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การจัดประสบการณเรียนรูในชั้นเรียน
สมชาย รัตนทองคาํ

-------------------------------------------------------------------------
1. พฤติกรรมการเรียนรูที่พึงประสงค

การจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียนมีเปาหมายสําคัญเพ่ือพัฒนาผูเรียนในเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 3 ดาน ไดแก พุทธิพิสัย (cognitive domain) จิตพิสัย (affective domain) และทักษะพิสัย 
(psychomotor domain) ซึ่งผูสอนมักใชเปนตัวกําหนดเปาหมาย/จุดประสงคการเรียนรูใหเกิดกับผูเรียนในการ
จัดการเรียนการสอน

1.1.พฤติกรรมดานพุทธิพิสัย
เปนพฤติกรรมดานความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ซึ่งสามารถจําแนกความสามารถออกเปน 6 

ระดับ จากความสามารถขั้นต่ําไปสูง ไดแก 1) ความรูความจํา 2) ความเขาใจ 3) การนําไปใช 4) การวิเคราะห 
5) การสังเคราะห และ 6) การประเมินคา ซึ่งความสามารถตั้งแตความเขาใจจนถึงความสามารถในขั้นประเมิน
คาเปนความสามารถของสมองในขั้นสติปญญา เปนผลจากการนําเอาความรูประสบการณในขั้นความรูความจํา 
มาผสมผสานจนกลายเปนสมรรถภาพใหมๆของสมอง

1) ความรูความจํา คือความสามารถในการระลึกไดถึงเรื่องราวตางๆที่เคยมีประสบการณมากอนจะ
โดยวิธีใดก็ตาม เชน จากการเรียนรูในหองเรียน การบอกเลาตอๆกัน หรือประสบการณตรง ซึ่งพฤติกรรมดาน
ความรูความจํานี้ยังจําแนกออกไดอีก 3 ลักษณะใหญๆคือ (1) ความรูเฉพาะเรื่อง เปนความรูเก่ียวกับศัพทและ
นิยาม กฏและความจริงเฉพาะเรื่อง (2)ความรูในวิธีดําเนินการ เปนความรูเก่ียวกับระเบียบแบบแผน ระเบียบ
วิธี ลําดับขั้นตางๆ (3)ความรูรวบยอดในเนื้อเรื่อง เปนความรูเก่ียวกับหลักวิชา ทฤษฎี โครงสราง การสราง
ความสัมพันธตางๆ ซึ่งบุคคลที่เติบโตขึ้นมายอมมีความรูและประสบการณติดตัวมาไมมากก็นอย โดยเฉพาะผู
เรียนในระดับอุดมศึกษายอมมีความรูตางๆที่มีมากอนเสมอ

2) ความเขาใจ เปนความสามารถในการนําเอาความรู ประสบการณในขั้นความรูความจํามาผสม
ผสานจนกลายเปนความรูของตนเอง ดังนั้น ความเขาใจจึงหมายถึงความสามารถในการผสมผสานความรูความ
จําแลวขยายความคิดออกไปอยางสมเหตุสมผล ซึ่งความเขาใจสามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก (1)การ
แปลความ เปนความสามารถในการสื่อความหมายจากภาษาหนึ่งหรือแบบฟอรมหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่งหรืออีก
แบบฟอรมหนึ่ง (2)การตีความ เปนความสามารถในการเอาผลการแปลความหลายๆสิ่งมาผสมผสาน เรียบ
เรียงเปนความคิดใหมอยางมีความหมาย (3)การขยายความ เปนความสามารถในการขยายแนวความคิดให
กวางไกลไปจากขอมูลเดิมอยางสมเหตุสมผล ซึ่งตองอาศัยทั้งการแปลความและการตีความประกอบกัน จึงจะ
สามารถขยายความหมายของเรื่องราวนั้นๆได บุคคลที่สามารถสรางความรูโดยไมใชการทองจํายอมสามารถ
เชื่อมโยงผสมผสานสิ่งท่ีเรียนใหมเขากับประสบการณเดิมไดอยางเหมาะเจาะซึ่งเรียกวา การเรียนรูอยางมี
ความหมาย ซึ่งจะเปนความรูท่ีติดทน นาน และสามารถนําไปใช ประยุกตใช โดยทักษะทางสมองขั้นสูงตอไป

3)การนําไปใช เปนความสามารถในการนําความรูความเขาใจในเรื่องท่ีเรียนมาแลวไปแกปญหาที่
แปลกใหม หรือสถานการณใหมท่ีไมเคยพบเห็นมากอน แตอาจใกลเคียงหรือคลายคลึงกับเรื่องท่ีเคยพบเห็นมา
กอน

4)การวิเคราะห เปนความสามารถในการแยกเรื่องราวสิ่งตางๆออกเปนสวนยอยๆได ทําใหสามารถ
มองเห็นความสัมพันธกันไดอยางชัดเจน สามารถคนควาหาความจริงตางๆท่ีซอนแฝงอยูในเนื้อเรื่องนั้นได การ
วิเคราะหสามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะไดแก (1)วิเคราะหความสาํคัญ เปนความสามารถในการแยกแยะ
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องคประกอบยอยที่รวมอยูในเรื่องราวนั้นๆเพ่ือชี้ใหเห็นถึงมูลเหตุตนกําเนิด สาเหตุ ผลลัพธและประเด็นสําคัญ
ของเรื่องราวตางๆ (2)วิเคราะหความสัมพันธ เปนการพิจารณาหาความสัมพันธระหวางองคประกอบยอยที่
รวมกันอยูในเรื่องราวนั้นๆวามีความสัมพันธกันในลักษณะใด อาจมีความเหมือนหรือตางกัน เปนตน (3)
วิเคราะหหลักการ เปนความสามารถในการคนหาวา การที่โครงสราง และระบบของวัตถุ สิ่งของ เรื่องราวและ
การกระทําตางๆรวมกันอยูในสภาพเชนนั้นไดเพราะยึดหลักหรือแกนอะไรเปนสําคัญ

5) การสังเคราะห เปนการนําเอาองคประกอบยอยตางๆ ตั้งแต 2 สิ่งขึ้นไปมารวมเขาเปนเรื่องราว
เดียวกัน เพ่ือใหเห็นโครงสรางที่ชัดเจน แปลกใหมไปจากเดิม กอใหเกิดผลลัพธใหมๆ ท่ีมีคุณคาและเปน
ประโยชน การสังเคราะหสามารถแยกไดเปน 3 ประเภทคือ (1)สังเคราะหขอความ เปนความสามารถในการ
ผสมผสานความรูและประสบการณตางๆ ทําใหเกิดเปนขอความหรือผลิตผลใหมๆขึ้นโดยการพูดคุย เขียน 
หรือสังเคราะหเปนรูปภาพ (2)สังเคราะหแผนงาน เปนความสามารถในการกําหนดแนวทาง วางแผน เขียน
โครงการตางๆลวงหนาขึ้นมาใหมใหสอดคลองกับขอมูลและจุดมุงหมายที่วางไว (3)สังเคราะหความสัมพันธ
เปนความสามารถในการนําเอาความสําคัญและหลักการตางๆมาผสมผสานใหเปนเรื่องเดียวกัน ทําใหเกิดเปน
สิ่งสําเร็จรูปใหมท่ีมีความสัมพันธแปลกไปจากเดิม เกิดเปนเรื่องราวใหมท่ีมีประสิทธิภาพ

6) การประเมินคา เปนความสามารถในการตัดสินเก่ียวกับคุณคาของเนื้อหาและวิธีการตางๆอยางมี
หลักเกณฑวาเหมาะสม มีคุณคา ดีเลวเพียงไร การประเมินคาตองอาศัยเกณฑประกอบการตัดสินใจ 2 ลักษณะ
คือ (1)การตัดสินโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือเกณฑภายในเนื้อเรื่อง ซึ่งเปนการประเมินหรือตัดสินโดยยึด
ความถูกตองตามเนื้อเรื่องเนื้อหานั้นๆหรือตามขอมูลท่ีปรากฎอยู (2)การตัดสินโดยอาศัยเกณฑภายนอก ซึ่ง
เปนการตัดสินโดยใชเกณฑท่ีไมไดปรากฏตามเนื้อเรื่องนั้นๆ แตใชเกณฑท่ีกําหนดขึ้นมาใหม ซึ่งอาจเปนเกณฑ
ตามเหตุผลทางตรรกศาสตร การยอมรับทางสังคม สภาพความเปนจริง ความยุติธรรม เปนตน

1.2. พฤติกรรมดานจิตพิสัย
เปนพฤติกรรมที่เก่ียวกับความรูสึกนึกคิดในใจ อารมณ และคุณธรรมของบุคคล พฤติกรรมการเรียนรู

ดานจิตพิสัยสามารถจําแนกได 5 ระดับคือ 1)การรับรู 2)การตอบสนอง 3)การสรางคุณคา 4)การจัดระบบคุณ
คา 5)การสรางลักษณะนิสัย

1)การรับรู เปนพฤติกรรมที่ตอบสนองตอสิ่งเราภายนอกที่รางกายรับรู ซึ่งสามารถแบงลักษณะการ
ตอบสนองไดเปน 3 ลักษณะคือ (1)การยอมรับ เปนขั้นทําความรูจักกับเหตุการณหรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น 
โดยยอมใหสิ่งเหลานั้นเขามาอยูในความสนใจของตนเอง (2)การตั้งใจที่จะรับรู เปนการแสดงถึงความ
ปรารถนาที่จะรับรูเก่ียวกับสิ่งนั้นดวยความตั้งใจ (3)การเลือกสิ่งเราที่ตองการรับรู เปนขั้นการแยกแยะสิ่งท่ี
ตองการรับรู โดยยังไมไดรูรายละเอียดของปรากฏการณหรือสิ่งเรานั้นๆ

2)การตอบสนอง เปนพฤติกรรมที่ตอเนื่องจากความเขาใจท่ีจะรับรู โดยไมเพียงแตจะตั้งใจรับรูเทา
นั้น แตมีความปรารถนาหรือปฏิกิริยาที่จะโตตอบตอสิ่งเรานั้นๆอยางเต็มใจ และเกิดความพึงพอใจจากการตอบ
สนอง พฤติกรรมขั้นนี้จําแนกได 3 ลักษณะคือ (1)การยินยอมที่จะตอบสนอง เปนการตอบสนองดวยการยิน
ยอม ถึงแมจะไมเต็มใจก็ตาม แตก็ไมขัดขืน (2)ความเต็มใจที่จะตอบสนอง เปนการยอมรับที่จะตอบสนอง
ดวยความเต็มใจ (3)ความพอใจในการตอบสนอง เปนการตอบสนองในสิ่งท่ีตนยอมรับแลวเกิดความสุข มี
ความพึงพอใจที่ไดทําลงไป ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียน เรียนดวยความตั้งใจ สนใจ และเกิดความ
สุขสนุกสนานยอมทําใหบรรลุจุดประสงคในขอนี้
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3)การสรางคุณคา เปนขั้นที่บุคคลเห็นคุณคาของการตอบสนองตอสิ่งเรา หรือประสบการณท่ีไดเกิด
ขึ้น ขั้นการสรางคุณคามีพฤติกรรมที่แสดงออก 3 ลักษณะไดแก (1)การยอมรับในคุณคา เปนขั้นที่ยอมรับวา
พฤติกรรมที่แสดงออกไปนั้นเปนสิ่งท่ีดี มีคุณคา (2)การนิยมชมชอบในคุณคา เปนการยินยอมที่จะรับคุณ
คาท่ีแสดงออกในขอท่ี (1) ดวยความพึงพอใจ (3)การสรางคุณคา ในขั้นนี้บุคคลจะมีความคงเสนคงวาในการ
ตอบสนองตอสิ่งเรา โดยแสดงพฤติกรรมที่ตนเห็นวามีคุณคาอยางสม่ําเสมอ และตอบสนองอยางตอเนื่องไป จน
เกิดการยอมรับเปนคานิยมของตนเอง นอกจากนี้ยังพยายามชักชวนหรือทําใหผูอ่ืนคลอยตามคานิยมของตน
ดวย

4)การจัดระบบคุณคา ภายหลังจากที่บุคคลไดสรางคานิยมของตนขึ้นแลว ก็พยายามนําคานิยมนั้นๆ
มาจัดระบบใหเกิดเปนระบบระเบียบมากขึ้น ลักษณะการจัดระบบคุณคามี 2 ลักษณะคือ (1)การสรางความ
คิดรวบยอดของคุณคา กลาวคือ เม่ือบุคคลไดสรางคุณคาหรือคานิยมยอยๆของตนขึ้นมาแลว ก็จะเกิดการจัด
ระบบคุณคายอยเหลานั้นเปนหมวดหมูชัดเจนมากขึ้น (2)การจัดระบบคุณคา เปนการนําเอาคุณคาหลายๆ
คุณคามาจัดระบบเพื่อสรางเปนลักษณะภายในตนที่คงที่แนนอน เปนคานิยมเฉพาะของตนเอง เปนตน

5)การสรางลักษณะนิสัย เปนการจัดระบบคุณคาท่ีมีอยูในตัวเขาเปนระบบที่ถาวร ซึ่งจะทําหนาท่ีควบ
คุมพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล ไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ ก็จะแสดงพฤติกรรมตามคานิยมที่ยึดถือ
ตลอดไป และจะแสดงพฤติกรรมนั้นๆอยางสม่ําเสมอ จนเกิดเปนนิสัยประจําตัวของแตละบุคคล การสราง
ลักษณะนิสัยมี 2 ลักษณะไดแก (1)การสรางลักษณะนิสัยช่ัวคราว เปนการแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
คุณคาสวนตัวบางอยางของบุคคล โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดตามมาในสถานการณนั้นๆดวย (2)การสรางนิสัย
ถาวร เปนขั้นแสดงลักษณะนิสัยที่แทจริงของบุคคลออกมาอยางสมบูรณ เพราะเปนการรวมเอาคุณลักษณะที่
เปนคุณคาตางๆของบุคคลเขาไวดวยกัน ขั้นนี้ถือวา เปนจุดสุดยอดของการพัฒนาคน

คุณลักษณะในแตละระดับเมื่อจัดระบบเปนบุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคลแลว จะแสดงใหเห็นถึง
คุณลักษณะหลักๆของบุคคล เชน ความสนใจ เจตคติ คานิยม เปนตน ซึ่งความสนใจ เปนลักษณะของการมีใจ
จดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ความสนใจของบุคคลเริ่มจากการที่บุคคลมีการรับรู ตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยความพึงพอใจ และมองเห็นคุณคา ของสิ่งนั้นๆ จนเกิดความรูสึกนิยมชมชอบในคุณคา ของสิ่ง
ท่ีรับรูนั้น และจะตอบสนองตอสิ่งนั้นๆอยางคงเสนคงวา ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนพัฒนาเจต
คติของผูเรียน ควรมีลักษณะใหผูเรียนไดเผชิญประสบการณตรง เพ่ือกระตุนในผูเรียนสนใจ รับรู และเห็นคุณ
คาของสิ่งท่ีให เกิดทัศนคติและประโยชนท่ีไดรับ เพ่ือใหเกิดความพึงพอ นิยมชมชอบในคุณคา เพ่ือจะไดยึดถือ
ปฏิบัติจนเปนคานิยมของตนเอง ตามลําดับ

1.3. พฤติกรรมดานทักษะพิสัย
เปนพฤติกรรมที่เก่ียวกับความสามารถในเชิงปฏิบัติ พฤติกรรมการเรียนรูดานทักษะพิสัยจําแนกได

เปน 7 ระดับ ไดแก 1)การรับรู 2)ความพรอม 3)การตอบสนองตามแนวทางที่กําหนดให 4)ความสามารถ
ดานกลไก 5)การตอบสนองที่ซับซอน 6)ความสามารถในการดัดแปลง 7)ความสามารถในการริเริ่ม

1)การรับรู เปนขั้นที่แสดงอาการรับรูท่ีจะเคลื่อนไหว โดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ หู ตา จมูก 
ลิ้น และสัมผัสทางกาย แมจะมีสิ่งเราเขามากระตุนโดยผานทางประสาทสัมผัสพรอมๆกัน ก็อาจมีการเลือกท่ีจะ
รับรู มีการแปลความหมายสิ่งเราเพ่ือตอบสนอง

2)ความพรอม การเตรียมความพรอม เปนสภาพของบุคคลที่พรอมจะแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่ง
สภาพความพรอมมี 3 ดาน คือ (1)ความพรอมดานรางกาย หมายถึงความพรอมที่จะเคลื่อนไหวอวัยวะของ
รางกาย (2)ความพรอมดานสมอง คือความพรอมในการระลึกถึงระเบียบกฎเกณฑตางๆ ในการแสดงพฤติ
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กรรมและ (3)ความพรอมทางอารมณ เปนการเตรียมพรอมทางจิตใจใหอยูในทิศทางที่พึงปรารถนาหรือไม
พึงปรารถนา

3)การตอบสนองตามแนวทางที่กาํหนดให เปนการแสดงออกในลักษณะของการเลียนแบบและการ
ลองผิดลองถูก เชน การเลียนแบบทารําท่ีผูสอนสาธิตใหดูได

4)ความสามารถดานกลไก เปนขั้นที่ผูเรียนไดกระทําตามที่เรียนมา และพัฒนาขึ้นจนมีความสัมฤทธิ
ผล สามารถสรางเทคนิควิธีสําหรับตนเองขึ้นมาเพื่อฝกปฏิบัติตอไป เชน สามารถรําไดแคลวคลอง หรือปรุง
อาหารตามสูตรที่คิดขึ้นเอง

5)การตอบสนองที่ซับซอน เปนความสามารถในการปฏิบัติในสิ่งท่ียุงยากซับซอนมากขึ้น และ
สามารถกระทําไดอยางมั่นใจ ไมลังเล และทําไดดีจนเปนอัตโนมัติ เชน วาดภาพโดยใชพูกันและสีตางๆโดยไมมี
การรางภาพกอน เปนตน

6)ความสามารถในการดัดแปลง เปนขั้นที่สามารถปฏิบัติไดจนชํานาญแลว จึงคิดคนดัดแปลงหาวิธี
การใหมๆ มาลองทําใหแตกตางไปจากเดิม เพ่ือใหเกิดผลดียิ่งขึ้น เชน ดัดแปลงทารําใหสวยงามมากขึ้น คิดวิธี
ปรุงอาหารไดรวดเร็วขึ้น

7)ความสามารถในการริเริ่ม หลักจากไดดัดแปลงวิธีการใหมๆ มีการทดลองทําดูแลว ก็นําวิธีการ
นั้นๆ มาประยุกต ทําใหเกิดสิ่งใหมๆขึ้นมา

การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปมักมุงพัฒนาบุคคลทั้ง 3 ดานไปพรอมๆกัน ซึ่งพฤติกรรมทางดาน
พุทธิพิสัย เปนพฤติกรรมทางดานสติปญญา จิตพิสัยเปนพฤติกรรมดานอารมณ ความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ และ
ทักษะพิสัย เปนพฤติกรรมทางดานการปฏิบัติ โดยโครงสรางของพฤติกรรมทั้ง 3 ดานมีสวนสัมพันธและสง
เสริมซึ่งกันและกันไมสามารถแยกอยางใดอยางหนึ่งออกจากกัน

2.หลักการจัดประสบการณการเรียนรู
ก่ิงฟา และสุลัดดา (2545) กลาววา การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจะตองเปลี่ยนจาก “การให

ความรู” ไปสู “การกอใหเกิดการเรียนรู” ดังนั้นวิธีสอนจึงตองเปลี่ยนจากการบรรยายอยางเดียว และการสาธิต
ท่ีเปนการปอนความรู ไปสูการจัดประสบการณจากสถานการณจริง ใหผูเรียนไดมีโอการทํากิจกรรม ซักถาม 
แลกเปลี่ยน อภิปราย เรียนรูจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถเชื่อมโยงและสรุปความเขาใจในเรื่องท่ี
เรียนรูไดดวยตนเอง โดยผูเรียนจะตองเปนผูแสวงหาและสรางความรูดวยตนเอง ดังนั้นบทบาทผูสอนจึงตองมี
การปรับเปลี่ยน จากการแสวงหาความรูและนํามาบรรยายแกผูเรียน เปนผูอํานวยความสะดวก พยายามจัด
เตรียมขอมูล กิจกรรม และแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมใหกับผูเรียน โดยผูสอนจะเปนผูกระตุน เรงเรา ตั้งประเด็น 
คําถาม เพ่ือชี้แนะใหผูเรียนเกิดการเรียนรู แนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรูควรมีลักษณะดังตอไปนี้

1. มุงจัดประสบการณการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนเพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัย และสอดคลองกับพรบ.การศึกษา

2. จัดประสบการณการเรียนรูโดยคํานึงถึงความตองการของผูเรียนและความแตกตางในดานการเรียน
รูของผูเรียน

3. พึงระลึกเสมอวา การเรียนรูของผูเรียนจะเกิดขึ้นโดยผูเรียนเขาไปเรียนรูเอง โดยไดรับกระบวนการ
ทางสังคมสนับสนุน (การทํางานรวมกัน) เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน ดังนั้นการเรียนรูเปนทั้ง 
individual และ social process

4. การเรียนรูนั้นผูเรียนตองตัดสินใจวาเปนผูอยากเรียนอะไร วางแผน และตั้งเปาหมายในการเรียนรู
ดวยตนเอง ผูเรียนเปนผูสรางความเขาใจดวยตนเอง จากความรูเดิมที่มีอยูกับความรูใหมหรือประสบการณใหม
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ท่ีผูสอนจัดให เกิดเปนความเขาใจใหมท่ีมีความหมาย ซึ่งมักจะผานกระบวนการเรียนที่ผูเรียนลงมือทําเองโดย
มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน

5. ยุทธศาสตรในการเรียนรู ควรจะใชวิธีการที่มีความหลากหลาย อาจใชการคนควาดวยตนเอง ศึกษา
กรณีศึกษา โดยจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสแสวงหาความรูดวยตนเอง รวมเรียนรูกับเพ่ือนและแลกเปลี่ยนขอความ
รูตาง ทํางานที่ไดรับมอบหมาย หรือทําโครงงานเปนกลุมซึ่งจะทําใหผูเรียนไดมีโอกาสรวมอภิปราย นําเสนอผล
งาน วิพากษวิจารณงานรวมกัน

6. บรรยากาศในการเรียนการสอน ท้ังในและนอกชั้นเรียนจะตองใชสิ่งเราท่ีเปนจริงในโลกของความ
เปนจริง ไมใชสิ่งเราท่ีไมสัมพันธกับชีวิตจริง เนื่องจากประสบการณเรียนรูท่ีผูเรียนไดรับนั้นจะตองนําไปใชหรือ
ประยุกตใชกับสภาพชีวิตจริง

7. การจัดการเรียนการสอน ไมควรกําหนดตายตัว ควรมีความยืดหยุน ใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดมีสวนรวมอภิปรายวาตองการจัดการเรียนการสอนในลักษณะใด

8. พยายามกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมอยางกระตือรือรนในการเรียนรูรวมกัน เกิดการถายโยงในสิ่งท่ี
ไดเรียนรู เปนการถายทอดสิ่งท่ีตนเองเรียนรูไปยังเพ่ือน เพ่ือใหเกิดบรรยากาศของความรวมมือในการเรียนรู 
เก้ือหนุนกัน

3. การเลือกสื่อการสอน
Edgar Dale (อางถึงใน กิดานันท มลิทอง, 2543) ไดจัดแบงสื่อการสอน เพ่ือเปนแนวทางในการ

อธิบายถึงความสัมพันธระหวาง สื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการแสดงขั้นตอนของประสบ
การณการเรียนรูและการใชสื่อแตละประเภทในกระบวนการเรียนรูดวย โดยพัฒนาตามแนวคิดของ Bruner โดย
นํามาสรางเปน “กรวยประสบการณ” (cone of experiences) (รูปที่ 5) ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 1) ประสบ
การณตรง เปนประสบการณขั้นที่เปนรูปธรรมมากที่สุด โดยการใหผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรงจากของ
จริง สถานการณจริง หรือดวยการกระทําของตนเอง 2) ประสบการณรอง เปนการเรียนรูโดยใหผูเรียน เรียน
จากสิ่งท่ีใกลเคียงความเปนจริงท่ีสุด อาจเปนของจําลองหรือการจําลองเหตุการณ 3) การแสดง เปนการแสดง
บทบาทสมมติ เพ่ือเปนการจัดประสบการณใหแกผูเรียนในเรื่องท่ีมีขอจํากัดดวยยุคสมัย เวลา และสถานที่ 4) 
การสาธิต เปนการแสดงหรือกระทําประกอบคําอธิบาย เพ่ือใหเห็นลําดับขั้นตอนของการกระทํานั้นๆ 5) การ
ศึกษานอกสถานที่ เปนการใหผูเรียนไดรับและเรียนรูประสบการณตางๆภายนอกสถานที่เรียน 6) นิทรรศการ 
เปนการจัดแสดงสิ่งตางๆ เพ่ือใหสาระกับผูเรียน 7) โทรทัศน ท้ังแบบวงจรเปดหรือวงจรปด 8) ภาพยนตร 
เปนภาพที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณลงบนฟลม 9) การบันทึกเสียง ซึ่งจะใหประสบการณแกผูเรียนทั้งอาน
หนังสือไมออก 10) ทัศนสัญญลักษณ (visual symbols) เชน แผนที่ แผนภูมิ ซึ่งเปนสิ่งท่ีเปนสัญลักษณแทน
ความเปนจริงของสิ่งตางๆ 11) วจนสัญลักษณ (verbal symbols) เปนประสบการณขั้นที่เปนนามธรรมมากที่
สุด ไดแก ตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงของคําพูดในภาษาพูด
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รูปที่ 5 แสดงกรวยประสบการณของ Edgar Dale และเปรียบเทียบกับลักษณะ

สําคัญในการเรียนรูของ Bruner (ดัดแปลงจาก กิดานันท มลิทอง,2543)

จะเห็นไดวากรวยประสบการณของ Dale มีลักษณะคูขนานกับโครงสรางกิจกรรมของ Bruner ซึ่ง
ประสบการณจากฐานขึ้นไป 6 ระดับ จะเปนการใหผูเรียนไดรับประสบการณดวยตนเองจากการกระทํา การมี
สวนรวมในรูปแบบตางๆที่เปนประสบการณจริง และการสังเกตจากของจริงหรือเหตุการณจริง ซึ่งเทียบไดกับ
การเรียนรูดวยการกระทําของ Bruner ในระดับที่ 7-9 เปนการที่ใหผูเรียนไดสังเกตเหตุการณหรือรับประสบ
การณจากการถายทอดโดยสื่อประเภทภาพและเสียง เสมือนการเรียนรูดวยภาพของ Bruner และใน 2 ระดับสุด
ทายเปนขั้นตอนของการเรียนรูและไดรับประสบการณจากสัญลักษณในรูปแบบของตัวอักษร เครื่องหมายหรือ
คําพูด ซึ่งมีลักษณะเปนนามธรรมมากที่สุด ซึ่งการเรียนแบบประสบการณ หมายถึง การเรียนรูจากประสบการณ
หรือการเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติจริง โดยผูเรียนไดมีโอกาสรับประสบการณ ไดรับการกระตุนใหสะทอน
แนวคิดจากสิ่งตางๆ เพ่ือพัฒนาทักษะใหมๆ เจตคติใหมๆ หรือวิธีการคิดใหมๆ ซึ่งการเรียนดังกลาว ผูสอน
ควรมีความยืดหยุนเรื่องเวลา เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนมีเวลาอยางเพียงพอในการเรียนรูหรือคนพบสิ่งใหมๆ 
โดยไมจําเปนตองเรียนในชั้นเรียน หรือหองเรียนเทานั้น ผูสอนอาจใชบริเวณโรงเรียน ชุมชน หมูบาน แหลง
ปญหาจริง เพ่ือเชื่อมโยงผูเรียน อาจใชผูรูหรือผูชํานาญในทองถ่ิน เพ่ือใหบุคคลดังกลาวนี้ ใหความรูกับผูเรียน 
ผูสอนควรจัดแหลงการเรียนรูและสถานการณท่ีเหมาะสมเพื่อใหผูเรียนไดเผชิญกับปญหาและสถานการณ
ปญหาเพ่ือใหเกิดการเรียนรู (สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2544)

4.แนวทางการจัดประสบการณ/กิจกรรมทางกายภาพบาํบัด
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยเนนประสบการณจะพยายามจัดสถานการณเพ่ือใหผูเรียนไดมี

โอกาสเผชิญกับปญหาและสถานการณจริง ซึ่งเนื้อหาการเรียนการสอนตามหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาในสาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ และทางกายภาพบําบัด โดยทั่วไปสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม 1) เนื้อหาสวนที่เปน
ทฤษฎี, 2) เนื้อหาที่เนนฝกทักษะปฏิบัติ, 3) เนื้อหาในสวนที่นําไปประยุกตใช และแกปญหา

4.1. เน้ือหาสวนที่เปนทฤษฎี
เนื้อหาสวนที่เปนทฤษฎีมักมุงพัฒนาดานความรูความเขาใจเชิงทฤษฎี เพ่ือปูพ้ืนฐานความรู และสราง

องคความรูและทฤษฎีเอง ผูสอนควรจัดสาระการเรียนรูท่ีเปนเนื้อหา โดยสรุปอาจจัดการเปนรูปใบงาน หรือ
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แบงออกเปนสวนๆ คลายตัวตอ (jigsaw) และมอบหมายใหผูเรียนแตละคนศึกษาแลวชวยกันนํามาเชื่อมตอกัน
เปนเนื้อหาทั้งหมด โดยเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสรวมกันทํากิจกรรม หรือหากเนื้อหาดังกลาวมีความยากและซับ
ซอนไมสามารถทํากิจกรรมใหกับผูเรียน อาจจําเปนตองสอนโดยการบรรยายนาจะเหมาะสมกวา

4.2. เน้ือหาที่เนนฝกทักษะปฏิบัติ
เนื้อหาสวนที่ฝกปฏิบัติ ผูสอนอาจจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุงใหผูเรียนไดเห็นวิธีการปฏิบัติ

จากของจริง เห็นตัวอยางจริงจากสถานการณจริง ภาพจริง หรือวิดีทัศนจากสภาพการณจริง แสดงหรือสาธิต
และทําเปนตัวอยาง จากนั้นเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝก โดยผูสอนควรใหคําชี้แนะและอธิบายขอสงสัย ตรวจสอบ
ความถูกตองและเสริมสรางความมั่นใจในการปฏิบัติ โดยเริ่มสอนจากเทคนิคพ้ืนฐานที่งายกอน แลวจึงคอยๆ
เพ่ิมเทคนิคที่มีความซับซอนมากขึ้น

4.3. เน้ือหาในสวนที่เปนการประยุกตใช
เนื้อหาสวนที่เปนการประยุกตใช ผูสอนควรดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนไดเผชิญ

กับปญหา โดยสมมติกรณีปญหาเรื่องราว หรือมอบหมายใหแกปญหา เพ่ือใหผูเรียนไดใชความรูท่ีเรียนมา
ประยุกตใชในการแกปญหา โดยเนนเรียนรูเพ่ือแกปญหา ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาวควรมี
ความยืดหยุน มีกิจกรรมหลากหลาย แปลกใหม ทาทาย ทําใหผูเรียนสนุกสนาน ตื่นเตนและไมนาเบ่ือ

สวนทักษะและเจตคติอ่ืนๆที่ผูสอนตองการ เชน รักการคนควา มีวิจารณญาณในการวิเคราะหและแก
ไขปญหา ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนและการสื่อความหมาย เปนตน ดังนั้นควรเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม เชน การมอบหมายใหผูเรียนรวมกันทํางานในลักษณะเปนโครงการยอยๆ (project) ท่ีสามารถ
นําเอาความรู เนื้อหาในบทเรียนมาแกปญหาตามความสนใจของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสคิด
อยางเปนอิสระและมีความสุขในการทํางานรวมกัน ซึ่งสามารถทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะตางๆ ดังได
กลาวมาแลว

การจัดการเรียนการสอนที่สามารถทําใหผูเรียนคงการเรียนรูและถายโยงการเรียนรู หรือการประยุกต
ใชในสถานการณใหมไดนั้น การเรียนการสอนควรมีการจัดใหผูเรียนฝกปฏิบัติซ้าํๆ จัดใหมีการทบทวน และ
สรางสถานการณที่แปลกใหมกวาที่เคยเรียน เพ่ือใหผูเรียนฝกการถายโยงความรูที่เรียนน้ัน และเปนการ
ตรวจสอบวา ความรูที่ผูเรียนไดเรียนน้ันยังคงอยูหรือไม นอกจากนั้นวิธีการดังกลาวสามารถทําใหผูเรียน ได
เรียนรูจริงไมใชเปนแบบทอง สามารถเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิมที่มีอยู และสรางสรรคความรูใหมได
ดวยตนเอง

นอกจากนั้น การจัดสภาพการเรียนรูควรคํานึงถึงปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของผูเรียน ซึ่งปจจัย
ภายนอกของผูเรียนไดแก  การเปดโอกาสผูเรียนตอบสนองตอสิ่งเรา การเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนหรือฝก
ทบทวนความรู การกลาวคําชมหรือการเสริมแรงเมื่อผูเรียนพยายามตอบคําถามหรือมีความตั้งใจเรียนรู เปนตน 
สวนปจจัยภายในของผูเรียนไดแก ความพรอมของผูเรียนในดานความรูท่ีมีมากอนผูเรียน (หากมีความรูไมพอ
ตองสอนเสริมกอน) ทักษะทางสติปญญาของผูเรียน ยุทธศาสตรการคิดและวิธีการเรียนของผูเรียน เปนตน ผู
สอนควรตระหนักเสมอวาผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดก็ตอเม่ือ มีความพรอมทั้งทางดานสติปญญา และมีความรู
หรือประสบการณพ้ืนฐานมากอนซึ่งจะตองสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีจะเรียนรูใหมในกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผูสอนจัดขึ้น จึงจะสามารถทําใหการเรียนการสอนนั้นๆบรรลุผลตามที่ไดวางไว
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5.การตั้งประเด็น/คาํถาม
การตั้งประเด็นคําถาม เปนหัวใจสําคัญของการสอน ซึ่งการจัดประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียนนั้น 

การตั้งประเด็น/ปญหายิ่งมีความสําคัญอยางมาก กลาวคือผูสอนสามารถใชประเด็นคําถามเพ่ือกระตุนจุด
ประเด็น เราความสนใจ หรือชี้นําใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห และไตรตรองเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาที่
ตองการ และยังสามารถใชประเด็นคําถามทดสอบ ตรวจสอบความเขาใจในเนื้อหาที่สอนภายหลังการสอนได
เปนอยางดี ลักษณะประเด็นคําถามสามารถจําแนกออกเปน 3 ลักษณะคือ 1)ประเด็นคําถามเพ่ือขอเท็จจริง 2)
ประเด็น/คําถามเพ่ือเลือก 3)ประเด็น/คําถามเพ่ือตัดสินใจ ดังรูปที่ 6

1. ประเด็น/คาํถามเพื่อขอเท็จจริง
ประเด็นคําถามเพ่ือขอเท็จจริงตองการขอมูล หลักฐาน และกระบวนการหาเหตุผลอยางเปนระบบและ

อยูในกรอบเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพ่ือคนหาคําตอบที่ถูกตอง และผลลัพธท่ีไดคือขอความรู ตัวอยางคําถาม
เพ่ือขอเท็จจริงไดแก

1)อะไรคือจุดเดือดของน้ํา?
2)ก่ิงไมน้ําคือก่ิงอะไร?
3)อะไรคือความแตกตางของสมการทั้งสองนี้?
4)รถยนตนี้ทํางานอยางไร?

การตั้งประเด็นคําถามเพ่ือสอบถามขอเท็จจริง มักใชสําหรับตรวจสอบความเขาใจและความรู ของผู
เรียนวา หลังการเรียนการสอนแลวผูเรียนมีความรูความเขาใจในเนื้อหานั้นๆมากนอยเพียงใด หรือใชประเมิน
ความรูเดิมของผูเรียนกอนเรียนวามีเพียงพอหรือไม ดังนั้นจึงมักใชประเด็นคําถามเพ่ือขอเท็จจริงประเมินผู
เรียนกอนและหลังการจัดประสบการณการเรียนการสอนแลว

ลักษณะคําถาม 3 ชนิด

ถามเพ่ือเลือก

ความคิดเห็นอยาง
หลากหลาย

หลักฐานเฉพาะอยาง
เปนระบบและกระบวน

การหาเหตุผล

การตัดสินใจ

ถามเพ่ือตัดสินใจถามเพ่ือขอเท็จจริง

ขอมูลเพ่ือเลือก
อยางหลากหลาย

หลักฐานหลากหลาย
และกระบวนการ

หาเหตุผล

คําตอบที่ถูกตอง ขอดีและขอไมดี
อยางชดัเจน

ความรู, ไมสามารถสรุปได

รูปที่ 6 แสดงลักษณะของประเด็นคําถาม (ดังแปลงจาก Paul & Elder, 2001)



การจดัประสบการณการเรยีนรูในชัน้เรยีน: กายภาพบาํบัดศกึษา 3-5พย 2546, สดีารสีอรท นครนายก

20

2. ประเด็น/คาํถามเพื่อเลือก
ประเด็นคําถามเพ่ือเลือกตองการขอมูลอยางหลากหลายเพ่ือประกอบการเลือก เพ่ือนําไปสูการนํา

เสนอขอคิดเห็นตางๆอยางมากมาย ซึ่งคําตอบที่ไดจากคําถามชนิดนี้มีความหลากหลายอยางมาก ขึ้นกับขอมูล
เดิมและประสบการณและมุมมองของผูตอบ ผลลัพธท่ีไดจึงไมสามารถสรุปได ตัวอยางคําถามลักษณะนี้ไดแก

1) ปดภาคการศึกษานี้ คุณตองการจะไปเที่ยวที่ไหนระหวางภูเขา หรือทะเล?
2) คุณชอบใสเสื้อผาลักษณะนั้นอยางไร?
3) อะไรทําใหคุณชอบทานอาหารแบบนั้น

การตั้งประเด็นคําถามเพ่ือเลือกนั้น มักใชสําหรับทดสอบเชาว ไหวพริบ การบูรณาการความรู การ
ประยุกตใชความรูเพ่ือแกปญหา หรือการถายโยงการเรียนรูจากสภาพการณ/สถานการณหนึ่งไปยังสภาพ
การณ/สถานการณอ่ืนที่ตางออกไป ซึ่งคําตอบที่ไดรับนั้นจึงไมมีความเฉพาะ มักมีคําตอบที่หลากหลาย และคํา
ตอบดังกลาวก็ไมมีถูกและไมมีผิดอยางชัดเจน ขึ้นกับมุมมอง สภาพการ ขอมูลเบ้ือตน และความรูเดิม ประสบ
การณของผูตอบประกอบกับความคิดเห็นของผูเรียน มักติดตามดวยการใหผูตอบขยายความคําตอบอธิบาย
เพ่ิมเติมถึงวิธีการไดมาซึ่งคําตอบ ดังนั้นคําถามเพ่ือเลือกจึงเหมาะสําหรับกระตุนและฝกฝนใหผูเรียนไดมี
โอกาสคิดวิเคราหและแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลาย ซึ่งผูสอนควรอดทนในการฟงคําอธิบายโดยไมดวน
ตัดสินวาถูกหรือผิดหรือรีบสรุปความ ควรพยายามกระตุนใหผูเรียนอื่นๆ ไดมีโอกาสแสดงเหตุผลเสริมหรือแยง
กับคําตอบเหลานั้นอยางสม่ําเสมอ

3. ประเด็น/คาํถามเพื่อตัดสินใจ
ประเด็นคําถามเพ่ือตัดสินใจนั้นตองการขอมูลหลักฐานและกระบวนการเหตุผลอยางหลากหลาย ทุกๆ

ระบบไรขอบเขต เพ่ือการแยกแยกถึงขอดีและขอดอยและตัดสินใจในที่สุดซึ่งผลลัพธหรือคําตอบที่ไดอาจมีขอ
โตแยงไดซึ่งขึ้นกับความสมเหตุสมผลของผูตอบและการอภิปรายเหตุและผลนั้นๆ

1) อะไรเปนสิ่งท่ีสมควรทํามากที่สุดในการที่จะรักษาสภาพแวดลอมของโลก
2) การทําแทงผิดศีลธรรมจริงหรือ
3) อะไรที่ควรทําเพ่ือลดปญหาผูติดยาในสังคม?

การตั้งประเด็น/คําถามเพ่ือตัดสินใจนี้ มักถูกนํามาใชในการแกปญหาชีวิตประจําวันเสมอๆ โดย
เฉพาะการแกปญหาใหกับผูปวย ซึ่งการไดมาซึ่งคําตอบที่เหมาะสมสําหรับการแกปญหาและตัดสินใจนั้น จําเปน
ตองมีความชัดเจนของประเด็น/คําถาม มีขอมูลและความรูอยางเพียงพอ เพ่ืออธิบายเหตุผล หาขอสรุปและตัด
สินใจ ดังนั้นคําถามเพ่ือตัดสินใจจึงมักถูกนํามาใชในการทดสอบความสามารถในการประยุกตความรูเพ่ือแก
ปญหาของผูเรียนเสมอๆ

6. ตัวอยางการจัดประสบการณการเรียนรู
รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (cooperative learning)

การรวมมือกันเรียนรูเปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยแบบคละ 
เพ่ือใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมตางๆเพ่ือใหเกิดการเรียนรู ผลสําเร็จของกลุมเกิดจากความสําเร็จของสมาชิก
ในกลุม ดังนั้นแนวการจัดการเรียนการแบบรวมมือกันเรียนรู จึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนผู
กระทํากิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงกลุมผูเรียนเปนกลุมยอยแลวมอบหมายใหกลุมทํากิจกรรมเพื่อให
เกิดการเรียนรู เปาหมายคือความสําเร็จของกลุม จุดเดนของการเรียนลักษณะนี้คือ 1) ผูเรียนจะไดฝกทักษะ
ทางดานสังคม การทํางานกลุม รูจักฟงความคิดเห็นผูอ่ืน และแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนคุณลักษณะหนึ่งของ
บุคคลที่มีกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 2) เกิดความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม เนื่องจากมีแรงจูงใจ
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คือความสําเร็จของกลุม ทุกคนมีสวนรวมอยางกระฉับกระเฉงและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 3) สรางองคความรู
ใหมขึ้นเองจากการกระทํากิจกรรม เรียนรูทักษะการทํางานและการแกปญหาตางๆ 4) เกิดความภาคภูมิใจที่มี
สวนรวมทําใหกลุมประสบผลสําเร็จ ความสําเร็จของกลุมเกิดจากตนเองและสมาชิกท่ีมีสวนรวม และความสําเร็จ
ของกลุมก็คือความสําเร็จของสมาชิกทุกคน   (สุลัดดา ลอยฟา, 2536; สุรพงษ วิชิต, 2539) กลุมของผูเรียน
ในแตละกลุมมีองคประกอบสําคัญคือ 1) หัวหนา 2) สมาชิก 3) กระบวนการทํางาน และองคประกอบทั้ง 3 
ดังกลาว จะทําใหการทํางานเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพหรือไมนั้น ยังตองสรางบรรยากาศในการทํางาน
กลุม คือ บรรยากาศดานกายภาพ และบรรยากาศดานจิตใจ บรรยากาศทางกายภาพ คือสถานที่ท่ีทํางานเปน
กลุมเปนทีม มีความสะอาด สะดวก สบาย ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน สวนบรรยากาศทางจิตใจ คือผูรวม
งานมีความคุนเคย ไววางใจกัน มีมิตรสัมพันธกัน ดวยความเปนผูมีระเบียบวินัยในตนเอง เปนตน ในการ
ทํางานเปนกลุมของผูเรียนมักพบวา สมาชิกบางคนมีความรับผิดชอบดีมาก แตบางคนไมมีความรับผิดชอบ ไม
ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย สมาชิกบางคนละเลยไมใหความสนใจและความรวมมือตอกลุม สวนการประเมิน
ผลนั้น พบวาสวนมากคะแนนกลุมไมไดมาจากคะแนนของสมาชิกแตละคนรวมกัน แตเปนคะแนนรวมของกลุม 
ซึ่งสมาชิกทุกๆคนในกลุมจะไดคะแนนเทากับคะแนนของกลุม แมจะไมทํางานตามความรับผิดชอบก็ตาม ดังนั้น 
นักการศึกษาจึงไดมีความพยายามแกปญหาดังกลาว ดวยการใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ซึ่งรูป
แบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีหลากหลายมาก แตท่ีไดรับการยอมรับกันในปจจุบันมีดังตอไปนี้

6.1 STAD (Student Teams–Achievement Division)
เปนรูปแบบการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนทีมๆ ละประมาณ 4 คน แบบคละระดับความสามารถ เพศ 

เชื้อชาติ โดยผูสอนจะเปนผูเสนอบทเรียน แลวผูเรียนจะเปนผูทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ไดรับมอบ
หมาย โดยสมาชิกในแตละทีมจะรวมกันทํางานจนมั่นใจวาสมาชิกในทีมมีความรอบรูในบทเรียนนั้น จากนั้นจึงมี
การทดสอบยอย โดยการใหสมาชิกในแตละทีมตางคนตางทําแบบทดสอบ มีการใหคะแนนความกาวหนา และ
ใหรางวัลสําหรับทีมที่ทํางานไดถึงเกณฑ รูปแบบการสอนดังกลาวนี้เปนรูปแบบการสอนที่สามารถดัดแปลงใชได
เกือบทุกวิชา และทุกระดับชั้น เพ่ือมุงพัฒนาสัมฤทธ์ิผลของการเรียนและทักษะทางสังคมเปนสําคัญ

6.2 TGT (Teams–Games–Tournament)
เปนรูปแบบการสอนที่คลายกับ STAD แตมีรูปแบบการสรางแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้นโดยการใช

การแขงขันเกมแทนการทดสอบยอย โดยแตละทีมจะสงสมาชิกออกมาแขงขัน เพ่ือทําคะแนนใหกับทีมของตน
เอง ซึ่ง TGT เปนการผสมผสานหลักการรวมมือกันเรียนรูภายในกลุมกับการแขงขันกันระหวางกลุม

6.3 TAI ( Team Assisted Individualization)
เปนรูปแบบการสอนที่ผสมผสานแนวคิดระหวางการรวมมือกับการเรียนรู กับการสอนรายบุคคล 

(individualized instruction) เขาดวยกัน วิธีการสอนเนนการสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยใหผูเรียน
ทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเองตามความสามารถจากแบบฝกทักษะ และสงเสริมความรวมมือกันภายในกลุม มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูและการมีปฏิสัมพันธทางสังคม รูปแบบการสอนมักมีการกําหนดใหผู
เรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางานรวมกันโดยแบงเปนกลุมๆละ 4-5 คน คะแนนทดสอบของผูเรียน
เปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม และคะแนนรายบุคคล ในการทดสอบผูเรียนตางคนตางทํา แตในเวลาเรียนตองรวม
มือกัน ผูเรียนที่เกงจะชวยผูเรียนที่ออนกวา เพราะจะชวยใหคะแนนเฉลี่ยของกลุมสูงขึ้น ผูสอนจะเสริมแรงโดย
การใหรางวัลแกกลุม การเสริมแรงนี้เพ่ือกระตุนการรวมมือกันในการทํางานของผูเรียน รูปแบบของ TAI มักจะ
เปนการประยุกตใชกับการสอนคณิตศาสตร
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6.4 CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition )
เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบผสมผสาน ท่ีผูสอนพัฒนาขึ้นเพ่ือสอนการอาน และ

การเขียน โดยแบงผูเรียนเปนกลุมเกงกับกลุมออนจับคูกัน ผูสอนสอนแยกทีละกลุม ขณะที่ผูสอนสอนกลุมหนึ่ง 
กลุมที่เหลือใหจับคูกันทํางาน หรือทํากิจกรรมที่ผูสอนกําหนดให เชน การฝกอานออกเสียง เขียนสะกดคํา สรุป
เรื่อง ตอบคําถาม ผูเรียนจะเรียนตามแผนการสอนที่ผูสอนกําหนดให มีการฝกปฏิบัติ ทดสอบกอนการทดสอบ
จริง โดยผูเรียนจะไมไดรับการทดสอบจนกวาท้ังคูปรึกษาและประเมินกันแลววาพรอมที่จะสอบ ผูเรียนคูใดที่ทํา
คะแนนเฉลี่ยทั้งในดานการอาน การเขียน สูงกวาเกณฑ จะไดรับรางวัล และคําชมเชย

6.5 JIGSAW II
การเรียนแบบ JIGSAW จะมีการแบงผูเรียนเปนกลุมเชนเดียวกับ STAD ซึ่งทุกกลุมจะไดรับมอบ

หมายใหทํากิจกรรมเดียวกัน โดยผูสอนแบงเนื้อหาของเรื่องท่ีเรียนออกเปนหัวขอยอยเทากับจํานวนสมาชิกใน
แตละกลุม และมอบหมายใหผูเรียนแตคนในแตละกลุมคนควาหรือศึกษาคนละหัวขอ จากนั้นผูเรียนแตละคน
จะนําสิ่งท่ีตนเองศึกษากลับเขามารวบรวมในกลุมเดิมเพ่ืออธิบายหัวขอท่ีตนเองไดรับ ใหเพ่ือนสมาชิกในกลุมฟง 
เพ่ือใหสมาชิกในกลุมไดรับรูเนื้อหาจนครบทุกหัวขอ จากนั้นผูสอนจึงใหผูเรียนทั้งหมดทําแบบทดสอบ ซึ่งถาม
เก่ียวกับบทเรียนนั้นๆ

การเรียนแบบ JIGSAW II นั้นแตกตางจาก JIGSAW โดยใหผูเรียนในแตละกลุมศึกษาคนควาบท
เรียนทั้งบท โดยเนนใหสมาชิกแตละคนของกลุมตางๆทําความเขาใจหัวขอท่ีแตกตางกัน สมาชิกตางกลุมที่ไดรับ
มอบหมายใหไปทําความเขาใจในหัวขอเดียวกันจะรวมกันศึกษาหัวขอนั้นจนเขาใจเนื้อหาที่ไดรับมอบหมายจาก
กลุมอยางถองแท ซึ่งเรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ จากนั้นก็ใหสมาชิกตางกลุมที่ทําเรื่องเดียวกันนั้น กลับเขากลุม
เดิมของตนเอง เพ่ือถายทอดและอธิบายเรื่องท่ีตนเองรูเรื่องดี ใหกับเพ่ือนสมาชิกอ่ืนๆในกลุมฟง จนเขาใจเรื่อง
ท้ังหมดที่ไดรับมอบหมาย จากนั้นผูเรียนทั้งหมดก็จะไดรับการทดสอบ คะแนนที่ไดจะเปนคะแนนของกลุมเชน
เดียวกับ STAD ผูเรียนกลุมใดไดคะแนนสูงถึงเกณฑจะไดรับเกียรติบัตรไดรับการยกยอง หรือไดลงจดหมาย
ขาว ซึ่งเปนการเสริมแรงใหตั้งใจทํางานรวมกัน

ผูท่ีคิดคนการสอนแบบ JIGSAW เริ่มแรกคือ Aronson และคณะ (1978 อางถึงใน Slavin, 1990) 
หลังจากนั้น Slavin ไดนําแนวคิดดังกลาวมาปรับขยายเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูมากยิ่งขึ้น ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่เหมาะกับวิชาที่เก่ียวของกับการบรรยาย เชน สังคมศึกษา วรรณคดี 
บางสวนของวิชาวิทยาศาสตร รวมทั้งวิชาอ่ืนๆ ท่ีเนนการพัฒนาความรูความเขาใจมากกวาการพัฒนาทักษะ

7. การประเมินผล
เนื่องจากแนวคิดดานการจัดการเรียนการสอนไดมีการปรับเปลี่ยนไปมาก โดยมักมุงเนนใหผูเรียนได

เรียนรูและสรางสรรคความรูเองตามศักยภาพ มุงพัฒนาทักษะกระบวนการสรางสรรคความรูมากกวาเนนเนื้อหา 
ดังนั้นการประเมินผลดานการเรียนรูจึงมีการปรับเปลี่ยนตามไปดวย

สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน กลาววา การใชแบบทดสอบเพื่อประเมินผลผูเรียนมักเปนนิยมและถือปฏิบัติ
ตลอดมา และมักใชประเมินผลรวมเพื่อใหเกรดหรือเพ่ือจัดอันดับความสามารถของผูเรียน ซึ่งเปาหมายดัง
กลาวนี้เปนเพียงเปาหมายหนึ่งของการประเมินผลเทานั้น เปาหมายอื่นๆอีกกลับไมไดรับการพิจารณา เชน การ
ประเมินผลเพื่อการจัดวางตัวผูเรียนใหเหมาะสมกับความสามารถ หรือปรับปรุงการเรียนการสอน เปนตน ดัง
นั้นในปจจุบันจึงมีผูหันมาสนใจวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment) ซึ่งเปนทางเลือกใหม
กันอยางกวางขวาง
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7.1 การประเมินตามสภาพจริงคืออะไร
การประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินผลจากงานหรือผลงานที่เปนจริง มากกวาการประเมิน

ดวยขอสอบแบบเลือกตอบ และเปนการประเมินผลตามเกณฑ ซึ่งมีความสําคัญตอการปฏิบัติจริงในชีวิตประจํา
วัน ดังนั้นการประเมินผลตามสภาพจริงจึงครอบคลุมถึงการนําเสนอดวยปากเปลา การอภิปราย การจัดแสดง
นิทรรศการหรือผลงาน การฝกปฏิบัติ รวมถึงรายงาน ผลการฝกปฏิบัติงาน และการแกปญหาของผูเรียนดวย 
นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการสังเกตของครู การสัมภาษณสอบถาม และแบบสํารวจการปฏิบัติงานและพฤติ
กรรมของผูเรียน ตลอดจนถึงการปฏิบัติงานกลุม ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริงจึงเปนวิธีการประเมินที่เนน
ผลงานและกิจกรรมที่ผูเรียนไดแสดงออก เนนทักษะกระบวนการเรียนรู และผลผลิตที่นักเรียนเปนผูจัดทํา โดย
มุงถึงความตองการของแตละบุคคลและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมกับการประเมินผลงานนั้นๆ ซึ่งการ
ประเมินตามสภาพจริงจะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูท่ีพึงประสงคในดานตางๆตามที่ผู
สอนตองการทั้งทางดาน พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยเนนใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของกิจ
กรรมการเรียน ผูเรียนยอมเกิดความสนใจที่จะศึกษาและเกิดความพยายามในการทํากิจกรรมมากยิ่งขึ้นสงผลให
สามารถเรียนรูสิ่งนั้นๆไดมาก

7.2 ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง
Wiggins (1989 อางถึงใน สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน, 2544) ไดจําแนกคุณลักษณะของการประเมิน

ตามสภาพจริงออกเปน 4 ลักษณะดังนี้
1). การปฏิบัติในสภาพจริง
เปนการประเมินสภาพจริงของผูเรียน เชน การพิจารณาผลงาน ผลการปฏิบัติงานของผูเรียนที่รวมกัน

จัดทําและนําเสนอตอผูสอน อาจมีลักษณะเปนงานเดี่ยวหรืองานกลุม โดยมุงใหผูเรียนไดฝกทักษะดานการคน
ควา การวิเคราะห งานดังกลาวควรมีความสัมพันธกับเนื้อหาที่เรียนและสภาพความเปนจริง ทาทายการใชสติ
ปญญาที่ซับซอน หรือตองอาศัยความรูและทักษะตางๆตามที่ผูสอนตองการ โดยผูสอนควรคํานึงถึงความแตก
ตาง ความสนใจ และความสามารถระหวางบุคคลประกอบดวย

2). เกณฑท่ีใชในการประเมิน
เกณฑท่ีใชในการประเมินตองเปนเกณฑประเมินที่ไดทําความตกลงกับผูเรียน เปดเผยได ยุติธรรม ผู

สอนและผูเรียนควรรวมกันกําหนดเกณฑท่ีเหมาะสม เพ่ือเนนใหมีสวนรวม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของ
หลักสูตร และเนื้อหาที่ไดสอน

3). การประเมินตนเอง
การประเมินตนเองมีความสําคัญมากตอการปฏิบัติภารกิจจริง โดยเปาหมายของการประเมินตนเอง

เพ่ือ 1)ชวยใหผูเรียนไดสามารถพัฒนาตนเองและผลงานของตนเอง 2)ปรับปรุงตนเอง ปรับเปลี่ยนทิศทางการ
ทํางานของตนใหเขาสูความเปนมาตรฐานมากขึ้น 3)เพ่ือเปนการฝก/ริเริ่มในการวัดความกาวหนาของตนเองใน
แบบตางๆ หรือจุดตางๆอยางเปนระบบ ดังนั้นการประเมินตนเอง เปนการทํางานที่ตนเปนผูชี้นําตนเอง ปรับ
ปรุงการทํางานจากแรงจูงใจของตนเอง ซึ่งเปนสิ่งจําเปนของมนุษยในโลกแหงความเปนจริง

4). การนําเสนอผลงาน
คุณลักษณะประการหนึ่งของการประเมินตามสภาพจริงนั้น ผูเรียนมักไดรับการคาดหวังใหเสนอผล

งานตอสาธารณชน และเปนการเสนอผลงานดวยปากเปลา กิจกรรมการนําเสนอ ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีลึกซึ้ง 
เนื่องจากผูเรียนไดมีโอกาสสะทอนความรูสึกของตนเอง และนําเสนอขอความรูท่ีตนไดรับตอผูอ่ืน ฝกการ
อธิบายความในสิ่งท่ีตนเขาใจใหผูอ่ืนไดรับรู ซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหแนใจวาผูเรียนไดรูจริงใหขอความรูนั้น เปดโอกาส
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ใหผูอ่ืน เชน ผูสอน เพ่ือนผูเรียน ฯลฯ ไดรวมกันตรวจสอบ ปรับปรุง และชื่นชมในความสําเร็จ ซึ่งยอมทําใหผู
เรียนเกิดความภาคภูมิใจรวมดวย

7.3 ตัวอยางการประเมินตามสภาพจริง
1). การประเมินการแสดงออกในการเรียนรูของผูเรียน
เปนการประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกในการเรียนรูของผูเรียน เชน ความสนใจ ความ

กระตือรือรนในการเรียน การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความใฝรูใฝเรียน รวมถึงเจตคติตอการเรียนรูในวิชาที่เรียน 
วิธีการประเมินการแสดงออกที่เหมาะสมไดแก

1. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียนทั้งเปนรายบุคคลและเปนกลุม
2. การบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน
3. การสัมภาษณผูเรียนถึงเหตุผล ความคิด และความรูสึกท่ีเก่ียวของกับการเรียน
4. การบันทึกสะทอนตนเองของผูเรียน
5. การใหเพ่ือนๆประเมินผูเรียน
6. การใชแบบวัดเจตคติตอการเรียน

2). การประเมินกระบวนการ
เปนการประเมินกระบวนการทํางาน กระบวนการเรียนรู กระบวนการคิดของผูเรียน เพ่ือศึกษาขอมูล

เก่ียวกับระบบในการคิดและการทํางานของผูเรียนวาเปนอยางไร มีกระบวนการเรียนรูอยางไร เพ่ือสงเสริมผู
เรียนแตละคนใหมีโอกาสพัฒนาการเรียนรูไดเต็มที่ วิธีการประเมินที่เหมาะสมสามารถใชวิธีการตอไปนี้

1. สังเกตการทํางานของผูเรียน
2. การสะทอนตนเองเพื่อตรวจสอบกระบวนการทํางานของผูเรียน
3. การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน
4. การประเมินทักษะปฏิบัติ การทําปฏิบัติการ
5. การประเมินตามความสามารถ
6. การวิเคราะหผลงานของผูเรียน เชน แบบฝกหัด ใบงาน รายงาน ฯลฯ

3). การประเมินผลผลิต
เปนการประเมินผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถ

ของผูเรียน โดยพิจารณาจากผลงานที่เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดไว 
วิธีการที่เหมาะสมไดแก

1. การตรวจและวิเคราะหผลการทําแบบฝกหัด
2. การทดสอบดวยขอสอบที่ผูเรียนไดแสดงความสามารถที่แทจริง
3. การประเมินทักษะกระบวนการในการทําปฏิบัติการ
4. การตอบคําถามจากการสัมภาษณหรือการซักถาม
5. การตรวจรายงานการศึกษาคนควา รายงานสรุปการทําโครงงาน หรือรายงานผลการทํา

ปฏิบัติการ
6. ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการทํากิจกรรมการเรียนรูเชน ผลสรปุการอภิปรายกลุม 

แผนผังมโนมติ (concept map, mild map) ผลงาน/ชิ้นงานตางๆ รวมถึงการนําเสนอ
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ผลงานในรูปแบบตางๆ เชน การแสดงนิทรรศการ การจัดการอภิปราย การนําเนอผล
งานวิชาการโดยวาจาหรือโปสเตอร เปนตน

4). การประเมินจากแฟมแสดงผลการเรียนรู/แฟมสะสมงาน
แฟมแสดงผลการเรียนรูหรือแฟมสะสมงาน เปนแหลงรวบรวมผลงาน ชิ้นงาน และผลการประเมิน

ตางๆท่ีเก่ียวของกับการประเมินการแสดงออก การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต ท่ีจะสะทอน
ใหเห็นถึง ความกาวหนาและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ท้ังในดานกระบวนการ
พัฒนาการทํางาน กระบวนการสรางงาน กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการประเมินเพ่ือพัฒนาตนเองของผู
เรียน การจัดทําแฟมแสดงผลการเรียนรูของผูเรียนมี 3 ขั้นตอนหลักคือ การออกแบบแฟมแสดงผลการเรียนรู 
การสรางชิ้นงาน/ผลงาน การคัดเลือกชิ้นงาน/ผลงาน เพ่ือรวบรวมไวในแฟมแสดงผลงาน ผูสอนสามารถ
ประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียน และยังสามารถใชแฟมแสดงผลงานเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เม่ือสิ้น
สุดการเรียนการสอนเพื่อการตัดสินผลการเรียนไดดวย

โดยสรุปอาจกลาวไดวา การประเมินตามสภาพจริงเปนกระบวนการสังเกต การบันทึก และการรวบ
รวมขอมูลการเรียนรูของผูเรียน จากวิธีการทํางานและผลงานที่ผูเรียนปฏิบัติ ในสภาพของการแสดงออกจริง ใน
เนื้อหาวิชาที่เรียน หรือกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูสอนจัดให เปนการประเมินที่ดําเนินการอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ
ควบคูไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน เนนที่การวัดการแสดงออก กระบวนการคิด กระบวนการทํางาน และผล
ท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู เพ่ือใหมีขอมูลท่ีจะใชในการประเมินพัฒนาการและความกาวหนาดานตางๆของผูเรียน 
และใหความสําคัญกับการใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหประสบความสําเร็จในการเรียนรูและพัฒนาการในทุก
ดาน การประเมินตามสภาพจริงจึงแตกตางจากการประเมินโดยใชแบบทดสอบเปนหลักซึ่งจะสามารถวัดได
เฉพาะความรูและทักษะบางสวนเทานั้น

เอกสารอางอิง
1. ก่ิงฟา สินธุวงศ และ สุลัดดา ลอยฟา. (2535). ปฏิรูปการเรียนรูสูผูเรียนเปนศูนยกลาง. ใน: 

ไพศาล สุวรรณนอย บรรณาธิการ, คูมือการพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน: 
มหาวิทยาลัยขอนแกน, ฝายวิชาการ.

2. กิดานันท มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม, พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพ: อรุณ
การพิมพ.

3. ภัทรา นิคมานนท. (2540). การประเมินผลการเรียน, พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพ: อักษราพิพัฒน.
4. สุรพงษ วิชิต. (2539). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณ

ชีวิต ระดับประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน.

5. สุลัดดา ลอยฟา. (2542). Critical Thinking. เอกสารประกอบการสอน นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(เอกสารอัดสําเนา)

6.. (2536). รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู. เอกสารประกอบการสอน ภาควิชา
ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน (เอกสารอัดสําเนา).

7. คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2546). เอกสารการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียนเปนศูนยกลาง (เอกสารอัดสําเนา)



การจดัประสบการณการเรยีนรูในชัน้เรยีน: กายภาพบาํบัดศกึษา 3-5พย 2546, สดีารสีอรท นครนายก

26

8. Paul, R., Elder L. (2001). Critical thinking. New Jersey: Prentice Hall.
9. Slavin, R.E. (1987). Cooperative learning and cooperative school. Educational leadership,

45 (November), 7-13.
10. Slavin, R.E. (1990). Cooperative learning; Theory, Research, and Practice. Boston: Allyn 

and Bacon.


