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   6. ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และครูโรงเรียน
เอกชน ควรนำกลยุทธ์ด้านผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียน ได้แก ่
เสริมสร้างระบบและกลไกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ (ไม่ใช่ปฐมนิเทศ) โดยกำหนด
ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ไปจัดทำแผนปฏิบัติการหลังจากรับ
มอบตัวนักเรียน เพื ่อเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ  
ที ่นักเรียนยังขาดความพร้อมตามที ่ประเมินได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้จากการสอบหรือการสัมภาษณ์
เพื่อพัฒนานักเรียนบางส่วนหรือทุกคนแล้วแต่กรณีก่อนเข้า
เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. มุ่งเน้นในการศึกษารูปแบบตัวชี้วัดหรือ
แนวทางการประเมินกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
ของตนเป็นรายกรณี 
   2. ควรศึกษารูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่เป็นรูปธรรม 
   3. ควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับผลของการใช ้
กลยุทธ์ที ่มีลักษณะเหมือนกันระหว่างโรงเรียนในสังกัด
เดียวกันหรือสังกัดอื่น 
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บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าเสนอเน้ือหาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 ประการ คือการเรียนรู้ ด้วยความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์และแนวทางในการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละคน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
ข้ันสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและสังคมกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้เชงิรุก, เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 
 
Abstract 
 This article aims to present the content of proactive learning management, techniques for 
teaching in the 21st century, it was a learning management process in which the learners take action and 
used the thinking process about what they have done. Learning activities were organized under two basic 
assumptions, there are learning a human effort, and each person has different ways of learning in which 
students would be changed roles from knowledge recipients towards participation in knowledge creation. 
Encouraging students to create knowledge by themselves from proactive learning and active learning, it 
was a learning-centered teaching activity that involves reading, writing, responding, and problem analysis. 
Also for students to used advanced thinking processes including analysis, synthesis and evaluation to be 
able to create innovations that meet the needs of students and society with rapid change in the 21st century. 
 
Keywords: Learning management, Active Learning, Techniques for teaching in the 21st century 
 
บทน า 
   Active Learning หมายถึง กระบวนการในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท า
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
เกิดการเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบและการ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดข้ันสูง 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 
(ประภัสรา โคตะขุน, 2554)   
 รูปแบบของ Active Learning เป็นการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ  Active 
Learning สามารถสร้างให้เกิดข้ึนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่ การเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (think-pair-share) การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (collaborative learning group) การเรียนรู้แบบ
ทบทวนโดยผู้เรียน (student-led review sessions) การ
เรียนรู้แบบใช้เกม (games) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ 
(analysis or reactions to videos) การเรียนรู้แบบโต้วาที 
(student debates) การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ 
(student generated exam questions) การเรียนรู้แบบ
กระบวนการวิจัย (mini-research proposals or project) 
การเรี ยนรู้ แบบกรณี ศึ กษา (analyze case studies) การ
เรียนรู้แบบการเขียนบันทึก (keeping journals or logs) 
การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (write and produce 

____________________________________________________________________________________________ 
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a newsletter) และการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (concept 
mapping) เป็นต้น (McKeachie (1998); (ประภัสรา โคตะขุน, 
2554)  
  Active Learning เป็ นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ เขาได้กระท าลงไป  (Bonwell and James, 
1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน
พ้ืนฐาน 2 ประการคือ (1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ
เรียนรู้ที่ แตก ต่างกัน  (Meyers and Jones, 1993) โดย
ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่
การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) (Felder & 
Brent, 1996)   
   การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง จากการเรียนรู้แบบ Active Learning มีส่วนประกอบ
ส าคัญ  ได้แก่ การมี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  (Appealing 
Materials) ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบั ติ (Opportunities 
for Manipulation) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรม
และกลวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Choices for Children) 
ผู้เรียนได้สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังท ากับผู้อื่น (Language 
from Children) และการได้รับการสนับสนุนกระตุ้นให้ลง
มือท าสิ่งที่ท้าทายจากผู้ใหญ่ (Adult Support)  
   ในล าดับต่อไป ผู้ เขียน ขอน าเสนอประเด็น
ส าคัญของ  Active Learning: การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21  ตามล าดับต่อไปน้ี 
   1. แนวทางการน าการเรียนรู้แบบ  Active 
Learning มาใช้ในชั้นเรียน (Bonwell et al., 1991) 
     1.1 การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็น
ก ารขยายทั กษ ะการคิ ด วิ เค ราะห์  แล ะคิ ด อ ย่ างมี
วิจารณญาณ  ตลอดจนความสามารถของการประยุกต์
เน้ือหาของผู้เรียน ดังน้ัน จะต้องสื่อสารการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน 
    1.2 ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ  Active Learning 
จะต้องส่งเสริมความรับผิดชอบในการค้นคว้าและส่งเสริม
การเรียนรู้นอกเวลาของผู้เรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
    1.3 การเรียนรู้แบบ Active Learning ต้อง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบมากข้ึนด้วยตนเอง 
    1.4 การเรียนรู้แบบบรรยาย ในชั้นเรียน
อาจจะครอบคลุมเน้ือหามากกว่า แต่เมื่อผู้เรียนออกจากชั้น
เรียนเน้ือหาที่มากจนไม่ชัดเจนจะท าให้ผู้เรียนลืม  และไม่
เข้าใจได้ ถึงแม้ว่า การเรียนรู้แบบActive Learning จะใช้
เวลาสอนมากกว่าและผู้เรียนรู้มโนทัศน์ได้น้อยกว่า  แต่
ผู้สอนสามารถปรับแก้ไขได้โดยสอนมโนทัศน์ที่ส าคัญ และ

สื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้เรียนว่า ผู้เรียนต้องเรียนรู้บางมโน
ทัศน์ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะท าได้ดี เพราะผู้เรียนมีความ
เข้าใจในมโนทัศน์ที่ได้เรียนรู้และสามารถน าไปใช้กับการ
เรียนมโนทัศน์ใหม่ด้วยตนเอง 
    1.5 วิธีการเรียนรู้โดยผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับ
ความรู้ อาจท าให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนซึ่งเป็นผล
จากการสอน ในขณะที่การเรียนรู้ที่กระตือรือร้นช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหามากข้ึน เกิดความสนใจ สนุกสนาน และ
เกิดทักษะในการวิเคราะห์  สามารถถ่ายโอนความรู้ความ
เข้าใจที่เรียนได้ 
    1.6 การเรียนรู้แบบ  Active Learning วิธี
หน่ึง ๆ ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดส าหรับผู้เรียนทุกคน ผู้สอนต้อง
เลือกกลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสม ศึกษาข้อมูลที่ผู้เรียน
บางคนปฏิเสธ โต้เถียง และปรับกลวิธีการสอน ซึ่งการ
เรียนรู้แบบ Active Learning จะมีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
ปรับวิธีการใช้กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งท า
ได้มากกว่าการสอนแบบบรรยาย (Salemi, 2001)  
  2. ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้เชิงรุก 
   การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียน
จะต้องค้นหาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ โดยการลงมือปฏิบัติ
อย่างมีความหมาย เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
    2.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
สูงสุด 
    2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน
มีวินัยในการท างานและการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
   2.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่อ่าน พูด ฟัง 
คิดอย่างลุ่มลึกและเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2.4 ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์และบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและหลักการความคิดรวบยอด 
   2.5 อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
   2.6 ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้าง
องค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
   3. เทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้แบบ Active Learning 
      การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นวิธีการ 
(Approach) ที่มีความหมายกว้างครอบคลุม 
วิธีการสอนหลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนสู่
สถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตือรือร้น โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การ
ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ Active Learning อาจรวมทั้ง
การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ การเขียนตอบในชั้นเรียน การ
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a newsletter) และการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (concept 
mapping) เป็นต้น (McKeachie (1998); (ประภัสรา โคตะขุน, 
2554)  
  Active Learning เป็ นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ เขาได้กระท าลงไป  (Bonwell and James, 
1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน
พ้ืนฐาน 2 ประการคือ (1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ
เรียนรู้ที่ แตก ต่างกัน  (Meyers and Jones, 1993) โดย
ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่
การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) (Felder & 
Brent, 1996)   
   การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง จากการเรียนรู้แบบ Active Learning มีส่วนประกอบ
ส าคัญ  ได้แก่ การมี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  (Appealing 
Materials) ผู้เรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัติ (Opportunities 
for Manipulation) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรม
และกลวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Choices for Children) 
ผู้เรียนได้สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังท ากับผู้อื่น (Language 
from Children) และการได้รับการสนับสนุนกระตุ้นให้ลง
มือท าสิ่งที่ท้าทายจากผู้ใหญ่ (Adult Support)  
   ในล าดับต่อไป ผู้ เขียน ขอน าเสนอประเด็น
ส าคัญของ  Active Learning: การจัดการเรียนรู้ เชิงรุก 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21  ตามล าดับต่อไปน้ี 
   1. แนวทางการน าการเรียนรู้แบบ  Active 
Learning มาใช้ในชั้นเรียน (Bonwell et al., 1991) 
     1.1 การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็น
ก ารขยายทั กษ ะการคิ ด วิ เค ราะห์  แล ะคิ ด อ ย่ างมี
วิจารณญาณ  ตลอดจนความสามารถของการประยุกต์
เน้ือหาของผู้เรียน ดังน้ัน จะต้องสื่อสารการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน 
    1.2 ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ  Active Learning 
จะต้องส่งเสริมความรับผิดชอบในการค้นคว้าและส่งเสริม
การเรียนรู้นอกเวลาของผู้เรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
    1.3 การเรียนรู้แบบ Active Learning ต้อง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบมากข้ึนด้วยตนเอง 
    1.4 การเรียนรู้แบบบรรยาย ในชั้นเรียน
อาจจะครอบคลุมเน้ือหามากกว่า แต่เมื่อผู้เรียนออกจากชั้น
เรียนเน้ือหาที่มากจนไม่ชัดเจนจะท าให้ผู้เรียนลืม  และไม่
เข้าใจได้ ถึงแม้ว่า การเรียนรู้แบบActive Learning จะใช้
เวลาสอนมากกว่าและผู้เรียนรู้มโนทัศน์ได้น้อยกว่า  แต่
ผู้สอนสามารถปรับแก้ไขได้โดยสอนมโนทัศน์ที่ส าคัญ และ

สื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้เรียนว่า ผู้เรียนต้องเรียนรู้บางมโน
ทัศน์ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะท าได้ดี เพราะผู้เรียนมีความ
เข้าใจในมโนทัศน์ที่ได้เรียนรู้และสามารถน าไปใช้กับการ
เรียนมโนทัศน์ใหม่ด้วยตนเอง 
    1.5 วิธีการเรียนรู้โดยผู้ เรียนเป็นฝ่ายรับ
ความรู้ อาจท าให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนซึ่งเป็นผล
จากการสอน ในขณะที่การเรียนรู้ที่กระตือรือร้นช่วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหามากข้ึน เกิดความสนใจ สนุกสนาน และ
เกิดทักษะในการวิเคราะห์  สามารถถ่ายโอนความรู้ความ
เข้าใจที่เรียนได้ 
    1.6 การเรียนรู้แบบ  Active Learning วิธี
หน่ึง ๆ ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดส าหรับผู้เรียนทุกคน ผู้สอนต้อง
เลือกกลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสม ศึกษาข้อมูลที่ผู้เรียน
บางคนปฏิเสธ โต้เถียง และปรับกลวิธีการสอน ซึ่งการ
เรียนรู้แบบ Active Learning จะมีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
ปรับวิธีการใช้กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งท า
ได้มากกว่าการสอนแบบบรรยาย (Salemi, 2001)  
  2. ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้เชิงรุก 
   การเรียนรู้เชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียน
จะต้องค้นหาเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ โดยการลงมือปฏิบัติ
อย่างมีความหมาย เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ ซึ่งมีลักษณะที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
    2.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
สูงสุด 
    2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน
มีวินัยในการท างานและการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
   2.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่อ่าน พูด ฟัง 
คิดอย่างลุ่มลึกและเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2.4 ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์และบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและหลักการความคิดรวบยอด 
   2.5 อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้อ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
   2.6 ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้าง
องค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
   3. เทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้แบบ Active Learning 
      การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นวิธีการ 
(Approach) ที่มีความหมายกว้างครอบคลุม 
วิธีการสอนหลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนสู่
สถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตือรือร้น โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การ
ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ Active Learning อาจรวมทั้ง
การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ การเขียนตอบในชั้นเรียน การ

3 
 
สอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอภิปราย การแสดง
ละคร การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง เกม และ
การสอนกลุ่มย่อย เป็นต้น ซึ่งนักการศึกษาหลายท่าน อาทิ 
เช่ น  Shenker et al., (1996); Meyers and Jones (1993); 
(Seeler  et al., (1994); Bonwell et al., (1991); 
Silberman (1996); Parkinson et al., (1999); Pauison 

(2002); Silberman (1996); ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ (2551) 
ได้เสนอแนะวิธีสอน และเทคนิคการสอนเพ่ือการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังมีเทคนิคการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เชิงรุก ดังต่อไปน้ี 
    3.1 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 
เป็นกลวิธีที่จัดให้มีข้ึนด้วยเจตนาร่วมกันท่ีจะพิจารณาเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง โดยน าข้อปัญหา และแง่คิดต่าง ๆ เก่ียวกับเรื่อง
น้ันมากล่าวให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น หรือช่วยขบคิด
เกี่ยวกับข้อปัญหาน้ัน เพ่ือหาข้อสรุป ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพูดออกความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแยกผู้
พูดและผู้ฟัง เป็นวิธีที่ท าให้เกิดผลดีมากมายเพราะเป็นการ
เริ่มจากความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ช่วย
พัฒนาเจตคติ ยกระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ช่วยพัฒนาเจตคติ ยกระดับ
ความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนไปสู่ประสบการณ์
ใหม่ ช่วยพัฒนาเจตคติ ยกระดับความสนใจและการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนทุกคนจากการท างานเป็นกลุ่ม ใช้กระบวนการ
ที่น าผู้ เรียนให้คิด สื่อสารและแบ่งปันความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ต่อกัน อาจจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่  
     3.1.1 การอภิปรายกลุ่ม ย่อย  (Small 
Group Discussion) เป็ น เท ค นิ ค ก ล วิ ธี ก า ร ส อ น ที่ มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดอย่างหน่ึงที่สามารถใช้ได้กับการเรียน
วิทยาศาสตร์ทุกบทเรียน ในกรณีที่ต้องการให้มีการแสดง
ความคิดเห็นกันอย่างทั่วถึง  
     3.1.2 การอภิปรายทั้งชั้นเรียน (Whole 
Class Discussion) เป็นการอภิปรายที่มักมีผู้สอนเป็นผู้น า
ในการอภิปราย มักใช้เร้าความสนใจให้ผู้ เรียนเริ่มแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหน่ึงอาจเป็นการน าเ ข้าสู่
บทเรียน หรือสรุปบทเรียน เทคนิคที่ดีเทคนิคหน่ึงส าหรับ
การอภิปรายกลุ่ม ที่ช่วยให้การลงสรุปแนวความคิดรวดเร็ว 
คือ การระดมสมอง (Brainstorming) หากใช้วิธีระดมสมอง
ได้อย่างเหมาะสมจะกระตุ้นแนวความคิดใหม่ และส่งเสริม
การแก้ปัญหาที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และที่มี
จุดมุ่งหมาย ชี้ชัดเจนว่า ไม่ ต้องการค าตอบถูกผิด  แต่
ต้องการแนวทางแก้ปัญหาหลายแนวทางซึ่งระหว่างการ

ระดมสมองทุกคนมีอิสระที่จะพูดและน าเสนอความคิดท่ี
แตกต่างได้ 
    3.2 เกม (Games) หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ผู้
เล่นหน่ึงคนหรือมากกว่า เป็นการแข่งขันที่มีกฎเกณฑ์ หาก
เป็น เกมวิทยาศาสตร์ ต้องใช้ทั กษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องช่วยให้ผู้เรียนสนุก ต่ืนเต้น มี
ส่วนร่วมและกระตุ้นให้เรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะแก้ปัญหา 
สื่อสาร การฟัง ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ผู้สอนสามารถใช้
เกมในการเสริมแรง ทบทวน สอนข้อเท็จจริง ทักษะ และ
มโนทัศน์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียน
สนใจบทเรียน ผู้เรียนอ่อนและเก่ง สามารถท างานร่วมกันได้
ดี ท าให้ผู้เรียนอ่อนเกิดก าลังใจในการเรียนมากข้ึน ทั้งอาจ
ใช้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เกมมี
หลายประเภท  อาทิเช่น  การจับคู่  การทายค า โดมิโน 
ปริศนาอักษรไขว้ และไพ่ เป็นต้น 
    3.3 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
เป็นกลวิธีที่ ดีมาก เมื่อผู้สอนต้องการส ารวจความเข้าใจ 
ทัศนะ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หรือต้องการให้ผู้เรียนรู้ชัด
ว่า บุคคลที่อยู่ในสถานการณ์หน่ึง ๆ น้ันรู้สึกอย่างไร และ
เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลส าหรับการอภิปรายต่อไป โดยจัดให้มี
การแสดงในสถานการณ์ที่คล้ายชีวิตจริง ผู้เรียนสวมบทบาท
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องที่อยู่ในสถานการณ์น้ัน เช่น เป็นตัวละครใน
ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักข่าว 
ผู้ป่วย ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ โดยให้ตัวละครแสดงความ
คิดเห็นและสนทนาเกี่ยวกับจริยธรรมของการทดลองหรือ
การทดลองที่ ไม่ได้รับความยินยอมจากมหาชน  เป็นต้น 
(Austin, 1997) สิ่งส าคัญที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
เจตคติ ค่านิยม คือการอภิปรายหลังการแสดง นอกจากการ
เป็นผู้สังเกตการณ์แล้ว ผู้สอนจะเป็นผู้น าอภิปราย ผู้ก าหนด 
บทบาท ผู้ควบคุมเวลา และช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน
ระหว่างการแสดงบทบาทสมมติ โดยองค์ประกอบหลักของ
การแสดงบทบาทสมมติ จะประกอบด้วยบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ประเด็นปัญหาที่จะท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เวลา และสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ (Solomon, 1991) 
    3.4 การแสดงละคร (Drama) คล้ายคลึงกับ
การแสดงบทบาทสมมติ กล่าวคือเป็นวิธีการที่ผู้เรียนเป็นผู้
แสดงบทบาทตามที่ได้รับ  ท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจใน
เรื่องราวที่แสดง แต่ใช้เวลามากกว่าบทบาทสมมติ จึงเหมาะ
ส าหรับใช้สอนในเน้ือหาที่ยาก 
    3.5 การใช้กรณีศึกษา (Case Study) เป็น
วิธีการหน่ึงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์
แวดล้อมเฉพาะเรื่อง “กรณี” อาจเป็นเรื่องสมมติข้ึนหรือ
ชีวิตจริงที่อธิบายสิ่งที่เกิดข้ึนในชุมชนมักจะเก่ียวกับปัญหาที่
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ผู้หน่ึงหรือหลายคนก าลังประสบอยู่ การใช้กรณีศึกษาจะ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมพิจารณา แสดงความรู้สึก เพ่ือสรุป
ปัญหา แนวคิด และแนวทางแก้ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเน้ือหาและสภาพความเป็นจริง
ที่ลึกซึ้ง พัฒนาความคิดทักษะการแก้ปัญหา การประยุกต์
ความรู้ เดิม สร้างความเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของตนมี
ความส าคัญและเชื่อถือได้ 
    3.6 การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation Techniques) หมายถึง  การสอนที่ มี การ
เลียนแบบสภาพเหตุการณ์หรือสมมติสถานการณ์ให้มีความ
คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงและสอดคล้อง
กับเน้ือหาในบทเรียน จากน้ัน เสนอเป็นกิจกรรมการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติ ออกความคิดเห็น หรือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา จากสถานการณ์น้ัน ท าให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในสภาพท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุด ซึ่งวิธีการน้ี จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจ
ในหลักการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่เป็น
รูปธรรม ผู้เรียนมีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์ได้ดี อีกทั้งยังสามารถ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงได้ต่อไป โดยผู้สอนต้อง
เตรียมอุปกรณ์ บัตรก าหนดบทบาทและสถานที่ ตลอดจน
กล่าวน าและอธิบายบทบาทของผู้เรียนให้เข้าใจตรงกัน 
      ลักษณะของสถานการณ์ จ าลองที่ ดี 
จะต้องมีความเที่ยงตรง (Validity) ที่จะสามารถใช้ เป็น
ตัวแทนของสถานการณ์ในชีวิตได้ รวมทั้งมีความครอบคลุม 
(Coverage) ต่อสิ่งส าคัญที่ควรเน้นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตที่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเกินไป 
เป็นประโยชน์ต่อการทดลอง (Experiment Utility) ที่ผู้เรียน
สามารถทดลอง อภิปราย และสรุปได้ และต้องมีส่วนส าคัญ
ที่เชื่อมโยงให้น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ (Application) 
    3.7 การอ่านที่กระตือรือร้น (Active Reading) 
เป็นกลวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เรื่องที่อ่านได้ดีข้ึน ไม่ใช่การอ่านอย่างคร่าว ๆ หรืออ่านไป
เรื่ อ ย  ๆ  เห มื อนก ารอ่ านทั่ ว ไป แต่ เป็ น ก ารอ่ านที่ มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือหาค าตอบหรือต้ังค าถาม โดยประมวล
ความคิดจากสิ่งที่อ่านเพ่ือให้มั่นใจว่า ผู้เรียนได้รับสาระจาก
การอ่านอย่างต่อเน่ือง ท้ังได้ใช้วิจารณญาณพินิจพิเคราะห์
เรื่องที่อ่าน เป็นการอ่านเน้ือหาอย่างสนใจและก่อให้เกิด
ความสนใจค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในการอ่านและท าความเข้าใจ
เน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ได้ ดังน้ี 
     3.7.1 การเน้นค า (Emphasizing) เป็น
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกค า วลี ประโยค หรือข้อมูลออก
จากเน้ือหาที่ก าหนด เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นค าหลักหรือ

มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญท าได้หลายวิธี เช่น ขีด
เส้นใต้ ระบายสี วงรอบข้อมูล เป็นต้น 
      3.7.2 การเว้นค า (Closing) เป็นกิจกรรม
เชิงคาดคะเน โดยลบค าส าคัญ (Keyword) ในเน้ือหาออก
บางส่วนแล้วให้ผู้ เรียนเติมเน้ือหาให้สมบูรณ์  ผู้สอนอาจ
ก าหนดค าส าคัญส าหรับเติมหรือไม่ก าหนดก็ได้ 
     3.7.3 การเรียงล าดับ (Sequencing) เป็น
กิจกรรมตัดแบ่งเน้ือหาความรู้ออกเป็นส่วน ๆ สลับคละกัน
แล้วให้ผู้เรียนจัดเรียงล าดับเชิงเหตุผลของเหตุการณ์ตาม
เน้ือหาให้ถูกต้อง 
      3.7.4 การระบุชื่อ (Labeling) ให้ผู้เรียน
ตัดชิ้นส่วนของข้อความที่เตรียมให้แล้วน ามาติดบนแผนภาพ
ที่ก าหนด เพ่ือตรวจสอบความรู้ที่ถูกต้องในการค้นหาชื่อ 
หรือค าที่ เหมาะสมกับแผนภาพและใช้แผนภาพเป็น
เครื่องช่วยจ าและแยกแยะเน้ือหา 
     3.7.5 การ เขียนแผนภาพ  (Drawing 
Diagrams) ให้ผู้ เรียนเขียนแผนภาพหรือแผนภูมิล าดับ
ความคิดจากเน้ือหาที่อ่าน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ 
ตรวจทาน และบันทึกความเข้าใจมโนทัศน์ที่ก าหนดให้อ่าน  
     3.7.6 อ่ าน เน้ื อค วามแล้ ว ต้ั งค าถาม 
(Devising Question) ผู้สอน เตรียมเน้ือหาให้ผู้เรียนอ่าน
แล้วต้ังค าถามแลกเปลี่ยนค าถามกัน เพ่ือค้นหาค าตอบ หรือ
อภิปรายร่วมกัน 
     3.7.8 การผสมภาพ  หรือสัญลักษณ์ 
กับค า (Pictogram) เป็นการเปลี่ยนค าหรือพยัญชนะบางตัว
ของข้อมูลให้ เป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ แทน  ผู้ เรียน 
ท าความเข้าใจข้อมูลที่ก าหนดจากการอ่านเรียงล าดับภาพ
สัญลักษณ์ และค าต่าง ๆ คล้ายปริศนาภาพ เป็นกิจกรรมที่
ท าให้ผู้ เรียนสนุก กระตุ้นการอ่าน  การเก็บข้อมูลและ
คัดเลือกข้อมูล 
    3.8. การเขี ยนที่ ก ระตือ รือร้น  (Active 
Writing) เป็นกลวิธีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงออกเชิ ง
ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่
ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในการเขียน ดังน้ี 
     3.8.1 บันทึ กประจ า วัน  (Diary) เป็ น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างอิสระ โดยสื่อสารแนวความคิดของตนเองด้วยการเขียน 
    3.8.2 รายงานในหนังสือพิมพ์ (Newspaper 
Reports) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เขียนสาระเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปของบทความ บทสัมภาษณ์ 
ส าหรับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือให้ เลือกบทความจาก
วารสาร หนังสือพิมพ์ เพ่ือน ามาเขียนรายงานข้อเท็จจริง 
หรือประเด็นทางวิทยาศาสตร์ 
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ผู้หน่ึงหรือหลายคนก าลังประสบอยู่ การใช้กรณีศึกษาจะ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนร่วมพิจารณา แสดงความรู้สึก เพ่ือสรุป
ปัญหา แนวคิด และแนวทางแก้ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเน้ือหาและสภาพความเป็นจริง
ที่ลึกซึ้ง พัฒนาความคิดทักษะการแก้ปัญหา การประยุกต์
ความรู้ เดิม สร้างความเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจของตนมี
ความส าคัญและเชื่อถือได้ 
    3.6 การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation Techniques) หมายถึง  การสอนที่ มี การ
เลียนแบบสภาพเหตุการณ์หรือสมมติสถานการณ์ให้มีความ
คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในชีวิตจริงและสอดคล้อง
กับเน้ือหาในบทเรียน จากน้ัน เสนอเป็นกิจกรรมการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติ ออกความคิดเห็น หรือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา จากสถานการณ์น้ัน ท าให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในสภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุด ซึ่งวิธีการน้ี จะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจ
ในหลักการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่เป็น
รูปธรรม ผู้เรียนมีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์ได้ดี อีกทั้งยังสามารถ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงได้ต่อไป โดยผู้สอนต้อง
เตรียมอุปกรณ์ บัตรก าหนดบทบาทและสถานที่ ตลอดจน
กล่าวน าและอธิบายบทบาทของผู้เรียนให้เข้าใจตรงกัน 
      ลักษณะของสถานการณ์ จ าลองที่ ดี 
จะต้องมีความเที่ยงตรง (Validity) ที่จะสามารถใช้ เป็น
ตัวแทนของสถานการณ์ในชีวิตได้ รวมทั้งมีความครอบคลุม 
(Coverage) ต่อสิ่งส าคัญที่ควรเน้นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน
ชีวิตที่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนเกินไป 
เป็นประโยชน์ต่อการทดลอง (Experiment Utility) ที่ผู้เรียน
สามารถทดลอง อภิปราย และสรุปได้ และต้องมีส่วนส าคัญ
ที่เชื่อมโยงให้น าไปใช้ในชีวิตจริงได้ (Application) 
    3.7 การอ่านที่กระตือรือร้น (Active Reading) 
เป็นกลวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
เรื่องที่อ่านได้ดีข้ึน ไม่ใช่การอ่านอย่างคร่าว ๆ หรืออ่านไป
เรื่ อ ย  ๆ  เห มื อนก ารอ่ านทั่ ว ไป แต่ เป็ น ก ารอ่ านที่ มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือหาค าตอบหรือต้ังค าถาม โดยประมวล
ความคิดจากสิ่งที่อ่านเพ่ือให้มั่นใจว่า ผู้เรียนได้รับสาระจาก
การอ่านอย่างต่อเน่ือง ทั้งได้ใช้วิจารณญาณพินิจพิเคราะห์
เรื่องที่อ่าน เป็นการอ่านเน้ือหาอย่างสนใจและก่อให้เกิด
ความสนใจค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยใช้เทคนิค
ต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในการอ่านและท าความเข้าใจ
เน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ได้ ดังน้ี 
     3.7.1 การเน้นค า (Emphasizing) เป็น
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกค า วลี ประโยค หรือข้อมูลออก
จากเน้ือหาที่ก าหนด เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นค าหลักหรือ

มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ส าคัญท าได้หลายวิธี เช่น ขีด
เส้นใต้ ระบายสี วงรอบข้อมูล เป็นต้น 
      3.7.2 การเว้นค า (Closing) เป็นกิจกรรม
เชิงคาดคะเน โดยลบค าส าคัญ (Keyword) ในเน้ือหาออก
บางส่วนแล้วให้ผู้ เรียนเติมเน้ือหาให้สมบูรณ์  ผู้สอนอาจ
ก าหนดค าส าคัญส าหรับเติมหรือไม่ก าหนดก็ได้ 
     3.7.3 การเรียงล าดับ (Sequencing) เป็น
กิจกรรมตัดแบ่งเน้ือหาความรู้ออกเป็นส่วน ๆ สลับคละกัน
แล้วให้ผู้เรียนจัดเรียงล าดับเชิงเหตุผลของเหตุการณ์ตาม
เน้ือหาให้ถูกต้อง 
      3.7.4 การระบุชื่อ (Labeling) ให้ผู้เรียน
ตัดชิ้นส่วนของข้อความที่เตรียมให้แล้วน ามาติดบนแผนภาพ
ที่ก าหนด เพ่ือตรวจสอบความรู้ที่ถูกต้องในการค้นหาชื่อ 
หรือค าท่ี เหมาะสมกับแผนภาพและใช้แผนภาพเป็น
เครื่องช่วยจ าและแยกแยะเน้ือหา 
     3.7.5 การ เขียนแผนภาพ  (Drawing 
Diagrams) ให้ผู้ เรียนเขียนแผนภาพหรือแผนภูมิล าดับ
ความคิดจากเน้ือหาที่อ่าน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ 
ตรวจทาน และบันทึกความเข้าใจมโนทัศน์ที่ก าหนดให้อ่าน  
     3.7.6 อ่ าน เน้ื อค วามแล้ ว ต้ั งค าถาม 
(Devising Question) ผู้สอน เตรียมเน้ือหาให้ผู้เรียนอ่าน
แล้วต้ังค าถามแลกเปลี่ยนค าถามกัน เพ่ือค้นหาค าตอบ หรือ
อภิปรายร่วมกัน 
     3.7.8 การผสมภาพ  หรือสัญลักษณ์ 
กับค า (Pictogram) เป็นการเปลี่ยนค าหรือพยัญชนะบางตัว
ของข้อมูลให้ เป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ แทน  ผู้ เรียน 
ท าความเข้าใจข้อมูลที่ก าหนดจากการอ่านเรียงล าดับภาพ
สัญลักษณ์ และค าต่าง ๆ คล้ายปริศนาภาพ เป็นกิจกรรมที่
ท าให้ผู้ เรียนสนุก กระตุ้นการอ่าน  การเก็บข้อมูลและ
คัดเลือกข้อมูล 
    3.8. การเขี ยนที่ ก ระตือ รือร้น  (Active 
Writing) เป็นกลวิธีการกระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงออกเชิ ง
ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่
ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในการเขียน ดังน้ี 
     3.8.1 บันทึ กประจ า วัน  (Diary) เป็ น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างอิสระ โดยสื่อสารแนวความคิดของตนเองด้วยการเขียน 
    3.8.2 รายงานในหนังสือพิมพ์ (Newspaper 
Reports) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เขียนสาระเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปของบทความ บทสัมภาษณ์ 
ส าหรับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือให้ เลือกบทความจาก
วารสาร หนังสือพิมพ์ เพ่ือน ามาเขียนรายงานข้อเท็จจริง 
หรือประเด็นทางวิทยาศาสตร์ 
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    3.8.3 การเขียนร้อยแก้ว โคลง กลอน 
(Phase and Poet) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสร้างสรรค์ 
งานเขียนที่น าไปสู่มโนทัศน์ หรือการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร์ การบรรยายประสบการณ์ หรือความรู้สึก
ของผู้เรียน การเขียนรายงานโครงการ หรือรายงานการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
     3.8.4 บทละคร (Drama) ผู้สอนอาจใช้
เทคนิคการเขียนบทละคร โดยใช้เน้ือหาทางวิทยาศาสตร์เป็น
หลักให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนความรู้ แนวคิด ความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     3.8.5 การเขียนจดหมาย (Letter) เป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยการเขียน
จดหมายโต้ตอบกับผู้ใกล้ชิด  หรือนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
ทบทวน  พัฒนา และเสริมความ เข้าใจมโนทัศ น์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
       3.8.6 ก า ร น า เส น อ  (Presentation) 
เป็นการรายงานผลการค้นคว้าของผู้เรียนให้ผู้อื่นทราบ อาจ
อยู่ในรูปแบบของการท าโปสเตอร์ แผ่นพับ 
    3.9 การท างานกลุ่ม (Small Group Work) 
เป็นกิจกรรมที่ จัดให้ ผู้ เรียนท างานกลุ่มย่อย  ๆ พูดคุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และพัฒนาทักษะการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น วิธีน้ีจะประสบผลเมื่อผู้เรียนมีเวลาสะท้อน
ความคิดในสิ่งที่เรียน หรือประสบการณ์ที่ได้รับ และเมื่อ
ผู้สอนชี้จุดส าคัญของกิจกรรม 
    3.10 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Cooperative 
Learning) ซึ่ง (Johnson and Johnson, 1987) ได้กล่าวถึง 
องค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่จะให้การ
เรียนประสบผลส าเร็จ 5 ประการคือ   
   3.10.1 มี ค วามสั ม พั น ธ์ที่ ดี ร ะห ว่าง
สมาชิก (Positive Interdependence)  
     3.10.2 มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงของ
สมาชิกในกลุ่ม (Face to Face Interaction)  
     3.10.3 มีการรับผิดชอบและการตอบสนอง
ของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  (Individual Accountability 
and Personal Responsibility)  
     3.10.4 มีทักษะทางมนุษยสัมพันธ์และ
ทักษะการท างานกลุ่มย่อย  (Interpersonal and Small 
Group Skills)  
   3.10.5 เป็นกระบวนการท างานกลุ่ม 
(Group Processes)  
    สรุป เทคนิคการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นวิธีการ 
(Approach) ที่มีความหมายกว้างครอบคลุมวิธีการสอน

หลากหลาย  เพ่ื อ เปิ ด โอกาส ให้ ผู้ สอนและผู้ เรี ยน สู่
สถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตือรือร้น โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การ
ให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางและเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้เชิงรุก อาจรวมทั้งการเรียนแบบร่วม
แรงร่วมใจ  การเขียนตอบในชั้นเรียน  การสอนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอภิปราย การแสดงละคร การ
แสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง เกม และการสอน
กลุ่มย่อย 
   4. รูปแบบการสอนแบบ Active Learning 
   การจัดการเรียนการสอนเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning สามารถสร้างให้
เกิดข้ึนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้
แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่  (McKinney 
and Heyl, 2008); Kagan (1990); Slavin (1995) แ ล ะ
ประภัสรา โคตะขุน (2554) ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ  Active 
Learning ได้ดี ดังมีรูปแบบที่พอสรุปได้ 12 รูปแบบ ดังน้ี 
   4.1 การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้
ผู้ เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดคนเดียว  2-3 นาที 
(Think) จากน้ันให้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพ่ือนอีกคน 3-5 
นาที (Pair) และนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้ เรียนทั้งหมด 
(Share) 
   4.2 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ท างานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกลุ่มๆ ละ 3-6 คน 
   4.3 การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้ เรียน 
(Student-led review sessions) คือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อ
สงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะคอย
ช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา 
   4.4 การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเกมเข้าบูรณาการใน
การเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในข้ันการนาเข้าสู่บทเรียน การ
สอน การมอบหมายงานและหรือข้ันการประเมินผล 
   4.5 การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis 
or reactions to videos) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้ เรียนได้ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้เรียนแสดงความ
คิดเห็น หรือสะท้อนความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู  อาจโดย
วิธีการพูดโต้ตอบกัน การเขียนหรือการร่วมกันสรุปเป็น 
รายกลุ่ม 
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6 
 
  4.6 การ เรี ยนรู้ แ บบ โต้วาที  (Student 
debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้นา
เสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพ่ือยืนยัน
แนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 
  4.7 การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ 
(Student generated exam questions) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาแล้ว 
   4.8 การเรียนรู้แบบกระบวนการวิ จัย 
(Mini-research proposals or project) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อ
ที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน สรุป
ความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้
เรียนรู้หรืออาจเรียกว่า การสอนแบบโครงงาน (project-
based learning) หรือการสอนแบบใช้ ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) 
    4.9 การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze 
case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากน้ันให้ผู้เรียนวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายใน
กลุ่ม แล้วนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 
   4.10 การเรียนรู้แบบการเขี ยนบันทึ ก 
(Keeping journals or logs) คื อ  การจัดกิ จ กรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับบันทึกท่ีเขียน 
   4.11 การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมาย
ข่ าว  (Write and produce a newsletter) คื อ ก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว 
ประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศข่าวสาร และ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น ๆ 
    4.12 การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
(Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้
ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพ่ือน าเสนอความคิดรวบ
ยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช้
เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดท าเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
แล้วน าเสนอผลงานต่อผู้เรียนอื่น ๆ จากน้ันเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
 สรุป รูปแบบการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  สามารถสร้างให้
เกิดข้ึนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมท้ังสามารถใช้ได้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้
แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่  

บทสรุป 
   Active Learning: การจัดการเรียนรู้ เชิ งรุ ก 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นสภาพการเรียนรู้ที่จัด
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดในระดับสูง (higher-order thinking) ไม่เพียงแต่ฟัง แต่
ผู้เรียนจะต้องอ่าน เขียน ถามค าถาม อภิปรายร่วมกันและ
ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งน้ี ต้องค านึงถึงความรู้เดิมและความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีกิจกรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือการพูด-การฟัง (talking 
and listening) การเขียน (writing) การอ่าน (reading) 
และการสะท้อนการคิด (reflection) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ ที่อ้างอิงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของมนุษย์และมีการต่ืนตัวในสถาบันการศึกษาหลาย
แห่งและน าการจัดการเรียนการสอนแนวน้ีมาใช้ในชั้นเรียน
คือ เป็นกิจกรรมที่ยึดผู้ เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ การ
เลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้จะข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการเรียนรู้  เน้ือหา เวลาและจ านวนของผู้ เรียน  
ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ ได้ด้วยตนเองและน าความรู้ ไปประยุกต์ให้ เกิด
นวัตกรรมสู่สังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก จะต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ กล่าวคือ (1) การมี วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ (Appealing Materials) (2) ผู้เรียนมีโอกาสลงมือ
ปฏิบั ติ (Opportunities for Manipulation) (3) ผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมและกลวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตน เอ ง  (Choices for Children) (4) ผู้ เรี ยน ได้ สื่ อ ส าร
เก่ียวกับสิ่งที่ก าลังท ากับผู้อื่น (Language from Children) 
และ (5) การได้รับการสนับสนุนกระตุ้นให้ลงมือท าสิ่งที่ 
ท้าทายจากผู้ใหญ่ (Adult Support) 
   ดัง น้ัน  การศึ กษาการจัดการเรียนรู้ เชิ งรุก 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปน็การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถน าองค์
ความรู้หลาย ๆ แขนงมาบูรณาการแบบสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคม และเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ กุหลาบ ปุริสาร (2562) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้น าที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ของ “คุณหมอแมกไซ
ไซ” พบว่า ในศตวรรษที่ 21 ผู้น าจะต้องน าในเชิงวิชาการ 
เชิงความคิด เชิง concept ที่มองทะลุในศาสตร์ต่าง ๆ เกิด
ความรอบรู้ในทุกด้าน ทั้งในรูปของ IT Digital มัลติมีเดีย
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  4.6 การ เรี ยนรู้ แ บบ โต้วาที  (Student 
debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้นา
เสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพ่ือยืนยัน
แนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม 
  4.7 การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ 
(Student generated exam questions) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาแล้ว 
   4.8 การเรียนรู้แบบกระบวนการวิ จัย 
(Mini-research proposals or project) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนก าหนดหัวข้อ
ที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน สรุป
ความรู้หรือสร้างผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้
เรียนรู้หรืออาจเรียกว่า การสอนแบบโครงงาน (project-
based learning) หรือการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(problem-based learning) 
    4.9 การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze 
case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากน้ันให้ผู้เรียนวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายใน
กลุ่ม แล้วนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด 
   4.10 การเรียนรู้แบบการเขี ยนบันทึ ก 
(Keeping journals or logs) คื อ  การจัดกิ จ กรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเห็น หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิดเพ่ิมเติม
เก่ียวกับบันทึกท่ีเขียน 
   4.11 การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมาย
ข่ าว  (Write and produce a newsletter) คื อ ก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว 
ประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศข่าวสาร และ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น ๆ 
    4.12 การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
(Concept mapping) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ให้
ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพ่ือน าเสนอความคิดรวบ
ยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช้
เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดท าเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม 
แล้วน าเสนอผลงานต่อผู้เรียนอื่น ๆ จากน้ันเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
 สรุป รูปแบบการสอนแบบ Active Learning 
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  สามารถสร้างให้
เกิดข้ึนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้
แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่  

บทสรุป 
   Active Learning: การจัดการเรียนรู้ เชิ งรุ ก 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นสภาพการเรียนรู้ที่จัด
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดในระดับสูง (higher-order thinking) ไม่เพียงแต่ฟัง แต่
ผู้เรียนจะต้องอ่าน เขียน ถามค าถาม อภิปรายร่วมกันและ
ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งน้ี ต้องค านึงถึงความรู้เดิมและความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีกิจกรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือการพูด-การฟัง (talking 
and listening) การเขียน (writing) การอ่าน (reading) 
และการสะท้อนการคิด (reflection) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ ที่อ้างอิงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของมนุษย์และมีการต่ืนตัวในสถาบันการศึกษาหลาย
แห่งและน าการจัดการเรียนการสอนแนวน้ีมาใช้ในชั้นเรียน
คือ เป็นกิจกรรมที่ยึดผู้ เรียนและปัญหาเป็นส าคัญ การ
เลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้จะข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการเรียนรู้  เน้ือหา เวลาและจ านวนของผู้ เรียน  
ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ ได้ด้วยตนเองและน าความรู้ ไปประยุกต์ให้ เกิด
นวัตกรรมสู่สังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก จะต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ กล่าวคือ (1) การมี วัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ (Appealing Materials) (2) ผู้เรียนมีโอกาสลงมือ
ปฏิบั ติ (Opportunities for Manipulation) (3) ผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมและกลวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตน เอ ง  (Choices for Children) (4) ผู้ เรี ยน ได้ สื่ อ ส าร
เก่ียวกับสิ่งที่ก าลังท ากับผู้อื่น (Language from Children) 
และ (5) การได้รับการสนับสนุนกระตุ้นให้ลงมือท าสิ่งที่ 
ท้าทายจากผู้ใหญ่ (Adult Support) 
   ดัง น้ัน  การศึ กษาการจัดการเรียนรู้ เชิ งรุก 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปน็การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถน าองค์
ความรู้หลาย ๆ แขนงมาบูรณาการแบบสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของ
สังคม และเชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา
หรือการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ กุหลาบ ปุริสาร (2562) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้น าที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ของ “คุณหมอแมกไซ
ไซ” พบว่า ในศตวรรษที่ 21 ผู้น าจะต้องน าในเชิงวิชาการ 
เชิงความคิด เชิง concept ที่มองทะลุในศาสตร์ต่าง ๆ เกิด
ความรอบรู้ในทุกด้าน ทั้งในรูปของ IT Digital มัลติมีเดีย
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ต่าง ๆ รวมถึงรอบรู้ในพหุวัฒนธรรม (Multi-culture) และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ไชยยงค์ สืบสารคาม (2561) 
ได้ศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เทคนิค STAD รายวิชา 810208 คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย พบว่า ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.76/90.19 
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เทคนิค STAD มีคะแนนสูงข้ึน และจากการทดสอบค่าที  
(t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
(  =27.61) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
( =48.71) แสดงว่า คะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
การศึกษาของ ปิยะพล ทรงอาจ (2562) ได้ศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ เชิ งรุก (Active Learning) โดยใช้ เทค นิค  STAD 
รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
พบว่า ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
810107 จิตวิทยาส าหรับครู ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) โดยใช้ เทค นิ ค  STAD ของนั กศึ กษ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.38/92.60 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
และหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
เทคนิค STAD รายวิชา 810107 จิตวิทยาส าหรับครูของ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย พบว่า มีคะแนนสูงข้ึน โดยคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ (X =25.39) และ
คะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ( X =53.30) 
และผลการพัฒนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X =27.91)  แสดงว่า 
โดยรวม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และเป็นไปตามเป้าหมายของการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เทคนิคการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญคือ ครู 
จะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน มาเป็นผู้ให้ค าแนะน า 
ผู้ช่วยเหลือ ผู้สอน จะต้องค านึงถึง การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ และจะต้องเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ 
 

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นกิจกรรมที่ยึดผู้เรียนและ
ปัญหาเป็นส าคัญ การเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้จะข้ึนอยู่
กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ เน้ือหา เวลาและ
จ านวนของผู้เรียน เช่น กิจกรรมกลุ่มย่อย มีการสรุปทบทวน
ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ที่ส าคัญ คือ
ต้องให้ผู้ เรียนได้ใช้ เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรม สามารถน าองค์ความรู้หลาย ๆ แขนงมาบูรณาการ
แบบสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่น าไปสู่
การปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือการประกอบอาชีพใน
อนาคต รวมถึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 จะท าให้ผู้ เรียนเรียนอย่างมีความสุข ท าให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึง ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนน าไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานมีความสามารถในการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์เป็นไป
ตามเป้าหมายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดนวัตกรรมสู่สังคม  
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