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คํานํา
แผนพัฒนาโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ปการศึกษา 2550-2552 ไดกําหนดเปาหมายการจัดการศึกษา
ดานผูเรียน โดยคาดหวังใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสาขาวิชา สามารถศึกษาตอหรือ
ประกอบอาชีพไดตามที่ตองการ และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และไดกําหนดยุทธศาสตรและ
แผนงานที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแกผูเรียน ไวดังนี้คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียนและเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมปจจุบัน โดยมีแผนงานที่สําคัญคือ แผนงานพัฒนาหลักสูตร (ระดับสาขางานและระดับ
รายวิชา) ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีในงานอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการจัดการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู โดยมีแผนงานที่สําคัญคือ แผน
งานพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู และสงเสริมทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพชางอุตสาหกรรมและบริหาร
ธุรกิจ
ฝายวิชาการมีความตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาวขางตน จึงไดกําหนดวิสัยทัศนการ
ดําเนินงานในระหวางปการศึกษา 2550-2552 ไววา “ฝายวิชาการมีความมุงมั่นในการบริหารและจัดการ
เรียนรูตามมาตรฐานสากลโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อความเปนเลิศทางวิชาชีพ วิชาการ และวิชาชีวิต” และ
เพื่อใหวิสัยทัศนดังกลาวมีความชัดเจนเปนรูปธรรม จึงไดพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพตรงตาม
หลักวิชาทางการศึกษา อันประกอบดวย 1) การพัฒนาระบบหลักสูตรการเรียนรู 2) การพัฒนาระบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู และ 3) การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลการเรียนรู
เอกสารเผยแพรความรูวิชาการศึกษาฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบการจัดกิจกรรมการเรียน
รู ที่มุงบริการความรูและขอมูลแกอาจารยผูสอน เพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนการเรียนรูรายวิชา โดย
เฉพาะอยางยิ่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแกผูเรียนใหถูกตองตรงตามทฤษฎีและหลักวิชาทางการศึกษา
หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะชวยใหอาจารยผูสอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในแตละ
รายวิชาไดอยางมีคุณภาพตรงตามทฤษฎีและหลักวิชาทางการศึกษา ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน
และอาจารยผูสอนมีความสุขในการสอน หากทานผูอานพบขอผิดพลาดประการใด ขาพเจาขอนอมรับความบก
พรองไวแตเพียงผูเดียว และไดโปรดแจงแกผูเขียนเพื่อแกไขใหถูกตองตอไปดวยจักเปนพระคุณยิ่ง
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ความหมายของทฤษฎีการสอน หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน
ทฤษฎีการสอน (Teaching Theory) คือ ขอความรูที่พรรณนา / อธิบาย / ทํานาย ปรากฏการณตาง ๆ ทางการสอน ที่ไดรับ
การพิสูจน ทดสอบ และการยอมรับวาเชื่อถือได ซึ่งนักจิตวิทยาหรือนักการศึกษาอาจพัฒนาหรือแปลงมาจากทฤษฎีการเรียนรู เพื่อ
นําไปใชเปนหลักในการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว ทฤษฎีการสอนหนึ่ง ๆ มักประกอบไปดวยหลัก
การสอนยอย ๆ หลายหลักการ
หลักการสอน (Teaching Principle) คือ ขอความรูยอย ๆ ที่พรรณนา / อธิบาย / ทํานาย ปรากฏการณตาง ๆ ทางการสอน
ที่ไดรับการพิสูจน ทดสอบ และการยอมรับวาเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการสอนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด หลักการสอนหลาย ๆ หลักการ อาจนําไปสูการสรางเปนทฤษฎีการสอนได
รูปแบบการสอน (Teaching Model) คือ แบบแผนการดําเนินการสอนที่ไดรับการจัดไวอยางเปนระบบ อยางสัมพันธสอด
คลองกับทฤษฎี / หลักการเรียนรูหรือการสอนที่รูปแบบนั้นยึดถือ และไดรับการพิสูจน ทดสอบวามีประสิทธิภาพ สามารถชวยใหผู
เรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะของรูปแบบนั้น ๆ โดยทั่วไปแบบแผนการดําเนินการสอนดังกลาว มักประกอบดวย ทฤษฎี
/ หลักการที่รูปแบบนั้นยึดถือและกระบวนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะอันจะนําผูเรียนไปสูจุดหมายเฉพาะที่รูปแบบนั้นกําหนด
วิธีการสอน (Teaching Method) คือ ขั้นตอนที่ผูสอนดําเนินการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ดวยวิธีการตาง
ๆ ที่แตกตางกันไปตามองคประกอบและขั้นตอนสําคัญอันเปนลักษณะเดนหรือลักษณะเฉพาะที่ขาดไมไดของวิธีนั้น ๆ
เทคนิคการสอน (Teaching Technique) คือ กลวิธีตาง ๆ ที่ใชเสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน วิธีการสอน หรือ
การดําเนินการทางการสอนใด ๆ เพื่อชวยใหการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักเกณฑในการเลือกวิธีสอน
วิธีสอนมีอยูดวยกันมากมายหลายวิธี แตละวิธีมีทั้งขอดีและขอเสีย วิธีการสอนแตละวิธีอาจจะเหมาะสมกับสถานการณ
บางอยาง ซึ่งจะถือวาวิธีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดไมได ในบางครั้งอาจตองผสมผสานวิธีสอนหลาย ๆ วิธีเขาดวยกัน
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด ดังนั้นในการเรียนการสอนแตละครั้งตองมีการเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม โดยมีหลักเกณฑ
ในการเลือก คือ
1. ลักษณะของเนื้อหาวิชาที่จะสอน
ถาผูสอนตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ความรู ทักษะ และเจตคติ ดังนั้น ลักษณะเนื้อหาวิชา จึงเปนสิ่ง
สําคัญในการเลือกวิธีสอน การสอนความรู เปนการสงเสริมใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมทางสมอง เพื่อที่จะรับเนื้อหาทฤษฎี หลักการ
และขอเท็จจริงตาง ๆ สําหรับการสอนทักษะนั้นเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดความชํานาญในการใชกลามเนื้อ และความคิดไดอยาง
แคลวคลองวองไว สวนการสอนเจตคติเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดรับคานิยม และลักษณะนิสัยที่ดี
สิ่งเหลานี้ยอมตองการวิธีการสอนที่แตกตางกัน วิธีสอนอยางหนึ่งอาจจะเหมาะสมตอการสอนเนื้อหาวิชาในลักษณะ
หนึ่ง แตบทเรียนโดยทั่วไป มักจะมีลักษณะปนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ในการเลือกวิธีสอน ผูสอนที่ดีควรจะเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับการสอนในแตละสวนของบทเรียน
ฝายวิชาการ : งานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา
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2. ผูสอน
หลักในการเลือกวิธีสอนในขอนี้ ยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสอนบางคนอาจ
มีเทคนิคในการพูด หรือความสามารถในการถายทอด โดยใชคําพูดเพื่ออธิบายสิ่งตาง ๆ ไดเปนอยางดี แตในทางตรงกันขามผูสอน
บางคนอาจพูดไมเกง ถายทอดไมเปนอาจจะนําวิธีการสอนอยางอื่นมาใชแทนการพูดอธิบาย เชน ใชวิธีการแสดงใหเห็นจริงดวยวิธี
การสาธิต หรือดวยการใชสื่อการสอนตาง ๆ เขามาชวย ทั้งนี้เพื่อที่จะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั่นเอง
3. ทรัพยากรที่มีอยู
สิ่งที่ตองคํานึงถึงอีกอยางหนึ่ง ในการเลือกวิธีสอน คือ ทรัพยากรตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนเรื่องของเวลาที่จํากัด วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ที่มีอยู เชน ถาหากวัตถุประสงคของบทเรียน ตองการที่จะพัฒนาทักษะของผูเรียน วิธีสอนที่ดีที่สุดสําหรับกรณีนี้ก็
คือ การใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ แตถาหากวาวัสดุที่มีอยูไมเพียงพอ จึงมีการพิจารณาเลือกวิธีสอนแบบใหมมาใช เพื่อแกไขปญหา
การขาดทรัพยากรนี้
4. หลักการของการเรียนรู
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดวยการรับสิ่งเรา โดยผานทางประสาทรับรูในสวนตาง ๆ ยิ่งถาไดใชประสาทรับรูมากสวน
เพียงใด ก็จะยิ่งชวยใหเกิดการเรียนรูไดงายและเร็วขึ้น ดังนั้นในการตัดสินเลือกวิธีสอน ผูสอนจะตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ และสิ่ง
อื่น ๆ อีก เชน ความแตกตางระหวางบุคคล บรรยากาศของสิ่งแวดลอม ความพรอมของผูเรียน เปนตน

วิธีการสอน
ผูเขียนไดดําเนินการศึกษา “ศาสตรของการสอน” (ทฤษฎีการสอน หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอน และเทคนิค
การสอน) จากตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย บทความ เอกสารสิ่งพิมพ และเว็บไซตตาง ๆ พบวา วิธีการสอนที่นิยมใชกันใน
ปจจุบัน มีจํานวน 17 วิธี โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. วิธีการสอนโดยใชการบรรยาย
2. วิธีการสอนโดยใชการสาธิต
3. วิธีการสอนโดยใชการทดลอง
4. วิธีการสอนโดยใชการนิรนัย
5. วิธีการสอนโดยใชการอุปนัย
6. วิธีการสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา
7. วิธีการสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย
8. วิธีการสอนโดยใชการแสดงละคร
9. วิธีการสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ
10. วิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง
11. วิธีการสอนโดยใชเกม
12. วิธีการสอนโดยใชสถานการณจําลอง
13. วิธีการสอนโดยใชศูนยการเรียน
14. วิธีการสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม
15. วิธีการสอนโดยใชโครงงานหรือโครงการ
16. วิธีการสอนแบบ M-I-A-P
17. วิธีการสอนโดยใชสื่อ
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1. วิธีการสอนโดยใชการบรรยาย (Lecture)
“....เปนวิธีการสอนที่อาศัยความสามารถของผูสอนในการเรียบเรียงเนื้อหาสาระและการใชเทคนิคในการถายทอดเนื้อหา
สาระใหนาสนใจ....”
1.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชการบรรยายคือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด โดยการพูด บอก เลา อธิบาย สิ่งที่ตองการสอนแกผูเรียน ใหผูเรียนซักถาม แลวประเมินการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีใดวิธี
หนึ่ง
1.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชการบรรยายเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนจํานวนมากไดเรียนรูเนื้อหาสาระหรือขอความรูจํานวน
มากพรอมๆ กันไดในเวลาที่จํากัด
1.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธสี อน
1.3.1 มีเนื้อหาสาระ หรือขอความรูที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู
1.3.2 มีการบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย)
1.3.3 มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการบรรยาย
1.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
1.4.1 ผูสอนเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย
1.4.2 ผูสอนบรรยาย (พูด บอก เลา อธิบาย) เนื้อหาสาระที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู
1.4.3 ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
1.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชการบรรยายใหมีประสิทธิภาพ
1.5.1 การเตรียมการบรรยาย
การบรรยายที่ดี ตองอาศัยการเตรียมการที่ดี ผูสอนจําเปนตองศึกษาเนื้อหาสาระที่จะบรรยายใหเขาใจแจมแจง
หากพบวา มีจุดใดที่ตนยังไมเขาใจแจมแจงหรือมีขอสงสัย ควรศึกษาคนควาใหกระจางกอน ตอจากนั้นควรคัดเลือกวา เนื้อหา
สาระใดมีความจําเปนหรือมีประโยชนตอผูเรียนของตนเพียงใด เนื้อหาใดไมจําเปนอาจตัดออก ตอไปควรจัดลําดับเนื้อหาสาระวา
สิ่งใดควรพูดกอน พูดหลัง และจะเชื่อมโยงกันอยางไร ในเนื้อหาสาระแตละสวนมีสวนใดที่ยังคลุมเครือ ควรหาตัวอยางประกอบ
หรือควรใชสื่อใดชวย และควรแสวงหาเทคนิคในการนําเสนอสาระแตละสวนใหนาสนใจ ทาทายความคิดและเขาใจไดงาย ซึ่ง
อาจจะเปนการใชคําถามกระตุน หรือการเลาประสบการณที่แปลกใหม หรือนําเสนอปญหาที่ทาทายความคิดกอนการบรรยาย ผู
สอนควรจะมีโครงราง (outline) สําหรับการบรรยาย และมีเอกสารประกอบการบรรยายแจกใหแกผูเรียน
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1.5.2 การบรรยาย
เมื่อเริ่มการบรรยาย ผูบรรยายควรเราความสนใจของผูเรียน และพยายามรักษาความสนใจนั้นใหคงอยูตลอดการ
บรรยายดวยเทคนิคตาง ๆ เชน
1) การใชปญหาเปนสิ่งเรา เชน ใชขาว เหตุการณสําคัญและกรณีตัวอยางตาง ๆ
2) การใชการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนไดเห็นความสามารถของตนในเรื่องนั้น
3) การใชสื่อประกอบ เชน ใชแผนใส ภาพสไลด เทปเสียง วีดีทัศน ภาพยนตร คอมพิวเตอร เปนตน
4) การใชการซักถามประกอบกับการบรรยาย
5) การใชกิจกรรมประกอบการบรรยาย เชน การอภิปรายกลุมยอย การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ
การเลนเกม การทดลองปฏิบัติ เปนตน
6) การยกตัวอยางประกอบการอธิบาย
7) การใชอารมณขัน
8) การเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม และแสดงความคิดเห็น
1.5.3 การอภิปรายซักถาม และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
กอนยุติการบรรยาย ผูบรรยายควรสรุปสาระสําคัญของการบรรยาย และควรเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม หรือเปด
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ตอจากนั้นควรมีการทดสอบการเรียนรูของผูเรียนในเรื่องที่บรรยายดวยวิธีการตาง ๆ เชน การ
สุมถามผูเรียน หรือการใหทําแบบทดสอบ เปนตน
1.6 ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการบรรยาย
1.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลานอย เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ
2) เปนวิธีสอนที่ใชกับผูเรียนจํานวนมากได
3) เปนวิธีสอนที่สะดวก ไมยุงยาก
4) เปนวิธีสอนที่ถายทอดเนื้อหาสาระไดมาก
1.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีบทบาทนอย จึงอาจทําใหผูเรียนขาดความสนใจในการบรรยาย
2) เปนวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผูบรรยาย ถาผูบรรยายไมมีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดใจผู
เรียน ผูเรียนอาจขาดความสนใจ และถาผูสอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอยางเหมาะสม ผูเรียนอาจเกิดความไมเขาใจ และไม
สามารถซักถามได (ถาผูบรรยายไมเปดโอกาส)
3) เปนวิธีสอนที่ไมสามารถสนองตอบความตองการและความแตกตางระหวางบุคคล
.........................................................................

ฝายวิชาการ : งานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

หนาที่ 4/44

2. วิธีสอนโดยใชการสาธิต (Demonstration)
“....เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง เห็นสิ่งที่เรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทําใหเกิดความเขาใจและจดจํา
ในเรื่องที่สาธิตไดดีและนาน....”
2.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชการสาธิต คือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดย
การแสดงหรือทําสิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูใหผูเรียนสังเกตดู แลวใหผูเรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรูที่ไดจากการ
สังเกตการสาธิต
2.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชการสาธิตเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนทั้งชั้นไดเห็นการปฏิบัติจริงดวยตาตนเอง ทําใหเกิดความรูความเขา
ใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้นชัดเจนขึ้น
2.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
2.3.1 มีเรื่องหรือสิ่งที่จะสาธิต
2.3.2 มีการแสดง/ การทํา / ใหผูเรียนสังเกตดู
2.3.3 มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากการสาธิต
2.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
2.4.1 ผูสอนแสดงการสาธิต ผูเรียนสังเกตการสาธิต
2.4.2 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายและสรุปการเรียนรูที่ไดจากการสาธิต
2.5 เทคนิคตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชการสาธิตใหมีประสิทธิภาพ
2.5.1 การเตรียมการ
ผูสอนจําเปนตองมีการเตรียมตัวพอสมควร เพื่อใหการเรียนรูเปนไปอยางสะดวกและราบรื่น การเตรียม
ตัวที่สําคัญ คือ ผูสอนควรมีการซอมการสาธิตกอนเพื่อจะไดเห็นปญหา และเตรียมแกไข/ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น ตอไปจึงจัด
เตรียมวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่ที่จะใชในการสาธิต และจัดวางไวอยางเหมาะสมสะดวกแกการใช นอกจากนั้นควรจัด
เตรียมแบบสังเกตการสาธิต และเตรียมคําถามหรือประเด็นที่จะใหผูเรียนไดรวมคิดและอภิปรายดวย
2.5.2 กอนการสาธิต
ผูสอนควรใหความรูเกี่ยวกับเรื่องที่สาธิตแกผูเรียนอยางเพียงพอที่จะทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจสิ่งที่
สาธิตไดดี โดยอาจใชวิธีบรรยาย หรือเตรียมเอกสารที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนใหผูเรียน หรือใชสื่อ เชน วีดีทัศน หรือ
ผูสอนอาจมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาเนื้อหาสาระที่จะสาธิตมาลวงหนา และควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกต หรือจัดทํา
แบบสังเกตการสาธิตใหผูเรียนใชในการสังเกต นอกจากนั้น ผูสอนอาจใชเทคนิคการมอบหมายใหผูเรียนรายบุคคลสังเกตเปนพิเศษ
เฉพาะจุด เฉพาะประเด็น เพื่อชวยใหผูเรียนตั้งใจสังเกต และมีสวนรวมอยางทั่วถึง
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2.5.3 การสาธิต
ผูสอนอาจใชวิธีการบรรยายประกอบการสาธิต การสาธิตควรเปนไป อยางมีลําดับขั้นตอน ใชเวลาอยาง
เหมาะสม ไมเร็วเกินไป ขณะสาธิตอาจใชแผนภูมิกระดานดําหรือแผนใสประกอบ และควรเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม หรือซัก
ถามผูเรียนเปนระยะ ๆ เพื่อกระตุนความคิดและความสนใจของผูเรียน และในบางกรณีอาจใหผูเรียนบางคนมาชวยในการสาธิตดวย
เทคนิคการสาธิตอีกเทคนิคหนึ่งคือ การใชการสาธิตเงียบแทนการบรรยายประกอบการสาธิต และอาจมีการสาธิตซ้ําหากผูเรียนยัง
ไมเกิดความเขาใจชัดเจน นอกจากนั้นผูสอนอาจใหผูเรียนเปนฝายแสดงการสาธิตดวยก็ได ในกรณี ที่การสาธิตมีสิ่งที่อาจเปน
อันตรายได ผูสอนจะตองสอนใหผูเรียนรูและระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย และควรเตรียมการปองกันและแกไขปญหาไวดวย
2.5.4 การอภิปรายสรุปการเรียนรู
หลังจากการสาธิตแลว ผูสอนควรใหผูเรียนรายงานสิ่งที่ไดสังเกตเห็นแลกเปลี่ยนกัน เปดโอกาสใหผู
เรียนซักถาม ผูสอนควรเตรียมคําถามไวกระตุนใหผูเรียนคิดดวย ผูเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความรูความคิดที่แตละคนไดรับจาก
การสาธิตของผูสอนและรวมกันสรุปการเรียนรูที่ไดรับ
2.6 ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการสาธิต
2.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง เห็นสิ่งที่เรียนรูอยางเปนรูปธรรม ทําใหเกิดความ
เขาใจและจดจําในเรื่องที่สาธิตไดดีและนาน
2) เปนวิธีสอนที่ชวยประหยัดเวลา อุปกรณและคาใชจาย หากใชทดแทนการทดลอง
3) เปนวิธีที่สามารถสอนผูเรียนไดจํานวนมาก
2.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีที่ผูเรียนอาจไมสังเกตเห็นการสาธิตอยางชัดเจน ทั่วถึง หากเปนกลุมใหญ
2) เปนวิธีที่ผูสอนเปนผูสาธิต จึงอาจไมเห็นพฤติกรรมของผูเรียน
3) เปนวิธีที่ผูเรียนอาจมีสวนรวมไมทั่วถึง และมากพอ
4) เปนวิธีที่ผูเรียนไมไดลงมือทําเองจึงอาจไมเกิดความรูที่ลึกซึ้งเพียงพอ

.................................................................
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3. วิธีการสอนโดยใชการทดลอง (Experiment)
“...เปนวิธีสอนที่ผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดผานกระบวนการตาง ๆ ไดพิสูจน ทดสอบ และเห็นผลประจักษดวยตน
เอง จึงเกิดการเรียนรูไดดี มีความเขาใจ และจดจําการเรียนรูนั้นไดนาน....”
3.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชการทดลอง คือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดย
การใหผูเรียนเปนผูกําหนดปญหาและสมมติฐานในการทดลองและลงมือทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดโดยใชวัสดุอุปกรณที่
จําเปน เก็บรวบรวมขอมูล สรุปอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรียนรูที่ไดรับจากการทดลอง
3.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชการทดลอง เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนรายบุคคลหรือรายกลุม เกิดการเรียนรูโดยการเห็นผลประจักษชัด
จากการคิดและการกระทําของตนเอง ทําใหการเรียนรูนั้นตรงกับความเปนจริง มีความหมายสําหรับผูเรียนและจําไดนาน
3.3 องคประกอบ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
3.3.1 มีปญหาและสมมติฐานในการทดลอง
3.3.2 มีวัสดุอุปกรณสําหรับการทดลอง
3.3.3 มีการทดลอง
3.3.4 มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้นจากการทดลอง
3.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
3.4.1 ผูสอน / ผูเรียนกําหนดปญหาและสมมติฐานในการทดลอง
3.4.2 ผูสอนใหความรูที่จําเปนตอการทดลอง ใหขั้นตอนและรายละเอียดในการทดลองแกผูเรียน โดยใชวิธี
การตาง ๆ ตามความเหมาะสม
3.4.3 ผูเรียนลงมือทดลองโดยใชวัสดุอุปกรณที่จําเปนตามขั้นตอนที่กําหนดและบันทึกขอมูลการทดลอง
3.4.4 ผูเรียนวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง
3.4.5 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายผลการทดลอง และสรุปการเรียนรู
3.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชการทดลองใหมีประสิทธิภาพ
3.5.1 การเตรียมการ
ผูสอนจะตองกําหนดจุดมุงหมายกําหนดตัวปญหาที่จะใชในการทดลองและกระบวนการหรือขั้นตอนใน
การดําเนินการทดลองใหชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่จะใชในการทดลองใหพรอม และลองซอมทําการทดลองดวยตน
เอง เพื่อจะไดเรียนรูประเด็นปญหา ขอขัดของหรืออุปสรรคตาง ๆ ซึ่งอาจนําใชในการปรับขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียด
ตาง ๆ ใหรัดกุมขึ้น ผูสอนอาจจําเปนตองทําเอกสารคูมือการทดลองใหผูเรียน และควรจัดทําประเด็นคําถามที่จะใหผูเรียนหาคําตอบ
หรือแนวทางที่จะใหผูเรียนสังเกตผลการทดลอง นอกจากนั้นในบางกรณีที่การทดลองตองอาศัยพื้นฐานความรูที่จําเปน ซึ่งหากผู
เรียนขาดความรูดังกลาว จะไมสามารถทําการทดลองได จึงควรมีการตรวจสอบความรูผูเรียนกอนใหทําการทดลอง โดยผูสอนจะ
ตองจัดเตรียมแบบทดสอบไวดวย สําหรับการทดลองที่มีอันตราย เชน การทดลองทางเคมี ผูสอนจะตองตรวจสอบความปลอดภัย
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รวมทั้งเตรียมการทั้งทางดานปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นดวย
3.5.2 การนําเสนอเรื่อง / ตัวปญหาที่จะใชในการทดลอง
ผูสอนอาจเปนผูนําเสนอปญหาที่จะใชในการทดลอง แตถาทําใหผูเรียนมีความรูสึกวาปญหามาจากตัวผู
เรียนเองได ก็จะยิ่งดี จะทําใหการเรียนรูหรือการทดลองนั้นมีความหมายสําหรับผูเรียนมากขึ้น
3.5.3 การใหความรู / ขั้นตอน / รายละเอียดในการทดลอง
ผูสอนอาจเปนผูกําหนดขั้นตอนและรายละเอียดในการทดลองเอง หรืออาจใหผูเรียนรวมกันวางแผนและ
กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการทดลองก็ได แลวแตความเหมาะสมกับวาระ แตการใหผูเรียนรวมกันดําเนินการนั้น จะชวยใหผู
เรียนพัฒนาทักษะตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้นอีก และผูเรียนจะกระตือรือรนมากขึ้น เพราะเปนผูคิดเอง อยางไรก็ตาม ครูจําเปนตองคอยดูแล
ใหคําปรึกษาและความชวยเหลืออยางใกลชิด
3.5.4 การทดลอง
การทดลองทําไดหลายแบบ ผูสอนอาจใหผูเรียนลงมือทดลองตามขั้นตอนที่ไดกําหนดไวทั้งหมด โดยครู
ทําหนาที่สังเกต และใหคําแนะนําหรือใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน หรือผูสอนอาจลงมือทําการทดลอง ใหผูเรียนสังเกต แลวทํา
การทดลองตามไปทีละขั้น หรือผูสอนอาจลงมือทําการทดลองใหผูเรียนดูจนจบกระบวนการ แลวใหผูเรียนไปทําการทดลองดวย
ตนเอง ผูสอนจะใชเทคนิคใดนั้นขึ้นกับความเหมาะสมกับลักษณะของการทดลองครั้งนั้น ผูเรียนจะเรียนดวยวิธีนี้ไดดี หากมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จําเปน ผูสอนจึงควรฝกฝนทักษะดังกลาวใหผูเรียน กอนใหผูเรียนทําการทดลอง หรือไมก็ตองฝก
ไปพรอม ๆ กัน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดังกลาวมี 13 ทักษะดังนี้
1) ทักษะการสังเกต
2) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล
3) ทักษะการจําแนกประเภท
4) ทักษะการวัด
5) ทักษะการใชตัวเลข
6) ทักษะการสื่อความหมาย
7) ทักษะการพยากรณ
8) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปส (space) กับเวลา
9) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
10) ทักษะการตั้งสมมติฐาน
11) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร
12) ทักษะการทดลอง
13) ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอสรุป
ผูสอนจะสอนดวยวิธีนี้ใหไดผลดี จําเปนตองมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะ 13 ประการดังกลาว จึงจะ
สามารถชวยฝกฝนผูเรียนตามปญหาและความตองการของผูเรียนได
3.5.5 การรวบรวมขอมูล
ผูสอนควรใหคําแนะนําแกผูเรียนในการสังเกตการทดลอง บันทึกขอมูลการทดลองและเก็บรวบรวมขอ
มูลอยางเปนระบบ รวมทั้งใหความเอาใจใสในกระบวนการทดลอง และกระบวนการทํางานรวมกันของผูเรียนดวย
3.5.6 การวิเคราะหสรุปผลการทดลอง และสรุปการเรียนรู
ผูสอนควรใหคําแนะนําแกผูเรียนเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ซึ่งจะชวยใหผูเรียนได
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในเรื่องอื่น ๆ ไดอีกมาก นอก
จากนั้น ผูสอนควรใหผูเรียนมีการวิเคราะหอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการในการแสวงหาความรู กระบวนการทํางาน และกระบวน
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การอื่น ๆ และสรุปการเรียนรูรวมกันดวย
3.6 ขอดี และขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการทดลอง
3.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดผานกระบวนการตาง ๆ ไดพิสูจน ทดสอบ และเห็น
ผลประจักษดวยตนเอง จึงเกิดการเรียนรูไดดี มีความเขาใจ และจะจดจําการเรียนรูนั้นไดนาน
2) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก เชน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะกระบวนการคิด และทักษะกระบวนการกลุม รวมทั้งได
พัฒนาลักษณะนิสัยใฝรู
3) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมมาก จะทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู
3.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่มีคาใชจายสูง เนื่องจากจําเปนตองมีอุปกรณ เครื่องมือ วัสดุ สําหรับผูเรียนจํานวนมาก
หรือในกรณีที่ตองออกไปเก็บขอมูลยอกสถานที่ ก็ตองมีคาใชจายคาพาหนะ ที่พัก และวัสดุตาง ๆ ดวย
2) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก เนื่องจากการดําเนินการแตละขั้นตอนตองใชเวลา
3) เป น วิธี ส อนที่ ผู ส อนต อ งมี ค วามรู ความเข าใจ และมี ทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร จึงจะ
สามารถสอนและฝกฝนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
.....................................................
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4. วิธีสอนโดยใชการนิรนัย (Deduction)
“...เปนการสอนจากหลักการไปสูตัวอยางยอย ๆ ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนการนําหลักการไปใชในสถานการณใหม…”
4.1 ความหมาย
วิธีการสอนโดยใชการนิรนัย คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด
โดยการชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ทฤษฎี หลักการ กฎ หรือขอสรุปในเรื่องที่เรียน แลวจึงใหตัวอยางหลาย ๆ ตัว
อยางเกี่ยวกับการใชทฤษฎี / หลักการ / กฎ หรือขอสรุปนั้น หรืออาจใหผูเรียนฝกนําทฤษฎี / หลักการ / กฎ หรือขอสรุปนั้นไปใน
สถานการณใหม ๆ ที่หลากหลาย เพื่อชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในทฤษฎี / หลักการ / กฎหรือขอสรุปนั้น ๆ อยางลึกซึ้งขึ้น หรือ
กลาวสั้น ๆ ไดวาเปนการสอนจากหลักการไปสูตัวอยางยอย ๆ
4.2 วัตถุประสงค
วิธีการสอนโดยใชการนิรนัยเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูหลักการและสามารถนําหลักการดังกลาวไปใชได
4.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
4.3.1 มีทฤษฎี / หลักการ / กฎ หรือขอสรุปตาง ๆ
4.3.2 มีตัวอยางสถานการณที่หลากหลาย ที่สามารถนําทฤษฎี / หลักการ / กฎ หรือขอสรุปนั้นไปใชได
4.3.3 มีการฝกนําทฤษฎี / หลักการ / กฎ หรือขอสรุปไปใชในสถานการณที่หลากหลาย
4.3.4 มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดขึ้นจากการนําหลักการไปใช
4.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
4.4.1 ผูสอนถายทอดความรู / ทฤษฎี / หลักการ / กฎ / ขอสรุปที่ตอ งการใหผูเรียนไดเรียนรู ดวยวิธีการตาง ๆ
ตามความเหมาะสม
4.4.2 ผูสอนใหตัวอยางสถานการณใหมที่หลากหลาย ที่สามารถนําความรูที่ไดเรียนมาไปใช
4.4.3 ผูสอนใหผูเรียนฝกปฏิบัตินําความรู ความเขาใจที่เกิดขึ้นไปใชในสถานการณใหม
4.4.4 ผูสอนใหผูเรียนวิเคราะหและอภิปรายการเรียนรูที่เกิดขึ้น
4.4.5 ผูสอนวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
4.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยการนิรมัยใหมีประสิทธิภาพ
4.5.1 การเตรียมการ
ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจในทฤษฎี / หลักการ / กฎ / ขอความรู / ขอสรุป ที่ตองการสอนใหแกผู
เรียน และหาวิธีที่เหมาะสมในการถายทอด หรือนําเสนอเนื้อหาสาระเหลานั้นแกผูเรียน นอกจากนั้น ผูสอนจําเปนตองเตรียมตัว
อยางที่ผูเรียนสามารถนําเนื้อหาสาระเหลานั้นไปใชใหเกิดผลสําเร็จ ตัวอยางควรเปนสถานการณที่มีความหลากหลาย เพื่อชวยใหผู
เรียนเกิดความคิดรวบยอดและความเขาใจที่ชัดเจน
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4.5.2 การนําเสนอขอความรู / ทฤษฎี / หลักการ / กฎ / ขอสรุปแกผูเรียน
ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจในสิ่งที่สอนเปนอยางดี รวมทั้งหาวิธีการที่เหมาะสมในการนําเสนอเนื้อ
หาสาระเหลานั้นใหแกผูเรียน จนกระทั่งผูเรียนเกิดความเขาใจ เพื่อใหแนใจวาผูเรียนมีความเขาใจเพียงพอ ผูสอนควรทดสอบ
ความรูความเขาใจของผูเรียนกอนใหฝกใชความรู
4.5.3 การนําเสนอสถานการณใหมใหผูเรียนฝกใชความรู
เมื่อเห็นวาผูเรียนเกิดความเขาใจในทฤษฎี / หลักการ / กฎ / ขอสรุปที่ใหพอสมควรแลว ผูสอนควรใหผู
เรียนฝกการนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณใหม ๆ ซึ่งควรจะมีความหลายหลายพอสมควร เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ที่ลึกซึ้งขึ้น
4.6 ขอดีและขอจํากัด
4.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยถายทอดเนื้อหาสาระไดอยางรวดเร็วและไมยุงยาก
2) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนการนําทฤษฎี / หลักการไปใชในสถานการณใหม ๆ
3) เปนวิธีสอนที่เอื้ออํานวยใหผูเรียนที่มีความสามารถหรือเรียนรูไดเร็ว สามารถพัฒนา โดยไมตองรอผู
เรียนที่ชากวา
4.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่ผูสอนจําเปนตองเตรียมตัวอยาง/สถานการณ/ปญหาที่หลากหลายมาใหผูเรียนไดฝกทํา
2) เปนวิธีสอนที่ขึ้นกับความเขาใจและความสามารถของผูสอนในการนําเสนอทฤษฎี หลักการ
3) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนที่เรียนรูไดชา อาจจะตามไมทันเพื่อน และเกิดปญหาในการเรียนรู
..............................................................
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5. วิธีสอนโดยใชการอุปนัย (Induction)
“.....เปนวิธีสอนที่ใหผูเรียนสรุปหลักการหรือแนวคิดจากตัวอยางตาง ๆ ดวยตนเอง .... ชวยใหผูเรียนไดคิดไดทําความ
เขาใจดวยตนเอง....”
5.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชการอุปนัย คือ กระบวนการสอนที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด
โดยการนําตัวอยาง / ขอมูล / ความคิด / เหตุการณ / สถานการณ / ปรากฏการณ ที่มีหลักการ / แนวคิด ที่ตองการสอนใหแกผูเรียน
แฝงอยูมาใหผูเรียนศึกษาวิเคราะห จนสามารถดึงหลักการ / แนวคิดที่แฝงอยูออกมา เพื่อนําไปใชในสถานการณอื่น ๆ ตอไป กลาว
อยางสั้น ๆ ไดวา เปนการสอนที่ใหผูเรียนสรุปหลักการจากตัวอยางตาง ๆ ดวยตนเอง
5.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชการอุปนัยเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห สามารถจับหลักการ หรือประเด็น
สําคัญไดดวยตนเอง ทําใหเกิดการเรียนรูหลักการ / แนวคิด หรือขอความรูตาง ๆ อยางเขาใจ
5.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
5.3.1 มีตัวอยาง / ขอมูล / สถานการณ / เหตุการณ / ปรากฏการณ / ความคิด ที่เปนลักษณะยอย ๆ ของสิ่งที่
ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
5.3.2 มีการวิเคราะหตัวอยางตาง ๆ เพื่อหาหลักการที่รวมกัน
5.3.3 มีการสรุปหลักการและขอสรุปที่มีลักษณะเปนหลักการ / แนวคิด ซึ่งสามารถนําไปใชในสถานการณอื่น
ๆ ตอไปได
5.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
5.4.1 ผูสอน และ / หรือ ผูเรียน ยกตัวอยาง / ขอมูล / สถานการณ / เหตุการณ / ปรากฏการณ / ความคิด ที่มี
ลักษณะสําคัญของสิ่งที่จะเรียนรู
5.4.2 ผูเรียนศึกษาและวิเคราะหหาหลักการที่แฝงอยูในตัวอยางนั้น
5.4.3 ผูเรียนสรุปหลักการ / แนวคิด ที่ไดจากตัวอยางนั้น
5.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยการอุปนัยใหมีประสิทธิภาพ
5.5.1 การเตรียมตัวอยาง
ผูสอนจําเปนตองเตรียมตัวอยาง / ขอมูล / สถานการณ / เหตุการณ / ปรากฏการณ / ความคิด ที่มีหลักการ /
แนวคิด ที่ตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแฝงอยู ตัวอยางที่ใหควรประกอบดวยลักษณะหรือคุณสมบัติยอย ๆ ที่ครอบคลุมหลักการ
/ แนวคิดนั้น เชน ถาตองการใหผูเรียนไดเรียนรูวา “สัตวเลื้อยคลานคืออะไร” ตัวอยางที่ใหควรครอบคลุมคุณสมบัติสําคัญของสัตว
เลื้อยคลาน หรือถาตองการที่ใหผูเรียนเขาใจคําวา “ซื่อสัตยสุจริต” ตัวอยางที่ใหก็ควรประกอบดวยคุณสมบัติตาง ๆ ของความซื่อ
สัตยสุจริต จะเห็นไดวา วิธีสอนในลักษณะนี้เปนวิธีการหลักที่ใชในการสอน มโนทัศนและหลักการตาง ๆ ซึ่งการที่จะชวยใหผู
เรียนไดใชความคิดมาก ๆ นั้น ตัวอยางที่ใหควรจะเปนตัวอยางที่นาสนใจและทาทายความคิด ความสามารถของผูเรียน คือ ตองเปน
เรื่อ งที่ ไม งายเกิ น ไป แต ก็ไม ย ากจนเกิ น ความสามารถ และตั วอยางที่ ให ควรมี ค วามหลากหลายและครอบคลุม ลัก ษณะ องค
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ประกอบสําคัญของมโนทัศน แนวคิดหลักการนั้น นอกจากนั้นการตั้งประเด็นคําถามใหผูเรียนไดคนคิดหาคําตอบจากตัวอยางที่ให
ก็มีความสําคัญมาก การตั้งประเด็นคําถามที่ตรงจุด ตรงประเด็น และมีลักษณะที่ทาทายความคิด จะชวยจูงใจใหผูเรียนอยากคิด
อยากหาคําตอบ และอยากเรียนรูเพิ่มเติม
5.5.2 การใหผูเรียนศึกษาวิเคราะหหาหลักการ/ แนวคิด จากตัวอยาง
หากตัวอยางที่ใหแกผูเรียนเปนตัวอยางที่ครอบคลุมลักษณะหรือคุณสมบัติตาง ๆ ของหลักการ / แนวคิด
นั้น ๆ และมีประเด็นคําถามที่สามารถนําผูเรียนไปสูวัตถุประสงคที่ตองการแลว ยอมจะชวยใหผูเรียนสามารถศึกษาและวิเคราะหได
ตรงวัตถุประสงคอยางรวดเร็ว แตหากผูเรียนไมประสบความสําเร็จ หรือทําไดไมถูกตอง ผูสอนสามารถใชคําถามเพิ่มเติม ผูสอน
พึงระลึกอยูเสมอวา วิธีสอนวิธีนี้มุงชวยใหผูเรียนไดคิด ไดทําความเขาใจดวยตนเอง จึงควรใชวิธีกระตุนใหผูเรียนไดคิดคนตอไป
โดยการตั้งประเด็นคําถามเพิ่มเติมและควรใหผูเรียนไดรวมกันคิด รวมกันวิเคราะห เปนกลุมยอย เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กระตุนและตรวจสอบความคิดของกันและกัน อันจะนําไปสูความคิดที่รอบคอบขึ้นและถูกตองมากขึ้น อยางไรก็ตาม การรวมกัน
คิดเปนกลุมนี้ก็มีขอเสียตรงที่วา ผูเรียนที่เรียนรูไดชา มักจะถูกครอบงําหรือถูกขมโดยผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วกวา ดังนั้นผูสอนจึงควร
จัดใหผูเรียนไดมีเวลาในการคิดเปนรายบุคคลกอนที่จะอภิปรายกลุมยอย และควรใชเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่จะชวยใหผูเรียนทุกคนมี
สวนรวมในการอภิปรายกลุมยอยอยางทั่วถึง และเทาเทียมกันพอสมควร
5.5.3 การใหผูเรียนสรุปและนําขอสรุปไปใช
ผูสอนควรจะเตรียมตัวอยางสถานการณใหม ๆ ที่หลากหลายมาใหผูเรียนใชในการฝกนําความรู / ขอสรุป
ไปใช หรือผูสอนอาจใหผูเรียนชวยกันยกตัวอยางจากประสบการณก็ได การสงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปใช นอกจากจะ
เปนการชวยใหความรูเกิดประโยชนตอชีวิตอยางแทจริงแลว ยังสามารถชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่แนนขึ้น ลึกซึ้งขึ้น และยัง
เปนโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใหม ๆ เพิ่มเติมขึ้นอีกดวย
5.6 ขอดีและขอจํากัด
5.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนสามารถคนพบการเรียนรูไดดวยตนเอง จึงทําใหเกิดความเขาใจและจดจําไดดี
2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห อันเปนเครื่องมือสําคัญของการเรียนรู
3) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนไดทั้งเนื้อหาความรู (ไดแก หลักการ / แนวคิด ฯลฯ) และกระบวนการ (ไดแก
กระบวนการคิด) ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนรูเรื่องอื่น ๆ ได
5.6.2 ขอเสีย
1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลาคอนขางมาก
2) เปนวิธีสอนที่อาศัยตัวอยางที่ดีหากผูสอนขาดความเขาใจในการจัดเตรียมตัวอยางที่ครอบคลุมลักษณะ
สําคัญ ๆ ของหลักการ / แนวคิดที่สอน การสอนจะไมประสบผลสําเร็จ
3) เปนวิธีการสอนที่ผูเรียนจะตองคิดคนหาคําตอบดวยตนเอง หากผูเรียนขาดทักษะพื้นฐานในการคิด
และการทํางานรวมกันเปนกลุม อาจไมเกิดผลสมบูรณตามตองการ
...........................................................
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6. วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา (Field Trip)
“....เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในเรื่องที่เรียน ไดเรียนรูสภาพความเปนจริง ไดใชแหลงชุมชนให
เปนประโยชนตอการเรียนรู...”
6.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษาคือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด
โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันวางแผนและเดินทางไปศึกษาเรียนรู ณ สถานที่อันเปนแหลงความรูในเรื่องนั้น (ซึ่งอยูนอกสถานที่ที่
เรียนกันอยูเปนปกติ) โดยมีการศึกษาสิ่งตาง ๆ ในสถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธีการที่ไดวางแผนไว และมีการอภิปรายสรุป
การเรียนรูจากขอมูลที่ไดศึกษามา
6.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษาเปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในเรื่องที่เรียน ไดเรียนรูสภาพความ
เปนจริง ไดใชแหลงชุมชนใหเปนประโยชนตอการเรียนรู ทําใหเกิดความเขาใจ และเกิดเจตคติที่ดีทั้งสถานที่นั้นและตอการเรียนรู
6.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
6.3.1 มีการวางแผนรวมกันระหวางผูสอนและผูเรียนในเรื่องวัตถุประสงค สถานที่ การเดินทาง เรื่องที่จะศึกษา
วิธีศึกษา คาใชจาย กําหนดการเดินทางและหนาที่ความรับผิดชอบ
6.3.2 มีการเดินทางออกไปยังสถานที่เปาหมายซึ่งอยูนอกโรงเรียน หรือนอกสถานที่ที่เรียนกันอยูเปนปกติ
6.3.3 มีกระบวนการในการศึกษาสิ่งที่ตองการเรียนรูในสถานที่นั้น
6.3.4 มีการสรุปผลการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับจากการไปทัศนศึกษา
6.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
6.4.1 ผูสอนและผูเรียนวางแผนรวมกันในเรื่องวัตถุประสงค สถานที่ที่จะไป การเดินทาง สิ่งที่จะไปศึกษา คา
ใชจาย กําหนดการเดินทาง และหนาที่ความรับผิดชอบ
6.4.2 ผูสอนและผูเรียนเดินทางไปยังสถานที่เปาหมาย
6.4.3 ผูเรียนศึกษาสิ่งตาง ๆ ในสถานที่นั้นตามกระบวนการหรือวิธีการศึกษาที่ไดวางแผนไว
6.4.4 ผูสอนและผูเรียนเดินทางกลับ และสรุปผลการเรียนรู หรือผูสอนและผูเรียนสรุปผลการเรียนรู และเดิน
ทางกลับ
6.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
6.5.1 การวางแผน
ผูสอนและผูเรียนจําเปนตองมีการวางแผนรวมกันกอนจะเดินทางไปทัศนศึกษา สิ่งที่ผูสอนควรทําความ
เขาใจกับผูเรียนใหชัดเจนคือ วัตถุประสงคของการไปศึกษา ซึ่งหากวัตถุประสงคชัดเจนแลว ผูเรียนอาจมีสวนในการเลือกสถานที่ที่
จะไปดวย (ในกรณีที่ผูสอนไมเจาะจงสถานที่) เมื่อมีการกําหนดสถานที่แนชัดแลว จะเปนการดีมากหากผูสอนและ / หรือผูเรียน
บางคนมีโอกาสไปสํารวจสถานที่นั้นกอน จะชวยใหไดขอมูลที่ดีในการวางแผนขั้นตอไป และชวยลดปญหาเมื่อมีการเดินทางจริง
หลังจากไปสํารวจสถานที่และไดขอมูลกลับมาแลว ผูสอนและผูเรียนจึงวางแผนในรายละเอียดตอไป เรื่องสําคัญที่จําเปนตองตกลง
กันใหชัดเจนมีหลายประการ ไดแก 1) การเดินทางจะใชพาหนะอะไร ไปอยางไร 2) เรื่องที่จะศึกษามีอะไรบาง 3) วิธีการที่จะ
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ศึกษา จะใชวิธีอะไร เชน ใชการสังเกต จดบันทึก อัดเทป ถายภาพ ถายวีดิทัศน สัมภาษณ เขารวมกิจกรรม ลงมือปฏิบัติ ทดลอง
ฯลฯ ซึ่งถาวิธีการที่จะใชดังกลาว จําเปนตองใชเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณอะไร ก็ตองมีการจัดเตรียมใหเรียบรอย เชน จัดทําแบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ เตรียมเครื่องเลนเทป กลอง เปนตน 4) กําหนดการ ไดแก โปรแกรมการเดินทางที่มีกําหนดเวลาที่แนนอน
5) คาใชจาย จํานวนคาใชจายในแตละเรื่องรวมแลวเปนเทาใด ถาผูเรียนจําเปนตองชวยออกคาใชจาย จะเฉลี่ยกันออกมากนอยเพียง
ใด และ 6) หนาที่ความรับผิดชอบ ใครจะตองชวยสวนไหนอยางไร ควรกําหนดใหชัดเจนเรื่องตาง ๆ ที่ตกลงกันนี้ ควรจัดทําเปน
เอกสารแจกใหสมาชิกทุกคนไดรับรูตรงกัน ในเรื่องการวางแผนนี้ ถาผูสอนแบงกลุมผูเรียนใหชวยกันคิดในแตละเรื่องใหไดขอตก
ลงรวมกัน จะเปนการดี เพราะจะชวยใหผูเรียนมีสวนรวมสูง และเกิดความรูสึกรับผิดชอบรวมกันสําหรับผูสอนไมควรลืมที่จะติด
ตอยืนยันตอเจาของสถานที่อยางเปนทางการ และขออนุญาตผูบังคับบัญชาและผูปกครองนักเรียน (ในกรณีที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่)
6.5.2 การเดินทางไปทัศนศึกษา
ผูสอนควรดูแล เอาใจใสในเรื่องความปลอดภัย สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน และใหคําปรึกษาแนะนํา
ตามความเหมาะสม
6.5.3 การศึกษาในสถานที่เปาหมาย
เมื่อไปถึงยังสถานที่เปาหมายแลว ผูสอนควรประชุมผูเรียนทั้งหมดกอนปลอยผูเรียนใหไปศึกษาตาม
ความสนใจของตน โดยย้ําถึง 1) วัตถุประสงคของการมาศึกษา 2) การเคารพตอสถานที่ ไมทําสิ่งใดอันเปนการทําลายหรือทํา
ความเสียหายตอสถานที่ 3) ความปลอดภัย 4) การศึกษาดวยวิธีการที่เตรียมมา และ 5) การนัดหมายและการตรงตอเวลา เมื่อทํา
ความเขาใจแลว จึงปลอยใหผูเรียนไปศึกษาดวยตนเอง โดยผูสอนสังเกตการณทั่ว ๆ ไป
6.5.4 การเดินทางกลับ และสรุปบทเรียน
โดยทั่วไป หลังจากที่ชมและศึกษาสถานที่แลว ผูสอนและผูเรียนมักไมมีเวลาที่จะสรุปการเรียนรูในทันที
เพราะตองรีบเดินทางกลับ แตหากไมรีบเดินทางกลับ และสามารถจัดสรรเวลาได การสรุปประเมินผลการเรียนรูในทันที จะใหผล
ดีมาก เนื่องจากผูเรียนยังจําความคิด ประสบการณ และความรูสึกตาง ๆ ไดดี แตถายังสรุปไมไดทันทีจําเปนตองรอไปอีกระยะหนึ่ง
ความรูสึก ความคิด และประสบการณบางสวนอาจเลือนไปบาง การสรุปผลการเรียนรู ทําไดหลายวิธี เชน การใหผูเรียนแตละ
คนนําเสนอประสบการณและขอมูลที่ตนไดจากการศึกษาและอภิปรายรวมกัน สรุปเปนประเด็นการเรียนรูที่ไดรับและอาจจะ
ประเมินดูวา การเรียนรูที่ไดรับเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด หรือผูสอนอาจใหผูเรียนเขียนเปนรายงานจัด
เปนนิทรรศการ หรือถายทอดความรูและประสบการณที่ไดรับแกผูอื่น (เชน ผูเรียนกลุมอื่น ๆ หรือในการประชุมตาง ๆ) อยางไรก็
ตาม ไมวาผูสอนจะใชวิธีใด ในการสรุปผลการเรียนรู ผูสอนควรดูแลใหมีการสรุปใหครอบคลุมประเด็นการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ 1)
การเรียนรูในดานความรู (สิ่งที่ศึกษา) 2) การเรียนรูในดานเจตคติ 3) การเรียนรูในดานกระบวนการตาง ๆ (เชน กระบวนการ
แสวงหาความรู กระบวนการคิด กระบวนการทํางานรวมกับผูอื่น ฯลฯ)
6.6 ขอดี และขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการไปทัศนศึกษา
6.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรูสภาพความเปนจริง มีการเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูในหองเรียนและความเปนจริง
2) เปนวิธีสอนที่สงเสริมการใชทรัพยากรทองถิ่นและชุมชนใหเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน
และชวยสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
3) เปนวิธีสินที่เอื้อใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะตาง ๆ จํานวนมาก เชน ทักษะการวางแผน ทักษะการ
ประสานงาน ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการแสวงหาความรู นอกจากนั้นยังสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมตาง ๆ เชน ความรับผิด
ชอบ ความสามัคคี ความเสียสละ เปนตน
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4) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน และ
ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น
6.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่ยุงยากสําหรับผูสอน เนื่องจากตองมีการเตรียมการติดตอประสานงาน จัดการ และรับ
ผิดชอบงานหลายดาน
2) เปนวิธีสอนที่มีคาใชจายสูง ใชเวลามาก และมีความเสี่ยง อาจเกิดอันตรายระหวางการเดินทางได
3) เปนวิธีสอนที่อาจเกิดผลไมคุมคา หากการจัดการ และกระบวนการศึกษาไมดีเทาที่ควร
.............................................................
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7. วิธีการสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย (Small Group Discussion)
“.....เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ อันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนกวางขึ้น....”
7.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย คือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนดโดยการจัดผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน และใหผูเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็น และประสบ
การณในประเด็นที่กําหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม
7.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางทั่วถึง มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณอันจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่เรียนกวางขึ้น
7.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
7.3.1 มีการจัดผูเรียนเปนกลุมยอย ๆ กลุมละประมาณ 4-8 คน
7.3.2 มีประเด็นในการอภิปราน
7.3.3 มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก และประสบการณกันระหวางสมาชิกในกลุมตามประเด็น
การอภิปราย
7.3.4 มีการสรุปสาระที่สมาชิกลุมไดอภิปรายกันเปนขอสรุปของกลุม
7.3.5 มีการนําขอสรุปของกลุมมาใชในการสรุปบทเรียน
7.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
7.4.1 ผูสอนจัดผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ กลุมละประมาณ 4-8 คน
7.4.2 ผูสอน / ผูเรียนกําหนดประเด็นในการอภิปราย
7.4.3 ผูเรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย
7.4.4 ผูเรียนสรุปสาระที่สมาชิกกลุมไดอภิปรายรวมกันเปนขอสรุปของกลุม
7.4.5 ผูสอนและผูเรียนนําขอสรุปของกลุมยอยมาใชในการสรุปบทเรียน
7.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอยใหมีประสิทธิภาพ
7.5.1 การจัดผูเรียนเปนกลุมยอย
จํานวนสมาชิกในกลุมยอยควรมีประมาณ 4-8 คน จํานวนที่เหมาะสมที่สุดคือระหวาง 4-6 คน คือเปน
กลุมที่ไมเล็กเกินไป และไมใหญเกินไป เพราะถากลุมเล็กเกินไป กลุมจะไมไดความคิดที่หลากหลายเพียงพอ ถากลุมใหญเกินไป
สมาชิกกลุมจะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดนอยหรือไดไมทั่วถึง การแบงผูเรียนเขากลุม อาจทําโดยวิธีสุม เพื่อใหผูเรียนมีโอกาส
ไดรวมกลุมกับเพื่อนไมซ้ํากัน หรืออาจจัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ เพื่อใหผูเรียนที่เกงชวยเหลือผูที่เรียนออน หรืออาจจัดผู
เรียนเขากลุมจําแนกตามเพศ วัย (ถาผูเรียนมีหลายวัย) ความสนใจ ความสามารถ หรือเลือกอยางเจาะจงตามปญหาที่มีก็ได ขึ้นกับ
วัตถุประสงคของผูสอนและสิ่งที่จะอภิปราย เทคนิคที่ใชในการแบงกลุมมีหลากหลาย เชน ใชการนับหมายเลขหรือเปนภาพ เปน
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ขอความ ผูที่จับฉลากไดเหมือนกัน ใหรวมกลุมกัน หรือใชเกมตาง ๆ เชน เกมคําสั่งจับกลุม โดยผูเรียนรําวงตามเสียงเพลงหรือ
ดนตรี เมื่อดนตรีหรือเพลงหยุด ผูสอนจะออกคําสั่งใหผูเรียนจับกลุมตามจํานวนที่ครูสั่ง เชน จับ 4 จับ 6 หรือจับกลุมหญิง 3 ชาย 1
ใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน จนกระทั่งในที่สุดครูสั่งใหจับกลุมตามจํานวนที่ครูตองการ เทคนิคการจัดกลุมจะชวยใหผูเรียนไม
เกิดความเบื่อหนายในการแบงกลุม โดยเฉพาะเมื่อครูจําเปนตองแบงกลุมบอย ๆ จะชวยใหผูเรียนรูสึกสนุกและสนใจที่จะเรียนรูใน
กิจกรรมตอไป เมื่อจัดผูเรียนเขากลุมแลว ผูสอนควรดูแลใหกลุมจัดที่นั่งภายในกลุมใหเรียบรอย ใหอยูในลักษณะที่ทุกคนมองเห็น
กัน และรับฟงกันไดดี นอกจากนั้นในกรณีที่มีหลายกลุม ผูสอนควรจัดกลุมใหหางกันพอสมควร เพื่อไมใหเสียงอภิปรายจากลุม
รบกวนกันและกัน
7.5.2 ประเด็นการอภิปราย
การอภิปรายจําเปนตองมีประเด็นในการอภิปราย มีวัตถุประสงคของการอภิปรายที่ชัดเจน ประเด็นการ
อภิปรายอาจจะมาจากผูสอนหรือผูเรียนก็ได แลวแตกรณี การอภิปรายแตละครั้งไมควรมีประเด็นมากจนเกินไป เพราะจะทําใหผู
เรียนอภิปรายไดไมเต็มที่
7.5.3 การอภิปราย
การจั ดกลุม อภิป รายมีห ลายแบบ (ดูรายละเอียดในขอ 7.5.6) ผูส อนควรเลือกใชให เหมาะสมกับ วัตถุ
ประสงค ในการอภิปรายที่ดีโดยทั่วไป ควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่ที่จําเปนในการอภิปราย เชน ประธานหรือผูนําในการ
อภิปราย เลขานุการผูจดบันทึกการประชุม และผูรักษาเวลา เปนตน นอกจากนั้นสมาชิกลุมทุกคนควรมีความเขาใจตรงกันวา ตน
มีบทบาทหนาที่ที่จะตองชวยใหกลุมทํางานไดสําเร็จ มิใชปลอยใหเปนความรับผิดชอบของสมาชิกเพียงบางคน หากสมาชิกกลุมมี
ความรู ความเขาใจวา สมาชิกกลุมที่ดีควรทําอะไรบาง เชน ใหขอมูล แสดงความคิดเห็น ซักถาม โตแยง สนับสนุน ชวยไมให
กลุมออกนอกเรื่อง และสรุป เปนตน การอภิปรายจะเปนไปไดดี ผูสอนจึงควรใหความรูความเขาใจหรือคําแนะนําแกกลุมกอนการ
อภิปราย และควรย้ําถึงความสําคัญของการใหสมาชิกทุกคนในกลุมมีสวนรวมในการอภิปรายอยางทั่วถึง ไมใหมีการผูกขาดการ
อภิปรายโดยผูใดผูหนึ่ง เพราะวัตถุประสงคหลักของการอภิปรายก็คือ การใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง และได
รับฟงความคิดเห็นที่หลากหลาย อันจะชวยใหผูเรียนมีความคิดที่ลึกซึ้ง และรอบคอบขึ้น การอภิปรายที่ดีควรดําเนินการไปที่ละ
ประเด็น จะไดไมเกิดความสับสน และในกรณีที่มีหลายประเด็น ควรมีการจํากัดเวลาของการอภิปรายแตละประเด็น มิฉะนั้นการ
อภิปรายอาจยืดยาว เยิ่นเยอ และประเด็ดที่อยูทาย ๆ จะไมไดรับการอภิปราย เพราะหมดเวลาเสียกอน ประเด็นการอภิปรายกับ
เวลาที่ให ควรมีความพอเหมาะกัน
7.5.4 การสรุปผลการอภิปราย
กอนที่การอภิปรายจะยุติลง กลุมจําเปนตองมีการสรุปผลการอภิปราย เพื่อใหไดคําตอบตามประเด็นที่
กําหนด ผูสอนควรบอกหรือใหสัญญาณแกกลุมอภิปรายประมาณ 3-5 นาที กอนหมดเวลา เพื่อกลุมจะไดสรุปผลการอภิปรายเปน
ขอสรุปของกลุม ซึ่งหลังจากนั้นผูสอนอาจใหแตละกลุมนําเสนอผลการอภิปรายแลกเปลี่ยนกัน หรือดําเนินการในรูปแบบอื่นตอไป
7.5.5 การสรุปบทเรียน
เมื่อการอภิปรายสิ้นสุด ผูสอนจําเปนตองเชื่อมโยงสิ่งที่ผูเรียนไดรวมกันคิดกับบทเรียนที่กําลังเรียนรู โดย
มีการนําขอสรุปของกลุมมาใชในการสรุปบทเรียนดวย
7.5.6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกลุมอภิปรายแบบตาง ๆ
การจัดกลุมอภิปรายมีมากมายหลายแบบ ในที่นี้จะขอยกตัวอยางแบบที่นิยมใชกันมากทั้งในการสอนและ
การประชุมตาง ๆ มานําเสนอ เพื่อผูสอนจะไดเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุประสงค
1) การจัดกลุมอภิปรายแบบกันเอง (Informal Group Discussion) กลุมแบบนี้ประกอบดวยสมาชิกที่มี
ความสนใจในเรื่องเดียวกัน จํานวนประมาณ 6-10 คน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็นและประสบการณกัน เพื่อแสวงหา
ขอยุติ หรือขอตกลงรวมกันในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ในกลุมจะมีประธานนําการอภิปราย ชวยดูแลและกระตุนใหสมาชิก
ในกลุมแสดงความคิดเห็นอยางเสรี
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2) การจัดกลุมอภิปรายแบบฟลลิป 66 (Phillip 66 or Buzz Group) กลุมแบบนี้ประกอบดวยสมาชิก 6 คน
ที่นั่งใกลกัน หันหน าเขาหากัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นใดประเด็น หนึ่ ง คนละ 1 นาที รวมเปน 6 นาที จุด
ประสงคของการจัดกลุมแบบนี้ก็เพิ่มเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นหรือปญหาที่กลุมใหญกําลังพิจารณาอยู
3) การจัดกลุมอภิปรายแบบซินดิเคต (Syndicate Group) กลุมแบบนี้ประกอบดวยสมาชิกระหวาง 6-10
คน ที่มีความรูและประสบการณตางกัน จุดประสงคก็เพื่อใหกลุมยอยนี้ไดศึกษาหรือพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไดรับมอบหมาย
จากที่ประชุมใหญ สมาชิกจะแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกันในเรื่องที่ไดรับมอบหมายโดยผลัดกันทําหนาที่ประธาน
และเลขานุการกลุม
4) การจั ด กลุ ม อภิ ป รายแบบระดมสมอง (Brainstorming Group) กลุ ม แบบนี้ ป ระกอบด ว ยสมาชิ ก
ประมาณ 2-6 คน ที่มีความรูและประสบการณพอสมควรในเรื่องที่จะอภิปราย จุดประสงคของกลุมนี้ก็เพื่อใหไดความคิดมากที่สุด
ในเวลาที่จํากัด และเพื่อแสวงหาความคิดสรางสรรคจากกลุม กลุมจะมีประธานนําการอภิปรายและกระตุนใหสมาชิกทุกคนแสดง
ความคิดเห็นอยางเสรี โดยไมมีการตัดสินวาถูก ผิด ดี ไมดี เพื่อใหไดความคิดจํานวนมาก เลขานุการกลุมจดบันทึกความคิดทั้ง
หมดไว ขั้นตอไปจึงนําความคิดที่ไดมาวิเคราะห และปรับปรุง เพื่อใหไดความคิดที่สรางสรรคในเรื่องนั้น
5) การจั ด กลุ ม อภิ ป รายแบบโต ะ กลม (Round Table Group) กลุ ม แบบนี้ มี ลั ก ษณะเหมื อ นการ
อภิปรายแบบซินดิเคต คือเปนการอภิปรายในประเด็นที่ไดรับมอบหมายจากที่ประชุมใหญหรือที่สมาชิกเลือกตามความสนใจ เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น และประสบการณ เพื่อใหไดขอสรุปรวมกัน เพียงแตการจัดกลุมจะอยูในลักษณะเปนรูปวงกลม
ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถมองเห็นกันได อยางไรก็ตามในปจจุบัน กลุมแบบนี้อาจไมจําเปนตองจัดในรูปวงกลม สามารถจัดใน
ลักษณะอื่นได เชน จัดที่นั่งเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ก็เรียกวาเปนการประชุมโตะกลม หากมีจุดประสงคตรงตามการอภิปรายแบบ
โตะกลม
6) การจัดกลุมอภิปรายเปนคณะ (Panel Discussion Group) การจัดกลุมแบบนี้มีจุดประสงคเพื่อใหผู
เชี่ยวชาญที่มีความรู ความคิดเห็น และประสบการณที่เกี่ยวของกับหัวขอในการประชุมประมาณ 3-6 คน มารวมอภิปรายตอหนาผู
ฟง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผูดําเนินการอภิปราย (moderator) เปนผูเชื่อมโยงความคิดเห็น ซักถาม ควบคุมเวลาในการ
อภิปรายและสรุปผลการอภิปราย
7) การจัดกลุมอภิปรายแบบสัมมนา (Seminar Group) การจัดกลุมแบบนี้มีสมาชิกกลุมประมาณ 20 คน
ขึ้นไป มีจุดประสงคเพื่อใหสมาชิกรวมกันศึกษาหาความรูหรือคนควาในหัวขอใดหัวขอหนึ่งโดยมีผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําชวย
เหลือปญ หาของการสัมมนามักจะกวาง สามารถแบงเปนหัวขอยอยไดจํานวนมาก ผูเขาสัมมนาจะเปนทั้งผูใหและผูรับความรู
ความคิดเห็น การสัมมนาไมมีการลงมติ เปนเพียงการประมวลความคิดเห็น และสรุปเปนขอเสนอแนะในการแกปญหาตาง ๆ
8) การจัดกลุมอภิปรายแบบใกลชิด (Knee Group) กลุมแบบนี้ประกอบดวยสมาชิกประมาณ 3-5 คน พูด
คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางใกลชิด สนิทสนม เปรียบเสมือนการจับเขาคุยกัน
9) การจัดกลุมอภิปรายแบบฮัดเดิล (Huddle Group) กลุมแบบนี้ เปนการจัดกลุมยอยที่แยกออกมาจาก
กลุมใหญ โดยใชวิธีการสุม เพื่อใหมีสมาชิกกลุมคละกันไป จุดประสงคและการดําเนินการมีลักษณะเชนเดียวกับกลุมอภิปราย
แบบกันเอง
10) การจัดกลุมอภิปรายแบบเวียนรอบวง (Circular Response Group) กลุมแบบนี้ประกอบดวยสมาชิก
ไมควรเกิน 10 คน มีจุดประสงคเพื่อใหสมาชิกกลุมทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น โดยการใหสมาชิกแตละคนพูดรอบละ
ประมาณ 1-2 นาที เวียนกันไปทางซายหรือขวา ทีละคนจนครบทุกคน ถาผูใดตองการสนับสนุนหรือโตแยง ตอรอจนกวาจะถึง
เวลาที่ตนมีโอกาสพูด ถามีเวลามากและตองการความคิดเห็นเพิ่มขึ้น ก็เริ่มรอบสองตอไปเรื่อย ๆ
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11) การจัดกลุมอภิปรายแบบกลุมซอน (Fish Bowl Group) กลุมแบบนี้มีลักษณะเปนกลุมซอนกันเปน
2 วง กลุมวงในและกลุมวงนอก มีสมาชิกจํานวนเทา ๆ กัน ประมาณ 4-8 คน ในขณะที่สมาชิกกลุมวงในประชุมอภิปรายกันใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง สมาชิกกลุมวงนอกจะทําหนาที่สังเกตการณ จุดประสงคเพื่อใหผูสังเกตการณที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่อภิปราย
แตไมมีความจําเปนตองมีสวนรวมในการอภิปราย ไดเรียนรูความคิดเห็นของผูอภิปรายวงในอยางใกลชิด ในบางกรณีอาจมีการสับ
เปลี่ยนบทบาทใหผูที่อยูวงนอกเขาไปอยูในวงในแลวทําหนาที่อภิปราย และสมาชิกในวงในออกมาอยูในวงนอกเปนผูสังเกตการณ
สับเปลี่ยนกัน
12) การจัดกลุมอภิปรายแบบปุจฉาวิสัชนา (Questioning-Answering) กลุมแบบนี้ประกอบดวยสมาชิก
ประมาณ 6-8 คน เปนผูดําเนินการอภิปราย 1 คน มีผูเชี่ยวชาญหรือวิทยากรที่รับเชิญมาครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเปนตัวแทนจากกลุมผู
ฟง ผูดําเนินการอภิปรายใหผูแทนผูฟงเสนอขอคําถามในวิทยากรตอบ และเปนตัวกลางชวยเชื่อมโยงและสรุปความคิดเห็น จุด
ประสงคของกลุมแบบนี้ก็คือการชวยใหสมาชิกกลุมเกิดความเขาใจในปญหาหรือเรื่องที่ศึกษาในแงมุมตาง ๆ ตามความตองการ
หรือความสนใจของผูฟง
7.6 ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการอภิปรายกลุมยอย
7.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนกลุมใหญมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนรูอยางทั่วถึง
2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนและผูสอนไดขอมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย ชวยใหเกิดการเรียนรู
ที่กวางขึ้น
3) เปนวิธีสอนที่ชวยสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางผูเรียน ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะตาง ๆ
จํานวนมาก เชน ทักษะการพูด การแสดงความคิดเห็น การโตแยง การวิพากษวิจารณ และทักษะการคิด เปนตน
7.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีการสอนที่ใชเวลามาก
2) เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยสถานที่หรือบริเวณที่กวางพอจะจัดกลุมใหอภิปรายกันได โดยไมรบกวนกัน
3) หากผูเรียนไมรูหรือไมปฏิบัติตนตามบทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุมที่ดี การอภิปรายอาจไมไดผลดี
4) หากสมาชิกกลุมและผูสอน ไมสามารถควบคุมสถานการณไดดีอาจเกิดปญหาการปฏิสัมพันธระหวาง
สมาชิกในกลุมได
........................................................
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8. วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร (Dramatization)
“.....เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนเห็นภาพของเรื่องราวที่ตองการเรียนรู ประจักษชัดดวยตาตนเอง ทําใหเรื่องราวนั้นมี
ชีวิตขึ้นมา จึงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนและจดจําไดนาน....”
8.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร คือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค โดยการให
ผูเรียนแสดงละคร ซึ่งเปนเรื่องราวที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูตามเนื้อหาและบทละครที่ไดกําหนดไวตั้งแตตนจนจบเรื่อง ทําให
เรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา และสามารถทําใหทั้งผูแสดงและผูชมเกิดความเขาใจและจดจําเรื่องนั้นไดนาน
8.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชการแสดงละคร เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนเห็นภาพของเรื่องราวที่ตองการเรียนรู ประจักษชัดดวยตา
ตนเอง ทําใหเรื่องราวนั้นมีชีวิตขึ้นมา จึงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ชัดเจน และจดจําไดนาน
8.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
8.3.1 มีบทละคร คือเรื่องที่มีเนื้อหาและบทพูดหรือบทแสดงกําหนดไวเรียบรอยแลวตั้งแตตนจนจบ
8.3.2 มีการแสดงตามบทที่กําหนด และมีการชมและสังเกตการแสดง
8.3.3 มีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดง การแสดงของผูรับบทบาทตาง ๆ
8.3.4 มีการสรุปการเรียนรูของผูเรียนที่ไดจากการแสดงและชมการแสดง
8.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
8.4.1 ผูสอน / ผูเรียนเตรียมบทละคร
8.4.2 ผูเรียนศึกษาบทละครและเลือก (หรือผูสอนกําหนด) บทบาทที่จะแสดง
8.4.3 ผูเรียนศึกษาบทที่จะแสดงและซอมการแสดง ผูสอนใหคําแนะนําในการชมการแสดงแกผูเรียนที่เปนผูชม
8.4.4 ผูสอนและผูเรียนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการแสดง เชน เครื่องแตงกาย ฉาก เฟอรนิเจอร ฯลฯ
8.4.5 ผูเรียนแสดงหรือชมการแสดง
8.4.6 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแสดงของผูเลน เรื่องราวหรือเนื้อหาการแสดง และสรุปการเรียนรู
ที่ไดจากการแสดง
8.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยการแสดงละครใหมีคุณภาพ
การแสดงละครเพื่อการเรียนรู มีหลายแบบดังนี้
ก. การแสดงละครแบบเปนทางการ หรือ การแสดงนาฎการ (dramatization) เปนการแสดงละครที่มีการเตรียม
บทละครตั้งแตตนจนจบไว และผูแสดงจะตองมีการซักซอมการแสดงกอนการแสดง จนผูแสดงสามารถแสดงไดตามบท และมี
การจัดฉากจัดเวที ใหดูสมจริง ตัวอยางการแสดงนาฏการที่นิยมกันมาก ไดแก การแสดงเหตุการณประวัติศาสตร หรือชีวประวัติ
ของบุคคลสําคัญ ๆ เปนตน
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ข. การแสดงละครแบบไมเปนทางการ หรือเรียกสั้น ๆ ไดวา เปนการแสดง (acting) เปนการแสดงเรื่องราวหรือ
เหตุการณสั้น ๆ เฉพาะจุดเฉพาะประเด็น เพื่อชวยทําใหเรื่องราว / เหตุการณ / จุด / ประเด็น เหลานั้น มีความกระจางชัดขึ้น การ
แสดงแบบนี้ ผูสอนสามารถใชสอนสอดแทรกในการสอนเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดมาก เชน การแสดงวิธีการจัดโตะอาหาร การแสดง
พิธีแตงงาน พิธีทําขวัญ วิธีการผายปอด วิธีการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุอุบัติภัย วิธีการปองกันตัว ตลอดจนการแสดงบทบาท
หนาที่ของบุคคลในอาชีพตาง ๆ เปนตน
ค. การแสดงละคนใบ เปนการแสดงที่ผูแสดงใชการแสดงออกทางทาทางสื่อความหมายเรื่องราวใหผูชมเขาใจ
โดยไมใชภาษาพูดเลย แตอาจมีการใชการบรรยายประกอบทาทางได เพื่อชวยใหผูชมมีความเขาใจมากขึ้น เชน การแสดงละครใบ
สื่อความหมายเกี่ยวกับปรัชญาในการดํารงชีวิต ความคับของใจ การแกปญหาตาง ๆ เปนตน
ง. การแสดงละครเลียนแบบ เปนการแสดงที่ผูแสดงพยายามแสดงลักษณะทาทาง เลียนแบบบุคคล สัตว หรือ
สิ่งของตาง ๆ เชน การแสดงละครเลียนแบบดารา นักรอง นักพูด ที่มีชื่อเสียง การแสดงทาทางและเสียงรองเลียนแบบสัตวตาง ๆ
เชน สุนัข แมว สิงโต นกตาง ๆ หรืออาจแสดงเลียนแบบกลไกทํางานของสิ่งของตาง ๆ เชน หุนยนต คอมพิวเตอร รถไฟ รถเมล
เครื่องบิน เปนตน
จ. การแสดงละครลอเลียน เปนการแสดงละครที่มีเนื้อหาสาระเสียดสีบุคคล สังคม เรื่องราวหรือเหตุการณตาง
ๆ เพื่อเนนเจตคติ คานิยม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ตองการใหเกิดขึ้นแกผูเรียน โดยการแสดงถึงความไมชอบดวยเหตุและผลของสิ่ง
นั้น เชน การแสดงละครลอเลียนพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมือง การแสดงละครลอเลียนเรื่องราวหรือเหตุการณทางสังคม
เปนตน
ฉ. การแสดงการเชิดหุนละคร เปนการแสดงที่ผูแสดงใชหุนหรือวัสดุอื่น ๆ เปนตัวแทนตนในการแสดงออก ผู
แสดงจะไมปรากฏกายหรือแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ใหเห็น แตจะเชิดหุนใหแสดงตามที่ตนปรารถนา ซึ่งก็คือ การเชิดหุนใหแสดง
ตามบทและเรื่องราวที่ไดเตรียมไว หุนที่ใชในการแสดงมีมากมายหลายประเภท เชน หุนกระบอก หุนนิ้วมือ หุนสวมมือ หุนเสียบ
ไม หุนหนังตะลุง หุนดิน เปนตน หุนดังกลาวอาจเปนหุนรูปคน หุนรูปสัตว หรือหุนรูปสิ่งของตาง ๆ หุนเหลานี้เปนตัวแทนใน
การแสดงออกทางทาทางของผูแสดง แตผูแสดง (ผูเชิดหุน) ยังเปนผูแสดงออกทางบทพูดอยู หรือในบางกรณีที่ผูเชิดหุนยังไม
ชํานาญ อาจมีผูแสดงหลายคน เชน คนหนึ่งเปนผูเชิดหุน อีกคนหนึ่งเปนผูพากย ผูแสดงบทพูด อาจมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได
แลวแตความสามารถของผูแสดง
การแสดงละครไมวาจะเปนแบบใด หากจะใหมีประสิทธิภาพ คือ ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ผู
สอนควรมีการเตรียมการและดําเนินการอยางเหมาะสม ดังนี้
8.5.1 การเตรียมบทละคร
ผูสอนและผูเรียนควรมีการอภิปรายกันถึงวัตถุประสงคของการที่จะใชละครเปนวิธีการเพื่อใหเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด ผูเรียนควรมีบทบาทในการเลือกเรื่องราวที่จะแสดง ผูสอนอาจเตรียมบทละครใหผูเรียนแสดง
โดยตองเตรียมเนื้อหาการแสดงตั้งแตตนจนจบ และตองเตรียมบทละคร คือบทพูดของตัวละครตาง ๆ หรืออาจใหผูเรียนชวยกัน
เขียน ซึ่งในทั้งสองกรณี ทั้งผูสอนและผูเรียนจําเปนตองศึกษาเนื้อหาหรือเรื่องราวจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อใหไดเนื้อหา / เรื่อง
ราว ที่ตรงกับความเปนจริงใหมากที่สุด และอาจจําเปนตองแสวงหาบุคคลผูมีประสบการณหรือความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาใหคํา
ปรึกษา เชน การแสดงละครทางประวัติศาสตร การแสดงละครทางวรรณคดี เปนตน การแสดงละครที่ใชเปนวิธีสอนนี้ จะแตก
ตางจากการแสดงละครที่เปนศิลปะการแสดง การใชละครในการเรียนรู ไมจําเปนตองจัดทําทุกสิ่งทุกอยางใหสมบูรณเหมือนความ
เปนจริง แตตองพิถีพิถันในจุดที่ผูสอนตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จุดนั้นจะตองเดนชัด การแสดงในจุดนั้นตองใหเห็นสาระที่
ตองการชัดเจน องคประกอบอื่น ๆ ที่เปนสงเสริม ไมจําเปนตองจัดทําใหสมบูรณ แตควรจะตรงตามความเปนจริง ผิดกับละครที่
เปนศิลปะการแสดงจะตองจัดทําทุกสิ่งใหสมบูรณตามความเปนจริง
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8.5.2 การศึกษาบทละคร และเลือกบทบาทที่จะแสดง
ผูสอนและผูเรียนควรชวยกันเลือกวาใครควรจะแสดงบทอะไร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ
สามารถของผูเรียนกับบทที่จะแสดง ควรจะเลือกผูที่มีบุคลิกลักษณะตรงกับเรื่อง และมีความสามารถที่จะตีบทแตก คือเลนไดดี
เลนไดตรงกับเนื้อหาของเรื่องมากที่สุด เนื่องจากการแสดงละคร เนนที่การใหผูเรียนเห็นภาพหรือเรื่องราวที่ตรงกับเรื่องราวและ
ความเปนจริงมากที่สุด ดังนั้นผูแสดงควรมีความเต็มใจที่จะแสดง เพื่อใหการแสดงออกมาดีที่สุด
8.5.3 การศึกษาบท ซอมการแสดง เตรียมผูชม และเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการแสดง
เมื่อไดตัวแสดงแลว ผูแสดงแตละคนตองศึกษาเรื่องราวและบทของตนเปนพิเศษ ตองพยายามจําบทของ
ตนใหคลอง เพื่อการแสดงจะไดไมติดขัด และจะตองมีการฝกซอมการแสดงรวมกัน ในบางกรณีหลังการฝกซอมอาจจําเปนตองมี
การเปลี่ยนตัวแสดง หากพบวา ผูที่เลือกไว ไมสามารถแสดงไดดีพอที่จะสื่อความหมายไดตรงกับเรื่องราวหรือเนื้อหาอันเปนวัตถุ
ประสงคของการเรียนการสอน โดยปกติ การสอนดวยวิธีนี้ ผูเรียนจะไมไดแสดงทั้งหมด ผูที่ไมแสดงจะเปนผูชมการแสดง และผู
ชวยจัดการแสดง เชน ทําหนาที่กํากับการแสดง บอกบท ชวยจัดฉาก แตงตัวผูแสดง ชวยจัดหาวัสดุอุปกรณในการแสดง เปนตน
ดังนั้นผูสอนจึงควรจัดแบงงานตามความสนใจ และความสามารถของผูเรียน และใหคําแนะนําในการชมการแสดงวา ควรสังเกต
และใหความสนใจเปนพิเศษในเรื่องอะไรบาง จุดไหนบาง
8.5.4 การแสดงละครและชมละคร
เมื่อทุกอยางพรอมแลว จึงเริ่มการแสดง ในขณะแสดง ผูสอนและผูชมไมควรขัดการแสดงกลางคัน และ
ควรใหกําลังใจผูแสดง โดยการตั้งใจชมการแสดง ปรบมือใหกําลังใจ ผูชมควรตั้งใจสังเกตการแสดงในจุดสําคัญที่ครูใหคําแนะนํา
เปนพิเศษ และอาจจดบันทึกสิ่งที่สังเกตไวเพื่อกันลืม ผูแสดงก็ควรแสดงใหสมบทบาทมากที่สุด
8.5.5 การอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู
เนื่องจากวัตถุประสงคของการแสดง มุงที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องราวที่แสดง ผูสอนใชการ
แสดงเปนวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องราวนั้น ๆ โดยไดเห็นเปนภาพและการกระทําจริง ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจ
และจดจําเรื่องนั้นไดอยางดีและจดจําไดนาน ดังนั้นละครที่แสดงออกมา จึงควรสะทอนเรื่องราวความเปนจริงนั้นใหเห็นชัด การ
อภิปรายเพื่อการเรียนรู จึงตองมุงไปที่เรื่องราวที่แสดงออกมา และการแสดงของผูแสดงวา สามารถแสดงไดสมจริงเพียงใด
8.6 ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชการแสดงละคร
8.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเห็นสิ่งที่เรียนมีชีวิตขึ้นมา ทําใหการเรียนรูมีความเปนจริง และมีความ
หมายสําหรับผูเรียน
2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน มีสว นรวมในการเรียนรูสูง
3) เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะตาง ๆ จํานวนมาก เชน ทักษะการพูด การเขียน การ
แสดงออก การจัดการ การแสวงหาขอมูลความรู และการทํางานรวมกันเปนกลุม เปนตน
8.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก ตองมีการจัดเตรียมบทละคร และการแสดงที่ยุงยาก
2) เปนวิธีสอนที่ตองใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องแตงกาย ประกอบการแสดง ซึ่งอาจทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น
3) เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยการแสวงหาขอมูลที่ถูกตองมาใชในการเขียนบท หากผูสอนไมมีขอมูลเพียง
พอ หรือไมสามารถแสวงหาขอมูลที่ตองการได จะทําใหเรื่องราวหรือการแสดงไมสมบูรณ
................................................................
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9. วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
“.....การใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติ ก็เพื่อวัตถุประสงคที่จะใชบทบาทเปนเครื่องมือในการดึงความรูสึกนึกคิด การรับ
รู เจตคติ หรืออคติตาง ๆ ที่ซอนอยูในสวนลึกของผูแสดงออกมาเปนขอมูลในการเรียนรู...”
9.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ คือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด โดยการใหผูเรียนสวมบทบาทในสถานการณซึ่งมีความใกลเคียงกับความเปนจริง และแสดงออกตามความรูสึกนึกคิดของ
ตน และนําเอาการแสดงออกของผูแสดง ทั้งทางดานความรู ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเปนขอมูลในการ
อภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
9.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติ เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูการเอาใจเขามาใสใจเรา เกิดความเขาใจใน
ความรูสึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผูอื่น หรือเกิดความเขาใจในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับบทบาทสมมติที่ตนแสดง
9.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
9.3.1 มีสถานการณสมมติและบทบาทสมมติ
9.3.2 มีการแสดงบทบาทสมมติ
9.3.3 มีการอภิปรายเกี่ยวกับความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่แสดงออกของผูแสดง และสรุปการเรียน
รูที่ไดรับ
9.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
9.4.1 ผูสอน / ผูเรียน นําเสนอสถานการณสมมติและบทบาทสมมติ
9.4.2 ผูสอน / ผูเรียนเลือกผูแสดงบทบาท
9.4.3 ผูสอนเตรียมผูสังเกตการณ
9.4.4 ผูเรียนแสดงบทบาทและสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก
9.4.5 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่แสดงออกของผูแสดง
9.4.6 ผูสอนและผูเรียนสรุปการเรียนรูที่ไดรับจากการแสดงและการชมการแสดง
9.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมติใหมีประสิทธิภาพ
9.5.1 การเตรียมการ
ผูสอนกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะใหชัดเจน และสรางสถานการณและบทบาทสมมติที่จะชวยสนองวัตถุ
ประสงคนั้น สถานการณและบทบาทสมมติที่กําหนดขึ้น ควรมีความใกลเคียงกับความเปนจริง สวนจะมีรายละเอียดมากนอยเพียง
ใด ขึ้นกับวัตถุประสงค ผูสอนอาจใชบทบาทสมมติแบบละคร ซึ่งจะกําหนดเรื่องราวใหแสดง แตไมมีบทให ผูสวมบทบาทจะ
ตองคิดแสดงเอง หรืออาจใชบทบาทสมมติแบบแกปญหา ซึ่งจะกําหนดสถานการณที่มีปญหาหรือความขัดแยงให และอาจใหขอ
มูลเพิ่มเติมมากบาง นอยบาง ซึ่งผูสวมบทบาทจะใชขอมูลเหลานั้นในการแสดงออก และแกปญหาตามความคิดของตน
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9.5.2 การเริ่มบทเรียน
ผูส อนสามารถกระตุน ความสนใจของผูเรียนไดห ลายวิธี เชน โยงประสบการณ ใกลตัวผูเรียน หรือ
ประสบการณที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนครั้งกอน ๆ เขาสูเรื่องที่จะศึกษา หรืออาจใชวิธีเลาเรื่องราวหรือสถานการณสมมติที่เตรียม
มาแลวทิ้งทายดวยปญหา เปนการกระตุนใหผูเรียนอยากคิด อยากติดตาม หรืออาจใชวิธีชี้แจงใหผูเรียนเห็นประโยชนจากการเขา
รวมแสดง และชวยกันคิดแกปญหา
9.5.3 การเลือกผูแสดง
ควรเลือกใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของการแสดง เชน เลือกผูแสดงที่มีลักษณะเหมาะสมกับบทบาท
เพื่อชวยใหการแสดงเปนไปอยางราบรื่นตามวัตถุประสงคไดอยางรวดเร็ว หรือเลือกผูแสดงที่มีลักษณะตรงกันขามกับบทบาทที่
กําหนดให เพื่อชวยใหผูเรียนคนนั้นไดรับประสบการณใหม ไดทดลองแสดงพฤติกรรมใหม ๆ และเกิดความเขาใจในความรูสุก
และพฤติกรรมของผูที่มีลักษณะตางไปจากตน หรืออาจใหผูเรียนอาสาสมัคร หรือเจาะจงเลือกคนใดคนหนึ่งดวยวัตถุประสงคที่
ตองการชวยใหบุคคลนั้นเกิดการเรียนรู เมื่อไดผูแสดงแลว ควรใหเวลาผูแสดงเตรียมการแสดง โดยอาจใหฝกซอมบางตามความจํา
เปน
9.5.4 การเตรียมผูสังเกตการณหรือผูชม
ผูสอนควรเตรียมผูชม และทําความเขาใจกับผูชมวา การแสดงบทบาทสมมตินี้ จัดขึ้นมิใชมุงที่ความ
สนุกเพลิดเพลินเทานั้น แตมุงที่จะใหเกิดการเรียนรูเปนสําคัญ ดังนั้นจึงควรชมดวยความสังเกต ผูสอนควรใหคําแนะนําวาควร
สังเกตอะไร และควรบันทึกขอมูลอยางไร และผูสอนอาจจัดทําแบบสังเกตการณใหผูชมใชในการสังเกตดวยก็ได
9.5.5 การแสดง
กอนการแสดงอาจมีการจัดฉากการแสดงใหดูสมจริง ฉากการแสดงอาจเปนฉากงาย ๆ หรืออาจจะจัดใหดู
สวยงาม แตไมควรจะใชเวลามาก และควรคํานึงถึงความประหยัดดวย เมื่อทุกฝายพรอมแลว ผูสอนใหเริ่มการแสดง และสังเกต
การแสดงอยางใกลชิด ไมควรมีการขัดการแสดงกลางคัน นอกจากกรณีที่มีปญหาเมื่อการแสดงออกนอกทาง ผูสอนอาจจําเปน
ตองใหคําแนะนําบาง เมื่อมีการแสดงดําเนินไปพอสมควรแลว ผูสอนควรตัดบท ยุติการแสดง ไมควรใหการแสดงยืดยาว เยิ่นเยอ
จะทําใหผูชมเกิดความเบื่อหนาย การตัดบทควรทําเมื่อเห็นวาการแสดงไดใหขอมูลแกกลุมเพียงพอที่จะนํามาวิเคราะหและอภิปราย
เพื่อใหเกิดการเรียนรูตรงตามวัตถุประสงค หรือตัดบทเมื่อการแสดงเริ่มยืดเยื้อ หรือเมื่อผูชมพอจะเดาไดวา เรื่องราวจะดําเนินตอไป
อยางไร หรือในกรณีที่ผูแสดงเกิดอารมณสะเทือนใจมากเกินไปจนแสดงตอไปไมได ควรตัดบททันที
9.5.6 การวิเคราะหอภิปรายผลการแสดง
ขั้นนี้เปนขั้นสําคัญมาก เพราะเปนขั้นที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค เทคนิคที่
จําเปนสําหรับการอภิปรายในชวงนี้มีหลายประการ ที่สําคัญคือการสัมภาษณความรูสึกและความคิดของผูแสดงและจดบันทึกไวบน
กระดาน ตอจากนั้นจึงสัมภาษณผูชมหรือผูสังเกตการณถึงขอมูลที่สังเกตได ผูสอนควรจดบันทึกขอมูลเหลานี้บนกระดาน เพื่อชวย
ใหผูเรียนเห็นประเด็นในการอภิปรายและสรุปตอจากนั้น จึงใหทุกฝายรวมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น และสรุปประเด็นการ
เรียนรู สิ่งสําคัญมากที่ผูสอนพึงคํานึงในการอภิปรายก็คือ การใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติก็เพื่อวัตถุประสงคท่ีจะใชบทบาทเปน
เครื่องมือในการดึงความรูสึกนึกคิด การรับรู เจตคติ หรืออคติตาง ๆ ที่ซอนอยูในสวนลึกของผูแสดงออกมาเพื่อเปนขอมูลในการ
เรียนรู ดังนั้นการอภิปรายจึงตองมุงเนนและอภิปรายในเรื่องของพฤติกรรมนั้นออกมา การซักถามจึงควรมุงประเด็นไปที่วาผูแสดง
ไดแสดงพฤติกรรมอะไรบาง ทําไมจึงแสดงพฤติกรรมเชนนั้น และพฤติกรรมนั้นกอใหเกิดผลอะไรตามมา การอภิปรายไมควรมุง
ประเด็นไปที่การแสดงของผูสวมบทบาทวา แสดงไดดี-ไมดี เพียงใด เพราะนอกจากจะเปนการอภิปรายที่ผิดวัตถุประสงคแลว ยัง
อาจทําใหผูแสดงเสียความรูสึกได
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ในกรณีที่การอภิปรายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผูเรียนเสนอแนะแนวคิดแนะแนวคิดและแนว
ทางอื่น ๆ เพิ่มเติมแตกตางไปจากที่ผูสวมบทบาทแสดง ผูสอนอาจใหมีการแสดงและการอภิปรายเพิ่มเติม และสรุปบทเรียนอีกครั้ง
หนึ่ง
9.6 ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชบทบาทสมมติ
9.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจความรูสึกและพฤติกรรมของผูอื่น ไดเรียนรูการเอาใจเขามาใสใจ
เราเกิดการเรียนรูที่ลึกซึ้ง
2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมของตน
3) เปนวิธีสอนที่ชวยพัฒนาทักษะในการเผชิญสถานการณ ตัดสินใจและแกปญหา
4) เปนวิธีสอนที่ชวยใหการเรียนการสอนมีความใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง
5) เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมาก ผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน และการเรียน
รูมีความหมายสําหรับผูเรียน เพราะขอมูลมาจากผูเรียนโดยตรง
9.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามากพอสมควร
2) เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยการเตรียมการและการจัดการอยางรัดกุมหากจัดการไมดีพอ อาจเกิดความยุงยาก
สับสนขึ้นได
3) เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยความไวในการรับรู (sensitivity) ของผูสอนหากผูสอนขาดคุณสมบัตินี้ ไมรับรูปญหา
ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนบางคน และไมไดแกปญหาแตตน อาจเกิดเปนปญหาตอเนื่องไปได
4) เปนการสอนที่ตองอาศัยความสามารถของครูในการแกปญหา เนื่องจากการแสดงของผูเรียนอาจไมเปนไป
ตามความคาดหมายของผูสอน ผูสอนจะตองสามารถแกปญหาหรือปรับสถานการณและประเด็นใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได
...........................................................................
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10. วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง (Case)
“.....การสอนโดยใชกรณีตัวอยางนี้ มิไดมุงที่คําตอบใดคําตอบหนึ่ง .....แตตองการใหผูเรียนเห็นคําตอบและเหตุผลที่
หลากหลาย อันจะชวยใหการตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น....”
10.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดย
ใหผูเรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเปนจริง และตอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แลวนําคําตอบและเหตุผลที่มาของคํา
ตอบนั้นมาใชเปนขอมูลในการอภิปราย เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
10.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนฝกฝนการเผชิญและแกปญหาโดยไมตองรอใหเกิดปญหาจริง
เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนคิดวิเคราะหและเรียนรูความคิดของผูอื่น ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น
10.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
10.3.1 มีกรณีเรื่องที่คลายกับเหตุการณจริง
10.3.2 มีประเด็นคําถามใหคิดพิจารณาหาคําตอบ
10.3.3 มีคําตอบที่หลากหลาย คําตอบไมมีถูกผิดอยางชัดเจนหรือแนนอน
10.3.4 มีการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพการณ ปญหา มุมมอง วิธีแกปญหาของผูเรียนและสรุปผลการเรียนรูที่ไดรับ
10.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
10.4.1 ผูสอน / ผูเรียนนําเสนอกรณีตัวอยาง
10.4.2 ผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง
10.4.3 ผูเรียนอภิปรายประเด็นคําถามเพื่อหาคําตอบ
10.4.4 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายคําตอบ
10.4.5 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปญหาวิธีแกปญหาของผูเรียน และสรุปการเรียนรูที่ไดรับ
10.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยางใหมีประสิทธิภาพ
10.5.1 การเตรียมการ
กอนการสอน ผูสอนจําเปนตองเตรียมกรณีตัวอยางใหพรอม กรณีตัวอยางที่เหมาะสมจะตองมีสาระ ซึ่ง
จะชวยทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค มีลักษณะใกลเคียงกับความเปนจริง กรณีท่ีนํามาใชสวนใหญมักเปนเรื่องที่มี
สถานการณปญหาขัดแยง ผูสอนอาจใชวิธีการตั้งประเด็นคําถามที่ทาทายใหผูเรียนคิดก็ได ผูสอนอาจนําเรื่องจริงมาเขียนเปนกรณี
ตัวอยาง หรืออาจใชเรื่องจากหนังสือพิมพ ขาวและเหตุการณ รวมทั้งจากสื่อตาง ๆ เชน ภาพยนตร โทรทัศน วีดิทัศน เปนตน
เมื่อไดกรณีที่ตองการแลว ผูสอนจะตองเตรียมประเด็นคําถามสําหรับการอภิปรายเพื่อนําไปสูการเรียนรูที่ตองการ
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10.5.2 การนําเสนอกรณีตัวอยาง
ผูสอนอาจเปนผูนําเสนอกรณีตัวอยาง หรืออาจใชเรื่องจริงจากผูเรียนเปนกรณีตัวอยางก็ได (แตครูตองมี
ความชํานาญในการวิเคราะหกรณีตัวอยางนั้น และตั้งประเด็นคําถามไดเร็ว) วิธีการนําเสนอทําไดหลายวิธี เชน การพิมพเปนขอมูล
มาให ผูเรียนอาน การเลากรณีตัวอยางใหฟง หรือนําเสนอโดยใชสื่อ เชน สไลด วีดิทัศน ภาพยนตร หรืออาจใหผูเรียนแสดงเปน
ละครหรือบทบาทสมมติก็ได
10.5.3 การศึกษากรณีตัวอยางและการอภิปราย
ผูสอนควรแบงผูเรียนเปนกลุมยอยและใหเวลาอยางเพียงพอในการศึกษากรณีตัวอยางและคิดหาคําตอบ
ไมควรใหผูเรียนตอบประเด็นคําถามทันที ผูเรียนแตละคนควรมีคําตอบของตนเตรียมไวกอน แลวจึงรวมกันอภิปรายเปนกลุมและ
นําเสนอผลการอภิปรายระหวางกลุม เปนการแลกเปลี่ยนกัน ผูสอนพึงตระหนักวาการสอนโดยใชกรณีตัวอยางนี้ มิไดมุงที่คําตอบ
ใดคําตอบหนึ่ง คําถามสําหรับการอภิปรายนี้ ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิดอยางชัดเจนแนนอน แตตองการใหผูเรียนเห็นคําตอบและเหตุ
ผลที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีความคิดที่กวางขึ้น มองปญหาในแงมุมที่หลากหลายขึ้น อันจะชวยใหการตัดสินใจมีความ
รอบคอบขึ้น ดวยเหตุนี้การอภิปรายควรมุงความสนใจไปที่เหตุผลหรือที่มาของความคิดที่ผูเรียนใชในการแกปญหาเปนสําคัญ
10.6 ขอดีและขอจํากัด
10.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการ
คิดแกปญหา ชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้น
2) เปนวิธีสินที่ชวยใหผูเรียนไดเผชิญปญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง และไดฝกแกปญหาโดยไม
ตองเสี่ยงกับผลที่จะเกิดขึ้น ชวยใหเกิดความพรอมที่จะแกปญหาเมื่อเผชิญปญหานั้นในสถานการณจริง
3) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนสูง สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน และสง
เสริมการเรียนรูจากกันและกัน
4) เปนวิธีสอนที่ใหผลดีมากสําหรับกลุมผูเรียนที่มีความรู และประสบการณหลากหลายสาขา
10.6.2 ขอจํากัด
1) หากกลุมผูเรียนมีความรูและประสบการณไมแตกตางกัน การเรียนรูอาจไมกวางเทาที่ควร เพราะผู
เรียนมักมีมุมมองคลายกัน
2) แมปญหาและสถานการณจะใกลเคียงกับความเปนจริง แตก็ไมไดเกิดขึ้นจริง ๆ กับผูเรียน ความคิด
ในการแกปญหาจึงมักเปนไปตามเหตุผลที่ถูกที่ควรซึ่งอาจไมตรงกับการปฏิบัติจริงได
............................................................

ฝายวิชาการ : งานพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา

หนาที่ 28/44

11. วิธีสอนโดยใชเกม (Game)
“.....จุดเนนของเกมอยูที่การเรียนรูยุทธวิธีตาง ๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไปใหถึงเปาหมาย ผูสอนจําเปนตองเขาใจ
จุดเนนของการใชเกมในการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค....”
11.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชเกม คือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการใหผู
เรียนเลนเกมตามกติกา และนําเนื้อหาและขอมูลของเกม พฤติกรรมการเลน วิธีการเลน และผลการเลนเกมของผูเรียนมาใชในการ
อภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู
11.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชเกม เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องตาง ๆ อยางสนุกสนานและทาทายความสามารถ โดยผูเรียน
เปนผูเลนเอง ทําใหไดรับประสบการณตรง เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมสูง
11.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
11.3.1 มีเกม และกติกาการเลน
11.3.2 มีการเลนเกมตามกติกา
11.3.3 มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลการเลน วิธีการเลน และพฤติกรรมการเลนของผูเลนหลังการเลน
11.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
11.4.1 ผูสอนนําเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเลน และกติกาการเลน
11.4.2 ผูเรียนเลนเกมตามกติกา
11.4.3 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเลนและวิธีการหรือพฤติกรรมการเลนของผูเรียน
11.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตาง ๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชเกมใหมีประสิทธิภาพ
11.5.1 การเลือกและนําเสนอเกม
เกมที่นํามาใชในการสอนสวนใหญจะเปนเกมที่เรียกวา “เกมการศึกษา” คือเปนเกมที่มีวัตถุประสงค มุงใหผู
เลนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค มิใชเลนเพียงเพื่อความสนุกสนานเทานั้น อยางไรก็ตาม ผูสอนอาจมีการนําเกมที่เลนกันเพื่อ
ความบันเทิงเปนสําคัญ มาใชในการสอน โดยนํามาเพิ่มขั้นตอนสําคัญคือการวิเคราะหอภิปรายเพื่อการเรียนรูได เกมที่ไดรับการ
ออกแบบใหเปนเกมการศึกษาโดยตรงมีอยูดวยกัน 3 ประเภทคือ 1) เกมแบบไมมีการแขงขัน เชน เกมการสื่อสาร เกมการตอบคํา
ถาม เปนตน 2) เกมแบบแขงขัน มีผูแพ ผูชนะ เกมสวนใหญจะเปนเกมแบบนี้ เพราะการแขงขันชวยใหการเลนเพิ่มความสนุก
สนานมากขึ้น และ 3) เกมจําลองสถานการณ (simulation game) เปนเกมที่จําลองความเปนจริง สถานการณจริงซึ่งผูเลนจะตองตัดสิน
ใจจากขอมูลที่มี และไดรับผลของการตัดสินใจ เหมือนกับที่ควรจะไดรับในความเปนจริง เกมแบบนี้มีอยู 2 ลักษณะคือ ลักษณะ
แรกเปนการจําลองความเปนจริง ลงมาเลนในกระดานหรือบอรด เรียกวาบอรดเกม (board game) เชน เกมเศรษฐี เกมมลภาวะ
เปนพิษ (pollution) เกมแกปญหาความขัดแยง (conflict resolution) เปนตน อีกลักษณะหนึ่งเปนเกมจําลองสถานการณ (simulation
game) ที่จําลองสถานการณและบทบาทขึ้นใหเหมือนความเปนจริง และผูเลนจะตองลงไปเลนจริง ๆ โดยสวมบทบาทเปนคนใดคน
หนึ่งในสถานการณนั้น เกมแบบนี้อาจใชเวลาเลนเพียง 2-3 ชั่วโมง หรือใชเวลาเปนวันหรือหลาย ๆ วันติดตอกัน หรือแมกระทั่ง
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เลนกันตลอดภาคเรียน เปนการเรียนรูทั้งรายวิชาเลยก็มี ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีชั้นสูง คอมพิวเตอรเกม (computer game) ซึ่ง
เปนเกมจําลองสถานการณที่ผูเลนสามารถควบคุมการเลนผานทางจอคอมพิวเตอรได ปจจุบันเกมแบบนี้ไดรับความนิยมสูงมาก
การเลือกเกมเพื่อนํามาใชสอนทําไดหลายวิธี ผูสอนอาจเปนผูสรางเกมขึ้นใหเหมาะกับวัตถุประสงคของการ
สอนของตนก็ได หรืออาจนําเกมที่มีผูสรางขึ้นแลวมาปรับดัดแปลงใหเหมาะกับวัตถุประสงคตรงกับความตองการของตน แลวนํา
ไปใชสอนเลยก็ได หากผูสอนตองการสรางเกมขึ้นใชเอง ผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีสรางและจะตองทดลอง
ใชเกมที่สรางหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งแนใจวาสามารถใชไดผลดีตามวัตถุประสงค หากเปนการดัดแปลง ผูสอนจําเปนตองศึกษา
เกมนั้นใหเขาใจ แลวจึงดัดแปลงและทดลองใชกอนเชนกัน สําหรับการนําเกมการศึกษามาใชเลยนั้น ผูสอนจําเปนตองศึกษาเกม
นั้นใหเขาใจ และลองเลนเกมนั้นกอน เพื่อจะไดเห็นประเด็นและขอขัดของตาง ๆ อันจะชวยใหผูสอนมีการเตรียมการปองกันหรือ
แกไขไวลวงหนา ชวยใหการเลนจริงของผูเรียนเปนไปอยางราบรื่น สวนคอมพิวเตอรเกมนั้น ผูสอนจําเปนตองมีทั้งซอฟตแวร
(software) และฮารดแวร (hardware) คือตัวเกมและเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับผูเรียน จึงจะสามารถเลนได
ในกรณีที่ผูสอนตองการเลือกเกมที่มีผูจัดทําและเผยแพรแลว (published game) มาใช ผูสอนจําเปนตองแสวงหา
แหลงขอมูลวา มีใครทําอะไรไวบางแลว ซึ่งในปจจุบันเกมประเภทนี้มีเผยแพรและวางจําหนายในทองตลาดจํานวนมากซึ่งสวน
ใหญแลว เปนผลงานที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ สิ่งสําคัญซึ่งผูสอนพึงตระหนักในการเลือกใชเกมจําลองสถานการณก็คือ เกม
จําลองสถานการณที่จัดทําขึ้นในตางประเทศ เขายอมจําลองความเปนจริงของสถานการณในประเทศของเรา ซึ่งจะมีความแตกตาง
ไปจากสถานการณในประเทศไทย ดังนั้นผูสอนจึงควรชี้แจงใหผูเรียนเขาใจหรือไมก็จําเปนตองดัดแปลง หรือตัดทอนสวนที่แตก
ตางออกไป หากสามารถทําได
11.5.2 การชี้แจงวิธีการเลน และกติกาการเลน
เนื่องจากเกมแตละเกมมีวิธีการเลนและกติกาการเลนที่มีความยุงยากซับซอนมากนอยแตกตางกัน ในกรณีที่เกม
นั้นเปนเกมงาย ๆ มีวิธีเลนและกติกาไมซับซอน การชี้แจงก็ยอมทําไดงาย แตถาเกมนั้นมีความซับซอนมาก การชี้แจงก็จะทําไดยาก
ขึ้น ผูสอนควรจัดลําดับขั้นตอนและใหรายละเอียดที่ชัดเจนโดยอาจตองใชสื่อเขาชวยและอาจใหผูเรียนซอมเลนกอนการเลนจริง
กติกาการเลน เปนสิ่งที่สําคัญมากในการเลนเกม เพราะกติกานี้จะตั้งขึ้นเพื่อควบคุมใหการเลนเปนไปตามวัตถุ
ประสงค ผูสอนควรศึกษากติกาการเลนและวิเคราะห (หากเกมไมไดใหรายละเอียดไว) กติกาวา กติกาแตละขอมีขึ้นดวยวัตถุ
ประสงคอะไร และควรดูแลใหผูเลนปฏิบัติตามกติกาของการเลนอยางเครงครัด
11.5.3 การเลนเกม
กอนการเลน ผูสอนควรจัดสถานที่ของการเลนใหอยูในสภาพที่เอื้อตอการเลน ไมเชนนั้น อาจจะทําใหการเลน
เปนไปอยางติดขัด และเสียเวลา เสียอารมณของผูเลนดวย การเลนควรเปนไปตามลําดับขั้นตอน และในบางกรณีตองควบคุมเวลา
ในการเลนดวย ในขณะที่ผูเรียนกําลังเลนเกม ผูสอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเลนของผูเรียนอยางใกลชิด และควรบันทึกขอ
มูลที่จะเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนไว เพื่อนําไปใชในการอภิปรายหลังการเลน หากเปนไปไดผูสอนควรมอบหมายผู
เรียนบางคนใหทําหนาที่สังเกตการณการเลน และควบคุมกติกาการเลนดวย
11.5.4 การอภิปรายหลังการเลน
ขั้นตอนนี้เปนขั้นที่สําคัญมาก หากขาดขั้นตอนนี้ การเลนเกมก็คงไมใชวิธีสอน เปนเพียงการเลนเกมธรรมดา
ๆ จุดเนนของเกมอยูที่การเรียนรูยุทธวิธีตาง ๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไปใหถึงเปาหมาย ผูสอนจําเปนตองเขาใจวา จุดเนน
ของการใชเกมในการสอนนั้น ก็เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค การใชเกมในการสอนโดยทั่ว ๆ ไป มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1) ฝกฝนเทคนิคหรือทักษะตาง ๆ ที่ตองการ (ใชยุทธวิธีการเลนที่สนุก และการแขงขันมาเปนเครื่องมือในการใหผูเรียนฝกฝน
ทักษะตาง ๆ ) 2) เรียนรูเนื้อหาสาระจากเกมนั้น (ในกรณีที่เกมนั้นเปนเกมการศึกษา) และ 3) เรียนรูความเปนจริงของสถานการณ
ตาง ๆ (ในกรณีที่เกมนั้นเปนเกมจําลองสถานการณ) ดังนั้นการอภิปราย จึงควรมุงประเด็นตามวัตถุประสงคของการสอนนั้น ๆ
กลาวคือ ถาการใชเกมนั้นมุงเพียงเปนเครื่องมือฝกทักษะใหผูเรียน การอภิปรายก็ควรมุงไปที่ทักษะนั้น ๆ วาผูเรียนไดพัฒนาทักษะ
นั้นเพียงใด ประสบความสําเร็จตามตองการหรือไม และจะมีวิธีใดที่จะชวยใหประสบความสําเร็จมากขึ้น แตถามุงเนื้อหาสาระจาก
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เกม ก็ควรอภิปรายในประเด็นที่วา ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระอะไรจากเกมบาง รูไดอยางไร ดวยวิธีใด มีความเขาใจในเนื้อหา
สาระนั้นอยางไร ไดความเขาใจนั้นมาจากการเลมเกมตรงสวนใด เปนตน ถามุงการเรียนรูความเปนจริงของสถานการณ ก็ควร
อภิปรายในประเด็นที่วา ผูเรียนไดเรียนรูความจริงอะไรบาง การเรียนรูนั้นไดมาจากไหน และอยางไร ผูเรียนไดตัดสินใจเชนนั้น
และการตัดสินใจใหผลอยางไร ผลนั้นบอกความจริงอะไร ผูเรียนมีขอสรุปอยางไร เพราะอะไรจึงสรุปอยางนั้น เปนตน
11.6 ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชเกม
11.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง ผูเรียนไดรับความสนุกสนาน และเกิดการ
เรียนรูจากการเลน
2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการเห็นประจักษแจงดวยตนเอง ทําใหการเรียนรู
นั้นมีความหมาย และอยูคงทน
3) เปนวิธีสอนที่ผูสอนไมเหนื่อยแรงมากขณะสอนและผูเรียนชอบ
11.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก
2) เปนวิธีสอนที่มีคาใชจาย เนื่องจากเกมบางเกมตองซื้อหามาโดยเฉพาะเกมจําลองสถานการณบาง
เกมมีราคาสูงมาก เนื่องจากการเลนเกมสวนใหญ ผูเรียนทุกคนตองมีวัสดุอุปกรณในการเลนเฉพาะตน
3) เปนวิธีสอนที่ขึ้นกับความสามารถของผูสอน ผูสอนจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
สรางเกม จึงจะสามารถสรางได
4) เปนวิธีสอนที่ตองอาศัยการเตรียมการมาก เกมเพื่อการฝกทักษะแมจะไมยุงยากซับซอนนัก แตผู
สอนจําเปนตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการเลนใหผูเรียนจํานวนมาก เกมการศึกษา และเกมจําลองสถานการณ ผูสอนจําเปนตอง
ศึกษาและทดลองใชจนเขาใจ ซึ่งตองอาศัยเวลามาก โดยเฉพาะเกมที่มีความซับซอนมาก และผูเลนจํานวนมากยิ่งตองใชเวลามาก
ขึ้นอีก
5) เปนวิธีสอนที่ผูสอนตองมีทักษะในการนําการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถชวยใหผู
เรียนประมวลและสรุปการเรียนรูไดตามวัตถุประสงค
.........................................................
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12. วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation)
“.....เปนการสอนที่มุงชวยผูเรียนใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความเปนจริงที่สถานการณนั้นจําลองขึ้นมา ดังนั้นการอภิปราย
จึงควรมุงประเด็นไปที่การเรียนรูความเปนจริงวา ในความเปนจริง สถานการณในเรื่องนั้นๆ เปนอยางไร และอะไรเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอสถานการณนั้นๆ ซึ่งผูเรียนควรจะไดเรียนรูจากการเลนของตนในสถานการณนั้น.....”
12.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลองคือกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด
โดยใหผูเรียนลงไปเลนในสถานการณที่มีบทบาท ขอมูล และกติกาการเลน ที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตางๆ
ที่อยูในสถานการณนั้น โดยใชขอมูลที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริง ในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ซึ่งการตัดสินใจ
นั้นจะสงผลถึงผูเลนในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง
12.2 วัตถุประสงค
วิ ธี ส อนโดยใช ส ถานการณ จํ าลอง เป น วิ ธี ก ารที่ มุ งช ว ยให ผู เรี ย นได เรีย นรูส ภาพความเป น จริ ง เกิ ด ความเข าใจใน
สถานการณ หรือเรื่องที่มีตัวแปรจํานวนมากที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน
12.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
12.3.1 มีสถานการณ ขอมูล บทบาทและกติกา ที่สะทอนความเปนจริง
12.3.2 ผูเลนในสถานการณมีปฏิสัมพันธกันหรือมีปฏิสัมพันธกับปจจัยตางๆในสถานการณนั้น
12.3.3 ผูเลนหรือผูสวมบทบาทมีการใชขอมูลที่ใหในการตัดสินใจ
12.3.4 การตัดสินใจสงผลตอผูเลนในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณจริง
12.3.5 มีการอภิป รายเกี่ยวกับสถานการณ ขอมูล และกติกาของสถานการณ วิธีการเลน พฤติกรรมการเลน
และผลการเลน เพื่อการเรียนรู
12.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
12.4.1 ผูสอนเตรียมสถานการณจําลอง
12.4.2 ผูสอนนําเสนอสถานการณจําลอง บทบาท ขอมูล และกติกาการเลน
12.4.3 ผูเรียนเลือกบทบาทที่จะเลน หรือผูสอนกําหนดบทบาทใหผูเรียน
12.4.4 ผูเรียนเลนตามกติกาที่กําหนด
12.4.5 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ ขอมูล และกติกาของสถานการณ วิธีการเลน
พฤติกรรมการเลน และผลการเลน
12.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชสถานการณจําลองใหมีประสิทธิภาพ
12.5.1 การเตรียมการ
ผูสอนเตรียมสถานการณจําลองที่จะใชสอนโดยอาจสรางขึ้นเอง เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโดยตรง ซึ่ง
ถาจะสรางขึ้นเอง ผูสรางจะตองมีความรูความเขาใจในการสราง รวมทั้งมีประสบการณในสถานการณนั้นในความเปนจริง หรือ
ผูสอนเลือกสถานการณจําลองที่มีผูส รางไวแลว หากตรงกับวัตถุป ระสงคที่ตองการสถานการณจําลองที่วางจําหนายมีจํานวน
ไมนอย ผูสอนสามารถศึกษาไดจากรายการและคําอธิบายซึ่งบอกวัตถุประสงคและลักษณะของสถานการณจําลองไว สถานการณ
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จําลองโดยทั่ ว ไปมี อ ยู 2 ลั ก ษณะ คื อ เป น สถานการณ จําลองแท กั บ สถานการณ จําลองแบบเกม หรือ ที่ เรีย กวา เกมจํ าลอง
สถานการณ สถานการณจําลองแท จะเปนสถานการณการเลนที่ใหผูเรียนไดเลน เพื่อเรียนรูความจริง เชน ผูสอนอาจจําลองสถาน
การณในประวัติศาสตรขึ้นมาใหผูเรียนเลน โดยผูเรียนจะตองใชขอมูลที่เปนจริงของสถานการณนั้นในการตัดสินใจใน เหตุ
การณตางๆ สวนเกมจําลองสถานการณ มีลักษณะเปนเกมการเลน แตเกมการเลนนี้มีลักษณะที่สะทอนความเปนจริง ในขณะที่
เกมธรรมดาทั่วๆไป อาจจะไมไดสะทอนความเปนจริงอะไร เกมจําลองสถานการณนี้มีอยู 2 ประเภทคือ เปนเกมจําลอง สถาน
การณแบบไมมีการแขงขัน เชน เกมจําลองสถานการณการเลือกตั้ง เกมจําลองสถานการณการเลือกอาชีพ เปนตนและเกมจําลอง
สถานการณแบบมีการแขงขัน เชน เกมจําลองสถานการณมลภาวะเปนพิษ เกมจําลองสถานการณการคาขาย เปนตน
เมื่อมีสถานการณจําลองแลว ผูสอนจะตองศึกษาและทําความเขาใจในสถานการณจําลองนั้น และควรลงเลนดวย
ตนเอง เพื่อจะไดทราบถึงอุปสรรคขอขัดของตางๆ ในการเลน จะไดเตรียมการปองกันหรือแกไขไวใหพรอม เพื่อชวยใหการเลน
เปนไปอยางสะดวกและราบรื่น ตอจากนั้นจึงจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการเลนไวใหพรอม รวมทั้งการจัดสถานที่ใหเอื้ออํานวยตอ
การเลน
12.5.2 การนําเสนอสถานการณจําลอง บทบาท และกติกา
เนื่องจากสถานการณจําลองสวนใหญจะมีความซับซอนพอสมควรไปถึงระดับมาก การนําเสนอสถานการณ
บทบาท และกติกา จึงจําเปนตองมีการเตรียมการอยางดี ผูสอนควรนําเสนออยางเปนไปตามลําดับขั้นตอน ไมสับสน และควรจัด
ขอมูลทุกอยางไวใหพรอม ในการนําเสนอ ผูสอนควรเริ่มดวยการบอกเหตุผลและวัตถุประสงคกวางๆ แกผูเรียนวา การเลนใน
สถานการณจําลองนี้จะใหอะไรและเหตุใดจึงมาเลนกัน ตอไปจึงใหภาพรวมของสถานการณจําลองทั้งหมด แลวจึงใหรายละเอียด
ที่จําเปน เชน กติกา บทบาท เมื่อทุกคนเขาใจพอสมควรแลว จึงใหเลนได
12.5.3 การเลือกบทบาท
เมื่อผูเรียนเขาใจภาพรวม และกติกาแลว ผูเรียนทุกคนควรไดรับบทบาทในการเลน ซึ่งผูเรียนอาจเปนผูเลือก
เอง หรือในบางกรณี ครูอาจกําหนดบทบาทใหผูเรียนบางคนรับบทบาทบางบทบาท ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ตรงกับ
ความตองการหรือความจําเปนของผูเรียนคนนั้น
12.5.4 การเลนในสถานการณจําลอง
ในขณะที่ผูเรียนกําลังเลนในสถานการณจําลองนั้นผูสอนควรติดตามอยางใกลชิด เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเลน
ของผูเรียน และจดบันทึกขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนไว นอกจากนั้นตองคอยดูแลใหการเลนดําเนินไปอยาง
ไมติดขัด ใหคําปรึกษาตามความจําเปน รวมทั้งชวยแกปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น
12.5.5 การอภิปราย
เนื่องจากการสอนโดยใชสถานการณจําลองเปนการสอนที่มุงชวยผูเรียนใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความเปนจริงที่
สถานการณนั้นจําลองขึ้นมา ดังนั้นการอภิปรายจึงควรมุงประเด็นไปที่การเรียนรูความเปนจริงวา ในความเปนจริงสถานการณใน
เรื่องนั้นๆ เปนอยางไรและอะไรเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอสถานการณนั้นๆ ซึ่งผูเรียนควรไดเรียนรูจากการเลนของตนในสถานการณ
นั้น จึงทําใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง เมื่อไดเรียนรูความเปนจริงแลว การอภิปรายอาจขยายตอไปวา เราควรจะใหสถานการณ
นั้นคงอยู หรือเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได
12.3 ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง
12.3.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเรื่องที่มีความสัมพันธซับซอนไดอยางเขาใจ เกิดความเขาใจ
เนื่องจากไดมีประสบการณที่เห็นประจักษชัดดวยตนเอง
2) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูงมาก ผูเรียนไดเรียนอยางสนุกสนาน การเรียนรูมีความ
หมายตอตัวผูเรียน
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3) เปนวิธีสอนที่ผูเรียนมีโอกาสไดฝกทักษะกระบวนการตางๆจํานวนมาก เชน กระบวนการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น กระบวนการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแกปญหา และกระบวนการคิด เปนตน
12.3.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่ตองใชคาใชจายสูง เพราะตองมีวัสดุอุปกรณ และขอมูลสําหรับผูเลนทุกคน และ
สถานการณจําลองบางเรื่องมีราคาแพง
2) เปนวิธีสอนที่ใชเวลามาก เพราะตองใหเวลาแกผูเลนในการเลนและการอภิปราย
3) เปนวิธีสอนที่ตองใชเวลาในการเตรียมการมาก ผูสอนตองศึกษารายละเอียด และลองเลนดวยตน
เอง และในกรณีที่ตองสรางสถานการณจําลองหรือเกมจําลองสถานการณเอง ยิ่งตองใชเวลาเพิ่มขึ้น
4) เปนวิธีสอนที่ตองพึ่งพาสถานการณจําลอง ถาไมมีสถานการณจําลองที่ตรงกับวัตถุประสงค หรือ
ความตองการ ผูสอนตองสรางขึ้นเอง ถาผูสอนไมมีความรูความเขาใจในการสรางสถานการณเพียงพอ ก็จะไมสามารถสรางได
5) เปนวิธีสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลนและแสดงออกอยางหลากหลาย จึงเปนการยากสําหรับ
ผูสอนในการนําการอภิปรายใหไปสูการเรียนรูตามวัตถุประสงค
........................................................
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13. วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน (Learning Center)
“.....เปนวิธีการสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และทราบผลการเรียนรูของตนทันทีที่เรียนจบ....ชวยให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู”
13.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน คือ กระบวนการในการสอนใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยใหผูสอนใหผูเรียน
ศึกษาหาความรูดวยตนเองจากศูนยการเรียนหรือมุมความรู ซึ่งผูสอนไดจัดเตรียมเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ใชสื่อการสอนหลาย ๆ
อยางประสมกันเอาไวใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตัวเอง ปกติศูนยการเรียนจะมีหลายศูนย แตละศูนยจะมีเนื้อหาสาระเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง ผูเรียนจะหมุนเวียนกันเขาศูนยตาง ๆ จนครบทุกศูนย โดยมีศูนยสํารองไวสําหรับผูเรียนที่เรียนรูไดเร็วและทํากิจกรรมเสร็จ
กอนคนอื่น ๆ ผูสอนทําหนาที่เปนผูจัดเตรียมศูนยการเรียน ใหคําแนะนําชวยอํานวยความสะดวกในการเรียนรูแกผูเรียน และ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
13.2 วัตถุประสงค
วิธีการสอนโดยใชศูนยการเรียน เปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง
13.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
13.3.1 มีชุดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหาสาระ บัตรคําสั่งในการทํากิจกรรม วัสดุ อุปกรณ เครื่อง
มือ และสื่อที่จําเปนสําหรับกิจกรรม รวมทั้งแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู
13.3.2 มีศูนยการเรียน หรือมุมความรู หรือสถานที่สําหรับกลุมผูเรียนในการศึกษาและทํากิจกรรมตาง ๆ ตาม
ที่ระบุไวในบัตรคําสั่ง
13.3.3 ผูเรียนศึกษาและทํากิจกรรมตามศูนยตาง ๆ รวมกันเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล จนครบทุกศูนยหรือครบ
ทุกเนื้อหา
13.3.4 ผูเรียนมีผลการเรียนรูที่เกิดจาการทํากิจกรรมตาง ๆ ในศูนย
13.4 ขั้นตอนสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
13.4.1 ผูสอนจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนและจัดศูนยการเรียน
13.4.2 ผูสอนใหคําชี้แจงและคําแนะนําแกผูเรียนในการเรียนรูโดยใชศูนยการเรียน
13.4.3 ผูเรียนทําแบบสอบกอนเรียน
13.4.4 ผูเรียนศึกษาและทํากิจกรรมตาง ๆ รวมเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล จนครบทุกศูนยหรือครบทุกเนื้อหา
13.4.5 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
13.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน
13.5.1 เตรียมการ
ในการสอนดวยวิธีนี้ ผูสอนจําเปนตองมีการจัดเตรียมชุดการเรียนการสอนใหพรอม โดยผูสอนจะนําเนื้อหา
สาระและประสบการณ ที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูมาจัดแบงออกเปนหนวยหรือเรื่องสําหรับศูนยแตละศูนย และกําหนดจุด
มุงหมายเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง ชุดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มักประกอบดวย
จุดมุงหมาย แบบสอบกอนเรียนและหลังเรียนเนื้อหาสาระ บัตรคําสั่งใหปฏิบัติกิจกรรมตางๆ พรอมทั้งแบบฝกหัด แบบสอบ
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หลังเรียนเอกสารและวัสดุตางๆ ที่จําเปน เชน คูมือ คําชี้แจง บัตรคําถาม บัตรเฉลยคําตอบ เปนตน นอกจากนั้นอาจมีสื่อการเรียน
เชน แผนที่ ภาพ รวมทั้งเครื่องมือ หรืออุปกรณที่จําเปนตองใชในการทํากิจกรรม เชน เครื่องเลนเทป มวนเทป วิดโี อเทป สไลด
ภาพยนตร เปนตน
การสรางชุดการเรียนการสอนสําหรับศูนยการเรียนนั้น ครูสามารถจัดทําขึ้นโดยใชหลักการเชนเดียวกับการทํา
แผนการสอนตามปกติ แตแทนที่ครูจะเปนผูดําเนินกิจกรรมการสอน ครูจะตองจัดเนื้อหาสาระและคิดกิจกรรมที่ผูเรียนสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเอง โดยครูใหคําแนะนําและชี้แจงไวในบัตรคําสั่ง รวมทั้งจัดเตรียมสื่อตางๆ ที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูได
ตลอดจนจัดทําแบบสอบกอนเรียนและหลังเรียนสําหรับการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนดวย โดยทั่วไปชุดการเรียนการสอนมี
3 ชนิด คือ (1) ชุดการเรียนการสอนรายบุคคล เปนชุดการเรียนการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนอาจนําไป
เรียนที่บานก็ได เมื่อเรียนจบและสามารถทําแบบสอบไดในระดับที่กําหนดแลว ผูเรียนจะสามารถเรียนชุดการเรียนการสอนตอไป
ได (2) ชุ ด การเรีย นการสอนสํ าหรับ กิ จ กรรมกลุ ม เป น ชุ ด การเรีย นการสอนที่ ผู เรีย นหลายคน (กลุ ม ยอ ยประมาณ 4-8 คน)
สามารถเรียนรูรวมกันได โดยครูจะจัดสื่อและวัสดุตางๆ เตรียมไวอยางพอเพียงสําหรับกลุม (3) ชุดการเรียนการสอนประกอบการ
บรรยาย เปนชุดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมและสื่อที่ครูสามารถใชประกอบการบรรยาย เปนการชวยใหครูพูดนอยลง และผู
เรียนมีโอกาสทํากิจกรรมมากขึ้น
นอกจากการจัดทําชุดการเรียนการสอนแลว กอนสอนผูสอนจะตองจัดสถานที่สําหรับผูเรียนไวใหพรอม โดย
ทั่วไป วิธีที่สะดวกสําหรับครูก็คือ จัดโตะและเกาอี้เปนกลุมยอย และจัดวางชุดการเรียนการสอนพรอมทั้งวัสดุและสื่อตางๆ ไวให
พรอม ปกติศูนยการเรียนจะมีหลายศูนย โดยแตละศูนยจะมีเนื้อหาสาระเบ็ดเสร็จในตัวเอง และจะมีศูนยสํารองไว 1 ศูนย เพื่อใหผู
เรียนที่สามารถเรียนรูไดเร็วกวาเพื่อนๆ มาทํากิจกรรมเสริมในระหวางรอเพื่อนที่ยังทําไมเสร็จ การจัดศูนยแตละศูนยควรจัดใหหาง
กันพอสมควร เพื่อจะไดไมรบกวนกัน และควรจะจัดชองทางเดินระหวางศูนยใหสามารถเดินไดสะดวก เพื่อเวลาสับเปลี่ยนกลุม
จะไดไมยุงยากสับสน
13.5.2 การดําเนินการเรียนการสอน
เริ่มตนครูจําเปนตองชี้แจงและใหคําแนะนําแกผูเรียนในการเรียนโดยเฉพาะผูเรียนที่ยังไมเคยไดเรียนรูโดยใช
ศูนยการเรียนมากอน หลังจากที่แนใจวาผูเรียนเขาใจและพรอมแลว จึงใหลงมือทํากิจกรรมตางๆ ตามที่ปรากฏอยูในบัตรคําสั่งโดย
หมุนเวียนกัน เขาศูน ยการเรียนที่มีอยูจนครบทุ กศูนย และทําแบบสอบประเมินผลการเรียนรูของตน ครูทําหน าที่ดูแล ใหคํา
แนะนําและความชวยเหลือแกผูเรียนในการทํากิจกรรมตางๆ และประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
13.5.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
สวนใหญจะเปนการประเมินผลแบบอิงเกณฑ และมักใชวิธีการตางๆที่หลากหลาย เชน การใชแบบสอบกอน
เรียนและหลั งเรียน การตรวจสอบจากผลงานที่ ผูเรียนทํ า การดูพั ฒ นาการหรือความกาวหน าในการเรียนรูและการให ผูเรียน
ประเมินตนเอง หรือใหเพื่อนๆ รวมกันประเมินดวย เปนตน
13.6 ขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชศูนยการเรียน
13.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
2) เปนวิธีที่ชวยใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู
3) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนทราบผลการเรียนรูทันทีที่เรียนจบ
4) เปนวิธีที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเปนรายบุคคลและเปนกลุมยอยได
13.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่ผูสอนตองใชเวลาในการเตรียมการมาก กลาวคือ ตองจัดเตรียมชุดการเรียนการสอน
จัดวัสดุอุปกรณและสถานที่ใหพรอมกอนสอน
2) เปนวิธีสอนที่ตองใชสื่อ และวัสดุตางๆ จํานวนมาก ใชงบประมาณมาก
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14. วิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)
“.....เปนบทเรียนที่ผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดดวยตนเองตามความสามารถ .....และสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูได
ทันทีดวยตนเอง.....”
14.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด โดยการใหผูเรียนศึกษาจากบทเรียนสําเร็จรูปดวยตนเอง (ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากบทเรียนปกติ กลาวคือ เปน
บทเรียนที่นําเนื้อหาสาระที่จะใหผูเรียนรูมาแตกเปนหนวยยอย (small steps) เพื่อใหงายแกผูเรียนในการเรียนรู และนําเสนอแกผู
เรียนในลักษณะที่ใหผูเรียนสามารถตอบสนองตอสิ่งที่เรียน และตรวจสอบการเรียนของตนเองไดทันที (immediate feedback) วา
ผิดหรือถูก ผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรูมากนอยตามความสามารถและสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูไดดวยตนเอง เพราะ
บทเรียนจะมีแบบสอบทั้งแบบทดสอบกอนการเรียน (pre-test) และแบบสอบหลังการเรียน (post-test) ไวใหพรอม)
14.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรมเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนรายบุคคลไดเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ
ความตองการและความสนใจของตน
14.3 องคประกอบสําคัญ (ที่ขาดไมได) ของวิธีสอน
14.3.1 มีบทเรียนแบบโปรแกรมในเรื่องที่ตรงกับความตองการและความสนใจของผูเรียน
14.3.2 มีผลการเรียนรูของผูเรียนที่เกิดจากบทเรียนแบบโปรแกรม
14.4 ขั้นตอนที่สําคัญ (ที่ขาดไมได) ของการสอน
14.4.1 ผูสอนศึกษาปญหา ความตองการและความสนใจของผูเรียน
14.4.2 ผูสอนเลือก แสวงหา หรือสรางบทเรียนแบบโปรแกรมในเรื่องที่ตรงกับปญหาความตองการหรือความ
สนใจของผูเรียน
14.4.3 ผูสอนแนะนําการใชบทเรียนแบบโปรแกรมใหผูเรียนเขาใจ
14.4.4 ผูสอนใหผูเรียนศึกษาบทเรียนแบบโปรแกรมดวยตนเอง
14.4.5 ผูเรียนทดสอบการเรียนรูของตนเองดวยตนเอง หรือมารับการทดสอบจากผูสอน
14.5 เทคนิคและขอเสนอแนะตางๆ ในการใชวิธีสอนโดยการใชบทเรียนแบบโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพ
14.5.1 การเตรียมการ
ผูสอนจําเปนตองศึกษาปญหาความตองการและความสนใจของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อจะไดทราบวาควรให
บทเรียนเรื่องอะไร แกใคร โดยทั่วไปการใชบทเรียนแบบโปรแกรมมี 2 ลักษณะ คือใชสอนเนื้อหาสาระใดสาระหนึ่ง โดยใหผู
เรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ อีกลักษณะหนึ่งคือการใหสอนซอมเสริมการเรียนตามปกติ โดยผูเรียนที่อาจเรียนรู
ไมทันเพื่อน หรือสอบไมผาน ผูสอนอาจใหบทเรียนแบบโปรแกรมแกผูเรียน เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง
การสอนดวยวิธีนี้ ผูสอนจําเปนตองมีบทเรียนสําเร็จรูป ซึ่งมีลักษณะที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตน
เอง ซึ่งเรียกวา บทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนนี้จะเสนอเนื้อหาไปทีละนอย ในรูปของ “กรอบ” หรือ “เฟรม” (frame) หลัง
จากนําเสนอเนื้อหา/มโนทัศนไปแลว จะมีคําถามทดสอบการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถตรวจคําตอบของตนไดจากคํา
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เฉลยที่ใหไว บทเรียนแบบโปรแกรมโดยทั่วไปมี 3 ลักษณะคือ (1) บทเรียนแบบเสนตรง หรือที่เรียกวา “linear program” บท
เรียนแบบนี้มีการนําเสนอกรอบเนื้อหาไปตามลําดับ ผูเรียนจําเปนตองศึกษาเนื้อหาและตอบคําถามไปตามลําดับที่ใหไว (2) บท
เรียนแบบสาขา หรือที่เรียกวา “branching program” บทเรียนแบบนี้ตางจากแบบเสนตรง ตรงที่การตอบสนองของผูเรียนจะมีผล
ตอลําดับการศึกษาบทเรียนของผูเรียน ผูเรียนเลือกคําตอบ ก ข หรือ ค จะตองพลิกไปศึกษาขอคําตอบที่ตางกัน เชน คําตอบ ก.
เปนคําตอบที่ผิด คําเฉลยจะใหเหตุผลและชี้แจงวาเหตุใดจึงผิดและใหกลับไปเลือกคําตอบใหม เมื่อเลือกคําตอบ ข. เปนคําตอบ
ใหม ก็ตองเปดไปอานเฉลยและเหตุผล หลังจากตอบถูกแลว จึงจะเรียนกรอบตอไปไดดังนั้นลําดับในการศึกษาบทเรียนของผูเรียน
แตละคนจึงอาจไมเหมือนกัน (3) บทเรียนแบบไมแยกกรอบ บทเรียนนี้เหมือนกับบทเรียนแบบเสนตรง เพียงแตไมเสนอเนื้อหา
ในรูปของกรอบ แตจะเสนอสาระตอเนื่องกันเปนความเรียงตอกันไปเรื่อยๆ
บทเรียนแบบโปรแกรมที่ใชสอนอาจเปนบทเรียนที่มีผูไดจัดทําไวแลวซึ่งปกติมักเปนเรื่องที่เปนปญหาในการ
เรียนรูของเด็กจํานวนมาก บทเรียนในกรณีนี้มักเปนบทเรียนที่นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย หรือนักวิชาการ ไดจัดทําเปนวิทยา
นิพนธหรือผลงานวิชาการเผยแพรออกไป อยางไรก็ตามผลงานในลักษณะนี้ยังมีไมมากนัก และเรื่องที่มีอยูอาจไมตรงกับความ
ตองการของครูผูสอนซึ่งมีจํานวนมากดังนั้นการสรางบทเรียนแบบโปรแกรมขึ้นใชเอง จึงเปนเรื่องที่ครูผูสอนควรจะดําเนินการเพื่อ
จะไดตอบสนองตอความตองการเฉพาะเรื่องของตน
ในการสรางบทเรียนแบบโปรแกรม ผูสรางจะตองวิเคราะหเนื้อหาที่จะสอนและนําเนื้อหาสาระมาแตกยอยและ
เรียงลําดับใหเหมาะสม เพื่อใหงายตอการเรียนรู หลังจากนั้นจึงนําเสนอเนื้อหาสาระนั้นทีละนอยไปตามลําดับ และมีขอคําถามที่
ทาทายความคิดของผูเรียนและมีคําตอบเฉลยใหไวดวย หลังจากนั้นควรมีการทดลองนําบทเรียนไปใชกับกลุมยอย แลวปรับปรุง
จากนั้นจึงนําไปใชกับกลุมใหญ เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
14.5.2 การดําเนินการ
ผูสอนใหผูเรียนทําแบบสอบกอนเรียน และชี้แจงวิธีการเรียนจากบทเรียนแบบโปแกรม ใหผูเรียนซักถามจน
เปนที่เขาใจ แลวจึงใหผูเรียนศึกษาบทเรียนโดยผูเรียนแตละคนใชเวลามากนอยแตกตางกันไปได
14.5.3 การประเมินผล
หลังจากที่ผูเรียนศึกษาบทเรียนจนจบแลว ผูสอนจึงใหทําแบบสอบหลังเรียน และตรวจใหคะแนน
14.6 ขอดี และขอจํากัดของวิธีสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรม
14.6.1 ขอดี
1) เปนวิธีสอนที่สงเสริมใหผูเรียนศึกษาดวยตนเอง
2) เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนเปนรายบุคคลสามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตน เปนการตอบ
สนองความแตกตางระหวางบุคคล
3) เปนวิธีสอนที่ชวยลดภาระครูและชวยแกปญหาการขาดแคลนครู
14.6.2 ขอจํากัด
1) เปนวิธีสอนที่พึ่งบทเรียนแบบโปรแกรม หากไมมีบทเรียนหรือบทเรียนไมมีคุณภาพดีพอ ก็ยอม
สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน
2) การสรางบทเรียนใหมีคุณภาพที่ดี เปนเรื่องที่ตองใชเวลาและมีความยุงยากในการจัดทํา ผูสรางจํา
เปนตองมีความรู ความเขาใจในการสรางบทเรียน
3) บทเรียนแบบโปรแกรมที่ดียังมีปริมาณนอย บทเรียนแบบโปรแกรมที่มีคุณภาพไมดีพอจะไมนา
สนใจและไมสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและทําใหผูเรียนเบื่อหนายได
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15. วิธีสอนโดยใชโครงงานหรือโครงการ (Project Work)
“เปนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนรูจักตั้งขอสงสัย คนหาขอมูลและขอคนพบทํากิจกรรมอยางอิสระ นําเสนอดวยตนเอง
ใชทักษะกระบวนการศึกษาตางๆ เชน ทักษะการสืบสวน ทักษะการสืบเสาะหาความรู ทักษะการจัดการเกี่ยวกับเวลาและการจัดการ
โครงงาน ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการประสานสัมพันธ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการแกปญหา
เชิงสรางสรรค เปนตน”
15.1 ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิด
วิธีสอนโดยใชโครงงานหรือโครงการถือเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาประสบการณการเรียนรูที่มีความหมายตอ
ชีวิตประจําวัน และสามารถแสดงออกโดยใชศักยภาพที่มีอยูในตนเองไดอยางกวางขวาง ผูเรียนจะไดรับการกระตุนใหเกิดการเรียน
รูดวยการปฏิบัติจริงที่เนนการสื่อสาร และสภาพการณที่แทจริง ดังนั้นการกําหนดงานตามความตองการของผูเรียนจึงเปนเปาหมาย
หลักที่สําคัญที่สุดโดยผูเรียนสามารถเลือกงานที่ตองการจะกระทําตามแรงจูงใจของตนเองเปนหลัก ซึ่งรูปแบบของโครงงานหรือ
โครงการมีลักษณะดังนี้
1. โครงงานแบบกําหนดโครงสราง (Structure Project) โดยครูเปนผูกําหนดหัวขอ กิจกรรม วิธีการ และการนําเสนอใหผู
เรียนเปนผูปฏิบัติ
2. โครงงานแบบไมกําหนดโครงสราง (Unstructure Project) โดยผูเรียนเปนผูกําหนดหัวขอกิจกรรม วิธีการ และการนําเสนอ
ตามความสนใจของผูเรียน
3. โครงงานแบบกึ่งกําหนดโครงสราง (Semi-Structure Project) โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอกิจกรรม วิธีการ
และการนําเสนอ
15.2 วัตถุประสงค
วิธีการสอนนี้มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะการสืบคน (Enquiry-based Skills) ซึ่งทักษะนี้สามารถถายโอนสูการปฏิบัติ
งานอื่นในชีวิตประจําวัน
15.3 กระบวนการจัดการเรียนรู
วิธีการสอนโดยใชโครงงานหรือโครงการมีขั้นตอนการปฏิบัติตามแนวทางของ Ribe & Vidal (1993) (อางถึงในสมศักดิ์
ภูวิภาดาวรรธน, 2544 : 84) ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ขั้น สรางบรรยากาศในชั้น เรีย น (Creating a Good Atmosphere) เป น ขั้น เตรียมความพร อ มให ส มาชิ กในกลุ ม
ทํางานมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางาน เชน การใชกิจกรรมกลุมสัมพันธเขาชวยเพื่อใหผูเรียนคุนเคยและพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานรวมกัน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นกระตุนใหเกิดความสนใจ (Getting the Class Interested) เปนขั้นของการสรางความสนใจใหเกิดขึ้นแกผูเรียน
ในอันที่จะปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ผูเรียนสนใจ ซึ่งอาจใชการระดมสมอง ใชดนตรี สไลด หรือธรรมชาติเพื่อนํา
ความรูสึกของผูเรยนใหเขามามีสวนรวมในการทํางาน
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเลือกหัวขอ (Selecting the Topic) เปนขั้นของการเจรจาและสังเคราะหขอมูลตาง ๆ เพื่อประมวลเปนหัวเรื่อง
ของโครงงาน
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรางโครงรางของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project) เปนขั้นวางแผนและกําหนดขอบเขต
ของโครงงาน วิเคราะหขั้นตอนการทํางานจัดเตรียมอุปกรณ เปนตน
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ขั้นตอนที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติงานตามหัวเรื่อง (Doing Basic Research Around the Topic) เปนขั้นดําเนินการตามโครงรางของ
โครงงานตามหนาที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุม
ขั้นตอนที่ 6 ขั้นรายงานผลการปฏิบัติงานสูชั้นเรียน (Reporting to the Class) เปนขั้นถายโยงความคิดความรูสึกสูชั้นเรียน
อาจเปนการรายงานดวยการพูดหรือการเขียน
ขั้นตอนที่ 7 ขั้นกระบวนการยอนกลับ (Processing Feedback) เปนขั้นของการยอนกลับ โดยการใหขอมูลแกผูเรียนถึงแนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนาตอ
15.4 ผลที่ผูเรียนจะไดรับ
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูเนื้อหาสาระดวยตนเองตามสิ่งที่ตนเองสนใจในเชิงลึก และดวยความรวมมือและชวยเหลือจาก
เพื่อน ๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะการจัดการเกี่ยวกับเวลาและการจัดการ
โครงงาน ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการประสานสัมพันธ ทักษะการคิด ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการแกปญหา
เชิงสรางสรรค เปนตน
...........................................................................
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16. วิธีสอนแบบ MIAP
16.1 ความหมาย
วิธีสอนแบบ MIAP คือ กระบวนการที่ผูสอนไดจัดประสบการณการเรียนรูโดยผานขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอนคือ
1) ขั้นสนใจปญ หา (Motivation) 2) ขั้นศึกษาขอมูล (Information) 3) ขั้นพยายามหรือขั้นของการนํามาใช (Application) และ 4)
ขั้นสําเร็จผล (Progress) เพื่อใหผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว
16.2 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
16.2.1 ขั้นสนใจปญหา (Motivation)
ขั้นตอนนี้เปนจุดเริ่มตนของการเรียนรู เพราะการเรียนรูที่ดีจะเกิดขึ้นได เมื่อผูเรียนมีความพรอมที่จะ
เรียน มีความตั้งใจและสนใจที่จะเรียน ในขั้นตอนนี้ผูเรียนเกิดการจูงใจใหมีความตองการที่จะเรียน เมื่อผูเรียนตองการทําอะไรบาง
อยางที่แปลกใหม หรือผูเรียนไดรับมอบหมายงานซึ่งยังไมเคยทํามากอนไดเลย เขาประสบปญหาและมีความสนใจที่จะแกปญหา
นั้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
- นําเขาสูบทเรียนดวยคําถามที่นาสนใจซึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน
- แสดงชิ้นงานสําเร็จหรือผลงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับบทเรียน แลวถามคําถาม
- กระตุนใหมีการถกปญหาสั้น ๆ กันในระหวางกลุมผูเรียน
- ใชสื่อชวยสอน นําเขาสูบทเรียนดวยภาพ แบบจําลอง ของตัวอยาง หรือสิ่งที่จะชวยดึงดูดความสนใจ
- บรรยายเหตุการณ เลาเรื่อง หรือเลาปญหาจากประสบการณ ซึ่งจะกอใหเกิดความตองการหรือการใช
ความคิดเห็นหรือทักษะที่ผูสอนกําลังแสดง
16.2.2 ขั้นศึกษาขอมูล (Information)
เมื่อผูเรียนประสบปญหา มีความตองการหรือสนใจที่จะแกปญหานั้น แตดวยเหตุที่เปนปญหาแปลก
ใหมซึ่งไมเคยรูหรือทําไดมากอน ยอมจะตองมีการศึกษาขอมูลและทําการเก็บรวบรวมขาวหรือขอความตาง ๆ เพื่อที่จะไดนําไปใช
ในการแกปญหานั้น
16.2.3 ขั้นพยายาม (Application)
ขอมูล ขาว หรือเนื้อหาที่ผูเรียนไดรับหรือศึกษามา อาจไมถูกตอง หรือไมพอเพียงสําหรับการแกปญหา
นั้นก็ได การศึกษาหรือรับขอมูลแตเพียงอยางเดียวนั้น ยอมยังไมเกิดการเรียนรูถาตราบใดที่ผูเรียนยังมิไดพยายามนําเอาขอมูลเหลา
นั้นมาใชในการแกปญหา ดังนั้น ผูเรียนจะตองพยายามทําเลียนแบบ (Cramming) พยายามฝกหัด (Exercise) และใชขอมูลนั้นใน
การแกปญหา (Problem Solving)
ขั้นพยายาม เปนขั้นตอนที่มีบทบาทสําคัญตอขบวนการเรียนรู ซึ่งนับเปนขั้นตอนที่สานตอเนื่องมาจาก
ขั้นสนใจปญหาและขั้นศึกษาขอมูล ขั้นพยายามเปนขั้นตอนที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสใชความรูหรือทักษะที่ไดรับมาจากขั้น
ศึกษาขอมูล มาใชในการแกปญหา ดวยการฝกหัดทํางานจริงหรือทําแบบฝกหัด
ขั้นพยายามเปนขั้นตอนที่คอนขางจะใชเวลามากที่สุดในบทเรียน เพราะจะตองใหเวลาสําหรับผูเรียนใน
การประยุกตความรูมาใชงานดวยการฝกหัด ในระหวางการดําเนินการขั้นพยายามนั้นจะตองใหผูเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบติตอคํา
ถามหรือปญหางานที่ให โดยที่ผูสอนจะทําหนาที่เปนผูควบคุมดูแล สังเกต และบันทึกพฤติกรรมการทํางานของผูเรียน ตลอดจน
คอยแนะนําชวยเหลือผูเรียนเมื่อผูเรียนมีความตองการ
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16.2.4 ขั้นสําเร็จผล (Progress)
การไดพยายามนําขอมูลมาใชแกปญหา ยอมทําใหเกิดผลของการแกปญหา หากขอมูลที่ศึกษามานั้นมี
ความถูกตองและเพียงพอ ก็ยอมจะแกปญหานั้นใหสําเร็จลงได ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นได ถาหากแกปญหาไมสําเร็จ ก็จะ
ตองยอนขั้นตอนของขบวนการเหลานี้อีกครั้ง ขั้นสําเร็จผลถึงเปรียบเหมือนกับเปนขั้นตรวจผลงานของผูเรียนที่ไดจากการฝกหัด
หรือการแกปญหานั่นเอง โดยกิจกรรมการปฏิบัติในขั้นสําเร็จผลจะครอบคลุมกิจกรรมตอไปนี้
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเรียนหลังขั้นพยายามโดยเทียบกับวัตถุประสงคการสอนที่ตั้งไว
- ดําเนินกิจกรรมโดยตรวจสอบผลงานของผูเรียนโดยสวนรวมในชั้นเรียน
- บอกระดับคุณภาพความสําเร็จของผูเรียน
- ถกปญหา ใหเหตุผลสําหรับขอผิดพลาดและมุงหมายแกไขใหมีความสําเร็จผลดียิ่งขึ้น
- ทําการตรวจปรับในระหวางขั้นสําเร็จผลบอย ๆ
ความสัมพันธระหวางการเรียนรู-การสอน
กระบวนการเรียนรู

การจัดการสอน
c

ขั้นสนใจปญหา
(Motivation)

d

ขั้นศึกษาขอมูล
(Information)

ในเนื้อหาสาระบทเรียนดวยวิธีตาง ๆ เชน
บรรยาย สาธิต หรือใหนักศึกษาคนควาดวย
ตัวเองเพิ่มความเขาใจใหนักเรียนดวยการ
ใชการตรวจปรับ ใชอุปกรณชวยสอนและ
วางขั้นตอนในการใหเนื้อหาเปนลําดับ
อยางเหมาะสม จากนอยไปมาก งายไปยาก
และตรงตามวัตถุประสงคตามหลักสูตรที่ตั้งไว

e

สรางแบบคําถาม แบบฝกหัด หรือใหใบงาน
ที่บรรจุปญหาหรือขอคําถามเกี่ยวกับเนื้อหา
ที่ไดสอน หรือบางอยางที่ตองนําความรูที่ได
เรียนมาใช ใหนักศึกษาตอบคําถามในใบงาน
หรือใบทดสอบจนครบ

f

ตอบคําถามทันทีหลังจากใหนักศึกษาปฏิบัติ
บอกผลสําเร็จแกนักศึกษาและใหขอมูลเพิ่มเติม
หากพบวา นักศึกษายังทําแบบฝกหัดไมได

ขั้นการนําขอมูลมาใช
(Application)

ขั้นประเมินผล
(Progress)

นําเขาสูบทเรียนดวยการสรางจุดสนใจ
โดยใชคําถามและอุปกรณชวย
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17. วิธีสอนโดยการใชสื่อ (Media)
17.1 ความหมาย
วิธีสอนโดยการใชสื่อคือ กระบวนการที่ผูสอนไดใชวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้งวิธีการตาง ๆ เปนตัวกลางใน
การสื่อความหมายใด ๆ เพื่อถายทอดความรูไปสูผูเรียนตามวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว
17.2 วัตถุประสงค
วิธีสอนโดยการใชสื่อเปนวิธีการที่มุงชวยใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว ดวยการทําสิ่งที่ซับ
ซอนหรือเปนนามธรรมเขาใจยาก ใหเปนรูปธรรมที่เห็นภาพชัดเจนและเขาใจงาย ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและสามารถเรียนรูได
ในปริมาณที่มากขึ้น
17.3 ขั้นตอนการสอนโดยการใชสื่อ
การใชสื่อการสอนนั้นอาจจะใชเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใชในทุกขั้นตอนก็ได ดังนี้
คือ
17.3.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน
เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่กําลังจะเรียนนั้น สื่อที่ใชในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่แสดงเนื้อ
หากวาง ๆ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการเรียนในครั้งกอน ยังมิใชสื่อที่เนนเนื้อหาเจาะลึกอยางแทจริง อาจเปนสื่อที่เปนแนวปญหา
หรือเพื่อใหผูเรียนคิดและควรเปนสื่อที่งายตอการนําเสนอในระยะเวลาอันสั้น เชน ภาพ บัตรคํา บัตรปญหา เปนตน
17.3.2 ขั้นดําเนินการสอน
เปนขั้นสําคัญในการเรียน เพราะเปนขั้นที่จะใหความรูเนื้อหาอยางละเอียด เพื่อสนองวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว ผูสอนจะตองเลือกสื่อใหตรงกับเนื้อหาและวิธีการสอน หรืออาจจะใชสื่อประสมก็ได ตองมีการจัดลําดับขั้นตอนการใชสื่อให
เหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน การใชสื่อในขั้นนี้จะตองใหผูเรียนไดรับความรูนั้นอยางละเอียดถูกตองและชัดเจน
เชน แผนภูมิ ภาพยนตร สไลด แผนโปรงใส วีดิทัศน ชุดการเรียน เปนตน
17.3.3 ขั้นฝกปฏิบัติ
เปนการเพิ่มพูนประสบการณตรงแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดทดลองนําความรูดานทฤษฎี หรือหลักการที่
เรียนมาแลวไปใชแกปญหาในขั้นฝกหัดโดยลงมือปฏิบัติเอง สื่อในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่เปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดขบคิด โดยผู
เรียนเปนผูใชสื่อเองใหมากที่สุด เชน สมุดแบบฝกหัด ภาพ บัตรปญหา แถบบันทึกเสียง ชุดการเรียนรายบุคคล ชุดฝก ชุดทดลอง
เปนตน
17.3.4 ขั้นสรุปบทเรียน
เปนขั้นสุดทายของการเรียนการสอนเพื่อการย้ําเนื้อหา บทเรียนใหผูเรียนมีความเขาใจที่ถูกตองและตรง
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวดวย ขั้นสรุปนี้ควรใชระยะเวลาสั้น ๆ เชนเดียวกับขั้นนําเขาสูบทเรียน สื่อที่ใชสรุปจึงควรครอบคลุมเนื้อหา
ที่สําคัญทั้งหมดโดยยอและใชเวลานอย เชน แผนภูมิ แผนโปรงใส เปนตน
17.4 คุณคาของวิธีสอนโดยการใชสื่อ
1) ชวยใหคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนดีขึ้น ผูเรียนสามารถจําไดมากและนานขึ้น
2) ชวยใหผูเรียนเรียนรูในปริมาณมากขึ้นในเวลาที่กําหนดไว
3) ชวยใหผูเรียนมีความสนใจและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
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