกษาที่ลงทะเบียนกับคณาจารย์ที่จดั การเรี ยนรู้
โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก 14 รายวิชา จํานวน 337 คน และกลุ่มควบคุม เป็ นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรี ยนกับคณาจารย์ที่จดั การเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบปกติ 14 รายวิชา จํานวน 366 คน ผลการ
เปรี ยบเที ยบสัดส่วนจํานวนนักศึกษาระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมด้ วยสถิติไคสแควร์ (Chisquare) พบว่าได้ คา่ ไคสแควร์ 1.196, df = 1 มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .274 แสดงว่า สัดส่วน
จํานวนของนักศึกษากลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
1. ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้เชิงรุ กของนักศึกษา
ผลการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของกลุม่ ทดลองที่จดั การเรี ยนรู้ด้วยด้ วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุ กและกลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนรู้ ด้วยวิธีปกติ โดยการทดสอบด้ วย Analysis of Covariance
(ANCOVA) โดยมี ค ะแนนพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ในชั่ ว โมงเรี ย นครั ง้ แรกเป็ นตั ว แปรร่ ว ม
(Covariance) รายละเอียดดังตาราง 12 และตาราง 13
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก
กลุม่
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
รวม

จํานวนนักศึกษา (คน)
337
366
703

SD
.555
.623
1.386

6.190
3.684
4.883

ตาราง 13 แสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกหลังเรี ยนของนักศึกษา ระหว่าง
กลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
Source of Variance
พฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก
รูปแบบการสอน
ความคลาดเคลื่อน
รวม

Sum of
Square
63.252
1292.230
278.123
17483.000

df

MS

F

Sig

1
1
700
703

63.252
1292.230
.397

159.196
3252.374

.284
.000

จากตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และตาราง 13 ผลการ
เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของนักศึกษาหลังเรี ยนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
พบว่า พฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของนักศึกษากลุ่มทดลองที่คณาจารย์
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่คณาจารย์จดั การ
เรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบปกติ
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2. ผลการวิเคราะห์ การคิดขัน้ สูงของนักศึกษากลุ่มทดลอง
ผลการวิเคราะห์ การคิดขัน้ สูงของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ ว ย
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกจากคะแนนผลงานที่นกั ศึกษาทํา รายละเอียดดังตาราง 14
ตาราง 14 คะแนนการคิดขันสู
้ งและจํานวนร้ อยละของนักศึกษากลุม่ ทดลอง
คะแนนเฉลีย่

ความหมาย

3.01 - 4.00 ดีมาก ผลงานแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการ
รวบรวมข้ อมูลความรู้ ความเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ การ
วิเคราะห์สงั เคราะห์ และนํามาสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ขึ ้น
2.01 - 3.00 ดี ผลงานแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการรวบรวม
ข้ อมูลความรู้ ความเข้ าใจ และการประยุกต์ใช้ มา
วิเคราะห์แก้ ปัญหาหรื อพัฒนางานอย่างลึกซึ ้ง
1.01 - 2.00 พอใช้ ผลงานแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการนํา
ความรู้ความเข้ าใจมาปรับใช้ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ได้ ดี
0.51 - 1.00 ผลงานแสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจในความรู้ที่เรี ยน
0.00 - 0.50 ผลงานไม่แสดงถึงความเข้ าใจในความรู้ที่ได้ เรี ยน
รวม

จํานวน
(คน)
59

ร้ อยละ
17.51

123

36.50

92

27.30

36
27
337

10.68
8.01
100.00

จากตาราง 14 คะแนนการคิดขันสู
้ งของนักศึกษากลุม่ ทดลอง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
คะแนนการคิดขันสู
้ งอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 36.5 รองลงมามีคะแนนการคิดขันสู
้ งอยู่ในระดับ
พอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 27.3 และมีคะแนนการคิดขัน้ สูงอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 17.51
ตามลําดับ
3. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อการเรียนรู้เชิงรุ ก
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองต่อการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก จํานวน
นักศึกษา 337 คน ได้ รับแบบสอบถามคืน 309 คน คิดเป็ นร้ อยละ 91.69 ผลการวิจยั ดังตาราง 15

133
ตาราง 15 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรี ยนรู้เชิงรุก
ข้ อ

รายการประเมิน

1

คณาจารย์แจ้ งวัตถุประสงค์และข้ อตกลงของรูปแบบการสอนที่
จะใช้ ให้ นกั ศึกษาทราบก่อนเรี ยน
ก่อนเรี ยนคณาจารย์แจกประมวลการสอนที่แสดงกิจกรรมและ
วิธีการวัดผลให้ นกั ศึกษาทราบ
คณาจารย์เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นใน
กิจกรรมและวิธีการวัดผลที่คณาจารย์แจกให้ ในคาบแรก
คณาจารย์มีการทบทวนความรู้เดิมให้ ก่อนเรี ยนทุกครัง้
กิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ นกั ศึกษาได้ ร่วมทํางานกลุม่ กับเพื่อน
ได้ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ นกั ศึกษาได้ ลงมือปฏิบตั มิ ากกว่าการ
ฟั งบรรยายอย่างเดียว
คณาจารย์ใช้ คําถามระหว่างจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทําให้
นักศึกษาได้ ฝึกคิดและฝึ กตอบคําถามมากขึ ้น
กิจกรรมการเรียนรู้ทําให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกการนําเสนอผลการ
ทํางานของตนเองและของกลุม่ มากขึ ้น
กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย ไม่เน้ นการฟั งบรรยาย
เพียงอย่างเดียว
ระหว่างทํากิจกรรมคณาจารย์ให้ การเสริ มแรงในพฤติกรรมการ
มีสว่ นร่วมที่นกั ศึกษาได้ แสดงออก
หลังทํากิจกรรมการเรี ยนรู้ คณาจารย์ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่
นักศึกษาให้ ได้ ทราบ
คณาจารย์สรุปเนื ้อหาในช่วงท้ ายคาบทุกครัง้
ช่วงสรุปเนื ้อหาท้ ายคาบ คณาจารย์เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ มี
ส่วนร่วมในการสรุปบทเรี ยน
การประเมินผลการเรี ยนรู้ที่กําหนดมีความเหมาะสม เน้ นการ
ประเมินตามสภาพจริ ง

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปล
4.30
.771
ดี
3.63

.988

ดี

3.83

.851

ดี

4.16
4.08

.748
.796

ดี
ดี

3.76

.903

ดี

4.11

.841

ดี

3.48

.890

ดี

3.38

.907

ดี

3.61

.870

ดี

3.62

.787

ดี

3.47
3.63

.902
.930

ดี
ดี

3.48

.838

ดี
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ตาราง 15 (ต่อ)
ข้ อ

รายการประเมิน

15 กิจกรรมการเรี ยนรู้ทําให้ นกั ศึกษาได้ รับประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั จิ ริ ง
16 กิจกรรมที่คณาจารย์ใช้ ในการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม
17 นักศึกษาสนุกกับการทํากิจกรรมในห้ องเรียนที่คณาจารย์ใช้ ใน
การเรี ยนการสอน
18 กิจกรรมการเรี ยนรู้ทําให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้เนื ้อหาพร้ อมกับการ
ลงมือปฏิบตั คิ วบคูก่ นั ไป ทําให้ เข้ าใจเนื ้อหามากขึ ้น
19 การได้ ทํากิจกรรมการเรี ยนรู้มากขึ ้นทําให้ นกั ศึกษากล้ าคิด
กล้ าพูด กล้ าแสดงออกมากขึ ้น
20 นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ รับจากการทํากิจกรรมใน
ห้ องเรี ยนไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
ภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
แปล
3.50
.877
ดี
4.51
4.13

.640
.674

ดีมาก
ดี

4.12

.700

ดี

4.29

.851

ดี

4.39

.760

ดี

3.87

.349

ดี

จากตาราง 15 พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ภาคใต้ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
รูปแบบการเรี ยนรู้ เชิงรุ กที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู้ เชิงรุ กภาพรวมอยู่ในระดับดี ( =
3.87) โดยมีความพึงพอใจในหัวข้ อ กิจกรรมที่คณาจารย์ใช้ ในการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม มาก
ที่สดุ ( = 4.51) รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถนําความรู้ที่ได้ รับจากการทํากิจกรรมในห้ องเรี ยนไปใช้
ในชีวิตประจําวันได้ ( = 4.39) คณาจารย์แจ้ งวัตถุประสงค์และข้ อตกลงของรูปแบบการสอนที่จะใช้ ให้
นักศึกษาทราบก่อนเรี ยน ( = 4.30) การได้ ทํากิจกรรมการเรี ยนรู้มากขึ ้นทําให้ นกั ศึกษากล้ าคิด กล้ า
พูด กล้ าแสดงออกมากขึ ้น ( = 4.29) และคณาจารย์มีการทบทวนความรู้เดิมให้ ก่อนเรี ยนทุกครัง้ (
= 4.16) ตามลําดับ
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4. ผลสะท้ อนจากการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุ กไปทดลองใช้
หลังการทดลองจัดการเรี ยนรู้ ผลการประชุมกลุ่มของคณาจารย์ทงั ้ 14 คน เพื่อร่ วมกัน
สะท้ อนการนํารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไปใช้ คณาจารย์มีความคิดเห็นสรุปได้ ดงั นี ้
4.1 การอบรมเชิงปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกมีประโยชน์
สําหรับคณาจารย์ ทําให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ได้ ฝึกทักษะการเขียนแผน ฝึ ก
ปฏิบตั โิ ดยการนําไปทดลองใช้ ทําให้ ได้ เข้ าใจขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้เชิงรุกที่ชดั เจนขึ ้น
"ได้ อบรมก็เข้ าใจมากขึน้ ได้ ฝึกออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนและนําวิธีการ
สอนใหม่ๆ มาลองใช้ " (ตัวแทนคณาจารย์)
"การได้ ร่วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ยิ่งทําให้ เข้ าใจและนําไปใช้ ได้ ง่ายขึน้ เพราะเรา
ร่วมทํากันมา มันเห็นภาพ" (ตัวแทนคณาจารย์)

4.2 ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ทําให้ นกั ศึกษาสนุกสนาน กล้ าแสดงออกมากขึ ้น เกิดการ
คิดขันสู
้ งมากขึ ้นกว่าเดิมแต่ยงั ไปไม่ถึงขันการคิ
้
ดสังเคราะห์
"ที่เห็นได้ ชดั คือบรรยากาศในห้ องเรี ยนดีขึ ้น เด็กกล้ าแสดงออกมากขึ ้น ถามมากขึ ้น แต่กระบวนการ
คิดส่วนใหญ่ ยังไปไม่ถึงการคิดสังเคราะห์ คงต้ องพัฒนากันไปเรื่ อยๆ ก็น่าจะไปถึงขัน้ สูงได้ ในอนาคต"
(ตัวแทนคณาจารย์)

4.3 สิ่งสําคัญในการจัดการเรี ยนรู้ คือ เมื่อคณาจารย์เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรี ยนรู้
กิจกรรมในห้ องเรี ยนเปลี่ยนแปลง นักศึกษาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้จาก Passive
Learning เป็ น Active Learning ตามมา
"การสอนแบบนี ้ครู ต้องเตรี ยมตัวมากกว่าเดิม เพราะต้ องออกแบบกิจกรรมให้ นกั ศึกษาสามารถคิด
ประมวลความรู้ได้ แต่เห็นได้ ชดั ว่าเด็กดีขึ ้น" (ตัวแทนคณาจารย์)

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ กบั นักศึกษา พื ้นที่ในการวิจยั คือ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ดําเนินงานวิจยั 2 ระยะ ได้ แก่ 1) ระยะสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของสําหรับ
คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ สําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โดยศึกษาสภาพ
ปั จจุบนั ในการจัดการเรี ยนรู้ พัฒนาคณาจารย์ผ้ ูร่วมสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ร่ วมสร้ าง
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก 2)
ระยะการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กไปทดลองใช้ ในสภาพจริ ง กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ได้ แก่
ผู้บริ หาร คณาจารย์ และนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบ
บันทึกการวิเคราะห์เอกสาร ข้ อคําถามการสัมภาษณ์ แบบสอบถามสภาพการจัดการเรี ยนรู้ โปรแกรม
พัฒนาคณาจารย์ แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก แบบสอบถามวัดเจตคติต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุก แบบประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์ ข้ อคําถามในการ
ประชุมกลุ่ม แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษา และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของคณาจารย์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณใช้ สถิติพื ้นฐาน
ได้ แก่ ร้ อยละ ค่า เฉลี่ย ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน สถิ ติการทดสอบค่า ที วิ เคราะห์
ประสิทธิภาพของของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
สรุ ปผลการวิจัย
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ สรุ ป
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. ผลการพั ฒ นารปแบบการจั
ด การเรี ย นร้ ู เชิ ง รุ ก สํ า หรั บ คณาจารย์ วิ ท ยาลั ย
ู
เทคโนโลยีภาคใต้ ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1.1 นโยบายการผลิตบัณฑิตและความต้ องการของผู้บริ หาร พบว่า ผู้บริ หารสนับสนุน
แนวคิดให้ คณาจารย์จดั การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ เกิดคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามอัตลักษณ์
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ของวิทยาลัยคือ เป็ นคนดีและเป็ นนักปฏิบตั ิการมืออาชีพ ดังนันสิ
้ ่งที่ต้องปลูกฝั งให้ มีอยู่ในตัวตนของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ คือ ทักษะวิชาการตามหลักสูตรของสาขาวิชา ทักษะแห่งศตวรรษ
้ านการเรี ยนรู้ ข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และ ทักษะการทํางานและการ
ที่ 21 ที่จะก้ าวมัน่ ทันโลก ทังด้
ดํารงชีวิต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ขยันหมัน่ เพียร มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถปรับตัว ทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
1.2 สภาพการจัดการเรี ยนรู้ ของคณาจารย์ พบว่า วิธีการจัดการเรี ยนรู้ ของคณาจารย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ส่วนใหญ่ยงั คงมุ่งสอนโดยเน้ นความรู้ วิชาการในชันเรี
้ ยนโดยใช้ การสอน
แบบบรรยายเป็ นหลัก เนื่องจากคณาจารย์ผ้ สู อนเชื่อว่านักศึกษายังขาดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ถ้ าไม่ให้ ความรู้นกั ศึกษาก็จะไม่ได้ ความรู้
1.3 สภาพกระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ พบว่า มีพฤติกรรม
การเรี ยนแบบฟั งบรรยายมากกว่าการมีส่วนร่ วมในชัน้ เรี ยน และขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น
ความตรงต่อเวลา ความสมํ่าเสมอในการเข้ าเรี ยน ขาดทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ทักษะการคิดขั ้นสูง
เป็ นต้ น
1.4 ความต้ องการในการจัดการเรี ยนรู้ ของคณาจารย์ พบว่า คณาจารย์มีความต้ องการ
พัฒนาตนเองด้ านการสอนและเทคนิคการสอนนอกเหนือจากการบรรยายให้ นกั ศึกษาฟั ง วิธีจดั การ
เรี ย นรู้ ที่ ค ณาจารย์ ต้อ งการศึก ษาหาความรู้ เพิ่ม เติม มากที่ สุด คื อ การเรี ย นรู้ จากการทํ า กิ จ กรรม
(Activity-Base Learning) แต่คณาจารย์บางคนไม่แน่ใจว่าการจัดการเรี ยนรู้ที่ตนเองใช้ อยู่ในปั จจุบนั
ถือว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กหรื อไม่เพราะขาดความเข้ าใจในแนวคิดและหลักการของการเรี ยนรู้
เชิงรุก
1.5 ผลการพัฒนาคณาจารย์ที่จะมีส่วนร่ วมในการสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ พบว่า (1) คณาจารย์มีเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กสูงกว่าก่อนเข้ า
ร่วมโปรแกรม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (2) คณาจารย์มีความรู้เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้เชิง
รุ กสูงกว่าก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (3) คณาจารย์มีทักษะการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกและมีทกั ษะการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุ กจากการฝึ กปฏิบตั ิ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
1.6 ผลการพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก โดยการการประชุ ม ร่ ว มกั น ของ
คณาจารย์ที่สมัครใจเข้ าร่ วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก พบว่า การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประกอบด้ วย หลักการสําคัญของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของรู ปแบบ ขันตอน
้
การจัดการเรี ยนรู้ ของรู ปแบบ และ ผลที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบ ซึ่งรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นชื่อว่า "POARE Model"

138
1.7 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปแบบก่อนนําไปทดลองใช้ พบว่า รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่สร้ างขึน้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ
เป็ นไปตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและเป็ นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กําหนดไว้ จึงนําไปสู่การนํา
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไปทดลองใช้ ในระยะที่ 2
2. ผลการใช้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ กสําหรั บคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ ในการจัดการเรียนร้ ูให้ กับนักศึกษา ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
2.1 พฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน
อย่างมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิ ง รุ ก ของนัก ศึกษากลุ่มทดลองที่
คณาจารย์ จัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก มี ค่ า เฉลี่ ย สูง กว่ า กลุ่ม ควบคุม ที่
คณาจารย์จดั การเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบปกติ
2.2 นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กมี
คะแนนการคิดขันสู
้ งอยู่ในระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 36.5 รองลงมามีคะแนนการคิดขันสู
้ งอยู่ในระดับ
พอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 27.3 และมี คะแนนการคิดขัน้ สูงอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ 17.51
ตามลําดับ
2.3 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้
เชิงรุ กที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีความพึงพอใจในหัวข้ อ กิจกรรมที่
คณาจารย์ใช้ ในการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม มากที่สดุ รองลงมาคือ นักศึกษาสามารถนําความรู้
ที่ได้ รับจากการทํากิจกรรมในห้ องเรี ยนไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้
2.4 หลัง เข้ า ร่ ว มพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก และนํ า รู ป แบบไปทดลองใช้
คณาจารย์ 14 คน ที่เป็ นกลุม่ ทดลองมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกทําให้ คณาจารย์มี
ความรู้ ความเข้ าใจในการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กที่ ชัดเจนมากขึน้ เมื่อคณาจารย์ เปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดการเรี ยนรู้ กิจกรรมในห้ องเรี ยนเปลี่ยนแปลง นักศึกษาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้
ทําให้ นกั ศึกษามีพฤติกรรมการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยนมากขึ ้น

อภิปรายผล
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มี
ประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. รปแบบการจั
ดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ กสําหรั บคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ู
ผลการสร้ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กที่สร้ างขึ ้นประกอบด้ วย หลักการสําคัญของรู ปแบบ วัตถุประสงค์ของ
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รูปแบบ ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ของรูปแบบ และ ผลที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ ซึง่ รูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้นชื่อว่า " POARE Model" เกิดจากกระบวนการที่คณาจารย์มีความ
ตระหนักในความสําคัญของการเรี ยนรู้เชิงรุกและเต็มใจร่ วมกระบวนการสร้ างรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุก เป็ นไปตามหลักการพัฒนาส่วนบุคคลที่เน้ นว่า การจะจัดกิจกรรมใดๆ ให้ กบั คณาจารย์ต้องเป็ น
สิ่งที่คณาจารย์สนใจ อยากรู้ และเห็นประโยชน์ ดังนันคณาจารย์
้
ที่เข้ าร่ วมพัฒนารู ปแบบจึงเป็ นผู้ที่
สมัครใจและมีความตังใจที
้ ่จะพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ขึ ้นอยู่กบั แรงจูงใจ
และการได้ ฝึกปฏิ บัติ เมื่อมี ความสนใจและต้ องการเรี ยนรู้ จึงนํ า ไปใช้ ได้ ทัน ที ซึ่งงานวิจัย นี อ้ าศัย
หลักการจัดกระทําที่เงื่อนไขนําผ่านตัวคณาจารย์ให้ สามารถไปจัดการเรี ยนรู้ กบั นักศึกษาได้ โดยการ
ปรับเจตคติ พัฒนาความรู้และฝึ กทักษะให้ กบั คณาจารย์ โดยผู้วิจยั คอยชี ้แนะให้ คณาจารย์หารูปแบบ
การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเพื่อเป็ นเงื่อนไขนําในการจัดกระทําต่อนักศึกษาให้ นกั ศึกษามีพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ เชิ งรุ ก เป็ นไปตามแนวคิดหลักแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle) กล่าวว่า ความรู้ สึก
(Feeling) ความรู้ คิด (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) มีผลซึ่งกันและกัน (Reciprocal
Determinism) (Kalish. 1981) หากบุคคลมีความรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อแนวทางใดแล้ วจะทําให้ เขา
ปฏิบตั ิพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ และแนวคิดของชาวร์ ท (Schwart. 1975) ที่กล่าวถึงรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ ของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านพุทธพิสยั เจตพิสยั และทักษะพิสยั
(Knowledge-Attitudes-Practices: KAP Model) ว่าความรู้มีผลต่อการปฏิบตั ทิ งทางตรงและทางอ้
ั้
อม
มีเจตคติเป็ นตัวกลางทําให้ เกิดการปฏิบตั ิตามมา ดังนัน้ เมื่อคณาจารย์มีความรู้ (K) มีเจตคติที่ดีต่อ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก (A) ก็พร้ อมที่จะมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก (P) ซึง่ พบว่าส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั ด้ านพฤติกรรมสุขภาพที่นําแนวคิด KAP มาใช้
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ เช่น งานวิจยั ของทวีศกั ดิ์ เทพพิทกั ษ์ (2556. 84-102) ที่ได้ ศกึ ษา
การใช้ แบบจําลอง KAP กับการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการป้องกันการติดเชื ้อเอช ไอ วี/เอดส์ ของ
คนประจําเรื อไทย ซึ่งผลการศึกษาสะท้ อนให้ เห็นว่าการที่คนประจําเรื อไทยขาดความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเชื ้อเอช ไอ วี/เอดส์ ส่งผลต่อทัศนคติและการปฏิบตั ิตวั เพื่อระวังและป้องกันการติดเชื ้อเอช ไอ
วี/เอดส์ และงานวิจยั ของณัฐวุธ แก้ วสุทธา (2557) ที่ได้ ศกึ ษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรม
การดูแลอนามัยช่องปากและสภาวะอนามัยช่องปากของวัยรุ่ นตอนต้ น พบว่า ตัวแปรความรู้ เรื่ องโรค
และอนามัยช่องปาก เจตคติที่ดีต่อการดูแลอนามัยช่องปาก การรับรู้ ต่อภาวะคุกคามของโรค สิ่งจูงใจ
ให้ ปฏิบตั ิ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแลอนามัย
ช่องปากได้ ร้อยละ 30
นอกจากนี ้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสําหรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
หรื อ POARE Model มีความแตกต่างจากรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กทัว่ ไปตรงที่เป็ นกระบวนการ
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ทําให้ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกเป็ นระบบมากขึ ้นทําให้ มีแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที่ชดั เจน เน้ นการให้
นักศึกษามีส่วนร่ วม แต่วิธีการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กนันคณาจารย์
้
ผ้ สู อนสามารถนําวิธีการต่างๆ มาใช้ ได้
้ ้นอยู่กับหลายปั จจัย เช่น ลักษณะรายวิชา ความเหมาะสมกับ
หลากหลาย จะใช้ วิธีสอนแบบใดนันขึ
บริ บททางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพของผู้เรี ยน โดยคํานึงถึงธรรมชาติของผู้เรี ยน ประสบการณ์ พื ้น
ฐานความรู้เดิม และวิธีการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน เป็ นต้ น โดยกระบวนการที่
เป็ นระบบเกิดมาจากการเข้ ามามีส่วนร่ วมของคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่สมัครใจเข้ าร่ วม
การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก จะช่วยให้ คณาจารย์ผ้ มู ีส่วนร่ วมในการพัฒนารู ปแบบเกิด
ความรู้ สึกมีความเป็ นเจ้ าของและทําให้ ยินยอมปฏิบตั ิตาม รวมถึงตกลงยอมรับในแนวทางพัฒนาได้
อย่างเต็มใจ เป็ นแนวคิดการพัฒนาในลักษณะเป็ นแบบ bottom-up คือให้ คณาจารย์เป็ นผู้ร่วมกําหนด
ทิศทางและกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาโดยตรง และอีกประเด็นที่รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิง
รุก หรื อ POARE Model มีความแตกต่างจากรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกทัว่ ไปตรงที่ในขันตอนการ
้
้ ่ 1 คณาจารย์เตรี ยมความพร้ อม (Preparation: P) เป็ นขันที
้ ่คณาจารย์จะต้ องเตรี ยม
จัดการเรี ยนรู้ ขันที
ความพร้ อมของตนเองก่อนจัดการเรี ยนรู้ ในทุกด้ านเพื่อให้ การจัดการเรี ยนรู้ มีประสิทธิ ภาพทัง้ การ
วิเคราะห์เนื ้อหา ออกแบบกิจกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ตนเองว่ายังต้ องเตรี ยมความพร้ อมในด้ านใด
นอกจากนี ้ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกตามรูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น วิธีการสอนแบบใดแบบหนึง่ ไม่ใช่วิธีการที่
ดีที่สดุ สําหรับนักศึกษาทุกคน คณาจารย์จะต้ องเลือกวิธีสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมโดยเก็บข้ อมูล
จากการที่นกั ศึกษาบางคนปฏิเสธหรื อโต้ เถียง และปรับกลวิธีการสอน ซึง่ การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กจะมี
ความยืดหยุน่ สูง สามารถปรับวิธีการใช้ กิจกรรมและแหล่งเรี ยนรู้หลากหลาย
2. การใช้ รู ปแบบการจั ด การเรี ย นร้ ู เชิ ง รุ ก สํา หรั บ คณาจารย์ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ภาคใต้ ในการจัดการเรียนร้ ูให้ กับนักศึกษา
ผลการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กไปทดลองใช้ อภิปรายได้ 2 ประเด็น คือ ผลการ
นํารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไปใช้ และความพึงพอใจของนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 นักศึกษามีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กสูงขึ ้นเมื่อเรี ยนด้ วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้
ั้
ดการเรี ยนรู้ 5 ขันตอน
้
(POARE) ที่ช่วยพัฒนา
เชิงรุ ก เนื่องจาก รู ปแบบถูกสร้ างขึ ้นมีขนตอนการจั
พฤติกรรมการถาม ตอบ อภิปราย การมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนและครู รวมถึงการคิดขันสู
้ ง มีรายละเอียด
ดังนี ้
2.1.1 ขันที
้ ่ 1 คณาจารย์เตรี ยมความพร้ อม (Preparation: P) เป็ นขันที
้ ่คณาจารย์
เตรี ยมความพร้ อมก่อนจัดการเรี ยนรู้ ทัง้ การวิเคราะห์ เนื ้อหา การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ เขียน
แผนการจัด การเรี ย นรู้ และฝึ กทัก ษะที่ จํา เป็ นในการจัดการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก เช่ น การตัง้ คํา ถาม การ
แก้ ปัญหาเมื่อนักศึกษาไม่ให้ ความร่วมมือ เนื่องจากการเตรี ยมความพร้ อมของคณาจารย์จะช่วยให้ การ
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จัดการเรี ยนรู้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของจิรภา คําทา (2558: 1528 - 1542) ที่
ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการสอนของคณาจารย์กบั พฤติกรรมการเรี ยนของนักศึกษา
คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมด้ านการเตรี ยมการสอน
ของคณาจารย์ ด้ า นการจัด การเรี ย นการสอน ด้ า นบรรยากาศในห้ อ งเรี ย น และด้ ส นการวัด และ
ประเมินผล มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมภายนอกและภายในของนักศึกษา นอกจากนี ้การฝึ กใช้ กิริยา
ท่าทางก็เป็ นการแสดงออกที่สําคัญสําหรับคณาจารย์ เนื่องจากเป็ นพฤติกรรมที่ช่วยสร้ างบรรยากาศใน
การเรี ยนรู้ ซึง่ ณรงค์ กาญจนะ (2553: 48-53) กล่าวว่า การใช้ กริ ยา วาจาและท่วงท่าในการสอน เป็ น
ปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ การเรี ยนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ ครูจึงควรฝึ กฝน
การแสดงออกทางสีหน้ าและสายตา การใช้ นํ ้าเสียงและการพูด การแต่งกาย การเคลื่อนไหวและการใช
ท่าทางประกอบการสอน เพื่อเสริมบุคลิกภาพ
O) เป็ นขัน้ ที่
2.1.2 ขัน้ ที่ 2 นักศึกษาทราบทิ ศทางในการเรี ย น (Orientation:
คณาจารย์สร้ างบรรยากาศในการเรี ยนต้ นคาบให้ นกั ศึกษารู้สกึ ที่ดีในการเรี ยนรู้ มีความพร้ อมที่จะเรี ยน
โดยการบอกวัตถุประสงค์และข้ อตกลงในการเรี ยนให้ นกั ศึกษาทราบ สํารวจเจตคติต่อการเรี ยนของ
นักศึกษา และสร้ างเจตคติทางบวกให้ กบั นักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนมีความรู้ ความสนใจ
ประสบการณ์ในการเรี ยนที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ นกั ศึกษาแสดงพฤติกรรมการเรี ยนที่แตกต่างกัน การมี
เจตคติบวกย่อมเป็ นสิง่ ที่สนับสนุนให้ นกั ศึกษามีพฤติกรรมตอบสนองในทางที่ดี หากนักศึกษามีเจตคติ
ที่ ดี ต่ อ คณาจารย์ ต่ อ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ย่ อ มส่ ง ผลให้ นัก ศึก ษามี ค วามตัง้ ใจ เต็ ม ใจที่ จ ะเรี ย น
สอดคล้ องกับแนวคิดของ แมคไกวร์ (McGuire, W.J. 1985: 239) ที่อธิบายว่าเจตคติประกอบด้ วย 3
องค์ประกอบ คือ (1) ความรู้ ประเมินค่า คือการที่บุคคลมีความรู้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้ อยู่กับการที่บุคคล
ได้ รับความรู้ให้ สอดสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งหรื อไม่ (2) ความรู้สกึ คือความรู้ สกึ ของบุคคลต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เมื่อบุคคลทราบว่าสิ่งใดมีประโยชน์บคุ คลก็จะรู้ สกึ ชอบและพอใจสิ่งนัน้ ถ้ ารู้ สกึ มีโทษก็จะรู้ สกึ
ไม่ชอบ ไม่พอใจสิง่ นัน้ (3) ความพร้ อมกระทํา คือการที่บคุ คลมีความพร้ อมที่จะทําในสิง่ ที่เขาชอบ และ
พร้ อมที่จะเพิกเฉยต่อสิง่ ที่เขาไม่ชอบ และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ออลล์ปอร์ ต (Gordon W. Allport.
1967:3) ที่กล่าวว่า เจตคติเป็ นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ โดยประสบการณ์มีส่วนในการสร้ างเจตคติ
ในการที่เปิ ดโอกาสให้ คณาจารย์ได้ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้สามารถส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีเจตคติตอ่ การ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกที่ดีขึ ้น
2.1.3 ขันที
้ ่ 3 นักศึกษาเรี ยนรู้โดยการลงมือปฏิบตั ิ (Action: A) เป็ นขันที
้ ่คณาจารย์
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในคาบเรี ยน เน้ นให้ นกั ศึกษาได้ พดู ฟั ง เขียน อ่าน สะท้ อนคิด ผ่านการลงมือทํา
เริ่มจากทบทวนความรู้เดิมเพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถดึงความรู้มาใช้ ได้ จากนันเสนอประเด็
้
นเนื ้อหาที่จะ
ใช้ จดั การเรี ยนรู้ ให้ นกั ศึกษาลงมือปฏิบตั ิ โดยในระหว่างการทํากิจกรรมของนักศึกษา คณาจารย์คอย
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กระตุ้นผู้เรี ยนทางอ้ อม เนื่องจาก การเรี ยนเชิงรุ กมีวิธีการสอนที่หลากหลาย การเลือกใช้ วิธีจดั การ
เรี ยนรู้ แบบใดขึ ้นอยู่กับลักษณะของเนื ้อหาวิชา บุคลิก ของผู้สอน บุคลิกของผู้เรี ยน รวมทัง้
สภาพแวดล้ อม โดยการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้ างการเรี ยนรู้เชิงรุกต้ องเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนมีบทบาท
ในการรั บผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ ของตนเอง โดยการลงมือทําและคิดในสิ่งที่ตวั เองกํ าลังกระทําจาก
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ได้ รับผ่านทางการอ่าน พูด ฟั ง คิด เขียน ทดลอง อภิปราย แก้ ปัญหา และมี
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมเพื่อทดแทนการสอนแบบบรรยาย สอดคล้ องกับแนวคิดกรวยการเรี ยนรู้ (Cone of
Learning) ของเอ็ดการ์ เดลย์ (Edgar Dale. 1969) ที่อธิบายว่าการเรี ยนรู้ของมนุษย์ที่ได้ ผลจริ งและ
ยัง่ ยืน ร้ อยละ 5 เกิดจากการฟั งบรรยาย ร้ อยละ 10 เกิดจากการอ่าน ร้ อยละ 20 เกิดจากการได้ ยิน ได้
เห็น ร้ อยละ 30 เกิดจากการสาธิตให้ ดู ร้ อยละ 50 เกิดจากการอภิปรายปั ญหากลุม่ ร้ อยละ 75 เกิดจาก
การเรี ยนโดยการลงมือทําจริ ง และร้ อยละ 90 เกิดเมื่อสอนผู้อื่นและนําไปใช้ ทนั ที และสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ มีเยอร์ และโจนส์ (Mayer; & Jones. 1993: 11; 19-20) ได้ กล่าวว่า การพูดและการฟั งมี
ความสําคัญในการจัดการเรี ยนรู้เพราะจะทําให้ ครูร้ ูถึงความคิดของนักเรี ยน ครูต้องสร้ างตัวอย่างการพูดที่
ดีและฟั งความคิดเห็นของนักเรี ยนด้ วย หากนักเรี ยนไม่เข้ าใจ ครู ต้องให้ ความช่วยเหลือโดยการอธิบาย
เพิ่มเติม ส่วนการเขียนจะช่วยให้ สะท้ อนความคิดของนักเรี ยนชัดเจนขึ ้น สําหรับการอ่านจะช่วยพัฒา
ทักษะการคิดขันสู
้ งเพราะมีการเชื่อมโยงความคิดกับแหล่งข้ อมูล
2.1.4 ขัน้ ที่ 4 เสริ มแรงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก (Reinforce:
R) เป็ นขัน้ ที่
คณาจารย์สนับสนุนให้ กําลังใจและให้ ข้อมูลย้ อนกลับในผลงานของนักศึกษา เพื่อให้ นกั ศึกษามีเจตคติ
ทางบวกจากการลงมือทํากิจกรรม คณาจารย์จะต้ องให้ การเสริ มแรงด้ วยท่าทางและคําพูดทางบวก
เนื่องจาก ความรู้ สึกของนักศึกษาที่ได้ รับการเสริ มแรงจากการกระทําย่อมทํ าให้ เขาอยากทําสิ่งนัน้ ไป
เรื่ อยๆ ซึ่งเป็ นการบ่มเพาะให้ เกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก สอดคล้ องกับทฤษฎีการวางเงื่อนไขการ
กระทําของ บี.เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner) ที่มีแนวคิดพื ้นฐานว่าพฤติกรรมของคนอยูเ่ ป็ นผลมาจากการ
ปฏิสัมพันธ์ กับสภาพแวดล้ อม พฤติกรรมที่ เกิ ดขึน้ ของคนจะเปลี่ยนไปเนื่ องจากผลกรรมที่ เกิ ดขึน้ ใน
สภาพแวดล้ อมนัน้ ซึ่งสกินเนอร์ ให้ ความสนใจผลกรรม 2 ประเภท คือ (1) ผลกรรมที่เป็ นตัวเสริ มแรง
(Reinforce) ที่ทําให้ พฤติกรรมที่บุคคลกระทําอยู่นนมี
ั ้ อตั ราเพิ่มขึ ้น และ (2) ผลกรรมที่เป็ นตัวลงโทษ
(Punisher) ที่ทําให้ พฤติกรรมที่บคุ คลกระทํานันระงั
้ บลงหรื อยุติลง (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2549: 32,
ประทีป จินงี่. 2540: 83) นอกจากนี ้ คณาจารย์จะต้ องยอมรับและเห็นคุณค่าในความคิดเห็นของ
นักศึกษา ให้ ข้อมูลย้ อนกลับในผลงานของนักศึกษา ดังที่ ชนาธิป พรกุล (2554: 73-79) ได้ กล่าวถึงการ
นําทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมไปใช้ ในชันเรี
้ ยนว่า ครู จะต้ องคํานึงถึง (1) การเห็นคุณค่าของความคิดเห็น
ผู้เ รี ย น การยอมรั บและเห็ น คุณค่า ของครู จะช่ ว ยเสริ มให้ ผ้ ูเ รี ย นกล้ า คิด (2) การใช้ คําถามการคิด
ระดับสูงเพื่อดึงความคิดของผู้เรี ยนออกมา โดยการใช้ คําถามของครู เพื่อล้ วงความคิดในสมองของ
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ผู้เรี ยนออกมา แล้ วผู้เรี ยนก็ใช้ ทกั ษะการคิดระดับต่างๆ ในการเรี ยบเรี ยงคําตอบ (3) การเห็นคุณค่าของ
กระบวนการคิดมากกว่าคําตอบ หลังจากที่ผ้ เู รี ยนตอบคําถามและได้ รับการยอมรับจากครู ผู้เรี ยนจะ
กล้ าแสดงความคิดของตน
้ ่คณาจารย์
2.1.5 ขันที
้ ่ 5 ประเมินผลการเรี ยนรู้รอบด้ าน (Evaluation: E) เป็ นขันที
และนักศึกษาร่ วมกันสรุ ปองค์ความรู้ ให้ นักศึกษาประเมินตนเองว่ามีส่วนร่ วมในการเรี ยนมากน้ อย
เพียงใดผ่านการเขียนลงในสมุดบันทึก และคณาจารย์ประเมินผลการเรี ยนรู้ จากพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ วมในห้ องเรี ยน ผลงานที่นกั ศึกษาทําในห้ องเรี ยน หรื อมอบหมายเพิ่มเติมเป็ นการศึกษาค้ นคว้ านอก
ห้ องเรี ยนด้ วยตนเอง โดยคณาจารย์ให้ โอกาสแก่นกั ศึกษาได้ แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่และ
หลากหลาย แล้ วจึงประเมินนักศึกษาให้ ครอบคลุมทุกด้ านทังพุ
้ ทธพิสยั จิตพิสยั และทักษะพิสยั เช่น
ประเมินความรู้และความคิดจาการถามตอบ การอภิปรายในชัน้ การอ่านสมุดบันทึกของนักศึกษา การ
ตรวจงาน สีหน้ าท่าทางการแสดงในระหว่างเรี ยน การมีปฎิสมั พันธ์กบั เพื่อน ผลงานของนักศึกษา เป็ น
ต้ น ออกซึง่ ถือได้ เป็ นไปตามแนวคิดการประเมินผู้เรี ยนตามสภาพจริ ง (Authentic Assessment) ที่
สุวิมล ว่องวานิช (2546: 13) ได้ กล่าวว่าเป็ นกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ
ของผู้เ รี ย นในสภาพที่ ส อดคล้ อ งกับ ชี วิ ต จริ ง โดยใช้ เรื่ อ งราว เหตุก ารณ์ สภาพจริ ง ที่ ป ระสบใน
ชีวิตประจําวัน เป็ นสิ่งเร้ าให้ ผ้ เู รี ยนตอบสนองโดยการแสดงออก ลงมือกระทํา กระบวนการทํางานที่
คาดหวังและผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ จะเป็ นการสะท้ อนภาพถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆของ
ผู้เรี ยนว่ามีมากน้ อยเพียงใด และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ไอสัน (Eison. 2010) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรี ยนรู้ เชิงรุ กสามารถจัดการเรี ยนรู้ ได้ ทงั ้ ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน จัดการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทงั ้
ั ้ ่ใช้ เทคโนโลยีและไม่ใช้ เทคโนโลยี
แบบรายบุคคลหรื อแบบกลุม่ และ จัดการเรี ยนรู้ได้ ทงที
2.2 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้
เชิงรุกที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่ นระดับดี โดยมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่คณาจารย์ใช้
ในการเรี ยนการสอน และนักศึกษาพอใจที่สามารถนําความรู้ที่ได้ รับจากการทํากิจกรรมในห้ องเรี ยนไป
ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ทังนี
้ ้เนื่องจาก รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ที่
มุ่งเน้ นให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วม การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีการสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนให้ นกั ศึกษา
กล้ าพูดและมีความสุขกับการเรี ยนรู้ นักศึกษามีโอกาสเลือกที่จะทํางานในเรื่ องที่ตรงกับความถนัด
ความสนใจของตนเอง ทําให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนด้ วยความกระตือรื อร้ น เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรี ยน สามารถ
ประยุก ต์ ความรู้ และนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นชี วิ ตจริ ง ได้ สอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของ นิ ภา กิ ม สูง เนิ น
(2557: 78-89) ที่ได้ ศึกษาผลของการจัดการเรี ยนการสอนแบบมีส่วนร่ วมวิชาการพยาบาลอนามัย
ชุม ชนที่ มี ต่อ ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนัก ศึก ษาพยาบาล มหาวิ ท ยาลัย รั ง สิ ต พบว่า นัก ศึก ษา
พยาบาลมีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนโดยรูปแบบการเรี ยนรู้อย่างมีสว่ นร่วม
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2.3 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบการเรี ยนรู้
เชิงรุ กที่พฒ
ั นาขึ ้นมีคะแนนการคิดขันสู
้ งอยู่ในระดับดี คือ ผลงานแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการ
รวบรวมข้ อมูลความรู้ ความเข้ าใจ และการประยุกต์ใช้ มาวิเคราะห์แก้ ปัญหาหรื อพัฒนางานอย่าง
ลึกซึ ้ง ทังนี
้ ้เนื่องจาก การจัดการเรี ยนรู้ ทางรุ กเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อการ
เรี ยนรู้ ของตนเอง โดยการลงมือทําและคิดในสิ่งที่ตวั เองกําลังกระทําจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ได้ รับผ่านทางการอ่าน พูด ฟั ง คิด เขียน ทดลอง อภิปราย แก้ ปัญหา และมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมเพื่อ
ทดแทนการสอนแบบบรรยาย เป็ นไปตามหลักพัฒนาการคิดของ บลูม (Bloom. 1971: 271) ทัง้ 6 ขัน้
คือ ความรู้ความจํา (Remembering) ความเข้ าใจ (understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การ
วิเคราะห์ (Analyzing) การประเมินค่า (Evaluating) และ การคิดสร้ างสรรค์ (Creating) สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ เมเยอร์ (Mayer. 2004) ที่ได้ แบ่งกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กออกเป็ น 2 มิติ คือ กิจกรรม
ด้ านการรู้คดิ (Cognitive Activity) และกิจกรรมด้ านพฤติกรรม (Behavior Activity) โดย Mayer แนะนําว่า
พื น้ ฐานการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กมุ่งให้ เกิ ดกระบวนการในกิ จกรรมด้ านรู้ คิดแต่ก็ ต้องมี กิ จกรรมด้ าน
พฤติกรรมด้ วย ดังนันผู
้ ้ สอนจึงต้ องจัดการเรี ยนรู้ทงั ้ 2 มิติ ผลจากการเรี ยนรู้จึงทําให้ มีคะแนนการคิดขัน้
สูงที่ดี
2.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ มีบริบทของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นเด็กเรี ยนอ่อนและเป็ น
นักศึกษาที่มาจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทําให้ มีความแตกต่างในภูมิสงั คม วัฒนธรรม การแต่งกาย
การแสดงออก นักศึกษาขาดความมัน่ ใจในการก้ าวสูโ่ ลกภายนอก ผลที่ได้ จากการทดลองจัดการเรี ยนรู้
ตามรูปแบบการเรี ยนรู้ เชิงรุ กช่วยทําให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่ วมในการเรี ยนรู้มากขึ ้น กล้ าแสดงออกมากขึ ้น
ทังนี
้ ้เนื่องจาก สถาบันการศึกษาเป็ นสถานที่สง่ เสริ มพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองให้ แก่นกั ศึกษาสืบ
ต่อจากครอบครัว การที่คณาจารย์จดั กิจกรรมที่ขึ ้นเป็ นไปเพื่อตอบสนองความต้ องการของนักศึกษา
และเพื่อพัฒนาความคิดและความตระหนักในตนเอง ทําให้ นักศึกษารู้ สึกได้ ว่าตนเองมีคุณค่าหรื อ
ความสําคัญ เนื่องจากคณาจารย์จะเป็ นผู้ประเมินการกระทําของนักศึกษา ซึง่ จะมีผลให้ นกั ศึกษามี
ทัศนคติตอ่ ตนเองจากการประเมินนัน้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ บรู๊ค (Brooks. 1992 : 544-548) ซึง่ ได้
เสนอแนวทางในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองไว้ 5 ข้ อ คือ (1) พัฒนาความรับผิดชอบและการให้
ความช่วยเหลือต่อส่วนรวม (2) เปิ ดโอกาสให้ คิดทางเลือกและตัดสินใจแก้ ปัญหา (3) ให้ การสนับสนุน
กําลังใจและให้ ข้อมูลย้ อนกลับด้ านบวก (4) เสริ มสร้ างวินยั ในตนเองโดยการสร้ างแนวปฏิบตั ิและ
คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ ้นตามมา (5) ช่วยให้ นกั ศึกษารู้สกึ ยอมรับความล้ มเหลวหรื อความผิดพลาด
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ข้ อจํากัดของการวิจัย
1. ในการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกในงานวิจยั นี ้ใช้ คณาจารย์
ที่เข้ าร่ วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกมาตังแต่
้ เริ่ มต้ น เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาทําให้
การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบทําได้ เฉพาะกลุม่ ทดลองที่เป็ นคณาจารย์ที่เข้ าร่วมพัฒนารูปแบบ
ในระยะที่ 1 สําหรั บการนํ า ไปใช้ ในสภาพแวดล้ อมที่ ไม่เหมื อนกัน ความสนใจของคณาจารย์ ที่ไม่
เหมือนกัน ก่อนนํ าไปใช้ จึงควรพิจารณาควบคุมปั จจัยอื่นที่อาจมีอิทธิ พลต่อการจัดการเรี ยนรู้ เช่น
การศึกษาสภาพแวดล้ อมและความสนใจของคณาจารย์ การทําการทดสอบซํ ้าโดยทดลองใช้ ในกลุ่
คณาจารย์ผ้ สู นใจและแบ่งคณาจารย์ผ้ สู นใจเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม เป็ นต้ น
2. การวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก ในงานวิจัย นี ้ ผู้วิจัยเป็ นผู้เ ก็ บข้ อมูลโดยการสัง เกต
พฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกของนักศึกษาเป็ นหลัก แต่ในการนําไปใช้ จริงคณาจารย์จะต้ องเป็ นผู้ตดิ ตาม
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของนักศึกษาด้ วยตนเอง ซึง่ อาจทําให้ เกิดความกังวลใจในระหว่างจัดการ
เรี ยนรู้ ดังนันจึ
้ งควรใช้ ผลของข้ อมูลการสะท้ อนคิดจากผลงานการทํากิจกรรมของนักศึกษาร่ วมด้ วย
เพื่อทําให้ เห็นพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกชัดเจนมากขึ ้น และในการเก็บข้ อมูลจากผลของพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ เชิงรุ กอาจทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ ตลอดปี การศึกษา หรื อใช้ เครื่ องมือการประเมินเพิ่มเติม
นอกจากการสังเกต เช่น การให้ นกั ศึกษาเขียน Portfolio หรื อใช้ สื่อต่างๆ เข้ ามาเป็ นตัวช่วย เช่น คลิป
วีดโิ อ เป็ นต้ น

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ผู้บริ หารสถาบันเป็ นบุคคลสําคัญในการสนับสนุนให้ มีการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กในสถาบัน
จึงควรทําความเข้ าใจเพิ่มเติมถึงแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกที่นํามาใช้ ในการพัฒนารูปแบบ เพื่อจะ
ได้ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ เ กิ ด การพัฒ นาและนํ า ไปใช้ จ ริ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้
คณาจารย์ทกุ คนในสถาบันได้ นํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการ
สอน ซึ่งอาจกําหนดนโยบาย เสริ มแรงและจูงใจให้ คณาจารย์จดั การเรี ยนรู้ เชิงรุ กอย่างต่อเนื่อง เช่น
การมอบประกาศเกียรติคณ
ุ มีการติดตามผล การเยี่ยมชมและการสังเกตกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริ หารสถาบันควรส่งเสริ มให้ คณาจารย์ที่ร่วมพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุ กทัง้
14 คน เป็ นแกนนําในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของสถาบัน ซึ่งอาจประชุมทําแผนร่ วมกัน
สนับสนุนให้ เกิดชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อ
ร่วมกันทํางาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และสนับสนุนซึง่ กันและกัน
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ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กที่พฒ
ั นาขึ ้นเน้ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ระหว่างคณาจารย์
เพราะมีความเชื่อว่าคณาจารย์มีความรู้ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายแตกต่างกัน ดังนัน้ ในการนํา
รู ปแบบไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ควรคํานึงถึงความรู้ ประสบการณ์ ความต้ องการในการพัฒนาตนที่
หลากหลายของคณาจารย์ การได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับเพื่อนคณาจารย์ จะทําให้ เกิดผลในการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้อย่างสมบูรณ์
2. คณาจารย์ ผ้ ูสอนเป็ นบุคคลสํ า คัญในการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การนํ ารู ปแบบไปใช้
จะต้ องศึกษาให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ ซึง่ อาจใช้ เวลาในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กพอสมควร
จึงควรศึกษารายละเอียดของการดําเนินการจัดการเรี ยนรู้ ตามขันตอนให้
้
ชดั เจน อีกทังการที
้
่ผ้ เู รี ยนไม่
คุ้นเคยกับการเรี ยนรู้ด้วยตนเองทําให้ คณาจารย์ต้องมีเทคนิคในการกระตุ้นอย่างมาก จึงควรกระตุ้นให้
คณาจารย์มีความต้ องการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของตนเองเพื่อเป็ นแรงขับภายในให้ เกิดพฤติกรรม
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
3. หลังการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก คณาจารย์ ควรมีการจดบันทึกหลังการสอนเพื่ อทบทวน
กระบวนการในการจัดการเรี ยนรู้ทงั ้ 5 ขัน้ และนําไปปรับปรุ งในคาบต่อไป หัวข้ อที่คณาจารย์สะท้ อน
คิด เช่น ในวันนีน้ กั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ อะไรบ้ าง ในวันนีน้ กั ศึกษาพัฒนาทักษะหรื อพฤติกรรมการเรี ยนรู้
อะไรบ้ าง ในการทํากิจกรรมมีสิ่งใดที่นักศึกษาไม่สนุกหรื อไม่มีความสุขร่ วมด้ วย นักศึกษาคนใดยัง
ไม่ได้ แสดงพฤติกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก เป็ นต้ น
4. ในการวิจยั ผู้วิจัยเป็ นผู้ตรวจสอบความถูกต้ องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก ในการ
นําไปใช้ คณาจารย์ควรพิจารณาได้ เขียนขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงรุ กครบทัง้ 5 ขันตอน
้
หรื อ ไม่ โดยให้ เ ขี ย นรายละเอี ย ดกิ จ กรรมให้ ชัด เจนเพื่ อ ความสะดวกในการเตรี ย มจัด การเรี ย นรู้
ั ้ จกรรมด้ านการรู้ คิด (Cognitive Activity) และ
นอกจากนี ้กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กควรมีทงกิ
กิจกรรมด้ านพฤติกรรม (Behavior Activity) ไม่เน้ นกิจกรรมด้ านใดด้ านหนึง่

ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กของวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ ที่ ใ ห้ ค ณาจารย์ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ให้ ส ามารถได้ ผ ลวิ จัย ที่ ส ามารถขยายไปสู่บ ริ บ ทที่
กว้ างขวางขึ ้น จึงควรทําการศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกกับสถาบันอื่นด้ วย
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลที่ ไ ด้ จ ากการใช้ รู ป แบบการจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก นอกเหนื อ จาก
พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก เช่น ทักษะการคิดขันสู
้ ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ทักษะ
การดําเนินชีวิต เป็ นต้ น
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3. ในการวิจยั ครัง้ นี ้ดําเนินการในเวลาจํากัด จึงควรศึกษาติดตามความคงทนในการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาหลังจากที่ได้ เรี ยนด้ วยรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ ก และติดตามความคงทนในการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง
4. การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกเป็ นทักษะที่คณาจารย์จะต้ องออกแบบให้ สามารถ
กระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้ ร่วมกัน คณาจารย์แต่ละคนที่นํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กไปใช้ ควร
เก็บข้ อมูลเทคนิคการสอนที่ตนเองใช้ เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ ไขให้ การสอนครัง้ ต่อไปมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
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แบบสอบถาม
สภาพและปั ญหาในการจัดการเรี ยนร้ ู ของคณาจารย์ วทิ ยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
คําชีแ้ จง การสอบถามครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจสภาพและปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้ของ
คณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จึงขอความร่วมมืออาจารย์ทกุ ท่านตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็ นจริงเพื่อจะนําข้ อมูลที่ได้ มาพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของวิทยาลัยต่อไป
ขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงที่ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..

ตอนที่ 1 ข้ อมลส่
ู วนบุคคล
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน  ตามข้ อความที่ตรงกับความเป็ นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. สังกัดคณะวิชา/สาขาวิชา
 1. คณะวิทยาการจัดการ
 1.1 สาขาวิชาการบัญชี
 1.2 สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
 1.2.1 สาขาวิชาเอกการจัดการธุรกิจ
 1.2.2 สาขาวิชาเอกการจัดการสถานพยาบาล
 1.2.3 สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
 2. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 3. คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 3.1 สาขาวิชารัฐศาสตร์
 3.2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 3.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. ระยะเวลาในการทํางานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 1. น้ อยกว่า 1 ปี
 2. 1 - 5 ปี
 3. มากกว่า 5 ปี
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ตอนที่ 2 ข้ อมลสภาพและปั
ญหาการจัดการเรียนร้ ู
ู
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบตั แิ ละปั ญหาในการจัดการเรี ยนรู้จริง
ของท่าน
ระดับการปฏิบัติ
4 หมายถึง มีการปฎิบตั มิ ากที่สดุ
3 หมายถึง มีการปฎิบตั มิ าก
2 หมายถึง มีการปฎิบตั ปิ านกลาง
1 หมายถึง มีการปฎิบตั นิ ้ อย
0 หมายถึง ไม่มีการปฎิบตั ิ
ที่

รายการประเมิน

ด้ านผู้สอน
1 ท่านมีบคุ ลิกภาพเหมาะสม มีความเป็ นครู
2 ท่านมีความรู้ในเนื ้อหารายวิชาที่สอนเป็ นอย่างดี
3 ท่านมีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการสอนทุกครัง้
4 ท่านมีความตรงต่อเวลาในการเข้ าสอนทุกครัง้
5 ท่านออกแบบการสอนโดยใช้ เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย
6 ท่านได้ ชี ้แจงวัตถุประสงค์ เนื ้อหา กิจกรรม การวัด
และประเมินผลแก่ผ้ เู รี ยนได้ ทราบในคาบแรก
ด้ านเนื ้อหา
7 ท่านได้ ปรับปรุงเนื ้อหาที่สอนให้ นา่ สนใจ มีความ
ทันสมัย อย่างน้ อยปี การศึกษาละ 1 ครัง้
8 เนื ้อหาที่ทา่ นเตรี ยมสอนมีความครอบคลุมและ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชาครบถ้ วน
9 ท่านได้ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้ กบั ผู้เรี ยน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทกุ ครัง้

ระดับปั ญหา
4 หมายถึง มีปัญหามากที่สดุ
3 หมายถึง มีปัญหามาก
2 หมายถึง มีปัญหาปานกลาง
1 หมายถึง มีปัญหาน้ อย
0 หมายถึง ไม่มีปัญหา
ระดับการปฏิบตั ิ
4 3 2 1 0

ระดับปั ญหา
4 3 2 1 0
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ที่

รายการประเมิน

10 เนื ้อหาความรู้ที่ทา่ นถ่ายทอดให้ นกั ศึกษามีความ
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรี ยน
11 ท่านได้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์เนื ้อหาในวิชาที่สอน
กับวิชาอื่น หรื อกับสภาพสังคมปั จจุบนั
ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
12 ท่านให้ ความสําคัญกับวิธีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน
ของนักศึกษาแต่ละคน
13 ท่านจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญ
14 ท่านมีรูปแบบการสอนและกิจกรรมการสอนที่
หลากหลายในการสอนนอกเหนือจากการบรรยาย
15 ท่านส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนรู้ และ
การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยนอย่างสมํ่าเสมอ
16 ท่านเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาคิด และพูดแสดง
ความคิดในกิจกรรมการเรี ยนรู้ทกุ คาบ
17 กิจกรรมที่ท่านใช้ สง่ เสริ ม/พัฒนาผู้เรี ยนให้ ได้ คดิ เชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างสรรค์
18 ท่านจัดกิจกรรมที่ทําให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีใน
ห้ องเรี ยนทังระหว่
้
างเพื่อนนักศึกษา และนักศึกษา
กับอาจารย์
19 ท่านส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
แนะนําแหล่งความรู้เพิม่ เติม และให้ ผ้ เู รี ยนได้ ไป
เรี ยนรู้ด้วยตนเองนอกห้ องเรียน
20 ท่านให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกประสบการณ์จากการทํางาน
ร่วมกันทังที
้ ่เป็ นงานคูห่ รื องานกลุม่
21 ท่านให้ ข้อเสนอแนะย้ อนกลับในงานที่นกั ศึกษาส่ง
ทุกชิ ้นงาน

ระดับการปฏิบตั ิ
4 3 2 1 0

ระดับปั ญหา
4 3 2 1 0
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ที่

รายการประเมิน

ด้ านสื่อและสิง่ สนับสนุนการเรี ยนการสอน
22 ท่านมีเอกสารและสื่อประกอบการสอนทุกครัง้
23 ท่านนําสื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใช้ ในการเรี ยน
การสอน เช่น สื่อสิง่ พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น
24 ท่านได้ นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในการสอน
25 สื่อที่ทา่ นใช้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาแต่ละกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยน
26 วิธีการวัดผลที่ท่านใช้ สอดคล้ องตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้
27 ท่านมีวธิ ีการวัดผลที่มีความหลากหลาย วัดได้ ตรง
ตามพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการวัด
28 ข้ อสอบของท่านมีความครอบคลุมและสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์และเนื ้อหาที่สอน
29 เกณฑ์การประเมินผลที่ท่านใช้ มีความเที่ยงธรรม
โปร่งใส นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบได้
ด้ านผู้เรี ยน
30 นักศึกษามีความตรงต่อเวลาและความสมํ่าเสมอใ
การเข้ าเรี ยน
31 นักศึกษามีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเรี ยน
32 นักศึกษามีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยนมากกว่าการฟั ง
บรรยายอย่างเดียว
33 นักศึกษามีความกระตือรื อร้ นในการศึกษาหา
ความรู้เพิม่ เติม
34 นักศึกษามีการนําความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ใน
การทํางานที่ได้ รับมอบหมาย

ระดับการปฏิบตั ิ
4 3 2 1 0

ระดับปั ญหา
4 3 2 1 0
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35. ท่านเคยใช้ เทคนิคการสอนใดในการจัดการเรี ยนรู้ให้ นกั ศึกษาของท่าน (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 1. การใช้ กรณีตวั อย่าง
 2. การไปศึกษาดูงาน
 3. การใช้ สถานการณ์จําลอง
 4. การอภิปรายกลุม่ ย่อย
 5. การแสดงบทบาทสมมติ
 6. การใช้ บทเรี ยนแบบโปรแกรม
 7. การสาธิต
 8. การแสดงละคร
 9. การใช้ เกม
 10. การโต้ วาที
 11. อื่นๆ (ระบุ)...................................................................
36. ท่านเคยใช้ เทคนิคใดในการให้ นกั ศึกษาได้ สะท้ อนความคิดในการเรี ยน (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 1. Know-Want-Learned ต้ นคาบให้ ผ้ เู รียนเขียนสิง่ ที่ร้ ูและอยากรู้เกี่ยวกับเนื ้อหา
ที่เรี ยนเมื่อจบบทเรี ยนให้ เขียนสรุปสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้
 2. Go-Need / Exit Ticket ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนสิง่ ที่อยากสะท้ อนให้ ผ้ สู อนรับรู้ท้ายคาบ
 3. Dairy /Journal Note ให้ ผ้ เู รี ยนสะท้ อนคิดเป็ นบันทึกหรื อเป็ นจดหมายเป็ นการบ้ าน
 4. Quiz / Test Question ให้ ผ้ เู รี ยนออกข้ อสอบในเรื่ องที่เรี ยนโดยใช้ การถามที่เน้ น
การคิดขันสู
้ ง
 5. Self-Check ให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเองในแบบตรวจสอบว่ามีความรู้ ความเข้ าใจใน
เนื ้อหาหรื อไม่
 6. ไม่เคยใช้ เทคนิคใด
 7. อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................
37. ท่านคิดว่าวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบใดที่เหมาะสมจะนํามาใช้ จดั การเรี ยนรู้เพิ่มเติมให้ นกั ศึกษาใน
รายวิชาที่ท่านสอนนอกเหนือจากการบรรยายให้ นกั ศึกษาฟั ง (เลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 1. การเรี ยนรู้จากการสืบค้ น (Inquiry-Base Learning)
 2. การเรี ยนรู้ด้วยกรณีศกึ ษา (Case Study)
 3. การเรี ยนรู้ด้วยการค้ นพบ (Discovery Learning)
 4. การเรี ยนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-Base Learning)
 5. การเรี ยนรู้จากการทํากิจกรรม (Activity-Base Learning)
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 6. การเรี ยนรู้จากโครงงาน (Project-Base Learning)
 7. การเรี ยนรู้จากสภาพการณ์จริง (Authentic Learning)
 8. การเรี ยนรู้โดยการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
 9. การเรี ยนรู้โดยใช้ หลักธรรม/คําสอนของศาสนา
 10. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................
ตอนที่ 3 ความต้ องการในการพัฒนาด้ านการจัดการเรียนร้ ู
คําชีแ้ จง โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน  ตามข้ อความที่ตรงกับความต้ องการของท่าน
1. เมื่อมีปัญหาหรื อมีข้อสงสัยในการจัดการเรี ยนรู้ ส่วนใหญ่ทา่ นปรึกษาปั ญหากับใคร (เลือกเพียง
คําตอบเดียว)
 1. คณบดี
 2. หัวหน้ าสาขาวิชา
 3. เพื่อนอาจารย์
 4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. แก้ ปัญหาด้ วยตนเอง
2. ท่านต้ องการพัฒนาตนเองในการจัดการเรี ยนรู้ด้านใด (เรี ยงลําดับจาก 1 ถึง 4)
............... (1) ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน
............... (2) ด้ านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
............... (3) ด้ านสื่อประกอบการสอน
............... (4) ด้ านการวัดและประเมินผล
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมลจากแบบสอบถาม
ู
แจกแบบสอบถามให้ อาจารย์ทงหมด
ั้
60 ชุด ได้ รับคืนมา 40 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 66.67
ตาราง 16 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

11
29
40

22.5
72.5
100

11
14
15
40

22.5
35.0
37.5
100

4
2
2
3
7
7
7
3
5
40

10.0
5.0
5.0
7.5
17.5
17.5
17.5
7.5
12.5
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. คณะ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รวม
3. สาขาวิชา
บัญชี
การจัดการสถานพยาบาล
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
การจัดการธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณสุขศาสตร์
รัฐศาสตร์
การจัดการโรงแรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวม
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ตาราง 16 (ต่อ)
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ประสบการณ์ในการสอน
น้ อยกว่า 1 ปี
1-5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

จํานวน(คน)

ร้ อยละ

14
8
18
40

35.0
20.0
45.0
100
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ตาราง 17 ข้ อมูลสภาพปั จจุบนั และปั ญหาการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
(n = 40)
ที่

รายการประเมิน

ด้ านผู้สอน
1 ท่านมีบคุ ลิกภาพเหมาะสม มีความเป็ นครู
2 ท่านมีความรู้ในเนื ้อหารายวิชาที่สอนเป็ นอย่างดี
3 ท่านมีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการสอนทุกครัง้
4 ท่านมีความตรงต่อเวลาในการเข้ าสอนทุกครัง้
5 ท่านออกแบบการสอนโดยใช้ เทคนิคการสอนที่
หลากหลาย
6 ท่านได้ ชี ้แจงวัตถุประสงค์ เนื ้อหา กิจกรรม การวัด
และประเมินผลแก่ผ้ เู รี ยนได้ ทราบในคาบแรก
รวม
ด้ านเนื ้อหา
7 ท่านได้ ปรับปรุงเนื ้อหาที่สอนให้ น่าสนใจ
มีความทันสมัย ทุกปี การศึกษา
8 เนื ้อหาที่ทา่ นเตรี ยมสอนมีความครอบคลุมและ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์รายวิชาครบถ้ วน
9 ท่านได้ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้ กบั ผู้เรี ยน
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทกุ ครัง้
10 เนื ้อหาความรู้ที่ทา่ นถ่ายทอดให้ นกั ศึกษามีความ
เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรี ยน
11 ท่านได้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์เนื ้อหาในวิชาที่สอน
กับวิชาอื่น หรื อกับสภาพสังคมปั จจุบนั
รวม
ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
12 ท่านให้ ความสําคัญกับวิธีการเรี ยนรู้ที่แตกต่างกัน
ของนักศึกษาแต่ละคน
13 ท่านจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
14 ท่านมีรูปแบบการสอนและกิจกรรมการสอนที่
หลากหลายในการสอนนอกเหนือจากการบรรยาย

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D. แปล

ระดับปั ญหา
S.D. แปล

3.03
3.18
3.24
3.41
2.88

.717
.626
.781
.657
.686

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1.00
1.09
1.09
.91
1.18

.853
.996
.866
.866
.936

น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย
น้ อย

3.32

.843

มาก

.97

1.058

น้ อย

3.18

.4940

มาก

1.04

.6976

น้ อย

3.03

.627

มาก

1.00

.778

น้ อย

3.21

.641

มาก

.85

.702

น้ อย

2.94

.814

มาก

1.12

.977

น้ อย

2.85

.821

มาก

1.26

.994

น้ อย

3.06

.851

มาก

1.18

.936

น้ อย

3.02

.589

มาก

1.08

.697

น้ อย

2.68

.912

มาก

1.32

1.065

น้ อย

3.09
2.79

.830
.770

มาก
มาก

1.26
1.53

.931
1.134

น้ อย
ปาน
กลาง
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ตาราง 17 (ต่อ)
ที่
15

รายการประเมิน

ท่านส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศที่ดีในการเรี ยนรู้ และ
การมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยนอย่างสมํ่าเสมอ
16 ท่านเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาคิด และพูดแสดง
ความคิดในกิจกรรมการเรี ยนรู้ทกุ คาบ
17 กิจกรรมที่ทา่ นใช้ สง่ เสริม/พัฒนาผู้เรี ยนให้ ได้ คิดเชิง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้ างสรรค์
18 ท่านจัดกิจกรรมที่ทําให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีใน
ห้ องเรี ยนทังระหว่
้
างเพื่อนนักศึกษา และนักศึกษากับ
อาจารย์
19 ท่านส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
แนะนําแหล่งความรู้เพิ่มเติม และให้ ผ้ เู รี ยนได้ ไป
เรี ยนรู้ด้วยตนเองนอกห้ องเรี ยน
20 ท่านให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกประสบการณ์จากการทํางาน
ร่วมกันทังที
้ ่เป็ นงานคูห่ รื องานกลุม่
21 ท่านให้ ข้อเสนอแนะย้ อนกลับในงานที่นกั ศึกษาส่ง
ทุกชิ ้นงาน
รวม
ด้ านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอน
22 ท่านมีเอกสารและสื่อประกอบการสอนทุกครัง้
23 ท่านนําสื่อที่หลากหลายรูปแบบมาใช้ ในการเรี ยน
การสอน เช่น สื่อสิง่ พิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น
24 ท่านได้ นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในการสอน
25 สื่อที่ทา่ นใช้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาแต่ละกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
รวม
ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยน
26 วิธีการวัดผลที่ท่านใช้ สอดคล้ องตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้
27 ท่านมีวิธีการวัดผลที่มีความหลากหลาย วัดได้ ตรง
ตามพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการวัด

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D. แปล
2.71 .719 มาก
2.91

.793

มาก

ระดับปั ญหา
S.D. แปล
1.50 1.052 ปาน
กลาง
1.24 1.075 น้ อย

3.26

.751

มาก

1.21

1.008

น้ อย

2.74

.828

มาก

1.38

1.015

น้ อย

3.12

.769

มาก

1.29

1.060

น้ อย

3.09

.712

มาก

1.24

1.130

น้ อย

3.00

.816

มาก

1.32

1.065

น้ อย

2.94

.588

มาก

1.33

.909

น้ อย

3.18
2.79

.904
.914

มาก
มาก

1.09
1.18

1.164
1.086

น้ อย
น้ อย

2.91
3.44

.830
.746

มาก
มาก

1.24
.79

1.103
.845

น้ อย
น้ อย

3.08

.696

มาก

1.07

.922

น้ อย

2.79

.687

มาก

1.21

1.038

น้ อย

3.06

.814

มาก

1.12

.977

น้ อย
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ตาราง 17 (ต่อ)
ที่

รายการประเมิน

28

ระดับการปฏิบตั ิ
S.D. แปล
3.26 .828 มาก

ระดับปั ญหา
S.D. แปล
.94 1.013 น้ อย

3.32

.768

มาก

.76

.781

น้ อย

3.11

.634

มาก

1.01

.834

น้ อย

ข้ อสอบของท่านมีความครอบคลุมและสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์และเนื ้อหาที่สอน
29 เกณฑ์การประเมินผลที่ทา่ นใช้ มีความเที่ยงธรรม
โปร่งใส นักศึกษาสามารถขอตรวจสอบได้
รวม
ด้ านผู้เรี ยน
30 นักศึกษามีความตรงต่อเวลาและความสมํ่าเสมอใ
การเข้ าเรี ยน
31 นักศึกษามีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเรี ยน

1.48

1.147

น้ อย

2.88

1.066

มาก

1.79

1.225

2.47

1.134

32

1.44

1.053

ปาน
กลาง
น้ อย

2.65

.917

ปาน
กลาง
มาก

1.97

1.337

2.21

1.095

2.29

1.194

2.03

1.218

2.45

.921

2.45

.921

33
34

นักศึกษามีสว่ นร่ วมในชันเรี
้ ยนมากกว่าการฟั ง
บรรยายอย่างเดียว
นักศึกษามีความกระตือรื อร้ นในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม
นักศึกษามีการนําความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการ
ทํางานที่ได้ รับมอบหมาย
รวม

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
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ตาราง 18 ข้ อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการสอนที่อาจารย์ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ให้ นกั ศึกษา (n = 40)
เทคนิคการสอน
การบรรยาย
การใช้ กรณีตวั อย่าง
การอภิปรายกลุม่ ย่อย
การไปศึกษาดูงาน
การใช้ สถานการณ์จําลอง
การสาธิต
การใช้ เกม
การแสดงบทบาทสมมติ
การใช้ บทเรี ยนแบบโปรแกรม
การโต้ วาที
การแสดงละคร
การอ่านแบบ Jigsaw Reading
การดูคลิปวีดโิ อ

จํานวน (คน)
40
31
26
18
17
14
13
13
8
4
3
1
1

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0
77.5
65.0
45.0
42.5
35.0
47.14
37.14
20.0
10.0
7.5
2.5
2.5

ตาราง 19 ข้ อมูลเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้ ในการให้ นกั ศึกษาได้ สะท้ อนความคิดในการเรี ยน (n = 40)
เทคนิคที่ใช้

จํานวน (คน)

ต้ นคาบให้ ผ้ เู รียนเขียนสิง่ ที่ร้ ูและอยากรู้เกี่ยวกับเนื ้อหาที่เรี ยนเมื่อจบ
บทเรี ยนให้ เขียนสรุปสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้
ให้ ผ้ เู รี ยนเขียนสิง่ ที่อยากสะท้ อนให้ ผ้ สู อนรับรู้ท้ายคาบ
ให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเองในแบบตรวจสอบว่ามีความรู้ความเข้ าใจใน
เนื ้อหาหรื อไม่
ให้ ผ้ เู รี ยนออกข้ อสอบในเรื่ องที่เรี ยนโดยใช้ การถามที่เน้ นการคิดขันสู
้ ง
ให้ ผ้ เู รี ยนสะท้ อนคิดเป็ นบันทึกหรื อเป็ นจดหมาย ทําเป็ นการบ้ าน
ไม่เคยใช้ เทคนิคใด

14

คิดเป็ น
ร้ อยละ
35.0

12
11

30.0
27.5

9
5
3

22.5
12.5
7.5
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ตาราง 20 ข้ อมูลเกี่ยวกับความต้ องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในการจัดการเรี ยนการสอน (n = 40)
ความต้ องการพัฒนาตนเอง
ด้ านการสอนและเทคนิคการสอน
ด้ านการวัดและประเมินผล
ด้ านสื่อประกอบการสอน
ด้ านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
รวม

จํานวน (คน)
21
9
6
4
40

ลําดับที่
ลําดับที่ 1
ลําดับที่ 2
ลําดับที่ 3
ลําดับที่ 4

ตาราง 21 ข้ อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่อาจารย์ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจัด
การเรี ยนการสอนให้ นกั ศึกษานอกเหนือจากการบรรยายให้ นกั ศึกษาฟั ง (n = 40)
เทคนิคที่ใช้
การเรี ยนรู้จากการทํากิจกรรม (Activity-Base Learning)
การเรี ยนรู้จากการสืบค้ น (Inquiry-Base Learning)
การเรี ยนรู้ด้วยกรณีศกึ ษา (Case Study)
การเรี ยนรู้จากสภาพการณ์จริง (Authentic Learning)
การเรี ยนรู้โดยการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
การเรี ยนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-Base Learning)
การเรี ยนรู้จากโครงงาน (Project-Base Learning)
การเรี ยนรู้ด้วยการค้ นพบ (Discovery Learning)
การเรี ยนรู้โดยใช้ หลักธรรม/คําสอนของศาสนา

จํานวน (คน)
25
22
22
18
17
13
13
5
4

คิดเป็ นร้ อยละ
62.5
55.0
55.0
45.0
42.5
32.5
32.5
12.5
10.0

ภาคผนวก ง
โปรแกรมพัฒนาอาจารย์ ผู้มีส่วนร่ วมในการพัฒนารปแบบการจั
ดการเรียนร้ ูเชิงรุ ก
ู
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โปรแกรมพัฒนาอาจารย์ ผู้มีส่วนร่ วมในการพัฒนารปแบบการจั
ดการเรี ยนร้ ูเชิงรุ ก
ู
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ คณาจารย์ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรม
1. มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับแนวคิดและลักษณะสําคัญของการเรี ยนรู้เชิงรุก
2. มีเจตคติที่ดีตอ่ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ยนแผนการสอน และการออกแบบ
3. ได้ พฒ
ั นาทักษะในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ทังการเขี
้
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกให้ เหมาะสมกับเนื ้อหารายวิชา
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์วทิ ยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จํานวน 14 คน ที่สมัครใจเข้ าร่วมพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
แนวคิดสําคัญที่ใช้ พัฒนาอาจารย์
อาศัยหลักการพัฒนาส่วนบุคคลที่เน้ นว่า การจะจัดกิจกรรมใดๆ ให้ กบั อาจารย์ต้องเป็ นสิ่งที่
อาจารย์สนใจ อยากรู้ และเห็นประโยชน์ เนื่องจากตามหลักแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle) ที่
กล่าวว่า ความรู้สกึ (Feeling) ความรู้คิด (Cognitive) และพฤติกรรม (Behavior) มีผลซึง่ กันและกัน
(Reciprocal Determinism) (Kalish. 1981) และแนวคิดของชาวร์ ท (Schwart. 1975) ที่กล่าวถึง
รู ปแบบความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรี ยนรู้ทงั ้ 3 ด้ าน คือด้ านพุทธพิสยั เจตพิสยั และทักษะพิสยั
(Knowledge-Attitudes-Practices : KAP Model) แสดงได้ ดงั นี ้
พฤติกรรม (B)

ความรู้สกึ (F)

ความรู้คดิ (C)

ภาพหลักแห่งพฤติกรรม (Behavior Principle) (Kalish. 1981)
แนวคิดของการใช้ หลักการแห่งพฤติกรรมมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะแบ่งออกเป็ น 2 กรณี
คือ กรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ และกรณีที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อม (ประทีป
จินงี่. 2540: 9-10) โดยกรณีที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ สามารถจัดกระทําโดยการ
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เปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรม (Behavior) โดยตรง ใช้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้การวางเงื่อนไข จัดการกับพฤติกรรม
โดยตรง แต่กรณี ที่ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ สามารถจัดกระทําได้ 2 แนวคิด คือ (1) จัด
กระทําโดยการเปลี่ยนที่ความรู้ สึก (Feeling) แล้ วส่งผลไปเปลี่ยนที่พฤติกรรม กับ (2) จัดกระทําโดย
เปลี่ยนที่ความรู้คดิ (Cognitive) แล้ วส่งผลไปเปลี่ยนที่พฤติกรรม ซึง่ ความความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้
เจตคติและพฤติกรรม เป็ นแนวคิดที่ได้ รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย แนวคิดนี ้มีข้อตกลงเบื ้องต้ นว่า
หากบุคคลมีความรู้ และมีทศั นคติเจตคติที่ดีต่อแนวทางดังกล่าว จะทําให้ เขาปฏิบตั ิพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ในทางตรงกันข้ ามหากเขาไม่มีความรู้ ไม่ชอบวิธีการปฏิบตั ิเขาก็จะไม่ปฏิบตั ิตามพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
แนวคิดที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม
ครัง้ ที่ 1 กิจกรรมพัฒนาเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ตามแนวคิดกระบวนการเปลี่ยน
เจตคติของ แมคไกว (McGuire. 1969)
้ างความสนใจ (Attention) ทําให้ อาจารย์เกิดความสนใจโดยใช้ การให้ ข้อมูลข่าวสาร
- ขันสร้
- ขันสร้
้ างความเข้ าใจ (Comprehension) โดยการอธิบาย ชี ้แจงให้ ทราบถึงคุณค่า ประโยชน์
ของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
- ขันสร้
้ างการยอมรับ (Acceptance) ใช้ การชักจูงสารโดยการกระตุ้นและส่งเสริ มความ
มุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะนําการเรี ยนรู้เชิงรุกไปใช้
- ตรวจสอบความสนใจของอาจารย์ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก และติดตามผล
ครัง้ ที่ 2 กิจกรรมที่ใช้ แนวคิดพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านการรู้คดิ (Cognitive Domain)
- สร้ างความรู้ (Knowledge)
- สร้ างความเข้ าใจ (Comprehension)
- ตรวจสอบความสนใจของอาจารย์ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก และติดตามผล
ครัง้ ที่ 3 กิจกรรมที่ใช้ แนวคิดพัฒนาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านการรู้คดิ (Cognitive Domain)
- การนําไปใช้ (Application)
- ตรวจสอบความสนใจของอาจารย์ในการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก และติดตามผล
สื่อและอุปกรณ์
- สื่อจาก YouTube
- กระดาษเปล่าขนาด A4 ปากกา
- กระดาษชาร์ ท ปากกาเคมี
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การประเมินผล
1. ความรู้ความเข้ าใจ ประเมินจากแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
2. เจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของคณาจารย์ ประเมินจากแบบสอบถามวัดเจตคติตอ่
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
3. ทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ประเมินจากแบบวัดทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
โปรแกรมพัฒนาอาจารย์
ครั ง้ ที่ 1 (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
กิจกรรม
ทดสอบก่อนร่วมโปรแกรม (Pretest)
- ประเมินความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการเรี ยนรู้
เชิงรุก
- ประเมินเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
- ประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู้ทางรุก
กิจกรรมพัฒนาเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุก ตามแนวคิดกระบวนการเปลี่ยนเจต
คติของแมคไกว (McGuire. 1969)
1. ขันสร้
้ างความสนใจ (Attention)
ทําให้ อาจารย์เกิดความสนใจโดยใช้ การ
ให้ ข้อมูลข่าวสาร

ระยะเวลา

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม

5 นาที

- ทําแบบทดสอบวัดความรู้เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก

5 นาที
5 นาที

- ทําแบบสอบถามวัดเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
- ทําแบบประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก

5 นาที
5 นาที
10 นาที

15 นาที

กิจกรรมที่ 1 Active Learning: What's Active
Learning?
1. ผู้วิจัยแนะนําตัว และให้ อาจารย์แนะนําตัวเพื่อสร้ าง
ความรู้จกั
2. ผู้วิจยั ทําความเข้ าใจกับอาจารย์ที่เข้ าร่วมโครงการ
3. ให้ อาจารย์ดสู ื่อจาก YouTube เรื่ อง วิถีสร้ างการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21, ทักษะในศตวรรษที่ 21,
คุณลักษณะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21
4. ผู้วิจยั ตังคํ
้ าถามเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
คําถามที่ 1
- อาจารย์ อ ยากเห็ น นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
ภาคใต้ เ ป็ นแบบไหน มี คุณ ลัก ษณะอย่า งไรเพื่ อ ให้
เหมาะกับโลกในศตวรรษที่ 21 (เป้าหมายที่ตงไว้
ั้ )
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ระยะเวลา

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม

15 นาที

คําถามที่ 2
- ปั จจุ บั น นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ภ าคใต้ มี
คุ ณ ลัก ษณะตามเป้ าหมายที่ คิ ด ไว้ หรื อ ไม่ ถ้ าไม่
อาจารย์คิดว่าเป็ นเพราะเหตุใด
คําถามที่ 3
- ท่านคิดว่าจะมีวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถ
ช่วยพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ได้ หรื อไม่ ทําอย่างไร
กิจกรรมที่ 2 Active Learning : Why Active Learning
is important?
1. ผู้วิจยั นําเสนอบทความ/งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบ Active Learning เพื่อช่วยพัฒนา
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของนักศึกษา ชี ้ให้ เห็นถึง
จุดเด่นของการจัดการเรี ยนรู้แบบ Active Learning
2. ผู้วิจยั นําเสนอ power point เรื่ อง Active Learning
Classrooms: Everyone is engaged เพื่อสร้ าง
ความ เข้ าใจเบื ้องต้ น และให้ เห็นถึงประโยชน์ของ
การจัดการ เรี ยนรู้เชิงรุก
3. ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ อาจารย์ได้ ซกั ถามเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ 3 Active Learning : Change my attitude.
1. ผู้ วิ จั ย ตั ง้ คํ า ถามเพื่ อ อภิ ป รายแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น
คําถามที่ 1
- จากการดู สื่ อ จาก YouTube และฟั งการนํ า เสนอ
บทความ/งานวิจัย ท่านคิดว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
Active Learning ให้ กบั นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ จะช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด คุณ ลัก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ได้ หรื อไม่ เพราะอะไร
คําถามที่ 2
- หากท่านจะจัดการเรี ยนรู้ แบบ Active Learning ท่าน
จะต้ องเตรี ยมตัวอย่างไรบ้ าง และอยากให้ ผ้ วู ิจยั ช่วย
ส่งเสริมการจัดการเรี ยนรู้ของท่านอย่างไร

15 นาที

2. ขันสร้
้ างความเข้ าใจ (Comprehension)
โดยการอธิบาย ชี ้แจงให้ ทราบถึงคุณค่า
ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก

15 นาที

20 นาที

5-10 นาที
3. ขันสร้
้ างการยอมรับ (Acceptance)
ใช้ การชักจูงสารโดยการกระตุ้นและ
ส่งเสริ มความมุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะนําการ
เรี ยนรู้เชิงรุกไปใช้

15 นาที

15 นาที
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กิจกรรม

ตรวจสอบความสนใจของอาจารย์ในการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก

ระยะเวลา

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม

10 นาที

2. ผู้วิจยั ให้ อาจารย์ช่วยกันสรุปสิง่ ที่ได้ ในการทํากิจกรรม
วั น นี ้ และสิ่ ง ที่ ต้ องการรู้ เพิ่ ม เติ ม ลงในกระดาษ
โปสเตอร์
จากที่อาจารย์ได้ ทราบแล้ วว่าการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
Active
Learning สามารถใช้ เ ทคนิ ค การสอนได้
หลากหลายเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา ในการ
พบกลุ่ม ครั ง้ ต่อ ไปจึง กํ า หนดให้ อ าจารย์ ไ ปคิ ด ว่ า หาก
อาจารย์ต้องการจะจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกให้ กบั นักศึกษาใน
สาขาวิชา อาจารย์จะมีรูปแบบใดที่จะนํามาใช้ สําหรั บ
การจัดการเรี ยนรู้

-

การติดตามผล
กิจกรรม
การติดตามผล

ระยะเวลา
2 สัปดาห์

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
1. ผู้วิจยั สร้ างกลุม่ line เพื่อติดตาม พูดคุย ส่งเสริม ให้
กําลังใจ
2. ผู้วิจยั หาแหล่งข้ อมูลวิธีการสอน ตัวอย่างวิจยั และส่ง
ข้ อมูลไปให้ อาจารย์ทกุ คนได้ นําไปใช้
3. สังเกตว่าอาจารย์สนใจทํากิจกรรมที่มอบหมายให้
หรื อไม่
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ครัง้ ที่ 2 (ระยะเวลา 2.30 ชั่วโมง)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ใช้ แนวคิดพัฒนาพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ ด้ านการรู้ คิด (Cognitive Domain)
1. สร้ างความรู้ (Knowledge)
- ทบทวนความรู้

ระยะเวลา

5 นาที

10 นาที

10 นาที

30 นาที

- แสวงหาความรู้

5 นาที
2. สร้ างความเข้ าใจ
(Comprehension)

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 Active Learning: What's Active
Learning?
1. ผู้วิจยั ให้ อาจารย์ทบทวนคุณลักษณะของนักศึกษา
วิทยาลัย เทคโนโลยีภาคใต้ ที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ในครัง้ ที่แล้ ว
คําถามที่ 1
- ท่านเคยใช้ เทคนิคการสอนอย่างไรเพื่อจัดการเรี ยนรู้ให้
นักศึกษามีคณ
ุ ลักษณะตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
คําถามที่ 2
- ผลการจั ด การเรี ย นการสอนข้ างต้ นที่ ผ่ า นมาเป็ น
อย่างไร
คําถามที่ 3
- จากกิ จ กรรมครั ง้ ที่ ผ่ า นมา และที่ ท่ า นได้ ไปศึ ก ษา
เพิ่มเติม ตามความเข้ าใจของท่าน การจัดการเรี ยนรู้
แบบ Active Learning คืออะไร
2. ผู้วิจยั นําเสนอแนวคิด
- ลักษณะสําคัญของการเรี ยนรู้เชิงรุก
- รูปแบบการเรี ยนรู้แบบ Active Learning
- ทักษะการเรี ยนรู้สําหรับ Active Learning
- การออกแบบการสอน Active Learning
- เทคนิคการสอน Active Learning กับวิชาบรรยาย
- เทคนิคการสอน Active Learning กับวิชาภาคปฏิบตั ิ
3. อาจารย์และผู้วิจยั ร่วมกันสรุปความหมายของการ
จัดการเรี ยนรู้แบบ Active Learning
กิจกรรมที่ 2 Active Learning : How to encourage
Active Learning?
1. ให้ อาจารย์แบ่งกลุม่ ตามสาขาวิชา โดยวิทยากรตัง้
คําถาม อาจารย์ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
(รวบรวมข้ อมูลและประสบการณ์)

187
กิจกรรม

ระยะเวลา
15 นาที

15 นาที
10 นาที
10 นาที
3. การนําไปใช้ (Application)

20 นาที

ตรวจสอบความสนใจของอาจารย์ในการ
จัดการเรี ยนรู้เชิงรุก

10 นาที

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
คําถามที่ 1
- หากในภาคการศึกษาต่อไปอาจารย์ต้องการจะพัฒนา
ให้ นกั ศึกษาเกิดคุณลักษณะที่ตงเป
ั ้ ้ าไว้ อาจารย์จะนํา
วิธีการเรี ยนรู้เชิงรุกไปใช้ กบั นักศึกษาในสาขาวิชาของ
ท่านด้ วยวิธีใดได้ บ้าง โดยนําแผนการสอนใน มคอ.3 ที่
ร่างไว้ มาร่วมอภิปราย
คําถามที่ 2
1. อาจารย์ คิดว่า มีวิธีสอนใดนอกเหนื อจากนี ท้ ี่ จะ
สามารถนํามาใช้ สําหรับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกได้
2. ผู้วิจยั เปิ ดโอกาสให้ มีการพูดคุยซักถาม แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ (สรุป จัดระเบียบความรู้)
3. ผู้วิจยั และอาจารย์ช่วยกันสรุ ปแนวทางอาจารย์ที่จะ
นํา Active Learning ไปใช้ ลงในกระดาษโปสเตอร์
1. ผู้วิจยั ให้ อาจารย์ฝึกออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู้
เชิงรุกในรายวิชาของตนเอง โดยนําความรู้ที่ได้ ในวันนี ้
มาใช้
1.
ผู้วิจัยให้ อาจารย์พูดถึงภาพที่ อาจารย์ตงั ้ ใจ
จะจัดการเรี ยนรู้ แบบ Active learning ในภาค
การศึกษาต่อไป พร้ อมทัง้
ค า ด ว่ า อ ะ ไ ร จ ะ เ ป็ น
ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการเรี ยนรู้
เ ชิ ง รุ ก
โดยวิทยากรให้ การเสริ มแรงทางบวกโดยการใช้ คํ า พู ด
ชื่นชม ให้ กําลังใจแก่อาจารย์เป็ นระยะ
2. กําหนดให้ อาจารย์ออกแบบและทําเป็ นร่ างแผนการ
สอนที่จะ จัดการเรี ยนในภาคการศึกษาต่อไป และนํา
มคอ.3 มา เสนอในครัง้ ต่อไป

การติดตามผล
กิจกรรม
การติดตามผล

ระยะเวลา
2 สัปดาห์

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
1. สังเกตว่าอาจารย์สนใจทํากิจกรรมที่มอบหมายให้
หรื อไม่
2. Feed back เทคนิคการจัดการเรี ยนการสอน ใน
มคอ.3 ที่อาจารย์สง่ มาขอข้ อเสนอแนะ
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ครัง้ ที่ 3 (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ใช้ แนวคิดพัฒนาทักษะการจัดการ
เรี ยนรู้เชิงรุก
- การฝึ กปฏิบตั ิ

ระยะเวลา

30 นาที
60 นาที

30 นาที
30 นาที

30 นาที
กิจกรรมทดสอบหลังอบรม (Posttest)
- ประเมินความรู้เกี่ยวกับการเรี ยนรู้เชิงรุก
- ประเมินเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
- ประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู้ทางรุก

5 นาที
5 นาที
5 นาที

ขัน้ ตอนการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 Active Learning : Active Learning
Workshop.
1. ผู้วิจยั ให้ อาจารย์นําเสนอแผนการสอนการจัดการ
เรี ยนรู้เชิงรุกที่อาจารย์ได้ วางแผนไว้
2. จําลองสถานการณ์ให้ อาจารย์แต่ละคนทดลอง
จัดการเรี ยนรู้โดยการให้ เพื่อนอาจารย์ในกลุม่ เป็ น
นักศึกษา
3. ผู้วิจยั และเพื่อนอาจารย์ในกลุม่ ร่วมกัน
Feed back
4. อาจารย์ ร่วมกันสรุ ปกิจกรรมการเรี ยนรู้ และเทคนิค
การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ที่ เ หมาะกับ รายวิ ช าและ
ผู้เรี ยนของ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
5. กิจกรรมสะท้ อนคิดสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ ผู้วิจยั ให้ อาจารย์
ร่วมสะท้ อนสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากกิจกรรมตลอดทัง้ 3
ครัง้ ที่ผา่ นมา
- ทําแบบทดสอบวัดความรู้เรื่ องการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
- ทําแบบสอบถามวัดเจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
- ทําแบบประเมินทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก

ภาคผนวก จ
แบบวัดความพร้ อมในการจัดการเรี ยนร้ ูเชิงรุ ก
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แบบวัดความพร้ อมในการจัดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ ก
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลคณาจารย์ผ้ เู ข้ าร่วมโปรแกรมพัฒนาอาจารย์ผ้ มู ีสว่ นร่วมในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ทําการวัด 3 ด้ าน คือ
1. ความรู้ความเข้ าใจ ประเมินจากแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
2. เจตคติตอ่ การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกของคณาจารย์ ประเมินจากแบบสอบถามวัดเจตคติตอ่
การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
3. ทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก ประเมินจากแบบวัดทักษะการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
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แบบทดสอบวัดความร้ ู เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ ก
คําสั่ง

จงอ่านข้ อความต่อไปนี ้ ข้ อใดถูกให้ ทําเครื่ องหมายถูก () ไว้ หน้ าข้ อ
ถ้ าข้ อใดผิดให้ กาเครื่ องหมายผิด (X) ไว้ หน้ าข้ อ

.....................1. การเรี ยนรู้เชิงรุกเป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยน โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้กระทํา
และในขณะเดียวกันก็คดิ ในสิง่ ที่ทําด้ วย
.....................2. การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกมีเทคนิคการสอนที่ตายตัว มีความเฉพาะเจาะจง
.....................3. การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ พดู ฟั ง อ่าน เขียน เป็ นองค์ประกอบหลักสําคัญ
ของการเรี ยนรู้เชิงรุก
.....................4. การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกเน้ นกิจกรรมด้ านพฤติกรรม (Behavior Activity) เท่านัน้
.....................5. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกต้ องคํานึงถึงธรรมชาติของผู้เรี ยน ประสบการณ์
พื ้นฐานความรู้เดิม และวิธีการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนแต่ละคน
.....................6. การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุกไม่ควรผสมผสานเทคนิคการจัดการเรี ยนรู้
หลายเทคนิครวมกัน เนื่องจากจะทําให้ ผ้ เู รี ยนสับสน
.....................7. การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสามารถสร้ างให้ เกิดขึ ้นได้ ทงในและนอกห้
ั้
องเรี ยน
ยนรู้เป็ นรายบุคคล
.....................8. การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกสามารถใช้ ได้ กบั ผู้เรี ยนทุกระดับทังการเรี
้
การเรี ยนรู้แบบกลุม่ เล็ก การเรี ยนรู้แบบกลุม่ ใหญ่
.....................9. องค์ประกอบของการเรี ยนรู้เชิงรุก ประกอบด้ วยปั จจัยพื ้นฐานด้ านการพูด
การฟั ง การอ่าน การเขียน และ การสะท้ อน
.....................10.การประเมินที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการเรี ยนรู้เชิงรุกคือการประเมินตามสภาพจริง
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แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนร้ ูเชิงรุ ก
จงอ่านข้ อความต่อไปนี ้ และทําเครื่ องหมายถูก () ลงในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ

1 ข้ าพเจ้ ามีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
2 การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก เป็ นแนวทางที่ น่า สนใจ เหมาะกับ
นักศึกษาปั จจุบนั
3 การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กช่วยพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักศึกษาได้
4 การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กทํ าให้ นักศึกษาสนใจเรี ยนมากกว่า
การฟั งบรรยาย
5 การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กช่วยพัฒนาการคิดระดับสูง ด้ วยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
6 การเรี ยนรู้ เชิงรุ ก คือการเรี ยนการสอนที่ผ้ เู รี ยนมีอิสระในการ
เรี ยน มีการควบคุมตัวเองในระดับสูง
7 การที่นกั ศึกษาได้ กระทําสิง่ ต่างๆ ด้ วยตนเอง ทําให้ คิดในสิ่งที่
ตนเองกํ าลังกระทํ า ทํ าให้ การเรี ยนรู้ น่าตื่นเต้ น สนุกสนาน
ดึงดูดความสนใจของนักศึกษา
8 ข้ าพเจ้ ารู้สกึ ท้ อถอยเมื่อเห็นนักศึกษาไม่เข้ าใจเนื ้อหาที่สอน
9 การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกเป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่าต่อนักศึกษา
10 การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กเป็ นเรื่ องยาก โดยเฉพาะกับการสอน
ในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่
11 ข้ า พเจ้ า ตัง้ ใจที่ จ ะจัดการเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กับ
นักศึกษามากที่สดุ

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่

ไม่เห็นด้ วย

ข้ อความ

ไม่แน่ใจ

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ข้ อ

เห็นด้ วย

คําสั่ง
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12 ข้ าพเจ้ ามีความสุขทุกครัง้ ที่ได้ จดั การเรี ยนรู้ แบบใหม่ๆ ให้ กบั
นักศึกษา
13 การจัดการเรี ยนรู้เชิงรุกไม่เหมาะกับนักศึกษาที่เรี ยนอ่อน
14 การจัดการเรี ยนรู้ เชิงรุ กทําให้ นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการเรี ยน
มากขึ ้น
15 ข้ า พเจ้ ารู้ สึ ก กั ง วลใจว่ า การจัด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก จะทํ า ให้
นักศึกษาไม่เข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยน

ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่

ไม่เห็นด้ วย

ไม่แน่ใจ

ข้ อความ

เห็นด้ วย

ระดับความคิดเห็น

เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

ข้ อ
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แบบประเมินทักษะการจัดการเรี ยนร้ ู เชิงรุ ก
คําสั่ง

จากรายการประเมินต่อไปนี ้ จงทําเครื่ องหมายถูก () ลงในช่องระดับการปฏิบตั ิ
ให้ ตรงกับระดับการปฏิบตั ขิ องอาจารย์มากที่สดุ ตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
เหมาะสมมากที่สดุ
ให้ คะแนนเท่ากับ 5
เหมาะสมมาก
ให้ คะแนนเท่ากับ 4
เหมาะสมปานกลาง
ให้ คะแนนเท่ากับ 3
ให้ คะแนนเท่ากับ 2
เหมาะสมน้ อย
เหมาะสมน้ อยมาก/ไม่มี
ให้ คะแนนเท่ากับ 1

ชื่ออาจารย์.............................................................................................................................
รายการที่ประเมิน
การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้
- มีการระบุผลการเรี ยนรู้รายวิชาไว้ อย่างชัดเจน
- เขียนได้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
- องค์ประกอบการเขียนแผนจัดการเรี ยนรู้ครบถ้ วน
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงรุก
- เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมกําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู้
- มีการระบุวิธีการส่งเสริ มเจตคติทางบวกให้ กบั นักศึกษา
- กิจกรรมที่ใช้ สามารถพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ ง
- กิจกรรมที่ใช้ มีความหลากหลาย
- มีการระบุวิธีการส่งเสริมให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้
- มีกิจกรรมให้ นกั ศึกษาได้ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันเสมอ
- กิจกรรมที่ใช้ เน้ นกิจกรรมทังด้
้ านพฤติกรรมและด้ านการคิด
การกําหนดเกณฑ์วดั และประเมินผลการเรี ยนรู้เชิงรุก
- เน้ นการวัดประเมินตามสภาพจริ ง
- ประเด็นและเกณฑ์ประเมินสามารถสะท้ อนทักษะการคิดขันสู
้ ง

5

ระดับการปฏิบตั ิ
4
3
2

1

ภาคผนวก ฉ
ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน
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ภาพกิจกรรมการดําเนินงาน

ภาพการดําเนินงานระยะที่ 1
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ภาพการดําเนินงานระยะที่ 2

ภาคผนวก ช
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่ องมือและรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้เชิงรุก
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