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เปลี่ยน...หองเรียนที่นาเบ่ือหนาย ใหมีชีวิตชีวาได โดยใช...Active learning 

อภิชาติ   บุญมาลัย 

อาจารยประจําสาขาวิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร 

  การเรียนแบบใฝรูหรือ Active Learning นั้นเปนโจทยที่นาสนใจในการนํามาทดลอง
ปฏิบัติใชในการเรียนการสอนของตนเองเพ่ือสรางสีสัน อรรถรส บรรยากาศในการเรียน หลาย
คนคงเคยไดยิน Active Learning บอยๆ ซึ่งเปนการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปนฝายวุนอยูกับ
เนื้อหาที่จะกอใหเกิดการเรียนรู โดยการพูดคุย การเขียน การอาน การสะทอนความคิดเห็น หรือ
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสวนสําคัญ มีปฏิสัมพันธกันระหวางผูเรียนเองและผูสอน 
ใชไดทั้งกลุมเล็กและหองเรียนใหญ ๆ ตรงขามกับการเรียนแบบดั่งเดิมท่ีครูเปนฝาย active 
ผูเรียนเปนฝาย passive หรือถาเปรียบเทียบอีกอยางคือ การเรียนการสอนแบบด้ังเดิม เปนแบบ
เหยือกที่เราตองรินนํ้าใสเหยือก แต Active learning ครูตองเปดโอกาสใหผูเรียนเปนตัวเอก ครู
ทําหนาท่ีคอยนําทางเพ่ือชวยใหเขาเขาใจและใชขอมูลขาวสารน้ันใหเปนประโยชน กลาวคือ 
ชวยจุดตะเกียงการเรียนรูของผูเรียน บางคนก็คงเคยใช Active learning แลว บางคนก็กําลังคิดท่ี
จะใช อยางตัวผูเขียนเองถึงแมจะยังไมมีประสบการณสอนมากนัก เพ่ิงสอนไดไมถึงปแตก็มี
ความสนใจการสอนแบบ Active Learning ก็ไดพยายามศึกษาจากอาจารยทานอ่ืนๆ หรือจาก
เอกสารขอมูลตางๆ ซึ่งตัวเองก็เรียนมาทางสายวิทยาศาสตร ไมมีพ้ืนฐานความรูทางศึกษาศาสตร
เลย ก็คอนขางตองศึกษาทําความเขาใจมากหนอยและทดลองปฏิบัติลองผิดลองถูกดู ก็พอที่จะ
เขาใจบางซ่ึงการใช Active learning นี้ไมไดหมายความวา ผูสอนตองเลิกบรรยาย สามารถ
บรรยายได แตอาจใชเวลามากข้ึน เพราะครูตองหยุดเปนระยะ ๆ เพ่ือใหนักเรียนยอยสิ่งที่ไดรับ
ฟง อาจต้ังคําถามใหตอบ หรือสรุปสาระสําคัญลงในกระดาษคําตอบ หรือเทียบสมุดโนตกับ
เพ่ือน ที่ใช Active learning บางครั้งก็ตองปวดหัวกับนักเรียนที่ไมสนใจ เวลาที่มีนอย และการ
จัดการหองเรียนใหเหมาะสม  
 ครูผูสอนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติตามแนวทางของ Active 
Learning ดังน้ี 
 1. จัดใหผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียน กิจกรรมหรือเปาหมายตองสะทอนความ
ตองการท่ีจะพัฒนาผูเรียน และเนนการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงของผูเรียน 



  2. สรางบรรยากาศของการมีสวนรวม และการเจรจาโตตอบท่ีสงเสริมใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอน และเพ่ือนในชั้นเรียน 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสงเสริมใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในทุกกิจกรรม 
รวมท้ังกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน เชน การฝกแกปญหา การศึกษาดวย
ตนเอง เปนตน 
  4. จัดสภาพการเรียนรูแบบรวมมือ (Collaboratory Learning) สงเสริมใหเกิดการรวมมือ
ในกลุมผูเรียน 
 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหทาทาย และใหโอกาสผูเรียนไดรับวิธีการสอนท่ี
หลากหลายมากกวาการบรรยายเพียงอยางเดียว แมรายวิชาท่ีเนนทางดานการบรรยายหลักการ 
และทฤษฎี โดยสามารถจัดกิจกรรมเสริม เชน การอภิปราย การแกไขสถานการณที่กําหนด 
เสริมเขากับกิจกรรมการบรรยาย 
  6. วางแผนในเรื่องของเวลาการสอนอยางชัดเจน ทั้งในเรื่องของเนื้อหา และกิจกรรมใน
การเรียนทั้งนี้เนื่องจากเรียนแบบ Active learning จําเปนตองใชเวลาการจัดกิจกรรมมาก ดังนั้น
ผูสอนจําเปนตองวางแผนการสอนอยางชัดเจน 
 7. ครูผูสอนตองใจกวาง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเห็นที่
ผูเรียนนําเสนอความคิดเห็นตาง ๆ 
     ผูเขียนขอยกตัวอยางบางสวนนําเสนอประสบการณการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active learning ของตัวเองในรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโยโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม 
(4000101) โดยใชกลยุทธ ในการจัดกิจกรรม Active learning มี 4 แบบ คือ กิจกรรมรายบุคคล 
กิจกรรมรายคู กิจกรรมกลุมยอย และกิจกรรมกลุมใหญ การนํากลยุทธนี้มาใชในการเรียนการ
สอนแลวปรากฏสิ่งท่ีเปนรูปธรรมในการเรียนการสอน ดังน้ี 
  1. การสอนในบางเน้ือหา ใชการอานหนังสือหรือเอกสารท่ีแจกให เปนรายบุคคลบาง
เปนรายกลุมบาง แทนการบรรยาย แลวใหนํามาอภิปรายกันในหองเรียน เชนการเรียนเรื่อง
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสภาพแวดลอม โดยใหผูเรียนศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากเอกสารท่ีครูแจกให แลวนํามาสรุปรวมกันใหเห็นภาพของสิ่งที่จะศึกษา หลังจากน้ัน
ก็ใหจัดการอภิปรายโดยเลือกผูแทน 4-5 คนเปนผูอภิปรายมีครูเปนผูดําเนินการอภิปรายและให
ขอเสนอแนะ เปนตน  



 2. หลังการเรียนรูจบในหัวขอใหญหรือหัวขอยอย จะมีการสรุปเน้ือหาที่ไดรับวาผูเรียน
ไดเรียนรูอะไรจากการเรียน และจะนําความรูไปใชไดอยางไร บางครั้งก็เปนการสรุปรายบุคคล 
บางก็ใหสรุปเปนกลุม แลวแลกเปลี่ยนกันอานดูกับคนอ่ืนหรือกลุมอ่ืนวาไดเรียนรูเหมือนกัน
หรือตางกันอยางไร เปนการสะทอนความคิดเห็น ซึ่งโดยท่ัวไปเม่ือจบการเรียนในแตละวิชา 
นักศึกษาก็จะปดหนังสือออกจากหองเรียนไป ความรูก็จะจางหายไปดวยในเวลาไมนาน เขาไมมี
เวลาที่จะสะทอน ไมมีเวลาเชื่อมโยงสิ่งท่ีเพ่ิงเรียนรู หรือใชความรูที่ไดรับไปทําอะไรบาง การให
นักศึกษาหยุดคิดและบอกใหผูอ่ืนรูวาเรียนแลวไดอะไรบาง ก็จะเปนความรูสําหรับคนอ่ืนดวย 
หรือแมแตการตอบคําถามประจําวันก็เปนวิธีที่งายที่สุดเพ่ือจะเพ่ิมความสามารถในการเก็บกัก
ความรู 
  3. การเรียนการสอนในบางครั้งเปนการทํางานกลุม เชนการเรียนเนื้อหาเรื่องบทบาทของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาจจะมีการบรรยายในชวงแรกแลวใหผูเรียนวิเคราะห พรอมกับ
ทํารายงาน นําเสนอผลการวิเคราะหและขอเสนอแนะ และการใหคะแนนการนําเสนอน้ันก็มา
จากผูเรียนเองโดยมีเกณฑในการใหคะแนนท่ีชัดเจน เปนการใชเทคนิคในการใหคะแนนแบบ
กลุม 
  4. กิจกรรมในแตละบทของวิชานี้มีการจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย ไมใหซ้ําซาก 
เพ่ือใหผูเขาเรียนมีความกระตือรือรนตลอดเวลา ไมเบ่ือหนายในการเรียนรู อาจใชกิจกรรมใน
รูปของเกม เชนผูเขียนสอนเน้ือหาเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หัวขอการสังเกต ก็
อาจแบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5-6 คน ฝกทักษะของการสังเกต โดยใหแตละกลุมเลือกผูถูก
สังเกตมา 1 คน ที่เหลือเปนผูสังเกตและบันทึกส่ิงที่สังเกตได เชนผมยาว ใสแวนตา รองเทาหนัง 
เปนตน ใหไดมากท่ีสุด แลวนํามาเสนอส่ิงที่สังเกตไดหนาชั้น พรอมกับผูถูกสังเกตเพ่ือยืนยันส่ิง
ที่ไดสังเกตจริง กลุมท่ีไดขอสังเกตมากท่ีสุดเปนกลุมชนะ เปนตน ซึ่งเปนการสรางกิจกรรมให
สอดคลองกับเนื้อหาที่สอน โดยผูเรียนก็รูสึกสนุกกับการเรียนไปดวย 
  5. สื่อชวยสอนก็เปนเรื่องสําคัญเชนกัน เชน เครื่องคอมพิวเตอรและสื่อนําเสนอตางๆ 
อาจนํามาใชในการเรียนการสอนเพ่ือชวยใหผูเรียนไดเห็นภาพชัดเจนยิ่งข้ึนมากกวาการบรรยาย
อยางเดียว อยางท่ีผูเขียนไดใหนักศึกษาดู CD ประกอบการเรียนเรื่อง “ความรูปโตรเลียม” 
หลังจากนักศึกษาดูแลวใหเขียนสรุปรายงานเน้ือหาสาระสําคัญ การเขียนน้ันจะทําใหนักศึกษา
ไดประมวลขาวสารใหมๆ ในภาษาของตนเอง  



  6. ในบางครั้งผูเขียนก็ไดสรางสถานะการณใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูเชนผูเขียนจะสอน
เรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร ในการต้ังปญหา สมมติฐาน ก็ไดสรางสถานะการณข้ึนมาโดยนํา
แกวน้ําท่ีมีน้ําสีเหลืองมาวางอยูบนโตะหนาหองเรียน เพ่ือใหนักศึกษาไดสังเกต และตั้งปญหา
สมมติฐาน นักศึกษาแตละกลุมก็ระดมความคิดเห็นกัน ไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแลว
นํามาเสนอหนาชั้น เปนตน เพ่ือฝกใหนักศึกษาไดลองแกไขสถานการณที่กําหนดให 
  บทสรุป Active learning ชวยใหผูเรียนเขาใจไดดีข้ึน และสามารถเก็บกักขอมูลขาวสาร
ไวในความทรงจําไดนานข้ึน นอกจากน้ียังมีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนรับรูในลําดับท่ี
สูงข้ึน เชน การแกปญหา และการคิดวิเคราะห และท่ีสําคัญจะทําใหบรรยากาศหองเรียนสนุก
และนาสนใจข้ึนอีกเยอะเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


