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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

รูปแบบและนวัตกรรมการสอน 

====================== 

 

รูปแบบการสอน (instructional model) คือรูปแบบหรือแบบพิมพ์เขียวส าหรับการสอน ซึ่งจะบอกถึง

ล าดับ ขั้นตอน การเตรียมการ การจัดกิจกรรม และการประเมินผล ของการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์การ

เรียนรู้ให้กับผู้เรียน ตามเป้าหมายหรือผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของรูปแบบการสอนนั้นๆ คล้ายกับแบบพิมพ์เขียว

ส าหรับการสร้างบ้าน ซึ่งจะบอกถึงแปลน การใช้วัสดุ ส าหรับการสร้างตัวบ้านให้ได้ตามแบบท่ีได้วางไว้ ซึ่ง

รูปแบบการสอนหนึ่งๆจะถูกออกแบบเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ โดยท่ัวไปรูปแบบ

การสอนพัฒนาจากการศึกษาวิจัย ซึ่งจะบอกถึง หลักการและเป้าหมาย ทฤษฎีหรือแนวคิดส าคัญท่ีรองรับ

รูปแบบ ล าดับข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเตรียมการ และการประเมินผล เป็นต้น ในท่ีนี้

จะขอกล่าวถึงรูปแบบการสอนหรือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนตามกลุ่มต่างๆ (ดูบท่ี 9 และ 10)ดังต่อไปนี้ 

 

1.กลุ่ม information processing family 

information processing หมายถึง กิจกรรมของสมองมนุษย์ในการเก็บ จัดกระท า และใช้ข้อมูล ซึ่ง

ข้อมูลในท่ีนี้ หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในงานแต่ละชนิดท่ีมีความแตกต่างกันออกไป, ข้อมูลท่ีสามารถ

เลือกใช้ให้เหมาะกับสถานะการณ์ และโอกาสในแต่ละงาน ในกลุ่มนี้ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 3 ชนิด คือ 1) 

declarative knowledge คือ ข้อมูล ข้อเท็จจริง ต่างๆ ซึ่ง Gagne เรียกว่า verbal information 2) procedural 

knowledge คือ ความรู้ซึ่งสามารถแสดงได้ด้วยการกระท า สาธิต 3) conditional knowledge คือ ความรู้ซึ่ง

สามารถน าไปส าแดงหรือประยุกต์ใช้ ในเหตุการณ์ ในงาน หรือโอกาสท่ีเหมาะสม  กลุ่มประมวลผลข้อมูลนี้มุ่ง

พัฒนาสมรรถภาพของผู้เรียนในด้านการคิด, การประมวลข้อมูลของสมอง, ความเชี่ยวชาญในข้อมูล, การจัด

กระท ากับข้อมูล, ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย, เกิดความแข็งแกร่งทนทานของข้อมูล/ความรู้ท่ีได้

เรียนรู้, พัฒนาการสืบเสาะหาข้อมูล/ความรู้เองอย่างกระฉับกระเฉง, พัฒนาการสร้างสรรค์ความรู้เองโดยผ่าน

การกระท ากับสิ่งแวดล้อม, พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนตื่นตัว กระฉับกระเฉง อยากเรียนรู้ 
 

 1.รูปแบบการสอน Advance Organizer Model 
1. หลักการ/แนวคิด 

Advance Organizer Model เป็นรูปแบบการสอนในกลุ่มของ The information processing family ซึ่ง

พัฒนาโดย Bruce Joyce and Marsha Weil (1992) โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ Ausubel 

การท่ีผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายได้นั้น จะต้องสามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนรู้ใหม่เข้ากับโครงสร้าง

ความรู้เดิมได้ ดังนั้น การสอนแบบ Advance Organizer Model จะเป็นวิธีการช่วยจัดบทสรุปล่วงหน้า หรือสิ่งท่ี

ช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า กับการแยกความแตกต่างให้แจ่มชัดและการน าเอาระบบความคิดหรือความรู้เดิมท่ีผู้

เรียนรู้มา หรือเคยเรียนมาก่อนเรียนมาเรียบเรียงหรือจัดให้สัมพันธ์กับสิ่งท่ีจะเรียนใหม่ จนผู้เรียนสามารถ

เชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบ Advance Organizer Model แบ่งออกเป็น 

3 ขั้นตอนหลักดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 การน าเสนอมโนมติล่วงหน้า (Presentation of Advance Organizer) 

เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนให้กับผู้เรียน ควรมีความชัดเจน กะทัดรัด เพื่อท่ีผู้เรียน

จะได้ทราบว่า สิ่งท่ีจะเรียนรู้คืออะไร และจะได้รับความรู้หรือสิ่งใหม่อะไรเม่ือผ่านกระบวนการเรียนการสอนท่ี

ผู้สอนได้ด าเนินการสอนแล้ว ในขณะเดียวกันผู้สอนควรพิจารณาถึงความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนท่ีมีอยู่

เดิมด้วย เพื่อท่ีจะจัดล าดับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้สอนควรเตรียมเสนอสิ่งท่ีช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นหลักการกว้างๆ ของเนื้อหาและมโนมติท่ีจะให้ผู้เรียน ซึ่งควรมีความชัดเจนและสามารถ

ท าให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับมโนมติหรือความรู้เดิมท่ีมีมาก่อน หรือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดระบบความคิดใน

โครงสร้างทางสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเสนอสิ่งช่วยจัดมโนมติหรือบทสรุปล่วงหน้า โดยท่ัวไป

ประกอบด้วย 1) การระบุจุดประสงค์ของบทเรียนท่ีชัดเจน เปน็รูปธรรมท่ีเข้าใจง่าย 2) การน าเสนอสิ่งที่ช่วยจัด

มโนมติ อาจอยู่ในรูปของค าบรรยาย การอภิปราย การชมภาพยนต์ ฯลฯ ซึ่งบรรจุสิ่งต่อไปนี้ (1) ระบุ

ลักษณะเฉพาะท้ังหมด, (2)ให้ตัวอย่างหลายๆตัวอย่าง, (3)ให้ภาพรวมของสิ่งท่ีจะเรียน, (4) การย้ าและ

ทบทวน 3) การตระหนักถึงความรู้เดิมของผู้เรียนท่ีเก่ียวข้องว่ามีเพียงพอหรือไม่ (หากความรู้เดิมไม่เพียงพอ

ต้องสอนเพิ่มหรือทบทวนให้รู้ก่อนเรียน) 

ขั้นที่2 การน าเสนอกิจกรรมและงานการเรียนรู้ (Presentation of Learning Task of Material) 

เป็นขั้นท่ีผู้สอนน าเสนอกิจกรรมการเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนการสอน อาจอยู่ในรูปของการ

บรรยาย การอภิปราย การชมภาพยนต์ การทดลอง หรือการอ่านบทความหรือเนื้อหา โดยผู้สอนจะต้องท าให้

ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนอยู่ตลอดเวลา และพยายามให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมให้ได้ 

ท้ังนี้ขึ้นกับความสามารถของผู้สอนท่ีจะจัดล าดับเนื้อหา จัดระบบการน าเสนอสื่อการเรียนการสอนได้ชัดเจน

เพียงใด โดยท่ัวไปการเสนอกิจกรรมการเรียนและสื่อการเรียนการสอนมักประกอบด้วย 

1)เสนอสื่อการสอน: สื่อการสอนควรมีลักษณะเป็นสื่อหรือกิจรรมท่ีจัดเรียงอย่างเป็นระบบ และ

เรียงล าดับอย่างเหมาะสมชัดเจน เช่น จากกว้างมาสู่แคบ, การสอนไม่ควรใช้เวลานาน, ผู้สอนควรกระตุ้นให้

ผู้เรียนใช้ความคิด หากเป็นเรื่องท่ีซับซ้อนควรใช้วิธีท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ แผนภูมิ รูปภาพ หรือ concept map 

ประกอบการอธิบาย เป็นต้น 

2)ท าให้ผู้เรียนคงความสนใจตลอดเวลา: ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์แบบ active 

thinking, พยายามทอดเวลาหรือเว้นช่วงให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดตามสิ่งท่ีสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง

ความคิดเห็น และพยายามอดกลั้น/ให้เวลาในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และเพียงพอ 

โดยไม่ด่วนสรุปประเด็น 

ขั้นที่ 3 เพิ่มความแข็งแกร่งจัดระบบทางปัญญา (Strengthening Cognitive Organization) 

เป็นขั้นที่ผู้สอนจะต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดระบบความรู้ใหม่ท่ีได้ในโครงสร้างทาง

สติปัญญา ของผู้เรียนให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งผู้สอนอาจใช้วิธีการทบทวน การสรุป การซักถาม หรือการให้ผู้เรียน 

อธิบายมโนมติท่ีได้รับ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้อย่างกระฉับกระเฉง สนใจเรียนอยู่ตลอดเวลา ผู้สอนควรคอย

กระตุ้น หรือส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ สามารถยกตัวอย่าง หรืออธิบาย

ประเด็นส าคัญๆได้ อาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 

1) กระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้อย่างกลมกลืน ซึ่งท าได้หลายวิธีเช่น: 1)การเตือนความจ าของ

ผู้เรียนเก่ียวกับความคิดหลักท่ีเรียน, 2)ให้ผู้เรียนสรุปความคิดหลักๆของความรู้ใหม่, 3)ให้ผู้เรียนทบทวนค า

จ ากัดความท่ีชัดเจน, 4)ถามความแตกต่างระหว่างประเด็นหลักท่ีได้จากแต่ละเนื้อหา, 5)ให้ผู้เรียนอภิปรายว่า

สื่อการเรียนนั้นส่งเสริมหรือสนับสนุนมโนมติหรือข้อความท่ีน าเสนออย่างไร    

2) สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างกระฉับกระเฉง ผู้สอนสามาระกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง

กระฉับกระเฉงได้ดังนี้: 1)ให้ผู้เรียนอภิปรายว่าความรู้ใหม่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ได้อย่างไร,  2)

ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างเพิ่มเติมเก่ียวกับมโนมติ หรือข้อความในกิจกรรมการเรียนรู้ 3)ให้ผู้เรียนอธิบายประเด็น
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ส าคัญของเนื้อหาด้วยค าพูดของผู้เรียนเอง โดยอิงความรู้เดิม  4)ให้ผู้เรียนลองพิจารณาหรือวิเคราะห์, 5)ให้

ผู้เรียนเชื่อมโยงเนื้อหากับความรู้หรือประสบการณ์เดิมท่ีต่างไปจากความรู้ใหม่ โดยให้บรรยายถึงความแตกต่าง

ของเนื้อหา ประสบการณ์ และน ามาเชื่อมโยงกับความรู้เดิมได้อย่างไร 

3) การช่วยผู้เรียนวิเคราะห์เนื้อหาให้ชัดเจน อาจท าโดย การตั้งค าถามให้ผู้เรียนระลึกถึง และ

วิเคราะห์ข้อความรู้ท่ีได้กับการน าไปใช้ ให้มองเห็นความสัมพันธ์อย่างกลมกลืน 

4) การท าให้เกิดความชัดเจนแจ่มแจ้ง ในกรณีท่ีผู้เรียนมีปัญหาเก่ียวกับสื่อการเรียนการสอนบางส่วน

ท่ียังไม่เข้าใจชัดเจน เช่น การสังเกตจากภาพยนต์ เอกสารอ่านประกอบ ผู้สอนอาจช่วยอธิบายเพิ่มเติม หรือ

ทบทวนสิ่งท่ีได้น าเสนอไปแล้ว ตลอดจน อธิบายการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

 

การสอนด้วยรูปแบบ Advance organizer จะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น 

1)ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนรู้ สามารถผสมผสานความรู้เดิมกับความรู้ใหม่หรือไม่ เพียงใด, 2)ผู้สอนได้

จัดสิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าได้มีคุณภาพหรือไม่, 3)การจัดล าดับกิจกรรมการเรียนการสอน การกระตุ้นหรือชัก

จูงให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถจัดระบบการเรียนรู้ใน

โครงสร้างทางสติปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ซึ่งปัจจัยต่างๆดังกล่าว ย่อมส่งผลให้ผู้เรียน เกิดการ

เรียนรู้ และสามารถจัดระบบการเรียนรู้ในโครงสร้างทางสติปัญญา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้อย่าง

มีความหมายย่อมเกิดข้ึน และมีความคงทน ที่จะน าไปใช้ในการเรียนรู้ต่อไป 

 

3.การเตรียมการ/บทบาทผู้สอนและผู้เรียน 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

บทบาทของผู้สอน: เตรียมบรรยาย โดยมีการ  

1)เตรียมเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนอาจใช้การสอนแบบบรรยาย หรือการสอนแบบอ่ืนๆ  
2)วางแผนการสอน:ล าดับขั้นตอนการสอน เช่น การทบทวนความรู้เดิม การสอน การเร้าความสนใจ 

และการประเมิน เป็นต้น 

บทบาทของผู้เรียน: ก่อนเรียนทบทวนความรู้เดิมท่ีเก่ียวข้อง โดยการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
และปฏิบัติภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย และควรอ่านสื่อการเรียนการสอน เช่น เอกสารค าสอนหรืองานท่ีผู้สอน
ได้มอบหมายมาล่วงหน้า 

ข้อเสนอแนะ: ผู้สอนควรเตรียมแผนการสอน, บทสรุปมโนมติล่วงหน้า และค าถามต่างๆท่ีจะกระตุ้น

เร้าความสนใจกับผู้เรียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสอน 

บทบาทผู้สอน: ด าเนินการตามแผนการสอนท่ีได้วางไว้ โดยท่ัวไปมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1)น าเข้าสู่บทเรียน  
2)บอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน  

3)น าเสนอ Advance Organizer: เช่น ทบทวนความรู้เดิม, เสนอกิจกรรมสื่อการเรียนการสอน โดยใช้

รูปแบบการสอนอ่ืนๆ เช่น concept development, concept map, จัดระบบความรู้ใหม่ในโครงสร้างทาง

สติปัญญาของผู้เรียน  

บทบาทผู้เรียน: ขณะเรียนผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 
1)พยายามมีส่วนร่วมในการตอบค าถามท่ีผู้สอนถาม  
2)พยายามคิด และประมวลความรู้ท่ีเพื่อนตอบ  
3)ซักถาม ร่วมอภิปรายในประเด็นที่สงสัย หรือมีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้อ่ืน  
4)สรุปความคิดรวบยอด เชื่อมโยงกับความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 
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ข้อเสนอแนะ:  
1)ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด และกระท ากิจกรรม  
2)ควรทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน ว่าถูกต้อง, และมากพอท่ีจะเสริมความรู้ใหม่ได้หรือไม่, หาก

ความรู้เดิมไม่พอ ต้องสอนเสริม หากความรู้เดิมไม่ถูกต้องควรแก้ไข  
3)ควรดึงความรู้เดิมของผู้เรียนออกมาให้หมดก่อน และต้องมากพอ ท่ีจะสามารถจัดกลุ่ม, และ

วิเคราะห์ได้  
4)ไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์สิ่งท่ีผู้เรียนตอบว่าถูกต้องหรือไม่ แต่ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงเหตุผลของ

ค าตอบ และวิธีคิดหรือกระบวนการหรือท่ีมาของค าตอบมากกว่า 

5)ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบค าถามทุกคน, อาจใช้วิธีถามผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนก่อน 

6)มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการคิด, ไม่ใช่การท่องจ า 

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปบทเรียนและการประเมินผล 

บทบาทผู้สอน: ระหว่างการเรียนการสอน และภายหลังจากการสอนแล้ว ผู้สอนควรด าเนินการดังนี้ 
1)สรุปบทเรียนโดยการใช้ข้อมูลจากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน 

2)อธิบายเพิ่มเติมหรือเสริม หากเนื้อหาสาระท่ีต้องการสอนยังไม่ครบถ้วน 

3)ชี้แจง ชี้แนะ จุดหรือประเด็นค าถาม ท่ีไม่แจ่มชัดขณะผู้เรียนท ากิจกรรมการเรียนการสอน 

4)ประเมินผลการท ากิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน 

5)สรุปสาระจุดเด่นจุดด้อยในเนื้อหาที่ได้เรียน 

6)ประเมินความเข้าใจของผู้เรียนอาจกระท าโดย สมมติเหตุการณ์จ าลอง และให้ผู้เรียนใช้ความรู้ท่ี

เรียนในการแก้ปัญหา 

 

บทบาทผู้เรียน: ระหว่างท่ีผู้สอนสรุปประเด็นและสาระที่เรียนรู้แล้ว ควรด าเนินการดังนี้ 
1)ฟังค าอธิบายและพยายามท าความเข้าใจกับสิ่งท่ีผู้สอนน าเสนอ 

2)มีส่วนร่วมในการสรุปงานกับผู้สอน 

3)ร่วมให้ข้อเท็จจริงในการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอน 

4)ร่วมกันท ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอนเสนอ 

5)ซักถามปัญหาที่ไม่เข้าใจ, หรือมีความขัดแย้งในบทสรุป 

6)ท าความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดอย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะ: 
1)ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็น และเพิ่มเติมในบทสรุป 

2)เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายแนวคิด หรือข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งไปจากเนื้อหาที่ผู้สอนพูด 

 

ข้อสังเกตของการน าไปใช้จัดการเรียนการสอน  

แนวคิดของ Ausubel ท่ีเน้นความส าคัญของ cognitive structure น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอนได้ โดยใช้หลัก 2 ประการ คือ progressive differentiation คือการเสนอแนวคิดท่ัวไปก่อนแล้ว

ตามด้วยรายละเอียด และ integrative reconciliation หมายถึงแนวคิดใหม่ หรือเรื่องท่ีจะสอนใหม่.ต้องสามารถ

เชื่อมโยงกับ ความรู้เดิม ซึ่งหลักท้ัง 2 ประการนี้จะช่วยให้การจัดระบบเนื้อหาในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ท า

ให้ผู้เรียนสามารถรับเนื้อหาท่ีเรียนเข้าไปอยู่ใน Cognitive structure ของตัวเองได้อย่างม่ันคง สิ่งท่ีช่วยจัดมโน

มติล่วงหน้ามี 2ประเภท คือ 1)สิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้าแบบอธิบาย และ 2) สิ่งท่ีช่วยจัดมโนมติแบบ

เปรียบเทียบ 
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

ตัวอย่างแผนการสอน Advance organizer 

วิชา  472 332 ไฟฟ้าบ าบัด 1  2(1-3-0)   นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี 3 

คร้ังท่ี 2 เรื่อง กระแสไฟฟ้าท่ีใช้รักษาทางกายภาพบ าบัด2    เวลา 4 คาบ, คาบละ 60 นาท ี

 

1 ความคิดรวบยอด 

กระแสไฟฟ้าท่ีใช้รักษาทางกายภาพบ าบัดนั้นมีหลายชนิดได้แก่ กระแสไฟแกลแวนิก, กระแสไฟตรง

อย่างเป็นช่วงๆ, กระแสไฟฟาราดิก และกระแสเฉพาะอ่ืนๆ ท่ีเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะของ

สัญญาณไฟฟ้า (wave from), ช่วงเวลากระตุ้น (pulse duration), ช่วงเวลาพัก (pause duration), และความถ่ี 

(frequency) ของการกระตุ้น ลักษณะท่ีส าคัญของกระแสท่ีใช้กระตุ้นเพื่อการรักษา มักมีปริมาณกระแสเฉลี่ยต่ า

กว่า 10 มิลลิแอมแปร์ และมักกระตุ้นผ่านขั้วกระตุ้นท่ีวางอยู่บนผิวหนัง เครื่องมือท่ีใช้วัดสัญญาณไฟฟ้า คือ 

ออสซิลโลสโคป (oscilloscope) 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือจบการเรียนการสอนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายลักษณะเฉพาะ และบอกความแตกต่างของชนิดกระแสไฟฟ้า ท่ีใช้รักษาทางกายภาพบ าบัดได้ 

2. อธิบายลักษณะ และหลักการท างานของเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทได้ 

3. อธิบายปุ่ม และหน้าท่ีข้อปุ่มต่างๆ บนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทท่ีใช้รักษาทาง

กายภาพบ าบัดได ้

4. สามารถตรวจวัด และทดสอบสัญญาณกระแสไฟฟ้าท่ีใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทได้อย่าง

ถูกต้อง 

3. เนื้อหา 

1. กระแสไฟฟ้าที่ใช้รักษาทางกายภาพบ าบัดมีหลายชนิดได้แก่ 1)กระแสไฟตรงหรือกระแสไฟแกลแว

นิก, 2)กระแสไฟตรงแบบเป็นช่วง, 3)กระแสไฟฟาราดิก ฯลฯ  

2. กระแสไฟแต่ละชนิด จะมีความจ าเพาะ และมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป ซึ่งสามารถตรวจวัด

สัญญาณไฟฟ้า ได้ด้วยเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า ออสซิลโลสโคป 

3. ความแตกต่างของกระแสไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท สามารถพิจารณาได้จาก 1) 

ลักษณะของคล่ืนกระแสไฟฟ้า (wave forms), 2) ช่วงการกระตุ้นและช่วงพัก (pulse and pause duration), 3) 

ปริมาณกระแสสุทธิ (total current) เป็นต้น 

4. เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทท่ีใช้ทางกายภาพบ าบัดโดยท่ัวไปเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

ท่ีสร้างสัญญาณกระแสไฟฟ้าความถ่ีต่ า มักประกอบด้วยวงจรหลักๆดังต่อไปนี้ 1) วงจรจ่ายไฟ (power 

supply), 2) วงจรควบคุมช่วงการกระตุ้น, 3) วงจรปรับรูปคล่ืนกระตุ้น, 4) วงจรขยายสัญญาณ เป็นต้น 

5. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เป็นเครื่องมือท่ีให้กระแสไฟฟ้าท่ีมีศักย์ไฟฟ้าต่ า เหมาะ

กับการกระตุ้นเพื่อการรักษา ลักษณะเครื่องโดยท่ัวไปมักประกอบด้วยปุ่มส าคัญดังต่อไปนี้ 1)ปุ่มปรับช่วงการ

กระตุ้น, 2)ปุ่มปรับความแรงของการกระตุ้น, 3)ปุ่มปรับความถ่ีการกระตุ้น, 4)ปุ่มตั้งเวลาเพื่อการกระตุ้น 

6. การเปรียบเทียบชนิดของกระแสไฟฟ้า จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือท่ีตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเรียกว่า 

ออสซิลโลสโคป  

7. วิธีการใช้ออสซิลโลสโคป สามารถกระท าได้โดยการต่อโพรบคร่อมระหว่างขั้วกระตุ้นท้ังสอง (ขณะ

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อท างาน) แล้วปรับค่าต่างๆของเครื่องวัด ให้เหมาะกับ ขนาดของสัญญาณท่ีต้องการวัด 

อ่านค่าท่ีได้จากหน้าปัทม์ ของเคร่ืองออสซิลโลสโคป 
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ขั้นน า 

1. เริ่มต้นโดยผู้สอนทักทายผู้เรียน น าเข้าสู่บทเรียน ด้วยการพูดว่า ผู้เรียนทุกคนในห้องนี้ คงเคยมี

ประสบการณ์จากการถูกไฟดูด ซึ่งบางคนอาจหมดสติ หรือเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เกิดรอยไหม้ บางราย

อาจเสียชีวิต แต่เชื่อหรือไม่ว่า เราสามารถใช้กระแสไฟดังกล่าว เพื่อใช้กระตุ้น (ในลักษณะถูกไฟดูด) เพื่อหวัง

ผลทางด้านการรักษา 

2. ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยเริ่มจากการแสดงเครื่องกระตุ้น

กล้ามเนื้อแบบต่างๆ แสดงวิธีการกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นจริงตามท่ีพูด จากนั้นบอกจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน 

ซึ่งเป็นเป้าหมายของการสอนในคร้ังนี้  

3. จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ ท่ีถูกไฟดูด, กระแสไฟฟ้าท่ี

ตัวเองมีประสบการณ์ ฯลฯ และให้ผู้เรียนช่วยกันคิดว่า หากจะน ากระแสไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลด้านการ

รักษานั้น เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด? มีเหตุผลอย่างไร? และสามารถอธิบายได้อย่างไร? 

 

4.2 ขั้นสอน 

1. ผู้สอนชี้ประเด็นว่า กระแสไฟฟ้าท่ีน ามาใช้ในการรักษานั้นมีความแตกต่างจากกระแสไฟฟ้าท่ัวไป

อย่างไร? และชี้ประเด็นว่าเหตุใดกระแสไฟฟ้าท่ีน ามาใช้กระตุ้นนั้นจึงไม่เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย 

หากได้เรียนรู้แล้วจะสามารถน าไปใช้ฝึกฝนในการกระตุ้นจนเกิดความช านาญ  จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ด้านการรักษาได้ในโอกาสต่อไป โดยผู้สอนได้เสนอสิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า เป็นรูปแผนภูมิความสัมพันธ์

ระหว่าง กระแสไฟตรงกระแสไฟสลับ (ความรู้เดิมระดับมัธยม) และกระแสไฟท่ีใช้ส าหรับการรักษาทาง

กายภาพบ าบัด (เนื้อหาใหม่) และอธิบายแนวคิดหรือมโนมติท่ีเก่ียวข้อง โดยมโนมตินั้นต้อง (เชื่อมโยงถึง

ความรู้เดิมท่ีผู้เรียนมีอยู่) ครอบคลุมความรู้ใหม่ท่ีผู้สอนจะสอนให้ ดังนี้ (กระแสไฟฟ้าทีใช้รักษา คือ 

กระแสไฟฟ้าท่ีสร้างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ซึ่งได้รับการปรับแต่ง ปริมาณกระแส , 

ศักย์ไฟฟ้า และรูปคลื่นไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยไม่เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อ เหมาะส าหรับการกระตุ้นเพื่อการ

รักษาและการวินิจฉัย การวัดกระแสไฟฟ้า มักวัดในรูปของสัญญาณไฟฟ้าโดยเครื่องออสซิลโลสโคป)  

2. ผู้สอนสาธิตการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้เกิดการหดตัว ด้วยเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อ โดยใช้กระแสไฟฟ้า

ชนิดต่างๆ แบ่งกลุ่มผู้เรียน และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันคิดว่า เหตุใด หรือมีปัจจัยใดบ้าง ท่ีกระแสไฟฟ้า

สามารถท าให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ อย่างเป็นจังหวะ โดยไม่ท าอันตรายต่อเนื้อเยื่อ โดยกิจกรรมการเรียน

การสอนในขั้นนี้ เน้นให้ผู้เรียน ช่วยกันคิดและหาเหตุผล 
 

4.3 ขั้นสรุป 

ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป สาระหลักท่ีได้จากการเรียนท้ังหมด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อ

สงสัยท้ังหมด โดยเฉพาะในจุดท่ียังไม่เข้าใจ ผู้สอนจะอธิบายเพิ่มเติมจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจท้ังหมด อย่าง

ชัดเจน 

 

4.4 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 

1. ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการ แนะน าวัสดุอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นต้องใช้ขณะปฏิบัติการ , 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติการ, และการบันทึกผลการทดลอง 

2. ผู้สอนได้กล่าวน าว่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้นเพื่อการรักษาที่ผู้เรียน ทราบนั้นมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละ

ชนิดต่างก็ท าให้เกิดการหดตัว ดูด้วยสายตาแล้วจะเหมือนกัน แต่ความเป็นจริงกระแสท่ีใช้กระตุ้นนั้น ต่างกัน 

และผลทางสรีรวิทยา และผลทางด้านการรักษาแตกต่างกัน ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าแต่ละชนิด ที่แตกต่างกัน 
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

3. ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยคิดว่า ปัจจัยทางไฟฟ้าใดบ้างท่ีน่าจะมีความแตกต่างกัน นอกจากปริมาณ

กระแสไฟฟ้า และศักย์ไฟฟ้าแล้ว เช่น ลักษณะคล่ืน เช่น ไฟสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม, ช่วงกระตุ้น, ช่วงพัก, ความถ่ี 

ซึ่งการจะทราบว่า กระแสไฟท่ีกระตุ้นนั้น มีลักษณะเช่นใด จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือวัด 

4. ผู้สอนได้สาธิตวิธีการวัดสัญญาณไฟฟ้า จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ ด้วยเครื่องวัดสัญญาณ

ออสซิลโลสโคป ใหผู้้เรียนดู พร้อมท้ังซักซ้อมวิธีการกระตุ้น จนผูเ้รียนเข้าใจดีแล้ว 

5. ผู้สอนให้ผู้เรียนได้ท าการฝึกวัดสัญญาณไฟฟ้า ท่ีปล่อยออกจากเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแต่ละชนิด 

พร้อมท้ังให้ทดสอบความรู้สึกท่ีถูกกระแสไฟแต่ละชนิดเปรียบเทียบกัน ตามคู่มือท่ีให้ บันทึกผล และสรุป

รายงานส่ง 

 

4.5 ขั้นวัด และประเมินผล 
ผู้สอนท าการประเมินผลโดย การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียนการสอน, การฝึกปฏิบัติการ, 

รายงานผลการปฏิบัติการท่ีผู้เรียนส่ง ส่วนการวัดผลนั้น อาจให้ผู้เรียนบอกลักษณะและขนาดของ ค่าตัวแปรต่าง

ของกระแสท่ีกระตุ้น เช่นลักษณะคล่ืน, ช่วงการกระตุ้น, ช่วงพัก, ความถ่ี เป็นต้น ตามค าถามท่ีได้รับมอบหมาย

ในแบบฝึกหัด ถูกต้องอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น 

 

5. บทบาทของผู้สอน และผู้เรียน 

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามรูปแบบ ท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังผู้สอนผู้สอนและ

ผู้เรียน ควรทราบบทบาทหรือพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพื่อให้เอ้ือต่อกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น จึงได้สรุปบทบาท

ผู้สอนและผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม บทบาท/พฤติกรรมผู้สอน บทบาท/พฤติกรรมผู้เรียน 

1.ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน  

ผู้สอน: แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้, ทดสอบความคิดรวบยอดเรื่องที่เคยเรียนผ่านมา  

ผู้เรียน: ตั้งใจฟัง, พยามยามท าความเข้าใจในสิ่งท่ีผู้สอนน าเสนอ, พยามท าความเข้าใจความคิดรวบ

ยอดในเรื่องท่ีผู้สอนน าเสนอ 

 

2.ขั้นท าการสอน 

2.1 ทบทวนความรู้เดิม  

ผู้สอน: พยายามกระตุ้น เร่งเร้าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม ในสิ่งท่ีผู้เรียนรู้ เพื่อตรวจสอบ
ว่า สิ่งท่ีผู้เรียนรู้นั้น เป็นความรู้ท่ีถูกต้องหรือไม่  

ผู้เรียน: พยายามตั้งใจฟัง, คิดตาม, พยายามตอบค าถามในสิ่งท่ีผู้สอนน าเสนอ, แสดงความคิดเห็น 

ท้ังในสิ่งท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ต่อประเด็นปัญหาที่ก าลังถกแถลง 

2.2 ท าความรู้เดิมให้ถูกต้องและมีความแข็งแกร่ง  

ผู้สอน: หากความรู้เดิมมีความถูกต้อง ผู้สอนช่วยสรุปประเด็นที่ส าคัญ ท่ีจะสามารถน ามาเชื่อมโยงกับ 
สิ่งท่ีจะเรียนใหม่, หากความรู้เดิมของผู้เรียนนั้น ไม่ถูกต้อง ผู้สอนช่วยแก้ไข และช่วยจัดมโนมติท่ีถูกต้อง 

เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ท่ีจะสอน  

ผู้เรียน: ท าความเข้าใจกับมโนมติท่ีผู้สอนน าเสนอ พยายามมีส่วนร่วมในการตอบค าถามต่างๆที่ผู้สอน
น าเสนออย่างกระฉับกระเฉง 
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2.3ชี้ประเด็นความส าคัญของความรู้ใหม่  

ผู้สอน: ช่วยชี้ประเด็นความส าคัญของความรู้ใหม่ท่ีจะเรียนว่า มีความส าคัญอย่างไร , เป็นความรู้

พื้นฐานท่ีน าไปสู่การฝึกปฏิบัติในชั่วโมงปฏิบัติการ, เป็นพื้นฐานส าคัญของวิชาชีพท่ีจะเป็นประโยชน์น าไปสู่การ

รักษา ผู้ป่วยในโอกาสต่อไป ชี้ประเด็นว่า หาความรู้ใหม่ท่ีรู้ไม่ถูกต้องจะเกิดผลเสียอย่างไรต่อตนเอง และผู้ป่วย

 ผู้เรียน: ร่วมอภิปรายร่วมกับผู้สอน และเพื่อนผู้เรียนในชั้นเรียน, ท าความเข้าใจกับความคิดรวบยอด, 

ท าความเข้าใจกับเนื้อหาใหม่ท่ีผู้สอนน าเสนอ 

2.4เสนอสิ่งช่วยจัดมโนมติล่วงหน้า  

ผู้สอน: ช่วยเสนอภาพรวม หลักการของเนื้อหา กว้างๆ ก่อนแล้ว ค่อยๆแคบเข้า เพื่อให้สามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิม และความรู้ใหม่ท่ีจะเรียน เช่น “ผลทาง สรีรวิทยา, ผลทางการรักษา ท่ีเกิดจาก

กระแสไฟฟ้าขึ้นกับ ชนิดของกระแสท่ีกระตุ้น (ได้แก่ สัญญาณไฟฟ้า, ช่วงการกระตุ้น, ช่วงพัก, และความถ่ี 

ส าหรับกระตุ้น) โดยใช้เคร่ืองออสซิลโลสโคป เป็นเคร่ืองมือส าหรับวัดสัญญาณต่างๆดังกล่าว” เป็นต้น  

ผู้เรียน: ท าความเข้าใจกับมโนมติใหม่ ท่ีผู้สอนน าเสนอ เพื่อพยายามเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับโครงสร้าง

ความรู้เดิม, สรุปเนื้อหา ประเด็นส าคัญส าหรับน าไปฝึกปฏิบัติการต่อในช่วงต่อไป 

2.5การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  

ผู้สอน: ช่วยจัดระบบความรู้ท่ีผู้เรียนได้เรียนไป ให้มีความแข็งแกร่ง โดยการตั้งประเด็นปัญหาต่างๆ 
แล้วให้ผู้เรียนตอบ พร้อมท้ังแสดงเหตุผลประกอบ  

ผู้เรียน: ท าความเข้าใจกับสิ่งท่ีเรียน, พยายามตอบค าถามท่ีผู้สอนได้ถาม พร้อมท้ังแสดงเหตุผล

ประกอบค าตัดสินใจ 

2.6 ขั้นปฏิบัติการ  

ผู้สอน: สาธิตวิธีการตรวจวัดสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ จากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท พร้อม
ท้ังสรุป และชี้ประเด็นส าคัญของการปฏิบัติ โดยให้เวลาผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการ ตามขั้นตอนในคู่มือปฏิบัติการ และ
ควรสังเกตพฤติกรรมต่างๆท่ีผู้เรียนกระท า ชี้ประเด็นส าคัญต่างๆ ในระหว่างท่ีผู้เรียนก าลังปฏิบัติ 

ผู้เรียน: พยายามสังเกตการปฏิบัติการของผู้สอน จับประเด็นส าคัญของเทคนิคการปฏิบัติการนั้น, ซักถาม

หากยังไม่เข้าใจขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ อย่างแจ่มชัด, ท าความเข้าใจ และฝึกตามผู้สอน โดยพิจารณาจาก

คู่มือฝึกปฏิบัติการประกอบ, พยายามทดสอบสิ่งท่ีได้ฝึกว่าถูกต้องหรือไม่, หม่ันฝึกฝนให้เกิดความช านาญ, 
พิจารณาถึงผลการทดลองท่ีได้, พยายามหาเหคุผลในสิ่งท่ีเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความรู้พื้นฐานท่ีได้เรียน

มาแล้วในบทก่อนๆ 

2.7 เสนอปัญหาด้วยตนเอง  

ผู้สอน: หากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติ พยามยามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดทบทวน ความรู้ท่ีได้เรียนมา
เพื่อน ามาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

ผู้เรียน: พยายามทบทวนความรู้เดิม หลักการท่ีเคยเรียน, ร่วมถกแถลงกับเพื่อนๆในชั้นเรียนเพื่อ

ตอบประเด็นค าถาม, หากไม่สามารถหาค าตอบได้ควรปรึกษากับผู้สอน 

 
3. ขั้นสรุป  

ผู้สอน: อภิปรายร่วมกันกับผู้เรียนท้ังชั้น เพื่อสรุปเนื้อหา ให้เข้าใจความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรื่องท่ี
เรียน อาจให้ผู้เรียนท ารายงานเนื้อหาท่ีเรียน, ผลการปฏิบัติการ พร้อมท้ังตอบค าถามท้ายบทปฏิบัติการส่ง

ผู้สอน เพื่อใช้ในการประเมินผลต่อไป 
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ผู้เรียน: ร่วมอภิปรายกับผู้สอน และเพื่อนๆในชั้นเรียน เพื่อช่วยกันสรุปผลการศึกษา, ซักถามเมื่อเกิด
ข้อสงสัย ในเรื่องท่ีเรียน, สรุปความคิดรวบยอดของเรื่องท่ีได้เรียน นั้นด้วยตนเอง เป็นแนวความคิดของตนเอง, 

บันทึกหลักการต่างๆลงในสมุดบันทึก, อาจเขียนเป็นผังมโนมติของตนเอง เพื่อแสดงความเข้าใจ 

 

4.ขั้นประเมิน  

ผู้สอน: สังเกตพฤติกรรมผู้เรียนในห้องเรียน, การตอบค าถามการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และเพื่อน

ร่วมชั้นเรียน, ระหว่างการฝึกปฏิบัติการ ควรประเมินจากการสุ่มให้ผู้เรียนตรวจวัด และทดสอบสัญญาณไฟฟ้า

ตามท่ีก าหนดให้ อาจมอบหมายให้ผู้เรียนเขียนรายงาน การปฏิบัติการ ขั้นตอนการปฏิบัติการ สรุปปัญหาท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการฝึก และตอบค าถามท้ายบท การปฏิบัติการซึ่งค าถามจะครอบคลุมเนื้อหาที่สอน  

ผู้เรียน: ร่วมท ากิจกรรมท่ีผู้สอนก าหนดให้เต็มศักยภาพของตนเอง, พยายามตั้งใจฝึกปฏิบัติตามสิ่งท่ี

ผู้สอนมอบหมายให้ท า, พยายามท ารายงานการปฏิบัติการพร้อมท้ังตอบค าถาม ท้ายบทปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์ 
 

6. บรรยากาศการเรียนการสอน 

1.ร่วมกันสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของเนื้อหาท่ีเรียนว่า มี

ประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้อ่ืน หากเข้าใจเนื้อหานั้นผิดๆ ย่อมเกิดผลเสียอย่างใหญ่หลวง อาจท าให้ผู้อ่ืนได้รับ

บาดเจ็บ 

2.พยายามชี้ให้เห็นศักยภาพของตนเองของผู้เรียนในการท่ีสามารถเรียนรู้ในเนื้อหาได้ และสามารถ

น าไปใช้กับผู้ป่วยได้อย่างมีความม่ันใจ 

3.การเรียนการสอน ควรเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวผู้เรียนก่อน เริ่มจากสิ่งท่ีผู้เรียนรู้มาก่อน เช่น ใครรู้บ้างว่า 

กระแสไฟฟ้าแบ่งออกเป็นก่ีชนิด, ใครเคยถูกไฟฟ้าดูดบ้าง, รู้สึกอย่างไร? ไฟฟ้ามีผลอย่างไรต่อร่างกาย เป็นต้น 

แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มความยากขึ้นอย่างเป็นล าดับ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในตัวผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความ

สนุกสนาน อยากรู้อยากเห็น 

4.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด และเสนอความคิดเห็นของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกันการถก

แถลง เสนอความคิดของตนเอง โดยผู้สอนควรใช้ค าถามในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ และผู้สอนควรยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีแปลกใหม่ ในทุกกรณี ถึงแม้จะแตกต่างจากของผู้สอน หรือเพื่อนผู้เรียนคนอื่นๆ และ

ควรมีความอดทนท่ีจะฟังผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ตัวผู้เรียนคิด โดยไม่พยายามตัดบทค าพูดนั้น 

5.การจัดกระบวนความคิดนั้นควรเริ่มจาก สิ่งท่ีเป็นรูปธรรม ก่อนท่ีเป็นนามธรรม โดยอาจใช้สื่อการ

สอนท่ีเป็นวัตถุสิ่งของจริง รูปภาพ ตัวอย่างผู้ป่วยจริง แสดงการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า ชนิดต่างๆ เพื่อให้เห็น

การหดตัวของกล้ามเนื้อท่ีแตกต่างกันจริง เป็นต้น 

6.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสท างานกันเองอย่างเป็นกลุ่ม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและ

กันในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนรู้คุณค่าของตนเอง และพร้อมท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนอยู่

เสมอ 

7.มีการจัดบรรยากาศชั้นเรียน ที่มีลักษณะส่งเสริมหรือกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็น เช่น 

การน าตัวอย่างกรณีศึกษาปัญหาของผู้ป่วยจริง ในลักษณะแตกต่างกัน พร้อมท้ังการแก้ปัญหาที่ประสบผลส าเร็จ 

เป็นต้น 

ดังนั้นการจัดบรรยากาศ เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (problem solving) และทักษะ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการด้วยกัน เช่น การจัด

สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน เทคนิควิธีการสอน ซึ่งผู้สอนมีบทบาทส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศ และชักน า

ให้เกิดบรรยากาศดังกล่าว รวมท้ังเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ การยอมรับ การส่งเสริมให้ก าลังใจในความ

พยายาม หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระของตนเอง ท้ังนี้ผู้เขียนเชื่อว่า ความสามารถในด้านความคิด การ
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ประมวลความรู้ การสร้างสรรค์ความรู้ทักษะในการแก้ปัญหา แนวคิดเชิงวิพากษ์ เป็นสมรรถภาพท่ีสามารถ

พัฒนาให้เกิดข้ึนกับ ผู้เรียนได้  

 

7.การประเมินผล 
1)โดยสังเกตจากความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในชั้นเรียน 

2)พิจารณาจากรายงานผลการฝึกปฏิบัติการในชั้นเรียน, การตอบค าถามท้ายบท ปฏิบัติการ พร้อมท้ัง

ข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาจากการฝึกปฏิบัติการ 

3)คะแนนจากการสอบปลายภาคการศึกษา 
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2.Concept Attainment Model 
1.หลักการ/แนวคิด 

Bruner, Goodnow และ Austin (อ้างใน Joyce and Weil 1972, 1980) มีแนวคิดว่า สรรพสิ่งในโลก

นี้มีมากมายหลายลักษณะ มนุษย์ไม่สามารถจดจ ารายละเอียดเฉพาะของแต่ละสิ่งเหล่านั้นได้ท้ังหมด เพื่อลด

ความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อมดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการจัดสิ่งต่างๆ เหล่านั้นเข้าเป็นหมวดหมู่ (categories) 

โดยใช้คุณสมบัติเฉพาะเป็นเกณฑ์ ท าให้มีชื่อเรียนกขานกลุ่มสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา เช่น คน สัตว์ สิ่งของ 

ฯลฯ ดังนั้น จึงเกิดวิธีการท่ี Bruner และคณะ เรียกว่า การบวนการจัดประเภท (categorizing process) หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เราได้ก าหนดประเภท (invent categories)  หรือสร้างมโนมติ (from concept) ขึ้นมา ซึ่ง

กระบวนการนี้ส าคัญ และจ าเป็นต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากท้ัง ทางด้านการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในสังคม 

กระบวนการจ าแนกประเภทนี้ อาศัยคุณสมบัติเฉพาะ (attribute) เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม โดยไม่

สนใจคุณสมบัติอ่ืนท่ีต่างกัน Bruner กล่าวว่า แท้จริงแล้ว กระบวนการในการจ าแนกมี 2 องค์ประกอบคือ 1) 

การกระท าเพื่อสร้างมโนมติ (the act of concept formation) และ 2)การกระท าเพื่อเรียนรู้มโนมติ (the act of 

concept attainment) 

Bruner ยืนยันว่าการสร้างมโนมติเป็นก้าวแรกท่ีน าไปสู่การเรียนรู้มโนมติ ความแตกต่างของการสร้าง

มโนมติ และการเรียนรู้มโนมติตามแนวคิดของ Bruner มีลักษณะดังนี้ 1) จุดประสงค์ และจุดเน้นของ

พฤติกรรม การสร้าง และการเรียนรู้มโนมติของผู้เรียนแต่ละคนนั้นต่างกัน 2) ขั้นตอนของกระบวนการคิดท้ัง

สองอย่างของแต่ละบุคคลต่างกัน 3) วิธีการสอนให้เกิดกระบวนการคิดท้ังสองก็มีความแตกต่างกัน 

 

ดังนั้นในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสร้างมโนมติ (from concept) นั้น ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดประเภทของ

ข้อมูล โดยใช้คุณสมบัติเฉพาะท่ีผู้เรียนแต่ละคนก าหนดเอง หรือก าหนดเกณฑ์ในการจ าแนกเอง จะจัดก่ีกลุ่มก็

ได้ข้ึนอยู่กับ ความต้องการของผู้เรียน แต่การสอนให้เรียนรู้หรือเข้าใจมโนมติ (attain concept) นั้น จะมีเพียง

มโนมติเดียวท่ีผู้รู้หรือนักวิชาการก าหนด หรือจ าแนกลักษณะเฉพาะไว้แล้ว ผู้เรียนจะต้องใช้สิ่งชี้แนะท่ีผู้สอน

ป้อนให้ เพื่อหาคุณสมบัติเฉพาะหรือเกณฑ์ในการจ าแนก และค าจ ากัดความ (definition) ของมโนมตินั้นด้วย

ตัวเอง 

โดยท่ัวไปเนื้อหาในวิชาต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เป็นสิ่งท่ีผู้รู้หรือนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชา

ก าหนดไว้แล้ว (แนวคิดหรือทฤษฎี หรือองค์ความรู้) ผู้เรียนมีหน้าที่ค้นหาเพื่อให้เข้าใจ ท าความเข้าใจหรือเกิด

มโนมติท่ีนักวิชาการก าหนดไว้แล้วนั้น… 

Bruner กล่าว่า การเกิดมโนมติของผู้เรียนมีหลายระดับ (level of attainment) ระดับแรก ผู้เรียนจะ

เห็นความแตกต่างของตัวอย่าง ท่ีใช่ และตัวอย่างท่ีไม่ใช่ของมโนมติได้ ระดับต่อไป ผู้เรียนสามารถระบุ 

ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างท่ีใช่ ระบุค าจ ากัดความ (definition) ของมโนมติ หรือระบุชื่อ (name) มโนมติ ท่ี

เรียนได้ ฉะนั้น การใช้รูปแบบการสอนนี้ ผู้สอนสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้เรียนเกิดมโนมติท่ีสอนอยู่ในระดับใด 

 

1.1.ทฤษฎีมโนมติ (theory of concepts) 

จากแนวคิดเรื่องมโนมติดังกล่าว Bruner ได้เสนอทฤษฎีมโนมติ ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ

หลักๆ คือ 
1) ช่ือ (name) 

เป็นข้อความท่ีใช้เรียกกลุ่มหรือหมวดหมู่ของประสบการณ์ โดยใช้ลักษณะเฉพาะร่วมเป็นเกณฑ์ในการ

จัดจ าแนก ตัวอย่างชื่อของมโนมติได้แก่ ผลไม้ สุนัข ฯลฯ เป็นต้น จะเห็นว่า สิ่งท่ีจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก็อาจ

ต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย เช่น สุนัขมีหลายพันธ์ุ บ่อยครั้งที่ผู้เรียนเข้าใจมโนมติโดยไม่รู้ชื่อ ของมโนมตินั้น 
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ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กๆ มักจัดผลไม้ต่างๆอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีเหตุผลว่าสิ่งเหล่านั้น สามารถรับประทานได้ 

จึงใช้ลักษณะเฉพาะดังกล่าวอธิบายแทนมโนมติ อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้เรียนได้เ รียนรู้มโนมติแล้ว ก็ไม่ยากท่ีจะ

เรียนรู้ชื่อหรือแนวคิดทฤษฎี หรือความสัมพันธ์ของมโนมตินั้นๆภายหลัง 

2) ตัวอย่างของมโนมติน้ันๆ (example) 

หมายถึงตัวอย่างของมโนมติ ส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มโนมติ (knowing concept) คือ การระบุ

ตัวอย่างของมโนมติได้ถูกต้อง และสามารถยกตัวอย่างสิ่งท่ีใกล้เคียง  แต่ไม่ใช่ตัวอย่างของมโนมติได้อย่าง

ถูกต้อง 

3) คุณลักษณะเฉพาะ (attributes) 

หมายถึง ลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญท่ีใช้เป็น ลักษณะร่วม หรือ เป็นเกณฑ์ในการจัดสิ่งต่างๆ (ตัวอย่าง) 

ให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน แต่ต้องระวังอย่าใช้ลักษณะท่ีไม่ส าคัญเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ตัวอย่างเช่น ป้า ย

บอกราคาสินค้าท่ีติดอยู่ท่ีผลไม้แต่ละชนิด ไม่ใช่เป็นลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญ ท่ีท าให้แยกผลไม้ออกจากอาหาร 

หรือสินค้าอ่ืนๆได้ จึงเรียกป้ายราคาสินค้านั้นว่าเป็นลักษณะท่ีไม่ส าคัญของผลไม้ มโนมติส่วนมากมีลักษณะ

บางอย่างท่ีมักเก่ียวข้องด้วย แต่ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญ เช่น ถุงเท้าเทนนิสของสตรีมักมีลายดอกไม้ แต่ลาย

ดอกไม้ไม่ใช่ลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญของถุงเท้าสตรี ดังนั้น การรู้มโนมติ คือการแยกลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญของ

มโนมติออกจากลักษณะท่ีไม่ส าคัญได้ถูกต้อง 

4) คุณค่าของลกัษณะเฉพาะ (attributes values) 

ในการจ าแนกสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะเฉพาะนั้น พบว่าลักษณะเฉพาะบางอย่างมีคุณค่าหลายระดับ 

ดังนั้น จึงต้องมีการพิจารณาระดับของคุณค่าลักษณะเฉพาะในการจัดหมวดหมู่ของตัวอย่าง เช่น การจัดคลอรีน

เป็นพวกสารพิษ แต่กลับใช้คลอรีนในน้ าประปา ในระดับท่ีช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

ดังนั้น น้ าประปาจึงไม่ใช่ตัวอย่างของน้ าที่เป็นสารพิษ ทั้งนี้เพราะไม่มีสารพิษมากพอท่ีจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์

เรา แต่ถ้าเติมคลอรีนมากจนมีอันตรายต่อมนุษย์ ก็จัดเป็น ตัวอย่างของน้ าที่เป็นสารพิษได้ หรือมโนมติเก่ียวกับ

ความสูง ความเตี้ย ความเย็น ความร้อน ฯลฯ ล้วนเป็นการใช้มโนมติท่ีใช้ระดับของลักษณะเป็นเกณฑ์จ าแนก 

Bruner เรียกระดับ (degree) ความมากน้อยของลักษณะเฉพาะของมโนมติว่า คุณค่าของลักษณะเฉพาะ 

(attribute values) 

5) กฎเกณฑ์ หรือค าจ ากัดความ (rule) 

การตั้งกฎเกณฑ์ คือ การให้นิยามหรือข้อความท่ีสรุปลักษณะส าคัญ หรือจ าเป็น ของมโนมติ 

ตัวอย่างเช่น นิยามของสามเหลี่ยม คือรูปที่มีด้าน 3 ด้าน นิยามของการปรุงอาหารคือ การเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ 

โดยใช้ความร้อน หรือความเย็น เป็นต้น การให้นิยามของมโนมติมักจะปรากฏในขั้นตอนสุดท้าย ของ

กระบวนการเกิดมโนมติ ซึ่งผู้สอนมักใช้เป็นเคร่ืองมือ ให้ผู้เรียน สรุปลักษณะเฉพาะท่ีส าคัญของมโนมติท่ีผู้เรียน

ได้ค้นพบ การให้นิยามของมโนมติได้ถูกต้องจะสะท้อน ให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจองค์ประกอบอ่ืนๆ ของ

มโนมติได้เป็นอย่างดี จึงกล่าวได้ว่าการท่ีผู้เรียนเกิดมโนมตินั้น หมายความว่า ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบ

ท้ังหมดของมโนมติดังได้กล่าวมาแล้ว 

 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดมโนมตินี้ พัฒนามาจากงานวิจัยของ Bruner, Goodnow and 

Austin (1966) มีขั้นตอน (phase) และหลักการสอน ดังนี้ 

 

ขั้นที่1 การเสนอข้อมูลและระบุมโนมติ  

การเสนอข้อมูลและระบุมโนมติ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยเป็นล าดับดังต่อไปนี้ 

1. ผู้สอนเสนอตัวอย่างพร้อมท้ังระบุค า ใช่ หรือไม่ใช่ ก ากับ  
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

2. ผู้เรียนเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ ด้วยตนเอง โดยไม่ปรึกษาหารือ

ผู้อ่ืน 

3. ผู้เรียนก าหนดและทดสอบสมมติฐาน  

4. ผู้เรียนสรุปนิยามของมโนมติคุณลักษณะ เฉพาะของตัวอย่าง ใช่  

 

ขั้นที่ 2 การทดสอบการเกิดมโนมติ  

1.ผูเ้รียนระบุตัวอย่างท่ีผู้สอนเสนอเพิ่มเติมว่าตัวอย่างใดบ้าง เป็นตัวอย่างท่ีใช่ และตัวอย่างใดบ้างท่ีไม่ใช่  
2.ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกสมมติฐาน ระบุชื่อมโนมติ และทบทวนนิยามของมโนมติตามลักษณะเฉพาะท่ีค้นพบ  

3.ผู้เรียนยกตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ ของมโนมติตัวเอง  

 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การคิด (analysis of thinking strategies) 

1.ผู้เรียนอธิบายว่าวิธีคิดของตนเองได้อย่างไร  

2.ผู้เรียนร่วมกันอธิบายถึงบทบาท ของสมมติฐานและคุณลักษณะเฉพาะ  

3.ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงชนิด และจ านวนสมมติฐานท่ีใช้  

 
3. การเตรียมการ/บทบาทผู้เรียนผู้สอน 

ขั้นตอนการสอนข้างต้น เริ่มด้วยการน าเสนอข้อมูลแก่ผู้เรียน โดยข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 พวกคือ 

ข้อมูลท่ีเป็นตัวอย่างของมโนมติซึ่งเรียกว่า ตัวอย่างที่ใช่ และข้อมูลที่ไม่ใช่ ตัวอย่างของมโนมติ หรือเรียกว่า 

ตัวอย่างท่ีไม่ใช่ โดยผู้สอนเสนอข้อมูลสองพวกสลับกัน ข้อมูลอาจเป็นสิ่งของ เหตุการณ์ เรื่องราว รูปภาพ หรือ

อ่ืนๆ ท่ีสามารถจัดประเภทได้ชัดเจนโดยผู้สอนแจ้งแก่ผู้เรียนว่า ตัวอย่าง ท่ีใช่ท้ังหมดจะเป็นกลุ่มตัวอย่างของ

กลุ่มมโนมติหนึ่ง  

งานท่ีผู้เรียนต้องท าก็คือ ตั้งสมมติฐานว่า ลักษณะเฉพาะของตัวอย่างท่ีใช่คืออะไร มโนมติคืออะไร ซึ่ง

ตัวอย่างท่ีผู้สอนเสนอต้องจัดเรียงอย่างเป็นระบบ และเสนอตามล าดับชัดเจนไม่สับสน หลังตัวอย่างจะต้องระบุ

ว่า (ใช่) หรือ (ไม่ใช่) ไว้เป็นสิ่งชี้แนะ (cue) ให้แก่ผู้เรียน แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคน ต่างคนต่างพิจารณาและ

เปรียบเทียบ ตัวอย่างท้ังหมด เพื่อตรวจสอบสมมติฐาน (ลักษณะเฉพาะ) ท่ีก าหนดข้ึน  

จากนั้นผู้เรียนน่าจะสามารถระบุได้ว่า ลักษณะเฉพาะของมโนมติคืออะไร และให้นิยามของมโนมติท่ี

ก าหนดได้ ขั้นตอนแรกนี้ กิจกรรมขั้นที่ 1 ข้อ 2 ถึงกิจกรรมข้อ 4 ให้ผู้เรียนท าในใจ และไม่ปรึกษากัน 

ในขั้นตอนต่อมาจะเป็นการทดสอบการเกิดมโนมติของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนระบุตัวอย่าง ท่ีผู้สอน

เสนอเพิ่มเติมว่า ตัวอย่างใดเป็นตัวอย่างท่ีใช่ และตัวอย่างท่ีไม่ใช่ โดยผู้สอนใช้วิธีการสุ่ม ให้ผู้เรียนตอบทีละคน 

ท้ังกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน โดยผู้สอนจะยังไม่เฉลย ถ้าผู้เรียนส่วนใหญ่ระบุไม่ได้ว่า ตัวอย่างใด 

เป็นตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ ของมโนมติท่ีสอน (อาจเป็นเพราะตัวอย่างท่ีให้ไม่ชัดเจนพอท่ีผู้เรียนจะสามารถ

สร้างมโนมติท่ีต้องการได้) ผู้สอนต้องกลับไปเริ่มท่ีกิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 ข้อ 1 จนถึงขั้นที่ 2 ข้อ 1 ใหม่ (หาก

สามารถท าได้จึงด าเนินการขั้นต่อไป) 

จากนั้นผู้สอนจึงให้ผู้เรียน ทบทวนหรือยืนยันสมมติฐาน (ลักษณะเฉพาะ) ค านิยามของมโนมติ และ

ชื่อมโนมติ ถ้าผู้เรียนไม่ทราบชื่อของมโนมติ ผู้สอนสามารถบอกชื่อมโนมติแก่ผู้เรียนได้ แล้วจึงให้ผู้เรียน

ยกตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ของมโนมติด้วยตนเอง  

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การคิด ที่ผู้เรียนใช้ในการคันพบมโนมติ ซึ่งผู้เรียนอาจใช้

ความคิดแบบรวมๆก่อน แล้วจึงพิจารณาในรายละเอียด หรือส่วนย่อย (holistic strategies) บางคนอาจคิด

กลับกันคือ พิจารณาส่วนย่อยก่อน แล้วจึงพิจารณารวมๆ (patristic strategies) ดังนั้นผู้สอนอาจให้ผู้เรียน

อธิบายแบบ/วิธีการ/ยุทธศาสตร์การคิดของตนเองว่า มีล าดับ/ขั้นตอนการคิดอย่างไร จึงสามารถเข้าใจมโนมติ
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ได้ การท่ีมีการวิเคราะห์กระบวนการ/ยุทธศาสตร์การคิดนี้  จะช่วยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเปรียบเทียบ 

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของแบบ/วิธีการ/ยุทธศาสตร์การคิดท่ีต่างกันของผู้เรียนต่างๆ และได้

ยุทธศาสตร์การคิดท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดไปใช้ในโอกาสต่อไป 

5.ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  

ก่อนด าเนินการสอนตามรูปแบบเพื่อให้เกิดมโนมตินี้ ผู้สอนเป็นผู้เลือกมโนมติท่ีจะสอน และจัดหา

ตัวอย่างท่ีใช่ และตัวอย่างไม่ใช่ท่ีชัดเจน และเรียงล าดับตัวอย่างให้เหมาะสม การเลือกและจัดล าดับ ตัวอย่าง

ต้องค านึงถึง มโนมติท่ีก าหนดเป็นส าคัญ หน้าที่หลักของผู้สอนคือ 1) ก าหนดทิศทางและกิจกรรมการเรียน 2)

บันทึกความคิดต่างๆ ของผู้เรียน 3)กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเก่ียวกับ สมมติฐานและมโนมติท่ีเรียน 4)เสนอ

ตัวอย่างเพิ่มเติม นอกเหนือจากท่ีเตรียมไว้แล้ว โดยพิจารณาตามความจ าเป็น  

4.หลักการตอบสนอง  

ขณะท่ีมีการเรียนการสอนอยู่นั้น ผู้สอนควรส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพินิจพิเคราะห์ 

ธรรมชาติของสมมติฐานท่ีผู้เรียนคิดหรือเสนอ และกระตุ้นให้ผู้เรียนทดสอบสมมติฐานเหล่านั้นด้วยตนเอง โดย

เน้นลักษณะเฉพาะตัวอย่าง และในขั้นตอนสุดท้ายของการสอน ผู้สอนควรช่วยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์

ยุทธศาสตร์ ท่ีผู้เรียนใช้ในการคิดมโนมติ โดยพยายามให้วิเคราะห์วิธีคิดทุกวิธีท่ีผู้เรียนใช้ โดยไม่เน้นวิธี ใดวิธี

หนึ่ง 

1).ระบบสนับสนุน (support system) 

บทเรียนของรูปแบบการสอนนี้ ต้องการตัวอย่างท่ีใช่ และไม่ใช่ ของมโนมติท่ีแสดงลักษณะเฉพาะท่ี

ชัดเจน เพราะหน้าท่ีของผู้เรียน ก็คือ เรียนรู้มโนมติท่ีผู้สอนก าหนดไว้แล้ว มิใช่เป็นการสร้างมโนมติขึ้นเอง 

ดังนั้น สื่อในการเรียนการสอน จึงต้องมีพร้อม จัดเรียงล าดับก่อนหลัง อย่างเหมาะสมและชัดเจน และตัวอย่างท่ี
น ามาใช้เป็นค าถาม ต้องมีจ านวนมากพอและค าถามต้องมีความหลากหลาย 

2).การน าไปใช้ (application) 

รูปแบบการสอนเพื่อให้เกิดมโนมตินี้ สามารถสร้างหรือน าไปใช้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น และทุกระดับ

อายุ ถ้าเป็นผู้เรียนระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา บทเรียนควรสั้น และมโนมติท่ีสอนควรมีความง่าย 

ตัวอย่างท่ีใช้จะต้องเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการ

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การคิดนั้น อาจยากเกินไปส าหรับผู้เรียนเล็กๆ เพราะยังไม่สามารถคิดในเรื่องท่ีซับซ้อนได้ 

นอกจากนี้รูปแบบการสอนนี้ สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินผลได้เป็นอย่างดี ในการตรวจสอบว่าผู้เรียน

ได้เรียนรู้มโนมติท่ีสอนแล้วมากน้อยเพียงใด ให้ใช้การตรวจสอบระดับความเข้าใจมโนมตินั้นๆของผู้เรียนว่า มี

ความเข้าใจมโนมตินั้นได้อย่างรวดเร็วเพียงใด นอกจากนั้นรูปแบบการสอนนี้ยังช่วยเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

จดจ าความรู้ท่ีเรียนแล้วได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

3).ผลการสอนโดยตรงและโดยอ้อม  

รูปแบบการสอนนี้ ท าให้เกิดผลโดยตรงจากการสอนได้หลายประการขึ้นกับว่า บทเรียนจะเน้นท่ี

ประเด็นใดซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ 

1. ผลโดยตรงได้แก่: 1) การเข้าใจธรรมชาติของมโนมติ, 2) พัฒนายุทธศาสตร์การเกิดมโนมติ, 3) 

การเกิดมโนมติเฉพาะ (ท่ีต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้), 4) ตระหนักในแนวคิดท่ีหลากหลาย 

2.ผลโดยอ้อมได้แก่: 1) มีเหตุผลเชิงอุปมาน, 2) ผู้เรียนควรมคีวามอดทนต่อความก ากวม. 3) ไวต่อ

ความมีเหตุผลในการสื่อสาร 
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ตัวอย่างแผนการสอน Concept Attainment Model 

เรื่อง การประคบร้อน และการประคบเย็น  นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี3  เวลา 1 ชั่วโมง 

 

เม่ือร่างกายได้รับบาดเจ็บ เนื้อเยื่อฉีกขาดจะเกิดเลือดไหลออกจากเส้นเลือดฝอย ร่างกายจะเกิด

กระบวนการซ่อมแซมตามมา การปฐมพยาบาลท่ีเหมาะสมจะมีส่วนป้องกันบาดเจ็บเพิ่มเติมของเนื้อเยื่อ ท าให้

เร่งกระบวนการซ่อมแซมของร่างกาย การประคบเย็นเป็นวิธีการหนึ่งท่ีมักนิยมใช้ปฐมพยาบาลเม่ือเกิดการ

บาดเจ็บของเนื้อเยื่อ 
 

1.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หลังจบการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

อธิบายหลักการเลือกใช้การประคบร้อนและประคบเย็น เพื่อการรักษาได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80 

2.เนื้อหาที่สอน 

การประคบเย็น เช่น การใช้น้ าแข็ง เหมาะส าหรับประคบ ข้อต่อ , เนื้อเยื่อท่ีได้รับบาดเจ็บในระยะ

เฉียบพลัน (ภายใน 24 ชั่วโมง) ส่วนการประคบร้อน เช่น การใช้กระเป๋าน้ าร้อนประคบ เหมาะส าหรับประคบ

ข้อต่อ, เนื้อเยื่อท่ีได้รับบาดเจ็บในระยะไม่เฉียบพลัน (นานกว่า 48 ชั่วโมง) 

3.สื่อการเรียนการสอน 

รูปภาพ/เหตุการณ์บาดเจ็บ และการประคบร้อน และประคบเย็น ในเหตุการณ์การบาดเจ็บต่างๆ 

4.กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่1 น าเข้าสู่บทเรียน 

ผู้สอนทักทายผู้เรียน 

ผู้สอนท าการสอนโดย น าเข้าสู่บทเรียน และทบทวนเรื่องการบาดเจ็บของข้อต่อ และเนื้อเยื่อชนิด

ต่างๆ ท าให้เกิดภาวะของการบวม บอบช้ า ปวด ของข้อต่อและเนื้อเยื่อ ซึ่งสามารถใช้การประคบร้อน และเย็น

เพื่อการบ าบัดรักษาได้ 

 

ขั้นที่ 2 สอนโดยใช้ Concept Attainment Model 

กิจกรรมที่ 1. การเสนอข้อมูล และระบุมโนมติ (Presentation data and identification of content) 

1.ผู้สอนชี้แจงว่าสอนอะไรในชั่วโมงนี้ เช่น วันนี้ผู้สอนจะสอนเรื่องดูแล การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ แต่ยัง

ไม่บอกว่าจะท าอย่างไร และด้วยวิธีไหน โดยบอกแต่เพียงว่าให้พิจารณาภาพ Slides ท่ีผู้สอนฉายให้ดูต่อไปนี้ 

2. ผู้สอนฉาย Slides เหตุการณ์ การใช้การประคบร้อน และการประคบเย็น ต่อการบาดเจ็บกรณีต่างๆ 

พร้อมท้ังระบุ วิธีการใช้การประคบร้อนและประคบเย็นนั้น ถูก หรือผิด โดยไม่ให้เหตุผล หรือข้อมูลใดๆเลย 

สุพรใช้น้ าแข็งประคบข้อเท้าทันทีหลังจากหกล้มข้อเท้าพลิก            ถูกต้อง 

สุนัยใช้น้ าแข็งประคบทันที หลังจากสวนแข้งกับเพื่อน                      ถูกต้อง 

อิงออนใช้น้ าแข็งประคบศีรษะทันทีหลังจากวิ่งชนประตูจนหัวโน      ถูกต้อง 

ธวัธใช้น้ าแข็งประคบนิ้วทันทีหลังจากประตูหนีบ              ถูกต้อง 

อุดรใช้กระเป๋าน้ าร้อนประคบข้อเท้าอีกหลังจากหกล้มวันก่อน           ถูกต้อง 

สุจิตใช้กระเป๋าน้ าร้อนประคบบริเวณแก้มหลังจากถอนฟัน        ผิด 

สุดาใช้กระเป๋าน้ าร้อนประคบให้ลูกทันที ที่หกล้มจนหัวโน    ผิด 

ดนัยใช้น้ าแข็งประคบบริเวณหลังอีก หลังจากยกของเม่ือสัปดาห์ก่อน    ผิด 

วินัยใช้น้ าแข็งประคบข้อเข่า ที่หกล้มเม่ือสองวันท่ีแล้ว       ผิด 
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เดือนใช้น้ าแข็งประคบหลังบ่อยๆที่มีการปวดเมื่อย           ผิด 

 

3.ให้ผู้เรียนแต่ละคนพิจารณาภาพ Slides อย่างช้าๆ โดยบอกให้ผู้เรียนแต่ละคน คิดค าตอบในใจว่า 

ถูก หรือผิด โดยไม่อนุญาตให้ถามหรือปรึกษากัน 

 

กิจกรรมที่2. การทดสอบการเกิดมโนมติ (Testing attainment of the concept) 

4. ผู้สอนให้ตัวอย่างเพิ่มเติม แล้วสุ่มถามผู้เรียนให้ตอบทีละคน ท้ังเก่งและอ่อน โดยท่ีผู้สอนจะยังไม่

เฉลย ถ้าผู้เรียนตอบถูก น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้เริ่มข้อ 2 ใหม่ (เนื่องจากยังไม่สามารถเรียนรู้มโนมติ) 

5. หากผู้เรียนตอบถูกเกินเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ให้ผู้เรียนบอกคุณสมบัติเฉพาะของตัวอย่างท่ี  ถูก ว่าคืออะไร  

และสรุปนิยาม ของตัวอย่างท่ี ถูก (ผู้เรียนเข้าใจมโนมติท่ีผู้สอนต้องการ) 
6. ผู้สอนให้ผู้เรียนลองยกตัวอย่างท่ีถูก ด้วยตนเอง โดยไม่ให้ซ้ ากับตัวอย่างท่ีผู้สอนให้ 

 

กิจกรรมที่ 3. การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การคิด (Analysis of thinking strategies) 

7. ผู้สอนให้ผู้เรียนลองอธิบายวิธีการได้มาซึ่งค าตอบว่า ผู้เรียนแต่ละคนทราบค าตอบได้อย่างไร 

ค าตอบมีก่ีค าตอบ ผู้เรียนต้องดูก่ีตัวอย่าง จึงม่ันใจว่าค าตอบนั้นถูก 

8. ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบาย ประโยชน์ของการตั้งสมมติฐาน 

9. ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันบอกสมมติฐานท่ีผู้เรียนตั้งขึ้น เพื่อใช้ในการตอบค าถามครั้งนี้ 

 

ขั้นที่3. ขั้นสรุป 

ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุป มโนมติท่ีผู้สอนสอนในชั่วโมงนี้ท้ังหมด 

 

ขั้นที่4. การวัดผล 
ให้ผู้เรียนลองท าแบบฝึกหัด หรือทดสอบความเข้าใจ ด้วยการเขียนเหตุการณ์การบาดเจ็บในกรณี

ต่างๆ จ านวน 10 ข้อ ใน 10 นาท ี

 

5. การประเมินผล 

พิจารณาจากความสนใจ 1) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ 2)แบบฝึกหัดท่ีให้ 
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3.รูปแบบการสอน Concept Development Model 
1.หลักการ/แนวคิด 

เป็นรูปแบบการสอนหนึ่งในกลุ่ม The information processing family มุ่งฝึกให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ

ทางด้านการสร้างความคิด โดยผู้เรียนจะเป็นผู้พัฒนาความรู้ใหม่จากประสบการณ์ และความรู้เดิม การสอน

แบบ The Concept Development Model โดยมีหลักการซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1)List as many items 

ในชั่วโมงการเรียนการสอนผู้สอนจะเริ่มต้นให้ผู้เรียนบอกสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีจะสอน ตัวอย่างเช่น 

“ไหนผู้เรียนอะไรท่ีเก่ียวข้องกับฟิสิกส์ จงบอกมาให้หมด” เพื่อเป็นการ ก) ทดสอบความรู้พื้นฐานว่าเพียงพอ

จะเชื่อมโยงกับเรื่องใหม่ท่ีจะเรียนหรือไม่, ข) เร้าความสนใจผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้, ค)เพื่อเป็น

ข้อมูลพื้นฐานท่ีจะเรียนเรื่องอ่ืนต่อไป  ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนในการตอบค าถาม และ

ผู้สอนควรเขียนค าตอบทุกค าตอบของผู้เรียนท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีถาม บนกระดาน โดยไม่มีการวิจารณ์ค าตอบ

ของผู้เรียน 

2)Group the items 

หลังจากผู้เรียนได้ช่วยกันบอกสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องท่ีจะเรียนมากพอ โดยผู้สอนประเมินว่าเพียง

พอท่ีจะจัดกลุ่มท่ีมีความเหมือนและแตกต่างได้แล้ว  ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันจัดกลุ่มสิ่งท่ี ผู้เรียน

ช่วยกันบอกบนกระดาน กระตุ้นให้ผู้เรียนจัดกลุ่มให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  โดยผู้สอนไม่ควรวิจารณ์สิ่งท่ี

ผู้เรียนช่วยกันท า 

3)Label the items by defining the reason for grouping. 

ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนช่วยกันพิจารณากลุ่มของเนื้อหาท่ีได้ช่วยกันจัดในข้อท่ี 2 ว่ามีความสัมพันธ์กัน

อย่างไร โดยพิจารณาถึงความเหมือน ความสัมพันธ์ เหตุผล ฯลฯ  และบอกหลักการหรือเหตุผลในการพิจารณา

การจัดเข้ากลุ่ม 

4) Regroup or subsume individual items or whole groups under other groups. 

ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนลองพิจารณากลุ่มท่ีจัดไว้ในข้อท่ี 3 ใหม่ ว่าควรจะดัดแปลงแก้ไขหรือไม่ ลอง

มองในแง่มุมใหม่, ผู้สอนอาจช่วยชี้แนะให้ผู้เรียนลองพิจารณาข้อมูลใหม่ ในแง่ต่างๆ เช่น: ก)ความเหมือน, ข)

ความแตกต่าง, ค)เพิ่มหรือตัดแต่งค าหรือข้อมูล ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มกับข้อมูลใหม่ (ให้

ใกล้เคียงกับเนื้อหาที่ผู้สอนเตรียมมาสอน) 

5)Synthesize the information by summarizing the data and firming generalizations. 

ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปความเข้าใจ ในข้อมูลท่ีช่วยกันท าและที่มีอยู่ในขณะนั้นในแง่มมุและ

ประเด็นต่างๆ 

6) Evaluate students’ progress by assessing their ability to generate a wide variety of items  and to 

group those items flexibly. 

การประเมินผลจะพิจารณาจากความก้าวหน้าของความสามารถในการพัฒนาขบวนการคิดแก้ปัญหา , 

พิจารณาแนวคิดของผู้เรียนว่าคิดได้กว้าง คิดยืดหยุ่น คิดหลากหลาย ซึ่งผู้สอนอาจใช้วิธีประเมินผลแบบเดี่ยว

หรือกลุ่มก็ได ้
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ตัวอย่างแผนการสอน Concept Development Model 

เรื่อง ประเภทของโรคและแผนกท่ีให้การรักษา นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี 2  เวลา 1 ชั่วโมง 

 

ร่างกายของมนุษย์มีการท างานท่ีซับซ้อนอย่างเป็นระบบ เม่ือเกิดภาวะผิดปกติของร่างกาย จึงมัก

วิเคราะห์แยกแยะก่อนว่า ความผิดปกตินั้นเกิดจากระบบใดก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์ในรายละเอียดของระบบ

ย่อยต่อไป ดังนั้นการสามารถแยกประเภทของกลุ่มอาการของความผิดปกติ เพื่อการวินิจฉัยโรคจึงมีความส าคัญ

ต่อการวางแผน และให้การรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
หลังจากจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแยกประเภทของโรค และประเภทของความเจ็บป่วยได้ 

2. จัดกลุ่มประเภทของความเจ็บป่วยหรือโรคได้ 

3. สามารถแนะน าผู้ป่วยไปรักษาโรคท่ีแผนกต่างๆได้ 

4. ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องอย่างน้อย 8 ข้อใน 10 ข้อ 

2.สื่อการเรียนการสอน 

1 กระดานด า 

2. ชอล์ก 

3. บัตรค า 

3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

1 ขั้นน า 

1.ผู้สอนทบทวนความรู้เดิม เรื่องความเจ็บป่วย เป็นเรื่องปกติ ทุกคนต้องเจ็บป่วย หากเจ็บป่วยแล้ว 

หากการรักษาเบ้ืองต้นแล้วอาการไม่ทุเลาควรไปพบแพทย์ 

2. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียน 

2.ขั้นสอน 

ขั้น/กิจกรรมที่ 1 List as many as possible 

ผู้สอนให้ผู้เรียนบอกชื่อลักษณะของความเจ็บป่วย ท่ีผู้เรียนรู้จัก หรือเคยประสบมา โดยอาจบอกใน

ลักษณะชื่อโรค, อาการแสดง หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แล้วผู้สอนจะเขียนขึ้นบนกระดานด า โดยไม่มีการวิจารณ์สิ่ง

ท่ีผู้เรียนบอก 

 

ขั้น/กิจกรรมที่ 2 Group the items 

1. ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 8 คน 

2. ผู้สอนบอกให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกัน จัดประเภทของโรค และอาการแสดงต่างๆท่ีผู้เรียนได้

เสนอไว้บนกระดานด า โดยใช้เหตุผลของผู้เรียนเอง เช่น 

   -กลุ่มโรคท่ีมีอาการ ปวดท้อง ปวดศีรษะ ท้องเสีย 

   -กลุ่มท่ีมีอาการ ปวดหลัง ปวดเข่า  

   -กลุ่มท่ีมีอาการ ปวดประจ าเดือน  โรคทางด้านสตรีต่างๆ เป็นต้น 

ขั้น/กิจกรรมที่ 3 Label the items by define the reasons for grouping 

-ผู้สอนใหผู้้เรียนแต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของอาการแสดงหรือโรคท่ีผู้เรียน ได้ช่วยกันแบ่งไว้ พร้องท้ังให้

เหตุผลในการแบ่ง เช่น 
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กระดูกหัก   ข้อเคล็ด ข้อบวม   ชื่อกลุ่ม  โรคทางกระดูก และข้อ 

ท้องเสีย  ท้องเดิน อาหารไม่ย่อย   ชื่อกลุ่ม  โรคทางเดินอาหาร 

ปวดข้อ ปวดหลัง ปวดประจ าเดือน  ปวดหัว  ชื่อกลุ่ม  โรคท่ีมีอาการปวด 

 

ขั้น/กิจกรรมที่ 4 Regroup or subsume individual items or whole group under other group 

ผู้สอนใหผู้้เรียนพิจารณาจัดกลุ่มของโรคต่างๆใหม่ โดยการใช้เหตุผลต่างๆ ในแง่มุมต่างๆ โดยในขั้น

นี้ผู้สอนอนุญาติให้ผู้เรียนเพิ่มเติมรายชื่อโรค หรืออาการ หรือตัดรายการท่ีไม่เข้าพวกออกได้ โดยผู้สอนเป็นผู้

สังเกตการจัดกลุ่มท่ีผู้เรียนเสนอเพิ่มในแต่ละกลุ่ม เช่น 

ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง กระดูกหัก     ชื่อกลุ่ม   โรคทางกระดูกและข้อ 

ท้องเดิน ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย จุกเสียด         ชื่อกลุ่ม    โรคทางเดินอาหาร 

ปวดท้องระดู  ประจ าเดือนผิดปกติ                ชื่อกลุ่ม    โรคเก่ียวกับสตรี 

 

ขั้น/กจิกรรมที่ 5 Synthesize 

ผู้สอนใหผู้้เรียนพิจารณากลุ่มของโรคท่ีจัดไว้ แล้วสรุปเพื่อสามารถอ้างอิงถึงตัวอย่างใหม่ได้ เช่น 

ข้อเท้าแพลง หกล้มแขนหัก             อยู่ในกลุ่ม    โรคกระดูกและข้อ 

 

ขั้น/กิจกรรมที่ 6 Evaluation 

ผู้สอนประเมินความสามารถในกระบวนการจัดกลุ่ม และการจ าแนกของผู้เรียน 

3.ขั้นสรุป 

ใหผู้้เรียนลองร่วมกันสรุปทักษะกระบวนการท่ีได้ในชั่วโมงนี้ท้ังหมด 

4. ขั้นวัดผล 

โดยการให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 
5. การประเมินผล 

1.ความสนใจและการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

2.คะแนนจากแบบฝึกหัด 
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4.รูปแบบการสอนความคิดสร้างสรรค์  Synectics Model 

1.หลักการ/แนวคิด 

รูปแบบการสอนแบบ Synectic นี้ มุ่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แก่ผู้เรียน ซึ่ง William 

Gordon และคณะ (1961) เป็นผู้พัฒนาขึ้นโดยในตอนแรก Gordon ใช้ synectics เพื่อพัฒนา กลุ่มสร้างสรรค์ 

(creative group) ของธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งบุคลากรเหล่านี้คอยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์เรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ต่อมาได้น ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง Gordon ได้เสนอ assumption ไว้ 4 ประการคือ 1) 

ความคิดสร้างสรรค์มีความส าคัญมากในกิจกรรมท้ังหลายในชีวิตประจ าวัน, 2)กระบวนการความคิดสร้างสรรค์

ไม่ใช่เป็นสิ่งลี้ลับ สามารถอธิบายได้ ฝึกฝนได้, 3)ความคิดสร้างสรรค์ท่ีเกิดขั้นในทุกสาขา จะมีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน 4) แนวคิดสร้างสรรค์ของบุคคล หรือของกลุ่มบุคคลจะมีลักษณะคล้ายกันมาก 

กระบวนการเฉพาะของ Synectics พัฒนาจากแนวคิดของ นักจิตวิทยากลุ่มสร้างสรรค์ (psychology 

of creative) มี 3 ประการดังนี้ 1) ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากการฝึกฝน จนกระทั่งอยู่ภายใต้จิตส านึก สามารถ

ดึงออกมาใช้ได้ตลอดเวลา, 2) องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ส าคัญกว่า องค์ประกอบด้านสติปัญญา, 3) ความ

เข้าใจในบทบาทขององค์ประกอบทางอารมณ์ อิสระ และความไร้เหตุผล เป็นสิ่งส าคัญ 

 

2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบการสอนนี้ ใช้กิจกรรม metaphoric activity ท่ีอาศัย การเปรียบเทียบ 3 แบบคือ 1) การ

เปรียบเทียบตรง (direct analogy), 2) การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเป็นสิ่งอ่ืน (personal analogy) โดย

ต้องการเน้นท่ีให้ผู้เปรียบเทียบลืมตัวไปชั่วขณะ Gordon ได้จ าแนกระดับการมีความรู้สึกรับรู้ในสิ่งท่ีสมมติมาก

น้อยแค่ไหน เป็น 4 ระดับคือ (1)ระดับบรรยายข้อเท็จจริง (ท่ีทุกคนทราบ), (2) ระดับระบุอารมณ์ของสิ่งท่ี

สมมต,ิ (3)ระบุอารมณ์ ความรู้สึกรับรูข้องสิ่งมีชีวิตอ่ืนได้, (4)ระดับระบุอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆได้

อย่างลึกซึ้ง 3)การเปรียบเทียบโดยใช้ค าคู่ขัดแย้ง  โดยผู้สอนเป็นผู้ก าหนดขั้นตอนด าเนินกิจกรรม และคอย

ชี้แนะการใช้วิธีคิดต่างๆ ผู้เรียนมีอิสระในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น ในขณะปฏิบัติกิจกรรม เน้นความ

ร่วมมือ การสร้างจิตนาการ และความสมดุลของการใช้อารมณ์ และเหตุผล ซึ่งจะส าคัญในการสร้างสรรค์วิธี

แก้ปัญหา กิจกรรมนี้ก่อให้เกิดแรงเสริมภายใน ซึ่งเกิดจากความพอใจ และความสนุกสนานขณะปฏิบัติกิจกรรม 

ดังนั้นผู้สอนต้องใช้ความไร้เหตุผล ในการช่วยให้ก าลังใจผู้เรียน ท่ียังไม่พยายามใช้จิตนาการ สัญลักษณ์ ความ

ไม่ตรงประเด็นเพื่อหลีกเลี่ยงแนวคิดเดิมๆ ไปสู่ช่องทางใหม่ การยอมรับของผู้สอนในสิ่งผิดปกติ หรือเรื่อง

ประหลาด เป็นสิ่งท่ีส าคัญ ผู้สอนต้องยอมรับการตอบสนองของผู้เรียนทุกคน  อย่างไรก็ตามการสอนท่ีเป็น

ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ควรมีห้องปฏิบัติ ท่ีผู้เรียนจะสร้างรูปแบบ หรือมีเครื่องมือท่ีช่วยให้เห็นปัญหาเป็น

รูปธรรมขึ้น เพื่อน าไปสู่การประดิษฐ์ต่างๆ ควรสร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีเอ้ือต่อความคิดสร้างสรรค์ และ

ควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการช่วยกันท ากิจกรรม synectics 

รูปแบบการสอนแบบ Synectics สามารถผสมผสานได้ง่ายกับรูปแบบการสอนแบบอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วย

ขยายมโนมติท่ีผู้เรียนเรียนรู้ เช่น ใน information processing family ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา

ยิ่งขึ้น ส่วนใน personal family จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหา และเปิดเผยความรู้สึกชัดเจนขึ้น ผลระยะสั้น

ของ synectics คือ ช่วยขยายมุมมองของแนวคิด และปัญหา แต่ถ้าผู้เรียนใช้กระบวนการนี้อยู่เสมอ ก็จะเรียนรู้ 

และมีทักษะในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ดีข้ึน และเพิ่มศักยภาพในการคิด เปรียบเทียบ (สร้างสรรค์ขึ้นเรื่อยๆ 

ผลท่ีเกิดขึ้นโดยตรง ได้แก่ 1) เพิ่มสมรรถวิสัยของความคิดสร้างสรรค์ ผลทางอ้อมได้แก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิใน

ขอบเขตของสาขาวิชา, 2)การรวมกลุ่มและเกิดผลผลิตท่ีแปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
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ตัวอย่างแผนการสอน Synectic Model  

วิชาภาษาไทยเรื่อง การฝึกเรียงความอย่างสร้างสรรค์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เวลา 1 ชั่วโมง 

 

การเรียงความเป็นการฝึกการเล่าเรื่องในความคิด ความรู้สึก ออกมาเป็นตัวอักษร ในลักษณะการร้อย

เรียงถ้อยความ บทความท่ีดีควรจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก ความคิด จินตนาการ ของผู้เขียนในเรื่องหรือ

ประเด็นนั้น การฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อการเขียน

เรียงความ 

 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากจบการเรียนการสอนนี้แล้วผู้เรียน 

1.อธิบายวิธีการสร้างค าท่ีมีความหมายใหม่ 

2.เรียงความท่ีมีความแปลกใหม่ 

2.สื่อการเรียนการสอน 

กระดานด า 

3.กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 1  
ผู้สอนใหผู้้เรียนเขียนเรียงความสั้นๆ เรื่อง “บ้านของฉัน” ให้เวลา ประมาณ 5 นาที เสร็จแล้วให้เก็บ 

 

ขั้นที่ 2 
ผู้สอนยกค ามา 3 คู่ ให้ผู้เรียนคิดค ามาเปรียบเทียบว่าค าท่ีผู้สอนยกมามีลักษณะอะไรท่ีเหมือนกัน 

 
ผู้สอน ผู้เรียน 

บ้าน – ทหาร เข้มแข็ง อบอุ่น แข็งแรง ม่ันใจ ภูมิใจ มั่นคง สะอาด น่าอยู่ พึงพาอาศัย 

บ้าน – ผ้าไหม สูงส่ง สวย สะอาด เบา นุ่มนวล เย็นตา เรียบร้อย มีราคา น่ามอง 

ผ้าไหม - ชายทะเล สวย เย็น สบาย สงบ ราบเรียบ น่ามอง สดชื่น ร้อน เงียบเหงา 

 

ขั้นที่ 3 

ใหผู้้เรียนสมมติว่าตนเป็นสิ่งเหล่านี้ แล้วจะรู้สึกอย่างไร  

ผู้สอน ผู้เรียน 

ถ้าผู้เรียนเป็นตัวไหม กลัว ดิ้นรน หย่ิงผยอง สงบ ร้อนเกลียด เบ่ือ สบาย 

ถ้ามีคนมาจับตัวหนอน กลัว หวาดหวั่น หวั่นเกรง ร้อน อยากหนี 

จับไปต้มน้ าร้อน ร้อน ทุรนทุราย โศกเศร้า 

ถ้าผู้เรียนเป็นเส้นไหม หย่ิง ผยอง เบา นุ่ม เหนียว เหนื่อย 

 

ขั้นที่ 4  
ใหผู้้เรียนสร้างค าใหม่มีลักษณะ compress conflict จะได้ว่า เหนื่อยอย่าง สนุก กล้าๆ กลัว ร่าเริงอย่าง

โศกเศร้า ตรากตร าอย่างมีสุข ฯลฯ 
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ขั้นที่ 5 

ใหผู้้เรียนเลือกค าท่ีได้จากข้อท่ี 4 โดยวิธียกมือนับคะแนน 

 

ขั้นที่6  

ให้ผู้เรียนน าค าท่ีได้ไปใช้เขียนเรื่อง “บ้านของฉัน” ใหม่อีกครั้ง เสร็จแล้วให้อาสาสมัครออกมาอ่าน

ข้อความท่ีเขียนคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 เปรียบเทียบกัน และให้บอกความรู้สึกท่ีได้จากการเขียนเรื่องใหม่อีกคร้ัง 

 
4.การวัดผล 

การท าแบบฝึกหัดของผู้เรียน 

 

5. การประเมินผล 

1.ความสนใจและการมีส่วนร่วมในกลุ่มของผู้เรียน 

2.คะแนนจากแบบฝึกหัด  
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5.รูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) 

1.หลักการ/แนวคิด 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist theory) หรือสร้างสรรค์นิยมเชื่อว่า ผู้เรียนเรียนรู้โดยการ
สร้างความรู้ด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน โดยอาศัยประสบการณ์เดิม และโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยู่เป็นพื้นฐานซึ่ง 

Underhil (1991 อ้างถึงใน พรหม ผูกดวง, 2542) ได้เสนอว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคอน

สตรัคติวิสซึมนั้น จะต้องท าให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา (cognitive conflict) ซึ่งเกิดจาก การท่ีให้

ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จึงท าให้เกิดการไตร่ตรอง (reflection) 

และน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (constructive restructuring) ท่ีได้รับการตรวจสอบท้ังจากตนเอง

และผู้อ่ืนว่า สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีอยู่ในโครงสร้างนั้น และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างโครงสร้างใหม่

ต่อไป ส่วนการไตร่ตรองเพื่อให้เกิดโครงสร้างใหม่ทางปัญญานั้น Konold (1991 อ้างถึงใน พรหม ผูกดวง, 

2542) ได้เสนอแนะว่า ผู้สอนควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้อภิปรายถึงความเชื่อของตนเก่ียวกับสถานการณ์

นั้นๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินและตรวจสอบความเชื่อของตนเอง ซึ่งการอภิปรายแสดงความคิดเห็นท่ี

แตกต่างกันของผู้เรียน จะน าไปสู่การสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาเพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดข้ึนได้ 

ดังนั้นแนวการจัดการเรียนการสอนตามแนว คอนสตรัคติวิสต์ คือการจัดการเรียนการสอนโดยให้

ผู้เรียนเผชิญกับปัญหาจริงหรือประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณ ไตร่ตรอง กับปัญหา 

พยายามดึงเอาประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่มาประยุกต์ใช้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ลักษณะเด่นของแนว

การสอนดังกล่าว จะสามารถช่วยพัฒนา 1) ทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบท่ีลึกซึ้ง และกระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 2) เกิดองค์ความรู้ใหม่อย่างมีความหมาย ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นเองจาก

ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ผนวกกับประสบการณ์ใหม่ท่ีได้รับ ร่วมกับการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสังคม 3) 

ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เพราะกิจกรรมนั้นมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 4) เกิดทักษะทางสังคม เนื่องจากมี

โอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อ่ืน 5) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามแนวการเรียนรู้ (styles 

of learning) ของตนเอง (ไพจิตร สดวกการ, 2539; วรรณจรีย์ มังสิงห์, 2541; พรหม ผูกดวง, 2542) 

 

2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

Driver & Bell (1986 อ้างถึงใน พิมพันธ์ เดชะคุป, ม.ป.ป.) ได้ก าหนดขั้นตอนของการเรียนการ

สอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ประกอบด้วย 

1. ขั้นน า (orientation): เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการเรียนบทเรียนนั้น 

2. ขั้นล้วงความคิด (elicitation): เป็นขั้นท่ีผู้เรียนแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจเดิมท่ีมีอยู่ 

เก่ียวกับเรื่องท่ีเรียน วิธีการให้ผู้เรียนแสดงออก อาจท าได้โดย การอภิปรายกลุ่ม การให้ผู้เรียนออกแบบ

โปสเตอร์ หรือการให้ผู้เรียนเขียนเพื่อแสดงความรู้ความเข้าใจท่ีตนมีอยู่ ขั้นนี้ท าให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 

(cognitive conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุล (unequilibrium) 

3. ขั้นปรับเปลี่ยนแนวความคิด (restructuring of ideas): นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของบทเรียนแบบ 

constructivist ขั้นนี้ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

1)การท าความกระจ่างและแลกเปลี่ยนความคิด (clarification and exchange of ideas) ผู้เรียนจะ

เข้าใจได้ดีขึ้น เม่ือได้พิจารณาความแตกต่างและความข้ดแย้งระหว่างความคิดของตนเองกับของคนอื่น 

2)การสร้างความคิดใหม่ (construction of new ideas) จากการอภิปรายและการสาธิต ผู้เรียนจะ

เห็นแนวทาง รูปแบบ วิธีการ ที่หลากหลายในการตีความปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์แล้วก าหนดความคิดใหม่ 
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3)การประเมินความคิดใหม่ (evaluation of the new ideas) โดยการทดลองหรือการคิดอย่างลึกซึ้ง 

ผู้เรียนควรหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการหาทดสอบ alternative ideas ในขั้นตอนนี้ ผู้เรียนอาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจ 

ความคิด ความเข้าใจที่เคยมีอยู่ เนื่องจากหลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหม่มากกว่า 

4. ขั้นน าความคิดไปใช้ (application of ideas) เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนมีโอกาสใช้แนวคิด หรือความรู้

ความเข้าใจที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ ในสถานการณ์ต่างๆทั้งท่ีคุ้นเคยและไม่คุ้นเคย 

5. ขั้นทบทวน (review) เป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ทบทวนว่า ความคิดความเข้าใจของตนเอง

นั้น ได้เปลี่ยนไป โดยการเปรียบเทียบความคิด เม่ือเริ่มต้นบทเรียนกับความคิดของตนเม่ือสิ้นสุดบทเรียน 

ความรู้ท่ีผู้เรียนสร้างด้วยตนเองนั้น จะท าให้เกิดโครงสร้างทางปัญญา (cognitive structure) คือกรอบของ

ความหมาย หรือแบบแผนท่ีบุคคลสร้างขึ้น ใช้เป็นเคร่ืองมือในการตีความหมาย ให้เหตุผล แก้ปัญหา ตลอดจน

ใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ต่อไป อย่างไม่รู้จบสิ้น 

 

 
  



183 

 

เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

ตัวอย่างแผนการสอน Conceptual Change Model 

เรื่อง การประคบร้อน และการประคบเย็น  นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี2  เวลา 1 ชั่วโมง 

 
การปฐมพยาบาลในกรณีของการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อและข้อ ยังมีผู้เข้าใจคาดเคลื่อนระหว่างการใช้วิธี

ประคบร้อนและประคบเย็นเสมอ ผลดังกล่าวส่งผลต่อการพื้นตัวของอาการบาดเจ็บนั้น วิธีท่ีถูกต้องนั้น หากเกิด

การบาดเจ็บของข้อต่อและเนื้อเยื่อควรให้การประคบเย็นทันที เป็นระยะๆ ตลอด 24 ชั่วโมงแรก หลังบาดเจ็บ 
เพื่อลดปวด ลดบวมและป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเติม ส่วนการประคบร้อนมักใช้เพื่อเสริมกระบวนการซ่อมแซม

ของเนื้อเยื่อมักใช้หลังการบาดเจ็บ 48 ชัว่โมงไปแล้ว 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายของการบาดเจ็บชนิด ข้อแพลง แผลฟกช้ า บาดแผล ได้อย่างถูกต้อง 

3. อธิบายวิธีการดูแลเบ้ืองต้น ของการบาดเจ็บชนิด ข้อแพลง แผลฟกช้ า บาดแผล ได้อย่างถูกต้อง 

4. สามารถท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80 

 

2. เนื้อหา 

1.ข้อแพลง คือ อาการท่ีเนื้อเยื่อ เอ็นยึดข้อ กล้ามเนื้อรอบข้อต่อ เกิดการบาดเจ็บ ฉีกขาด เนื่องจาก

ถูกกระแทก จากแรงกระท าภายนอก พบว่ามักจะบวมทันทีท่ีบาดเจ็บเนื่องจากมีเลือดออกบริเวณดังกล่าว ดังนั้น

ผู้ป่วยท่ีอยู่ในภาวะดังกล่าวจะมักมีอาการปวด บวม และไม่สามารถเคล่ือนไหวข้อต่อนั้นได้เนื่องจากปวดมาก 

2.แผลฟกช้ า คือการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อท่ัวไปใต้ผิวหนัง โดยท่ีผิวหนังไม่เปิดหรือฉีกขาด เนื่องจาก

ถูกกระแทก จากแรงกระท าภายนอก จนท าให้เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวเกิดการบาดเจ็บ มีเลือดออก บวม หาก

เกิดใกล้ผิวหนังจะเห็นเป็นสีแดงคล้ า, ห้อเลือด  มีอาการปวด แต่มักไม่รุนแรงเท่า ข้อแพลง 

3.บาดแผล คือการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ โดยผิวหนังเกิดการฉีกขาด มักเกิดจากถูกของมีคมกระแทก

จากภายนอก มักมีอาการเลือดออกให้เห็น มีอาการเจ็บปวด บวม หากมีการเสียเลือดมากจะอ่อนเพลีย 

4.หลักการดูแลรักษาเบ้ืองต้น 

1).ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีบาดเจ็บ โดยเฉพาะบริเวณท่ีเป็นบาดแผล และรีบห้ามเลือด 

2). ประคบด้วยความเย็นทันที อาจใช้น้ าแข็ง สเปรย์ หรือแผ่นประคบเย็น ฯลฯ  เป็นช่วงๆ 

ตลอด 24 ชั่วโมงแรก ของการบาดเจ็บ 

3). ยกอวัยวะส่วนท่ีได้รับบาดเจ็บนั้นให้สูงเหนือหัวใจ จนอาการดีขึ้น 

4). พักการใช้งาน 

5). ไม่ควรบีบนวด 

5. ความรู้พื้นฐานท่ีต้องเรียนมาก่อน 1)กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 2)ผลของความร้อนและ

ความเย็นที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาของร่างกาย 

3. สื่อการสอน 

1)slides ภาพ หรือวิดีทัศน์แสดงผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บชนิดต่างๆ ซึ่งแสดงลักษณะแผล หรือบริเวณท่ี

บาดเจ็บอย่างชัดเจน 

2)บัตรค าถามชุดท่ี 1 

3)บัตรค าถามชุดท่ี 2 

4)บัตรค าถามชุดท่ี 3 
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4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ขั้นน า 

1.ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยสอบถามประสบการณ์ท่ีเคยบาดเจ็บของผู้เรียน แต่ละคน และวิธีการดูแลรักษา 

2. ผู้สอนได้ฉาย Slides แสดงการบาดเจ็บชนิดต่างๆ ให้ผู้เรียนดู โดยให้ผู้เรียนเปรียบเทียบลักษณะ

การบาดเจ็บแต่ละชนิด และให้ผู้เรียนช่วยกันอภิปรายเก่ียวกับการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ในแง่มุม ชนิดและ

ลักษณะของการบาดเจ็บและวิธีการดูแลรักษาเบ้ืองต้น 

3. ผู้สอนบอกวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนในบทเรียนนี้ 

4. ให้ผู้เรียนตอบค าถามในบัตรค าถามชุดท่ี 1 ซึ่งได้จากการทดสอบ Preconceptions เพื่อเป็นการ

วิเคราะห์ Preconceptions ของผู้เรียน 

5. ผลการทดสอบ Preconceptions ปรากฏว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ มีมโนมติเก่ียวกับการดูแลผู้ท่ีได้รับ

บาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ผิดไป ส่วนใหญ่จะตอบว่า ให้ประคบด้วยน้ าอุ่น และช่วยนวดบริเวณดังกล่าว เป็นต้น 

 

2. ขั้นสอน 

1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ4 คน ให้ช่วยกันอภิปรายค าตอบของค าถามชุดท่ี 1 

ภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดความไม่พอใจกับมโนมติท่ีมีอยู่  (Dissatisfaction) 

2. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ค าตอบของค าถามชุดท่ี 1 พร้อมกับอธิบายมโนมติเพิ่มเติม เป็น

การเสนอมโนมติใหม ่

3. ผู้สอนน าการอภิปราย โดยใช้ค าถาม เพื่อให้เกิดมโนมติใหม่ เข้าใจง่าย (intelligible) ดังต่อไปนี้ 

1) เม่ือเนื้อเยื่อในร่างกายได้รับบาดเจ็บ จะเกิดการฉีกขาดของเส้นเลือดฝอย ท าให้บวม และเจ็บปวด 

2) หากบริเวณท่ีบาดเจ็บท าให้ผิวหนังฉีกขาด ก็จะเป็นแผล และเลือดออด 

3) หากบริเวณท่ีบาดเจ็บไม่มีการฉีกขาดของผิวหนังก็จะเห็นเป็นฟกช้ า มีเลือดออกใต้ผิวหนัง 
4) ความร้อนท าให้สสารขยายตัว ท าให้เส้นเลือดขยายตัว หากใช้ความร้อนในเนื้อเยื่อท่ีได้รับบาดเจ็บ

ทันที  จะท าให้เลือดออกมากขึ้น ยิ่งนวดยิ่งท าให้เนื้อเยื่อบาดเจ็บฟกช้ ามากขึ้น 

5) ความเย็นท าให้สสารหดตัว ท าให้เส้นเลือดหดตัว ท าให้เลือดแข็งตัวท าให้เลือดไม่ออกมากขึ้น เกิดการ

ชาเฉพาะท่ี ลดอาการปวด เป็นต้น 

6) ดังนั้น ควรใช้ความร้อน หรือความเย็นประคบหลังจากเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บทันที 

4. ให้ผู้เรียนตอบค าถามในบัตรค าชุดท่ี 2 เก่ียวกับคนเดินชนประตูกระจกจนหัวโนบวมมาก เพื่อมโน

มติใหม่ มีความเป็นไปได้  (Plausible) 

 

3. ขั้นสรุป 

1.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนท่ีได้ในชั่วโมงนี้ 

2.ให้ผู้เรียนตอบค าถามในบัตรค าถามชุดท่ี 3 ซึ่งสมมติเหตุการณ์ ผู้เรียนเตะบอล แล้วเกิดการสวน

แข้งกัน ท าให้เกิดการบาดเจ็บจะช่วยเหลืออย่างไร  เพื่อให้มโนมติใหม่มีประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป (Fruitful) 

ในสถานการณ์ใหม่ 

4.ขั้นวัดผล  

ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด 10 ข้อ ในเวลา 10 นาที 

5. การประเมินผล 

1).ความสนใจ การมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม และในห้องเรียน 

2).คะแนนจากแบบฝึกหัด 

3).การเปรียบเทียบค าตอบจากบัตรค า ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2  
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6.การสอนแบบค้นพบ (discovery learning)หรือการสอนแบบสืบเสาะ (inquiry learning)  

 
1.หลักการ/แนวคิด 

วิธีการสอนตามแนวคิดของบรุนเนอร์ ใช้วิธีการสอนแบบค้นพบ (discovery learning) โดยยึด

หลักการสอนดังนี้ 1)ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจภายใน (self motivation) และมีความอยากรู้ อยากเห็น อยาก

ค้นพบสิ่งท่ีอยู่รอบตนเอง 2)โครงสร้างของบทเรียน (structure) ต้องจัดบทเรียนให้เหมาะสมกับวัยผู้เรียน 3)

การจัดล าดับความยากง่าย (sequence) โดยให้ค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 4)แรงเสริมด้วย

ตนเอง (self re-enforcement) ผู้สอนควรให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อให้ทราบว่า ผู้เรียนท าผิดหรือท าถูกต้อง 

เป็นการสร้างแรงเสริมด้วยตนเอง 

 

2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

วิธีการสอนแบบค้นพบ เป็นวิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (child centered) โดยยึดหลักท่ี 

Dewey กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือผู้เรียนลงมือกระท าเอง (learning by doing) ซึ่งประกอบด้วย

ขั้นตอนการสอนตามล าดับขั้นโดยย่อๆ ดังนี้ 1)จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา ท าความเข้าใจปัญหา และมี

ความต้องการจะแก้ไข 2)ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกันระบุปัญหาที่เผชิญให้ชัดเจน 3)กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดตั้ง

สมมุติฐานเพื่อการคาดคะเนค าตอบปัญหา 4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้พิสูจน์

สมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว้ 5) สรุปผลการค้นพบและร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการท่ีได้มาซึ่งค าตอบเหล่านั้น 
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ตัวอย่างแผนการสอน Inquiry Training Model 

เรื่อง อาการปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกปลิ้น นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี3  เวลา 1 ชั่วโมง  

 
1.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือจบการเรียนการสอนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายสาเหตุอาการปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกปลิ้นได้ 

2.อธิบายอาการแสดงของผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกปลิ้นได้ถูกต้อง 

3.ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องอย่างน้อย 8 ข้อใน 10 ข้อ 

2.เนื้อหา 

อาการปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับรากประสาท มักพบมากในผู้ป่วยวัยหนุ่มสาวท่ีมี

ประวัติว่า ไปยกของหนักในท่าก้ม หรือลากของหนักในลักษณะบิดล าตัว (ลากจากซ้ายไปขวา) อาการแสดงท่ี

ส าคัญคือ มีอาการปวดหลังมากจนเดินตัวเอียง หลังแข็งไม่สามารถก้มหรือแอ่นตัวได้  หากไอหรือจามจะมี

อาการเสียวร้าวไปบริเวณก้นและขา ในรายท่ีเป็นมากอาจมีอาการชาหรือ อ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาได้ 

3.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

อุปกรณ ์

1.ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกปลิ้นทับรากประสาท 

2.บัตรกิจกรรม 

1.ขั้นน า 

1.ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยการทบทวนเรื่องการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลัง 

2.ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทราบ 

2.ขัน้สอน 

กิจกรรมท่ี 1 การเผชิญปัญหา (Confrontation with the Problem) 

1.ผู้สอนเสนอปัญหา โดยเล่าประวัติย่อๆ ของผู้ป่วยดังนี้: ผู้ป่วยชายไทยอายุ 20 ปี เป็นนักศึกษาอยู่ท่ี

คณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีท่ี 2 มาหาด้วยอาการปวดหลังมาก เดินตัวเอียง ก่อนมาหาได้ไปรับจ้างท าสวนกับเพื่อน 

อยากให้นักศึกษาลองช่วยกันหาสาเหตุของอาการปวดหลัง พร้อมท้ังแสดงเหตุผลสนับสนุน 

 

กิจกรรมท่ี 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล (Data Gathering Verification) 

2.ผู้สอนให้ผู้เรียนซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย แล้วตั้งค าถามจากสิ่งท่ีผู้เรียนได้ไปสอบถามจาก

ผู้ป่วยและตรวจร่างกายจากผู้ป่วย โดยค าถามของผู้เรียนจะต้องเป็นค าถามท่ีผู้สอนจะตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่ 

เท่านั้น เช่น 1)ตรวจพบว่าผู้ป่วยมีอาการชา และขาข้างซ้ายอ่อนแรงร่วม น่าจะมีสาเหตุจาก รากประสาทบริเวณ

หลังถูกกดทับใช่หรือไม่? 2)ผู้ป่วยเล่าว่าขณะไอหรือจาม หรือขณะเบ่งถ่าย จะมีอาการเสียวร้าวไปตามขา แสดง

ว่ามีการกดของรากประสาทบริเวณหลังใช่หรือไม่? 

 

กิจกรรมท่ี 3 ขั้นรวบรวมข้อมูลและทดลอง  (Data Gathering-Experimentation) 

3.ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาถาม ในสิ่งท่ีนอกเหนือจากการสังเกตเห็น เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อ

การทดสอบ ซึ่งเป็นค าถามท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติ เงื่อนไข หรือความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีสังเกตได้ จะท าให้

ผู้เรียนได้สมมติฐานการทดลอง โดยค าถามของนักศึกษาจะต้องเป็นค าถามท่ีผู้สอนต้องตอบว่าใช่ หรือ ไม่ใช่

เช่นเดิม ตัวอย่างเช่น  1)บริเวณของขาท่ีมีอาการชา เป็นต าแหน่งเดียวกับรากประสาทของหลังท่ีบาดเจ็บมา

เลี้ยงใช่หรือไม่? 2)บริเวณหลังด้านท่ีคดนั้นเป็นด้านเดียวกันกับบริเวณหลังด้านท่ีปวดใช่หรือไม่? 
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4.ผู้สอนสร้างสถานะการณ์ปัญหาต่อโดยการถามนักศึกษาว่า ถ้าผู้ป่วยรายนี้จ าเป็นต้องส่งตรวจพิเศษ

อ่ืนๆ นักศึกษาคิดว่าจะส่งตรวจอะไร? และคิดว่าจะพบความผิดปกติเช่นไร?  จากนั้นนักศึกษาถามค าถามท่ี

แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติเงื่อนไข หรือความสัมพันธ์ โดยจะต้องเป็นค าถามท่ีผู้สอนตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่ เช่น   

หากส่งตรวจ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จะพบมีการตีบของไขสันหลังบริเวณหลังเนื่องจากถูกกดรัดใช่หรือไม่ 

5. ผู้สอนน าอภิปรายถึงค าถามท่ีผู้เรียนถามมาทั้งหมด เพื่อให้ผู้เรียนได้สมมติฐานการตรวจร่างกายใน

ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลัง เนื่องจากหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับรากประสาท (มีอาการปวดหลังมากจนเดินตัว

เอียง หลังแข็งไม่สามารถก้มหรือแอ่นตัวได้  หากไอหรือจามจะมีอาการเสียวร้าวไปบริเวณก้นและขา ในรายท่ี

เป็นมากอาจมีอาการชาหรือ อ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาได้) 

6. ผู้สอนให้นักศึกษาลองซักประวัติตรวจร่างกายผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลัง ในรายใหม่ 

 

กิจกรรมท่ี4 ขั้นรวบรวมข้อมูลและสร้างค าอธิบาย (Organizing, Formulating an Explanation)  

7. เม่ือนักศึกษาท าการตรวจร่างกายผู้ป่วยเสร็จแล้ว ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันอภิปรายผลการซัก

ประวัติและตรวจร่างกาย โดยให้ผู้เรียนตั้งค าถามเพื่อการอภิปรายผลการตรวจท่ีได้ โดยจะเป็นค าถามท่ีผู้สอน

ตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่ เช่น 1)ผู้ป่วยมีประวัติว่ายก หรือลากของหนักใช่หรือไม่ 2)ผู้ป่วยมีประวัติว่าเวลาไอจามมี

อาการเสียวร้าวลงบริเวณขา ใช่หรือไม่ 3)ผู้ป่วยมีอาการหลังแข็งก้มหรือแอ่นหลัง ใช่หรือไม่ 4)ผู้ป่วยมีอาการ

ชาบริเวณขา หรือมีอาการขาอ่อนแรงใช่หรือไม่ 5)หากผู้ป่วยนั่งเดิน ยืนอาการปวดจะมากข้ึน แต่ถ้านอน อาการ

จะดีข้ึนใช่หรือไม่ 

8.ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันรวบรวมค าถามในการอภิปรายผลการทดลองท้ังหมดท่ีผู้สอนตอบว่าใช่ 

เพื่อน าไปสู่การสรุปผลการทดลอง แล้วบันทึกลงในบัตรกิจกรรม ซึ่งการตรวจร่างกายนี้สรุปได้ว่า  ผู้ป่วยท่ีมี

อาการปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกปลิ้นกดทับรากประสาทมักจะ มีอาการปวดหลังมากจนเดินตัวเอียง 

หลังแข็งไม่สามารถก้มหรือแอ่นตัวได้  หากไอหรือจามจะมีอาการเสียวร้าวไปบริเวณก้นและขา ในรายท่ีเป็นมาก

อาจมีอาการชาหรือ อ่อนแรงของกล้ามเนื้อขาได้ 

9. ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติมว่า โดยท่ัวไปหลังจากซักประวัติและตรวจร่างกายแล้ว สงสัยว่าผู้ป่วยน่าจะมี

ปัญหา หมอนรองกระดูกกดทับรากประสาท ควรส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือการตรวจพิเศษอ่ืน เพื่อ

ยืนยันผลตรวจร่างกายอีกคร้ังหนึ่ง 

10. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายอาการปวดหลังเนื่องจากสาเหตุอ่ืน ท่ีมีอาการคล้ายกับอาการ

ปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกกดทับรากประสาท  และวิธีการตรวจแยกโรค และข้อควรระวังจากการตรวจ

ผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกกดทับรากประสาท แล้วน าเสนอในชั้นเรียน 

 

กิจกรรมท่ี 5 ขั้นวิเคราะห์กระบวนการสืบเสาะ (Analysis of the Inquiry Process) 

11. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์กระบวนการสืบเสาะของนักศึกษา โดยบอกให้นักศึกษา

ย้อนกลับไปพิจารณาถึงค าถาม ที่นักศึกษาถามว่าแนวค าถามใดท่ีเป็นแนวค าถามท่ีส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อ

กระบวนการสืบเสาะ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจ และตระหนักถึงกระบวนการะสืบเสาะหาความรู้ว่า การตั้งค าถาม

ควรจะตั้งจากสิ่งท่ีสังเกต ท่ีได้จากการตรวจพบ และความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีสังเกตเห็นท้ังหมดตามล าดับ โดย

นักศึกษาควรจะต้องพยายามปรับปรุงกระบวนการสืบเสาะอย่างเป็นระบบต่อไป 

 

3.ขั้นสรุป 
ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันสรุปบทเรียน เก่ียวกับวิธีการตรวจอกการปวดหลังเนื่องจากหมอนรอง

กระดูกปลิ้นกดทับรากประสาท และอาการแสดงท่ีส าคัญ  เพื่อจะได้น าไปใช้เป็นหลักการตรวจผู้ป่วยท่ีมีอาการ

คล้ายๆกัน ต่อไป 
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4.ขั้นวัดผล 

ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 10 ข้อ ในบัตรค าถาม 

การประเมินผล 

1.ความสนใจการมีส่วนร่วมในห้องเรียน 

2.ความสามารถในการตั้งค าถาม 

3.ความสามารถในการอภิปรายอย่างมีเหตุผล 

4.คะแนนจากแบบฝึกหัด 
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

2. กลุ่มพฤติกรรมนิยม Behaviorism family 
การเรียนรู้ ตามแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมฯ  หมายถึง กระบวนการหรือมวลประสบการณ์ท่ีท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ หรือพฤติกรรมอย่างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจมาจากความจงใจ 

หรือไม่จงใจกต็าม มักพิจารณาถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในความรู้และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเป็นหลักโดย 

 แบ่งพฤติกรรมของมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) พฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อสิ่งเร้า (respondent behavior) 

หมายถึงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยสิ่งเร้า เม่ือมีสิ่งเร้าพฤติกรรมการตอบสนองจะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถสังเกตได้ 

ทฤษฎีท่ีอธิบายการเรียนรู้ประเภทนี้เรียกว่า “ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical 

Conditioning Theory) 2). พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเอง (operant behavior) หมายถึงพฤติกรรมท่ีบุคคลหรือสัตว์

แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาโดยปราศจากสิ่งเร้าท่ีแน่นอนและพฤติกรรมนี้มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการ

เรียนรู้ท่ีใช้อธิบาย Operant behavior เรียกว่า Operant Conditioning Theory ดังนั้นกลุ่มพฤติกรรมนิยมจึงมี

แนวคิดมุ่งพัฒนาความสามารถของผู้เรียน ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จากง่ายไปยากที

ละขั้น เน้นพฤติกรรมท่ีสังเกตและประเมินได้ ในสภาวะการท่ีเหมาะสม หลักการสอนและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้มักร่วมกับการให้แรงเสริม (reinforcement) การสะท้อนผลการเรียนรู้ (feedback) และการฝึกฝนอย่าง

เป็นขั้นตอน โดยค านึงถึงความแตกต่าง การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกัน  (Joyce, Weil, 

and  Showers, 1992: 294)  

 

1.รูปแบบการสอน Direct Instruction Model 

1.หลักการ/แนวคิด 

รูปแบบการสอน Direct Instruction มีแนวคิดและหลักการจากการทดลองของนักจิตวิทยากลุ่ม

พฤติกรรมนิยม ท่ีมุ่งเน้นฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์อย่างสมบูรณ์ มีความถูกต้องแม่นย าใน

ระดับสูง การสอนมีลักษณะเป็นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มีการเสริมแรง การให้ข้อมูล

ย้อนกลับ และการประเมินความส าเร็จอย่างสม่ าเสมอ นักวิจัยกลุ่มนี้ยังเชื่อว่าการฝึกปฏิบัติท่ีมีขั้นตอน ท่ีผ่าน
การวางแผนท่ีดี โดยเฉพาะมีการกระจายกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นตอนย่อยๆ มีการให้แรงเสริมแก่ผู้เรียน

ในแต่ละขั้นของกระบวนการ และผู้สอนมีการตั้งเงื่อนไขให้เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดขึ้นซ้ าๆ จะก่อให้เกิด

การเรียนรู้อย่างได้ผล จะสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ มักนิยมใช้รูปแบบการสอนนี้ควบคู่

กับรูปแบบการสอนอ่ืนๆ 

 

2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

Gutter (1995) ก าหนดรูปแบบและหลักการสอน โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่1 ทบทวนเน้ือหาที่ได้เรียนมาแล้ว 
ผู้สอนต้องม่ันใจว่าผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระท่ีเรียนมาแล้วอย่างถ่องแท้ และสามารถโยงให้ผู้เรียน

เห็นความสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระท่ีจะเรียนใหม่ 

ขั้นที่2.แจ้งจุดประสงค์ของบทเรียน 

ผู้สอนควรแจ้งจุดประสงค์ของการสอนตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมง โดยใช้ภาษาที่ผู้เรียนเข้าใจง่าย 

ขั้นที่3. น าเสนอเน้ือหาใหม่ 

เนื้อหาสาระท่ีน าเสนอควรได้รับการจัดระบบ และน าเสนอในลักษณะท่ีน่าสนใจ ผู้สอนควรตรวจสอบ

ด้วยว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นๆ ดี หรือยัง 

ขั้นที่4. ฝึกปฏิบัติโดยมผีู้สอนคอยแก้ไขข้อผิดพลาด 

น าผู้เรียนฝึกปฏิบัติ โดยให้ความม่ันใจว่าผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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ขั้นที่5.มอบหมายให้ผู้เรียนได้ฝึกเองตามล าพัง 

ให้ผู้เรียนฝึกตามล าพัง ผู้สอนเพียงแต่คอยสังเกตว่าผู้เรียนท าผิดพลาดบ้าง หรือไม่ ผู้สอนจะ

มอบหมายการบ้านก็ต่อเม่ือ ผู้สอนรู้สึกม่ันใจแล้วว่าผู้เรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้ว 

ขั้นที่6. ทบทวนเป็นระยะๆ โดยผู้สอนช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดหากจ าเป็น 

ผู้สอนควรตรวจสอบการบ้าน แบบฝึกหัด หรืองานท่ีได้มอบหมายให้ผู้เรียน ก่อนสอนเนื้อหาสาระใหม่

เสมอ โดยอาจจะมีการสอนซ้ าหากจ าเป็น (โดยเฉพาะเนื้อหาใหม่นั้นจ าเป็นต้องใช้ความรู้และทักษะท่ีเรียนมา

ก่อนหน้านั้น)ผู้สอนควรตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า ผู้เรียนยังคงจ าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ใหม่ได้อยู่ 

 

Gutter (1995) เสนอว่าความคิดเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติพฤติกรรมท่ีส าคัญได้แก่ การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม (shaping) การเป็นต้นแบบ (modeling) การฝึกปฏิบัติ (practice) การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

(feedback) และการให้แรงเสริม (reinforcement) 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (shape) เม่ือผู้สอนก าหนดสิ่งม่ีจะให้เกิดจากการเรียนรู้แล้ว ภารกิจท่ี

ส าคัญต่อจากนั้นก็คือ การจัดล าดับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ความรู้ และทักษะ หลังจากผู้เรียนผ่านแต่ละขั้นแต่ละตอน พฤติกรรมรวมของผู้เรียน จะค่อยๆถูก

ดัดแปลงจากการให้แรงเสริมของผู้สอน 
การเป็นต้นแบบ (model) ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากการสังเกต และเลียนแบบจากผู้สอน ซึ่งเป็น

ผู้กระท าเป็นต้นแบบ ในบางโอกาสผู้เรียนรู้ทักษะบางอย่างได้เร็วกว่าการเรียนตามล าพัง 

การฝึกปฏิบัติ (practice) ในชั้นต้นๆ ของการฝึกปฏิบัติผู้สอนจะเป็นผู้น าฝึกแต่ละขั้น แต่ละตอน 

ตามท่ีวางแผนไว้เป็นอย่างดี และควรมีการแก้ไขข้อบกพร่องหากเกิดขึ้นในขั้นนี้ เม่ือผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 

80-95 เปอร์เซ็นต์ จึงให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามล าพัง ผู้สอนอาจยื่นมือเข้าช่วยเป็นครั้งคราว แล้วจึงให้ฝึกตาม

ล าพังจริงๆ 

การให้ข้อมูลย้อนกลับ (feed back) ควรเลือกให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดเพื่อการแก้ไข 

ควรให้การเสริมแรงทางบวกและบ่อยๆ ควรหลีกเลี่ยงการต าหนิ เพราะค าต าหนิจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก

ท้อแท้ ข้อมูลย้อนกลับท่ีดีควรเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ด้วยตนเอง และการ

ให้แรงเสริมนั้น ควรเลือกให้การเสริมแรงในทางบวก เพราะตามธรรมชาติแล้ว ไม่มีใครสามารถท าทุกสิ่งทุก

อย่างได้ถูกต้องตั้งแต่ต้นๆ ผู้เรียนควรได้รับการเสริมแรงเป็นระยะๆ Joyce (1992) กล่าวถึงระบบสังคม 

หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุน การน าไปใช้ ผลทางตรง และผลทางอ้อมของ direct instruction ดังนี้ 

1)ระบบสังคม: ผู้เรียนเป็นผู้คอยดูแลแนะน า ส่วนผู้เรียนเป็นผู้ลงมือกระท าเอง 
2)หลักการตอบสนอง: การปฏิบัติการตรง ท าให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ และเกิดทักษะในการปฏิบัติอย่าง

มีประสิทธิภาพ  

3)ระบบสนับสนุน: 1)การแย้งให้เห็นความแตกต่างของค าถาม, 2)ทุกคนมีโอกาสท่ีจะได้ตอบ, 3)ให้

เวลาตอบค าถามมาก, 4)อธิบายซ้ าในหัวข้อท่ียาก 

4)การน าไปใช้: ใช้ได้กับทุกระดับชั้น เหมาะส าหรับใช้เป็นโปรแกรมของการสอน ซ่อมเสริมกับเด็ก

ผู้เรียนในชั้นน้อยๆ 

5)ผลทางตรง: 1)เด็กรอบรู้เนื้อหา และทักษะเฉพาะ, 2)เกิดแรงจูงใจในการเรียน, 3) การเรียนช้า 

หรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความสามารถตัวผู้เรียน 

6)ผลทางอ้อม: ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง  
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ตัวอย่างแผนการสอน Direct Instruction1 
วิชา  472 332 ไฟฟ้าบ าบัด 1  2(1-3-0)   นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี 3 

เรื่อง การหาจุดมอเตอร์            เวลา 4 คาบ, คาบละ 60 นาท ี

 

1 ความคิดรวบยอด 

จุดมอเตอร์ เป็นจุดหรือต าแหน่งท่ีเนื้อเยื่อมี threshold ต่อการตอบสนองต่อตัวกระตุ้นน้อยท่ีสุด หรือ

มีความไวต่อตัวกระตุ้นท าให้สามารถใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีน้อยท่ีสุด ท่ีสามารถท าให้เกิดการตอบสนองของ

กล้ามเนื้อ และเส้นประสาทมากท่ีสุด โดยท่ัวไปจุดมอเตอร์ มักเป็นจุดท่ีใยประสาท แทงเข้าสู่ใยกล้ามเนื้อ, มัก

เป็นจุดเดียวกันกับจุดฝังเข็ม ในทางคลินิก จุดมอเตอร์ เป็นจุดท่ีใช้ส าหรับวางขั้วกระตุ้นเพื่อการรักษา เพราะ

เป็นจุดท่ีสามารถตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้า ได้ดีท่ีสุด และสามารถใช้กระแสไฟฟ้าน้อยท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือจบการเรียนการสอนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1.อธิบายจุดมอเตอร์ได้ 

2.อธิบายประโยชน์ของจุดมอเตอร์ทางคลินิกได้ 

3.แสดงวิธีการหาจุดมอเตอร์ ของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทยนต์ ของแขน ขา ล าตัว และหน้า ในคนปกติได้ 

4.อธิบายข้อควรระวังขณะหาจุดมอเตอร์ ของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 

3. เนื้อหา 

1.กลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อปกติ เริ่มจากเมื่อเซลล์ประสาทถูกกระตุ้นจนถึง action potential แล้ว

ถูกส่งผ่านมายังบริเวณ ส่วนปลายของเส้นประสาท ที่ต่อกับใยกล้ามเนื้อ จะกระตุ้นให้กระเปาะเล็กๆ บริเวณนั้น

เกิดการแตกตัว หลงัสารเคมี ซึ่งสามารถน าสัญญาณประสาท ข้ามมายังกล้ามเนื้อ ท าให้เกิดกระบวนการหดตัว

ของกล้ามเนื้อ ตามล าดับ 

2.การใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้น ใยกล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เป็นกระบวนการเลียนแบบธรรมชาติ ท า

ให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อคล้ายธรรมชาติ ความแรงของการหดตัวของกล้ามเนื้อ ขึ้นกับปริมาณของกระแส

ท่ีใช้กระตุ้น และต าแหน่งท่ีวางขั้วกระตุ้น ในทางปฏิบัติควรใช้กระแสไฟ น้อยท่ีสุด เพื่อให้เห็นการหดตัวของ

กล้ามเนื้อมากท่ีสุด 

3.จุดมอเตอร์ เป็นจุดท่ีเนื้อเยื่อมี threshold ต่อการตอบสนองต่อตัวกระตุ้นน้อยท่ีสุด หรือเป็นจุดท่ีมี

ความไวต่อตวักระตุ้นมากท่ีสุด จึงเหมาะส าหรับวางขั้วกระตุ้นเพื่อการรักษา เพราะเป็นจุดท่ีสามารถใช้ปริมาณ

กระแสไฟฟ้าที่น้อยท่ีสุด ท่ีสามารถท าให้เกิดการตอบสนองของกล้ามเนื้อ และเส้นประสาทมากท่ีสุด จึงเห็นการ

หดตัวของกล้ามเนื้อได้แรงที่สุด โดยท่ัวไปจุดมอเตอร์ มักเป็นจุดท่ีใยประสาท แทงเข้าสู่ใยกล้ามเนื้อ, มักเป็นจุด

เดียวกันกับจุดฝังเข็ม 

4.วิธีการหาจุดมอเตอร์ คือ วิธีการหาจุด หรือต าแหน่งวางขั้วกระตุ้น ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดการตอบสนอง

ต่อ กระแสไฟฟ้าได้ดีท่ีสุด (ใช้ปริมาณกระแสน้อยท่ีสุด) เพื่อใช้เป็นจุดวางขั้วกระตุ้นเพื่อการรักษาทาง

กายภาพบ าบัด ต่อไป 

5.การหาจุดมอเตอร์ จ าเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานดังนี้: 1) ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ ของกล้ามเนื้อ

และเส้นประสาท, 2) ความรู้เรื่องเทคนิคการกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า, 3) การเตรียมเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ 

การจัดเตรียมขั้วกระตุ้น 

6.ข้อควรระวังขณะหาจุดมอเตอร์: 1) ขั้วกระตุ้นท้ังสองควรชุบน้ าให้เปียก เพื่อลดค่าความต้านทาน

เชิงซ้อนต่อไฟฟ้าท่ีผิวหนัง, 2) ไม่ควรขยับขั้วกระตุ้นขณะท่ียังไม่ได้ลดปริมาณกระแสไฟฟ้า, 3) หากผู้ถูก
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กระตุ้นรู้สึกเจ็บแสบ ควรตรวจสอบผิวหนังใต้ขั้วกระตุ้น และเช็ดด้วยแอลกอฮอล์, 4) หากผู้ถูกกระตุ้นรู้สึกเจ็บ

ควรปรับช่วงกระตุ้นให้สั้นลงอีก 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ขั้นน า 

1.เริ่มต้น ผู้สอนทักทายผู้ เรียน ทบทวนกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ของกล้ามเนื้อและ

เส้นประสาท ซึ่งเคยเรียนมาแล้วในอดีต ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของต าแหน่งการวางขั้ว บนกล้ามเนื้อและ

เส้นประสาทต่างๆ, กระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อ  

2.จากนั้นผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนว่า “ในวันนี้จะเรียนเรื่องการหาจุดมอเตอร์ ผู้สอนชี้ให้เห็น

ว่า การหาจุดมอเตอร์ เป็นหัวใจของการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วย กระแสไฟฟ้า เพราะเป็นจุดท่ีใช้

ส าหรับวางขั้วกระตุ้นกล้ามเนื้อต่างๆ” ผู้เรียนทุกคนจะต้องมีความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ของ

กล้ามเนื้อและเส้นประสาทเป็นอย่างดี 

4.2 ขั้นสอน 

1.ผู้สอนตั้งประเด็นว่า “หากต้องการกระตุ้นกล้ามเนื้อมัดหนึ่ง เช่น กล้ามเนื้อต้นแขน ให้เกิดการหด

ตัวอย่างเต็มท่ี โดยใช้กระแสไฟฟ้าให้น้อยท่ีสุด จะมีวิธีวางขั้วกระตุ้นไว้ท่ีต าแหน่งใดของกล้ามเนื้อ” โดยให้

ผู้เรียนช่วยกัน บอกสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการวางขั้วกระตุ้น แล้วผู้สอนจะเขียนขึ้นกระดานไว้ โดยไม่มีการวิจารณ์สิ่งท่ี

ผู้เรียนบอก 

2.ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 7-8 คน แล้วบอกให้ผู้เรียนช่วยกันจัดประเภทของ

สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ ต าแหน่งการวางขั้วกระตุ้น (บนกระดานด า ท่ีผู้สอนเคยเขียนไว้) โดยให้ผู้เรียนใช้เหตุผลของ

ผู้เรียนเอง เช่น 1) ควรวางไว้บนตัวกล้ามเนื้อ บริเวณใดก็ได้, 2) ควรวางบนจุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อ, 3)ควร

วางไว้บนจุดเกาะปลายของกล้ามเนื้อ, 4) วางไว้บริเวณแขนงใยประสาทท่ีแยกออกมาเพื่อเลี้ยงกล้ามเนื้อนั้นๆ  

ฯลฯ เป็นต้น 

3.ผู้สอนใหผู้้เรียนในแต่ละกลุ่ม ช่วยกันจัดกลุ่มข้อมูลท่ีได้เสนอมา โดยมีหลักการท่ีว่า การจัดกลุ่มต้อง

มีเหตุผล ของการจัดเข้ากลุ่ม/การแบ่งกลุ่ม ซึ่งอาจใช้ลักษณะเฉพาะ หรือความแตกต่าง ขึ้นกับความคิดอย่าง

อิสระของตัวผู้เรียนเอง โดยผู้เรียนจะต้องอธิบายได้ โดยผู้สอนจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ 

4.ผู้สอนช่วยชี้น า มุมมองใหม่ (เพื่อให้ใกล้เคียงกับ เนื้อหาที่ผู้สอนได้เตรียมมาสอน) เพื่อให้ผู้เรียนมี

โอกาสในการจัดกลุ่ม มุมมองใหม่ ให้มีความรอบครอบ ละเอียด มากขึ้น จากนั้นผู้สอนจะช่วยตกแต่ง เพิ่มเติม

ส่วนเนื้อหาที่ขาด และเนื้อหาในส่วนท่ีแบ่งไว้ให้ใกล้เคียงกับ เนื้อหาหรือความรู้ใหม่ท่ีผู้สอนเตรียมมาสอน มาก

ยิ่งขึ้น ต าแหน่งท่ีวางขั้วกระตุ้น ควรวางบนตัวกล้ามเนื้อ ใกล้เคียงกับแขนงของใยประสาทท่ีแยกออก และแทง

เข้าสู่ใยกล้ามเนื้อ เป็นต้น 

5.ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนวิพากษ์ วิจารณ์ สิ่งท่ีผู้เรียนได้ช่วยกันคิดว่ามีหลักการจัดกลุ่มอย่างไร มี

เหตุผลอย่างไร และเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น พยายามให้ช่วยกันสังเคราะห์ และสรุปแนวคิดออกมาเป็นกลุ่ม โดย

ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถกแถลงกันเอง คอยช่วยเสริม และคอยกุมประเด็นที่ต้องการไว้ 

6.ผู้สอนประเมินความก้าวหน้า ในแนวคิดของผู้เรียน ทุกขั้นตอนว่า มีแนวคิดมีมุมมองอย่างไร เพื่อ

การปรับปรุงการเรียนการสอนคราวต่อไป นอกจากนั้น ผู้สอนควรสรุปว่า กิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ร่วมกันท านั้น มี

เป้าหมายอย่างไร และได้ประสบผลส าเร็จอย่างไร เป็นต้น 

4.3 ขั้นสรุป 

ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา และมโนมติหลักท่ีได้ อีกคร้ัง เพื่อน าไปใช้ฝึกปฏิบัติการต่อไป 
4.4 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 

ผู้สอนให้ผู้เรียนอาสาสมัครเป็นผู้ถูกกระตุ้น ในการสาธิตการหาจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้อ โดยถาม

ผู้เรียนว่า อยากให้ผู้สอนหาจุดมอเตอร์กล้ามเนื้อใด สมมุติว่าผู้เรียน ต้องการให้ผู้สอนหาจุดมอเตอร์ของ
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กล้ามเนื้อ เหยียดนิ้วชี้ (extensor indicis) ผู้สอนจะสาธิตการหากล้ามเนื้อดังกล่าว พร้อมท้ัง การอภิปราย

ประกอบดังต่อไปนี้ 

1.ผู้กระตุ้นจะต้องรู้ว่า กล้ามเนื้อ extensor indicis นั้น มีจุดเกาะต้น และจุดเกาะปลายอย่างไร ขณะ

กล้ามเนื้อหดตัว จะเกิดการเคล่ือนไหวของนิ้วอย่างไร 

2.ปรับเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ให้ปล่อยกระแสแบบ กระแสไฟตรงเป็นช่วงๆ โดยมี

ช่วงกระตุ้นน้อยกว่า 50 มิลลิวินาท,ี ช่วงพัก 200 มิลลิวินาที หรือมากกว่า, ลักษณะรูปคลื่นควรเป็นสี่เหลี่ยม 

3.เทคนิคการกระตุ้นควรใช้ เทคนิค monopolar โดยใช้ขั้วกระตุ้นมือถือ ซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าลบ ขนาด

พอเหมาะ ส่วนอีกขั้ววางบริเวณต้นแขน ข้างเดียวกัน 

4.วางขั้วกระตุ้นมือถือ ลงบนผิวหนัง ประมาณ 1/3 ของจุดเกาะต้นของกล้ามเนื้อ extensor indicis 

5.ค่อยๆ เพิ่มความเข้มกระแส จนกระทั่งเห็นการหดตัวของกล้ามเนื้อ 

6.ตรวจสอบว่ากล้ามเนื้อท่ีหดตัว ตามจังหวะนั้น เป็นกล้ามเนื้อท่ีต้องการกระตุ้น จริงหรือไม่ 

7.หากใช่ พยายามลดกระแสไฟลง โดยยังคงให้เห็นการหดตัวของกล้ามเนื้อท่ีน้อยท่ีสุด จากนั้นค่อยๆเลื่อนขั้ว

กระตุ้น เพื่อหาต าแหน่งใหม่บริเวณใกล้เคียงท่ี มีการหดตัว/หรือตอบสนองต่อไฟ ของกล้ามเนื้อท่ีแรงขึ้น/หรือเพิ่มขึ้น

จากเดิม จุดท่ีใช้กระแสไฟน้อยท่ีสุด และมีการตอบสนองของกล้ามเนื้อด้วยการหดตัวแรงท่ีสุด จุดนั้นคือจุดมอเตอร์ 

ผู้สอนเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ขั้นตอนการหาจุดมอเตอร์จากนั้น ให้

ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกันเอง โดยการจับคู่กับเพื่อนเป็นผู้กระตุ้น และผู้ถูกกระตุ้น ให้ผู้เรียนปฏิบัติตามคู่มือท่ีให้ 

จนเกิดความม่ันใจ ส่วนผู้สอนจะคอยสังเกต การฝึกของผู้เรียน เสริมความม่ันใจ เม่ือผู้เรียนกระตุ้นได้อย่าง

ถูกต้อง และคอยให้ค าชี้แนะ หรือตอบข้อสงสัยขณะฝึกปฏิบัติ 

หลังจากผู้เรียนทุกคนได้ฝึกปฏิบัติแล้ว ผู้สอนจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอภิปรายผล และอภิปรายปัญหา

ท่ีเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติการ ท่ีแต่ละกลุ่มประสบ โดยมีเพื่อนผู้เรียนช่วยกันตอบค าถาม ส่วนผู้สอนเป็นผู้

สังเกตการณ์ และคอยเสริมเป็นระยะๆ, พยักหน้า หากผู้เรียนนั้นตอบถูก และพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนช่วยกัน

หาเหตุผล หากค าตอบนั้นยังไม่ถูกต้อง 

4.6 ขั้นประเมิน 

ผู้สอนผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินจาก 

1.การอภิปรายผลของผู้เรียน และจากการฝึกปฏิบัติการ 

2.สังเกตขณะปฏิบัติการ และข้อค าถามท่ีผู้เรียนถาม 

3.สุ่มใหผู้้เรียนสรุป ขั้นตอนการหาจุดมอเตอร์, ประโยชน์ทางคลินิกท่ีได้จากการหาจุดมอเตอร์, และ

ข้อควรระวังขณะหาจุดมอเตอร์ 

4.สุ่มใหผู้้เรียนแสดงวิธีการหาจุดมอเตอร์ ตามท่ีผู้สอนก าหนดให้ 

5. สื่อการเรียนการสอน 

1.เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ ท่ีสามารถให้กระแสไฟตรงแบบเป็นช่วงๆ ซึ่งสามารถปรับค่าช่วงการ

กระตุ้น และช่วงพักได้ 

2.แผ่นขั้วไฟฟ้า ผ้าหรือส าลี ยางรัด และสายไฟ 

3.ขั้วกระตุ้นมือถือ 

4.ส าล,ี แอลกอฮอล์ 

5.ปากกาเขียนแก้ว 

6. การประเมินผล 

โดยผู้สอนผู้สอนจะท าการทดสอบ ให้ผู้เรียนแสดงวิธีการหาจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้อ แขน ขา ใบหน้า 

มา 3 มัดอย่างถูกต้อง (โดยการจับสลาก) ภายในเวลาที่ก าหนดให้ 
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ตัวอย่างแผนการสอน Direct Instruction Model2 

เรื่อง การผ้ายืดบริเวณข้อเท้า     นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี3   เวลา 1 ชั่วโมง 

 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1.อธิบายหลักการพันผ้ายืดบริเวณข้อเท้าได้ถูกต้อง 

2 อธิบายล าดับขั้นตอนของการพันผ้ายืดได้อย่างถูกต้อง 

3.แสดงการพนัผ้ายืดได้อย่างถูกต้องตามเทคนิค 

4.ท าแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องอย่างน้อย 8 ข้อใน 10 ข้อ 

2. สื่อการเรียนการสอน 

1.ผ้ายืดและอุปกรณ์   

2.ภาพเคล่ือนไหวแสดงการพันผ้ายืดทุกขั้นตอนโดยละเอียด 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 ขั้นน า 

1. ผู้สอนทักทายผู้เรียนและแจ้งเรื่องท่ีจะเรียนในวันนี้ 

3.2 ขั้นสอน 

ขั้นที1่ ทบทวนเนื้อหาเดิม 

1.ผู้สอนทบทวนเรื่องการพันผ้ายืดบริเวณข้อศอกและข้อมือ ซึ่งได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงท่ีแล้ว 

2.ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 2 น าเสนอเนื้อหาใหม่ 

3.ผู้สอนให้ดูวีดีทัศน์ เรื่องการพันผ้ายืดบริเวณ ข้อศอก 

4.ผู้สอนสรุปเนื้อหาโดยล าดับขั้นตอน และบอกข้อห้ามและข้อควรระวังขณะพันผ้ายืดบริเวณข้อเท้า

อย่างชัดเจน 

ขั้นที่ 3. ฝึกปฏิบัติ โดยผู้สอนชี้แนะ 

5.ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติกับเพื่อน โดยจับคู่กันฝึกภายใต้การดูแลของผู้สอน ซึ่งเปิดโอกาสให้

ผู้เรียนซักถามได้ตลอดเวลาขณะฝึกปฏิบัติ 

ขั้นที่ 4 ผู้สอนแก้ไขข้อบกพร่อง  

6.ผู้สอนประเมินผลและการแก้ไขข้อบกพร่อง โดยการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ อธิบายเพิ่มเติม ทบทวน

ขั้นตอนการปฏิบัติ หรืออาจสอนเพิ่มเติมใหม่ในบางเทคนิค 

ขั้นที่ 5 ผู้เรียนฝึกตามล าพัง 

7.ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนฝึกการพันผ้ายืด กับเพื่อนด้วยกัน จนช านาญ ร้อยละ 95 ขึ้นไป 

ขั้นที่ 6 ทบทวนวางแผนเป็นระยะๆ 

8.ผู้สอนวางแผนร่วมกับผู้เรียนในการฝึกพันผ้าฯ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1คร้ัง เพื่อให้เกิดความช านาญ 

และความคงทนในการเรียนรู้ 

3.ขั้นสรุป โดยให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันสรุปทักษะที่ผู้สอนสอนช่ัวโมงนี ้
4.ขั้นวัดผล โดยการสอบปฏิบัติผู้เรียนแต่ละคน 

5. การประเมินผล 

1.ความสนใจและการมีส่วนร่วมขณะเรียน 

2.คะแนนจากการสอบฝึกปฏิบัติ  
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

 

ตัวอย่างแบบแผนการสอน Mastery Learning Model 

เรื่อง การออกก าลังเพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง    นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี3   

 

1.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.อธิบายประโยชน์ของการออกก าลังเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังได้ 

2.อธิบายวิธีและขั้นตอนการออกลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังได้ 

3.แสดงวิธีออกก าลังเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 

4.ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องอย่างน้อย 8 ข้อใน 10 ข้อ 

2. เนื้อหา 

1.ประโยชน์ของการออกก าลังกายเพื่อบรรเทาอาการปวดหลัง 

-เนื่องจากการใช้ท่วงท่าในชีวิตประจ าวันบางครั้ง จ าเป็นต้องนั่งในท่าท่ีไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน เช่น 

การนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์, นั่งขับรถเป็นเวลานาน ท าให้กล้ามเนื้อเกิดความเครียด จนเกิดอาการปวดหลัง  ซึ่ง

อาการปวดหลังดังกล่าวยังพบในบุคคลท่ีต้องท างานอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานๆ  

- การออกก าลังเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังเป็นวิธีบริหารให้กล้ามเนื้อหลังซึ่งมีความเครียดให้มีการ

ผ่อยคลาย ท าให้กล้ามเนื้อส่วนท่ีไม่แข็งแรงให้แข็งแรงมากข้ึน เพื่อพร้อมท่ีจะท างานหนักต่อไป 

2.โปรแกรมการออกก าลังกาย เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังอย่างเป็นล าดับขั้น ซึ่งได้แสดงไว้ในคู่มือท่ี

แนบมากับชุดการเรียนแล้ว 

3.สื่อการเรียนการสอน 

บทเรียนแบบโมดูลเรื่อง การออกก าลังเพื่อการบรรเทาอาการปวดหลัง 

4.กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ผู้สอนชี้แจงให้ผู้เรียนทราบว่าความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับอาการปวดหลัง เนื่องจากการใช้ท่วงท่าใน

ชีวิตประจ าวันไม่ถูกต้อง จ าเป็นต้องนั่งในท่าท่ีไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน ท าให้กล้ามเนื้อเกิดความเครียด จนเกิด

อาการปวดหลัง  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนบทต่อไป การท าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวนี้ นักศึกษา

จะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ละคนอาจใช้เวลาเรียนไม่เท่ากัน บทเรียนท่ีสร้างขึ้นนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้เรียนตามความสามารถของตนเอง ฝึกความสามารถในการแสดงออกในด้านทักษะการใช้ความคิด จะต้องรู้ 

หาข้อมูลประกอบการเรียนด้วยตนเอง ดังนั้นการเรียนโดยการใช้โมดูล จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่อง

ดังกล่าวมากข้ึน 

2.ผู้สอนใหผู้้เรียนศึกษากิจกรรม 1 กิจกรรม เรื่องการออกก าลังเพื่อการบรรเทาอาการปวดหลัง 

5. การวัดผล 

ใหผู้้เรียนท าแบบทดสอบ โดยผ่ายเกณฑ์ ร้อยละ 80 

6.การเรียนซ่อมเสริม 

ถ้าผู้เรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีระบุไว้ ให้ไปศึกษามโนมติท่ีเข้าใจ แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว 

ให้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

7.ค าแนะน าในการใช้บทเรียนแบบโมดูล/ชุดสื่อการเรียนการสอน (CAI) 
1.บทเรียนแบบโมดูล ประกอบด้วย 

1.1 กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม 

1.2  แบบทดสอบหลังการท ากิจกรรมแล้ว 
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1.3 แบบเฉลยแบบทดสอบหลังการเรียน 

2. นักศึกษาทุกคนตอ้งท าเป็นล าดับขั้น ตามบัตรค าที่ให้ 

8 การประเมินผล 

1.สังเกตพฤติกรรมความสนใจ และการมีส่วนร่วมในห้องเรียนของผู้เรียนขณะท ากิจกรรม 

2.ใหผู้้เรียนท าแบบทดสอบของผูเ้รียนโดยต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80  

3.ตรวจผลการทดสอบหลังการเรียน ถ้าผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ให้ข้ามไปเรียนในหน่วยต่อไป หรือเข้า

สู่กิจกรรมในหน่วยนี้ 

4.ถ้าผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน แล้วไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมซ่อมเสริม 

แล้วท าแบบทดสอบหลังการเรียนใหม่ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะเรียนในหน่วยต่อไปได้ ส าหรับ

กิจกรรมซ่อมเสริมนั้นให้นักศึกษาแต่ละคนตกลงกับผู้สอนผู้สอนเพื่อหา หรือเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนใน

รูปแบบอ่ืนต่อไป 
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

3.กลุ่ม Humanistsm หรือ The Social Family 
รูปแบบการสอนตามแนวคิด The Social family นี้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญและศักยภาพ

ภายในตนเองของมนุษย์เรา โดยมองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างได้รับประโยชน์  เปิดโอกาสให้บุคคลได้สามารถพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง ตามความชอบหรือความสนใจ โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม ดังนั้นรูปแบบการ
สอนตามแนวนี้ มีตั้งแต่การใช้กระบวนการอย่างง่ายๆ โดยการจัดให้ผู้เรียนท างานร่วมกัน จนถึงการผสมผสาน

รูปแบบการสอนหลายรูปแบบ เพื่อสอนการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย และการวิ เคราะห์ปัญหาสังคมท่ี

ส าคัญๆ ค่านิยม และประเด็นความวิกฤตของสังคม การเรียนการสอนมักจัดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมือกันท างาน 

หรือร่วมมือกันเรียนรู้ (cooperative learning) ซึ่งเป็นแนวการสอนท่ีจัดให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท า

กิจกรรมสร้างเสริมสติปัญญา และการเข้าสังคม โดยการน าเสนอ อาจผ่านทางรูปแบบการสอนตามแนวของ 

information processing model เป็นแนวการสอนท่ีส่งผลให้ เกิดการเรียนรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการอยู่

ในสังคม และการสร้าง self-esteem ให้เกิดกับผู้เรียน  

 

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (cooperative learning model) 

1.หลักการ/แนวคิด 
การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมท่ีให้ความส าคัญการพัฒนา

ทัศนคติและค่านิยมในตัวผู้เรียน ที่จ าเป็นท้ังในและนอกห้องเรียน การจ าลองรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมท่ีพึง

ประสงค์ในห้องเรียน การเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวความคิดท่ีหลากหลายระหว่างสมาชิกใน

กลุ่ม การพัฒนาพฤติกรรมการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีเหตุผล รวมท้ังการพัฒนาลักษณะ

ของผู้เรียน ให้รู้จักตนเองและเพิ่มคุณค่าของตนเอง จากกิจกรรมดังกล่าวจะมีผลต่อผู้เรียนโดยสรุปใน  3 

ประการ 1).ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน (Cognitive Knowledge) 2).ทักษะทางสังคมโดยเฉพาะทักษะ
การท างานร่วมกัน (Social Skills) 3).การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self - Esteem) 

Slavin (1990) กล่าวว่าการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีช่วยให้

ผู้เรียนใช้ความสามารถเฉพาะตัว และศักยภาพในตนเองร่วมมือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุผลส าเร็จได้ โดยท่ี

สมาชิกในกลุ่มตระหนักว่า แต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ดังนั้นความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มสมาชิก

ในกลุ่มต้องรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกจะมีการพูดคุยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนจะได้ความรู้จากเพื่อน 

และสิ่งท่ีเป็นผลพลอยได้จาการใช้วิธีการสอนแบบการร่วมมือกันเรียนรู้อีกประกากรหนึ่งคือ การท่ีผู้เรียนรู้สึกถึง

คุณค่าของตนเองเพิ่มข้ึนท้ังนี้เพราะว่าผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนจะมีบทบาทส าคัญ

ต่อความส าเร็จของกลุ่ม และเม่ือประสบผลส าเร็จในการท างาน  หรือความเข้าใจกับเนื้อหาวิชาแล้วจะเพิ่มความ

สนใจในการท ากิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น  ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้เรียนรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองในชั้นเรียน  

นอกจากนั้นการสอนแบบการร่วมมือกันเรียนรู้ยังก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีผู้เรียนได้พูดคุยกัน เป็นการช่วยให้

ผู้เรียนและเพื่อนเข้าใจปัญหาชัดเจนขึ้น แม้บางคร้ังจะไม่สามารถหาค าตอบได้แต่ระดับการติดตามปัญหาจะสูง

กว่าการท่ีผู้สอนเป็นผู้ก าหนดให้ผู้เรียนท าคนเดียว  และการท่ีผู้เรียนสามารถอธิบายให้เพื่อนฟังได้ก็จะเป็นการ

ยกระดับความเข้าใจให้ชัดเจนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  ส าหรับบทบาทของผู้สอนจะเปลี่ยนไปจากเดิมคือ ต้องไม่ถือว่า

ตัวเองเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียนคนเดียว  แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อม  วิธีด าเนินการท่ีเอ้ืออ านวยให้

ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้จากการร่วมมือกันเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการกระท าของตนเองและจากเพื่อนผู้เรียน

ด้วยกัน 

Joyce and Wiel (1986) ได้กล่าวว่าเทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้เป็นเทคนิคท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งใน

ด้านสติปัญญา และด้านสังคมท้ังนี้เพราะว่ามนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมควรมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนเองกับ

บุคคลอ่ืนซึ่งสามารถพัฒนาได้โดยใช้เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ นอกจากนี้ เทคนิคการร่วมมือกันเรียนรู้ยัง
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ช่วยพัฒนาผู้เรียนทางด้านสติปัญญาให้เกิดการเรียนรู้จนบรรลุถึงขีดความสามารถสูงสุดได้โดยมีเพื่อนในวัย

เดียวกัน กลุ่มเดียวกัน เป็นผู้คอยแนะน าหรือช่วยเหลือ ท้ังนี้เนื่องจากผู้เรียนท่ีอยู่ในวัยเดียวกันย่อมจะมีการใช้

ภาษาสื่อสารท่ีเข้าใจง่ายกว่าผู้สอนผู้สอน การร่วมมือกันเรียนรู้มีหลักท่ีผู้สอนต้องค านึงถึงอยู่ 3 ประการ 1)มี
รางวัลหรือเป้าหมายของกลุ่ม 2)ความหมายของแต่ละบุคคลในกลุ่ม 3)สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสในการช่วยให้

กลุ่มประสบผลส าเร็จของกลุ่มเท่าเทียมกัน 

 

2.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยแบบคละ 

เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผลส าเร็จของกลุ่มเกิดจากความส าเร็จของสมาชิก

ในกลุ่ม ดังนั้นแนวการจัดการเรียนการแบบร่วมมือกันเรียนรู้ จึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ผู้กระท ากิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยแล้วมอบหมายให้กลุ่มท ากิจกรรมเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ เป้าหมายคือความส าเร็จของกลุ่ม จุดเด่นของการเรียนลักษณะนี้คือ 1) ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะ

ทางด้านสังคม การท างานกลุ่ม รู้จักฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน และแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของ

บุคคลท่ีมีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2) เกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม เนื่องจากมีแรงจูงใจ

คือความส าเร็จของกลุ่ม ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างกระฉับกระเฉงและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 3) สร้างองค์ความรู้

ใหม่ขึ้นเองจากการกระท ากิจกรรม เรียนรู้ทักษะการท างานและการแก้ปัญหาต่างๆ 4) เกิดความภาคภูมิใจท่ีมี

ส่วนร่วมท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ ความส าเร็จของกลุ่มเกิดจากตนเองและสมาชิกท่ีมีส่วนร่วม และความส าเร็จ

ของกลุ่มก็คือความส าเร็จของสมาชิกทุกคน   (สุลัดดา ลอยฟ้า, 2536; สุรพงษ์ วิชิต, 2539) กลุ่มของผู้เรียน

ในแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบส าคัญคือ 1) หัวหน้า 2) สมาชิก 3) กระบวนการท างาน และองค์ประกอบท้ัง 3 

ดังกล่าว จะท าให้การท างานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ยังต้องสร้างบรรยากาศในการท างาน

กลุ่ม คือ บรรยากาศด้านกายภาพ และบรรยากาศด้านจิตใจ บรรยากาศทางกายภาพ คือสถานท่ีท่ีท างานเป็น

กลุ่มเป็นทีม มีความสะอาด สะดวก สบาย ท าให้เกิดความสุขในการท างาน ส่วนบรรยากาศทางจิตใจ คือ

ผู้ร่วมงานมีความคุ้นเคย ไว้วางใจกัน มีมิตรสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง เป็นต้น ในการ

ท างานเป็นกลุ่มของผู้เรียนมักพบว่า สมาชิกบางคนมีความรับผิดชอบดีมาก แต่บางคนไม่มีความรับผิดชอบ ไม่

ท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกบางคนละเลยไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือต่อกลุ่ม ส่วนการ

ประเมินผลนั้น พบว่าส่วนมากคะแนนกลุ่มไม่ได้มาจากคะแนนของสมาชิกแต่ละคนร่วมกัน แต่เป็นคะแนนรวม

ของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกทุกๆคนในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากับคะแนนของกลุ่ม แม้จะไม่ท างานตามความรับผิดชอบก็

ตาม ดังนั้น นักการศึกษาจึงได้มีความพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกัน

เรียนรู้ ซึ่งรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ มีหลากหลายมาก แต่ท่ีได้รับการยอมรับกันในปัจจุบันมี

ดังต่อไปนี้ 

 

2.1.รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ตามแนวความคิดของ Robert Slavin   

Slavin และคณะ (1978) จาก John Hopkins University ได้พัฒนาเทคนิคการสอนแบบร่วมมือกัน

เรียนรู้ต่างๆ ท่ีเรียกว่า "student team learning model" ซึ่งวิธีการสอนในทุกรูปแบบของ Slavin จะยึดหลักของ

การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 3 ประการด้วยกันคือ รางวัลและเป้าหมายของกลุ่ม ความส าคัญของแต่ละบุคคล

ในกลุ่ม และโอกาสในการช่วยให้กลุ่มประสบผลส าเร็จเท่าเทียมกัน จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า รางวัลของกลุ่ ม

และความส าคัญของแต่ละบุคคลต่อกลุ่ม เป็นลักษณะท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนของผู้เรียน 

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ของกลุ่ม Slavin (1987 อ้างถึงใน สุลัดดา ลอยฟ้า, 2536) ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับกันแพร่หลาย มีดังต่อไปนี้ 
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

1 STAD (Student Teams–Achievement Division)  

เป็นรูปแบบการสอนท่ีแบ่งผู้เรียนออกเป็นทีมๆ ละประมาณ 4 คน แบบคละระดับความสามารถ เพศ 

เชื้อชาติ โดยผู้สอนจะเป็นผู้เสนอบทเรียน แล้วผู้เรียนจะเป็นผู้ท ากิจกรรมการเรียนการสอนตามท่ีได้รับ

มอบหมาย โดยสมาชิกในแต่ละทีมจะร่วมกันท างานจนม่ันใจว่าสมาชิกในทีมมีความรอบรู้ในบทเรียนนั้น 

จากนั้นจึงมีการทดสอบย่อย โดยการให้สมาชิกในแต่ละทีมต่างคนต่างท าแบบทดสอบ มีการให้คะแนน

ความก้าวหน้า และให้รางวัลส าหรับทีมท่ีท างานได้ถึงเกณฑ์ รูปแบบการสอนดังกล่าวนี้เป็นรูปแบบการสอนท่ี

สามารถดัดแปลงใช้ได้เกือบทุกวิชา และทุกระดับชั้น เพื่อมุ่งพัฒนาสัมฤทธ์ิผลของการเรียนและทักษะทางสังคม

เป็นส าคัญ  

2 TGT (Teams–Games–Tournament)  

เป็นรูปแบบการสอนท่ีคล้ายกับ STAD แต่มีรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการใช้

การแข่งขันเกมแทนการทดสอบย่อย โดยแต่ละทีมจะส่งสมาชิกออกมาแข่งขัน เพื่อท าคะแนนให้กับทีมของ

ตนเอง ซึ่ง TGT เป็นการผสมผสานหลักการร่วมมือกันเรียนรู้ภายในกลุ่มกับการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม  

 

3 TAI (Team Assisted Individualization)  

เป็นรูปแบบการสอนท่ีผสมผสานแนวคิดระหว่างการร่วมมือกับการเรียนรู้ กับการสอนรายบุคคล 

(individualized instruction) เข้าด้วยกัน วิธีการสอนเน้นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผู้เรียน

ท ากิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตามความสามารถจากแบบฝึกทักษะ และส่งเสริมความร่วมมือกันภายในกลุ่ม มี

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รูปแบบการสอนมักมีการก าหนดใ ห้

ผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน ท างานร่วมกันโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน คะแนนทดสอบของผู้เรียน

เป็นคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม และคะแนนรายบุคคล ในการทดสอบผู้เรียนต่างคนต่างท า แต่ในเวลาเรียนต้อง

ร่วมมือกัน ผู้เรียนท่ีเก่งจะช่วยผู้เรียนท่ีอ่อนกว่า เพราะจะช่วยให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสูงขึ้น ผู้สอนจะเสริมแรง

โดยการให้รางวัลแก่กลุ่ม การเสริมแรงนี้เพื่อกระตุ้นการร่วมมือกันในการท างานของผู้เรียน รูปแบบของ TAI 

มักจะเป็นการประยุกต์ใช้กับการสอนคณิตศาสตร์  

 

4 CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition )  

เป็นรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบผสมผสาน ท่ีผู้สอนพัฒนาขึ้นเพื่อสอนการอ่าน และ

การเขียน โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อนจับคู่กัน ผู้สอนสอนแยกทีละกลุ่ม ขณะท่ีผู้สอนสอนกลุ่มหนึ่ง 

กลุ่มท่ีเหลือให้จับคู่กันท างาน หรือท ากิจกรรมท่ีผู้สอนก าหนดให้ เช่น การฝึกอ่านออกเสียง เขียนสะกดค า สรุป

เรื่อง ตอบค าถาม ผู้เรียนจะเรียนตามแผนการสอนท่ีผู้สอนก าหนดให้ มีการฝึกปฏิบัติ ทดสอบก่อนการทดสอบ

จริง โดยผู้เรียนจะไม่ได้รับการทดสอบจนกว่าทั้งคู่ปรึกษาและประเมินกันแล้วว่าพร้อมท่ีจะสอบ ผู้เรียนคู่ใดท่ีท า

คะแนนเฉลี่ยท้ังในด้านการอ่าน การเขียน สูงกว่าเกณฑ์ จะได้รับรางวัล และค าชมเชย  

 

5 JIGSAW II  

การเรียนแบบ JIGSAW จะมีการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเช่นเดียวกับ STAD ซึ่งทุกกลุ่มจะได้รับ

มอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกัน โดยผู้สอนแบ่งเนื้อหาของเรื่องท่ีเรียนออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจ านวนสมาชิก

ในแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้เรียนแต่คนในแต่ละกลุ่มค้นคว้าหรือศึกษาคนละหัวข้อ จากนั้นผู้เรียนแต่ละ

คนจะน าสิ่งท่ีตนเองศึกษากลับเข้ามารวบรวมในกลุ่มเดิมเพื่ออธิบายหัวข้อท่ีตนเองได้รับ ให้เพื่อนสมาชิกใน

กลุ่มฟัง เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้รับรู้เนื้อหาจนครบทุกหัวข้อ จากนั้นผู้สอนจึงให้ผู้เรียนท้ังหมดท าแบบทดสอบ 

ซึ่งถามเกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ 
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การเรียนแบบ JIGSAW II นั้นแตกต่างจาก JIGSAW โดยให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า

บทเรียนท้ังบท โดยเน้นให้สมาชิกแต่ละคนของกลุ่มต่างๆท าความเข้าใจหัวข้อท่ีแตกต่างกัน สมาชิกต่างกลุ่มท่ี

ได้รับมอบหมายให้ไปท าความเข้าใจในหัวข้อเดียวกันจะร่วมกันศึกษาหัวข้อนั้นจนเข้าใจเนื้อหาท่ีได้รับ

มอบหมายจากกลุ่มอย่างถ่องแท้ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นก็ให้สมาชิกต่างกลุ่มท่ีท าเรื่องเดียวกันนั้น 

กลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเอง เพื่อถ่ายทอดและอธิบายเรื่องท่ีตนเองรู้เรื่องดี ให้กับเพื่อนสมาชิกอ่ืนๆในกลุ่มฟัง 

จนเข้าใจเรื่องท้ังหมดท่ีได้รับมอบหมาย จากนั้นผู้เรียนทั้งหมดก็จะได้รับการทดสอบ คะแนนท่ีได้จะเป็นคะแนน

ของกลุ่มเช่นเดียวกับ STAD ผู้เรียนกลุ่มใดได้คะแนนสูงถึงเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรได้รับการยกย่อง หรือได้

ลงจดหมายข่าว ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้ตั้งใจท างานร่วมกัน 

ผู้ท่ีคิดค้นการสอนแบบ JIGSAW เริ่มแรกคือ Aronson และคณะ (1978 อ้างถึงใน Slavin, 1990) 

หลังจากนั้น Slavin ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาปรับขยายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน

เรียนรู้มากย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการสอนท่ีเหมาะกับวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการบรรยาย เช่น สังคมศึกษา วรรณคดี 

บางส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์ รวมท้ังวิชาอื่นๆ ที่เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจมากกว่าการพัฒนาทักษะ  

 

2.2 รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ตามแนวคิดของ Johson and Johnson 

David Johnson และ Roger Johnson จากมหาวิทยาลัย Minnesota (1989 อ้างถึงใน สุลัดดา ลอยฟ้า, 

2536) ได้พัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยยึดหลักการเบ้ืองต้น 5 ประการด้วยกัน คือ 

1) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในเชิงบวก ซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ตาม

แนวคิดของ Johnson & Johnson (1989 อ้างถึงใน สุลัดดา ลอยฟ้า, 2536) นั้น มีการก าหนดเป้าหมายหรือ

ภาระงานของกลุ่ม ซึ่งต้องมีความชัดเจนและต้องท้าทายให้สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่าจะต้องสามารถท าให้ประสบ

ผลส าเร็จหากร่วมมือกัน การพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันในเชิงบวกจะบังเกิดผลเม่ือสมาชิกในกลุ่มมีความเห็นว่า หาก

ทุกคนในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และตระหนักว่า ความพยายามความมุ่งม่ันของแต่ละคน

ในกลุ่มไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์แก่ตนแต่ยังให้ประโยชน์กับสมาชิกอ่ืนๆและกลุ่มอีกด้วย ความส าเร็จของกลุ่มก็

เป็นความส าเร็จของตนเอง ความสัมพันธ์เชิงบวกจะสร้างสรรค์พันธะของความส าเร็จของสมาชิกคนอ่ืนๆ และ

ของตนเองด้วย ถือเป็นหัวใจของการร่วมมือกันเรียนรู้ 

2) การปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว สมาชิกในกลุ่มมีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความส าเร็จซึ่งกันและ

กัน โดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันและช่วยเหลือเก้ือกูล สนับสนุน และยกย่องกัน จะเป็นการเสริมแรงให้ประสบ

ความส าเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม 

3) ความหมายและความสามารถของแต่ละคนในกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มต้องมีภาระความรับผิดชอบ

ต่อความส าเร็จของกลุ่ม และต้องรับผิดชอบช่วยเหลือการท างานของสมาชิกในกลุ่มด้วย ซึ่งภาระดังกล่าวนี้ 

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความตระหนักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เอาเปรียบกัน 

4) ทักษะทางสังคม สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อภาระกิจท่ีกลุ่มมอบหมาย ซึ่ง

กิจกรรมดังกล่าวช่วยให้เกิดทักษะทางสังคม เกิดการเรียนรู้การท างานเป็นทีม เรียนรู้การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 

การเป็นผู้น า การตัดสินใจ การสื่อสาร การสร้างความน่าเชื่อถือ การขจัดความขัดแย้ง ซึ่งกระบวนการและทักษะ

ทางสังคมดังกล่าวมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ของกลุ่มอย่างมาก 

5) กระบวนการกลุ่ม การร่วมกันท างานกับสมาชิกในกลุ่มอย่างหลากหลาย ย่อมต้องมีการประชุม

อภิปราย และแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดทักษะกระบวนการกลุ่ม มีการวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อหา

ข้อสรุปของกิจกรรมท่ีร่วมกันท า และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพจนประสบความส าเร็จในท่ีสุด 
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

2.3.รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ในแนวคิดของ Sharan 

รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ในแนวคิดของ Shlomo Sharan และคณะ (1976 อ้างถึงใน สุ

ลัดดา ลอยฟ้า, 2536) จากมหาวิทยาลัย Tel-Aviv ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งมีรูปแบบเน้นงานเฉพาะอย่าง (task 

specialization model) เช่น เทคนิคการตรวจสอบเป็นกลุ่มของ Sharan  

เทคนิคนี้เดิมออกแบบโดย Hebert Thelen ต่อมาได้รับการพัฒนาโดย Sharan ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี

ซับซ้อน เป็นการวางแผนการจัดชั้นเรียนเพื่อการท างาน โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยตามความสนใจ และใช้

วิธีการสืบเสาะร่วมกัน ร่วมกันอภิปราย ร่วมกันวางแผน ซึ่งกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 2-6 คน หลังจากเลือก

หัวข้อท่ีสนใจแล้ว กลุ่มจะไปแบ่งหัวข้อย่อยให้กับสมาชิกในกลุ่มเป็นงานรายบุคคลอีก โดยแต่ละบุคคลจะไป

ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาหรือเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย จากนั้นสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันเตรียมเสนอผลงานของ

กลุ่ม เทคนิคนี้เหมาะส าหรับการสอนรายวิชาที่เก่ียวกับ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของประเทศ หรือวิชาชีววิทยา 

เป็นต้น 
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ตัวอย่างแผนการสอน STAD 

เรื่อง การฝึกผู้ป่วยเดินด้วยไม้ค้ ายัน  นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี2  เวลา 1 ชั่วโมง 

 

1.จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากจบการเรียนการสอนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.อธิบายประโยชน์ของการฝึกเดินด้วยไม้ค้ ายันได้ 

2.อธิบายชนิดของการเดินด้วยไม้ค้ ายันได้อย่างถูกต้อง 

3.หลักการท่ัวๆไปของการฝึกไม้ค้ ายัน 

4.อธิบายขั้นตอนของการฝึกไม้ค้ ายันให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 

5.ท าแบบฝึกหัดได้ถูกต้องอย่างน้อย 8 ใน 10ข้อ 

2.เนื้อหา 

1.ประโยชน์ของการฝึกเดินด้วยไม้ค้ ายัน ก)ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคล่ือนย้ายตัว เช่นการเดินได้รวดเร็ว

ขึ้น, ข)ป้องกันการลีบเล็กของกล้ามเนื้อ, ค)ท าให้ผู้ป่วยมีความเชื่อม่ันในตัวเองมากข้ึน 

2. ผู้ป่วยท่ีจะได้รับการฝึกเดินนั้นควร ก)มีการทรงตัวท่ีดี ข)มีกล้ามเนื้อท่ีใช้ในการเดินแข็งแรงอย่าง

เพียงพอ,  

3. ชนิดของการฝึกเดินด้วยไม้ค้ ายันพอสรูปย่อยๆได้ดังนี้ : ก)การเดินแบบ Two point gait, ข)การ

เดินแบบ Three point gait with partial weight, ค)การเดินแบบ Three point gait with full weight, เป็นต้น 

3.สื่อการเรียนการสอน 

1.ซองกิจกรรม 

2.บัตรเนื้อหา 

3.บัตรกิจกรรม 

4.บัตรเฉลย 

4.กิจกรรมการเรียนการสอน 

1.ขั้นน า 

1 ผู้สอนทักทายผู้เรียน 

2 ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ของบทเรียนให้ผู้เรียนทราบ 

3 ผู้สอนชี้แจงผู้เรียนว่า คะแนนจากทดสอบท้ายบทนี้จะเป็นคะแนนฐานของผู้เรียนทุกคน ท่ีจะเรียน

ในบทต่อๆไป 

4 ผู้สอนทบทวนความหมายของเครื่องช่วยเดินต่างๆ และการฝึกให้ผู้ป่วยเดิน ตามความเข้าใจของ

ผู้เรียนในแต่ละคน โดยการซักถามให้ผู้เรียนตอบ 

2.ขั้นสอน 

1.ผู้สอนเสนอบทเรียนแก่ผู้เรียนท้ังชั้น สลับกับการซักถามความเข้าใจ อาจใช้รูปแบบ และเทคนิคการ

สอน Concept Development, Advance Organizer ฯลฯ ดังได้กล่าวมาแล้ว 

2.ผู้สอนใหผู้้เรียนแบ่งกลุ่ม โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 4 คน แบบคละเพศ คละอายุ และ

คละความสามารถ ดังได้แจ้งเอาไว้แล้ว 

3.ผู้สอนแจกซองกิจกรรมให้แต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลย 1 

บัตร ให้ประธานกลุ่มเก็บไว้ 

4. สมาชิกกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรม ตามค าสั่งในบัตรกิจกรรม โดยสมาชิกต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เม่ือท ากิจกรรมเสร็จแล้วให้เปลี่ยนกันตรวจ โดยดูค าตอบในบัตรเฉลย 



203 

 

เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

3.ขั้นสรุป 

1.ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาในบทเรียนชั่วโมงนี้ ผู้สอนซักถามผู้เรียนโดยสุ่มถาม เป็น

รายบุคคล จนม่ันใจว่าผู้เรียนเข้าใจถูกต้องเกิน ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท้ังชั้น ค าถามอาจมีลักษณะดังนี้ 1)

ประโยชน์ของการฝึกผู้ป่วยด้วยไม้ค้ ายันมีอะไรบ้าง 2)จงอธิบายขั้นตอนของการเตรียมผู้ป่วยก่อนฝึกไม้ค้ ายัน 

3)จงอธิบายขั้นตอนของการฝึกไม้ค้ ายัน 

4.ขั้นวัดผล 

ใหผู้้เรียนท าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล 10 ข้อ ในเวลา 10 นาที โดยไม่ให้มีการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

5.การประเมินผล 

1.ความสนใจและการมีส่วนร่วมในกลุ่มย่อย 

2.คะแนนความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลในกลุ่ม 
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ตัวอย่างแผนการสอน Group Investigation Model 

เรื่อง การแพร่กระจายโรคเอดส์   นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีท่ี2 เวลา 1 สัปดาห์ 

 

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

1.อธิบายหลักการติดเชื้อเอดส์ได้ถูกต้อง 

2.อธิบายการระบาดวิทยา หรือการติดต่อโรคเอดส์ได้ถูกต้อง 

3.อธิบายสาเหตุการติดต่อโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง 

2. เนื้อหา 

โรคเอดส์ เป็นโรคท่ีเกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายเกิดความบกพร่อง ขณะนี้ยังไม่มียาชนิดใด

รักษาได้  สามารถแพร่กระจายหรือติดต่อได้จากการรับสารคัดหลั่ง เช่น เลือด น้ าอสุจิ ท่ีมีเชื้อเอดส์เข้าไปใน

ร่างกาย ในปัจจุบันพบว่าอัตราของผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเอดส์เพิ่มขึ้นทุกๆปี สาเหตุหลักของการติดเชื้อเอดส์ได้แก่ 

การติดต่อทางกระแสเลือด จากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การร่วมประเวณีกับผู้ป่วยท่ีติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น 

3.สื่อการเรียนการสอน 

ภาพยนตร์ หรือวีดีทัศน์เก่ียวกับผู้ป่วยโรคเอดส์ และอัตราการขยาย หรือการเพิ่มจ านวนโรคเอดส์ 

4.กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 1 ผู้สอนเสนอปัญหา 

1.ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียน ด้วยการฉายวีดีทัศน์เรื่องโรคเอดส์  เพื่อเป็นการเร้าความสนใจ และเป็น

ข้อมูลพื้นฐาน 

2.ผู้สอนเสนอปัญหาว่า “ท าไมอัตราผู้ป่วยเอดส์จึงเพิ่มขึ้น?” เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ

กระตือรือร้นที่จะแสดงความคิดเห็นและคิดแก้ปัญหา 

 

ขั้นที่ 2 ก าหนดหัวข้อและการจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม 

3.ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันถึงสาเหตุต่างๆ ท่ีท าให้อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคเอดส์ โดยมุ่งเน้น

ใหผู้้เรียนเป็นผู้เสนอความคิดเห็นให้มาก เช่น 1)มีความรู้เรื่องเอดส์ไม่ถูกต้อง 2)มีปริมาณโสเภณีมาก 3)ขาด

การให้ความรู้ในเยาวชน 3)มีความส าส่อนทางการเพศมากขึ้น ฯลฯ จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม และให้
ผู้เรียนเลือกเข้ากลุ่ม (กลุ่มละ 5 คน) ท่ีตัวเองชอบหรือสนใจ โดยในแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้เสนอปัญหาท่ีจะไป

ศึกษาคันคว้าเอง เม่ือคัดเลือกปัญหาแล้ว อาจเลือกปัญหาเพียง 5-6 ประเด็นส าคัญ ซึ่งผู้เรียนสนใจท่ีจะไป

ศึกษาค้นคว้า  

 

ขั้นที่ 3 การวางแผนการท างานกลุ่ม 

4.มอบหมายผู้เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการท างาน เช่น วางแผนไปสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ไปค้นคว้าหา

ข้อมูลจากโรงพยาบาล หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

 

ขั้นที่ 4 ด าเนินการสืบสวนสอบสวน 

5.กระตุ้นให้ผู้เรียนแต่ละคนในแต่ละกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกลุ่มได้มอบหมายให้ท า ในการหาข้อมูล

ต่างๆ ตามท่ีได้วางแผนไว้ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 วัน 
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ขั้นที่ 5 การเตรียมรายงาน 

6.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าผลงาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การค้นคว้าข้อมูลต่างๆ มา

รวบรวมเรียบเรียง แล้วเสนอต่อท่ีประชุม เป็นการรายงานผลท้ังข้อมูลท่ีได้รับ และวิธีสืบเสาะหาข้อมูล 

 

ขั้นที่ 6 การเสนอรายงานในช้ันเรียน 

7.มอบหมายให้กลุ่มต่างๆน าข้อมูลซึ่งได้ค้นคว้ามา และประมวลในกลุ่มแล้วเสนอต่อท่ีประชุมในชั้น

เรียน โดยมีผู้สอนร่วมรับฟังด้วย ในท่ีประชุมร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ถกแถลงร่วมกัน 

หากท่ีประชุมมีความเห็นว่า ประเด็นใดยังมีความน่าสนใจ และอยากให้กลุ่มค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถ

ท าได้ เช่น การติดเชื้อเอดส์ส่วนหนึ่งเกิดจากการไม่ได้มีพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ การได้รับการถ่ายเลือดขณะ

เจ็บป่วย ท าให้ติดเชื้อเอดส์ ท่ีประชุมอยากให้ช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถท าได้ โดยกลุ่มท่ีเก่ียวข้องควรไป

สืบเสาะหาข้อมูลใหม่อีก โดยเริ่มด าเนินการจากข้ันท่ี 2 ใหม่ เป็นต้น 

 

ขั้นที่ 7 การประเมินผล 

8. ร่วมกันพิจารณาจากขบวนการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนแต่ละคน การวางแผนด าเนินการ ขั้นตอนการ

ด าเนินการของสมาชิกในกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม โดยผู้ประเมินได้แก่ ผู้สอน ผู้ฟังรายงาน ตลอดจนเพื่อนร่วมชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

 

รูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ (CT model) 

 

รูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนรูปแบบการสอนท่ีออกแบบมาส าหรับใช

สอนนักศึกษากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหสามารถพัฒนากระบวนการคิดและไดรับความรตูาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร โดยผสมผสานกระบวนการอยางหลากหลาย ไดแก องคประกอบของการคิด องค

ประกอบและลักษณะพฤติกรรมของผูท่ีมีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ วิธีการคิด การสอนใหคิด เทคนิค

การกระตุนหรือการตั้งประเด็นค าถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห วิธีการพัฒนาความสามารถในดาน

การคิดอยางมีวิจารณญาณ หลักการเปาหมายของอุดมศึกษา คุณลักษณะของผูเรียนการเรียนรูและวิธีการสอน

ใหรูส าหรับผเูรียนระดับอุดมศึกษา ลักษณะวิชาชีพและกระบวนการสืบเสาะหาความรูของวิชาชีพกายภาพบ าบัด 

ลักษณะเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู ในศาสตรทางกายภาพบ าบัดหลักการเป าหมายของหลักสูตร

กายภาพบ าบัด เปนตน 

 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 

การคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการคิดอยางมีจุดประสงคของบุคคลโดยผานกระบวนการแปล

ความ วิเคราะห ไตรตรอง สื่อสาร และประเมินขอมูลจากการสังเกตและ/หรือใชประสบการณ โดยอาศัยความรู

เจตคติ และทักษะการคิดอยางมีเหตุผล เพื่อน าไปสูขอสรุปอยางสมเหตุสมผลและตัดสินผลการกระท าตามขอ 

สรุปที่ได รวมท้ังสามารถแสดงเหตุผล อธิบายความ และยกตัวอยางประกอบเพื่อการตัดสินใจดวยตนเองวาสิ่ง

ใดควรเชื่อ สิ่งใดควรท าอยางสมเหตุสมผล ซึ่งเปนกระบวนการพื้นฐานท่ีส าคัญของการเรียนรู เปนทักษะท่ี

จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห ไตรตรอง เพื่อการเรียนรูและตัดสินใจ เปนทักษะท่ีจ าเปนในการวิเคราะหสืบเสาะหา

เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร กระบวนการแกปญหา กระบวนการหาความรูเพื่อการประยุกตใช กระบวนการหา

เหตุผลทางคลินิก โดยเฉพาะวิชาทางด านวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ประกอบด้วยกระบวนการยอยๆ 3 กระบวนการคือ 1) กระบวนการก าหนดประเด็นปญหาหรือขอวิพากษ 2) 

กระบวนการหาขอสรุป 3) กระบวนการพิจารณาเหตุผลประกอบ  

1) กระบวนการกําหนดประเด็นปญหาหรือ ข้อวิพากษ เปนสิ่งท่ีมีความส าคัญอยางมากเพื่อจะได

น าไปพิจารณาหรือถกเถียง กระบวนการก าหนดประเด็นปัญหามีขั้นตอนยอยท่ีส าคัญ คือ 1)การระบุประเด็น/ 

ปญหาใหชัดเจน โดยการสังเกตหรือการรับขอมูลเขามา 2)การวิเคราะห ท าความเขาใจกับประเด็นปญหาให

กระจาง แบงกลุมประเด็น/แยกแยะประเด็นใหชัดเจน จ านวนประเด็นปญหาท่ีดีควรจะมีนอยท่ีสุดและควรมี

ความชัดเจนท่ีสุด ขอมูลท่ีสังเกตหรือการรับขอมูลตองมีการคัดสรร คัดกรองขอมูลท่ีส าคัญใหเหลือนอยท่ีสุด 

ใหประเด็นค าถามนั้นชัดเจนท่ีสุด ดังนั้นหากประเด็นใดสามารถรวมกลุมไดก็ควรจะจัดรวมกลุม 

2) กระบวนการหาขอสรุป เม่ือไดความชัดเจนของประเด็นปญหาแลว ตอไปพยายามพิจารณา

ประมวลขอมูลเชิงประจักษ ประสบการณและ/หรือความรูเดิมท่ีมีอยู ขอมูลใดมีความคลุมเครือหรือไมชัดเจน

อาจจัดรวมไวอีกกลุม กระบวนการหาขอสรุปกระท าตามขั้นตอนโดย 1)การพิจารณารวบรวมขอมูลซึ่งขอมูลท่ี

รวบรวมไดนั้นอาจเปนขอมูลเชิงประจักษ หรือประสบการณความเชื่อตางๆ 2)การพิจารณาความนาเชื่อถือ

ของขอมูล โดยการตรวจสอบแหลงท่ีมาของขอมูลหรือหลักฐานอางอิงท่ีได 3)การระบุลักษณะขอมูล โดยการ   

คนหาแบบแผนในเรื่องความเหมือน ความตาง ความสอดคลอง หรือความสัมพันธ พิจารณาเปรียบเทียบ ความ

เหมือนความตางของขอมูล ความเชื่อมโยงสัมพันธตางๆท่ีคนพบท้ังหมดมาเรียบเรียงใหสอดคลองตอเนื่อง 

หรือจัดแบงกลุมใหชัดเจน เพื่อหาขอสรุปยุติประเด็นปญหาที่ไดพิจารณาไว 

3) กระบวนการพิจารณาเหตุผลประกอบ  หลังจากไดขอมูลหรือหลักฐานอยางเพียงพอแลวขั้น

ตอนตอไปเปนกระบวนการพิจารณาเหตุผลประกอบขอสรุปหรือขอยุตินั้น ประกอบดวย 1)การตั้งสมมติฐาน 
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

การตีความ เพื่อคาดคะเนจากขอมูลหลักฐานท่ีมีอยูประกอบกับประสบการณเดิม เพื่ออธิบายเหตุการณหรือ

ความเปนไปไดของเหตุการณ หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นกอนผลนั้น และระบุวาเหตุการณหรือสิ่งใดท่ีมีความสัมพันธกับ

ผลนั้น  2)การลงขอสรุป และตัดสินวา สิ่งใดเปนผลมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน หรือเปนสิ่งท่ีท าใหเกิดผลโดย

การสรุปอางอิงจากความรูหรือประสบการณเดิมประกอบ ซึ่งอาจใชการสรุปแบบอุปนัยหรือการสรุปแบบนิรนัย 

ท้ังนี้ขึ้นกับขอมูลและหลักฐาน  3)การประเมินขอสรุป เปนขั้นตอนท่ีพิจารณายืนยันขอสรุปเพื่อตัดสินใจ แก

ปัญหา ตรวจสอบ และน าไปใชในโอกาสอื่นที่เหมาะสมตอไป 

ท้ังนี้กระบวนการต่างๆดังกล่าวตองก ากับและตรวจสอบโดยองคประกอบของเหตุผลและมาตรฐาาน 

สติปญญาสากล ซึ่งความสามารถดานกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณของบุคคลพิจารณาจาก 1)ความเข

มแข็งและความออนของเหตุผลท่ียกมาอางโดยพิจารณาจากเกณฑดานองคประกอบของเหตุผล ซึ่งเหตุผลท่ีดี

ควรมีจุดมุงหมาย มีค าถามน าไปสูประเด็น มีขอตกลง มีแนวคิดชัดเจน ตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ

สามารถน าไปใชและเกิดผล มีประเด็นมุมมอง และมีกรอบส าหรับการอางอิง 2)มาตรฐานสติปญญาสากล ซึ่งใช

ก ากับและพัฒนากระบวนการคิดของบุคคลในเชิงคุณภาพ ซึ่งการคิดท่ีดีจะตองมีความกระจางชัด ความถูกตอง 

ความแมนตรง ความเชื่อมโยง ความลึกซึ้ง ความกวาง และสมเหตุสมผล นอกจากนั้นบุคคลท่ีมีกระบวนการ

คิดอยางมีวิจารณญาณที่ดีควรมีคุณลักษณะทางปญญาท่ีส าคัญไดแก เปนผูถ่อมตน กลาตัดสินใจ สามารถรับรู

ถึงความเหมาะสม มีความซื่อสัตย รักการคนควาหาค าตอบ ศรัทธาและเชื่อม่ันในเหตุผล และใจกวางยอมรับฟ

งความคิดเห็นผอ่ืูน  

แผนยุทธศาสตรท่ีจะด าเนินการเพื่อใหบรรลุถึงกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรทางเจตคต ิ ไดแกความสามารถในดาน การคิดดวยตนเอง  การพัฒนาความเขาใจ

ลึกซึ้งดวยเหตุผลของตนเองและกลุม การฝกฝนเปนคนใจกวาง  การส ารวจความคิดท่ีซอนอยูในความรูสึกและ

ความรูสึกท่ีซอนในความคิด การพัฒนาการถอมตนทางปญญาและไมดวนตัดสิน การพัฒนาความกลาทาง

ปัญญา  การพัฒนาความซื่อสัตยทางปญญา การพัฒนาความพากเพียรอุตสาหะทางปญญา การพัฒนาความ

เชื่อม่ันในเหตุผล 

(2) ยุทธศาสตรทางปญญาความสามารถระดับมหภาค ไดแก ความสามารถในดานการน าไปสูข้อ

สรุปแตไมดวนสรุป การเปรียบเทียบสถานการณท่ีคลายกัน การถายโยงความเขาใจมาใชในบริบทใหม การ

พัฒนาแนวคิดและมุมมอง การท าประเด็น/ขอสรุป/ความเชื่อใหกระจาง การใหความกระจางชัด และการ

วิเคราะห์ความหมายของค า/วลี การพัฒนาเกณฑส าหรับประเมิน:การใหความชัดเจนของคุณคาและความเป็น

มาตรฐาน การประเมินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล การต้ังประเด็นอยางเจาะลึกหรือการถามท่ีเจาะลึกถึงแก

นรากและประเด็นส าคัญของปญหา การวิเคราะหหรือประเมินประเด็น/ความเชื่อ/การตีความ/ทฤษฎี การสราง

หรือประเมินแนวทางแกปญหา  การวิเคราะหหรือประเมินผลการกระท าหรือนโยบาย การอ านอยางมี

วิจารณญาณหรือการวิพากษหรือท าเนื้อหาใหชัดเจน การฟงอยางมีวิจารณญาณ การสรางความเชื่อมโยงระหว่าง

ศาสตร การฝกถกแถลงแบบโซเครติส การหาเหตุผลจากการสนทนาแลกเปลี่ยน การหาเหตุผลจากการถกแถลง

แบบหักลาง 

(3) ยุทธศาสตรทางปญญาทักษะระดับจุลภาค ไดแก ความสามารถดานการเปรียบเทียบสิ่งท่ีคิดกับ

การปฏิบัติ การคิดเก่ียวกับกระบวนการคิดของตน การสังเกตสิ่งท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกัน การทดสอบหรือ

การประเมินขอสันนิษฐาน การแยกแยะขอเท็จจริงท่ีมีความเก่ียวของและไมเก่ียวของ การสรางค าพยากรณ

ตีความ อางอิง อยางเปนไปได การใหเหตุผลและประเมินหลักฐานและขอเท็จจริงท่ียังไมไดพิสูจน การตระหนัก

ถึงสิ่งท่ียังขัดแยงกัน การส ารวจสิ่งท่ีปรากฏและผลท่ีจะตามมา 
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2. วัตถุประสงคและเปาหมายของรูปแบบ 

รูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีพัฒนาขึ้น มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนซึ่ง

เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารญาณไดสูงกวากอนการสอน และ

สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเนื้อหาไดตามเกณฑในรายวิชาที่น าไปใชสอน 

 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ มีล าดับขั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนดังตอไปนี้ 

1) ขั้นน า 

เปนขั้นเตรียมความพรอมของผูเรียน ดวยการสรางแรงจูงใจในการเรียนรู แจงจุดประสงคเชิง

พฤติกรรม ซึ่งเปนเปาหมายของการสอนแตละครั้ง ทบทวนความรูเดิม หรือมโนมติท่ีจ าเปนเพื่อเปนพื้นฐาน

ส าหรับความรใูหม 
2) ขั้นสอนและพัฒนากระบวนการคิด 

ขั้นนี้จะเปนการเสนอเนื้อหาที่สอนในรูปแบบสถานการณ เหตุการณผูปวย และปญหาตางๆโดยใชสื่อ

หลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักวา การพิจารณาประเด็นปญหาหรือเหตุการณผูปวยตางๆในแตละครั้งนั้น ใหผู

เรียนเปนผคูิดพิจารณาประเด็นปญหา การสรุปผล และการอธิบายเหตุผลประกอบดวยตนเองกอน จากนั้นจึง

อภิปรายแลกเปลี่ยนสิ่งท่ีตนคิดกับผูอ่ืน โดยผูสอนจะแจกใบงานหรือมอบหมายใหผูเรียนท ากิจกรรมการเรียน

การสอน กระตุนโดยใชค าถามและอ านวยความสะดวก ใหอิสระกับผูเรียนในการคิด คนหาค าตอบดวยตัวผู

เรียนเองตามความรูความสามารถและประสบการณท่ีตนเองมี โดยแบงล าดับขั้นในการจัดกิจกรรมดังตอไปนี้ 

ขั้นที่1 กิจกรรมไตรตรองระดับรายบุคคล 

กิจกรรมไตรตรองระดับรายบุคคลมีเปาหมายและวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะ

การคิดดวยตนเอง ฝกการตั้งประเด็นปญหา วิเคราะหปญหา และพิจารณาขอมูลและน า

ประสบการณ์ และความรเูดิมของตนเองท่ีมีอยูมาใชในการแกปญหา ฝกทักษะการตั้งสมมติฐาน การ

ตีความและสรุปความซึ่งทักษะดังกลาวเป็นทักษะพื้นฐานส าคัญของบุคคลท่ีมีกระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ลักษณะการจัดกิจกรรมนั้นผูสอนจะเปนผูน าเสนอสถานการณปญหาท่ีเก่ียวของกับ

เนื้อหาที่จะสอนโดย การมอบหมายใบงานและประเด็นค าถาม เพื่อใหผูเรียนแตละคนพิจารณา โดย

ใหผูเรียนพยายามคิดไตรตรองดวยตนเองอยางอิสระตามล าพัง หามมิใหปรึกษาหารือกับผูอ่ืน ตาม

กระบวนการและองคประกอบของกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณเปนล าดับ คือ1)  กระบวนการ

ก าหนดประเด็นปญหา วิเคราะหปญหาใหกระจาง 2)กระบวนการหาขอสรุป แยกแยะขอมูลและ

พิจารณาขอมูล 3) กระบวนการพิจารณาหาเหตุผล ตั้งสมมติฐานและลงขอสรุป ในกิจกรรมนี้ควรให

เวลาอยางเพียงพอเพื่อใหผูเรียนไดสามารถใชความคิดของตนเองอยางเต็มท่ี 

 

ขั้นที่2 กิจกรรมไตรตรองระดับกลมุ 

กิจกรรมไตรตรองระดับกลุมมีเปาหมายส าคัญเพื่อฝกใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

ของตนกับผอ่ืูน ฝกการเปรียบเทียบแลกเปลี่ยนขอมูลในดานความเหมือนและความแตกตางกับผอ่ืูน 

แลกเปลี่ยนมุมมองและขอตกลงเบ้ืองตน พิจารณาความสมเหตุสมผลความนาเชื่อถือของขอมูลและ

แหลงขอมูล ฝกการเปนผูฟงท่ีดี ฝกความเปนผูใจกวางยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การหา

เหตุผล การหาขอสรุป/สรุปความจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยยึดหลักการท่ีว า

บุคคลท่ีมีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณจะเปนผูท่ีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอ่ืนเชื่อม่ัน
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ในเหตุผล สามารถหาเหตุผลจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  กลาตัดสินใจบนเหตุผลท่ี

ถูกต้อง และพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนขอสรุป/แนวคิด เม่ือมีขอมูลใหมเพิ่มเติมหรือไดรับขอมูลท่ี

สมเหตุสมผลมากกวา การจัดกิจกรรมจะมีลักษณะเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกลุม แลกเปลี่ยนและ

เปรียบเทียบขอสรุปของตนเองหรือสิ่งท่ีตนเองคิดกับผูอ่ืน โดยการน าเสนอขอสรุปหรือความคิดเห็น

ของตนที่ไดบันทึกไวกับเพื่อนในกลุม ซึ่งขณะท่ีนั่งฟงเพื่อนน าเสนอนั้นผูเรียนควรจะไดพิจารณาใน

ประเด็นตางๆดังตอไปนี้ เชน 1)สมาชิกสวนใหญในกลุมตอบวาอยางไร มีการตีความและแสดงเหตุ

ผลอยางไรจึงไดสรุปเชนนั้น เปรียบเทียบกับความคิดมุมมองและขอตกลงเบ้ืองตนของตนเอง 2) 

ท าไมค าตอบของเพื่อนๆแตละคนจึงมีความเหมือนหรือแตกตางกัน ตัวอยางเชน ก)ค าตอบ

เหมือนกันวิธีการคิด มุมมองและขอตกลงเบ้ืองตนเหมือนกันหรือไม ข)ค าตอบเหมือนกันวิธีการคิด

มุมมองและขอตกลงเบ้ืองตนตางกันหรือไม ค)ค าตอบตางกันวิธีการคิด มุมมองและขอตกลง

เบ้ืองต้นเหมือนกันหรือไม ง)ค าตอบตางกันวิธีการคิดมุมมองและขอตกลงเบ้ืองตนตางกันหรือไม

เปนตน 3)ค าตอบใดท่ีเพื่อนๆน าเสนอเปนขอสรุปท่ีกระจางชัด แมนตรง ลึกซึ้ง กวาง และ

สมเหตุสมผลหรือไมเพราะเหตุใด จากนั้นใหผูเรียนในแตละกลุมรวมกันสรุปผลการอภิปรายภายใน

กลมุใหเปนกรอบแนวคิด แผนภูมิหรือตารางภาพ และสงตัวแทนเพื่อน าเสนอผลตอกลมุใหญตอไป 

 

ขั้นที่3 การเสนอผลและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

การเสนอผลงานกลุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น มีเปาหมายเพื่อใหผูเรียนไดฝึก

ทักษะในดานการอภิปราย การฟงอยางมีวิจารณญาณ การปกปองความคิด และการถกแถลงแสดง

เหตุผลในเชิงหักลาง เพื่อสรางความแข็งแกรงในความคิด ฝกการตั้งประเด็นค าถามอยางเจาะลึก 

เสริมสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการคิดอย างมีวิจารณญาณ โดยยึดหลักการท่ีว าบุคคลท่ีมี

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ จะเปนผท่ีูเชื่อม่ันในเหตุผลสามารถแสดงเหตุผลการอภิปรายและ

ยกตัวอยางในสิ่งท่ีตนรูและเขาใจดวยค าพูดของตนเองอยางกระจางชัด ซึ่งการท่ีบุคคลจะสามารถ

อภิปรายและแสดงเหตุผลในเชิงหักลาง และอธิบายประเด็นไดอยางกระจางชัดนั้น จะตองผานการคิด

วิเคราะห ตีความ และสรุปความไดดวยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นนี้มีลักษณะใหผูเรียน

แตละกลุมยอยสงตัวแทนเพื่อน าเสนอผลงานของกลุมตนอง และใหผูเรียนกลุมอ่ืนๆชวยตรวจสอบ

และสะทอนผลซึ่งกันและกัน โดยวิธีการเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั้น จะเปดโอกาสให

ผูเรียนทุกคนพิจารณาและอภิปรายรวมกันในประเด็นตางๆ ไดแก วิธีการหรือกระบวนการไดมาของ

ข้อสรุป หลักฐานหรือขอสนับสนุนแนวคิด โดยผูเรียนอาจตั้งประเด็นวา 1)ขอมูล/ประเด็นใดนาจะ

เป็นขอสรุปท่ีสมเหตุสมผล หรือมีเหตุผลเหมาะสมมากท่ีสุด เพราะอะไร 2)สมาชิกในแตละกลุมมี

วิธีการคิด ขั้นตอนการคิดมุมมอง และขอตกลงเบ้ืองตนเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร 3)อะไร

เปน็สาเหตุส าคัญท่ีท าใหสมาชิกแตละคนมีวิธีการคิด การตีความและแสดงเหตุผลท่ีแตกตางกัน เพราะ

เหตุใด 

 

3) ขั้นสรุป 

โดยผูสอนกับผูเรียนรวมกันสรุปแนวคิด หลักการ หรือความคิดรวบยอดของกระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ และเนื้อหาตามหลักสูตร 
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4) ขั้นพัฒนาทักษะ 

ในรายวิชา/เนื้อหาที่ฝกปฏิบัติ ผสูอนใหผูเรียนจับคูกับเพื่อนๆในกลุมยอย เพื่อฝกปฏิบัติตามเนื้อหา

และคมืูอปฏิบัติการท่ีให โดยท าตามล าดับกอนหลังในคูมือ สรุปขอความรู ประเด็นปญหาที่ไดจากการฝกปฏิบัติ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนปญหาที่พบในกลุมยอย 

 
5) ขั้นพัฒนาการน าไปใช 

ผูสอนใหผูเรียนฝกทักษะและการน าความรูไปใชในสถานการณใหม โดยใหผูเรียนฝกปฏิบัติการการ

แกปญหาในสถานการณใหม เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งตอประเด็นปญหาท่ีเรียน ชวยใหผูเรียนเกิด

ความช านาญและแมนย ายิ่งขึ้น โดยมอบหมายใหท างานกลุมเปนโครงงาน ศึกษาคนควาปญหาผูปวยคนควา

ข้อมูลผานระบบเครือขายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ เปนตน 

 
6) ขั้นประเมิน 

เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณแลว ผู

สอนควรจะด าเนินการดังตอไปนี้ 

 

(1) จัดใหมีการทดสอบยอย 

การทดสอบยอยควรกระท าหลังจากการสอนแตละเนื้อหา โดยผูเรียนจะไดรับการทดสอบ

จากแบบทดสอบยอยและแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในดานเนื้อหา และกระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ โดยท่ีทุกคนจะตองท าขอสอบอยางเต็มความสามารถโดยไมชวยเหลือกัน พยายามท า

ข้อสอบใหดีท่ีสุด เพื่อพัฒนาความกาวหนาของตนเองและเพื่อใหกลมุประสบผลส าเร็จในท่ีสุด 

 

(2) จัดใหมีการประเมินผล 

การประเมินผลนั้น จะท าการประเมินในดานตางๆไดแก 1)การประเมินความรูความเขาใจ

ตามเนื้อหาในบทเรียน โดยการสอบยอยทายชั่วโมงในแตละเรื่อง/แตละทักษะ 2)ประเมินความรู

ความเขาใจในบทเรียนโดยใชผลงานผูเรียนเปนหลัก สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือผลงานผู

เรียนเปนรายบุคคล และผลงานกลุม 3)ประเมินความกาวหนารายบุคคล 4)ประเมินความกาวหน้า 

ของกลุม เปนตน 

 

(3) จัดใหมีการสะทอนผลการท างานของกลุม 

เพื่อประเมินผลการท างานของตนเอง แลวเสนอผลการประเมิน และสิ่งท่ีตองการปรับปรุง

ต่อสมาชิกท้ังชั้นเรียนโดยผูสอนจะใหการยกยองกลุมท่ีประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีผานมา 

 

4. การเตรียมการส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การเตรียมการส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูสอนควรปฎิบัติดังตอไปนี้ 

 

1) การเตรียมเอกสาร และวัสดุการสอน 

การเตรียมเอกสาร วัสดุ และสื่อตางๆ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนไดแก 1)ใบงาน/บัตร

กิจกรรม2)เอกสารประกอบการสอน 3)คูมือฝกปฏิบัติการ 4)เวปเพจรายวิชาและแหลงคนควาตางๆ 

5)แบบทดสอบต่างๆ 6)แบบสังเกต  7)สื่อการเรียนการสอนตางๆ เปนตน 
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2) การจัดผเูรียนเขากลมุ 

ในการจัดผูเรียนเขากลมุ จะจัดตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูซึ่งยึดตามรูปแบบ

STAD  ของSlavin  (1987)  ซึ่งสมาชิกในกลุมมีประมาณ4  คน แตละกลุมจะคละกันตามความรู

ความสามารถและเพศ ประกอบดวย นักเรียนเกง ปานกลาง ออน โดยยึดตามเกณฑของผลสัมฤทธ์ิ

เฉลี่ย(GPA) ของภาคการศึกษาท่ีผานมาของปการศึกษาปจจุบันหรือการจัดสอบเพื่อวัดความรูพื้น

ฐานกอน แลวจัดล าดับความสามารถเพื่อแบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมแบบคละความสามารถในแต

ละกลุม 

 

3) การปฐมนิเทศ 
กอนท่ีจะด าเนินการสอนตามรูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ผู

สอนควรจัดใหมีการปฐมนิเทศ ท าความเขาใจระหวางผูเรียน ผูสอน ผูชวยสอน และบุคลากรท่ี

เก่ียวข้อง เพื่อใหเขาใจตรงกันถึงหลักการ แนวคิด จุดประสงค และวิธีด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผล ของการใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้ แนะน าวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู

อธิบายถึงล าดับขั้นตอนและวิธีการฝกฝนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อใหผูเรียนไดทราบ

และตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาว 

 

5. องคประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การน ารูปแบบการสอนเพื่อเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณไปใชนั้น ยังคงตองยึดองคประกอบ

ท่ีส าคัญเพื่อเปนแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดังตอไปนี้ 

 

1) บรรยากาศของการเปดโอกาสใหผูเรียนคิดวิเคราะหไตรตรองดวยตนเอง 

การเรียนการสอนเพื่อเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น ตองให

โอกาสกับผเูรียนในการคิดวิเคราะหดวยตนเองตอประเด็นปญหาตางๆ ใหผูเรียนไดมีโอกาสรวบรวมขอมูลเพื่อ

สรุปตอประเด็นปญหา และสามารถอธิบายเหตุผลเชื่อมโยงประสบการณเพื่ออธิบายตอขอสรุปนั้นดังนั้นผูสอน

ควรใหเวลากับผเูรียนอยางเพียงพอ 

 

2) การสนับสนุนหรือกระตุนใหผูเรียนไดคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดอยางมีวิจารณญาณดวยตนเอง อยางเปนล าดับขั้น ตั้งแตการใหผู

เรียนสามารถคนหาหรือก าหนดประเด็นปญหาใหชัดเจน การรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบเพื่อใหสามารถสรุป

ประเด็นปญหานั้น และพยายามอธิบายขอสรุปเหลานั้นอยางสมเหตุสมผล โดยใชกระบวนการคิดตางๆ ผูสอน

สามารถชวยชี้ประเด็นหรือแสดงวิธี/ล าดับการคิดของผูสอนตอประเด็นปญหานั้นเพื่อเปนตัวอยางใหเห็นถึง

ล าดับกระบวนการตางๆของการคิดและการมองปญหา เปนตน 

 

3) การเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดกับผูอื่น 

หลังจากผูเรียนไดคิดไตรตรองดวยตนเองแลว ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนสิ่งท่ี

ตนเองคิด(ตอประเด็นปญหาเดียวกัน) กับผูอ่ืนในกลุมยอย และกลุมใหญ(ท้ังชั้น) ตามล าดับ การเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดรวมอภิปรายถกแถลงสิ่งท่ีตนเองคิดกับเพื่อนๆรวมชั้นเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน

แนวคิดซึ่งกันและกัน จะท าใหผูเรียนเห็นแนวทางแกปญหาไดอยางหลากหลาย ฝกเปนคนใจกวาง มอง

ปัญหาอยางรอบดานหลากหลายแงมุม ซึ่งหากแนวคิดของตนขอใดท่ีเหมือนกับเพื่อนสวนใหญก็จะสรางความ
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ม่ันใจในสิ่งท่ีตนคิดและม่ันใจในกระบวนการคิดของตนเอง หากแนวคิดของตนเองแตกตางจากเพื่อนก็จะเกิด

กระบวนการเรียนรูท่ีตางจากสิ่งท่ีตนเองคิดออกไป เปนการขยายความคิด และเพิ่มประสบการณใหกับผูเรียน

มากย่ิงขึ้น ไดเห็นตัวอยางแนวทางการคิดอยางหลากหลาย 

 

4) กระตุนใหนําเทคนิคการคิดของตนมาใชใหมากที่สุด 

ผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสน าเทคนิควิธี/แนวคิดของผูเรียนแตละคนมาใชใหมากท่ีสุด

และมีความหลากหลาย โดยเฉพาะในระหวางการฝกปฏิบัติการ เพราะจะชวยใหผูเรียนเห็นความส าคัญของ

กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณกับการแกปญหา ฝกฝนการน าความรูพื้นฐานท่ีเคยเรียนแลวมาแกปญหา

อย่างเหมาะสม ท าใหเห็นกระบวนการแกปญหาไดอยางชัดเจนและถูกตองรวดเร็วยิ่งขึ้นเกิดความม่ันใจใน

กระบวนการคิดของตนเอง 

 

5) ใชคําถามอยางสรางสรรคเพื่อกระตุนความคิด 

ผูสอนควรใชค าถามถามผูเรียนในลักษณะสรางสรรค โดยเฉพาะหากผูเรียนยังคิดไมออกหรือยังดอย

ประสบการณในทักษะการคิด ผูสอนควรใชค าถามในลักษณะเปดกวางชี้น าหรือเสนอแนวทางในลักษณะสราง

สรรค ใหก าลังใจ เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดฝกคิดตอไป พรอมกับใหเวลาผเูรียนอยางเพียงพอ ตัวอยางค าถามได

แก มีอะไรมากกวานี้อีก  จะเปนอยางไรบางหากเปนแบบนั้น หรือลองนึกถึงประสบการณท่ีมีอยู ท่ีเรียนผานมา

มีอะไรบาง เปนตน 

 
6) สรางบรรยากาศใหเหมาะกับการเรียน 

ผูสอนควรสรางบรรยากาศใหเหมาะกับการเรียนรูของผูเรียน โดยสนับสนุนใหผูเรียนไดมีโอกาสคิด

อยา่งอิสระเสรี เปนตัวของตัวเอง และกลาแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง สงเสริมใหผูเรียนไดใชจินตนาการ

และความรปูระสบการณของตนเอง และควรมีการยกยองชมเชยเม่ือผูเรียนสามารถอธิบายความคิดของตนเอง

ไดอยางสมเหตุสมผล มีหลักการและมีขั้นตอนอยางชัดเจน เพราะการแสดงถึงกระบวนการคิดดังกลาวเปนสวน

หนึ่งของบุคคลท่ีมีกระบวนการคิดอยางมิวิจารณญาณ 

 

7) การใหตัวอยางที่ทาทาย 

ผูสอนควรเปดโอกาสใหมีการน าเสนอปญหา หรือตัวอยางประเด็นปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ท่ีไมมีใน

บทเรียน เพื่อทาทายความสามารถใหผูเรียนไดใชประสบการณท่ีเรียนไปฝกคิดแกปญหา โดยใหชวยกันคิดเพื่อ

พัฒนาและสรางความแข็งแกรงในกระบวนการคิดของกลุมผูเรียน และยังชวยสรางความสนุกสนานทาทาย

และเราความสนใจ ยังเปนการสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนอีกดวย 

 

8) มีการสรุปมโนมติหรือหลักการ 

ผูสอนควรมีการสรุปมโนมติ/หลักการและความรูท่ีถูกตอง ชี้แนะจุดบกพรองตางๆ เพื่อใหผูเรียน

สามารถน าไปสรางเปนโครงสรางทางปญญา เปนประสบการณ เปนเคร่ืองมือในการแกปญหา สรางความม่ันใจ

ในการน าความรูเหลานั้นไปประยุกตใชในสถานการณใหมตอไป และเติมเต็มเนื้อหาสวนท่ีขาดหายหรือสวนท่ีผู

เรียนไมไดกลาวถึงหรือเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 
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6. บทบาทผสูอนและผูเรียน 
ในจัดการเรียนการสอนเพื่อเนนพัฒนากระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้น ผูสอนและผเูรียน 

จะมีบทบาทท่ีส าคัญดังตอไปนี้ (ตารางท่ี18)  

 

ตารางท่ี18 แสดงบทบาทและพฤติกรรมของผูสอนและผเูรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการสอน 

กิจกรรม บทบาทและพฤตกิรรมผู้สอน บทบาทและพฤตกิรรมผู้เรียน 

1.ขั้นน า - ก าหนดเปาหมาย และแจง้จุด

ประสงคการเรียนรู 
- ทบทวนความรูเดิม 

- ท าความเขาใจและพรอมท่ีจะ

ปฏิบัติตาม เพื่อใหบรรลุวัตถุ

ประสงคท่ีได ตั้ งไว 

2.ขั้นสอนและพัฒนากระบวน 

การคิด แบงออกเปน 3 

กิจกรรมดังตอไปนี ้

-น าเสนอสถานการณ์/เนื้อหาท่ี

จะสอน ในลักษณะกรณีผู้ป่วย 

สถานการณ์ผู้ป่วย โดยใช้สื่อ

ประสมเช่น สไลด์ วีดิทัศน์ 

แผ่นภาพ ผู้ป่วยจริง หรือใน

ลักษณะใบงานเพื่อให้ผู้เรียน

ท ากิจกรรมด้วยตนเองและ

กลุ่ม 

-ฟังค าชี้แจงของผู้สอน 

2.1.กิจกรรมไตร่ตรอง

รายบุคคล 

- กระตนุใหผูเรียนคิด คนหา

ประเด็นที่ส าคัญของเนื้อหา 

สรุปประเดน็ ท  าความเขาใจ 

และอธิบายเหตุผลประกอบ 

จากขอมู ลและหลักฐานท่ี

มีอยู เชน เนื้อหาในคมืูอ

ประกอบการสอนท่ีให และ

บันทึ กลงในแบบบันทึกท่ี

แจกให 

- ชี้แนะวิ ธีการอ านประเด็น

ค าถาม วลีและใจความส าคัญ 

- สงเสริมใหผูเรียนส ารวจ

ค้นหาวิธีการคิดโดยการสรุป

ประเด็นค าถาม ท าความ

เข้าใจกับประเด็นค าถามให

กระจาง เปรียบเที ยบความ

เหมือนความต าง มุมมอง

ของประเดน็ค าถามเพื่อน าไป

สูการสรุ ป และคิดหาเหตุผล

ประกอบการอธิบายตอไป 

- เปดโอกาสใหผูเรียนเสนอ

แนวทางแกปญหาดวย

- จัดกระท ากับสื่อ/ประเด็น/

ใบงานท่ีผูสอนจัดให เพื่อท า

ความเข าใจกับปญหา 

- อานโจทย จากใบงานท่ีให

อย่างรอบคอบ พยายามจับ

ประเด็นปญหา แยกแยะ

ความเหมือนและความตาง 

มุมมอง ขอตกลงเบ้ืองตน 

และสรุปประเด็นปญหาตางๆ

อยางแจมชัด ดวยตนเองโดย

ไมปรึกษาหารื อผูอ่ืน 

- พยายามอธิบายและท าความ

เขาใจ ตอประเดน็ปญหา โดย

ใชประสบการณและความรู

เดิมท่ีมีอยู หากประเดน็ใดยัง

ไมเขาใจใหศึกษาจากคมืูอ

ประกอบการเรียนการสอนท่ี

ให และคนควาจากแหลง 

ความรูอ่ื นๆ 

-บันทึกสิ่งท่ีไดกระท า และสรุป

ประเด็นที่ไดจากกิ จกรรมท่ี

ไดกระท ามาอยางเปนระบบ 
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กิจกรรม บทบาทและพฤตกิรรมผู้สอน บทบาทและพฤตกิรรมผู้เรียน 

ตนเองอยางอิสระ โดยให

เวลาอยางเพียงพอ หาก

จ าเป็นอาจใชค าถามเพื่อ

กระตุ้นและชี้แนะวิธีการคิด

ใหกับผเูรียน 

 

ตามความเขาใจของตนเอง 

 

2.2กิจกรรมไตร่ตรองระดับ

กลุ่มย่อย 

- กระตนุใหผูเรียนอภิปราย

และซักถามปญหา โดยแสดง

เหตุผลและหลักฐานเชงิ

ประจักษ ์

- กระตนุใหผูเรียนก าหนด

ประเด็นปญหาใหมดวย

ตนเอง หากมีขอสงสัย 

- กระตนุใหผูเรียนน าประสบ

การณหรือความรู้เดิมท่ีมีอยู่ 

ประกอบการอภิปราย 

แก้ปัญหา 
-แนะน าหรือสร้างความเขา้ใจ

ให้ผู้เรียนยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน ที่อาจ

แตกต่างจากมุมมองข้อตกลง

เบ้ืองต้น การตีความและ

ความคิดเห็นของตนเอง 
-หลีกเลี่ยงการบอกความรู

หรือขอสงสัยโดยตรงใหกับผู

เรียน 

- กระตนุผเูรียนทุกคนใหมี

ส่วนรวมในการอภปิราย ถก

แถลง 

-แนะน าในการสรุปประเดน็ท่ี

ส าคัญเปนภาพรวมของกลุ่ม

เปนแผนภูมิมโนมตเิพื่อ

น าเสนอในกลุ มใหญตอไป 

 

-พยายามน าเสนอแนวทาง ชี้

ประเด็นปัญาที่ตนเองได้คิด

และสรุป เปรียบเทียบสิ่งท่ีตน

คิดกับเพื่อนๆในกลุ่ม และ

ร่วมอภิปรายในสิ่งท่ีตนคิด 
-บันทึกรายละเอียดอย่างเปน็

ระบบ รับฟังความคิดเห็น

ของเพื่อนที่มีความคิดและ

มุมมองต่างจากตนเอง 

-อธิบายซักถามเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหา หรือแนวทาง

การแกปญหาดวยการแสดง

เหตุผลและขอมูลหลักฐาน 

หากมีผสูงสัยหรือเกิดความ

ไม เข าใจ 

-ประเมินความถูกตองของ

ค าตอบท่ีตนเองไดคิด กับ

เพื่อนในประเด็นตางๆ 

-รวมถกแถลงในกลมุเพื่อหาข

อสรุปและน าเสนอในกลุ่ม

ใหญตอไป 

2.3 การเสนอผลและ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเหน็ต่อ

กลุ่มใหญ่ 

-กระตุนใหผูเรียนอภิปรายและ

ซักถามโดยใชเหตุผลและอาง

อิงขอมูลเชิงประจักษ 

- กระตนุใหผูเรียนสราง

ประเด็นปญหาใหมดวย

- พยายามน าเสนอแนวทาง

ประเด็นปญหา ท่ีตนเองได

คิดและสรุป เปรียบเทียบสิ่ง

ท่ีตนเองคิด กับเพื่อนๆใน

กลุ่ม และรวมอภิปรายในสิง่
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กิจกรรม บทบาทและพฤตกิรรมผู้สอน บทบาทและพฤตกิรรมผู้เรียน 

ตนเอง หากมีขอสงสัย 

- กระตนุใหผูเรียนน าประสบ

การณหรือความรู เดิมท่ีมี อยู

เพื่อประกอบการอภิ ปราย 

แกปญหา 

-แนะน าหรือ สรางความเขาใจ

ใหผูเรียนยอมรับฟงความคิ 

ดเห็นของผอ่ืูน ซึง่อาจมี

ประเด็นมุมมอง และขอตกลง

เบ้ืองตนท่ีแตกต างจากของ

ตนเองและกลมุยอย 

-หลีกเลี่ยงการบอกความรูโดย

ตรงใหกับผเูรียน 

-ตรวจสอบความถู กตองของ

ผลงานท่ีผเูรียนน าเสนอตอก

ลุมใหญ 

-หลีกเลี่ยงการฟงความคิดเห็น

จากผูเรียนคนใดคนหนึ่งเป

นเคร่ืองตัดสนิ 

-รวมอภิปรายขอดี  ขอเสียของ

วิธีและกระบวนการคิดตางๆ 

วาเหมาะสมกับสถานการณ

หรือไม หากมีการปรับปรงุ

ควรจะปรั บปรงุอยางไร 

- กระตนุใหผูเรียนเสนอวิธีการ

แกปญหาเพิ่มเติมจากท่ีมีผู

เสนอไวแลว 

- กระตนุใหผูเรียนตั้ง

ประเด็นปญหาดวยตนเอง 

- กระตนุใหผูเรียนน าความรู

และหลักการท่ีผเูรียนมี ความ

รูมาใชในการแกปญหา 

- ตรวจสอบแกไขความถูกต

องดานแนวคิดและขอความรู

ใหกับผเูรียนท่ียังคงมีป

ญหาอยู 

 

ท่ีตนเองไดคิด และบันทึกไว

อยางเปนระบบ โดยรับหรือ

ความรู เดิมท่ีมี อยูเพื่อ

ประกอบการอภิ ปราย แก

ปัญหา 

- พยายามเสนอแนวทาง 

ประเด็นปญหา มุมมองและ

ข้อตกลงเบ้ืองตนของตน/

กลุ่ม และรวมอภิปรายส่ิงท่ี

ตน/กลุมไดคิดไวโดยรับฟง 

ความคิดเห็นของผูอ่ืน

เปรียบเทียบของตน/กลมุ 

- อธิบายซักถามเกี่ยวกับ

ประเด็นปญหา หรือแนวทาง

การแกปญหาดวยเหตุ ผล 

และหลักการแกปญหาที่ผู

เรียนเคยเรียน หรือมีประสบ

การณมากอนตอกลมุ 

- ตรวจสอบความถูกตองของ

ค าตอบท่ีไดและวิธีการ

อธิบายประเดน็ค าถามท่ี

เหมาะสม 

- อภิปรายซักถามเปรียบเทียบ

วิธีการอธิบายประเดน็ค าถาม

มุมมอง ขอตกลงเบ้ืองตน 

การตีความและการแสดง

เหตุผลท่ีไดวามีความเหมือน

หรือแตกตางจากผูอ่ืนอยาง

ไร 

- แสดงความคิดเห็นตอรูป

แบบการอธิบายประเดน็

ค าถาม มุมมองขอตกลง

เบ้ืองตน การตีความการ

แสดงเหตุผล หลักฐานเชงิ

ประจักษของตนเองกับผู

อ่ืนอยางสุภาพ 

- เสนอแนวคิด การตีความ 

เหตุผลขอมูลหลักฐานเชงิ

ประจักษในการอธิบายประเด ็
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กิจกรรม บทบาทและพฤตกิรรมผู้สอน บทบาทและพฤตกิรรมผู้เรียน 

นปญหาตอกลมุ 

- ใชหลักการ แนวคิดและ

ความรท่ีูเรียนมาสรางสถาน

การณปญหาดวยตนเอง 

- น าความรูท่ีไดรับมาประยุกต

ใชเพื่อกับโจทยหรือปญหา

อ่ืนๆที่แตกตางออกไปดวย

ตนเอง 

- ตรวจสอบแนวทางการแก   

ปญหาใหเพื่อน 

3.ขั้นสรุป - อภิปรายรวมกับผเูรียนเพื่อ

สรุปเนื้อหาหลัก และความ 

คิดรวมยอดของเรื่องท่ีเรียน 

- ใหผูเรียนบันทึกขอสรุป ชวย

แกไขประเด็นปญหาที่มี ผู

อภิปราย 

-รวมสรุปมโนมติ  หลักการ 

ของเนื้อหาทีไ่ดเรียน 

- ซักถามประเด็นปญหาที่มีข้อ

สงสัย หรือมีความคลุมเครือ 

4.ขั้นพัฒนาทักษะ - แนะน าวิธีการเรียนรจูากใบ

งาน และกิจกรรมท่ีจะกระท า 

ตอไป 

- สาธิตและชี้แนะเทคนิคส าคัญ 

ขอควรระวงั หรือสิ่งท่ีจะเกิด 

อันตรายระหวางการฝึก

ปฏิบัติการ 

- แนะน าวิธีการและขัน้ตอน

ของกระบวนการคิดอยางเปน 

ระบบ 

- ใหผูเรียนไดท าแบบฝกทักษะ 

ทดลองปฏิบัติการตามคูมือ

และแบบทดสอบยอย แบบ 

ทดสอบวัดกระบวนการคิด 

อยางมีวิจารณญาณ 

- กระตนุใหผูเรียนน าความรูท่ี 

ไดเรียนไปใชในการแกปญหา

ระหวางการฝก 

- สังเกตและคอยตอบค าถาม

และแกปญหาใหผูเรียน 

- ศึกษาใบงานท่ีผูสอนให และ

ท าความเขาใจ 

- พยายามซักถามขอสงสัยใน

การปฏิบัติ และสนใจในสิง่ท่ี

ผูสอนเนน 

- พยายามฝกและพัฒนาทักษะ

ตามขั้นตอนของกระบวนการ

คิดอยางเปนระบบ 

- ท าแบบฝกทักษะ ทดลอง

ปฏิบัติการ ตามคูมือ 

 

5.ขั้นพัฒนาการน าไปใช้ -กระตุนใหผูเรียนน าความรู ท่ี

ไดรับมาใชในระหวางการฝก 

ปฏิบัติการ และการแกปัญหา 

- พยายามน าความรูท่ีไดรับ 

มาใชในระหวางการฝก 

ปฏิบัติการ และการแกปัญหา 
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

กิจกรรม บทบาทและพฤตกิรรมผู้สอน บทบาทและพฤตกิรรมผู้เรียน 

- ใหผูเรียนท าแบบฝกหัด การ

แกปญหาตามเนื้อหา และ

แบบทดสอบยอย 

- แนะน าวิธีการท าแบบทดสอบ 

ยอย 
- จัดเตรียมแบบทดสอบ 

- รวมท ากิจกรรมกับเพื่อนๆ 

ในกลมุอยางตั้งใจ 

- พยายามอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณกับ

เพื่อนๆในประเดน็ท่ีตนมี

ความเขาใจอยางลึกซึง้ 

6.ขั้นประเมิน - ประเมินความรคูวามเข าใจ 

จากแบบฝกทักษะ แบบ

ทดสอบยอย แบบทดสอบ

ความสามารถในการถายโยง

การเรียนรแูละสังเกตการเขา 

ร วมกิจกรรม 

- คิดคะแนนความกาวหนา 

เปน็รายบุคคลและของกลมุ 

- ใหการยกยองหรือรางวัลกับ

นักเรียนหรือกลมุท่ีท าคะแนน

ไดถึงเกณฑท่ีก าหนด 

- ปรับปรงุพฒันาตนเองใหดี

ขึ้นและพยายามตัง้ใจท าแบบ

ประเมินตางๆใหดี ที่สุด 

- ชื่นชมยนิดีกับเพื่อนๆ 

และกลุมเม่ือไดรับรางวัล 

 

 

7.บรรยากาศที่สงเสริมการพัฒนาความสามารถในกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

การน ารูปแบบการสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ ไปประยุกตใชสอนนั้น ควรค านึงถึง

บรรยากาศท่ีสงเสริมพัฒนากระบวนการคิดดังตอไปนี้ 

1) สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมกระบวนการคิด  โดยใหเวลาอยางเพียงพอเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา

กระบวนการคิดดวยตนเอง ผูสอนควรหม่ันชี้ประเด็นถึงความส าคัญของกระบวนการคิด และกระตุนใหผูเรียน

ไดมีโอกาสคิดดวยตนเอง 

2) เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงออกซึ่งความคิดของตนเอง  อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิด

ของตนเองกับผูอ่ืน สงเสริมและใหก าลังใจผเูรียนเม่ือมีความคิดเห็นแตกตางจากคนสวนใหญ 

3) สนับสนุนใหผูเรียนเกิดความกลาคิด กลาเสี่ยง กลาเลน กลาแสดงออก อยางมีความเชื่อม่ัน

โดยเฉพาะในกระบวนการคิดอยางเปนระบบของตนเอง โดยการใหค าชมเชย การยอมรับ โดยเฉพาะผูเรียนท่ีมี

ความตั้งใจและมีความพยายามท่ีจะแสดงความคิดเห็น 

4)  ผูสอนควรเปนผชูี้แนะแนวทางและคอยอ านวยความสะดวก  เชน การเตรียมสื่อใหกับผูเรียนและ

การใหค าแนะน า/ปรึกษา เปนตน 

5)  รับฟงความคิดเห็นของผูเรียนโดยผูสอนอาจใชวิธีการกระตุน/ถามผูเรียน โดยใหผูเรียนอธิบายสิ่ง

ท่ีผเูรียนก าลังคิด โดยใชสื่อรูปธรรมแสดงถึงวิธีและแนวคิดของตนเอง เปดโอกาสใหผูเรียนไดซักถามประเด็นป

ญหากับเพื่อนๆ ในกลุมยอยของตนเอง 

6) ควรมีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ีมีลักษณะสงเสริมและกระตุนความสนใจ ความอยากรูอยาก

เห็นอยางเหมาะสม เชน การจัดท่ีนั่งเรียนเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดใชความคิดของตนเองและสามารถ

แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีตนเองคิดกับเพื่อนๆในกลุมยอย 
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9. สิ่งสนับสนุนใหการสอนไดผลเปนไปตามเปาหมาย 

การตั้งประเด็นค าถาม  เปนหัวใจของการกระตุนใหเกิดการคิด ผสูอนสามารถใชประเด็น/ค าถามเพื่อ

กระตุนใหผูเรียนเกิดความคิด สามารถใชค าถามเพื่อขัดเกลาใหผูเรียนคิดตามเกณฑมาตรฐานสติปญญาสากล 

และสามารถตรวจสอบกระบวนการคิดของผูเรียนจากค าถามท่ีผูเรียนถามหากผูเรียนมีค าถามท่ีลึกซึ้งสามารถบ

งชี้ไดวาผเูรียนสนใจและมีความเขาใจในเนื้อหาหรือประเด็นที่ก าลังอภิปรายไดเปนอยางดี ท านองเดียวกันหากผู

เรียนไมมีค าถามและไมสามารถอภิปรายถกแถลงกับเพื่อนอาจบงชี้ไดวาไมเขาใจอะไรเลย การตั้งค าถามควร

พิจารณาจากเกณฑมาตรฐานสติปญญาสากลเพื่อก ากับและชี้แนะการฝกคิดของผูเรียน ซึ่งการตั้งประเด็น/

ค าถามท่ีเหมาะสมจะสามารถพัฒนาการคิดท่ีมีประสิทธิภาพของผูเรียนใหสูงขึ้นอยางเปนล าดับตัวอยางเชน 

1) ค าถามท่ีมีจุดมุงหมาย  จะกระตุน/ชี้แนะ/ตรวจสอบใหผูเรียนมีความชัดเจนกับเปาหมายของการ

คิดมีความชัดเจนในจุดมุงหมายของการคิด ท าใหผูเรียนสามารถก าหนดขอมูล/แหลงขอมูล

และวิธีการหาเหตุผลไดชัดเจนขึ้น 

2) ค าถามท่ีมีขอมูลประกอบ  จะกระตุน/ชี้แนะ/ตรวจสอบใหผูเรียนพิจารณาถึงลักษณะของขอมูล 

แหลงขอมูล และคุณภาพของขอมูล 

3) ค าถามท่ีตองการค าตอบในการตีความ จะกระตุน/ชี้แนะ/ตรวจสอบใหผูเรียนไดค านึงถึงการสืบ

เสาะหาความหมายท่ีชัดเจนของประเด็น ขอมูล และเหตุผล 

4) ค าถามท่ีตองการขอสรุป  จะกระตุน/ชี้แนะ/ตรวจสอบใหผูเรียนไดพิจารณามุงตรวจสอบขอมูล 

เหตุผล เพื่อการหาขอสรุป 

5) ค าถามท่ีมีประเด็นมุมมอง จะกระตุน/ชี้แนะ/ตรวจสอบใหผูเรียนพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง

ของประเด็น ใจกวางยอมรับผอ่ืูนท่ีเห็นตาง และน ามาสูขอสรุปที่ถูกตอง 

6)  ค าถามท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยง  จะกระตุน/ชี้แนะ/ตรวจสอบใหผูเรียนไดตรวจสอบแยกแยะ

ประเด็น ค านึงถึงความสัมพันธเชื่อมโยงของประเด็น 

7) ค าถามท่ีมีความแมนตรง จะกระตุน/ชี้แนะ/ตรวจสอบใหผูเรียนไดหาขอมูลท่ีมีรายละเอียดมาก

ยิ่งๆขึ้น มีความละเอียดมากย่ิงขึ้น สามารถเจาะลึกในประเด็นมากขึ้น 

8) ค าถามท่ีมีความถูกตอง จะกระตุน/ชี้แนะ/ตรวจสอบใหผูเรียนตองทดสอบและประเมินเพื่อคนหา

ความจริงที่ถูกตองกอนพิจารณาหาขัอมูล หรือเหตุผลเพื่อสรุป 

9) ค าถามท่ีมีเหตุผล จะกระตุน/ชี้แนะ/ตรวจสอบใหผูเรียนตองพยายามหาหลักฐานเพื่อพิสูจนให

เห็นประจักษการใหเหตุผล โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของเหตุผลและมาตรฐานสติปัญญา

สากล 

 

องค์ประกอบของเหตุผลและมาตรฐาสติปัญญาสากล 

องค์ประกอบของเหตุผลและสติปัญญา เปนประเด็นส าคัญท่ีผู สอนควรพิจารณา เพื่อก ากับ

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนดังนี้ 

1) ทุกเหตุผลมีจุดมุงหมาย การแสดงเหตุผลท่ีดีจะตองมีความเขาใจกระจางชัดตอจุดมุงหมายและ   

ตองใจกวางยอมรับความคิดเห็นผูอ่ืนดวย ดังนั้น ผูสอนควรใหเวลากับผูเรียนในการพิจารณา

แยกแยะถึงจุดมุงหมายของการพิจารณาเหตุผลนั้นๆใหเกิดความกระจางชัดกอน และระหวาง

การพิจารณาเหตุผลนั้นควรกระตุน/ชี้แนะผเูรียนใหมีการตรวจสอบเปนระยะวา จุดมุงหมายของ

ประเด็นท่ีก าลังพิจารณาอยูนั้นยังเปนจุดมุงหมายเดิมหรือไม หรือมีการเบ่ียงเบนไปแลว 

พยายามเลือกจุดมุงหมาย/เปาหมายท่ีมีความชัดเจนและสามารถเปนจริงพิจารณากอน 

2) ทุกเหตุผลมักยุติไดเฉพาะบางประเด็นค าถาม ทุกเหตุผลมักจะยุติหรือแกไดบางค าถาม ดังนั้นผู

สอนควรชี้แนะผูเรียนวา ค าถามท่ีพิจารณาควรท าใหเกิดความกระจางชัดและแมนตรงกอน
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พิจารณาถึงเหตุผลพยายามอธิบายหรือแสดงมุมมองของปญหาในหลากหลายแงมุมเพื่อหาความ

กระจางชัดของประเด็นค าถามท่ีก าลังหาเหตุผล พยายามแยกแยะประเด็นใหเล็กลงหากสามารถ

ท าได และควรพิจารณาเหตุผลท่ีมีความชัดเจนกอน 

3) ทุกเหตุผลมักตั้งอยูบนขอตกลง กอนพิจารณาเหตุผลควรพยายามท าขอตกลงใหเกิดความ

กระจ่างชัดกอน พยายามพิจารณาขอตกลงวามีประเด็นมุมมองอยางไร หากขอตกลงไมชัดเจน  

ยอมท าใหเหตุผลไมสอดคลองกับประเด็น 

4) ทุกเหตุผลยอมมีประเด็นมุมมองต่างกัน  พึงใหผูเรียนระลึกไวเสมอวาทุกประเด็น/ปญหายอมมี

ประเด็นมุมมองแตกตางกันออกไป โดยเฉพาะประเด็น/ปญหาท่ียังก ากวม ดังนั้นกอนพิจารณา

เหตุผลควรท าใหประเด็นมุมมองตางๆใหมีความกระจางชัด กอนพิจารณาหาเหตุผลควร

พิจารณาถึงความสัมพันธของประเด็นมุมมองตางๆนั้นกอน 

5)  ทุกเหตุผลมักตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐาน  ดังนั้นการจะยุติประเด็นปญหาดวยเหตุผลจะตอง

พยายามอธิบายขอมูลท่ีสนับสนุนและขอจ ากัดของขอมูลหลักฐาน พยายามหาขอมูลท้ังในเชิง

สนับสนุนและหักลางเหตุผลนั้น ควรกระตุนผูเรียนใหมีความม่ันใจวาขอมูลท่ีก าลังพิจารณาหา

เหตุผลนั้นมีความถูกตองเชื่อถือได 

6) ทุกเหตุผลสะทอนถึงกระบวนการคิด  ซึ่งจะชวยปรับแตงแนวความคิด ผูสอนควรใหผูเรียน

ตระหนักและค านึงถึงประเด็นหลักและแนวคิดท่ีสนับสนุนเหตุผล และสามารถอธิบายถึงนัยของ

ค าหรือประเด็นท่ีก าลังพิจารณา พยายามท าประเด็นหลักใหกระจาง พิจารณาทางเลือกของ

ประเด็นที่เปนไปได อยางหลากหลาย 

7) ทุกเหตุผลมักประกอบดวยการอางอิงและตีความเพื่อสรุปความอยางสมเหตุสมผล ซึ่งเหตุผล

ท่ีน ามาแสดงนั้นควรมีความชัดเจนและสามารถอางอิงถึงขอมูลหลักฐานได มีความลุมลึกในการ

อธิบายและสมเหตุสมผล 

8) ทุกเหตุผลสามารถแสดงนัยและเกิดผล ทุกเหตุผลมักแสดงนัยและน าไปใชจะเกิดผล ดังนั้นกอน

น าเหตุผลไปใชควรพิจารณาถึงนัยท่ีกลาวถึงตอประเด็นนั้นๆ วาเหมาะสมกับประเด็นท่ีก าลัง

พิจารณาหรือไมเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง 

 
10.  ขอเสนอแนะการน ารูปแบบการสอนที่เนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณไปใช 

1) ขั้นการน าเสนอประเด็น/ปญหา 
ในการน าเสนอประเด็นปญหานั้น ผูสอนควรมีการน าเสนอเนื้อหาในรายวิชาท่ีสอนในรูปประเด็นป

ญหาอยางหลากหลายมากท่ีสุดเทาที่จะสามารถท าได ลักษณะประเด็น/ปญหาควรมีความลึกลับซับซอน ทาทาย 

ยั่วยุ หักมุม และใชสื่ออยางหลากหลาย จะท าใหผูเรียนโดยเฉพาะผูเรียนในระดับอุดมศึกษามีความต่ืนเตน ไมน

าเบ่ือ ชวนติดตาม โดยเฉพาะตัวอยางประเด็นปญหาที่เปนกรณีศึกษา หรือตัวอยางผปูวยจริง ควรเปนกรณี  ท่ีมี

ความชัดเจน ลึกลับ ซับซอน แตไมก ากวม ชวนติดตาม และผูเรียนสามารถสืบเสาะคนควา หาขอมูลจากปญหา

เองได นอกจากนั้นอาจน าเสนอปญหาโดยภาพยนต หรือวิดีทัศน(โดยเฉพาะตัวอยางผปูวยท่ีหายากหรือไมคอย

พบ)  ซึ่งท าใหผูเรียนมีความรูสึกเหมือนอยใูนเหตุการณจริง หากจ าเปนตองเสนอกรณีปญหาดวยใบงานหรือเป

นเอกสารนั้น ควรจะมีความชัดเจนในขอประเด็นปญหา และสามารถใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเกิดความกระจาง

ชัดใหกับผเูรียนไดตลอดเวลาตามท่ีผูเรียนรองขอหรือตองการ นอกจากนั้นควรใชค าถามน า ท่ีสามารถยั่วยุใหผู

เรียนไดคิดเปนสิ่งท่ีมีความส าคัญอยางยิ่งตอการกระตุนใหผูเรียนใชความคิด 
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2) ขั้นกิจกรรมไตรตรองรายบุคคล 

ในขั้นท ากิจกรรมไตรตรองรายบุคคล เปนขั้นท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนกระบวนการคิดของ

ตนเอง ซึ่งในขั้นนี้ควรใหเวลาและความเปนอิสระกับผเูรียนอยางเพียงพอ ในชวงแรกๆ ผูเรียนยังสับสนและยัง

ไมคุนกับกิจกรรมอาจคิดชา และมักมุงเนนหาค าตอบตามเนื้อหา หรือขอค าถามมากกวาการใชกระบวนการ

คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยมักจะพยายามเปดคูมือค าสอน หรือซักถามผูสอนเพื่อใหผูสอนยืนยันความชัดเจน

ของค าตอบท่ีได ซึ่งผสูอนควรจะมีความอดทน ไมพยายามตอบค าถามท่ีเปนค าตอบกับผูเรียน ควรตอบค าถาม

เฉพาะท่ีเปนการใหขอมูลหรือเพิ่มความชัดเจนของขอมูล/ประเด็นค าถาม และควรกระตุนเรงเรา แนะน าล าดับ

ขั้นตอนของกระบวนการคิด แนะน าล าดับขั้นตอนของกิจกรรมและการปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรม ควร

ตรวจสอบและเนนย้ าถึงล าดับขั้นตอนของกระบวนการคิดใหกับผูเรียน ควรยืดหยุนเรื่องเวลาซึ่งในระยะแรกๆ

ขั้นตอนนี้จะใชเวลามาก เนื่องจากผูเรียนยังไมคุนเคยกับการฝกคิดอยางเปนระบบ และยังไมคุนเคยกับกิจกรรม 

แตหลังจากไดฝกไปประมาณ2-3  แผนการสอน ผูเรียนจะเริ่มคุนเคย และใชเวลาในขั้นตอนนี้นอยลง และ

ค าถามตางๆจากผูเรียนจะลดลงดวย นอกจากนั้นบรรยากาศในการเรียนการสอนเปนสิ่งท่ีมีความส าคัญ ผูสอน

ควรสรางบรรยากาศท่ีอบอุนเปนกันเอง ท าใหผูเรียนรูสึกผอนคลายกลาซักถาม และควรสงเสริม ใหก าลังใจผู

เรียน และควรใหความสนใจประเด็นค าถามทุกค าถามท่ีผูเรียนถาม แตไมควรตอบท้ังหมด ค าตอบท่ีตอบควร

จะมีลักษณะเปนการใหขอมูล และควรกระตุนใหผูเรียนคิดเองซึ่งจะเปนการสรางความม่ันใจในกระบวนการคิด

ของผเูรียนไดดีกวา 

 

3) ขั้นกิจกรรมไตรตรองระดับกลมุยอย 

ในขั้นกิจกรรมไตรตรองระดับกลุม เปนขั้นท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ

ตนเองกับเพื่อนๆในกลุมยอย แลกเปลี่ยนเปรียบเทียบความเหมือนและความตางในกระบวนการคิดของตนเอง

กับเพื่อนๆในกลุมยอย ฝกการรับฟงความคิดเห็นผอ่ืูน ฝกเปนผฟูงท่ีดี ฝกความเปนคนใจกวางยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผอ่ืูนท่ีมีเหตุผลและขอมูลท่ีดีกวา ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานท่ีส าคัญของบุคคลท่ีมีกระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ ในระยะแรกผูเรียนมักจะไมคอยกลาพูดโดยเฉพาะผูเรียนท่ีไมชางพูดหรือไมคอยมีความม่ันใจใน

ตนเอง และมักไมแสดงความคิดเห็นหรือรวมอภิปรายในกลุมยอย มักเปนผูฟงมากกวาพูด ดังนั้นชวงเวลาท่ีใช

ส าหรับการท ากิจกรรมจึงไมมาก แตเม่ือผูเรียนไดมีโอกาสฝกประมาณ2-3 แผนการสอน ผูเรียนทุกคนจะกลา

แสดงความคิดเห็นมากขึ้นและรวมกันอภิปรายกันอยางสนุกสนาน ซึ่งใชเวลาส าหรับการท ากิจกรรมมากขึ้น 

ประเด็นที่ถกแถลงหรืออภิปรายก็เปนประเด็นที่มีความส าคัญตรงตามเนื้อหา มีความลึกซึ้ง ในระยะนี้ผูสอนควร

เปดโอกาสใหผูเรียนถกแถลงอยางเพียงพอ ควรใหความสนใจโดยการหยุดฟง แสดงพฤติกรรมรับรูสนับสนุน

และเห็นดวย เชน การพยักหนา ยิ้ม หรือกระตุนใหผูเรียนคิดเพื่อเสริมสรางก าลังใจและสรางบรรยากาศท่ีอบ   

อุนเปนกันเอง ผูสอนไมควรแสดงความคิดเห็นใดๆแทรก หรือเสริมตอประเด็นท่ีผูเรียนก าลังอภิปรายหากผู

เรียนไมรองขอ หรือหากเปนประเด็นขอถกเถียงที่ตองการใหผูสอนสรุป ควรหลีกเลี่ยงโดยใชค าพูดวา จะสรุปให

ผูเรียนฟงในกลุมใหญหลังการอภิปรายแลว เป็นตน 

 
4) ขั้นเสนอผลและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตอกลมุใหญ และการสรุป 

ในขั้นกิจกรรมนี้ ผูเรียนแตละกลุมจะสงตัวแทนเพื่อเสนอขอสรุปของกลุมใหผูเรียนกลุมใหญฟงฝึก

การน าเสนอผลงานดวยค าพูดของตนเอง ฝกการปกปองความคิดของตน ฝกการซักถามซักคานในเชิงเหตุผล

เพื่อสรางความแข็งแกรงของเหตุผลในกระบวนการคิด บรรยากาศเปนบรรยากาศท่ีสนุกสนานและตื่นเตน ผู

เรียนทุกคนจะตั้งใจฟงเพื่อนๆในกลุมพูด ลักษณะกิจกรรมจะกระตุนเรงเราใหผูเรียนสนุกสนานและตื่นเตน โดย

การสมุเลือกผเูรียนบางกลุมดวยการจับสลาก เพื่อเลือกกลุม และเลือกตัวแทนซึ่งไมรูลวงหนามากอน ดังนั้นผู

เรียนทุกคนและทุกกลุมจะมีโอกาสเปนผอูอกไปน าเสนอหนาชั้นเรียน ดังนั้น ทุกกลุมจึงตองเตรียมความพรอม
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ไวเสมอส าหรับการออกไปน าเสนอหนาชั้นเรียน โดยเพื่อนๆในกลุมจะเปนผูเสริม สวนผูเรียนกลุมอ่ืนๆหากมี  

ขอสงสัยหรือประเด็นปญหาสามารถยกมือขึ้นถาม หรือเสริมไดในจังหวะท่ีเหมาะสม โดยมีผูสอนคอยจดบันทึก

ประเด็นค าถามท่ีจะตองสรุป หรือสรางความกระจางชัดให ในขั้นตอนนี้มีความส าคัญ ผูสอนควรใหขอมูล    

สะทอนผลการน าเสนอ และสรุปผลใหเกิดความกระจางชัดในเนื้อหาและกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณของ

ผูเรียน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดรูจักตนเอง สามารถปรับปรุงแกไขหรือทราบขอมูลท่ีถูกตอง และสามารถพัฒนา

ตนเองไดอยางรวดเร็ว 
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ตัวอย่างแผนการสอน CT model 
วิชา  473 232 ไฟฟ้าบ าบัด 1  2(1-3-0)   นักศึกษากายภาพบ าบัดชั้นปีที่ 2 

เรื่อง กระแสไฟฟ้าที่ใช้รักษาทางกายภาพบ าบัด 1  เวลา 4 คาบ, คาบละ 60 นาที 

 

1 ความคิดรวบยอด 

เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เป็นเคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัดท่ีใช้ส าหรับกระตุ้นกล้ามเนือ้

และเส้นประสาท เพื่อการบ าบัดรักษา ภายในตัวเครื่องประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับเปลี่ยน

กระแสสลับให้เป็นกระแสชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับการกระตุ้นเพื่อการรักษา เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยท่ัวไป

มักประกอบด้วยปุ่มต่างๆ ได้แก่ ปุ่มปรับความแรง/ความเข้มกระแส ปุ่มเลือกชนิดของกระแส ปุ่มปรับช่วง

กระตุ้น และปุ่มปรับช่วงพัก เป็นต้น 

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือจบการเรียนการสอนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

1.อธิบายลักษณะท่ัวๆไปของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทได้ 

2.อธิบายวิธีการและจุดประสงค์ของการติดตั้งและทดสอบเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อเบ้ืองต้น ก่อนใช้งานได้ 

3.แสดงวิธีการทดสอบเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ 

4.อธิบายและแสดงวิธีการตรวจสอบ และป้องกันไฟรั่วจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

เบ้ืองต้น 

3. เนื้อหา 

1. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เป็นเครื่องมือทางกายภาพบ าบัด ท่ีให้

กระแสไฟฟ้าชนิดต่าง ส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เพื่อการรักษา 

2. เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อ โดยท่ัวไปมักประกอบด้วยปุ่มปรับต่างๆ เช่น ปุ่มปรับความแรงของ

กระแส ปุ่มเลือกชนิดของกระแส ฯลฯ และช่องเสียบสายต่อมายังขั้วกระตุ้น โดยท่ัวไปมักใช้

ขั้วกระตุ้น 2 ขั้วต่อ 1 วงจร 

3. วัตถุประสงค์ของการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาททางกายภาพบ าบัดได้แก่ 1) ชะลอ

การลีบของกล้ามเนื้อ, 2) ช่วยเพิ่มการไหลเวียนและลดบวม, 3) บรรเทาอาการปวด, 4) 

การผลักดันตัวยาเข้าสู่ร่างกาย เป็นต้น 

4. ชนิดของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อมักแบ่งตามชนิดของกระแสไฟฟ้าท่ีเครื่ องนั้นๆสร้างขึ้น 

เช่น เคร่ืองกระตุ้นกระแสไฟตรงท่ีปล่อยเป็นช่วงๆ (IDC), เครื่องกระตุ้นกระแสฟาราดิก, 

เคร่ืองกระตุ้นกระแสไฟสลับ เป็นต้น 

5. การวัดกระแสไฟฟ้าเบ้ืองต้นมักใช้เครื่องมือต่างๆดังต่อไปนี้ ไขควงทดสอบกระแส , โวลต์

มิเตอร์, แอมมิเตอร,์ มัลติมิเตอร ์

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ขั้นน า 

1. เริ่มต้นโดยผู้สอนทักทายนักเรียน น าเข้าสู่บทเรียน ด้วยการพูดว่า นักเรียนทุกคนในห้องนี้ คงเคยมี

ประสบการณ์จากการถูกไฟดูดหรือเคยพบเห็น ซึ่งบางคนอาจหมดสติ หรือเกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ เกิด

รอยไหม้ บางรายอาจเสียชีวิต แต่เชื่อหรือไม่ว่า เราสามารถใช้กระแสไฟดังกล่าว เพื่อใช้กระตุ้น ในลักษณะถูก

ไฟดูด เพื่อหวังผลทางด้านการรักษา ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้น าไปใช้ในด้านเสริมความงาม เช่น การลดไขมันส่วนเกิน

ในบริเวณต่างๆของร่างกาย 
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

2. จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสบการณ์ ท่ีถูกไฟดูด, กระแสไฟฟ้าที่

ตัวเองมีประสบการณ์ ฯลฯ และให้นักเรียนช่วยกันคิดว่า หากจะน ากระแสไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลด้านการ

รักษานั้น เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ? มีเหตุผลอย่างไร ? และสามารถอธิบายได้อย่างไร? 

3. ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  ในด้านกระแสไฟฟ้า ฟิสิกส์ของไฟฟ้า 

และแสดงเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อแบบต่างๆ แสดงวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นจริงตามท่ีพูด จากนั้นบอก

จุดมุ่งหมายการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนใน

คร้ังนี้  

 

4.2 ขั้นสอน: เสนอปัญหา/เนื้อหา 

ผู้สอนแจกใบงานซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีจะเรียน ได้แก่ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ชนิดของ

กระแสไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้น การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าทางคลินิก และการวัดและการทดสอบกระแสไฟฟ้าให้กับ

ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มย่อย 

4.2.1 กิจกรรมไตร่ตรองรายบุคคล 

ผู้เรียนท าความเข้าใจกับใบงานท่ี 1-4 ท่ีแนบมา และกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ โดยการคิดพิจารณา

ด้วยตนเองอย่างอิสระตามล าพัง ห้ามมิให้ปรึกษาหารือกัน โดยผู้สอนพยายามกระตุ้นเร่งเร้าให้ผู้เรียนอ่านและ

จับประเด็นในเนื้อหา อย่างไตร่ตรอง  และพยายามสรุปประเด็นเนื้อหาและตอบค าถามในใบงานท่ีได้รับด้วย

ค าพูดของตนเอง และพยายามเขียนเป็นแผนภูมิ หรือ concept map  เพื่ออธิบายให้เพื่อนในกลุ่มต่อไป 

ผู้สอนพยายามสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ กระตุ้นให้ผู้เรียนได้บันทึกใน

สิ่งท่ีตนเองได้คิดอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดเวลา และให้เวลาอย่างเพียงพอเป็นเวลา 20 นาที เพื่อให้ผู้เรียนได้

ใช้ความคิดของตนเองอย่างเต็มท่ี 

4.2.2 กิจกรรมไตร่ตรองระดับกลุ่มย่อย 

หลังจากท่ีผู้เรียนได้มีโอกาสใช้กระบวนการคิดของตนเองแล้ว ให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มย่อยกับเพื่อนท่ีได้

แบ่งกันไว้แล้ว เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองกับเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มในประเด็นปัญหา

ท่ีได้รับมอบหมาย ได้มีโอกาสเปรียบเทียบในสิ่งท่ีตนเองคิดกับผู้อ่ืน โดยการน าเสนอเนื้อหาของตนเองท่ีได้

บันทึกไว้กับเพื่อนในกลุ่มซึ่งขณะท่ีนั่งฟังเพื่อนน าเสนอ ร่วมกันอภิปรายและช่วยกันสรุปแนวคิดดังกล่าวนั้นใ ห้

เป็นแนวคิดของกลุ่ม ในรูปแผนภูมิมโนมติ (concept map) หรือตารางเพื่อน าเสนอในกลุ่มใหญ่ต่อไป 

4.2.3 การเสนอผลและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นต่อกลุ่มใหญ่ 

ผู้สอนสุ่มกลุ่มผู้เรียน 3 กลุ่ม ให้ส่งตัวแทนของกลุ่มเพื่อน าเสนอแนวคิดต่อประเด็นท่ีให้ตามใบงาน

ของกลุ่มต่อกลุ่มใหญ่ ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปราย แสดงเหตุผลและความคิดเห็นของตน ของกลุ่มย่อย 

ต่อกลุ่มใหญ่รวมเป็นความคิดเห็นของชั้น 

4.3 ขั้นสรุป 

ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวคิด หลักการ หรือความคิดรวบยอดของทักษะกระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ และสรุปเนื้อหาตามหลักสูตร  

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามประเด็นท่ีสงสัยท้ังหมด โดยเฉพาะในจุดท่ียังไม่เข้าใจ โดยผู้สอนจะ

อธิบายเพิ่มเติมจนผู้เรียนเกิดความเข้าใจทั้งหมดอย่างชัดเจน  

4.4 ขั้นพัฒนาทักษะ 

ผู้สอนให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มย่อย ร่วมกันติดตั้งและทดสอบเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

ก่อนการใช้งานตามล าดับตามคู่มือปฏิบัติการท่ีให้ (ปฏิบัติการท่ี1 ในเอกสารประกอบค าสอน) โดยพยายาม

พิจารณาถึงหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาระบบสายไฟหลักและการติดตั้งเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ 

โดยให้ต่อวงจรและเขียนแผนภูมิการต่อสายไฟมายังเครื่องกระตุ้น   2) ทดสอบไฟรั่วจากเครื่องกระตุ้น
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กล้ามเนื้อโดยใช้หลังมือสัมผัสตัวเครื่องส่วนท่ีเป็นโลหะและการใช้เครื่องทดสอบกระแสอย่างง่าย  3) ทดสอบ

กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกจากเครื่องกระตุ้นชนิดต่างๆตามคู่มือประกอบการเรียนการสอน  

ให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลองในกลุ่มย่อย และน าเสนอในกลุ่มใหญ่ตามล าดับ 

4.5 ขั้นพัฒนาการน าไปใช้ 

ผู้สอนเสนอกรณีตัวอย่างในการติดตั้งเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อใหม่ชนิดใหม่ โดยให้ผู้เรียนร่วมกัน

อภิปรายวิธีการติดตั้งและแก้ปัญหา ร่วมกันเสนอแนวคิดและวิธีการท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังแสดงเหตุผลประกอบ 

มอบหมายให้ผู้เรียนได้ท างานกลุ่มเป็นโครงการ โดยการรวบรวม web page เก่ียวกับการกระตุ้นด้วย

กระแสไฟฟ้าความถ่ีต่ าทางกายภาพบ าบัด เพื่อน าเสนอในในสัปดาห์ต่อไป (ให้เวลาประมาณ 3 สัปดาห)์ 

 

5. การประเมินผล 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วผู้สอนจะประเมินผลการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินความรู้ความเข้าใจตามเนื้อหาในบทเรียน โดยการสอบย่อยท้ายในแต่ละเรื่อง โดยท่ีทุก

คนจะต้องท าข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ช่วยเหลือกันพยายามท าข้อสอบให้ดีท่ีสุด 

เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของตนเองและเพื่อให้กลุ่มประสบผลส าเร็จในท่ีสุด 

2. ประเมินความรู้ความเข้าใจในบทเรียนโดยใช้ผลงานผู้เรียนเป็นหลัก แบ่งออกเป็น  

1) ผลงานรายบุคคล เป็นผลงานท่ีผู้เรียนแต่ละคนปฏิบัติขณะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 

2) ผลงานของกลุ่ม เป็นผลงานท่ีผู้เรียนปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มในระหว่างท่ีร่วมกิจกรรม 

3. การสะท้อนผลการท างานของกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มประเมินการท างานของตนเอง แล้วเสนอผล

การประเมิน และสิ่งท่ีต้องการปรับปรุงต่อไป 

4. ประเมินกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยคณาจารย์ผู้ร่วมสอน โดยการสังเกตการ

ท ากิจกรรมของผู้เรียนด้วยแบบประเมินพฤติกรรม และสุ่มสัมภาษณ์ผู้เรียนโดยแบบสัมภาษณ์  

 

แนวค าถามแผนการสอนที่ 1 

1. การจับสายไฟฟ้าช ารุดจนเห็นลวดทองแดง จะเกิดไฟดูดจนกล้ามเนื้อเกิดการหดตัวเกร็งค้าง ซึ่งไม่

แตกต่างจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อดูดให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวเพื่อการรักษา ในความคิดเห็นของท่าน 

เห็นด้วยกับค ากล่าวดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร จงแสดงเหตุผลต่อประเด็นดังกล่าว  และท่านคิดว่า เพราะเหตุใด

การปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อดูดกล้ามเนื้อให้เกิดการหดตัวจึงไม่เป็นอันตรายเหมือนกับการถูกไฟดูด 

2. จงเขียนแผนผังวงจร การเชื่อมต่อเพื่อแสดงการติดต้ังเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จาก

สายไฟหลัก (main) มายังเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อท่ีท่านใช้งานอยู่ 

3. จงเขียนแผนผังวงจรการเชื่อมต่อวงจรเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและหากท่านต้องการวัด 1) ปริมาณ

กระแสไฟฟ้า, 2) ศักย์ไฟฟ้าที่ปล่อยออกจากเครื่องกระตุ้น จะมีวิธีการเชื่อต่ออย่างไร 

4. จงยกตัวอย่างกระแสไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทตามท่ีท่านทราบ พร้อมท้ัง

เขียนรูปประกอบค าอธิบาย 

5. ท่านสามารถเขียนผังแสดงปุ่มต่างๆท่ีส าคัญของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทท่ีท่าน

ทราบได้หรือไม่  
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เอกสารประกอบการสอน 475 788 การสอนทางกายภาพบ าบัด ภาคต้นปีการศึกษา 2556 โดย รศ.สมชาย รัตนทองค า 

 

ใบงานแผนการสอนท่ี 1 

------------------------------------------------------------- 

1. ค าชี้แจง 
1. หลังจากนักศึกษาได้รับเนื้อหาใบงานท่ี 1-4 ท่ีแจกให้อ่าน ให้พิจารณาเนื้อหาและประเด็นค าถาม

ด้วยตนเอง ไม่ปรึกษาหารือผู้อ่ืนใช้เวลาประมาณ 20 นาท ี

2. ให้รวมกลุ่มย่อยและปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเนื้อหาและความคิดเห็นกับเพื่อนๆในกลุ่ม เป็น

เวลา 20 นาที 

3. ส่งตัวแทนตามท่ีก าหนด น าเสนอกลุ่มใหญ่ ใช้เวลากลุ่มละ 5 นาท ี

 

---------------------------------------- 

ใบงานที่ 1 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท 

 

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เป็นเครื่องมือทางกายภาพบ าบัดชนิดหนึ่ง ท่ีสร้าง

กระแสไฟฟ้าความถ่ีต่ า เพื่อส าหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทเพื่อการบ าบัดรักษา และการวินิจฉัยโรค 

ลักษณะตัวเครื่องโดยท่ัวไปมักประกอบด้วยปุ่มต่างๆ ได้แก่ 1) ปุ่มปรับความแรงของการกระตุ้นมีหน่วยเป็น 

mV หรือ mA, 2) ปุ่มปรับช่วงการกระตุ้นมักมีหน่วยเป็น ms, 3) ปุ่มปรับช่วงพักมักมีหน่วยเป็น ms. 4)ปุ่ม

เลือกลักษณะของกระแสท่ีใช้กระตุ้น เป็นต้น เครื่องกระตุ้นโดยท่ัวไปมักมีรูส าหรับเสียบสายเพื่อต่อกับขั้น

กระตุ้น 2 รู 

1) ท่านคิดว่าเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทมีลักษณะอย่างไร ? และมีปุ่มต่างๆอะไรบ้าง?  

2) จงเขียนลักษณะของเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อท่ีท่านคิดว่าจะเป็นไป พร้อมท้ังแสดงปุ่มต่างๆตามท่ี

ท่านทราบ 

-------------------------- 

 

ใบงานที่ 2 

ชนิดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้กระตุ้น 

กระแสท่ีสร้างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท มีหลายชนิด การเรียกชื่อชนิดของ

เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อมักเรียกตามชื่อของกระแสไฟฟ้าที่เครื่องกระตุ้นนั้นสร้าง กระแสไฟฟ้าท่ีใช้กระตุ้นได้แก่ 

1) กระแสไฟแกลแวนิก หรือกระแสไฟตรง, 2) กระแสไฟตรงท่ีปล่อยออกเป็นช่วงๆ, 3) กระแสไฟฟาราดิก, 

4) กระแสไฟสลับ เป็นต้น 

1) ท่านคิดว่ากระแสไฟที่ใช้กระตุ้นมีอะไรอีกบ้าง และกระแสแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร?  

2) จงเขียนภาพลักษณะกระแสไฟฟ้าท่ีใช้กระตุ้นทางกายภาพบ าบัด ตามท่ีท่านทราบมาท้ังหมด 

พร้อมท้ังบอกความเหมือนและความแตกต่างของกระแสต่างๆดังกล่าว 

 

-------------------------- 
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ใบงานที่ 3 

การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าทางคลินิก 

การใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นทางกายภาพบ าบัดในปัจจุบันนิยมเพื่อ 1) กระตุ้นเพื่อชะลอการลีบเล็กของ

กล้ามเนื้อท่ีขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง (partial denervated muscle), 2) กระตุ้นเพื่อเพิ่มการไหลเวียนและลด

บวม, 3) กระตุ้นเพื่อการระงับปวด, 4) การผลักดันตัวยาเข้าสู่ร่างกายเพื่อการรักษา (iontophoresis) ฯลฯเป็น

ต้น 

1. ท่านทราบหรือไม่ว่า กระแสไฟฟ้าท าให้เกิดผลการรักษาต่างๆได้อย่างไร? จงอธิบายและแสดง

เหตุผล 

2. ท่านทราบหรือไม่ว่า ผลการรักษาต่างๆนั้น เกิดจากส่วนใดของกระแสไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้า 

ประจุไฟฟ้า หรือศักย์ไฟฟ้า เป็นต้น 

-------------------------- 

 

ใบงานที่ 4 

การวัดและทดสอบกระแสไฟฟ้า 

 

กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมองไม่เห็น จ าเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการการส่งผ่าน 

พลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นพลังงานความร้อน พลังงานแสง เสียง เป็นต้น 

ดังนั้นการจะตรวจสอบว่าที่จุดใดมีกระแสไฟฟ้าจึงจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการตรวจวัด ตัวอย่างเครื่องมือ

ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าได้แก่ 1)ไขควงทดสอบไฟฟ้า, 2) แอมมิเตอร์, 3) โวลท์มิเตอร์, 4) มัลติมิเตอร์ ฯลฯ 

เป็นต้น 

1) ท่านทราบหรือไม่ว่า ตัวกลางท่ีดีส าหรับกระแสไฟฟ้าคืออะไร?  

2) หน่วยท่ีนิยมวัดกระแสไฟฟ้าได้แก่อะไรบ้าง ? 

3) จงอธิบายความหมายของหน่วยวัดต่างๆดังกล่าวมาโดยละเอียด?  

4) เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับวัดกระแสไฟฟ้าได้แก่อะไรบ้างจงอธิบายชนิดของเคร่ืองมือต่างๆ และหลัก    

     การวัดเครื่องมือต่างๆดังกล่าวด้วย 

-------------------------- 

 

 


