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 วารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับนี้ถือเปนฉบับที่ 3  ซึ่ง
ทางกองบรรณาธิการและคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความภูมิใจและตั้งใจ
จัดทําขึ้นดวยมุงหวังเปนอยางยิ่งที่จะใหเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูรวมกันระหวางคณาจารย
และผูสนใจ เพื่อใหองคกรของเราคือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวสูการเปนองคกรแหง
การเรียนรูเปนแหลงขอมูลที่ทันสมัยและเปนประโยชนตอการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย
พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป 
 ในฉบับที่ 3 นี้ ไดนําเสนอองคความรูที่ตกผลึกจากประสบการณการทํางานของ
วิทยากร คณาจารย ในการนําเสนอประสบการณและสาระความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบ  Active Learning ของคณาจารยทั้งจากภาควิชาวิทยาศาสตรและภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต และในการพัฒนาประสิทธิภาพหมวดศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรเพิ่มเติม 
2554  
    ขอขอบคุณวิทยากรทุกทาน และผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกทานที่ไดเสียสละ
เวลาสําหรับรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้และหวังเปนอยางยิ่งวาวารสารการจัดการความรู 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอคณาอาจารยและเจาหนาที่คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนผูที่สนใจโดยทั่วไปทุกคน 
 
 

กองบรรณาธกิาร   



คําปรารภ 
______________________________________________________________ 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 กําหนดให สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณตาง ๆ ทั้กงยังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดตระหนักถึงความสําคัญ และ
ความจําเปนของการดําเนินการดังกลาวจึงไดจัดทําวารสารการจัดการความรูคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีข้ึน  เพื่อเปนสวนหนึง่ในการดําเนินการจัดการความรู เพื่อใหคณาจารยและบุคลากร
ที่สนใจในเรื่องเดียวกันไดใชเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งทําใหเกิดคุณลักษณะการเปน
องคกรแหงการเรียนรูอยางยั่งยืนตอไป 

ขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกคนทีช่วยกันจัดทําวารสารฉบับนี้  และหวังเปนอยางยิ่งวา  
วารสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอคณาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน 

 
 
 
                   (ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ศุภชยั ทวี) 
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การออกแบบการจัดการเรียนแบบใฝรู 
ผศ.ดร.บัญญัติ  ชํานาญกิจ 

สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน คณะครุศาสตร 
_______________________________________________________________________ 

สรุปสาระสําคัญ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู  Active  Learning 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู Active  Learning   เปนกระบบการจัดการเรียน
การสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรูไดพัฒนาการเรียนรูตาม
ศักยภาพความตองการ ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล  โดยไดคิดเอง ทําเอง ลงมือ
ปฏิบัติ ไดมีโอกาสสรางความรูดวยตนเองโดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู อีกทั้งไดมีโอกาส
ประยุกตใชความรูอยางมีประสิทธิภาพ องคประกอบการจัดกิจกรรมการสอนแบบใฝรู Active 
Learning ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ  4  องคประกอบ คือ 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ (ประสบการณ) 
2. การสรางองคความรูรวมกัน (สะทอนความคิดและอภิปราย) 
3. การนาํเสนอความรู (ความคดิรวบยอด) 
4. การลงมือปฏิบัติหรือประยกุตใช  (ประยุกตแนวคิด) 

 
1. การแลกเปลีย่นประสบการณ     

เปนองคประกอบที่ผูสอนพยายามกระตุนใหผูเรียนดงึประสบการณเดมิของตนมาเชือ่มโยงหรือ
อธิบาย  ประสบการณหรือเหตุการณใหม  แลวนาํไปสูการขบคิดเพื่อเกิดขอสรุปหรือองคความรู
ใหม  และแบงปนประสบการณของตนกับผูอ่ืนที่อาจมีประสบการณเหมือนหรือตางจากตนเอง  
เปนการรวบรวมมวลประสบการณ 
ที่หลากหลายจากแตละคน  เพื่อนําไปสูการเรียนรูส่ิงใหมรวมกนั 

องคประกอบนี้ทาํใหเกิดประโยชนแกผูเรียนและผูสอน ดังนี ้
ผูเรียน     รูสึกวาตนมีความสําคัญเพราะไดมีสวนในฐานะสมาชกิ มผูีฟงเรื่องราวของตนเอง  

และไดรับรูเร่ืองราวของคนอืน่   นอกจากจะไดแลกเปลี่ยนประสบการณแลว ยังทาํใหสัมพนัธภาพใน
กลุมผูเรียนเปนไปดวยด ี
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ผูสอน     ไมเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอยาง เพียงแตใชเวลาเล็กนอย  กระตุนให
ผู เ รียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน  และยังชวยใหผูสอนไดทราบถึงความรูพื้นฐานและ
ประสบการณเดิมของผูเรียนซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป    

ในกรณีที่ผูเรียนไมมีประสบการณในเรื่องที่สอนหรือมีนอย  ผูสอนอาจตองจัดประสบการณให  
ซึ่งทําไดทั้งทรงตรง  เชน  การนําตัวอยางดินเหนยีว  ดินรวนและดินทราย  ใหเด็กไดสัมผัส เพื่อสังเกต
ความแตกตาง  และทางออม เชน  การเลาประสบการณชีวิตของผูติดเชื้อเอดส  เนื่องจากเรื่องเชนนี้
ไมสามารถจัดประสบการณตรงได   

 กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนไปได  2 ลักษณะ คือ การตั้งคําถามเพื่อใหไดคําตอบที่มาจาก
ประสบการณหลากหลายของผูเรียน และจัดประสบการณที่จําเปนใหผูเรียนเพื่อความเขาใจหรือ
กระตุนใหเกิดการคิด โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน ดังนี้ 
 ดานความรู    เปนประสบการณที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอน 

 ดานเจตคติ    เปนการจัดประสบการณดานอารมณความรูสึกใหผูเรียน  เพื่อกระตุนให                    
ผูเรียนเกิดความรูสึกที่สอดคลองกับจุดประสงคและนําไปสูการสะทอนความ
คิดเห็นและอภิปรายเกี่ยว    กับความคิดความเชื่อตอไป    

 ดานทักษะ     เปนการใหผูเรียนไดทดลองทักษะนั้น ๆ  ตามประสบการณเดิมหรือสาธิตการ
ทําทักษะเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน 

2.   การสรางองคความรูรวมกนั 
 เปนองคประกอบที่ทําใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห  สังเคราะห  สรางสรรคมวลประสบการณ 
ขอมูลความคิดเห็น ฯลฯ  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถองแทชัดเจน หรือเกิดขอสรุป / องคความรูใหม 
หรือตรวจสอบ / ปรับ / เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง 
 กิจกรรมในองคประกอบนี้เปนกิจกรรมกลุมที่เนนการตั้งประเด็นใหผูเรียนไดคิด สะทอน
ความคิดหรือบอกความคิดเห็นตนเองใหผูอ่ืนรับรู และไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ระหวางกัน
อยางลึกซึ้งจนเกิดความเขาใจชัดเจน ไดขอสรุปหรือองคความรูใหม หรือเกิด / ปรับ / เปลี่ยน
ความคิดความเชื่อตามจุดประสงคที่กําหนด โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน 
ดังนี้ 
 ดานความรู   ต้ังประเด็นใหอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อสรุปความรูใหมที่ไดผาน

กระบวนการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  นําไปสูการเกิดความคิดรวบยอดใน
เร่ืองนั้น ๆ  ตัวอยางเชน  การสรุปสาระสําคัญ  การวิเคราะหกรณีศึกษา    การ
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วิเคราะหเปรียบเทียบ  การวิเคราะหประเด็นความรูเพื่อหาขอสรุปและนําไปสู
ความคิดรวบยอด ฯลฯ  

 ดานเจตคติ ต้ังประเด็นอภิปรายที่ทาทาย    กระตุนใหเกิดความคิดหลากหลาย  เนนใน
เร่ืองคุณคาอารมณ   ความรู สึก  ใหผูเ รียน  ความคิดความเชื่อ มีความ
สอดคลองกับความรูสึกของผูเรียนและนําไปสูจุดประสงคที่ตองการ ขอสรุป
จากการอภิปรายและความคิดรวบยอดที่ได  จะสอดคลองกับจุดประสงคที่
กําหนด 

 ดานทักษะ ต้ังประเด็นใหอภิปรายโตแยงกันในเรื่องขั้นตอนการลงมือทําทักษะ  เพื่อใหเกิด
ความเขาใจถองแทในแนวทางปฏิบัติทักษะนั้น  และเกิดความมั่นใจกอนจะได
ลงมือปฏิบัติจนชํานาญ 

3.   การนําเสนอความรู 
 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดรับขอมูลความรู แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ข้ันตอน  หรือ
ขอสรุปตาง ๆ  โดยครูเปนผูจัดใหเพื่อใชเปนตนทุนในการสรางองคความรูใหม หรือชวยใหการ
เรียนรูบรรลุจุดประสงค 
 กิจกรรมในองคประกอบนี้ไดแก 

-     การใหแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ขอมูลความรู   ข้ันตอนทักษะ ซึ่งทําไดโดยการ     
      บรรยาย  ดูวิดีทัศน  ฟงแถบเสียง  อานเอกสาร /  ใบความรู / ตํารา   ฯลฯ 
- การรวบรวมประสบการณของผูเรียนที่เปนผลใหเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระเพิ่มข้ึน 
- ความคิดรวบยอดที่ไดจากการรวบรวมขอสรุปของการสะทอนความคิดและอภิปราย 

ประเด็นที่ไดมอบหมายให 
กิจกรรมเหลานี้ควรทําเปนขั้นตอนและประสานกับองคประกอบการเรียนรูอ่ืน ๆ  โดยมี

จุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  ดังนี้ 
ดานความรู   ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ  ขอมูลความรูอยางชัดเจน 
ดานเจตคติ   ผูเรียนเกิดความรูสึกและความคิดความเชื่อที่สอดคลองกับจุดประสงคที่

กําหนดใหผูเรียนรับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ  อยางชัดเจน 
ดานทักษะ    ผูเรียนรับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ  อยางชัดเจน 
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4.   การประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัติ 
 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดนําความคิดรวบยอดหรือขอสรุปหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้น
ไปประยุกตหรือทดลองใช  หรือเปนการแสดงผลสําเร็จของการเรียนรูในองคประกอบอื่น ๆ ซึ่ง
ผูสอนสามารถใชกิจกรรมในองคประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนรูได  เมื่อพิจารณาใหดีจะ
เห็นวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะเปดโอากสใหผูเรียนไดรูจักการนําไปใชในชีวิตจริง  ไมใชแค
เรียนรูเทานั้น  
 จุดเนนของกิจกรรมในองคประกอบนี้  สําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  มีดังนี้ 

ดานความรู   เปนการผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบตาง ๆ   เชน  สรางคําขวัญ  ทํา
แผนภาพจัดนิทรรศการ  เขียนเรียงความ  ทํารายงานสรุปสาระสําคัญ  ทํา
ตารางวิเคราะห / เปรียบเทียบ ฯลฯ 

ดานเจตคติ   เปนการแสดงออกที่สอดคลองกับเจตคติที่เปนจุดประสงคการเรียนรู  เชน 
เขียนจดหมายใหกําลังใจผูติดเชื้อเอดส   สรางคําขวัญรณรงครักษาความ
สะอาดในโรงเรียน ฯลฯ 

ดานทักษะ    เปนการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะที่ไดเรียนรู 
การนําองคประกอบทั้ง   4     มาจัดกิจกรรมการเรียนรู    จะใชองคประกอบใดกอนหลัง  

หรือใหองคประกอบใดกี่คร้ังในแตละแผนการเรียนรู  สามารถออกแบบตามความเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู  และจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด  ควรตองใหมีครบทั้ง  4  องคประกอบ  เพื่อให
เกิดความสมบูรณของการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู  Active  Learning 

--------------------------------------------- 
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การวิเคราะหเทคนิคการจดัการเรยีนรูตามขั้นตอนการสอน (1) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม 4 MAT System/เทคนิคที่ใช 
1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ (ประสบการณ) 
มุงกระตุนใหผูเรียนดึงประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงหรืออธิบาย 

ประสบการณหรือเหตุการณใหม แลวนําไปสูการขบคิดเพื่อเกิดขอสรุปหรือ
องคความรู ใหม  และแบงปนประสบการณของตนกับ ผูอื่ นที่ อาจมี
ประสบการณเหมือนหรือตางจากตนเอง เปนการรวบรวมมวลประสบการณที่
หลากหลายจากแตละคน  เพื่อนําไปสูการเรียนรูสิ่งใหมรวมกัน 
ผูเรียน จะรูสึกวาตนมีความสําคัญเพราะไดมีสวนในฐานะสมาชิก มีผูฟง

เรื่องราวของตนเอง และไดรับรูเรื่องราวของคนอื่น นอกจากจะไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณแลว ยังทําใหสัมพันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไปดวยดี 
ผูสอน ไมเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอยาง เพียงแตใชเวลาเล็กนอย 

กระตุนใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนประสบการณกัน และยังชวยใหทราบถึง
ความรูพื้นฐานและประสบการณเดิมของผูเรียนซึ่งจะเปนประโยชนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตอไป 
ในกรณีที่ผูเรียนไมมีประสบการณในเรื่องที่สอนหรือมีนอย  ผูสอนอาจตอง

จัดประสบการณให ซึ่งทําไดทั้งทางตรง  เชน  การนําตัวอยางมาใหดู/สัมผัส/
สังเกต  และทางออม เชน การเลาประสบการณชีวิตของผูติดเชื้อเอดส  

 เปนกิจกรรมใน 2 ลักษณะ คือ การตั้งคําถาม
เ พื่ อ ใ ห ไ ด คํ า ต อบที่ ม า จ า กป ร ะ สบก า รณ
หลากหลายของผู เรียน และจัดประสบการณที่
จําเปนใหผูเรียนเพื่อความเขาใจหรือกระตุนใหเกิด
การคิด โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรู
แตละดาน ดังนี้ 
 ดานความรู เปนประสบการณที่ เกี่ยวของ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สอน 
 ดานเจตคติ เปนการจัดประสบการณดาน
อารมณความรูสึกใหผูเรียน  เพื่อกระตุนใหผูเรียน
เกิดความรู สึกที่สอดคลองกับจุดประสงคและ
นําไปสูการสะทอนความคิดเห็นและอภิปราย
เกี่ยวกับความคิดความเชื่อตอไป 
 ดานทักษะ  เปนการใหผูเรียนไดทดลองทักษะ
นั้น ๆ ตามประสบการณเดิมหรือสาธิตการทํา
ทักษะเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน 

Why? (Imaginative Learners) 
 บทบาทผูสอน กระตุนใหผูเรียนคิด 
 กิจกรรม สังเกต/อภิปราย 
1. สรางประสบการณ (ขวา) 
 จูงใจใหผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของสิ่งที่
เรียน ผานกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน เกม เพลง บท
กลอน สถานการณ สถานที่จริง ฯลฯ 
2. สะทอนประสบการณ (ซาย) 
 ใหผูเรียนอภิปราย อธิบาย ใหเหตุผลเกี่ยวกับ
ประสบการณในขั้นที่ 1 
เทคนิคที่เลือกใช: Think-Pair-Share, Rally Robin, 
Rally Table, Round Robin, Round Table, 
Simultaneous Round Table, Pair Discussion, 
Color-coded Co-op Card 
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การวิเคราะหเทคนิคการจดัการเรยีนรูตามขั้นตอนการสอน (2) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม 4 MAT 
2. การสรางองคความรูรวมกัน 
(สะทอนความคิดและอภิปราย) 
 เปนองคประกอบที่ทําใหผูเรียนไดคิด 
วิเคราะห  สังเคราะห  สรางสรรคมวล
ประสบการณ ขอมูลความคิดเห็น ฯลฯ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถองแทชัดเจน 
หรือเกิดขอสรุป /องคความรู ใหม  หรือ
ตรวจสอบ/ปรับ/เปลี่ยนความคิดความเชื่อ
ของตนเอง 

 เปนกิจกรรมที่เนนการตั้งประเด็นใหผูเรียนไดคิด สะทอนความคิดหรือบอกความคิดเห็น
ตนเองใหผูอื่นรับรู และไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ระหวางกันอยางลึกซึ้งจนเกิด
ความเขาใจชัดเจน ไดขอสรุปหรือองคความรูใหม หรือเกิด / ปรับ/เปลี่ยนความคิดความ
เชื่อตามจุดประสงคที่กําหนด โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน ดังนี้ 
 ดานความรู ตั้งประเด็นใหอภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อสรุปความรูใหมที่ได
ผานกระบวนการคิด  วิเคราะห  สังเคราะห  นําไปสูการเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น ๆ 
ตัวอยางเชน  การสรุปสาระสําคัญ  การวิเคราะหกรณีศึกษา การวิเคราะหเปรียบเทียบ 
การวิเคราะหประเด็นความรูเพื่อหาขอสรุปและนําไปสูความคิดรวบยอด ฯลฯ 
 ดานเจตคติ ตั้งประเด็นอภิปรายที่ทาทาย  กระตุนใหเกิดความคิดหลากหลาย  เนนใน
เรื่องคุณคาอารมณ ความรูสึก  ใหผูเรียน  ความคิดความเชื่อ มีความสอดคลองกับ
ความรูสึกของผูเรียนและนําไปสูจุดประสงคที่ตองการ ขอสรุปจากการอภิปรายและ
ความคิดรวบยอดที่ได  
 ดานทักษะ ตั้งประเด็นใหอภิปรายโตแยงกันในเรื่องขั้นตอนการลงมือทําทักษะ  เพื่อให
เกิดความเขาใจถองแทในแนวทางปฏิบัติทักษะนั้น  และเกิดความมั่นใจกอนจะไดลงมือ
ปฏิบัติจนชํานาญ 

What? (Analytic Learners) 
 บทบาทผูสอน เตรียมขอมูลที่ควรทราบ สาธิต 
 กิจกรรม ศึกษาคนควา 
3. ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด 
(ขวา) 
 ใหผูเรียนวิเคราะหความรูที่ไดมาเชื่อมโยงกับ
ขอมูล โดยการจัดระบบการวิเคราะห เปรียบเทียบ 
จัดลําดับสิ่งที่เรียน 
4. พัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด (ซาย) 
 ผูสอนใหทฤษฎี หลักการที่ลึกซึ้ง โดยใหเรียน
เนื้อหาในบทเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน 
คนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ใบความรู วีดิทัศน 
การทดลอง การทําตามใบงาน การระดมสมอง 
เทคนิคที่เลือกใช: Team-Pair-Solo, Brain 
Storming, Graphic, Organizer, Team 
Discussion, 
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การวิเคราะหเทคนิคการจดัการเรยีนรูตามขั้นตอนการสอน (3) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม 4 MAT 
3. การนําเสนอความรู 
(ความคิดรวบยอด) 
 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดรับ
ขอมูลความรู  แนวคิด   ทฤษฎี 
หลักการ  ขั้นตอน  หรือขอสรุป
ตาง ๆ  โดยครูเปนผูจัดใหเพื่อใช
เปนตนทุนในการสรางองคความรู
ใหม หรือชวยใหการเรียนรูบรรลุ
จุดประสงค 

 กิจกรรมในองคประกอบนี้ไดแก 
 - การใหแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ขอมูลความรู   ขั้นตอนทักษะ ซึ่งทําได
โดยการ  บรรยาย  ดูวิดีทัศน  ฟงแถบเสียง  อานเอกสาร /  ใบความรู / ตํารา   
ฯลฯ 
 - การรวบรวมประสบการณของผูเรียนที่เปนผลใหเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระ
เพิ่มขึ้น 
 - ความคิดรวบยอดที่ไดจากการรวบรวมขอสรุปของการสะทอนความคิดและ
อภิปรายประเด็นที่ไดมอบหมายให 
 กิจกรรมเหลานี้ควรทําเปนขั้นตอนและประสานกับองคประกอบการเรียนรูอื่น 
ๆ โดยมีจุดเนนสําหรับจุดประสงคการเรียนรูแตละดาน  ดังนี้ 
 ดานความรู ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระ  ขอมูลความรูอยางชัดเจน 
 ดานเจตคติ ผูเรียนเกิดความรูสึกและความคิดความเชื่อที่สอดคลองกับ
จุดประสงคที่กําหนดใหผูเรียนรับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ  
อยางชัดเจน 
 ดานทักษะ ผูเรียนรับรูแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะนั้น ๆ อยาง
ชัดเจน 

How? (Commonsense Learners) 
 บทบาทผูสอน Coach/Facilatators 
 กิจกรรม ลงมือปฏิบัติ 
5. ลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด (ซาย) 
 ทํางานตามใบงาน คูมือ ทําแบบฝกหัด หรือทําผลงานที่จะชวยให
นักเรียนพัฒนาทักษะและความรูที่เรียนไปแลว โดยเนนใหผูเรียนลง
มือปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น  โดยผูสอนเปนพี่เลี้ยง 
6. สรางชิ้นงานเพื่อสะทอนความเปนตนเอง (ขวา) 
 เปกโอกาสใหผูเรียนแสดงความสามารถของตนเองตามความ
ถนัด ความสนใจ เพื่อสรางสรรคชิ้นงานตามจินตนาการของตนเองที่
แสดงถึงความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน โดยเลือกเสนอผลงานใน
ลักษณะเฉพาะตัว อาจเปนภาพวาด นิทาน สมุดรวบรวมสิ่งที่เรียน 
สิ่งประดิษฐ แผนพับ 
เทคนิคที่เลือกใช: Send a problem, Trade a problem, 
Graphic Organizer, One Minute Pause, One Minute Paper, 
Fish Bowl 
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การวิเคราะหเทคนิคการจดัการเรยีนรูตามขั้นตอนการสอน (4) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม 4 MAT 
4. การลงมือปฏิบัติหรือ
ประยุกตใช (ประยุกตแนวคิด) 
 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดนํา
ความคิดรวบยอดหรือขอสรุปหรือ
องคความรูใหมที่เกิดขึ้นไป
ประยุกตหรือทดลองใช  หรือเปน
การแสดงผลสําเร็จของการเรียนรู
ในองคประกอบอื่น ๆ   ซึ่งผูสอน
สามารถใชกิจกรรมใน
องคประกอบนี้ในการประเมินผล
การเรียนรูได  เมื่อพิจารณาใหดีจะ
เห็นวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่
จะเปดโอกาสใหผูเรยีนไดรูจักการ
นําไปใชในชีวิตจริง  ไมใชแคเรียนรู
เทานั้น 

 จุดเนนของกิจกรรมในองคประกอบนี้  สําหรับจุดประสงคการเรียนรู
แตละดาน  มีดังนี้ 
 ดานความรู เปนการผลิตซ้ําความคิดรวบยอดในรูปแบบตาง ๆ  เชน 
สรางคําขวัญ ทําแผนภาพ จัดนิทรรศการ เขียนเรียงความ ทํารายงาน
สรุปสาระสําคัญ ทําตารางวิเคราะห/เปรียบเทียบ ฯลฯ 
 ดานเจตคต ิ เปนการแสดงออกที่สอดคลองกับเจตคติที่เปน
จุดประสงคการเรียนรู เชน  เขียนจดหมายใหกําลังใจผูติดเชื้อเอดส   
สรางคําขวัญรณรงครักษาความสะอาดในโรงเรียน ฯลฯ 
 ดานทักษะ เปนการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของทักษะที่ไดเรียนรู 

If? (Dynamic Learners) 
 บทบาทผูสอน ใหคําแนะนํา รวมประเมินผลงาน แนะนําวิธีการปรับปรุง
ผลงาน และการรวบรวมผลงาน 
 กิจกรรม นําเสนอชิ้นงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
7. วิเคราะหคุณคาและประยุกตใช (ซาย) 
 ผูเรียนวิเคราะหชิ้นงานของตนเอง ขั้นตอนการทํางาน ปญหา/อุปสรรค 
วิธีการแกไข ขอเสนอแนะในการนําไปใช (อาจเสนอเปนกลุมยอยหรือกลุม
ใหญก็ได)  
8. ลงมือปฏิบัติ/แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น (ขวา) 
 นําประสบการณหรือผลงานมาแลกเปลี่ยนกับผูอื่น เพื่อสรุปทบทวนและ
เชื่อมโยงความรูที่เรียนมาไปสูการปฏิบัติจริง เชน จัดแสดงผลงาน จัดปาย
นิเทศ  เพื่อสรุปประโยชนของสิ่งที่ไดเรียนรู อีกทั้งชื่นชมผลงานของตนเอง มี
การประเมินตนเองโดยครูและเพื่อน ๆ ใหคําแนะนํา 
เทคนิคที่เลือกใช: Team Project, Team Interview, Team word 
Webbing, Formations, 
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู (1) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม  
1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
(ประสบการณ) 

มุงกระตุนใหผูเรียนดึงประสบการณเดิมของ
ตนมาเชื่อมโยงหรืออธิบาย  ประสบการณหรือ
เหตุการณใหม แลวนําไปสูการขบคิดเพื่อเกิด
ขอสรุปหรือองคความรูใหม และแบงปน
ประสบการณของตนกับผูอื่นที่อาจมีประสบการณ
เหมือนหรือตางจากตนเอง เปนการรวบรวมมวล
ประสบการณที่หลากหลายจากแตละคน  เพื่อ
นําไปสูการเรียนรูสิ่งใหมรวมกัน 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ผูเรียนสามารถระบุประสาทสัมผัสที่ใช

สังเกตและผลการสังเกตได 
2. ผูเรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ

ระหวางประสาทสัมผัสที่ใชสังเกตและผลการ
สังเกตได 

 เปนกิจกรรมใน 2 ลักษณะ คือ การตั้งคําถามเพื่อใหได
คําตอบที่มาจากประสบการณหลากหลายของผูเรียน และจัด
ประสบการณที่จําเปนใหผูเรียนเพื่อความเขาใจหรือกระตุน
ใหเกิดการคิด โดยแบงเปนสองสวน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
1.1 สรางประสบการณ (ขวา) 
 จูงใจใหผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของสิ่งที่เรียน 
ผานกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน เกม เพลง บทกลอน 
สถานการณ สถานที่จริง ฯลฯ 
1.2 สะทอนประสบการณ (ซาย) 
 ใหผูเรียนอภิปราย อธิบาย ใหเหตุผลเกี่ยวกับ
ประสบการณในขั้นที่ 1 

เทคนิคที่เลือกใช: Think-Pair-Share, Rally Robin, Rally 
Table, Round Robin, Round Table, Simultaneous Round 
Table, Pair Discussion,Color-coded Co-op Card 
 
 
 
เทคนิคที่ใช: Think-Pair-Share 
Think 
 ครูนํากอนดินน้ํามันมาวางบนโตะหนาหองใหผูเรียน สังเกต 
และใหลองนึกวาถาจะสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสหลายอยาง 
ประสาทสัมผัสแตละอยางของนักเรียนจะสังเกตไดผลอยางไรบาง 
ใหบันทึกลงในใบงานที่ 1ตอนที่ 1 ครูสุมถามบางคนใหตอบ 
Pair 
 ใหผูเรียนนับ 1-16 (สมมติวามี 32 คน) ผูที่เลขเดียวกัน ใหไป
จับคูกัน แลกเปลี่ยนความเห็นกัน และบันทึกผลที่คาดวาจะสังเกต
ไดเพิ่มเติม ลงในใบงานที่ 1 ตอนที่ 2 
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู (2) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม  
2. การสรางองคความรูรวมกัน (สะทอน
ความคิดและอภิปราย) 
 เปนองคประกอบที่ทําใหผูเรียนไดคิด 
วิเคราะห  สังเคราะห  สรางสรรคมวล
ประสบการณ ขอมูลความคิดเห็น ฯลฯ  เพื่อให
เกิดความเขาใจที่ถองแทชัดเจน หรือเกิด
ขอสรุป/องคความรูใหม หรือตรวจสอบ/ปรับ/
เปลี่ยนความคิดความเชื่อของตนเอง 
 จุดประสงคการเรียนรู 
 3. ผูเรียนสามารถจัดกลุมผลการสังเกตตาม
ประสาทสัมผัสที่ใชและลักษณะขอมูลได 
 
 
 4. ผูเรียนสามารถสรุปขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตโดยใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ได 

 เปนกิจกรรมที่เนนการตั้งประเด็นใหผูเรียนไดคิด สะทอน
ความคิดหรือบอกความคิดเห็นตนเองใหผูอื่นรับรู และได
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด ระหวางกันอยางลึกซึ้งจนเกิด
ความเขาใจชัดเจน ไดขอสรุปหรือองคความรูใหม หรือเกิด / 
ปรับ/เปลี่ยนความคิดความเชื่อตามจุดประสงคที่กําหนด โดย
แบงเปนสองสวน ดังนี้ 
 
2.1 ปรับประสบการณเปนความคิดรวบยอด (ขวา) 
 ใหผูเรียนวิเคราะหความรูที่ไดมาเชื่อมโยงกับขอมูล โดยการ
จัดระบบการวิเคราะห เปรียบเทียบ จัดลําดับสิ่งที่เรียน 
 
2.2 พัฒนาทฤษฎีและความคิดรวบยอด (ซาย) 
 ผูสอนใหทฤษฎี หลักการที่ลึกซึ้ง โดยใหเรียนเนื้อหาใน
บทเรียนผานกิจกรรมที่หลากหลาย เชน คนควาขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ ใบความรู วีดิทัศน การทดลอง การทําตามใบงาน 
การระดมสมอง 

เทคนิคที่เลือกใช: Team-Pair-Solo, Brain Stroming, Graphic 
Organizer, Team Discussion, 
 
 
 
 
 
 
Share 
 ใหผูเรียนแตละคูไปรวมกลุมกับคูอื่น เปนกลุมละ 4 คน รวมกัน
บันทึกผลการสังเกตลงในใบงานที่ 2 
 
Jigsaw 
 ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาความหมาย ความสําคัญ  ขอมูลที่ได
จากการสังเกต จากใบความรูที่ 1  
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู (3) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม  
3. การนําเสนอความรู (ความคิดรวบยอด) 
 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดรับขอมูลความรู 
แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  ขั้นตอน  หรือ
ขอสรุปตาง ๆ  โดยครูเปนผูจัดใหเพื่อใชเปน
ตนทุนในการสรางองคความรูใหม หรือชวยให
การเรียนรูบรรลุจุดประสงค 
 
 จุดประสงคการเรียนรู 
 5. ผูเรียนสามารถอธิบายลักษณะขอมูลและ
ประสาทสัมผัสใชในการสังเกตจาก
สถานการณที่กําหนดใหได 
 
 
 
 6. ผูเรียนสามารถอธิบายผลการสังเกตสิ่ง
ตาง ๆ ได 

 กิจกรรมในองคประกอบนี้ไดแก 
 - การใหแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ขอมูลความรู ขั้นตอนทักษะ 
 - การรวบรวมประสบการณของผูเรียนที่เปนผลใหเกิดการเรียนรูเนื้อหา
สาระเพิ่มขึ้น 
 - ความคิดรวบยอดที่ไดจากการรวบรวมขอสรุปของการสะทอนความคิด
และอภิปรายประเด็นที่ไดมอบหมายให 
 กิจกรรมเหลานี้อาจแบงเปนสองสวนดังนี้ 
3.1 ลงมือปฏิบัติตามแนวคิดที่กําหนด (ซาย) 
 ทํางานตามใบงาน คูมือ ทําแบบฝกหัด หรือทําผลงานที่จะชวยให
นักเรียนพัฒนาทักษะและความรูที่เรียนไปแลว โดยเนนใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น โดยผูสอนเปนพี่เลี้ยง 
3.2 สรางชิ้นงานเพื่อสะทอนความเปนตนเอง (ขวา) 
 เปกโอกาสใหผูเรียนแสดงความสามารถของตนเองตามความถนัด 
ความสนใจ เพื่อสรางสรรคชิ้นงานตามจินตนาการของตนเองที่แสดงถึง
ความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน โดยเลือกเสนอผลงานในลักษณะเฉพาะตัว 
อาจเปนภาพวาด นิทาน สมุดรวบรวมสิ่งที่เรียน สิ่งประดิษฐ แผนพับ 

เทคนิคที่เลือกใช: Send a problem, Trade a 
problem, 
Graphic Organizer, One Minute Pause, One 
Minute Paper, Fish Bowl 
 
 
เทคนิคที่ใช: Team-Pair-Solo 
Team-Pair 
 ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการสังเกต
และประสาทสัมผัสที่ใชสังเกตตามใบงานที่ 2 จากนั้นให
แยกคูอภิปรายผลการสังเกตและประสาทสัมผัสที่ใช
สังเกตตามใบงานที่ 3 
 
Solo 
 ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการสังเกต
และประสาทสัมผัสที่ใชสังเกตตามใบงานที่ 4  
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู (4) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม 4 MAT 
4. การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช (ประยุกตแนวคิด)
 เปนองคประกอบที่ผูเรียนไดนําความคิดรวบยอดหรือ
ขอสรุปหรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นไปประยุกตหรือ
ทดลองใช  หรือเปนการแสดงผลสําเร็จของการเรียนรูใน
องคประกอบอื่น ๆ   ซึ่งผูสอนสามารถใชกิจกรรมใน
องคประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนรูได  เมื่อ
พิจารณาใหดีจะเห็นวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะเปด
โอกาสใหผูเรียนไดรูจักการนําไปใชในชีวิตจริง  ไมใชแค
เรียนรูเทานั้น 
 จุดประสงคการเรียนรู 
 7. ผูเรียนสามารถออกแบบสังเกตปรากฏการณรอบตัว
ได 
 
 
 8. ผูเรียนสามารถรายงานผลการสังเกตปรากฏการณ
รอบตัวได 

 จุดเนนของกิจกรรมในองคประกอบนี้ อาจแบงเปนสองสวน
ดังนี้ 
 
 
 
 
4.1 วิเคราะหคุณคาและประยุกตใช (ซาย) 
 ผูเรียนวิเคราะหชิ้นงานของตนเอง ขั้นตอนการทํางาน 
ปญหา/อุปสรรค วิธีการแกไข ขอเสนอแนะในการนาํไปใช (อาจ
เสนอเปนกลุมยอยหรือกลุมใหญก็ได)  
4.2 ลงมือปฏิบัติ/แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น (ขวา) 
 นําประสบการณหรือผลงานมาแลกเปลี่ยนกับผูอื่น เพื่อสรุป
ทบทวนและเชื่อมโยงความรูที่เรียนมาไปสูการปฏิบัติจริง เชน 
จัดแสดงผลงาน จัดปายนิเทศ  เพื่อสรุปประโยชนของสิ่งที่ได
เรียนรู อีกทั้งชื่นชมผลงานของตนเอง มีการประเมินตนเองโดย
ครูและเพื่อน ๆ ใหคําแนะนํา 

เทคนิคที่เลือกใช: Team Project, Team Interview, 
Team word Webbing, Formations, 
 
 
 
 
 ใหผูเรียนแตละคนคิดถึงปรากฏการณรอบตัวที่สนใจ 
1 ปรากฏการณ จากนั้นใหออกแบบวาจะใชประสาท
สัมผัสใด สังเกตขอมูลลักษณะใด โดยวิธีการอยางไร 
 
 ใหผูเรียนแตละคนไปสังเกตปรากฏการณที่สนใจ 
แลวบันทึกผลการสังเกต  และใหแตละคนนํามาติดบน
ปายนิทรรศการ ใหผูเรียนทุกคนเดินชมผลการสังเกต
ของเพื่อนไมนอยกวา 1 เรื่อง และเขียนขอเสนอแนะไว
บนรายงาน 
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ใบงาน : ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู (1) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม 
1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ (ประสบการณ) เทคนิคที่เลือกใช: 

............................................................................................................................................................ 
จุดประสงคการเรียนรู 
1. ..................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
 

1.1 สรางประสบการณ (ขวา)
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 

จุดประสงคการเรียนรู 
2. ..................................................................

.............................................................................

.............................................................................
 

1.2 สะทอนประสบการณ (ซาย)
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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ใบงาน : ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู (2) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม 
2. การสรางองคความรูรวมกัน เทคนิคที่เลือกใช: 

............................................................................................................................................................ 
จุดประสงคการเรียนรู 
3. ..................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
 

1.1 สรางประสบการณ (ขวา)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

จุดประสงคการเรียนรู 
4. ..................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
 

1.2 สะทอนประสบการณ (ซาย)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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ใบงาน : ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู (3) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม 
3. การนําเสนอความรู (ความคิดรวบยอด) เทคนิคที่เลือกใช: 

............................................................................................................................................................ 
จุดประสงคการเรียนรู 
5. ...........................................................

......................................................................

......................................................................
 

1.1 สรางประสบการณ (ขวา)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

จุดประสงคการเรียนรู 
6. ...........................................................

......................................................................

......................................................................
 

1.2 สะทอนประสบการณ (ซาย)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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ใบงาน : ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝรู (4) 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค กิจกรรม 
4. การลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช เทคนิคที่เลือกใช: 

............................................................................................................................................................ 
จุดประสงคการเรียนรู 
7. ..................................................................

.............................................................................

.............................................................................
 

1.1 สรางประสบการณ (ขวา)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

จุดประสงคการเรียนรู 
8. ..................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................
 

1.2 สะทอนประสบการณ (ซาย)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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ระดับพฤติกรรม คํากริยาเชิงพฤติกรรม
1. ความรูความจํา บอก,บรรยาย,ใหความหมาย,บอกเรื่องราว,บอกชื่อ,ต้ังชื่อเร่ือง,จับคู,เลือก,

เขียนโครงราง,ชี้,เลือก,กําหนด,ระบุ 
2. ความเขาใจ แยกแยะ,อธิบาย,แปลความ,ใหเหตุผล,เปลี่ยนขอความ,ขยายความ,คาดคะเน,,

ยอความ,ยกตัวอยาง,เปลี่ยนรูปแบบ,แจกแจง,ทํานาย,เขียนใหม,สรุป 
3. การนําไปใช ปฏิบัติ,แสดง,เตรียม,เตรียมการ,ผลิต,สาธติ,คํานวณ,แกปญหา,คิดคน,ทาํใหดู

,เปลี่ยน,เปลี่ยนแปลง,ผลิต,คนพบ,ใช,แกปญหา 
4. การวิเคราะห  จําแนก,แจกแจง,แบงกลุม,อางอิง,ลงความเห็น,สังเขป,ชี้บง,เทียบเคยีง 
5. การสังเคราะห รวบรวม,จัดกลุม,จัดลําดับ,ปองกนั,สรางระบบ,อธิบาย, 

จัดระเบียบใหม,เขียน,แตง,สราง,ออกแบบ,วางแผน,เรียบเรียง, 
จัดใหม,เขียนใหม,แกไข,สรุป,วาดรูป 

6. การประเมินคา เห็นความแตกตาง,เปรียบเทยีบ,สรุปความ,วิจารณ,ตัดสิน,อภิปราย,แปลความ
,สัมพนัธเร่ืองราว,ใหเหตุผล,ตีความ 
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แผนการสอน รายวิชา 1125561 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร หลักสูตรค.บ. (5 ป เอกวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 3) 
หนวยที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร       เวลา 6 คาบ                 เรื่องทักษะการสังเกต 2 คาบ 
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551   เวลา 08.30-1.10 น  จํานวน 2 คาบ 
สาระสําคัญ 
 การสังเกตอาจใชประสาทสัมผัสอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย  ผลการ
สังเกตอาจไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ ขอมูลเชิงคุณภาพ และการเปลี่ยนแปลง 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เพื่อใหผูเรียนสามารถ 

1. ระบุประสาทสัมผัสที่ใชสังเกตและผลการสังเกตได 
2. อธิบายความสัมพันธระหวางประสาทสัมผัสที่ใชสังเกตและผลการสังเกตได 

  3. จัดกลุมผลการสังเกตตามประสาทสัมผัสที่ใชและลักษณะขอมูลได 
4. สรุปขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ได 

  5. อธิบายลักษณะขอมูลและประสาทสัมผัสใชในการสังเกตจากสถานการณที่กําหนดใหได 
6. อธิบายผลการสังเกตสิ่งตาง ๆ ได 

  7. ออกแบบสังเกตปรากฏการณรอบตัวได 
8. รายงานผลการสังเกตปรากฏการณรอบตัวได 

หัวขอเนื้อหา 
 1. ความหมายและความสําคัญของการสังเกต 
 2. ลักษณะขอมูลที่ไดจากการสังเกต 
 3. พฤติกรรมบงชี้ทักษะการสังเกต 
 4. การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการสังเกต 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 ขั้นนํา 
 1. ผูสอนซักถามนักเรียนวาในการสังเกตสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัวใชประสาทสัมผัสใดบาง โดยไมใชเครื่องมือ
ชวยในการสังเกต เชน 
  - อยากทราบระดับอุณหภูมิของวัตถุ 
  - อยากทราบน้ําหนักของวัตถุ 
  - อยากทราบความยาวของวัตถุ 
   ฯ ล ฯ 
 ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ (ใชเทคนิค Think-Pair-Share) 
  2. ครูนํากอนดินน้ํามันมาวางบนโตะหนาหองใหผูเรียน สังเกต และใหลองนึกวาถาจะสังเกตโดยใช
ประสาทสัมผัสหลายอยาง ประสาทสัมผัสแตละอยางของนักเรียนจะสังเกตไดผลอยางไรบาง ใหบันทึกลงในใบ
งานที่ 1 (ตอนที่ 1) ครูสุมถามบางคนใหตอบ (Think) 
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 3. ใหผูเรียนนับ 1-16 (สมมติวามี 32 คน) ผูที่นับหมายเลขเดียวกัน ใหไปจับคูกัน แลกเปลี่ยนความเห็น
กัน และบันทึกผลที่คาดวาจะสังเกตไดเพิ่มเติม ลงในใบงานที่ 1 (ตอนที่ 2) (Pair) 
 ขั้นสรางองคความรูรวมกัน (ใชเทคนิค Think-Pair-Share/ Jigsaw) 
 4. ใหผูเรียนรวมกันบันทึกผลการสังเกตลงในใบงานที่ 1 (ตอนที่ 3) โดยใหแตละคูไปรวมกันเปนกลุมละ 4 
คน (Share) 
 5. ใหผูเรียนแตละกลุมศึกษาความหมาย ความสําคัญ  ขอมูลที่ไดจากการสังเกต จากใบความรูที่ 1 
 ขั้นนําเสนอความรู (ใชเทคนิค Team-Pair-Solo) 
  6. ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายผลการสังเกตและประสาทสัมผัสที่ใชสังเกตตามใบงานที่ 2 
  7. ใหแตละกลุมแยกคู อภิปรายผลการสังเกตและประสาทสัมผัสที่ใชสังเกตตามใบงานที่ 3 (Team-
Pair) 
  8. ใหผูเรียนแตละคนพิจารณาผลการสังเกตและประสาทสัมผัสที่ใชสังเกตตามใบงานที่ 4 (Solo) 
 ขั้นลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช (ใชเทคนิค Graphic Organizer) 
  8. ใหผูเรียนแตละคนคิดถึงปรากฏการณรอบตัวที่สนใจ 1 ปรากฏการณ จากนั้นใหออกแบบวาจะใช
ประสาทสัมผัสใด สังเกตขอมูลลักษณะใด โดยวิธีการอยางไร 
 9. ใหผูเรียนแตละคนไปสังเกตปรากฏการณที่สนใจ แลวบันทึกผลการสังเกต โดยใหนําเสนอเปนแผนผัง
กราฟก(ใหผูเรียนเลือกเอง) และใหแตละคนนํามาติดบนปายนิทรรศการ ใหผูเรียนทุกคนเดินชมผลการสังเกตของ
เพื่อนไมนอยกวา 1 เรื่อง และเขียนขอเสนอแนะไวบนรายงาน 
 ขั้นประเมินผล 
 10. ใหผูเรียนทําแบบฝกหัดตามใบงานที่ 5 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1. วัสดุ ไดแก กอนดินน้ํามัน เหรียญ ลูกอม น้ําตาลกอน เทียนไข ไมขีดไฟ 
 2. ใบความรูที่ 1 ทักษะการสังเกต 4 ตอน 
 3. ใบงาน ที่ 1 ตอนที่ 1 การสังเกตเปนรายบุคคล ตอนที่ 2 การสังเกตเปนคู ตอนที่ 3 การสังเกตเปน
กลุม 
 4. ใบงาน ที่ 2 
 5. ใบงาน ที่ 3 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤตกรรมการเรียนรู 
 2. ประเมินจากใบงาน 
 3. ประเมินจากผลงานกลุม 
 4. ประเมินจากผลงานรายบุคคล 
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ใบความรูที่1 : ทกัษะการสังเกต (1) 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนคนที ่1 อาน แลวสรุปใหเพื่อนฟง 

 การสังเกตเปนทักษะขั้นพื้นฐานลําดับแรกของกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนจุดเริ่มตนของ
การคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตร  ดังที่ ไวซ (Weisz) กลาววา วิทยาศาสตรเร่ิมตนที่การสังเกต ถา
ปราศจากการสังเกตแลววิทยาศาสตรจะไมมี ทํานองเดียวกันโทรจแคก (Trojcak) กลาววา ผลงาน
วิทยาศาสตรทั้งหมดสรางขึ้นมาจากขอมูลของวัตถุ  เหตุการณ  และปรากฏการณทั้งหลายไดมาจากการ
สังเกต  ถาปราศจากขอมูลแลวงานวิทยาศาสตรจะดําเนินตอไปไมได  ดังนั้น การสังเกตจึงเปนทักษะที่มี
ความสําคัญมากตอการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร  ความรูตาง ๆ มีรากฐานมาจากความเปนคนชาง
สังเกต ชางสงสัย มีความอยากรูอยากเห็น และชอบทดลองคนควาของมนุษย การสังเกตเปนทักษะขั้น
พื้นฐานที่จะทําใหไดขอมูลเพื่อนําไปใชในทักษะขั้นบูรณาการตอไป 
ความหมายของการสังเกต 
 ไดมีผูใหนิยามหรือความหมายของการสังเกตไวดังนี้ 
 หลักสูตร SAPA กลาววา การสังเกต (observing) หมายถึง การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู 
จมูก ล้ินและกายสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน รวมทั้งการใชเครื่องมือเขาชวยประสาท
สัมผัสเพื่อรวบรวมขอมูลจากวัตถุหรือเหตุการณตาง ๆ โดยมุงหาขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ โดยไม
ใสความคิดเห็นลงไป (AAAS) 
 การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู 
จมูก ล้ิน และผิวกาย รวมทั้งการใชเครื่องมือเขาชวยประสาทสัมผัสในการสังเกต เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ
หรือเหตุการณ โดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูลซึ่งเปนรายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ โดยไมใสความคิดเห็นของผู
สังเกตลงไป 
 การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือประสาทสัมผัสทั้ง 5  ไดแก ตา 
จมูก ผิวกาย หู และลิ้น  เขาไปสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณตาง ๆ ในธรรมชาติ  เพื่อจะคนหาขอมูลของสิ่งนั้น
โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป ขอมูลที่ไดจากการสังเกตเปนทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิง
ปริมาณ 
 สรุปไดวา  การสังเกตเปนการใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  ไดแก  
ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย  เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ เหตุการณ หรือปรากฏการณ  เพื่อใหไดมาซึ่ง
รายละเอียดของสิ่งที่ทําการสังเกต โดยไมใสความคิดเห็นของผูสังเกตลงไป อาจใชเครื่องมือชวยในการสังเกต
ดวยก็ได  ขอมูลที่ไดอาจจะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
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ใบความรูที่1 : ทกัษะการสังเกต (2) 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนคนที ่2 อาน แลวสรุปใหเพื่อนฟง 

 ขอมูลที่ไดจากการสังเกตมี 3 ประเภท คือ 
 (1) ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลเชิงลักษณะและคุณสมบัติของสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับรูปราง กล่ิน รส เสียง การ
สัมผัส  ซึ่งเปนลักษณะหรือคุณสมบัติที่ยังไมสามารถระบุออกมาเปนตัวเลขแสดงปริมาณพรอมหนวยได 
 (2) ขอมูลเชิงปริมาณ  เปนขอมูลที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ เชน ขนาด ความกวาง ความยาว ความ
สูง มวล น้ําหนัก อุณหภูมิ เปนตน  อาจบอกปริมาณโดยใชวิธีกะประมาณจากการสังเกตพรอมบอกหนวยกํากับไวดวย 
 (3) ขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตปฏิสัมพันธของสิ่งนั้นกับส่ิงอื่น ซึ่งจะชวย
ใหการสังเกตครอบคลุมขอมูลไดกวางขวางยิ่งขึ้น  เชน การสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปรางเมื่อเวลาเปลี่ยนไป  การสังเกตการ
เปล่ียนแปลงรูปรางเมื่อไปปฏิสัมพันธกับส่ิงอื่น 
 ขอแนะนําในการสังเกตคือ  ทุกครั้งที่มีการสังเกตจะตองมีการบันทึกผลการสังเกตไวเปนหลักฐานสําหรับอางอิง
หรือยืนยันตอไป  และการบันทึกการสังเกตจะตองบันทึกไปพรอม ๆ กับการสังเกต  บันทึกตามความเปนจริง  บันทึกเฉพาะ
ส่ิงที่ผานเขามาทางประสาทสัมผัสทั้งหาเทานั้น  ตองไมใสความคิดเห็นหรือการตีความหมายขอมูลลงไป เปรียบเสมือนกับ
การถายทําภาพยนตร ส่ิงที่ปรากฏในฟลมเปรียบไดกับผลการสังเกตซึ่งเปนของจริงที่มีอยูในเหตุการณจริง  การดูภาพยนตร
แลววิจารณเปรียบไดกับการแปลความหมายขอมูล  ซึ่งมีการใสความรูสึกและความคิดเห็นสวนตัวลงไป 
 อยางไรก็ตาม ประสาทสัมผัสของคนเรามีความสามารถจํากัด เชน  สายตา ถาส่ิงของอยูไกลมากก็มองไมเห็น 
ของที่เล็กมากก็มองไมเห็น  หูก็เชนกัน เสียงที่อยูไกลมากก็ไมไดยิน เสียงที่มีความถี่ต่ํา หรือเสียงที่มีความเขมเสียงนอย ก็
ไมไดยิน  จึงทําใหความสามารถในการใชประสาทสัมผัสเขาชวยในการสังเกตของแตละคนไมเทากัน  เพื่อใหขอมูลจากการ
สังเกตมีความถูกตองสมบูรณและเชื่อถือได  จําเปนตองหาทางชวยขยายขอบเขตของการสังเกตโดยการใชอุปกรณชวย  เชน  
แวนขยาย  และอาจใชการสังเกตซ้ําหลาย ๆ ครั้ง  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
ตัวอยางการสังเกตแผนกระดาษ 

ประเภทขอมูล ผลการสังเกต ประสาทสัมผัสที่ใช 
ขอมูลเชิงคุณภาพ - เปนรูปสี่เหลี่ยม สีเทา มันวาว

- ผิวบางสวนเรียบ บางสวนขรุขระ 
- ขยับมือมีเสียงดังกรอบแกรบ 
- มีกลิ่น 

- ตา 
- มือ 
- หู 
- จมูก 

ขอมูลเชิงปริมาณ - กวางประมาณ 8 เซนติเมตร 
  ยาวประมาณ  10 เซนติเมตร 
- น้ําหนักเบา 

- ตา 
 
- มือ 

ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง - จุมลงไปในน้ํารูปรางเปลี่ยนไป 
- เนื้อนุม 

- ตา 
- มือ 

********
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ใบความรูที่1 : ทกัษะการสังเกต (3) 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนคนที ่3 อาน แลวสรุปใหเพื่อนฟง 

พฤติกรรมบงชี้ทักษะการสงัเกต 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดระบุความสามารถของนักเรียนที่แสดงวามีทักษะการสังเกตแลวไวดังนี ้

(1) ช้ีบงและบรรยายสมบัติของวัตถุได โดยใชประสาทสัมผัสอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
(2) บรรยายสมบัติเชิงปริมาณของวัตถไุด 
(3) บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 

ตัวอยางการสงัเกต 
 ขอมูลท่ีไดจากการสงัเกตโดยใชประสาทสัมผัสท้ังหาจะไดขอมูลท่ีมีลักษณะดังนี้ 
 การมองเห็น เปนการสังเกตที่ใชประสาทตาชวยในการสังเกตขอมูลเชิงคณุภาพของวัตถุหรือเหตุการณหรอืปรากฏการณ  ไดแก รูปราง
และรูปทรง  ขนาด(โดยการกะประมาณ)  และสีของวัตถ ุ  การบอกสีของวัตถุน้ันควรระบุสีท่ีเปนสีหลัก เชน สีแดง สีเขียว เปนตน  ไมควรบอกสีโดย
เปรียบเทียบกบัสิ่งอืน่ เชน สีแดงเลือดนก  สีเขียวตอง เปนตน  มิฉะน้ันจะเปนการนําประสบการณเดิมเขาไปปนกับการสังเกต  นอกจากนี้การมองเห็นยัง
สังเกตขอมูลเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงไดอีกดวย  การสังเกตดวยตาอาจใชอุปกรณอื่น เชน กลองจุลทรรศน  กลองโทรทรรศน มาชวยในการสังเกตได 
 การไดยิน  เปนการสังเกตที่ใชหูชวยในการสังเกตขอมูลเชิงคุณภาพของวัตถุหรอืเหตุการณ ไดแก ความดังของเสียง  ระดับเสียง  และ
จังหวะของเสยีง 
 การสัมผัส  เปนการสังเกตที่ใชผิวกายชวยในการสังเกตขอมูลเชิงคุณภาพของวัตถุ ไดแก ความหยาบหรือความละเอยีดของเนื้อวัตถุ  
รูปรางของวัตถุ  และยังชวยในการสงัเกตขอมูลเชิงปริมาณของวัตถุหรอืเหตุการณไดดวย เชน ขนาด(โดยการกะประมาณ)  นํ้าหนัก(โดยการกะ
ประมาณ) 
 การชิม  เปนการสังเกตที่ใชลิ้นชวยในการสังเกตขอมูลเชิงคณุภาพของวัตถุน้ันวามีรสขม เค็ม เปรีย้ว หวาน อยางไร 
 การไดกลิ่น  เปนการสังเกตที่ใชจมูกชวยในการสังเกตขอมูลเชิงคุณภาพของวัตถุวามีกลิ่นหรือไมมีกลิ่น ซ่ึงในการสงัเกตไมควรบอกวามี
กลิ่นเหมือนอะไร  จะกลายเปนการนําประสบการณเดิมมาปนกับขอมูลท่ีไดจากการสังเกต  ดังนั้นการไดกลิ่นจึงไมนาจะมีกลิ่นหอม  กลิ่นเหม็น 

ตัวอยางการสังเกตลูกอมชนิดหนึ่ง 
ประเภทขอมูล ผลการสังเกต ประสาทสัมผัสท่ีใช 

ขอมูลเชิงคุณภาพ - เปนรูปส่ีเหลี่ยม มีสีแดง 
- เม่ือตกกระทบพื้นจะมีเสียงดัง 
- ผิวเรียบและแข็ง 
- มีกลิ่น 
- มีรสหวาน 

- ตา 
- หู 
- ผิวกาย 
- จมูก 
- ล้ิน 

ขอมูลเชิงปริมาณ - ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
  กวางประมาณ 1.0 เซนติเมตร 
  หนาประมาณ 0.5 เซนติเมตร 
- หนักประมาณ 1.5 กรัม 

- ตา 
- ตา 
- ตา 
- ผิวกาย 

ขอมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง 

- นําลูกอมไปใสลงในแกวนํ้าท่ีมี  นํ้าบรรจุอยูท่ีอุณหภูมิหอง  ลูก  อม
จะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และ  ละลายหายไปในเวลาประมาณ 10 
นาที 

- ตา 
 

*************** 
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ใบความรูที่1 : ทกัษะการสังเกต (4) 
คําชี้แจง ใหนกัเรียนคนที ่3 อาน แลวสรุปใหเพื่อนฟง 

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะการสังเกต 
 วิธีการปลูกฝงทักษะในการสังเกตใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียนนั้น ทําไดโดยจัดกิจกรรมและประสบการณตาง ๆ ให เพื่อมุงฝกทักษะอยางนอย 4 
ดาน คือ 

(1) ฝกการใชประสาทสัมผัส ใหนักเรียนรูจักใชประสาทสัมผัสแตละอยาง ปรากฏการณบางอยางใชประสาทสัมผัสไดเพียงอยางเดียว 
บางอยางใชประสาทสมัผัสไดมากกวาหนึ่งอยาง และบางอยางสามารถสัมผัสไดครบ 5 อยาง  ฉะน้ันตองฝกใหนักเรียนรูจักใชประสาทสัมผัสใหครบ 5 อยาง  
ฝกใหรูวาตอนไหนจะใชสัมผัสอะไรไดอยางไร  ของบางอยางชิมไดไมเปนอันตราย  แตบางอยางอาจจะเปนอันตราย  เชน นํ้ากรดชิมไมได  ควรสังเกตทางออม
ดวยการใชกระดาษลิตมัสชวยในการสังเกต 

(2) ฝกสังเกตเพื่อทราบรูปรางและลักษณะทั่วไป  ใหนักเรียนรูจักบรรยายรูปรางลักษณะของสิ่งท่ีพบเห็น  คุณสมบัติท่ัว ๆ ไปของสิ่งท่ีพบเห็น
ซึ่งไดจากการสังเกตเทาน้ัน  การสังเกตดวยตาจะตองฝกใหเด็กทราบขีดจํากัดบางประการดวย เชน ระยะใกลระยะไกลมุมของการมอง  การไดยินเสียงถาอยาก
ไดยินเสียงมากจะทําอยางไร  มุมท่ีเสียงมากระทบหูมีผลหรือไม  ตัวอยางการสังเกตมะนาวสุกลูกหนึ่ง  ไดขอมูลเชิงคุณภาพดังน้ี 
 สังเกตดวยตา - รูปรางกลม มีขนาดเล็กกวาสมเขียวหวานแตโตกวาลูกลําไย มีสีเหลือง 
 สังเกตดวยหู - เคาะดูดวยนิ้วมือมีเสียงไมกังวาน แตดังตุบ ๆ 
 สังเกตดวยจมูก - นําผลมะนาวมาแตะจมูก ไมมีกลิ่น 
 สังเกตดวยลิ้น - เม่ือผาออกมาแลวใชล้ินแตะเนื้อขางในปรากฏวามีรสเปรี้ยว 
 สังเกตดวยผิวกาย - เม่ือใชมือจับรูสึกวาน่ิม มีผิวขรุขระ 

(3) ฝกการสังเกตคูกับการวัดเพื่อทราบปริมาณ ใหนักเรียนรูจักสังเกตเชิงปริมาณดวยโดยการใหกะประมาณขนาด ความยาว ความกวาง 
ความสูง หรือนํ้าหนักของสิ่งท่ีสังเกตออกมาเปนขอมูลเชิงปริมาณ  โดยมีตัวเลขบอกขนาดและมีหนวยกํากับดวยเสมอ  เชน การใหกะประมาณความยาว  
เสนผาศูนยกลาง  ความสูง  โดยใชสายตา  กะประมาณน้ําหนัก  กะประมาณอุณหภูมิโดยใชมือ เปนตน 

(4) ฝกสังเกตเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง  ใหนักเรียนรูจักสังเกตความเปลี่ยนแปลงของวัตถุท้ังการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี  ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงนี้  อาจจะตองดําเนินการบางอยางเพื่อดูผลการเปลี่ยนแปลงอันน้ัน เชน 

• ใชมือบีบกอนดินนํ้ามัน  เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลง 
• หยอนวัตถุลงในของเหลว  เพื่อสังเกตวาจะละลายในของเหลวนั้นไดหรือไม 
• ตมวัตถุในของเหลว  เพื่อสังเกตวาจะมีการละลายไดหรือไม 
• ใชไฟเผา  เพื่อสังเกตวาลุกไหมหรือไม  หรือมีการเปลี่ยนแปลงอยางใด 

 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ไดแก 
• ไมมีสารใหมเกิดขึ้น 
• นํ้าหนกัของสารกอนปฏิกิริยาและหลังปฏิกิริยาจะเทาเดิม 
• รูปรางลักษณะภายนอกเปลี่ยนไป แตองคประกอบภายในเหมือนเดิม 
• ทําใหกลับเปนสารเดิมโดยวิธีงาย ๆ 

 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ไดแก 
• มีสารใหมเกิดขึ้น เชน  O H 2    O  H 2 222 →+  
• สารใหมท่ีเกิดขึ้นมีคุณสมบัติทางเคมีผิดไปจากเดิม 
• นํ้าหนักของสารใหมเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
• เปนการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร ทําใหกลับเปนสารเดิมโดยวิธีงาย ๆ ไมได 
• มักมีความรอนเกิดขึ้นหรือลดลงในระหวางปฏิกิริยา 

 ในการฝกทักษะการสังเกตเพื่อทราบผลการเปลี่ยนแปลงของวัตถุน้ี  จะตองกระทําตอวัตถุท่ีเฝาสังเกตหลาย ๆ อยาง  จะเปนการนําไปท้ิงลงใน
นํ้า นํ้ามัน ของเหลว หรืออ่ืน ๆ  เพื่อดูวามันมีการละลายหรือไมละลายไดดีเพียงไร  ถาไมละลายอาจจะตมใหรอนแลวดูการเปลี่ยนแปลงอีก  นอกจากนี้อาจ
ตรวจสอบสภาพการนําไฟฟา  อาจนํามาทําปฏิกิริยากับส่ิงอื่น  ทดลองเผาดู  เปนตน
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ใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 : การสังเกตรายบุคคล (Think) 
คําช้ีแจง ใหนักศึกษาแตละคนสังเกตกอนดินน้าํมันที่อาจารยวางไวบนโตะหนาหอง แลวลอง
คาดเดาดูวาจะสามารถใชประสาทสมัผัสใดสังเกตไดบาง และผลการสงัเกตควรไดขอมูลอยางไร 
 ใหนักศึกษาบันทึกคําตอบลงในชองขางลางนี ้
บันทึกผล 
 
 

 
ใบงานที่ 1 ตอนที่ 2 : การสังเกตเปนคู (Pair) 

คําช้ีแจง ใหนักศึกษาจับคูกับหมายเลขเดียวกนั (เชน 15 คูกับ 15) แลวแลกเปลี่ยนกันอาน
คําตอบในตอนที่ 1 จากนั้นใหรวมกันสรุปความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับประสาทสัมผัสที่ใชและผล
การสังเกต  ใหนักศึกษาแตละคนบนัทึกคําตอบลงในชองขางลางนี ้
บันทึกผล 
 
 

 

ใบงานที่ 1 ตอนที่ 3 : การสังเกตรายบุคคล (Share) 
คําช้ีแจง ใหนักศึกษาแตละคูไปรวมกลุมกับคูอ่ืนเปนกลุม 4 คน จากนั้นใหรวมกันสรุปความ
คิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับประสาทสัมผัสที่ใชและผลการสังเกต 
 ใหนักศึกษาแตละคนบนัทึกคําตอบลงในชองขางลางนี ้
บันทึกผล 
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ใบงานที่ 2 : ฝกเกี่ยวกับการสังเกตเปนกลุม (Team) 
คําชี้แจง ใหนักศึกษาแตละกลุมรวมกันระบุลักษณะขอมูลที่ไดจากการสังเกตและประสาทสัมผัสที่ใชลงในตาราง
ขางลางนี้ 
จงระบุวาผลการสังเกตตอไปน้ีเปนขอมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ หรือการเปลี่ยนแปลง และใชประสาทสัมผัสใด 

ผลการสังเกต ประเภทขอมูล ใชประสาทสัมผัส 
1.  ถนนสายนี้ผิวหยาบ 
2.  ถุงทรายถุงนี้หนักประมาณ 500 กรัม 
3.  ไมบรรทัดอันนี้มีสีน้ําตาล 
4.  ดินน้ํามันกอนนี้มีกล่ินหอม 
5.  แตงเปดวิทยุเสียงดัง 
6.  คืนนี้ทองฟาไมมีดาว 
7.  เย็นวันนี้เมฆลอยต่ํา 
8. ลูกโปงพองโตขึ้นเมื่อดํารงเปาลมเขาไป 
9.  มะพราวตนนี้ใหน้ํามีรสหวาน 
10. ฟองน้ําอันนี้นุมนิ่ม 

  

*************** 
 

ใบงานที่ 3 : ฝกเกี่ยวกับการสังเกตเปนคู (Pair) 
คําช้ีแจง ใหนักศึกษาแตละกลุมแยกออกเปน 2 คู รวมกันระบุลักษณะขอมูลที่ไดจากการ
สังเกตและประสาทสัมผสัที่ใชลงในชองขางลางนี ้

ผลการสังเกตตอไปน้ีเปนขอมลูเชิงคุณภาพหรือขอมูลเชิงปริมาณและใชประสาทสัมผัสใด 
       ประเภทขอมูล  ประสาทสัมผัสที่ใช 
  1. ไมแทงนี้มีฐานเปนรูปส่ีเหลี่ยม          ...............................         ...................................... 
  2. ดินสอยาวประมาณ 12 เซนติเมตร      ...............................         ...................................... 
  3. สมมีรสหวาน               ...............................         ...................................... 
  4. กระดาษแผนนี้ผิวหยาบ          ...............................         ...................................... 
  5. เทียนแทงนี้มีกล่ินหอม                    ...............................         ...................................... 
  6. ดินน้ํามันกอนนี้หนักประมาณ 30 กรัม ..…........................        ...................................... 

* * * * * * * * *
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ใบงานที ่4 : ฝกเกี่ยวกับการสังเกตรายบุคคล (Solo)
คําชี้แจง ใหนักศึกษาแตละกลุมรับใบงานคนละ 1 ใบ แลวแตละคนพิจารณาขอมูลการสังเกต
ขางลางนี ้
ขอความขางลางนี้ขอใดเปนการสังเกต และขอใดไมเปนการสงัเกตโดยบอกเหตุผลส้ัน ๆ ประกอบ
คําตอบดวย 
      1. เมื่อนําของเหลว A ผสมลงไปในของเหลว B ไดตะกอนเปนสีเขียวใบเตย 
……………………………………………………………………………………………………… 
      2. ตูใบนี้มีกระจก 2 บาน สูงประมาณ 1.50 เมตร 
............................................................................................................................................... 
      3. ชางเชือกนี้มีใบหูใหญ เปนชางอฟัริกา 
............................................................................................................................................... 
      4. เด็กนักเรียนที่ยืนหัวแถวแตงกายขะมุกขะมอม 
............................................................................................................................................... 
      5. เมื่อใชไมบรรทัดเคาะโตะเกิดเสียงดัง 
...............................................................................................................................................
 

ใบงานที่ 5 : ทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับการสังเกต
คําช้ีแจง ใหนักศึกษาแตละกลุมรับใบงานคนละ 1 ใบ แลวแตละคนพจิารณาขอมูลการ
สังเกตขางลางนี้ 

ขอใดเปนการบันทกึการสังเกตที่ดีใหขีดเสน หนาขอ
  ........... 1. เมฆครึ้มฝนตกแน ๆ 
  ........... 2. หองนีก้วางประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร 
  ........... 3. ถาลมพัดมาเปลวเทยีนจะดับ 
  ........... 4. ของเหลวในถวยใบนี้มีรสเค็ม 
  ........... 5. น้ํามันเบาลอยน้าํได 
  ........... 6. นาฬิกาเรือนเล็กเดินดังติ๊ก ๆ 
  ........... 7. ผาสีแดงผืนนี้เนื้อบาง 
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ตัวบงชี้การเรียนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
1.ตัวบงชีก้ารเรียนของผูเรยีน 
1.1 ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพนัธกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1.2 ผูเรียนฝกปฏิบัติจนคนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง 
1.3 ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม 
1.4 ผูเรียนฝกคิดอยางหลากหลายและสรางสรรคจินตนาการ ตลอดจนไดแสดงออกอยาง

ชัดเจนและมีเหตุผล 
1.5 ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ แกปญหา ทั้งดวยตนเองและรวมดวยชวยกนั 
1.6 ผูเรียนไดฝกคนควา รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง 
1.7 ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ ความถนดัและความสนใจของตนเองอยางมี

ความสุข 
1.8 ผูเรียนฝกตนเองใหมีวนิยัและรับผิดชอบในการทํางาน 
1.9 ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเอง และยอมรับผูอ่ืน ตลอดจนสนใจใฝหาความรูอยาง

ตอเนื่อง 
2. ตัวบงชีก้ารสอนของผูสอน 
2.1 ผูสอนเตรยีมการสอนทัง้เนื้อหาและวธิีการ 
2.2 ผูสอนจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา จงูใจ และเสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
2.3 ผูสอนเอาใจใสผูเรียนเปนรายบุคคล และแสดงเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง 
2.4 ผูสอนจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียนไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 
2.5 ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด ฝกทาํ และฝกปรับปรุงตนเอง 
2.6 ผูสอนสงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม พรอมทั้งสงัเกตสวนดีและปรบัปรุงสวน

ดอยของผูเรียน 
2.7 ผูสอนใชส่ือการเรียนการสอนเพื่อฝกการคิด การแกปญหา และการคนพบความรูของ

ผูเรียน 
2.8 ผูสอนใชแหลงเรียนรูทีห่ลากหลายและเชื่อมโยงประสบการณการเรียนรูกับชีวิตจริงของ

ผูเรียน 
2.9 ผูสอนฝกฝนกิริยามารยาทและวินยัตามวถิีวัฒนธรรมไทย 
2.10 ผูสอนสังเกตและประเมินพฒันาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของนกัศึกษา 
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้ตองการทราบความรูสึก/ระดับพฤติกรรม หรือการแสดงออกของนักศึกษาตามที่เปนจริง  ขอมูลเหลานี้
ไมมีผลกระทบใด ๆ กับคะแนนของนักศึกษา นําไปใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนเทานั้น โปรดใหขอมูลตามความเปนจริง 
  2. โปรดกรอกขอมูลทั่ว ๆ ไปขางลางนี้ 
  2.1 รายวิชาที่เรียน .......................................................................................................... 
  2.2 เปนนักศึกษาสาขาแกรมวิชา.................................. ช้ันปที่ ......................................... 

ขอ รายการ 
ระดับพฤติกรรม/ความรูสึก 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1 มีโอกาสใชประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับการเรียนในหองเรียน      
2 มีโอกาสปฏิบัติและเรียนรูโดยวิธีการที่หลากหลาย      
3 มีโอกาสทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม      
4 มีโอกาสฝกคิดอยางหลากหลาย      
5 มีโอกาสคนหาคําตอบดวยตนเอง      
6 ไดฝกคนควารวบรวมขอมูลดวยตนเอง      
7 ไดฝกการสรางสรรคความรูดวยตนเอง      
8 ไดรับขอมูล/ความรูอยางเปนระบบและเพียงพอ      
9 ไดมีโอกาสคิด/วางแผนนําความรูไปใชประโยชน      

10 เต็มใจท่ีจะเผยแพรส่ิงท่ีตนมีหรือรู      
11 เต็มใจรวมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง      
12 มีโอกาสทํากิจกรรมตามความสามารถอยางมีความสุข      
13 มีโอกาสทํากิจกรรมตามความสนใจอยางมีความสุข      
14 มีโอกาสฝกตนเองใหมีวินัยและรับผิดชอบในการทํางาน      
15 สนใจใฝหาความรูอยางตอเน่ือง      
16 เต็มใจรวมกิจกรรมการเรียนโดยไมบิดพลิ้ว      
17 ทํางานทุกครั้งท่ีไดรับมอบหมาย      
18 คนควาหาความรูเพิ่มเติม      
19 มีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซักถามในชั้นเรียน      
20 มีโอกาสเรียนรูรวมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน      
21 มีโอกาสตอบคําถาม/แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน      
22 มีโอกาสลงมือทํา/คิดในระหวางการเรียน      
23 ผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียนเอาใจใสชวยเหลือเสมอ      
24 ผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียนสนใจผลงานที่นําเสนอ      
25 รูสึกเสียดายที่ไมไดเขาชั้นเรียน      
26 มีความพึงพอใจในการเรียนในชั้นเรียน      
27 เบื่อหนายการเรียน      
28 รับผิดชอบงานของตนเองเปนอยางดี      
29 ไมคอยอยากเขาชั้นเรียน      
30 ทํางานดวยความสนุกสนานและเต็มใจ      
31 แนะนําวิธีการทํางานและชวยเหลือผูอ่ืนตามสมควร      
32 เขาเรียนเปนประจําและทันเวลา      
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แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรยีน 
คําชี้แจง 1. แบบสอบถามนีต้องการทราบความรูสึก/ระดับพฤติกรรม หรือการแสดงออกของ
นักศึกษาตามที่เปนจริง  ขอมูลเหลานี้ไมมผีลกระทบใด ๆ กับคะแนนของนักศกึษา นาํไปใชในการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนเทานั้น โปรดใหขอมูลตามความเปนจริง 
  2. โปรดกรอกขอมูลทั่ว ๆ ไปขางลางนี ้
  2.1 รายวิชาทีเ่รียน ......................................................................................... 
  2.2 เปนนักศึกษาสาขาแกรมวิชา........................... ชั้นปที่ .............................. 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด 

1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้      
2 อยากใหมีกิจกรรมการเรียนเชนนี้      
3 ไดมีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกวาเดิม      
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
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รายงานการวิจัยในชั้นเรยีนเรื่อง 

 
ผลการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยการเทคนิค...........................................................ที่มีตอ

พฤติกรรมการเรียนรู 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวชิา

.................................................................. 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

.................................................................. 
ภาควิชา ................................................. สาขาวิชา ...................... 

คณะ .................................................... มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 
กันยายน 2551 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ความยาวประมาณ 1 หนากระดาษ ประกอบดวย 
 ความสาํคัญของการจัดการเรียนแบบใฝรู …………………………………. 
 ปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ....... เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู ......... 
 แนวคิดที่จาํเปนตองทําวจิัยครั้งนี ้…………………………… 
กรอบแนวคดิที่เกี่ยวของกับการวิจยั 
 ประมาณ 5 หนากระดาษ ประกอบดวย 
 แนวคิดในการจัดการเรียนแบบใฝรู 
 ข้ันตอนการจัดการเรียนแบบใฝรู 
 เทคนิคการเรียนที่ใช 
วัตถุประสงคของการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนกัศึกษา...ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค... 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา...กอนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษา
...ที่ไดรับการจดัการเรียนรูดวยเทคนิค... 

3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูของนักศกึษาทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
...กับเกณฑรอยละ 60 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา...ของนักศึกษา...ที่ไดรับการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิค...กับเกณฑรอยละ 60 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของ......................... 
สมมติฐานการวิจยั 

1. พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา...ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...หลงัเรยีนสงูกวา
กอนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชา...ของนักศึกษา...ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...
หลังเรียนสงูกวากอนเรียน 

3. นกัศึกษาทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...จาํนวนรอยละ...มพีฤติกรรมการเรยีนรู
ต้ังแตรอยละ 60 ข้ึนไป 
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4. นกัศึกษาทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...จาํนวนรอยละ...มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตั้งแตรอยละ 60 ข้ึนไป 

5. นกัศึกษาทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค...มีความพึงพอใจในการเรียนในระดับ
มากขึ้นไป 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

 
บทที่ 2 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ความยาวนาจะประมาณ 5 หนา ประกอบดวย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

เครื่องมือที่ใชการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู 1-3 แผน 
2. แบบวัดพฤติกรรมการเรียนรู 30 ขอ / แบบสังเกต 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30 ขอ 
4. แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

สถิติที่ใชในการวิจยั 
1. สถิติพื้นฐาน 

 แจกแจงความถี่ กราฟ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติทดสอบ 

 t-test, การทดสอบสัดสวน (proportion test), สถิตินอนพาราเมตริก (Nonparametric 
Statistic) 

3. สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ความตรง (Validity), ความเที่ยง (Reliability), อํานาจจาํแนก (Discrimination), ความ
ยากงาย (Difficulty) 
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บทที่ 3 

ผลการวิจัยและขอวจิารณ 
 นาจะประมาณ 3-5 หนา 
ผลการวิจัย 
 นําเสนอเปน 4 ตอน ตามวัตถุประสงคการวิจัย นาจะประมาณ 4-6 หนา 
สรุปผลการวจิัย 
 4 ขอ ตามวัตถุประสงคการวิจัย 
ขอวิจารณ 
 

ภาคผนวก 
ขอมูลสําคัญ ผลงานของนกัศึกษา 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยทุกฉบับ 
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24 เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
ผศ.ดร.บัญญติั ชํานาญกิจ 

  
 การจัดกระบวนการเรียนรูในปจจุบัน มุงเนนความสําคัญที่ตัวผูเรียนโดยเปดโอกาสใหเลือก
เรียนตามความถนัดและความสนใจ  สงเสริมใหมีสวนรวมในทุกกระบวนการเรียนรู  พัฒนา
ความสามารถในการแสวงหาความรู  และการนําความรูมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอยางเต็มที่  รวมทั้งปลูกฝงความมีคุณธรรม  คานยิม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค  วิธีการ
จัดการเรียนรูที่จะชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรู  และเกิดทักษะตาง ๆ จากการเรียนมีหลายวิธี เชน 
การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบัติ ,  การสอนอภิปราย ,  การสอนสัมมนา  และการสอน
โดยใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  (ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน  2544   ,114 – 118)  การจัดการเรียน
การสอนจะตองมุงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน  และทํางานรวมกับผูอ่ืนได  (กรมวิชาการ.
2536, 6)  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชความคิด   และการแกไขปญหารวมกัน  จะนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา  สรางสังคมที่มีการรวมมือ  การใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรู
เกิดจากการให ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนอยางตื่นตัว (บุปผาชาติ  ทัฬิกรณ. 2540) นอกจากนี้ 
เพียเจต (Piaget อางถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงคา. 2540)ไดกลาวถึงปจจัยการพัฒนาทางดาน
สติปญญา และความคิดคือ การที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม และจะตองมีความสัมพันธ
อยางตอเนื่อง  จะทําใหระดับความคิดและปญญาพัฒนาขึ้น  การเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนไดดี  คือ การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)  ซึ่งสอดคลองกับที่  
สลาวิน (Slavin.1990 : 3) กลาวไววา กิจกรรมที่เนนใหผูเรียนทาํงานรวมกันเปนกลุม ๆ  ละ 4-5 คน  
ผูเรียนในกลุมมีระดับผลการเรียนตางกัน การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน  (ศิริ
ลักษณ   นาควิสุทธิ์. 2548 : 2–3) 
 การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่สงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่งจะชวยให
ผูเรียนไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริงไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู 
ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออกทักษะการ
สรางความรูใหมและทักษะการทํางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธีเรียนที่สามารถนํามาประยุกตให
เหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดอีกวิธีหนึ่ง จึงนับวาเปนวิธีเรียนที่ควรนํามาใชไดดีกับ
การเรียนการสอนปจจุบันเพื่อใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความหมายของการเรยีนแบบรวมมือ 
 มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือ ดังนี้ 
 อารซท และนิวแมน (Artzt and newman. 1990 : 448 – 449) กลาววา การเรียนแบบ
รวมมือเปนวิธีที่ผูเรียนทําการแกปญหารวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ  สมาชิกทุกคนในกลุมมีความสําคัญ
ตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุม เพื่อบรรลุเปาหมายสมาชิกทุกคนจึงชวยเหลือซึ่งกันและ
กันใหเกิดการเรียนรูและแกปญหาครูไมใชเปนแหลงความรูที่คอยปอนแกนักเรียน แตจะมีบทบาท
เปนผูคอยใหความชวยเหลือจัดหาและชี้แนะแหลงขอมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเปนแหลง
ความรูซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู 
 จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson. 1991 : 6-7)  กลาววา  การเรียนแบบ
รวมมือเปนการเรียนที่จัดขึ้นโดยการคละกันระหวางนักเรียนที่มีความสามารถตางกันนักเรียน
ทํางานรวมกันและชวยเหลือกันเพื่อใหกลุมของตนประสบผลสําเร็จในการเรียน 
 สลาวิน (Slavin. 1995 : 2 – 7) ไดใหความหมายวา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีสอนที่นําไป
ประยุกตใชไดหลายวิชาและหลายระดับชั้น  โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยโดยทั่วไปมีสมาชิก 
4  คน  ที่มีความสามารถแตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คน  ปานกลาง  2  คน  และออน 1 คน 
นักเรียนในกลุมที่ตองเรียนและรับผิดชอบงานกลุมรวมกัน นักเรียนจะประสบผลสําเร็จก็ตอเมื่อ
เพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคนประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายรวมกัน จึงทําใหนักเรียนชวยเหลือพึ่งพา
กัน  และสมาชิกในกลุมจะไดรับรางวัลรวมกัน เมื่อกลุมทําคะแนนไดถึงเกณฑที่กําหนดไว 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 34) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม
เล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวน
รวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
แบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่
ออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมกัน
รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม 
 พิมพพันธ  เดชะคุปต (2544 : 6) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง 
โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาดเล็กโดยทุกคนมี
ความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานสวนรวมรวมกันมีปฏิสัมพันธกันและกันมีทักษะการทํางาน
กลุม เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย สงผลใหเกิดความพอใจอันเปนลักษณะเฉพาะของกลุมรวมมือ 
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 จากความหมายของการเรียนแบบรวมมือขางตน สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือ เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางที่นักเรียนมีความสามารถแตกตางกันโดยแบง
นักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ในการเรียนรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเปาหมายของการเรียนรูไดก็
ตอเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุมไปถึงเปาหมายเชนเดียวกัน ความสําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จ
ของกลุมดวย 
ลักษณะการเรียนแบบรวมมือ 
 มีนักการศึกษาทั้งตางประเทศและในประเทศกลาวถึงลักษณะของการเรียนแบบรวมมือไว
ดังนี้ 
 จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson. 1991 : 10-15) กลาวถึงลักษณะสําคัญ
ของการเรียนแบบรวมมือ ไว 5 ประการ ดังนี้ 
 1 .  การสร า งความรู สึ กพึ่ งพากั นทางบวกให เ กิ ดขึ้ น ในกลุ มนั ก เ รี ยน  ( Positive 
interdependence)วิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกพึ่งพากันจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมีการพึ่งพากันในดานการไดรับประโยชนจากความสําเร็จของกลุมรวมกัน เชน รางวัลหรือ
คะแนน  และพึ่งพากันในดานกระบวนการทํางานเพื่อใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย
โดยมีการกําหนดบทบาทของแตละคนที่เทาเทียมกันและสัมพันธตอกันจึงจะทําใหงานสําเร็จ  และ
การแบงงานใหนักเรียนแตละคนในกลุมใหมีลักษณะที่ตอเนื่องกัน   ถาขาดสมาชิกคนใดจะทําให
งานดําเนินตอไปไมได 
 2. การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกนัระหวางนักเรียน (Face-to-face promotive interaction) คือ  
นักเรียนในแตละกลุมจะมีการอภิปราย  อธิบาย  ซักถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    
เพื่อใหสมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรียนรู  และการเรียนรูเหตุผลซึ่งกันและกัน  ใหขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับการทํางานของตน   สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือ สนับสนุน กระตุน สงเสริม
และใหกําลังใจกัน  และกันในการทํางานและการเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายของ
กลุม 
 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual  accountability) คือ ความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละคนโดยตองทํางานที่ ได รับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถ  ตองรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุม  ทุกคนใน
กลุมจะรูวาใครตองการความชวยเหลือ  สงเสริมสนับสนุนในเรื่องใด  มีการกระตุนกันและกันให
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสมบูรณ  มีการตรวจสอบ  เพื่อใหแนใจวานักเรียนเกิดการเรียนรูเปน
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รายบุคคลหรือไมโดยสมาชิกทุกคนในกลุมตองมีความมั่นใจ  และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปน
รายบุคคลเพื่อเปนการประกันวาสมาชิกทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันกับกลุม 
 4. ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and small group 
skills) การทํางานกลุมยอยจะตองไดรับการฝกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุม 
เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   ดังนั้นนักเรียนควรจะตองทําความรูจักกัน 
เรียนรูลักษณะนิสัยและสรางความไววางใจตอกันและกัน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน
อยางมีเหตุผล รูจักติดตอส่ือสาร และสามารถตัดสินใจแกปญหา ขอขัดแยงในการทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 5. กระบวนการกลุม (Group process) เปนกระบวนการทํางานที่มีข้ันตอนหรือวิธีการที่จะ
ชวยใหการดําเนินงานของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได  โดยสมาชิกกลุม
ตองทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนรวมกัน  
และที่สําคัญจะตองมีการประเมินผลงานของกลุม  ประเมินกระบวนการทํางานกลุม  ประเมิน
บทบาทของสมาชิกวา  สมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางานของตนใหดีข้ึนได
อยางไร  สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจวาควรมีการปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงอะไร  และอยางไรดังนั้นกระบวนการกลุมจะเปนเครื่องมือที่ สําคัญที่นําไปสู
ความสําเร็จของกลุม 
 คาแกน (Kagan. 1994 : 1-11) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือวาตองมี
โครงสรางที่ชัดเจนโดยมีแนวคิดสําคัญ  6  ประการ สรุปไดดังนี้ 
 1. เปนกลุม (Team) ซึ่งเปนกลุมขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน เปดโอกาสใหทุกคนรวมมือ
อยางเทาเทียมกัน ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่แตกตางกัน 
 2. มีความตั้งใจ (Willing) เปนความตั้งใจที่รวมมือในการเรียนและทํางาน โดยชวยเหลือกัน
และกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน 
 3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเพื่อใหการทํางานกลุมเปนไปอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
 4. มีทักษะ (Skills) เปนทักษะทางสังคมรวมทั้งทักษะการสื่อความหมาย การชวยสอนและ
การแกปญหาความขัดแยง  ซึ่งทักษะเหลานี้จะชวยใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. มีหลักการสําคัญ 4 ประการ (Basic principles) เปนตัวบงชี้วาเปนการเรียนเปนกลุมหรือ
การเรียนแบบรวมมือ  การเรียนแบบรวมมือตองมีหลักการ 4 ประการ ดังนี้ 
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  1) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) การชวยเหลือ
พึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อสูความสําเร็จและตระหนักวาความสําเร็จของแตละคนคือความสําเร็จของ
กลุม 
  2) ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุมมีบทบาท
หนาที่   ความรับผิดชอบในการคนควาทํางาน  สมาชิกทุกคนตองเรียนรูในสิ่งที่เรียนเหมือนกันจึง
ถือวาเปนความสําเร็จของกลุม 
  3) ความเทาเทียมกันในการมีสวนรวม (Equal participation) ทุกคนตองมีสวนรวมใน
การทํางาน ซึ่งทําไดโดยกําหนดบทบาทของแตละคน 
  4) การมีปฏิสัมพันธไปพรอม ๆ กัน (Simultaneous interaction) สมาชิกทุกคนจะทํางาน     
คิด อาน ฟง ฯลฯ  ไปพรอม ๆ กัน 
 6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือเทคนิคการ
เรียนแบบรวมมือเปนสิ่งที่ใชเปนคําสั่งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน  เทคนิคตาง ๆ จะตองเลือกใชให
ตรงกับเปาหมายที่ตองการแตละเทคนิคนั้นออกแบบไดเหมาะกับเปาหมายที่ตางกัน 
 คลีย (Kley. 1991 อางถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงคา. 2540: 101) นอกจากองคประกอบนี้
แลวยังมีลักษณะอื่นที่สามารถบงบอกใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนระหวางการเรียนแบบรวมมือ
กับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม    ซึ่งเสนอไวดังตารางที่ 2.1 
ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนเปนกลุมแบบเดิมกับการเรียนแบบรวมมือ 

การเรียนแบบรวมมือ 
( Cooperative  Learning ) 

การเรียนแบบดั้งเดิม 
( Traditional  Learning ) 

1. มีการพึ่งพาอาศัยกับภายในกลุม  
2. สมาชิกเอาใจใสรับผิดชอบตอตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถแตกตางกัน  
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา  
5. รับผิดชอบรวมกัน  
6. เนนผลงานของกลุม  
7. สอนทักษะทางสังคม  
8. ครูคอยสังเกตและแนะนํา  
9. สมาชิกกลุมมีกระบวนการทํางานเพื่อ 
    ประสิทธิผลของกลุม  

1. ขาดการพึ่งพากันระหวางสมาชิก 
2. สมาชิกขาดความรับผิดชอบในตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถเทาเทียมกัน 
4. มีผูนําที่ไดรับการแตงตั้งเพียงคนเดียว 
5. รับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
6. เนนผลงานของตนเองเพียงคนเดียว 
7. ไมเนนทักษะทางสังคม 
8. ครูขาดความสนใจ  หนาที่ของกลุม 
9. ขาดกระบวนการในการทํางานกลุม 

       ที่มา : คลีย (Kley.  1991, อางถึงใน  วรรณทิพา  รอดแรงคา  2540 : 101)  
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 สลาวิน ( Slavin.  1995  :  12-111)  ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือไว  
6  ประการ  ดังนี้ 
  1.  เปาหมายของกลุม  ( Group  goals )  หมายถึงกลุมมีเปาหมายรวมกันคือ  การ
ยอมรับผลงานของกลุม    
  2.  การรับผิดชอบเปนบุคคล (Indidual  accountability ) หมายถึง  ความสําเร็จของ
กลุม  ซึ่งขึ้นกับผลการเรียนรูรายบุคคลของสมาชิกในกลุม และงานพิเศษที่ไดรับผิดชอบเปน
รายบุคคลผลของการประเมินรายบุคคล   จะมีผลตอคะแนนความสําเร็จของกลุม 
  3. โอกาสในความสําเร็จเทาเทียมกัน (Equal opportunities for success ) หมายถึง  
การที่นักเรียนไดรับโอกาสที่จะทําคะแนนใหกับกลุมของตนไดเทาเทียมกัน 
  4.  การแขงขันเปนทีม (Team  competition ) การเรียนแบบรวมมือจะมีการแขงขัน
ระหวางทีม  ซึ่งหมายถึงการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นภายในทีม 
  5. งานพิเศษ ( Task  specialization ) หมายถึง  การออกแบบงานยอยๆ ของแตละกลุม
ใหนักเรียนแตละคนรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนแตละคนจะเกิดความภูมิใจที่ไดชวยเหลือกลุมของคนให
ประสบผลสําเร็จลักษณะงานจะเปนการพึ่งพาซึ่งกันและกันมีการตรวจสอบความถูกตอง 
  6.  การดัดแปลงความตองการของแตละบุคคลใหเหมาะสม  (Adaptation to individual  
needs ) หมายถึง  การเรียนแบบรวมมือแตละประเภทจะมีบางประเภทไดดัดแปลงการสอนให
เหมาะกับความตองการของแตละบุคคล 
 พิมพพันธ  เดชะคุปต ( 2544 : 6) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือไว 6 ขอ
ดังนี้ 
 1. องคประกอบของกลุมประกอบดวยผูนํา สมาชิก และกระบวนการกลุม 
 2. สมาชิกมีต้ังแต 2 คนขึ้นไป 
 3. กลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศคละกัน เชื้อชาติคละ
กัน 
 4. สมาชิกทุกคน ตองมีบทบาทหนาที่ชัดเจนและทํางานไปพรอมๆ กัน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคละกัน 
 5. สมาชิกทุก ๆ คนตองมีความรับผิดชอบรวมกัน 
 6. คะแนนของกลุมคือคะแนนที่ไดจากคะแนนสมาชิกแตละคนรวมกัน 
 จากการศึกษาลักษณะของการเรียนแบบรวมมือที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  ลักษณะสําคัญ
ของการเรียนแบบรวมมือเปนการเรียนที่แบงเปนกลุมเล็ก ๆ  ประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถ
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แตกตางกันไมวาจะเปนเพศ     ความสามารถดานการเรียน   ที่ไดมาทํางานรวมกันโดยมีเปาหมาย
ที่จะประสบความสําเร็จรวมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน   มีการชวยเหลือกัน  มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม   ที่มีกระบวนการทํางานกลุมเปนลําดับข้ันตอนเพื่อชวยใหการ
ทํางานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ 
 การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ทําใหนักเรียนไดทํางาน
รวมกัน  มีเปาหมายในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะทําใหมีทักษะในการทํางานกลุม  ซึ่งมีนักการศึกษา
ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไว ดังนี้ 
 จอหนสัน และจอหนสัน(Johnson and Johnson. 1987 : 27-30) กลาวถึงประโยชนของการ
เรียนแบบรวมมือไว สรุปได 9 ประการ ดังนี้ 
 1. นักเรียนเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดี  จะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูดของนักเรียน  
แลวอธิบายใหเพื่อนฟงไดและทําใหเพื่อนเขาใจไดดีข้ึน 
 2. นักเรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟง จะเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน 
 3. การสอนเพื่อนเปนการสอนแบบตัวตอตัวทําใหนักเรียน  ไดรับความเอาใจใสและมีความ
สนใจมากยิ่งขึ้น 
 4. นักเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุม
ดวย 
 5. นักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตน  มีสวนชวยเพิม่หรือลดคาเฉลี่ยของกลุม ดังนั้นทกุ
คนตองพยายามปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ 
 6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคมมีเพื่อนรวมกลุมและเปนการเรียนรูวิธีการ
ทํางานเปนกลุม  ซึ่งจะเปนประโยชนมากเมื่อเขาสูระบบการทํางานอันแทจริง 
 7. นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม  เพราะในการปฏิบัติงานรวมกันนั้นก็ตองมีการ
ทบทวนกระบวนการทํางานของกลุมเพื่อใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือคะแนนของกลุมดีข้ึน 
 8. นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น  เขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือหลบไป
ทองหนังสือเฉพาะตน  เพราะเขาตองมีหนาที่ตอสังคมดวย 
 9. ในการตอบคําถามในหองเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แตเมื่อทํางานเปนกลุม 
นักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ถาหากตอบผิดก็ถือวาผิดทั้งกลุม คนอื่น ๆ อาจจะใหความ
ชวยเหลือบาง  ทําใหนักเรียนในกลุมมีความผูกพันกันมากขึ้น 
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 บารูดี (Baroody. 1993 : 2-102) ไดกลาวถึงประโยชนที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือไว  
ดังนี้ 
 1. การเรียนแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนเนื้อหาไดดี 
 2. การเรียนแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแกปญหา และการใหเหตุผล    
แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหา  และชวยใหเกิดการชวยเหลือกันในกลุมเพื่อน 3 
แนวทาง คือ 
  1) การอภิปรายรวมกันกับเพื่อนในกลุมยอยใหนักเรียนไดแกปญหาโดยคํานึงถึงบุคคล
อ่ืน ซึ่งชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและคําตอบ 
  2) ชวยใหเขาใจปญหาของแตละคนในกลุม     เนื่องจากพื้นฐานความรูของแตละคน
ตางกัน 
  3)   นักเรียนเขาใจการแกปญหาจากการทํางานกลุม 
 3.  การเรียนแบบรวมมือสงเสริมความมั่นใจในตนเอง 
 4. การเรียนแบบรวมมือสงเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร 
 อาเรนดส (Arends. 1994 : 345–346)  ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไวสรุป
ได 5 ประการ   ดังนี้ 
 1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเรียนแบบรวมมือนี้เปนการเรียนที่จัดใหนักเรียนได
รวมมือกันเรียนเปนกลุมเล็กประมาณ  2 - 6  คน   เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเรียนรวมกันนับวา
เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็น     และแสดงออกตลอดจนลงมือ
กระทําอยางเทาเทียมกัน  มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เชน  นักเรียนที่เกงชวยนักเรียนที่
ไมเกง  ทําใหนักเรียนที่เกงมีความรูสึกภาคภูมิใจ  รูจักสละเวลา  และชวยใหเขาใจในเรื่องที่ดีข้ึน  
สวนนักเรียนที่ไมเกงก็จะซาบซึ้งในน้ําใจเพื่อน  มีความอบอุน  รูสึกเปนกันเอง  กลาซักถามในขอ
สงสัยมากขึ้น  จึงงายตอการทําความเขาใจในเรื่องที่เรียน  ที่สําคัญในการเรียนแบบรวมมือนี้คือ  
นักเรียนในกลุมไดรวมกันคิด  รวมกันทํางาน  จนกระทั่งสามารถหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดได  ถือ
วาเปนการสรางความรูดวยตนเอง  ชวยใหความรูที่ไดรับเปนความรูทีมีความหมายตอนักเรียน
อยางแทจริง  จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 2.  ดานการปรับปรังความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนแบบรวมมือเปดโอกาสใหนักเรียน
ที่มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน    พึ่งพาซึ่งกันและกัน    มีการรับฟงความคิดเห็นกัน    
เขาใจและเห็นใจสมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการยอมรับกันมากขึ้น  เกิดความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะ
สงผลใหมีความรูสึกที่ดีตอผูอ่ืนในสังคมมากขึ้น 
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 3.   ดานทักษะในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จที่ดี  และการรักษาความสัมพันธที่ ดีทาง
สังคม การเรียนแบบรวมมือชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนไมมีปญหาใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน     และสงผลใหงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน  ทักษะทาง
สังคมที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรูไดแก    ความเปนผูนํา    การสรางความไววางใจกัน     การ
ตัดสินใจ    การสื่อสาร    การจัดการกับขอขัดแยง    ทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุมสมาชิกภายในกลุม
เปนตน 
 4.    ดานทักษะการรวมมือกันแกปญหา  ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมจะไดรับทําความ
เขาใจในปญหารวมกัน  จากนั้นก็ระดมความคิดชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  เมื่อทราบ
สาเหตุของปญหาสมาชิกในกลุมก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแกไขปญหาอภิปรายให
เหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถตกลงรวมกันไดวา    จะเลือกวิธีการใดในการแกปญหาจึง
เหมาะสมพรอมกับลงมือรวมกันแกปญหาตามขั้นตอนที่กําหนดไว  ตลอดจนทําการประเมิน
กระบวนการแกปญหาของกลุมดวย 
 5. ดานการทําใหรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมทุกคน
จะไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน การที่สมาชิกในกลุมยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก
ดวยกัน ยอมทําใหสมาชิกในกลุมนั้นมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดวาตนเองมีคุณคาที่
สามารถชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จได 
 กรมวิชาการ (2543 : 45-46) กลาวถึง ประโยชนที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือ สรุปได
ดังนี้ 
 1. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทุก ๆ คนรวมมือในการทํางานกลุมทุก ๆ คน 
มีสวนรวมเทาเทียมกันทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน 
 2. สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทําอยาง
เทาเทียมกัน 
 3. สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กที่เรียนไมเกง ทําใหเด็ก
เกงภาคภมูิใจ รูจักสละเวลา  สวนเด็กออนเกิดความซาบซึ้งในน้ําใจของเพื่อนสมาชิกดวยกัน 
 4.  ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   การรวมคิด   การระดมความคิด  นําขอมูลที่ไดมา
พิจารณารวมกันเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดเปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหาขอมูลใหมาคิด
วิเคราะหและเกิดการตัดสินใจ 
 5.   สงเสริมทักษะทางสังคม  ทําใหผูเรียนรูจักปรับตัวในการอยูรวมกันดวยอยางมีมนุษย
สัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกันและกัน 
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 6. สงเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  ส่ิง
เหลานี้ลวนสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 
 จากการศึกษาประโยชนของการเรียนแบบรวมมือสรุปไดวา ประโยชนของการเรียนแบบ
รวมมือตอผูเรียน  มีทั้งในดานการมีสวนรวมในการเรียน  การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและการทําให
ผูเรียนรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม  เพราะการเรียนแบบรวมมือในหองเรียนเปนการฝกใหนักเรียนมี
ความรับผิดชอบรวมกัน  มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  รูจักคิด  รูจักแกปญหาซึ่งจะทําใหนักเรียน
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพในการชวยพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 
 
เทคนิคที่ใชในการเรียนแบบรวมมือ 
 เทคนิคการเรียนแบบรวมมือมีอยู  2  แบบคือ  เทคนิคที่ใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน
และเทคนิคที่ไมไดใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในที่นี้ผูวิจัยสนใจที่จะเลือกใชเทคนิคที่ไมใช
ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละชั่วโมงอาจใชในขั้นนํา   หรือจะสอดแทรกในขั้นสอนตอน
ใดก็ได   หรือใชในขั้นสรุป    ข้ันทบทวน  ข้ันวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามที่ครูผูสอน
กําหนดเทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือที่มีลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
 1. เทคนิคการพูดเปนคู (Rally robin) เปนเทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือที่นักเรียนแบงเปนกลุม
ยอย  แลวครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูด ตอบ แสดงความคิดเห็นเปนคู ๆ แตละคูจะผลัดกันพูด 
และฟงโดยใชเวลาเทาๆ กัน (Kagan. 1995 : 35) 
 2. เทคนิคการเขียนเปนคู (Rally table) เปนเทคนิคคลายกับการพูดเปนคู ตางกันเพียงแตละ
คูผลัดกันเขียนหรือวาดแทนการพูด (Kagan.  1995 : 35) 
 3. เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin) เปนเทคนิคที่เปดโอกาสใหนักเรียนในกลุมผลัดกัน
พูด    ตอบ อธิบาย   ซึ่งเปนการพูดที่ผลัดกันทีละคนตามเวลาที่กําหนดจนครบ 4 คน (Kagan. 
1995 : 32-33) 
 4.  เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เปนเทคนิคที่เหมือนกับการพูดรอบวงแตกตางกัน
ที่เนนการเขียนแทนการพดู เมื่อครูถามปญหาหรือใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็ นักเรียนจะผลัดกัน
เขียนลงในกระดาษที่เตรียมไวทีละคนตามเวลาที่กําหนด (Kagan. 1995 : 34-35) 
 5. เทคนิคการเขียนพรอมกันรอบวง (Simultaneous round table) เทคนิคนี้เหมือนการเขียน
รอบวง   แตกตางกันที่เนนใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขียนคําตอบพรอมกัน (Kagan. 1995 : 35) 
 6. เทคนิคคูตรวจสอบ (Pairs check) เปนเทคนิคที่ใหสมาชิกในกลุมจับคูกันทํางาน  เมื่อ
ไดรับคําถามหรือปญหาจากครู  นักเรียนคนหนึ่งจะเปนคนทําและอีกคนหนึ่งทําหนาที่เสนอแนะ
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หลังจากที่ทําขอที่ 1  เสร็จ  นักเรียนคูนั้นจะสลับหนาที่กัน  เมื่อทําเสร็จครบแตละ 2 ขอ แตละคูจะ
นําคําตอบมาและเปลี่ยนและตรวจสอบคําตอบของคูอ่ืน (Kagan.  1995 :  32-33) 
 7. เทคนิครวมกันคิด (Numbered  heads  together)  เทคนิคนี้แบงนักเรียนเปนกลุมดวย
กลุมละ  4  คน  ทีมีความสามารถคละกัน  แตละคนมีหมายเลขประจําตัว  แลวครูถามคําถาม หรือ
มอบหมายงานใหทํา  แลวใหนักเรียนไดอภิปรายในกลุมยอยจนมั่นใจวาสมาชิกในกลุมทุกคน
เขาใจคําตอบ  ครูจึงเรียนหมายเลขประจําตัวผูเรียน  หมายเลขที่ครูเรียกจะเปนผูตอบคําถาม
ดังกลาว (Kagan.  1995 : 28-29) 
 8. เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups) เปนเทคนิคที่งาย ๆ โดยใหนักเรียนยืนแถวเรียงลําดับ
ภาพ  คํา  หรือส่ิงที่ครูกําหนดให  เชน ครูใหภาพตางๆ  แกนักเรียน  แลวใหนักเรียนยืนเรียงลําดับ
ภาพขั้นตอนของวงจรชีวิตของแมลง  หวงโซอาหาร เปนตน (Kagan.  1995 : 25) 
 9. เทคนิคการแกปญหาดวยจิ๊กซอ (Jigsaw  problem solving)  เปนเทคนิคที่สมาชิกแตละ
คนคิดคําตอบของตนไว  แลวนําคําตอบของแตละคนมารวมกัน  เพื่อแกปญหาใหไดคําตอบที่
สมบูรณเหมาะสมที่สุด (Kagan. 1995 : 32-33) 
 10. เทคนิควงกลมซอน (Inside–outside circle)  เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนนั่งหรือยืนเปน
วงกลมซอนกัน 2 วง  จํานวนเทากัน วงในหันหนาออก  วงนอกหันหนาเขา  นักเรียนที่อยูตรงกับ
จับคูกันเพื่อสัมภาษณซึ่งกันและกัน  หรืออภิปรายปญหารวมกัน  จากนั้นจะหมุนเวียนเพื่อเปลี่ยนคู
ใหมไปเร่ือยๆ ไมซ้ําคูกัน  โดยนักเรียนวงนอกและวงในเคลื่อนไปในทิศทางตรงขามกัน ( Kagan.  
1995 :  10) 
 11. เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners)  เปนเทคนิควิธีที่ครูเสนอปญหา และประกาศมุมตาง 
ๆ  ภายในหองเรียนแทนแตละขอ แลวนักเรียนแตละกลุมยอยเขียนหมายเลขขอที่ชอบมากกวา 
และเคลื่อนเขาสูมุมที่เลือกไว นักเรียนรวมกันอภิปรายภายในกลุมตามมุมตางๆ หลังจากนั้นจะเปด
โอกาสใหนักเรียนในมุมใดมุมหนึ่งอภิปรายเรื่องราวที่ไดศึกษาใหเพื่อนในมุมอ่ืนฟง (Kagan.  1995 
:  20-21) 
 12. เทคนิคการอภิปรายเปนคู (Pair discussion) เปนเทคนิคที่ครูกําหนดหัวขอหรือคําถาม 
แลวใหสมาชิกทีนั่งใกลกันรวมกันคิดและอภิปรายเปนคู (Kagan. 1995 : 35 อางถึงใน พิมพันธ 
เดชะคุปต.  2541 : 45) 
 13. เทคนิคเพื่อนเรียน (Partners) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนในกลุมจับคูเพื่อชวยเหลือนักเรียน
ในบางครั้งคูหนึ่งอาจไปขอคําแนะนํา  คําอธิบายจากคูอ่ืนๆ ที่คาดวาจะมีความเขาใจเกี่ยวกับเร่ือง
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ดังกลาวดีกวาและเชนเดียวกันเมื่อนักเรียนคูนั้นเกิดความเขาใจที่แจมชัดแลว  ก็จะเปนผูถายทอด
ความรูใหนักเรียนคูอ่ืนๆ ตอไป (อรพรรณ  พรสีมา. 2540 : 17) 
 14. เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think - pair -  share) เปนเทคนิคที่เร่ิมจากปญหา
ที่ครูผูสอนกําหนดนักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกับ
เพื่อนที่เปนคู  จากนั้นจึงนาํคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน  เมื่อมั่นใจวาคําตอบของ
ตนถูกตองหรือดีทีสุด  จึงนําคําตอบเลาใหเพื่อนทั้งชั้นฟง (Kagan.  1995 : 46-47 อางถึงใน พิม
พันธ  เดชะคุปต.  2541 : 41-44) 
 15. เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู  และทําคนเดียว (Team - pair - solo) เปนเทคนิคที่ครู
กําหนดปญหาหรืองานใหแลวนักเรียนทํางานรวมกันทั้งกลุมจนงานสําเร็จ  จากนั้นจะแยกทํางาน
เปนคูจนงานสําเร็จ  สุดทายนักเรียนแตละคนแยกมาทําเองจนสําเร็จไดดวยตนเอง (Kagan.  1995 
: 10 อางถึงใน พิมพันธ  เดชะคุปต.  2541 : 41-45) 
 16. เทคนิคการอภิปรายเปนทีม (Team discussion) เปนเทคนิคที่ครูกําหนดหัวขอหรือ
คําถาม  แลวใหนักเรียนทุกคนในกลุมรวมกันระดมความคิด และพูดอภิปรายพรอมกัน (Kagan. 
1995 : 38 อางถึงใน พิมพันธ  เดชะคุปต.  2541 : 45) 
 17. เทคนิคโครงงานเปนทีม (Team  project) เปนเทคนิคที่เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร
มาก  เทคนิคนี้เร่ิมจากครูอธิบายโครงงานใหนักเรียนเขาใจกอนและกําหนดเวลา  และกําหนด
บทบาทที่เทาเทียมกันของสมาชิกในกลุม  และมีการหมุนเวียนบทบาท  แจกอุปกรณตาง ๆ ให
นักเรียนแตละกลุมรวมกันทําโครงงานที่ไดรับมอบหมาย  จากนั้นจะมีการนําเสนอโครงงานของแต
ละกลุม (Kagan. 1995 :  42-43) 
 18. เทคนิคสัมภาษณเปนทีม (Team – interview) เปนเทคนิคที่มีการกําหนดหมายเลขของ
สมาชิกแตละคนในกลุม  แลวครูผูสอนกําหนดหัวขอและอธิบายหัวขอใหนักเรียนทั้งชั้นสุม
หมายเลขของนักเรียนในกลุมยืนขึ้นแลวใหเพื่อนๆ รวมทีมเปนผูสัมภาษณและผลัดกันถาม  โดย
เรียงลําดับเพื่อนใหทุกคนมีสวนรวมเทา ๆ กัน เมื่อหมดเวลาตามที่กําหนด  คนที่ถูกสัมภาษณนั่งลง  
และนักเรียนหมายเลขตอไปนี้และถูกสัมภาษณหมุนเวียนเชนนี้เร่ือยไปจนครบทุกคน (Kagan. 
1995 : 40-41) 
 19. เทคนิคบัตรคําชวยจํา (Color-coded  co-op cards)  เปนเทคนิคที่ฝกใหนักเรียนจดจํา
ขอมูลจากการเลนเกมที่ใชบัตรคําถาม  บัตรคําตอบ  ซึ่งนักเรียนแตละกลุมที่เตรียมบัตรมาเปนผู
ถาม  และมีการใหคะแนนกับกลุมที่ตอบไดถูกตอง (Kagan. 1995 : 38) 
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 20. เทคนิคการสรางแบบ (Formations) เปนเทคนิคที่ครูผูสอนกําหนดวัตถุประสงคหรือส่ิงที่
ตองการใหนักเรียนสราง แลวใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและทํางานรวมกันเพื่อสราง
ชิ้นงาน  หรือสาธิตงานที่ไดรับมอบหมาย  เชน  ใหนักเรียนสาธิตวาฤดูกาลเกิดขึ้นไดอยางไร  สาธิต
การทํางานของกังหันลม  สรางวงจรของหวงโซอาหาร  หรือสายใยอาหาร ( Kagan.  1995 :  22 ) 
 21. เทคนิคเกมสงปญหา (Send- a-problem) เปนเทคนิคที่นักเรียนสนุกกับเกมโดยนักเรียน
ทุกคนในกลุมต้ังปญหาดวยตัวเองคนละ 1 คําถามไวดานหนาของบัตรและคําตอบซอนอยูหลังบัตร  
นักเรียนแตละคนในกลุมกําหนดหมายเลขประจําตัว 1-4  เร่ิมแรกนักเรียนหมายเลข 4 สงปญหา
ของกลุมใหหมายเลข 1 ในกลุมถัดไป  ซึ่งจะเปนผูอานคําถามและตรวจสอบคําตอบสวนสมาชิกคน
อ่ืนในกลุมตอบคําถามในขอถัดไปจะหมุนเวียนใหสมาชิกหมายเลขอื่นตามลําดับ คือ นักเรียน
หมายเลข 2 เปนผูอานคําถาม  และตรวจคําตอบจนครบทุกคนในกลุม  แลวเริ่มใหมในลักษณะ
เชนนี้ไปเร่ือยๆ ในรอบตอๆ ไป  (Kagan. 1995 :  36-37) 
 22. เทคนิคแลกเปลี่ยนปญหา (Trade-a-problem)  เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนแตละคูต้ัง
คําถามเกี่ยวกับหัวขอที่เรียนและเขียนคําตอบเก็บไวจากนั้นใหนักเรียนแตละคูแลกเปลี่ยนคําถาม
กับเพื่อนคูอ่ืน แตละคูจะชวยกันแกปญหาจนเสร็จ  แลวนํามาเปรียบเทียบกับวิธีการแกปญหาของ
เพื่อนเจาของปญหานั้น (Kagan. 1995 : 59) 
 23. เทคนิคแบบเลนเลียนแบบ (Match mine) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนกลุมหนึ่งเรียงวัตถุที่
กําหนดใหเหมือนกัน โดยผลัดกันบอกซึ่งแตละคนจะทําตามคําบอกเทานั้นหามไมให ดูกัน วิธีนี้ใช
ประโยชนในการฝกทักษะดานการสื่อสารใหแกนักเรียนได (Kagan. 1996 : 16) 
 24. เทคนิคเครือขายความคิด(Team word – webbing) เปนเทคนิคที่ใหนักเรียนเขียน
แนวคิดหลัก       และองคประกอบยอยของความคิดหลักพรอมกับแสดงความสัมพันธระหวาง
ความคิดหลักกับองคประกอบยอยบนแผนกระดาษลักษณะของแผนภูมิความรู (Kagan. 1995 : 
36) 
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ตัวอยางใบงาน 
ใบงานเรื่อง “ทักษะการสังเกต” 

(Think-Pair-Share) 
 
1. ใหนักเรียนแตละคนสังเกตกอนดินน้ํามันที่ใหมา 
แลวบันทึกผลการสังเกต และประสาทสัมผัสที่ใชสังเกต
................................................................................
...... 
2. ใหนักเรียนจับคูกับเพื่อนที่ไดรับใบงานหมายเลข 1 
แลวแลกอานคําตอบซ่ึงกันและกัน แลวรวมกันสรุป
ลักษณะที่สังเกตได ลงในตารางขางลางนี้ 
................................................................................
...... 
3. ใหนักเรียนหาเพื่อนอีกคูที่ไดรับใบงานหมายเลข 1 
แลวอภิปรายคําตอบของแตละคู จากนั้นรวมกันสรุป
ลักษณะที่สังเกตได ลงในตารางขางลางนี้ 
................................................................................
...... 

ใบงานเรื่อง “โจทยปญหา” ชั้น ป.4 
(Team-Pair-Solo) 

1. พอเล้ียงไกและหมูนับจํานวนรวมกันได 30 ตัว นับขา
รวมกันได  64 ขา มีไกและหมูอยางละกี่ตัว 
   ใหนักเรียนในกลุมทั้ง 4 คน ชวยกันคิดหาคําตอบโดย
การวาดรูป 
................................................................................
...... 
2. ในทุงหญามีวัวและนกนับจํานวนรวมกันได 25 ตัว 
นับขารวมกันได  68 ขา มีวัวและนกอยางละกี่ตัว 
   ใหนักเรียนในกลุม 4 คน แยกเปนคู ชวยกันคิดหา
คําตอบโดยการวาดรูป 
................................................................................
...... 
3. จากโจทยตอไปนี้ ใหนักเรียนแตละคนหาคําตอบ
ดวยตนเอง 
................................................................................
...... 

  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 A 
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สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุกับการจัดการเรียนแบบใฝรู 
 อาจารยทิพพารัตน ทับโต 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรประยกุต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

บทนํา 
การเรียนแบบใฝรู (Active Learning) เปนระบบการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสให

ผูเรียนไดมีสวนรวม  โดยตรงในกิจกรรมการเรียนรูไดพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ  ความตองการ  
ความสนใจและความถนัดของแตละบุคคลโดยไดคิดเอง  ทําเอง  ลงมือปฏิบัติ  ไดมีโอกาส
เสริมสรางความรูดวยตนเอง  โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  อีกทั้งไดมีโอกาสประยุกตใช
ความรูอยางมีประสิทธิภาพ (Sakda. 2548:14) ซึ่งปจจุบันผูสอนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ ลวน
ตองการประยุกตการสอนแบบบรรยายใหเปนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและบทบาทของผูเรียนใหไดลงมือปฏิบัติหรือคิดอยางตื่นตัวรวมถงึชวยใหสภาพแวดลอม
ในหองเรียนเปนการเรียนอยางมีชีวิตชีวาและผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนเพิ่มข้ึน
(Sakda. 2548:14) 

จากประสบการณในการสอนของผูวิจัยเองพบวาถาเนนการสอนแตทฤษฎี  มักทําให
ผูเรียนสวนใหญมีอาการเฉื่อยชา  ไมกระตือรือรน  คิดไมเกง  ออนทักษะการแสวงหาความรู  
ทํางานเปนกลุมไมเปน  นําเสนอไมเกง  จากปญหาขางตนผูวิจัยจึงเห็นวาควรนําวิธีการจัดการเรียน
แบบใฝรูมาใชในการจัดการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนดวยระบบขบปญหา  โดยที่ผูสอนจะไม
กระทําตนเปนวิทยากร  ผูสอนจะไมเปนผูตอบปญหาตาง ๆ บอยนักแตจะเปนผูต้ังคําถามตาง ๆ  
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนคนพบดวยตนเอง  ส่ิงที่เนนเพิ่มเติมคือส่ิงแวดลอมในการเรียนตองยั่วยุใหผูเรียน
อยากที่จะเรียนไมใชเปนการบีบบังคับใหตองเรียน  ซึ่งผูสอนจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง
บทบาท  กระตุนใหคิดวาสิ่งที่ผูเรียนคิดนั้นจะนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง  เพื่อใหผูเรียนนํา
ความรูที่ไดไปใชประโยชนใหไดมากที่สุด  ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นควรนําวิธีการจัดการเรียนแบบใฝรูมา
ใชในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในรายวิชาเพศศึกษา (4272305) สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  เทคนิคที่ผูวิจัยเลือกมาใชประกอบการเรียนการสอนแบบใฝรู  คือ  เทคนิคการคิดเดี่ยว-
คิดคู-รวมกันคิด(Think-Pair-Share) เทคนิคการทําเปนกลุม-ทําเปนคู-และทําคนเดียว(Team-Pair-
Solo)   เทคนิควงกลมซอน(Inside-Outside-Circle)   เทคนิคระดมความคิด(Brainstorming)  และ
เทคนิคอภิปรายเปนทีม(Tem Discussion) เพราะทั้ง 5เทคนิคขางตนเปนเทคนิคที่สามารถพัฒนา
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กระบวน   การคิด  ฝกการแกปญหาอยางเปนระบบทั้งดวยตนเองและการรวมงานกับผูอ่ืน  
ตลอดจนสามารถนําขอมูลที่ไดมาสรางองคความรูใหม ซึ่งเปนกิจกรรมเล็ก ๆ  ที่มีคุณคาเนื่องจาก
เปนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถทํางานไดสําเร็จภายใตการแนะนํา
ชวยเหลือจากผูสอน  ผูเรียนจะทํากิจกรรมเพิ่มเติมไดหลากหลายจากกิจกรรมการเรียนรูที่ตนเอง
สนใจ บทบาทของผูสอนไดแกคอยสังเกต  สนับสนุน  สรางบรรยากาศทางสังคมใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนสมาชิกของผูเรียนจะทําใหผูเรียนไดรับความหมายและประโยชนของการเรียนรู
อันเปนพื้นฐานการพัฒนาความสามารถทางการคิด  
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร 

สาขาวิชาพลศึกษา ในรายวิชาเพศศึกษา(4272305) ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการ
คิดเดี่ยว-คิดคู-รวมกันคิด(Think-Pair-Share)เทคนิคการทําเปนกลุม-ทําเปนคู-และทํา
คนเดียว  (Team-Pair-Solo) เทคนิควงกลมซอน(Inside-Outside-Circle) เทคนิคระดมความคิด
(Brainstorming)  และเทคนิคอภิปรายเปนทีม(Tem Discussion) 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพศศึกษา(4272305) กอนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา ในรายวิชา
เพศศึกษา(4272305)ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-รวมกันคิด(Think-
Pair-Share) เทคนิคการทําเปนกลุม-ทําเปนคู-และทําคนเดียว(Team-Pair-Solo) เทคนิควงกลม
ซอน(Inside-Outside-Circle)   เทคนิคระดมความคิด(Brainstorming)  และเทคนิคอภิปรายเปน
ทีม(Tem Discussion) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 คณะครุ
ศาสตร สาขาวิชาพลศึกษา ในรายวิชาเพศศึกษา(4272305) ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
การคิดเดี่ยว-คิดคู-รวมกันคิด(Think-Pair-Share) เทคนิคการทําเปนกลุม-ทําเปนคู-และทําคนเดียว
(Team-Pair-Solo)    เทคนิควงกลมซอน ( Inside-Outside-Circle)  เทคนิคระดมความคิด
(Brainstorming)  และเทคนิคอภิปรายเปนทีม(Tem Discussion) 
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ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นนํา 

1. ผูสอนสรางความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล แลวทาํ
แบบทดสอบกอนการเรียนรู 

 
 

ขั้นแลกเปลีย่นประสบการณ : เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-รวมกันคิด (Think-Pair-Share) 
2. ใหผูเรียนทุกคนทําใบงานที ่1 เร่ือง  “ไกกับแดง” โดยใหอานเรื่อง “ ไกกับแดง”  จนจบ  แลว

ใหพิจารณาขอความในตารางทั้ง 6 ขอ ตามเนื้อเร่ืองที่อานวาขอใดเปน  “ขอเท็จจริง” หรือ 
“อนุมาน” โดยผูสอนอธิบายความหมายของคําวา “อนุมาน”  กับ “ขอเท็จจริง” กอนให
เร่ิมทําใบงาน ซึ่งใหผูเรียนอานและทําใบงานที่ 1 ประมาณ 10 นาที 

3. ผูสอนถามทีละขอและถามวาใครตอบ“อนุมาน”  และใครตอบ “ขอเท็จจริง”  โดยบันทึกผล
จํานวนของผูตอบของแตละขอ   จนครบ 6 ขอ และถามผูเรียนวาเหตุใดจึงตอบ “อนุมาน”  
และเหตุใด จึงตอบ “ขอเท็จจริง”  แลวใหผูเรียนอธิบายโดยการสุมถาม  ผูสอนเฉลยใบงาน
ที่ 1 วาขอความทั้ง 6 ขอนั้นเปน   “อนุมาน”  ทั้งหมดพรอมทั้งอธิบายวาเพราะเหตุใดจึง
เปนอนุมาน 
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4. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษาเรื่อง “แพทตี้เปนอะไร” ใหผูเรียนรวมกันวิเคราะหและ
อภิปราย พรอมเฉลยวามันคือ “อนุมาน”  จากนั้นผูสอนใหผูเรียนจับคูเลาประสบการณ
เร่ืองที่เคย“อนุมาน” หรือถูก“อนุมาน”  แลวผูสอนขออาสาสมัคร 3 - 4 คน เลา
ประสบการณที่เคย“อนุมาน”  คนอื่น หรือ ถูกอนุมานวาเปนอยางไร 

5. ผูสอนแจกใบงานที่ 2 เร่ือง  “อนุมาน”  (สุขภาพทางเพศและอนามัยเจรญิพันธุ) รวมกันกับ
ผูเรียนวเิคราะหและอภิปรายเรื่องการ “อนุมาน”   
 

ขั้นสรางองคความรูรวมกนั : เทคนิคคิดการทาํเปนกลุม-ทําเปนคู - และทําคนเดียว(Team-Pair-
Solo) 

6. ผูเรียนแบงกลุมกลุมละ 2-3 คน จํานวน  14 กลุม ผูสอนแจก  ใบงานที่ 3  หลักศึกษาโรค
เพศ จากนั้นผูสอนมอบหมายงานโดยวิธีจับฉลากใหผูเรียนแตละกลุมคนควาหาความรู
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ เร่ืองโรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยจัดทําเปนรายงานจํานวน 14 
เร่ือง 

7. ผูสอนใหผูเรียนแตละกลุมสรุปความรูที่ไปศึกษาคนความาตามใบงานที่ 4 เร่ืองโรคเพศควร
รู แลวแบงผูเรียนเปน 14 ฐาน โดย 7 ฐานแลกจะเปนผูพูดอธิบายใหเพื่อน 7 ฐานหลังฟง 
หมุนเวียนกันไปจนครบโดยการจับเวลาฐานละ 3 นาที  ซึ่งผูสอนจะแจกหนังสือเดินทาง    
( Passport) ใหผูเรียนแตละคนเพื่อใชในการเขาฐานและบันทึกผลในการทํากิจกรรม 
  

       
 

8. ผูสอนใหผูเรียนทบทวนความรูที่ไดจากการเขาฐานจากบันทึกใน Passport  โดย
กําหนดเวลาประมาณ  15 นาทีหลังจากนั้นผูสอนเรียกเก็บ Passport 

9. ผูสอนทําฉลาก 14 ใบ เร่ืองโรคติดตอทางเพศสัมพันธผูสอนทําฉลากรายชื่อผูเรียนทั้งหมด 
แลวทําการสุมจับฉลากผู เ รียนและฉลากโรคติดตอทางเพศสัมพันธโรคเอดส  และ
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โรคมะเร็งในระบบสืบพันธุ  ผูเรียนออกมาเลาใหเพื่อนฟง จากนั้นรวมอภิปรายสรุปเร่ือง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธโรคเอดส  และโรคมะเร็งในระบบสืบพันธุ 

ขั้นนําเสนอความรู : เทคนคิคิดเดี่ยว-คิดคู-รวมกันคิด (Think-Pair-Share) ,เทคนิควงกลมซอน
(Inside-Outside-Circle) 

10. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรม “แลกน้ํา”  และใหผูเรียนทําใบงานที่ 5 เร่ือง“แลกน้ํา” อะไรเอย   
11. ผูสอนและผูเรียนรวมกันวิเคราะหอภิปรายผลใบงานที่ 5 พรอมใหผูเรียนทดลองการใส

ถุงยางอนามัย จากนั้นผูสอนสาธิตวิธีการใสถุงยางอนามัยที่ถูกตองพรอมสรุปกิจกรรม
“แลกน้ํา” 

         
 

                
 

 
ขั้นลงมือปฏบัิติหรือประยุกตใช : ระดมความคิด(Brainstorming)  และเทคนิคอภิปรายเปนทมี               
(Tem Discussion)                 

12. ผูสอนใหผูเรียนทํากิจกรรม “QQR”  (ระดับเสี่ยง) โดยแบงกลุมผูเรียนกลุมละ 4-5 คน แจก
บัตรคําใหแตละกลุมกลุมละ 1 ชุด พรอมกระดาษ ฟลิปชารท  เพื่อวางบัตรคํา พรอมทั้ง
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แจกใบความรูที่ 1   เร่ืองระดับเสี่ยง  จากนั้นอธิบายขั้นตอนการทํากิจกรรม“QQR” และให
ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผูสอนอธิบายจนจบกิจกรรม  

13. ผูสอนแจกใบความรูที่ 2   เร่ืองหลักการของระดับเสี่ยง ใหผูเรียนศึกษา แลวรวมกัน
วิเคราะหอภิปรายและสรุปกิจกรรม“QQR”  บนกระดานความรู  

       
 

      
 

14. ผูเรียนและผูสอนรวมกนัสรุปเนื้อหาในบทเรียนเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจรญิพันธุ 
 

ขั้นประเมนิผล 
15. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลงัเรียน   
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สรุปผลการดาํเนินงาน 
 จากการดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู พบวา พฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา
เมื่อใชการเรียนการสอนแบบใฝรูพัฒนาอยูในเกณฑที่ดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบ
บรรยายเพียงอยางเดียว ทั้งนี้สังเกตไดจากพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาที่พบวานักศึกษามี
ความกระตือรือรนในการตอบคําถามและทํากิจกรรมในขณะเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น และเมื่อสอบถามความพึงพอใจในการเรียน พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูใน
ระดับเหมาะสมมากที่สุดนาจะเนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝรู นักศึกษาไดแสดงออก  มีสวน
รวม ทํากิจกรรมเปนกลุมและเสนอผลงานของตนเองและผลงานกลุมซึ่งสอดคลองกับหลักการ
จัดการเรียนแบบใฝรูที่วาเปนการเรียนอยางมีชีวิตชีวา การเรียนที่อาศัยการทํางานเปนทีม ทําให
เกิดกระบวนการเรียนรูในการอยูรวมกันในสังคม และจากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดพบขอสังเกตบาง
ประการ คือในแตละเนื้อหาบางเนื้อหามีความซับซอนผูสอนตองรูจักประยุกตใชใหเปน  ผูเรียนแต
ละคนจะมีจุดเดนตางกัน ดังนั้นผูสอนควรสังเกตคําถามและคําตอบของผูเรียน เพื่อสงเสริม
ความสามารถผูเรียนใหถูกทางและอยามุงหวังที่จะตองตอบคําถามของผูเรียนใหไดทุกคําถาม และ
ควรปลอยใหผูเรียนเรียนรูวิธีการหาคําตอบดวยตนเอง  หรือใชหลักการแลกเปลี่ยนประสบการณใน
หองเรียน 
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ศักดา ไชกิจภิญโญ. สอนอยางไรให Active Learning. Journal of Learning and Teaching 
Innovation.  (2) 12-15, 2548 
องคการแพธ.คูมือฝกอบรมผูจัดการเรยีนรูเพศศกึษาแบบรอบดาน.กรุงเทพฯ: เออรเจนท แทค
จํากัด, 2550. 
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เรียนใหสนุกในรายวิชาวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรดวยเทคการเรียนแบบใฝรู 
               อาจารยดุษฎี  คําบุญเรือง 

สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาสวนใหญ จะมีการจัดการสอนแบบบรรยาย 
หรือการสอนแบบผูสอนเปนศูนยเปนหลัก โดยเชื่อวาหนาที่ของอาจารยมีเพียงการนําขอมูลที่แจม
แจงและชัดเจนมาบรรยายใหนักศึกษาฟงเทานั้น จากนั้นเปนหนาที่ของนักศึกษาที่จะตองเรียนรู
จากตําราและคนควาเพิ่มเติมเอง ทําใหนักศึกษาที่มาเรียนในระดับอุดมศึกษาปแรกจึงประสบ
ปญหาในการเรียนคอนขางมาก ซึ่งการสอนแบบบรรยายจะมีจุดออนที่สําคัญคือผูเรียนสวนใหญเฉ
ล่ือย ไมกระตือรือรน คิดไมเกง ออนทักษะในการแสวงหาความรู เห็นแกตัว ทํางานเปนกลุมไมเปน 
นําเสนอไมเกง (ศักดา ไชกิจภิญโญ) ดังนั้นผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงจึงไดมีการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น ทดแทนการสอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว ซึ่งการ
จัดการเรียนการสอนสวนใหญจะเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนให
ผูเรียนไดคิดและลงมือกระทํา (Learning by thinking and doing) เพื่อแสวงหาความรูในสิ่งที่สนใจ
หรือมีขอสงสัยจนกระทั่งไดคําตอบซึ่งถือวาเปนความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นดวยตนเอง (ดร.พรเทพ รู
แผน) หรือเปนเปลี่ยนผูเรียนจากการเปนผูฟงอยางเดียว (passive) มาเปนผูเรียนที่รวมกิจกรรมการ
แสวงหาความรูที่ผูสอนกําหนด (ศักดา ไชกิจภิญโญ) โดยจะเรียกการจัดการเรียนการสอนแบบ
ดังกลาวไดวา “การจัดการเรียนสอนแบบใฝรู (Active Learning)” การจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู
นั้นเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะชวยใหการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนถึงแมวาจะมีผลการวิจัยบางเรื่อง
พบวาการสอนโดยใช Active learning ไดผลการเรียนรูไมตางจากการสอนแบบบรรยาย แตมีขอ
ดีกวาดีกวาการสอนแบบบรรยายในดานการพัฒนาทักษะการคิด การเขียน การทํางานกลุม การ
นําเสนอ และที่สําคัญผูเรียนชอบเรียนแบบ Active learning มากกวา (ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานวญกิจ) 
และในปจจุบันจะพบวาหลายหนวยงานทางดานการศึกษาตาง ๆ นั้นไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การเรียนการสอนโดยใช Active learning จะเห็นไดจากในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 นั้น ไดมีสาระสําคัญประการหนึ่งที่กําหนดใหจัดการศึกษาโดยมุงเนนประโยชนของผูเรียน
เปนสําคัญ กลาวคือจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน 

มีนิสัยรักการเรียนรู และเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (ผศ.เกษม ศรีเดิมมา) ดังนั้นใน
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การเรียนการสอนทุกระดับไมวาจะระดับประถม มัธยม หรือแมแตระดับอุดมศึกษา จึงควรจะมีการ
จัดการเรียนรูแบบใฝรูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนดวย  
 และจากการที่ผูวิจัยไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 รายวิชาวิธีวิจัยวิทยาศาสตร พบวา การดําเนินการเรียนการสอนที่ผาน
มานักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู ดังนี้ นักศึกษาประมาณ 6-7 คนคุยกันในขณะเรียนทุกครั้ง 
นักศึกษาประมาณ 7-10 จดอยางเดียว นักศึกษาประมาณ 5 - 10ไมคอยแสดงความคิดเห็น 

นักศึกษาประมาณ 2- 5 คน มาสายทุกครั้ง นักศึกษาเพียงรอยละ 26.67 เทานั้นที่ตอบคําถามอยาง
กระตือรือรน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา  
 จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยสนใจที่จะทดลองนําวิธีการจัดการเรียนแบบใฝรูมาปรับใช
ในการดําเนินการสอนในรายวิชาดังกลาว โดยมุงหวังใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
พฤติกรรมการเรียนรูดีข้ึนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเลือกใชเทคนิคการคิด
เดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน การอภิปรายเปนทีม การแกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผังกราฟฟก มาใช
ในการดําเนินการสอน เพราะเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน การอภิปรายเปนทีม การ
แกปญหาดวยจิ๊กซอ จะทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และการ
ทําใหผูเรียนรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม ทั้งนี้การเรียนดวยเทคนิคดังกลาวยังทําใหผูเรียนมีความ
รับผิดชอบรวมกัน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักคิด รูจักแกปญหา กลาแสดงออกมากขึ้น 
  
วัตถุประสงคของการวิจยั 

1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน การอภิปรายเปนทีม 
การแกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผังกราฟฟก 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิจัยวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาระดับปริญญตรีที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-คิด
รวมกัน การอภิปรายเปนทีม การแกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผังกราฟฟก 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิธีวิจัยวิทยาศาสตร ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน การอภิปรายเปนทีม 
การแกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผังกราฟฟก ไมตํ่ากวารอยละ 55 กับเกณฑจํานวนรอยละ 60 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นนํา 

1. ผูสอนซักถามผูเรียนวา ในการทํางานวจิัย หนึง่เรื่อง เราจะมีวิธกีารเกบ็รวมรวมขอมูลในการ
วิจัยไดอยางไรบาง และใชเครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมขอมูล 

− การทดสอบ => แบบทดสอบ 
− การสอบถาม => แบบสอบถาม 
− การสัมภาษณ => แบบสัมภาษณ 
− การสังเกต => แบบสังเกต ฯลฯ 

 
2. ใหนักศกึษาทาํแบบทดสอบกอนเรียน 

 

       
 
 
 

ขั้นแลกเปลีย่นประสบการณ  
3. ครูนําตัวอยางเครื่องมือการวิจัยมาแจก

ใหผูเรียน สังเกต และใหคิดวาตัวอยาง
เครื่องมือการวิจัยที่ใหมีเชื่อเรียกวาอะไร
และจะมีวิธีการเก็บรวบรวมแบบใด ให
บันทึกผลลงในใบงานที่ 1 (ตอนที่ 1) ครู
สุมถามบางคนใหตอบ (Think)  
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4. ใหผูเรียนนับ 1-15 (มี 30 คน) ผูที่นับหมายเลข
เดียวกันใหจับคูกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
และบันทึกที่คาดวาจะไดเพิ่มเติม ลงในใบงานที่ 
1 (ตอนที่ 2) (Pair) 

 
 
 
 

 
5. ใหผูเรียนแตละคูจับกลุมกับคูที่อยูใกล ๆ เปน

กลุมละ 4 คน แลวรวมกันบันทึกผลคิดลงในใบ
งานที่ 1 (ตอนที่ 3)(share) 
 
 

ขั้นสรางองคความรูรวมกนั  
6. ใหผูเรียนแตละกลุมแยกกลุมใหม กลุมละ 6 

คน โดยใหสมาชิกในกลุมใหมมีตัวอักษร
ครบทุกตัวอักษร (A-F) แลวใหผูเรียนแตละ
ศึกษาใบความรูที่  1 ความหมาย 
ความสําคัญ ประเภทของเครื่องมือการวิจัย 
จากนั้นรวมกันสรุปลงในใบงานที่ 2 
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7. ใหผูเรียนแบงกลุมใหมอีกครั้งโดยใหผูที่ไดตัวอักษรเดียวกันจับกลุมกัน แตละกลุมศึกษา
ความหมาย โครงสราง วิธีสรางและการเก็บรวมรวมขอมูล ขอดี-ขอเสียของเครื่องมือการ
วิจัยแตละชนิดจากใบความรูที่ 2 – 6 ซึ่งแตละกลุมจะไดรับ 1 ใบความรู ไมซ้ํากันโดย  
− กลุมที ่1 ศึกษาใบความรูที่ 2 เร่ือง แบบทดสอบ 

− กลุมที ่2 ศึกษาใบความรูที่ 3 เร่ือง แบบสอบถาม  
− กลุมที ่3 ศึกษาใบความรูที่ 4 เร่ือง แบบสัมภาษณ 
− กลุมที ่4 ศึกษาใบความรูที่ 5 เร่ือง มาตราวัดทัศนคต ิ 
− กลุมที ่5 ศึกษาใบความรูที่ 6 เร่ือง การสงัเกต 

    
 

8. ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันสรุปผล
การศึกษาใบความรู และอภปิรายโดยบนัทกึ
ในใบงานที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นนําเสนอความรู  
9. ใหผู เรียนกลับกลุมเดิมที่ไดแบงไวใน

ตอนแรก จากนั้นใหสมาชิกแตละคน
เสนอผลของการศึกษาใบความรูที่
ตนเองไดไปศึกษามา ใหสมาชิกในกลุม
ฟง แลวรวมกันสรุปประเด็นสําคัญของ
แตละใบความรู ออกแบบและเขียนผัง
ความคิด ลงในใบงานที่ 4 
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10. ใหผูเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอ
ผังความคิดของกลุมตนเอง หนาชั้น
เรียน ทีละกลุม โดยกลุมที่เหลือจะ
เปนฝายใหคะแนนเพื่อนและเสนอ
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของกลุม
ตนเองลงในใบงานที่ 5  

 
 

ขั้นลงมือปฏบัิติหรือประยุกตใช                       
11. ใหผูเรียนแบงกลุมตามกลุมวิจัยของตนเอง (แบงไว

ต้ังแตตนภาคเรียน) แลวรวมกันอภิปรายเพื่อเลือก
เครื่องมืองานวิจัยใหเหมาะสมกับงานวิจัยของตนเอง
ผู เ รียนออกแบบและสรางเครื่องมือวิจัยสําหรับ
งานวิจัยของตนเองตามที่ไดเลือกเครื่องมือไวลงในใบ
งานที่ 6  

12. ให ผู เ รี ยนแต ล ะกลุ ม ออกมานํ า เ สนอ
เครื่องมือวิจัยของตนเอง 

13. ผูเรียนและครูรวมกันอภิปรายเสนอแนะขอ
บกพรองของเครื่องมืองานวิจัยของแตละ
กลุม 

 
ขั้นประเมนิผล 

14. หลังจากผูเรียนและครูรวมกนัอภิปรายเสนอแนะขอบกพรองของเครื่องมืองานวิจยัของแต
ละกลุม และใหแตละกลุมกลับไปปรับปรุงแกไขเครื่องมือวิจัยของตนเองแลวนาํมาสงครู ใน
คาบถัดไปให 

15. ผูเรียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน และทาํแบบสอบถามเกีย่วกับพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักศึกษาและแบบสอบถามพึงพอใจในเรยีนรู 
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สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจยัครั้งนีพ้บวา 
 1. พฤติกรรมการเรียนรูหลังเรียนของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคคิด
เดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกันอภิปรายเปนทีม แกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผังกราฟฟก มีพฤติกรรมการ
เรียนรูที่ดีข้ึน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิจัยวิทยาศาสตร ของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียน
แบบใฝรูดวยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน อภิปรายเปนทีม แกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผัง
กราฟฟก สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิจัยวิทยาศาสตรของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียน
แบบใฝรูดวยคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกันอภิปรายเปนทีม แกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผังกราฟฟก
เทากับ  รอยละ 50 ซึ่งสูงเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน  การ
อภิปรายเปนทีม การแกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผังกราฟฟก มีความพึงพอใจในการเรียนอยูใน
ระดับมาก 
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การจัดการเรียนแบบใฝรู รายวิชาฟสิกสทั่วไป  
ดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือและการใชผังกราฟก 

อาจารยณฐพร  มีสวัสด์ิ 
สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
การจัดการเรียนรูแบบใฝรู (Active Learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนได

คิดและลงมือกระทํา (Learning by thinking and doing) เพื่อแสวงหาความรูในสิ่งที่สนใจหรือมีขอ
สงสัยจนกระทั่งไดคําตอบซึ่งถือวาเปนความรูที่ผูเรียนสรางขึ้นดวยตนเอง (ดร.พรเทพ รูแผน) การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช Active learning ไดผลการเรียนรูไมตางจากการสอนแบบบรรยาย แตมี
ขอดีกวาดีกวาการสอนแบบบรรยายในดานการพัฒนาทักษะการคิด การเขียน การทํางานกลุม การ
นําเสนอ และที่สําคัญผูเรียนชอบเรียนแบบ Active learning มากกวา (ผศ.ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ) 
ซึ่งหนวยงานทางดานการศึกษา  ตาง ๆ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนการสอนโดยใช 
Active learning จะเห็นไดจากในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดมีสาระสําคัญที่
กําหนดใหจัดการศึกษาโดยมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง  ฝกปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน มีนิสัยรัก การเรียนรูและเกิดการใฝรูใฝเรียน
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต (ผศ.เกษม ศรีเดิมมา) ซึ่งจากประสบการณการที่เคยเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาของผูวิจัยและเปนผูสอนในปจจุบันนั้น พบวาการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาสวนใหญอาจารยจะจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย โดยเชื่อวาหนาที่ของ
อาจารยมีเพียงการนําขอมูลที่แจมแจงและชัดเจนมาบรรยายใหนักศึกษาฟงเทานั้น จากนั้นเปน
หนาที่ของนักศึกษาที่จะตองเรียนรูจากตําราและคนควาเพิ่มเติมเอง ทําใหในการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาปแรกของนักศึกษาจึงประสบปญหาในการเรียนคอนขางมาก และจากการที่ผูวิจัย
ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
รายวิชาฟสิกสทั่วไป พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู ดังนี้ นักศึกษาบางคนคุยกันในขณะ
เรียน บางคนจดอยางเดียว บางคนไมคอยแสดงความคิดเห็นและบางคนมาสาย  มีเพียงนักศึกษา
รอยละ 20 เทานั้นที่เรียนอยางตั้งใจและกระตือรือรนในการเรียน 
 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงนําวิธีการจัดการเรียนแบบใฝรูมาใชในการจัดการเรียนรู 
เพื่อใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มากขึ้น โดยเลือก
เทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกัน การอภิปรายเปนทีม การแกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผัง
กราฟฟกมาใช เพราะเทคนิคดังกลาวทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน  
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ทําใหผูเรียนรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม ผูเรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน มีการชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน รูจักคิด รูจักแกปญหา  
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ขั้นนํา ( คาบที่ 1 – 3)   
 1. ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับงานและพลังงานในชีวิตประจําวัน โดยใช
คําถามดังนี้ 
     1.1  งานเกิดขึ้นเมื่อใด 
     1.2  ทราบไดอยางไรวางานเกิดขึ้น 
     1.3  ใหยกตัวอยางงานและพลังงานที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 

         
 

ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ (ใชเทคนิค Think – pair – chair) 

        
 

 2.  ผูสอนใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ  
3.  ผูสอนนําภาพเหตุการณที่แสดงถึงลักษณะการเคลื่อนที่แบบตางๆ ใหผูเรียนแตละคนดู

ภาพจํานวน  9-10 ภาพ แลวถามผูเรียนวาภาพลักษณะการเคลื่อนที่แตละภาพคือภาพอะไร (เกิด
งาน ไมเกิดงาน หรือเสียงาน) และอธิบายไดวาอยางไร ใหบันทึกลงในใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 ผูสอน
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สุมถามบางคนใหตอบ จากนั้นใหผูเรียนแตละคนจับคู เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาพลักษณะ
การเคลื่อนที่แตละภาพและรวมกันอภิปรายสรุปใหเปนแนวเดียวกัน ลงในใบงานที่ 1 ตอนที่ 2 และ
ตอจากนั้นใหผูเรียนแตละคูจับกลุมกันอีกครั้ง โดยแบงกลุมๆ ละ 4 คน (12 กลุม) โดยนับ A-M  
(สมมติวามี 48 คน) ผูนับไดอักษรเดียวกันใหจับกลุมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บันทึกผลการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ลงในใบงานที่ 2 

         
 

ขั้นสรางองคความรูรวมกัน (ใชเทคนิค JIGSAW 1) 
 6. ใหผูเรียนจับกลุมใหม กลุมละ 8 คน (6 กลุม) โดยใหนับ 1-8 (สมมติวามี 48 คน) โดยให
สมาชิกในกลุมใหมมีตัวเลขครบทั้งหมด 8 ตัว (1-8) แลวใหผูเรียนรวมกันศึกษา ใบความรูที่  1 - 6  
ซึ่งแตละกลุมจะไดรับ 1 ใบความรู ไมซ้ํากัน โดยที่  
 กลุมที่ 1 ศึกษาใบความรูที่ 1 เร่ือง งาน และทําใบงานที่ 3 เร่ือง งาน 
 กลุมที่ 2 ศึกษาใบความรูที่ 2 เร่ือง กําลังและพลังงาน และทําใบงานที่ 4 เร่ือง กําลังและ
พลังงาน 
 กลุมที่ 3 ศึกษาใบความรูที่ 3 เร่ือง พลังงานศักยโนมถวง และทํา     ใบงานที่ 5 เร่ือง 
พลังงานศักยโนมถวง 
 กลุมที่ 4 ศึกษาใบความรูที่ 4 เร่ือง พลังงานศักยยืดหยุน และทํา     ใบงานที่ 6 เร่ือง 
พลังงานศักยยืดหยุน 
 กลุมที่ 5 ศึกษาใบความรูที่ 5 เร่ือง พลังงานจลน และทําใบงานที่ 7 เร่ือง พลังงานจลน 
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 กลุมที่ 6 ศึกษาใบความรูที่ 6 เร่ือง กฎการอนุรักษพลังงาน และทําใบงานที่ 8 เร่ือง กฎการ
อนุรักษพลังงาน 

      
 

ขั้นนําเสนอความรู (ใชเทคนิค Jigsaw 1และ Mine mapping) คาบที่ 4 – 6 
 7. ใหผูเรียนจับกลับกลุม
เดิมที่ไดแบงไวในตอนแรก  (โดย
สมาชิกในกลุมจะตองมีตัวเลขตัว
เดียวกันทั้งหมด) จะไดทั้งหมด 8 
กลุม  จากนั้นใหสมาชิกแตละคน
นํา เสนอผลของการศึกษาใบ
ความรูที่ตนเองไดไปศึกษามา ให
สมาชิกในกลุมฟง แลวรวมกัน
สรุปประเด็นสําคัญของแตละใบ

ความรู ออกแบบและเขียนผังความคิด ลงในใบงานที่ 9 
 
ขั้นลงมือปฏิบัติหรือประยุกตใช (ใชเทคนิค mine mapping) 
 8. ใหผูเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผังความคิดของกลุมตนเอง หนาชั้นเรียน ทีละกลุม 
โดยกลุมที่เหลือจะเปนฝายใหคะแนนเพื่อน เสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะลงในใบงานที่ 10  
 9. ใหผูเรียนแตละกลุมรวมกันหาคําตอบโจทยปญหาในใบงานที่ 11 แลวนํามาสงในคาบ
ถัดไป 
 
 
 



วารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
Faculty of Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Knowledge Management Journal 

 

วารสารรายป ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 68

ขั้นประเมินผล 
 10. ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ 
 11. ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นลงในแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของ
นักศึกษา  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน  
 
สรุปผลการจัดการเรียนรู 
 จากผลการวิจัยจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิค คิดเดี่ยว-คิดคู-คิดรวมกันอภิปรายเปนทีม 
แกปญหาดวยจิ๊กซอ และการใชผังกราฟฟก พบวานักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูที่ดีข้ึน และนักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟสิกสทั่วไปหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และมีคาสูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นาจะเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคดังกลาว นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ต่ืนตัวในการเรียน ทํางาน
เปนกลุม  รวมถึงนักศึกษาไดมีโอกาสสรางองคความรูรวมกัน ชวยกันคิด ชวยกันแกปญหา สรุป
ความคิดรวบยอด กอใหเกิดความเขาใจในเนื้อหามากขึ้นซึ่งเมื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
ตอการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคดังกลาวครั้งนี้ พบวา นักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนแบบใฝรู 
มีความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมาก  นาจะเนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคนี้ 
นักศึกษาไดคิดดวยตนเอง ชวยเพื่อนคิด ไดลงมือปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น เกิดความสนุกสนาน และ
กระตือรือรนในการเรียน  

และจากการดําเนินงานการจัดการเรียนรูดังกลาว ผูวิจัยไดพบขอสังเกตบางประการที่อยากจะ
เสนอแนะคือ ผูเรียนแตละคนมีความสามารถและความสนใจที่ตางกัน ดังนั้นผูสอนควรสังเกตคําถาม
และคําตอบของผูเรียนเพื่อสงเสริมความสามารถผูเรียนใหถูกทาง ไมควรมุงหวังที่พฤติกรรมการเรียนรู
จะตองดีข้ึนกวาการสอนแบบเดิมเพราะมีผูเรียนบางคนอาจจะไมชอบวิธีการเรียนแบบนี้ 
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แนวทางการจัดทํา มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
ผศ.ดร.บัญญัติ  ชํานาญกิจ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรให
จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และเพื่อเปนการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช
เปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิต
บัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 
ดาน คือ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งใน
เร่ืองสวนตัวและสังคม 

2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ 
และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิด
วิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ(Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึงความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง ภาวะผูนํา ความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของ
ตนเอง 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ



วารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
Faculty of Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Knowledge Management Journal 

 

วารสารรายป ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 72

ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติความสามารถใน
การสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนน
ทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติไปพัฒนา 
มคอ.1 หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ของแตละระดับคุณวุฒิ เพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน ขณะนี้มีการประกาศใช มคอ.1 แลว 4 สาขา ไดแก คอมพิวเตอร พยาบาลศาสตร โลจิ
สติกส และการทองเที่ยวและโรงแรม (ขอมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553) 

สถาบันศึกษามีหนาที่พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวฒุิตามระดบัคุณวฒุิของแตละสาขา/สาขาวิชา หรือในกรณี
ที่ยังไมมีมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา ใหใชแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 โดยมีหัวขออยางนอยตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หลักสูตรใหมใหเร่ิมใชในการรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรก
ตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหแลวเสร็จ
ภายในปการศึกษา 2555 

เอกสารที่สถาบันศึกษาตองจัดทํา ประกอบดวย 
มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
มคอ.3 ราย ละเอียดของรายวชิา 
มคอ.4 ราย ละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
มคอ.5 รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 
มคอ.6 รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
มคอ.7 รายงาน ผลการดําเนนิการของหลกัสูตร 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552) 
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รูปที่ 1 แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 

 
แนวปฏิบตัิ TQF ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

1. พัฒนารายละเอียดหลักสูตรตามแนว 2 
2. พัฒนารายละเอียดของรายวิชาตามแนว มคอ.3 
3. พัฒนารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม มคอ.4 
4. รายงานผลการดําเนนิงานรายวิชา มคอ.5 
5. รายงานการดําเนินงานประสบการณภาคสนาม มคอ.6 
6. รายงานผลการดําเนนิงานหลักสูตร มคอ.7 
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รูปที่ 2 แนวปฏิบัติ TQF ในการพัฒนาหลกัสูตรและการสอน 

 

การจัดทํา มคอ. 3 รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและ
รายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ
ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลใน
รายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือส่ือทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนด
ยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  
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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวชิา (Course Specification) ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี ้ 
 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  
 หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค  
 หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ  
 หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  
 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมนิผล  
 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  
 
หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
2. จํานวนหนวยกิต บรรยาย-ปฏิบัติ  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
     ระบุช่ือหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ ยกเวนวิชาที่เปดเปนวิชาเลือกทั่วไป ใหใช “หลาย

หลักสูตร” และใหระบุวาเปนวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชา
พื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เปนตน  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน  
     ระบุภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
8. สถานที่เรียน   
      ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน  
9. วันที่จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

ระบุผลการเรียนรูโดยรวม โดยเขยีนแยกเปนขอๆ ใหเหน็วาเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนรายวิชา
ดังกลาวแลวนกัศึกษาจะมีความรูความสามารถอยางไร โดยเขยีนในลักษณะเปนวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม พฤติกรรมที่ระบตุองสอดคลองกับระดับการเรียนรูของหลกัสูตรบัณฑิตศึกษา ตองเปน
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นหรือวัดไดอยางชัดเจน ตองสัมพันธกับคาํอธิบายรายวิชา แผนการ
สอนกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู 
การเขียนวัตถปุระสงค ใหหลีกเล่ียงกริยาท่ีวัดไดยาก เชน 

รู / เขาใจ รูคุณคา ไดทักษะ 
- อธิบาย 
- ประยกุต 
- เปรียบเทยีบ 
- วิเคราะห 
- ประเมิน 
- ออกแบบ 

- บอกขอดีขอเสีย 
- เลือกวิธีที่เหมาะสม 

- ออกแบบ 
- วางแผน 
- สราง 
 

ตัวอยางของคาํท่ีนํามาใชได เชน แยกแยะ จําแนก ประยกุต วิเคราะห วิพากษ วิจารณ 
วางแผน ออกแบบ เปรียบเทียบ อภิปราย จดัการ แกปญหา 

ตัวอยางของคาํท่ีไมควรนํามาใช เชน รู เขาใจ บอก ตระหนัก ซาบซึ้ง ศรัทธา 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลง    
สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น วามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความจําเปนอะไรที่ตองมีการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
นี้แลมีการพัฒนา/ปรับปรุงใหมในเรื่องอะไรบางเชน เนื่องจากวิทยาการดาน.......... มีความกาวหนา
มากขึ้นจึงจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนสาระในรายวิชา เพื่อใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
และกาวทันอนาคตเชน เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ของรายวิชาซึ่งเปนผลจากงานวิจัยใหมๆ ในสาขา  
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  
     ตามที่ระบไุวในรายละเอยีดหลักสูตร 
     จัดทําหนวยการเรียนรู  
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา  

ระบุจํานวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน และ
การศึกษาดวยตนเอง 

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศึกษาเปน
รายบุคคล 

     ระบุจํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศึกษานอก
ช้ันเรียน และวธีิการสื่อสารใหนักศกึษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา  
 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซ่ึงตองสอดคลองกับ
ที่ระบุไวในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู
แตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 
 1. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 2. คําอธิบายเกีย่วกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ 1 
 3. วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมนิผลการ
เรียนรูในมาตรฐานการเรียนรูแตละดานทีเ่กี่ยวของ  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
    1.2 วิธีการสอน 
    1.3 วิธีการประเมินผล 
2. ความรู 
    2.1 ความรูที่ตองไดรับ 
    2.2 วิธีการสอน 
    2.3 วิธีการประเมินผล 
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3. ทักษะทางปญญา 
    3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
    3.2 วิธีการสอน 
    3.3 วิธีการประเมินผล 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
    4.2 วิธีการสอน 
    4.3 วิธีการประเมินผล 
5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศที่ตอง

พัฒนา 
    5.2 วิธีการสอน 
    5.3 วิธีการประเมินผล  

สิ่งท่ีควรทราบ:  
1) รายวิชา 1 รายวิชาไมจําเปนตองมีผลการเรียนรูครบทั้ง 5 ดาน แตผลการเรียนรูที่ระบุใน

รายวิชานัน้ๆ จะตองสอดคลองกับที่ระบุใน มคอ.2 หมวด 4 ขอ 2 
2) การกําหนดวิธีการสอน และวิธีการประเมนิผล ตองสัมพันธกับผลการเรียนรูที่ระบไุว 
3) วิธีการสอนทีร่ะบุในแตละผลการเรียนรู ตองไปปรากฏในหมวด 5 แผนการสอนและการ

ประเมินผล ขอ 1 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชัว่โมงการสอน (ซ่ึงตองสอดคลองกับ
จํานวนหนวยกิต) กจิกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน  ในแตละหัวขอ/
รายละเอียดของรายวิชา 

- จัดทําแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
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ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตร สัปดาหที่ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน  
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
ระบุตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน(ใชประกอบการสอน) 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบยีบตางๆ โปรแกรม

คอมพิวเตอรและแหลงอางองิที่สําคัญอื่นๆ ซ่ึงนักศึกษาจาํเปนตองศึกษาเพิ่มเติม (มอบหมายใหอาน) 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบยีบตางๆ   โปรแกรม
คอมพิวเตอรและแหลงอางองิที่สําคัญอื่นๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเตมิ (แนะนําใหอาน) 
 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 
ระบุมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา เชน แบบประเมินอาจารย 

และแบบประเมินรายวิชา การสนทนากลุมระหวางอาจารยกับนักศึกษา การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา ขอเสนอแนะผานเว็บบอรดที่อาจารยทําไวส่ือสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือ

ผลการเรียนของนักศึกษา การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู การประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินขอสอบและวิธีการประเมิน 

3. การปรับปรุงการสอน 
    อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและ

วิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน เปนตน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน มีการตั้งคณะกรรมการสุมตรวจสอบผลการประเมินการ
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เรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนน
พฤติกรรมของนักศึกษา การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดย
อาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร และตองมีความรูในรายวิชานี้ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผน

เพื่อปรับปรุงคุณภาพ เชน ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป ตามขอเสนอแนะและผลจากการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในขอ ๔  เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน 
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