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ค ำน ำ 

         หนงัสือ “14 วิธีสอนส ำหรับครูมืออำชีพ”  เล่มนี ้เกิดขึน้เน่ืองจำกผู้ เขียนได้พบว่ำยงัมีครูจ ำนวนมำกท่ีมี

ควำมเข้ำใจคลำดเคล่ือนเก่ียวกับวิธีสอนแบบต่ำงๆอันเป็นผลท ำให้กำรน ำวิธีกำรสอนต่ำงๆไปใช้ไม่เกิด

ประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร  ผู้ เขียนจึงได้วิเครำะห์จ ำแนกแยกแยะ วิธีสอนต่ำงๆ เพ่ือให้เห็นองค์ประกอบและ

ขัน้ตอนตำ่งๆท่ีเป็นลกัษณะเฉพำะ ของวิธีกำรสอนแตล่ะวิธี ซึง่สำมำรถชว่ยให้เห็นควำมแตกตำ่งของวิธีสอนแต่

ละวิธีอยำ่งชดัเจน กำรได้เห็นลกัษณะเฉพำะควำมแตกตำ่ง และจดุเน้นของแตล่ะวิธีดงักลำ่วจะช่วยให้ครูผู้สอน

สำมำรถใช้วิธีสอนต่ำงๆได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมกับแต่ละวิธี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน อนัเป็นเป้ำหมำยส ำคญัของครูมืออำชีพทกุคน 

          ผู้ เขียนหวงัว่ำ หนังสือเล่มนีจ้ะมีส่วนช่วยเพิ่มคุณภำพของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ไปตำมควำม

มุง่หวงัของพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแหง่ชำต ิพ.ศ.  2542 

                                                                                                     ทิศนำ แขมมณี 

                                                                                       (รองศำสตรำจำรย์ทิศนำ แขมมณี) 

                                                                             คณะครุศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

                                                                                                            พ.ศ.  2557 
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วิธีสอน 

ควำมหมำยและองค์ประกอบส ำคัญของวิธีสอน 

          ผู้ เขียนได้เคยถำมครูและนิสิตนักศึกษำฝึกหัดครูมำกกว่ำ “วิธีสอนมีก่ีวิธีอะไรบ้ำง” ปรำกฏว่ำ ได้รับ

ค ำตอบท่ีพอจะประมวลได้ประมำณ 50 วิธี เชน่ วิธีสอนแบบบรรยำย วิธีสอนแบบสำธิต วิธีสอนแบบทดลอง วิธี

สอนแบบโครงกำร วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน  วิธีสอนแบบเอกตัภำค (รำยบคุคล) วิธีแบบจุลภำค  วิธีสอน

เป็นคณะ (เป็นทีม) วิธีสอนแบบศนูย์กำรเรียน วิธีสอนแบบทศันศึกษำ วิธีสอนแบบอปุมำน วิธีสอนอนมุำน วิธี

สอนแบบโปรแกรม วิธีสอนแบบหน่วย วิธีสอนแบบอภิปรำย วิธีสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง วิธีสอนแบบโส

เครตสิ วิธีสอนโดยใช้บทบำทสมมตุ ิวิธีสอนโดยใช้กรณีตวัอยำ่ง เป็นต้น 

           ปรำกฏวำ่จำกรำยกำรวิธีสอนท่ีครูและนกัศกึษำครูตอบมำนัน้ เม่ือผู้ เขียนไล่เลียงตอ่ไปพบว่ำ ผู้ตอบเร่ิม

มีควำมเห็นแตกแยกกนัออกไป วิธีเดียวกนั เช่น วิธีสอนแบบศูนย์กำรเรียน บำงคนบอกว่ำวิธีสอน บำงคนบอก

วำ่เป็นระบบกำรสอน ในขณะท่ีอีกจ ำนวนหนึง่บอกวำ่ เป็นรูปแบบกำรเรียนกำรสอน  ตกลงเป็นอะไรกนัแน่? ไม่

มีใครตอบได้แนช่ดั  แตท่ี่แน่ชดัคือ วิธีสอน ระบบกำรสอนและรูปแบบกำรสอนไม่ใช่อย่ำงเดียวกนั นอกจำกนัน้ 

บำงคนยงัยืนยันว่ำ กำรสอนเป็นคณะ และกำรสอนเป็นหน่วย เป็นวิธีสอน ในขณะท่ีกำรบรรยำย กำรสำธิต 

กำรทดลอง ก็เป็นวิธีสอนเชน่กนั แตเ่ม่ือผู้ เขียนถำมตอ่ไปว่ำ ในกำรสอนเป็นคณะและเป็นหน่วย  สำมำรถใช้วิธี

สอนแบบบรรยำย สำธิต และทดลองด้วยได้ไหม ก็ได้รับค ำตอบว่ำได้ ถ้ำเป็นเช่นนัน้ ก็แสดงว่ำกำรสอนเป็น

คณะ และกำรสอนเป็นหน่วย น่ำจะเป็นเร่ืองท่ีอยู่กนัคนละระดบักบักำรบรรยำย สำธิต  และทดลอง ถ้ำในกำร

สอนเป็นหน่วย สำมำรถใช้กำรบรรยำย สำธิตและทดลองได้ กำรสอนเป็นหน่วยก็น่ำจะอยู่ในระดบัท่ีกว้ำงกว่ำ

กำรบรรยำย สำธิตและทดลอง ดงันัน้ถ้ำบรรยำยสำธิตและทดลองเป็นวิธีสอน กำรสอนเป็นหน่วย และกำรสอน

เป็นคณะก็ไมน่ำ่จะใช้วิธีสอน และถ้ำไมใ่ช้วิธีสอน จะเป็นอะไร 

           จำกปัญหำดงักล่ำว รวมทัง้ค ำถำมง่ำยๆท่ีว่ำ “วิธีสอนคืออะไร” ก็หำค ำตอบท่ีชัดเจนได้ยำก หนงัสือ

ทำงกำรศึกษำจ ำนวนมำก ล้วนไม่มีค ำอธิบำยกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนว่ำวิธีสอนคืออะไร วิธีสอนมีคุณสมบัติ
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ส ำคญั (Critical attributes)  อะไรบ้ำง จึงจะถือได้ว่ำเป็นวิธีสอน ค ำอธิบำยในเร่ืองนีไ้ม่มีปรำกฏ โดยทั่วๆไป

กำรใช้ศพัท์ค ำวำ่ “วิธีสอน” เป็นกำรใช้กนัในลกัษณะท่ีถือวำ่ “เป็นท่ีรู้ๆกนัวำ่หมำยควำมวำ่อะไร” สภำวะเช่นกนั

ประกอบกับมีค ำศพัท์อีกหลำยค ำท่ีได้รับกำรน ำมำใช้ในลกัษณะเดียวกันนี ้เช่น รูปแบบกำรสอน เทคนิคกำร

สอน เทคนิควิธีสอน ระบบกำรสอน ระเบียบกำรสอน กลเม็ดกำรสอน กลยทุธ์กำรสอน ยทุธวิธีสอน ยทุธศำสตร์

กำรสอน ฯลฯ เหลำ่นีก้่อให้เกิดควำมสบัสนในด้ำนควำมเข้ำใจ และกำรน ำไปใช้เป็นอยำ่งมำก 

              ด้วยเหตุดังกล่ำว ผู้ เขียนจึงเห็นว่ำควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องหันมำท ำควำมเข้ำใจและวิเครำะห์ดู

องค์ประกอบและลกัษณะตำ่งๆ เพ่ือหำทำงแยกแยะและจดัระเบียบควำมรู้ให้ เข้ำเป็นหมวดหมู่ เพ่ือจะช่วยให้

ศำสตร์ทำงกำรสอนมีควำมเป็นระบบระเบียบเข้ำใจได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้

อยำ่งถกูต้องเหมำะสมและกว้ำงขึน้ 

               เม่ือถำมวำ่ “วิธีสอนคืออะไร” ค ำตอบท่ีได้มกัจะมีลกัษณะ ดงันี ้“ วิธีสอนคือวิธีกำรท่ีครูใช้ในกำรสอน

ผู้ เรียนให้บรรลุวตัถุประสงค์ วิธีสอนมีหลำยวิธี เช่น....ไม่มีวิธีสอนใดท่ีดีท่ีสดุ ครูควรเลือกใช้วิธีสอนหลำยๆวิธี 

เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์....” ซึง่ค ำอธิบำยดงักล่ำวเป็นกำรอธิบำยเก่ียวกบัวิธีสอน มำกกว่ำเป็นกำร

ให้ค ำจ ำกัดควำมหรือนิยำม (Definition) ของวิธีสอน เพ่ือให้เข้ำใจถึงควำมคิดรวบยอดของ “วิธีสอน” ชดัเจน

ขึน้ ผู้ เขียนจึงได้ลองน ำแนวคิดเก่ียวกบักำรสร้ำงมโนทศัน์ (Concept Formation)  และวิธีกำรอปุมำอปุไมยมำ

ใช้ในกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัวิธีสอนวิธีสอนคืออะไร ค ำนิยำมท่ีสำมำรถแสดงมโนทศัน์ (Concept)  ของวิธี

สอน ควรจะเป็นอย่ำงไร กลับเป็นเร่ืองท่ียำก ทัง้ๆท่ีเป็นเร่ืองท่ีเหมือนว่ำรู้ๆกัน ดังนัน้เพ่ือให้เข้ำใจสิ่งท่ีเป็น

นำมธรรมได้ชดัเจน ผู้ เขียนจงึได้ลองเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนกวำ่ 

            โดยปกติทัว่ๆไป ถ้ำเรำถำมว่ำ “วิธีสอนคืออะไร” ผู้ตอบก็จะต้องถำมต่อไปว่ำ “ วิธีอะไร?” วิธีพูด วิธี

เขียน วิธีกิน วิธีท ำอำหำร วิธีเย็บผ้ำ วิธีตดัเสือ้ ฯลฯ ถ้ำสมมตุิว่ำเรำบอกว่ำ “วิธีท ำอำหำรคืออะไร” เขำจะตอบ

ว่ำ เป็นกำรอำหำรให้สกุด้วยกระบวนกำรตำ่งๆ เช่น ทอด นึ่ง ต้ม ผดั ย่ำง อบ ฯลฯ ถ้ำอย่ำงนัน้วิธีทอดคืออะไร 

เขำจะตอบว่ำ วิธีทอดก็คือ กำรน ำเอำสิ่งท่ีต้องกำรทอด ลงทอดในน ำ้มนัท่ีร้อน จนกระทัง้สกุ ถ้ำอย่ำงนัน้ จะ

แตกตำ่งอยำ่งไรกบักำรผดั เพรำะผดัก็ต้องเอำของลงทอดให้สกุเหมือนกนั ผู้ตอบก็คงต้องคิดหำจดุท่ีเป็นควำม

แตกตำ่งให้ได้ ซึง่ในท่ีสดุ ก็อำจจะพบได้ว่ำ ถ้ำทอดจะต้องใช้น ำ้มนัมำกกว่ำผดัและน ำ้มนัต้องร้อนจดั และของ

ท่ีทอดเสร็จแล้วจะอยู่ในลกัษณะท่ีเกรียม (สกุกว่ำผดั) ส่วนผดัจะใช้น ำ้มนัน้อยกว่ำ ควำมร้อนน้อยกว่ำและสุก
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น้อยกว่ำ (ไม่เกรียม) และส่วนใหญ่จะผดัรวมกันหลำยๆอย่ำง เช่นผดัหมูกบัผกัและเคร่ืองชรูสตำ่งๆในขณะท่ี

ทอดจะเป็นกำรท ำให้อำหำรชนิดเดียวกันสุกโดยไม่ปะปนกับสิ่งอ่ืน ดงันัน้ถ้ำจะให้ค ำนิยำมของวิธีทอด เรำ

จะต้องหำวำ่ อะไรเป็นองค์ประกอบส ำคญัท่ีขำดไมไ่ด้ของ“กำรทอด”ถ้ำขำดไปแล้วจะไม่เป็นสิ่งนัน้อีกตอ่ไป แต่

จะกลำยเป็นสิ่งอ่ืนไป ดงันัน้วิธีกำรแตล่ะวิธี ย่อมต้องมีลกัษณะเดน่เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะท่ีท ำให้สิ่งนัน้เป็นสิ่ง

นัน้ ดงัตวัอยำ่ง วิธีทอด องค์ประกอบส ำคญัท่ีขำดไมไ่ด้ จงึนำ่จะเป็น 1)ของท่ีต้องกำรจะทอด 2)ภำชนะท่ีใช้กำร

ทอด 3)ควำมร้อน (ไฟ) น ำ้มนัปรุงอำหำร ส่วนวิธีกำรก็น่ำจะหมำยถึงขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นขัน้ตอน

จ ำเป็นขำดไม่ได้เช่นกนั ดงันัน้ในกรณีกำรทอดนีค้วรจะมีขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรท่ีเป็นขัน้ตอนท่ีจ ำเป็นขำด

ไมไ่ด้เชน่กนั ดงัในกรณีของกำรทอดนีค้วรจะมีขัน้ตอนดงันี ้1)ติดไฟ 2)น ำภำชนะคือกระทะตัง้ไฟ 3)ใส่น ำ้มนัมี

ปริมำณมำกพอท่วมสิ่งท่ีจะทอด 4) รอน ำ้มนัร้อน 5) น ำสิ่งท่ีจะทอด (เป็นชนิดเดียวกนั) ลงทอด 6) ทอดให้สุก

แล้วตกัออกใส่จำน ถ้ำถำมว่ำขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน มีขัน้ตอนไหนตดัออกได้ไหม ก็จะพบว่ำ ตดัออกไม่ได้เลย  ถ้ำ

ตดัออกไปแล้ว จะท ำให้วิธีกำรนัน้ไม่เกิดผลส ำเร็จ แต่ถ้ำถำมว่ำ เพิ่มเติมได้ไหม เช่น กำรใส่น ำ้มนั จริงๆแล้ว

ต้องใส่ให้มำกอย่ำงน้อยคร่ึงกระทะในกรณีท่ีต้องกำรทอดแบบให้กรอบทัง้ชิน้ หรือจะเพิ่มเติมขัน้ตอนกำรกลบั

สิ่งท่ีทอดเพ่ือให้สกุและเกรียมเสมอกันทัง้2ด้ำน ขัน้ตอนเพิ่มเติมดงักล่ำวเป็นสิ่งท่ีท ำได้ และมกัจะเป็นสิ่งท่ีท ำ

ให้กำรทอดนัน้เพิ่มคณุภำพขึน้แตเ่ป็นขัน้ตอนหรือองค์ประกอบเสริมไม่ใช่สิ่งจ ำเป็นหรือขำดไม่ได้ของกำรทอด 

เพรำะแม้จะไม่มีองค์ประกอบเสริม กำรกระท ำดงักล่ำว ก็ยงัได้ช่ือว่ำ“กำรทอด”อยู่ กำรเพิ่มองค์ประกอบหรือ

ขัน้ตอนใดๆก็แล้วแต่ เพ่ือให้กระบวนกำรนัน้มีคณุภำพเพิ่มขึน้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผู้ ใช้ ท ำให้เกิดแบบท่ี

แตกต่ำงกันของวิธีนัน้ๆจ ำนวนมำก ดงัเช่น อำหำรประเภทแกง ได้มีกำรแตกออกไปเป็น แกงจืด แกงเผ็ด ซุป 

ต้มย ำ เป็นต้น ประเภทแกงเผ็ดก็แตกออกไปเป็นแกงเขียวหวำน แกงคัว่ แกงส้ม ฯลฯ ซึ่งไม่ว่ำจะแตกออกไป

เท่ำไร ก็ยังคงเป็นแกง ตรำบเท่ำท่ียังมีขัน้ตอนท่ีขำดไม่ได้ของวิธีแกงอยู่ แต่ในทำงตรงกันข้ำม หำกมีกำร

เพิ่มเตมิหรือดดัแปลงไปจนกระทัง้องค์ประกอบและขัน้ตอนท่ีส ำคญัของสิ่งนัน้ขำดหำยไป เม่ือนัน้สิ่งนัน้ก็จะไม่

ใช้แกงอีกตอ่ไปจะกลำยเป็นอยำ่งอ่ืนซึง่อำจจะต้องเรียกช่ือใหมใ่ห้เหมำะกบัลกัษณะเดน่ของวิธีนัน้ๆ 

              ดงักลำ่วข้ำงต้น หำกผู้ เขียนจะเรียบเรียงค ำนิยำมของ “วิธีทอด” ก็คงจะได้ใจควำมในลกัษณะดงันี ้

             “วิธีทอด คือ ขัน้ตอนในกำรท ำอำหำรให้สกุ โดยกำรน ำเอำอำหำร (ชนิดเดียวกนั) โดยใส่ในภำชนะท่ีมี

น ำ้มนั(ปรุงอำหำร)ท่ีร้อนในปริมำณท่ีมำกพอทว่มอำหำรนัน้เป็นอยำ่งน้อย และรอจนอำหำรสกุ” 
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              จะเห็นได้วำ่นิยำมนีจ้ะประกอบไปด้วยองค์ประกอบส ำคญัและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรท่ีขำดไม่ได้ของ

วิธีนัน้ เป็นเอกลกัษณ์ท่ีท ำให้วิธีนัน้ เป็นวิธีนัน้ ไมใ่ชว่ิธีอ่ืน 

               ด้วยกระบวนเดียวกนันี ้เรำจะสำมำรถให้ค ำนิยำมของวิธีอ่ืนๆได้ เช่น วิธีต้ม นึ่ง อบ ย่ำง เผ่ำ ฯลฯ ซึ่ง

จะพบว่ำ แต่ละวิธีจะมีลกัษณะท่ีเด่นหรือเป็นเอกลกัษณ์ของตน  ตำมองค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัท่ีขำด

ไมไ่ด้ของวิธีนัน้ ท ำให้มีกำรเรียกช่ือของวิธีแตล่ะวิธีแตกตำ่งกนัไป 

               วิธีกำรแตล่ะวิธีเป็นวิธีท่ีเป็นกลำงคือไมอ่ยู่กบัหลกักำรหรือรูปแบบใดๆกำรต้มไม่ได้เป็นวิธีปรุงอำหำร

ส ำหรับทำรกเท่ำนัน้ หรือเป็นวิธีส ำหรับกำรท ำอำหำรไทยเท่ำนัน้ กำรต้มเป็นวิธีปรุงอำหำรแบบหนึ่ง ซึ่งอำจจะ

น ำไปใช้ปรุงอำหำรจีน ไทย ฝร่ังหรืออินเดีย ก็ได้ หรือจะใช้ปรุงอำหำรให้ทำรก เด็ก ผู้ ใหญ่ คนชรำ คนป่วย ก็ได้ 

แล้วแต่ผู้น ำไปใช้ ซึ่งควรเลือกใช้วิธีกำรให้เหมำะกับหลักกำรและวัตถุประสงค์ของตน เช่น ผู้ สูงอำยุ ควร

รับประทำนท่ีมีไขมนัน้อย ดงันัน้กำรปรุงอำหำรส ำหรับผู้สงูอำย ุจึงน่ำจะพิจำรณำวิธีกำรท่ีไม่ให้ไขมนัมำก เช่น 

วิธีนึง่ ยำ่ง ปิง้ เผำ่ เป็นต้น ด้วยเหตนีุ ้กำรเลือกใช้วิธีกำรจึงขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์และหลกักำร ไม่ใช่เอำวิธีกำร

เป็นตวัตัง้ แล้วดงึวตัถปุระสงค์และหลกักำรให้มำสมัพนัธ์กนั 

               อปุมำข้ำงต้น คงจะชว่ยสร้ำงควำมเข้ำใจในเร่ืองวิธีสอนให้ชดัเจนขึน้วำ่ วิธีสอนคืออะไร 

                ถ้ำ”วิ ธีท ำอำหำร”คือขัน้ตอนในกำรท ำอำหำรให้สุกด้วยวิธีกำรต่ำงๆท่ีแตกต่ำงกันไปตำม

องค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัอนัเป็นลกัษณะเดน่ท่ีขำดไมไ่ด้ของวิธีนัน้ๆ 

               ดงันัน้ “วิธีท ำอำหำรแบบทอด วิธีทอด” ก็คือขัน้ตอนในกำรท ำอำหำรให้สุกด้วยวิธีกำรทอด ซึ่งมี

องค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัอนัเป็นลกัษณะเดน่ท่ีขำดไมไ่ด้ของกำรทอด ดงัตวัอยำ่งท่ีกลำ่วไว้ข้ำงต้น คือ 

              “วิธีท ำอำหำรแบบทอด หรือ วิธีทอด” ก็คือขัน้ตอนในกำรท ำอำหำรให้สกุ โดยกำรน ำเอำอำหำร(ชนิด

เดียวกัน) ใส่ลงในภำชนะท่ีมีน ำ้มัน(ปรุงอำหำร) ท่ีร้อนจดัในปริมำณท่ีมำกพอท่วมอำหำรนัน้เป็นอย่ำงน้อย 

และรอจนอำหำรสกุเกรียม 

               ด้วยอปุมำดงักลำ่ว จงึนำ่อปุไมยได้วำ่  
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              “วิ ธีสอน”คือขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรสอนให้ส ำเร็จด้วยวิ ธีกำรต่ำงๆท่ีแตกต่ำงกันไปตำม

องค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัอนัเป็นลกัษณะเฉพำะหรือลกัษณะเดน่ท่ีขำดไมไ่ด้ของวิธีนัน้ๆ 

                ดังนัน้ “วิธีสอนแบบ  A  ก็คือขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรสอนให้ส ำเร็จด้วยวิธี A ซึ่งมี

องค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคัญอันเป็นลักษณะเด่นท่ีขำดไม่ได้ของวิธี A” 

              ผู้ เขียนได้ใช้ค ำนิยำมอันเป็นผลมำจำกกำรคิดวิเครำะห์และเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีเห็นได้ชัดเจนกว่ำ

ดงักลำ่ว มำใช้ในกำรวิเครำะห์หำมโนทศัน์(Concept)ของวิธีสอนแตล่ะวิธีเพ่ือช่วยให้ผู้ ศกึษำจบัหลกัได้ว่ำอะไร

เป็นสว่นแก่น อะไรเป็นสว่นเสริม ควำมเข้ำใจนีจ้ะช่วยให้ผู้ สอนใช้วิธีอย่ำงถกูต้อง มีประสิทธิภำพและมั่นใจขึน้ 

เน่ืองจำกผู้ เขียนพบว่ำ ผู้ สอนทัง้ครูและนิสิตนกัศกึษำจ ำนวนมำก มกัจะสอนโดยมุ่งเน้นท่ีเทคนิคของวิธีสอน

มำกกว่ำแก่นส ำคญัของวิธีสอน เน่ืองจำกเทคนิคตำ่งๆนัน้เห็นได้ชดัมำกกว่ำแก่นซึ่งมกัจะซ่อนอยู่ภำยใน เช่น  

วิธีสอนโดยใช้บทบำทสมมตุิ ผู้สอนจะหำบทบำทสมมตุิมำให้ผู้ เรียนแสดง แตค่รูไม่สำมำรถน ำกำรอภิปรำยให้

ไปสู่วตัถปุระสงค์ได้ วิธีสอนโดยโดยใช้เกมหรือสถำนกำรณ์จ ำลอง ผู้สอนมีเกมและสถำนกำรณ์จ ำลองมำให้

ผู้ เรียนเลน่ แตเ่ลน่แล้วก็จบ ไมมี่กำรอภิปรำยท่ีน ำไปสูก่ำรเรียนรู้ หรือวิธีสอนโดยกำรไปทศันศกึษำ ผู้สอนพำไป

ผู้ เรียนไปทศันศึกษำ แต่ขำดกำรจดักำรเก่ียวกับกำรสงัเกตและบนัทึกข้อมูล เพ่ือนไปใช้กำรอภิปรำยเพ่ือกำร

เรียนรู้ เป็นต้น กำรสอนขำดประสิทธิภำพ เน่ืองจำกผู้สอนไม่ทรำบหรือเข้ำใจถึงแก่นคือองค์ประกอบและ

ขัน้ตอนส ำคญัท่ีขำดไมไ่ด้ของวิธีนัน้ 

                ด้วยเหตผุลตำ่งๆ ดงักล่ำวข้ำงต้น ผู้ เขียนจึงได้วิเครำะห์วิธีกำรสอนตำ่งๆซึ่งเป็นวิธีท่ีมีโอกำสใช้มำก

ในกำรส่ือสำระตำ่งๆ และจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ในกรอบดงันี ้

1. ควำมหมำยของวิธีกำรสอน  

             ค ำนิยำมเป็นควำมคิดรวบยอดของวิธีสอนนัน้ ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัอนั

เป็นลกัษณะเดน่ท่ีขำดไมไ่ด้ของวิธีนัน้ 

2. วัตถุประสงค์ของวิธีสอนนัน้ 
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          วิธีสอนแตล่ะวิธีจะมีลกัษณะเดน่ท่ีมุ่งช่วยให้มีกำรสอนบำงจุดหรือบำงด้ำนบรรลผุลได้ดีเป็นพิเศษ เม่ือ

ผู้อำ่นศกึษำควำมหมำยของวิธีสอน และวตัถปุระสงค์ของวิธีสอนนัน้แล้ว จะสำมำรถตดัสินใจในเบือ้งต้นได้ว่ำ 

วิธีนัน้เป็นวิธีท่ีมีสว่นสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตนหรือไม่ 

3. องค์ประกอบ(ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอนนัน้ 

            สว่นนีเ้ป็นกำรระบใุห้เห็นชดัเจนวำ่ สิ่งส ำคญัซึง่วิธีนัน้จะขำดไมไ่ด้มีอะไรบ้ำงเป็นองค์ประกอบเป็นแก่น

ของวิธีนัน้ 

4. ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอนตำมวิธีนัน้ 

            เป็นกำรระบใุห้เห็นชดัเจนว่ำ ขัน้ตอนหลกัๆในกำรด ำเนินกำรท่ีจะขำดไม่ได้ของวิธีนัน้มีอะไรบ้ำง เป็น

ขัน้ตอนท่ีเป็นแก่นของวิธีนัน้ 

5. เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำงๆในกำรใช้วิธีกำรสอนนัน้ให้มีคุณภำพสูงสุด 

              ส่วนนีเ้ป็นข้อมูลเสริมเก่ียวกับเทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำงๆท่ีจะช่วยให้วิธีแต่ละวิธีได้ผลสูงสุด 

เพรำะล ำพงัเพียงองค์ประกอบส ำคญัและด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนส ำคญัท่ีขำดไม่ได้เท่ำนัน้ อำจไม่ได้ผลสงูสุด 

เพรำะเป็นองค์ประกอบและขัน้ตอนในระดบัท่ีต ่ำสดุหรือจ ำเป็นท่ีสุดตอ่กำรท่ีจะท ำให้วิธีนัน้เป็นวิธีนัน้เท่ำนัน้ 

กำรใช้เทคนิคเสริม จะช่วยให้ได้ผลเพิ่มขึน้ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้ำมุ่งใช้เทคนิคเสริม โดยขำดขัน้ตอนหรือ

องค์ประกอบท่ีเป็นแก่นส ำคญั ก็เท่ำกบัว่ำ ไม่ได้ใช้วิธีนัน้ เพรำะขำดแก่นส ำคญัของวิธีนัน้ ซึ่งจะมีผลท ำให้กำร

ใช้วิธีนัน้ไมเ่กิดผลสมบรูณ์ตำมวตัถปุระสงค์ของวิธีนัน้ 

6. ข้อดีและข้อจ ำกัดของวิธีสอนนัน้ 

              สว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีวิเครำะห์ให้เห็นถึงข้อดีข้อด้อยของวิธีสอนนัน้ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้สอนในกำร

ตดัสินใจใช้วิธีสอนนัน้ๆให้เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์และสถำนกำรณ์ของตน 

              วิธีสอนท่ีจะน ำเสนอในท่ีน่ีมี 14 วิธี ได้แก่ 

1. วิธีสอนโดยใช้กำรบรรยำย ( Lecture) 

2. วิธีสอนโดยใช้กำรสำธิต ( Demonstration)  
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3. วิธีสอนโดยใช้กำรทดลอง ( Experiment) 

4. วิธีสอนโดยใช้กำรนิรนัย ( Deductive)  

5. วิธีกำรสอนโดยใช้กำรอุปนัย( Inductive) 

6. วิธีสอนโดยใช้กำรไปทัศนศึกษำ (Field Trip) 

7. วิธีสอนโดยใช้กำรอภปิรำยกลุ่มย่อย ( Small Group Discussion) 

8. วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงละคร ( Dramatization) 

9. วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมุต ิ(Role Playing ) 

10. วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง (Case) 

11. วิธีสอนโดยใช้เกม (Game) 

12. วิธีสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง ( Simulation)  

13. วิธีสอนโดยใช้ศูนย์กำรเรียน ( Learning Center)  

14. วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม ( Programmed  Instruction) 

            ก่อนท่ีจะน ำเสนอสำระเก่ียวกบัวิธีกำรสอนตำ่งๆดงักล่ำวข้ำงต้นนัน้ ผู้ เขียนขอให้ค ำชีแ้จงเก่ียวกบักำร

วิเครำะห์หำองค์ประกอบส ำคญัของวิธีสอนตำ่งๆ ซึ่งจะพบว่ำ ผู้ เขียนก ำหนดให้ทกุวิธีสอนมีองค์ประกอบด้ำน

กำรเรียนของผู้ เรียน ผู้ อ่ำนอำจสงสัยว่ำเป็นเพรำะเหตใุด ตวัอย่ำงเช่น วิธีสอนแบบบรรยำย มีองค์ประกอบ

ส ำคญั 3 ประกำร คือ 1 เนือ้หำสำระท่ีบรรยำย 2 กำรบรรยำย และ 3 กำรเรียนรู้ของผู้ เรียนจำกกำรบรรยำย 

ผู้อ่ำนหลำยท่ำนอำจสงสัยว่ำ หำกมีเนือ้หำสำระและกำรบรรยำยแล้วก็น่ำจะเพียงพอส ำหรับควำมเป็นกำร

บรรยำย ข้อสงสยันีน้บัวำ่ถกูต้อง เพรำะเนือ้หำสำระและกำรบรรยำย ก็ท ำให้เกิดกำรบรรยำยได้แล้ว กำรเรียนรู้

ของผู้ เรียนไม่น่ำจะเก่ียวข้อง แตเ่รำต้องไม่ลืมว่ำ สิ่งท่ีวิเครำะห์ไม่ใช่ “กำรบรรยำย” แตเ่ป็น วิธีสอนโดยใช้กำร

บรรยำย” ดงันัน้เม่ือมีค ำวำ่ “สอน” จงึท ำให้กำรบรรยำยนัน้มีวตัถปุระสงค์ขึน้ ซึ่งวตัถปุระสงค์ของกำรสอนก็คือ 

กำรชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดเรียนรู้  หำกมีกำรบรรยำยเกิดขึน้ ณ ท่ีใด และมีผู้ ฟังไปฟังบรรยำย ผู้ ฟังจะเกิดหรือไม่เกิด

กำรเรียนรู้ ผู้บรรยำยไม่จ ำเป็นต้องรับผิดชอบ (แต่ผู้บรรยำยทกุคนก็คงอยำกให้ผู้ ฟังเข้ำใจเนือ้หำกำรบรรยำย

ของตน) แตถ้่ำกำรบรรยำยครัง้นัน้เป็นกำรสอน คือผู้สอนใช้กำรบรรยำยเพ่ือถ่ำยทอดสำระควำมรู้ให้ผู้ เรียนเกิด

กำรเรียนรู้หรือควำมเข้ำใจ กำรบรรยำยครัง้นีย้่อมมีวตัถุประสงค์ ดังนัน้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนจึงควรเป็น

องค์ประกอบส ำคัญประกำรหน่ึงของวิธีสอนทุกวิธี 
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วธีิกำรสอนโดยใช้กำรบรรยำย 

(Lecture) 
 

 

 

“...เป็นวิธีกำรสอนท่ีอำศยัควำมสำมำรถของผู้สอนในกำรเรียบเรียงเนือ้หำสำระ

และกำรใช้เทคนิคในกำรถ่ำยทอดเนือ้หำสำระให้น่ำสนใจ....” 
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วธีิกำรสอนโดยใช้กำรบรรยำย 

(Lecture) 
1.1 ควำมหมำย 

               วิธีกำรสอนโดยใช้กำรบรรยำยคือกระบวนกำรท่ีผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้

ตำมวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด โดยกำรพดู บอก เลำ่ อธิบำย สิ่งท่ีต้องกำรสอนแก่ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนซักถำม แล้ว

ประเมินกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีใดวิธีหนึง่ 

1.2 วัตถุประสงค์ 

              วิธีกำรสอนโดยใช้กำรบรรยำยเป็นวิธีกำรท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนจ ำนวนมำกได้เรียนรู้เนือ้หำสำระหรือ

ข้อควำมรู้จ ำนวนมำกพร้อมๆกนัได้ในเวลำท่ีจ ำกดั 

1.3 องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

1.3.1 มีเนือ้หำสำระ หรือข้อควำมรู้ท่ีต้องกำรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 

1.3.2 มีกำรบรรยำย (พดู บอก เลำ่ อธิบำย) 

1.3.3 มีผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเกิดจำกกำรบรรยำย 

1.4 ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

1.4.1 ผู้สอนเตรียมเนือ้หำรสำระท่ีจะบรรยำย 

1.4.2. ผู้สอนบรรยำย (พดู บอก เลำ่ อธิบำย) เนือ้หำสำระท่ีต้องกำรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ 

1.4.3 ผู้สอนเปิดโอกำสให้ผู้ เรียนซกัถำม และประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 

              1.5 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำงๆในกำรใช้วิธีกำรสอนโดยใช้กำรบรรยำยให้มีประสิทธิภำพ 

                    1.5.1 กำรเตรียมกำรบรรยำย 

                              กำรบรรยำยท่ีดี ต้องอำศยักำรเตรียมกำรท่ีดี ผู้ สอนจ ำเป็นต้องศึกษำเนือ้หำสำระท่ีจะ

บรรยำยให้เข้ำใจแจ่มแจ้ง หำกพบว่ำ มีจุดใดท่ีตนยังไม่เข้ำใจแจ่มแจ้งหรือข้อสงสัย ควรศึกษำค้นคว้ำให้

กระจำ่งก่อน ตอ่จำกนัน้ควรคดัเลือกว่ำ เนือ้หำสำระใดจ ำเป็นหรือมีประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนของตนเพียงใด เนือ้หำ

ใดไม่จ ำเป็นอำจตดัออก ต่อไปควรจัดล ำดบัเนือ้หำสำระว่ำ สิ่งใดควรพูดก่อน พูดหลัง และจะเช่ือมโยงกัน

อย่ำงไร ในเนือ้หำสำระแตล่ะส่วนมีส่วนใดท่ียงัคลุมเครือ ควรหำตวัอย่ำงประกอบ หรือควรใช่ส่ือใดช่วย และ
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ควรแสวงหำเทคนิคในกำรน ำเสนอสำระแตล่ะส่วนให้น่ำสนใจ ท้ำทำยควำมคิดและเข้ำใจง่ำย ซึ่งอำจจะเป็น

กำรใช้ค ำถำมกระตุ้น หรือกำรน ำประสบกำรณ์ท่ีแปลกใหม่ หรือน ำเสนอปัญหำท่ีท้ำทำยควำมคิดก่อนกำร

บรรยำยผู้สอนควรมีมีโครงร่ำง( outline) ส ำหรับกำรบรรยำย และมีเอกสำรประกอบกำรบรรยำยแจกให้แก่

ผู้ เรียน 

                    1.5.2 กำรบรรยำย 

                           เม่ือเร่ิมกำรบรรยำย ผู้บรรยำยควรเข้ำควำมสนใจของผู้ เรียน และพยำยำมรักษำควำมสนใจ

นัน้ให้คงอยูต่ลอดกำรบรรยำยด้วยเทคนิคตำ่งๆเชน่ 

1) กำรใช้ปัญหำเป็นสิ่งเร้ำ เชน่ ใช้ขำ่ว เหตกุำรณ์ส ำคญัและกรณีตวัอยำ่งตำ่งๆ 

2) กำรใช้กำรทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้เห็นควำมสำมำรถของตนในเร่ืองนัน้ 

3) กำรใช้ส่ือประกอบ เชน่ ใช้แผน่ใส ภำพ สไลด์ เทปเสียง วิดทิศัน์ ภำพยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4) กำรใช้กำรซกัถำมประกอบกบักำรบรรยำย 

5) กำรใช้กิจกรรมประกอบกำรบรรยำย เช่น กำรอธิปรำยกลุ่มย่อย กำรสำธิต กำรแสดงบทบำทสมมุต ิ

กำรเลน่เกมส์ กำรทดลองปฏิบตั ิเป็นต้น 

6) กำรยกตวัอยำ่งประกอบกำรอธิบำย 

7) กำรใช้อำรมณ์ขนั 

8) กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ฟังซกัถำม และแสดงควำมคดิเห็น 

                1.5.3 กำรอภปิรำยซักถำม และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

                          ก่อนยุติกำรบรรยำย ผู้บรรยำยควรสรุปสำระส ำคญัของกำรบรรยำยและควรเปิดโอกำสให้

ผู้ ฟังซกัถำม หรือเปิดอภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนั ตอ่จำกนัน้ควรมีกำรทดสอบกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนใน

เร่ืองท่ีบรรยำยด้วยวิธีกำรตำ่งๆเชน่ กำรสุม่ถำมผู้ เรียน หรือกำรให้ท ำแบบทดสอบ เป็นต้น 

1.6 ข้อดีและข ำจ ำกัดของวิธีสอนโดยใช้กำรบรรยำย 

                1.6.1 ข้อดี 
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              1)  เป็นวิธีสอนท่ีใช้เวลำน้อย เม่ือเทียบกบัวิธีสอนแบบอ่ืนๆ 

             2)  เป็นวิธีสอนท่ีใช้กบัผู้ เรียนจ ำนวนมำกได้ 

            3) เป็นวิธีสอนท่ีสะดวก ไมยุ่ง่ยำก 

              4)  เป็นวิธีสอนท่ีถ่ำยทอดเนือ้สำระได้มำก 

                 1.6.2 ข้อจ ำกัด 

              1) เป็นวิธีกำรสอนท่ีผู้ เรียนมีบทบำทน้อย จงึอำจท ำให้ผู้ เรียนขำดควำมสนใจในกำรบรรยำย 

             2) เป็นวิธีสอนท่ีอำศยัควำมสำมำรถของผู้บรรยำย ถ้ำผู้บรรยำยไม่มีศิลปะในกำรบรรยำยท่ี

ดงึดดูผู้ เรียน ผู้ เรียนขำดควำมสนใจ และถ้ำผู้สอนขำดกำรเรียบเรียงเนือ้หำสำระอย่ำงเหมำะสม ผู้ เรียนอำจเกิด

ควำมไมเ่ข้ำใจ และไมส่ำมำรถซกัถำมได้ (ถ้ำผู้บรรยำยไมเ่ปิดโอกำส) 

             3) เป็นวิธีกำรสอนไมส่ำมำรถสนองตอบควำมต้องกำรและควำมแตกตำ่งระหวำ่งบคุคล 
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2. วธีิกำรสอนโดยกำรสำธิต 

          (Demonstration) 

 

“.... เป็นวิธีกำรสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงเห็นสิง่ท่ีเรียนรู้อยำ่งเป็น

รูปธรรม ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจและจดจ ำในเร่ืองสำธิตได้ดีและนำน.....” 
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วธีิกำรสอนโดยกำรสำธิต 

(Demonstration) 

2.1 ควำมหมำย 

          วิธีสอนโดยใช้กำรสำธิต คือกระบวนกำรท่ีผู้สอนใช้ในกำรชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวตัถปุระสงค์ท่ี

ก ำหนด โดยกำรแสดงหรือท ำสิ่งท่ีต้องกำรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ให้ผู้ เรียนสังเกตด ูแล้วให้ผู้ เรียนซกัถำม อภิปรำย 

และสรุปกำรเรียนรู้ท่ีได้จำกกำรสงัเกตกำรสำธิต 

2.2 วัตถุประสงค์ 

           วิธีสอนโดยใช้กำรสำธิตเป็นวิธีกำรท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนทัง้ขึน้ได้เห็นกำรปฏิบตัิจริงด้วยตำมตนเอง ท ำให้

เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองหรือกำรปฏิบตันิัน้ชดัเจนขึน้ 

2.3 องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

               2.3.1 มีเร่ืองหรือสิ่งท่ีสำธิต 

               2.3.2 มีกำรแสดง / กำรท ำ / ให้ผู้ เรียนสงัเกตด ู

               2.3.3 มีผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเกิดจำกกำรสำธิต 

2.4 ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

               2.4.1 ผู้สอนแสดงกำรสำธิต ผู้ เรียนสงัเกตกำรสำธิต 

               2.4.2 ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรำยและสรุปกำรเรียนรู้ท่ีได้จำกกำรสำธิต 

2.5 เทคนิคต่ำงๆในกำรใช้วิธีสอนโดยใช้กำรสำธิตให้มีประสิทธิภำพ 

          2.5.1 กำรเตรียมกำร 
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                            ผู้สอนจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมตวัพอสมควร เพ่ือให้กำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงสะดวกและรำบร่ืน 

กำรเตรียมตวัท่ีส ำคญัคือ ผู้ สอนควรมีกำรซ้อมกำรสำธิตก่อนเพ่ือจะได้เห็นปัญหำและเตรียมแก้ไข/ป้องกัน

ปัญหำท่ีจะเกิดขึน้ ต่อไปจึงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และสถำนท่ีท่ีจะใช้ในกำรสำธิต และจัดวำงไว้

อย่ำงเหมำะสมสะดวกแก่กำรใช้ นอกจำกนัน้ควรจัดเตรียมแบบสังเกตกำรสำธิต และเตรียมค ำถำมหรือ

ประเดน็ท่ีจะให้ผู้ เรียนได้ร่วมคดิและอภิปรำยด้วย 

                 2.5.2 ก่อนกำรสำธิต 

                          ผู้สอนควรให้ควำมรู้เก่ียวกับเร่ืองท่ีสำธิตแก่ผู้ เรียนอย่ำงเพียงพอท่ีจะท ำให้ผู้ เรียนเกิดควำม

เข้ำใจสิ่งท่ีสำธิตได้ดี โดยอำจใช้วิธีกำรบรรยำย หรือเตรียมเอกสำรท่ีให้รำยละเอียดเก่ียวกบัล ำดบัขัน้ตอนให้

ผู้ เรียน หรือใช้ส่ือ เช่น วิดิทศัน์ หรือผู้สอนอำจมอบหมำยให้ผู้ เรียนไปศกึษำเนือ้หำสำระท่ีจะสำธิตมำล่วงหน้ำ 

และควรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ เรียนในกำรสังเกต หรือจัดท ำแบบสังเกตกำรสำธิตให้ผู้ เรียนใช้ในกำรสังเกต

นอกจำกนัน้ ผู้ สอนอำจจะใช้เทคนิคกำรมอบหมำยให้ผู้ เรียนรำยบุคคลสังเกตเป็นพิเศษเฉพำะจุด  เฉพำะ

ประเดน็ เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนตัง้ใจสงัเกต และมีสว่นร่วมอยำ่งทัง่ถึง 

                   2.5.3 กำรสำธิต 

                            ผู้สอนอำจใช้วิธีกำรบรรยำยประกอบกำรสำธิต กำรสำธิตควรเป็นไปอย่ำงมีล ำดบัขัน้ตอน 

ใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม ไม่เร็วเกินไป ขณะสำธิตอำจใช้แผนภูมิกระดำนด ำหรือแผ่นใสประกอบ และควรเปิด

โอกำสให้ผู้ เรียนซกัถำม หรือซกัถำมผู้ เรียนเป็นระยะๆ เพ่ือกระตุ้นควำมคิดและควำมสนใจของผู้ เรียน และใน

บำงกรณีอำจให้ผู้ เรียนบำงคนมำช่วยในกำรสำธิตด้วย เทคนิคกำรสำธิตอีกเทคนิคหนึ่งคือ กำรใช้กำรสำธิต

เงียบแทนกำรบรรยำยประกอบกำรสำธิต และอำจมีกำรสำธิตซ ำ้หำกผู้ เรียนยงัไม่เกิดเข้ำใจชดัเจน นอกจำกนัน้

ผู้ สอนอำจให้ผู้ เรียนเป็นฝ่ำยแสดงกำรสำธิตด้วยก็ได้ ในกรณีท่ีกำรสำธิตมีสิ่งท่ีอำจเป็นอันตรำยได้ ผู้ สอน

จะต้องสอนให้ผู้ เรียนรู้และระมดัระวงัในเร่ืองควำมปลอดภยัและควรเตรียมกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำไว้ด้วย 

                  

 

                   2.5.4 กำรอภปิรำยสรุปกำรเรียนรู้ 
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                            หลงัจำกกำรสำธิตแล้ว ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนรำยงำนสิ่งท่ีได้สงัเกตุเห็นแลกเปล่ียนกัน เปิด

โอกำสให้ผู้ เรียนซกัถำม ผู้สอนควรเตรียมค ำถำมไว้กระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดด้วย ผู้ เรียนอภิปรำยแลกเปล่ียนควำมรู้

ควำมคดิท่ีแตล่ะคนได้รับจำกกำรสำธิตของผ็สอนและร่วมกนัสรุปกำรเรียนรู้ท่ีไดรับ 

2.6 ข้อดีและข้อจ ำกัดของวิธีกำรสอนโดยใช้กำรสำธิต 

                    2.6.1 ข้อดี 

                                1) เป็นวิธีกำรสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง เห็นสิ่งท่ีเรียนรู้อย่ำงเป็น

รูปธรรม ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจและจดจ ำในเร่ืองท่ีสำธิตได้ดีและนำน 

                                2) เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยประหยดัเวลำ อปุกรณ์และคำ่ใช้จำ่ย หำกใช้ทดแทนกำรทดลอง 

                                 3) เป็นวิธีท่ีสำมำรถสอนผู้ เรียนได้จ ำนวนมำก 

                     2.6.2 ข้อจ ำกัด 

                                1) เป็นวิธีท่ีผู้ เรียนอำจไมส่งัเกตเห็นกำรสำธิตอยำ่งชดัเจน ทัง้ถึง หำกเป็นกลุม่ใหญ่ 

                                2) เป็นวิธีกำรสอนเป็นผู้สำธิต จงึอำจไมเ่ห็นพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

                                3) เป็นวิธีท่ีผู้ เรียนอำจมีสว่นร่วมไมท่ัว่ถึง และมำกพอ 

                                4) เป็นวิธีท่ีผู้ เรียนไมไ่ด้ลงมือท ำเอง จงึอำจไมเ่กิดควำมรู้ท่ีลกึซึง้เพียงพอ 
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3. วธีิสอนโดยใช้กำรทดลอง 

                                           (Experiment) 

 

“…….เป็นวิธีกำรสอนที่ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง ได้ผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆได้พิสจูน์ 

ทดสอบ และเห็นผลประจกัษ์ด้วยตนเอง จึงเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี มีควำมเข้ำใจ และจดจ ำ

กำรเรียนรู้ได้นำน…” 
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วธีิสอนโดยใช้กำรทดลอง 

(Experiment) 

3.1 ควำมหมำย 

            วิธีกำรสอนโดยใช้กำรทดลองคือกระบวนกำรผู้ เ รียนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เ รียนเกิดกำรเรียนรู้ตำม

วตัถุประสงค์ท่ีก ำหนด โดยกำรให้ผู้ เรียนเป็นผู้ก ำหนดปัญหำและสมมุติฐำนในกำรทดลองและลงมือทดลอง

ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนดโดยใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีจ ำเป็น เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล สรุปอภิปรำยผล

กำรทดลอง และสรุปกำรเรียนรู้ท่ีได้รับจำกกำรทดลอง 

3.2 วัตถุประสงค์ 

           วิธีกำรสอนโดยใช้กำรทดลอง เป็นวิธีกำรท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มเกิดกำรเรียนรู้โดย

กำรเห็นผลประจักษ์ชัดจำกกำรคิดและกำรกระท ำของตนเอง ท ำให้กำรเรียนรู้นั น้ตรงกับควำมเป็นจริง มี

ควำมหมำยส ำหรับผู้ เรียนและจ ำได้นำน 

3.3 องค์ประกอบ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีกำรสอน 

                 3.3.1 มีปัญหำและสมมตุฐิำนในกำรทดลอง 

                 3.3.2 มีวสัดอุปุกรณ์ส ำหรับกำรทดลอง 

                 3.3.3 มีกำรทดลอง 

                 3.3.4 มีผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเกิดขึน้จำกกำรทดลอง 

3.4 ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

                  3.4.1 ผู้สอน/ผู้ เรียนก ำหนดปัญหำและสมมตุฐิำนในกำรทดลอง 

                  3.4.2 ผู้สอนให้ควำมรู้ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรทดลอง ให้ขัน้ตอนและรำยละเอียดในกำรทดลองแก่ผู้ เรียน 

โดยใช้วิธีกำรตำ่งๆตำมควำมเหมำะสม 
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                 3.4.3 ผู้ เรียนลงมือทดลองโดยใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีจ ำเป็นตำมขัน้ตอนท่ีก ำหนดและบนัทึกข้อมูลกำร

ทดลอง 

                 3.4.4 ผู้ เรียนวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง 

                 3.4.5 ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรำยผลกำรทดลองและสรุปกำรเรียนรู้ 

3.5 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำงๆในกำรใช้วิธีสอนโดยใช้กำรทดลองให้มีประสิทธิภำพ 

                  3.5.1 กำรเตรียมกำร 

                      ผู้สอนจะต้องก ำหนดจุดมุ่งหมำยก ำหนดตวัปัญหำท่ีจะใช้ในกำรทดลองและกระบวนกำรหรือ

ขัน้ตอนในกำรใช้ด ำเนินกำรทดลองให้ชดัเจน รวมทัง้จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีจะใช้ในกำรทดลองให้พร้อม และ

ลองซ้อมท ำกำรทดลองด้วยตนเอง เพ่ือจะได้เรียนรู้ประเด็นปัญหำ ข้อขดัข้องหรืออปุสรรคตำ่งๆซึ่งอำจน ำมำใช้

ในกำรปรับขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและรำยละเอียดตำ่งๆให้รัดกมุขึน้ ผู้สอนอำจจ ำเป็นต้องท ำเอกสำรคูมื่อกำร

ทดลองให้ผู้ เรียนสงัเกตผลกำรทดลอง นอกจำกนัน้ในบำงกรณีท่ีกำรทดลองต้องอำศยัพืน้ฐำนควำมรู้ท่ีจ ำเป็น 

ซึ่งหำกผู้ เรียนขำดควำมรู้ผู้ เรียนก่อนให้ท ำกำรทดลองโดยผู้สอนจะต้องจดัเตรียมแบบทดสอบไว้ด้วย ส ำหรับ

กำรทดลองท่ีมีอนัตรำย เชน่ กำรทดลองทำงเคมี ผู้สอนต้องตรวจสอบควำมปลอดภยั รวมทัง้เตรียมกำรทัง้ทำง

ตวัป้องกนัและแก้ไขปัญหำท่ีอำจจะเกิดขึน้ด้วย 

                  3.5.2 กำรน ำเสนอเร่ือง/ตัวปัญหำที่จะใช้ในกำรทดลอง 

                        ผู้สอนเป็นผู้น ำเสนอปัญหำท่ีจะใช้ในกำรทดลอง แต่ถ้ำท ำให้ผู้ เรียนมีควำมรู้สึกว่ำปัญหำมำ

จำกตวัผู้ เรียนเองได้ ก็จะยิ่งดี จะท ำให้กำรเรียนรู้หรือกำรทดลองนัน้มีควำมหมำยส ำหรับผู้ เรียนมำกขึน้ 

                  3.5.3 กำรให้ควำมรู้/ขัน้ตอน/รำยละเอียดในกำรทดลอง 

                     ผู้สอนอำจเป็นผู้ก ำหนดขัน้ตอนและรำยละเอียดในกำรทดลองเอง หรือ อำจให้ผู้ เรียนร่วมกนัว่ำง

แผนและก ำหนดขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรทดลองก็ได้ แล้วแตค่วำมเหมำะสมกบัสำระ แตก่ำรให้ผู้ เรียนร่วมกนั

ด ำเนินกำรนัน้ จะชว่ยให้ผู้ เรียนพฒันำทกัษะตำ่งๆ ได้เพิ่มขึน้อีก และผู้ เรียนจะกระตือรือร้นมำกขึน้ เพรำะเป็นผู้

คดิเองอยำ่งไรก็ตำม ครูจ ำเป็นต้องคอยดแูลให้ค ำปรึกษำและควำมชว่ยเหลืออยำ่งใกล้ชิด 
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                     3.5.4 กำรทดลอง 

                         กำรทดลองท ำได้หลำยแบบ ผู้ สอนอำจให้ผู้ เรียนลงมือทดลองตำมขัน้ตอนท่ีได้ก ำหนดไว้

ทัง้หมด โดยครูท ำหน้ำท่ีสงัเกต และให้ค ำแนะน ำหรือให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผู้ เรียน หรือผู้สอนอำจลงมือท ำกำร

ทดลอง ให้ผู้ เรียนสงัเกต แล้วท ำกำรทดลองตำมไปท่ีละขัน้ หรือผู้สอนอำจลงมือท ำกำรทดลองให้ผู้ เรียนดจูนจบ

กระบวนกำร แล้วให้ผู้ เรียนไปท ำกำรทดลองด้วยตนเอง ผู้ สอนจะใช้เทคนิคใดนัน้ขึน้กับควำมเหมำะสมกับ

ลกัษณะของกำรทดลองครัง้นัน้ ผู้ เรียนจะเรียนด้วยวิธีนีไ้ด้ดี หำกมีทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำ่สตร์ท่ีจ ำเป็น 

ผู้ สอนจึงควรฝึกฝนทักษะดงักล่ำวให้ผู้ เรียน ก่อนให้ผู้ เรียนท ำกำรทดลอง หรือไม่ก็ต้องฝึกฝนไปพร้อมๆกัน 

ทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ดงักลำ่วมี 13 ทกัษะดงันี ้

1) ทกัษะกำรสงัเกต 

2) ทกัษะกำรลงควำมเห็นจำกข้อมลู 

3) ทกัษะกำรจ ำแนกประเภท 

4) ทกัษะกำรวดั 

5) ทกัษะกำรใช้ตวัเลข 

6) ทกัษะกำรส่ือควำมหมำย 

7) ทกัษะกำรพยำกรณ์ 

8) ทกัษะกำรหำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งสเปส ( space) กบัเวลำ 

9) ทกัษะกำรก ำหนดและควบคมุตวัแปร 

10) ทกัษะกำรตัง้สมมตุฐิำน 

11) ทกัษะกำรก ำหนดนิยำมเชิงปฏิบตักิำรของตวัแปร 

12) ทกัษะกำรทดลอง 

13) ทกัษะกำรตีควำมหมำยข้อมลูและกำรลงข้อสรุป 

                ผู้สอนจะสอนด้วยวิธีนีใ้ห้ผลดี จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทกัษะ 13 ประกำรดงักล่ำว จึง

จะสำมำรถชว่ยฝึกฝนผู้ เรียนรู้ตำมปัญหำและควำมต้องกำรของผู้ เรียนได้ 
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       3.5.5  กำรรวบรวมข้อมูล 

                ผู้สอนควรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ เรียนในกำรสงัเกตกำรทดลอง บนัทึกข้อมลูกำรทดลองและเก็บรวบรวม

ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ รวมทัง้ให้ควำมเอำใจใส่ในกระบวนกำรทดลองและกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันของ

ผู้ เรียนด้วย 

       3.5.6 กำรวิเครำะห์สรุปผลกำรทดลองและสรุปกำรเรียนรู้ 

            ผู้สอนควรให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ เรียนเก่ียวกับวิธีวิเครำะห์ข้อมูลและกำรสรุปผล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนได้

พฒันำทกัษะกระบวนกำรคิด และทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในเร่ือง

อ่ืนๆ ได้อีกมำก นอกจำกนัน้ ผู้สอนควรให้ผู้ เรียนมีกำรวิเครำะห์อภิปรำยเก่ียวกับกระบวนกำรในกำรแสวงหำ

ควำมรู้กระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำรอ่ืนๆและสรุปกำรเรียนรู้ร่วมกนัด้วย 

3.6 ข้อดีและข้อจ ำกัดของวิธีกำรสอนโดยใช้กำรทดลอง 

         3.6.1 ข้อดี 

                       1) เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง ได้ผ่ำนกระบวนกำรตำ่งๆได้พิสจูน์ ทดสอบ และ

เห็นผลประจกัษ์ด้วยตนเอง จงึเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี มีควำมเข้ำใจ และจะจดจ ำกำรเรียนรู้นัน้ได้นำน 

                     2) เป็นวิธีกำรสอนท่ีผู้ เรียนมีโอกำสได้เรียนรู้และพฒันำทกัษะกระบวนกำรตำ่งๆจ ำนวนมำก เช่น 

ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทักษะกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ ทักษะกระบวนกำรคิด และทักษะ

กระบวนกำรกลุม่ รวมทัง้ได้พฒันำลกัษณะนิสยัใฝ่รู้ 

                    3) เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมมำก จะท ำให้เกิดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ 

           3.6.2 ข้อจ ำกัด 

                   1) เป็นวิธีกำรสอนท่ีมีคำ่ใช้จ่ำยสูง เน่ืองจำกจ ำเป็นต้องมีอปุกรณ์ เคร่ืองมือ วสัด ุส ำหรับผู้ เรียน

จ ำนวนมำก หรือในกรณีท่ีต้องออกไปเก็บข้อมลูนอกสถำนท่ี ก็ต้องมีคำ่ใช้จ่ำยคำ่พำหนะ ท่ีพกั และวสัดตุำ่งๆ

ด้วย 
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                   2) เป็นวิธีสอนท่ีใช้เวลำมำกเน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรแตล่ะขัน้ตอนต้องใช้เวลำ 

                   3) เป็นวิธีสอนท่ีผู้สอนต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทกัษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ จึงจะ

สำมำรถสอนและฝึกฝนให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี 
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4. วธีิสอนโดยใช้กำรนิรนัย 

        (Deductive) 

 

“…..เป็นกำรสอนจำกหลักกำรไปสู่ตัวอย่ำงย่อยๆ…. ผู้ เรียนมีโอกำสได้ฝึกฝนกำรน ำ

หลกักำรไปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่…” 
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วธีิสอนโดยใช้กำรนิรนัย 

( Deductive) 

4.1 ควำมหมำย 

               วิธีกำรสอนโดยใช้กำรนิรนัย คือ กระบวนกำรท่ีผู้ สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำม

วตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนดโดยกำรช่วยให้ผู้ เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัทฤษฎี หลกักำร กฏ หรือข้อสรุปใน

เร่ืองท่ีเรียน แล้วจงึให้ตวัอยำ่หลำยๆ ตวัอยำ่งเก่ียวกบัทฤษฎี/หลกักำร/กฏ หรือข้อสรุปนัน้ หรืออำจให้ผู้ เรียนฝึก

น ำทฤษฎี/หลกักำร/กฏ หรือข้อสรุปนัน้ไปในสถำนกำรณ์ใหม่ๆท่ีหลำหลำย เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนมีควำมเข้ำใจใน

ทฤษฎี/หลกักำร/กฏหรือข้อสรุปนัน้ๆ อยำ่งลกึซึง่ขึน้ หรือ กลำ่วสัน้ๆได้ว่ำเป็นกำรสอนจำกหลกักำรไปสู่ตวัอย่ำง

ยอ่ยๆ 

4.2 วัตถุประสงค์ 

           วิธีกำรสอนโดยใช้กำรนิรนัยเป็นวิธีกำรท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้หลักกำรและสำมำรถน ำ

หลกักำรดงักลำ่วไปใช้ได้ 

4.3 องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

           4.3.1 มีทฤษฎี/หลกักำร/กฎ หรือข้อสรุปตำ่งๆ 

           4.3.2. ม่ีตวัอยำ่งสถำนกำรณ์ท่ีหลำกหลำย ท่ีสำมำรถน ำทฤษฎี/หลกักำร/กฎ หรือข้อสรุปนัน้ไปใช้ได้ 

           4.3.3 มีกำรฝึกน ำทฤษฎี/หลกักำร/กฎ หรือข้อสรุปไปใช้ในสถำนกำรณ์ท่ีหลำกหลำย 

           4.3.4 มีผลกำรเรียนรู้ข้องผู้ เรียนท่ีเกิดขึน้จำกำกรน ำหลกักำรไปใช้ 

4.4 ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 
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           4.4.1 ผู้สอนถ่ำยทอดควำมรู้ /ทฤษฎี/กลกักำร/กฎ /ข้อสรุปท่ีต้องกำรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ด้วยวิธีกำร

ตำ่งๆตำมควำมเหมำะสม 

          4.4.2 ผู้สอนให้ตวัอยำ่งสถำนกำรณ์ใหมท่ี่หลำกหลำย ท่ีสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีได้เรียนมำไปใช้ 

          4.4.3 ผู้สอนให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตันิ ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจท่ีเกิดขึน้ไปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ 

          4.4.4 ผู้สอนให้ผู้ เรียนวิเครำะห์และอภิปรำยกำรเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ 

          4.4.5 ผู้สอนวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 

4.5 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำงๆในกำรใช้วิธีกำรสอนโดยกำรนิรนัยให้มีประสิทธิภำพ 

                 4.5.1 กำรเตรียมกำร 

                          ผู้สอนจ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจในทฤษฎี/หลักกำร/กฎ ข้อควำมรู้/ข้อสรุป ท่ีต้องกำรสอน

ให้แก่ผู้ เรียน และหำวิธีท่ีเหมำะสมในกำรถ่ำยทอด หรือน ำเสนอเนือ้หำสำระเหล่ำนัน้แก่ผู้ เรียน นอกจำกนัน้ 

ผู้สอนจ ำเป็นต้องเตรียมตวัอย่ำงท่ีผู้ เรียนสำมำรถน ำเนือ้หำสำระเหล่ำนัน้ไปใช้ในให้เกิดผลส ำเร็จ ตวัอย่ำงควร

เป็นสถำนกำรณ์ท่ีมีควำมหลำกหลำย เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดควำมคดิรวบยอดและควำมเข้ำใจท่ีชดัเจน 

                    4.5.2 กำรน ำเสนอข้อควำมรู้/ทษษีี/หลักกำร/กี/ข้อสรุปแก่ผู้เรียน 

                       ผู้สอนจ ำเป็นต้องท ำควำมเข้ำใจในสิ่งท่ีจะสอนเป็นอย่ำงดี รวมทัง้หำวิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำร

น ำเสนอเนือ้หำสำระเหลำ่นัน้ให้แก่ผู้ เรียน จนกระทัง้ผู้ เรียนเกิดควำมเข้ำใจ เพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้ เรียนมีควำมเข้ำใจ

เพียงพอ ผู้สอนควรทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ เรียนก่อนให้ฝึกใช้ควำมรู้ 

                    4.5.3 กำรน ำเสนอสถำนกำรณ์ใหม่ให้ผู้เรียนฝึกใช้ควำมรู้ 

                  เม่ือเห็นว่ำผู้ เรียนเกิดควำมเข้ำใจในทฤษฎี/หลกักำร/กฎ /ข้อสรุปท่ีให้พอสมควรแล้ว ผู้สอนควรให้

ผู้ เรียนฝึกกำรน ำควำมรู้ไปประยกุต์ใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ๆซึ่งควรจะมีควำมหลำกหลำยพอสมควร เพ่ือช่วยให้

ผู้ เรียนเกิดควำมเข้ำใจท่ีลกึซึง่ขึน้ 

4.6 ข้อดีและข้อจ ำกัด 
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                      4.6.1 ข้อดี 

                              1) เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยถ่ำยทอดเนือ้หำสำระได้อย่ำงรวดเร็วและไมยุ่ง่ยำก 

                              2) เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนมีโอกำสได้ฝึกฝนกำรน ำทฤษฎี/หลกักำรไปใช้ในสถำนกำรณ์ใหม่ๆ 

                              3) เป็นวิธีสอนท่ีเอือ้อ ำนวยให้ผู้ เรียนท่ีมีควำมสำมำรถหรือเรียนรู้ได้เร็วสำมำรถพฒันำโดย

ไมต้่องรอผู้ เรียนท่ีช้ำกวำ่ 

                      4.6.2 ข้อจ ำกัด 

                             1) เป็นวิธีท่ีผู้สอนจ ำเป็นต้องเตรียมตวัอย่ำง/สถำนกำรณ์/ปัญหำท่ีหลำกหลำยมำให้ผู้ เรียน

ได้ฝึกท ำ 

                             2) เป็นวิธีสอนท่ีขึน้กบัควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถของผู้สอนในกำรกำรน ำเสนอทฤษฎี 

หลกักำร 

                             3) เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ได้ช้ำ อำจจะตำมไมท่นัเพ่ือน และเกิดปัญหำในกำรเรียนรู้ 
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5. วธีิสอนโดยในกำรอุปนัย 

                                          (Induction) 

 

“…..เป็นวิธีสอนท่ีให้ผู้ เรียนสรุปหลกักำรหรือแนวคดิจำกตวัอย่ำงๆด้วยตนเอง….       

ช่วยให้ผู้ เรียนได้คดิได้ท ำควำมเข้ำใจด้วยตนเอง…” 
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วธีิสอนโดยในกำรอุปนัย 

(Induction) 

5.1 ควำมหมำย 

                วิธีสอนโดยใช้กำรอุปนัยคือกระบวนกำรสอนท่ีผู้ สอนใช้กำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำม

วตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนดโดยกำรน ำตวัอยำ่ง/ข้อมลู/ควำมคิด/เหตกุำรณ์/สถำนกำรณ์/ปรำกฏกำรณ์ ท่ีมีหลกักำร /

แนวคดิ ท่ีต้องกำรสอนให้แก่ผู้ เรียนแฝงอยูม่ำให้ผู้ เรียนศกึษำวิเครำะห์ จนสำมำรถถึงหลกักำร/แนวคิดท่ีแฝงอยู่

ออกมำ เพ่ือน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์อ่ืนๆต่อไป กล่ำวอย่ำงสัน้ๆได้ว่ำ เป็นกำรสอนให้ผู้ เรียนสรุปหลกักำรจำก

ตวัอยำ่งตำ่งๆด้วยตนเอง 

5.2 วัตถุประสงค์ 

              วิธีสอนโดยใช้กำรอุปนัยเป็นวิธีกำรท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์สำมำรถจับ

หลักกำร หรือประเด็นส ำคญัได้ด้วยตนเอง ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้หลักกำร/แนวคิด หรือข้อควำมรู้ต่ำงๆอย่ำง

เข้ำใจ 

5.3 องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

              5.3.1 มีตวัอย่ำง/ข้อมลู/สถำนกำรณ์/เหตกุำรณ์/ปรำกฏกำรณ์/ควำมคิดท่ีเป็นลกัษณะย่อยๆของสิ่งท่ี

ต้องกำรให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ 

            5.3.2 มีกำรวิเครำะห์ตวัอยำ่งตำ่งๆเพื่อหำหลกักำรท่ีร่วมกนั 

             5.3.3 มีกำรสรุปหลักกำรและข้อสรุปท่ีมีลักษณะเป็นหลักกำร/แนวคิด ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้ใน

สถำนกำรณ์อ่ืนๆตอ่ไปได้ 

5.4 ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 
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            5.4.1 ผู้สอนและ/หรือผู้ เรียน ยกตวัอย่ำง/ข้อมูล/สถำนกำรณ์/เหตกุำรณ์/ปรำกฎกำรณ์/ควำมคิด ท่ีมี

ลกัษณะส ำคญัของสิ่งท่ีจะเรียนรู้ 

          5.4.2 ผู้ เรียนศกึษำและวิเครำะห์หำหลกักำรท่ีแฝงอยูใ่นตวัอย่ำงนัน้ 

           5.4.3 ผู้ เรียนสรุปหลกักำร/แนวคดิ ท่ีได้จำกตวัอยำ่งนัน้ 

5.5 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำงๆในกำรใช้วิธีสอนโดยกำรอุปนัยให้มีประสิทธิภำพ 

     5.5.1 กำรเตรียมตัวอย่ำง 

              ผู้สอนจ ำเป็นต้องเตรียมตวัอยำ่ง/ข้อมลู/สถำนกำรณ์/เหตกุำรณ์/ปรำกฏกำรณ์/ควำมคิด ท่ีมีหลกักำร/

แนวคดิ ท่ีต้องกำรให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้แฝงอยู่ ตวัอย่ำงท่ีได้ควรประกอบด้วยลกัษณะหรือคณุสมบตัิย่อยๆท่ี

ครอบคลุมหลกักำร/แนวคิดนัน้ เช่น ถ้ำต้องกำรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ว่ำ “ สตัว์เลือ้ยคลำนคืออะไร” ตวัอย่ำงท่ีให้

ควรครอบคลุมคุณสมบัติส ำคญัของสัตว์เลือ้ยคลำน หรือถ้ำต้องกำรให้ผู้ เรียนเข้ำใจค ำว่ำ “ซ่ือสัตย์สุจริต” 

ตวัอย่ำงท่ีให้ก็ควรประกอบด้วยคณุสมบตัิต่ำงๆของควำมซ่ือสตัย์สุจริต จะเห็นได้ว่ำ วิธีสอนในลกัษณะเป็น

วิธีกำรหลกัท่ีใช้กำรสอนมโนทศัน์และหลกักำรตำ่งๆ  สิ่งกำรท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้ควำมคิดมำกๆ นัน้ตวัอย่ำง

ท่ีให้ควรจะเป็นตวัอย่ำงท่ีน่ำสนใจและท้ำทำยควำมคิด ควำมสำมำรถของผู้ เรียนคือ ต้องเป็นเร่ืองท่ีไม่ง่ำย

เกินไป แต่ก็ไม่ยำกจนเกินควำมสำมำรถและตวัอย่ำงท่ีให้ควรมีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมคณุลกัษณะ

องค์ประกอบส ำคญัของมโนทัศน์ แนวคิดหลกักำรนัน้ นอกจำกนัน้กำรตัง้ประเด็นค ำถำมให้ผู้ เรี ยนได้ค้นหำ

ค ำตอบจำกตวัอยำ่งท่ีให้ ก็มีควำมส ำคญัมำก กำรตัง้ประเด็นค ำถำมท่ีตรงจดุ ตรงประเด็น และมีลกัษณะท่ีท้ำ

ทำยควำมคดิ จะชว่ยจงูใจให้ผู้ เรียนอยำกคดิ อยำกหำค ำตอบ และอยำกเรียนรู้เพิ่มขึน้ 

          5.5.2 กำรให้ผู้เรียนศึกษำวิเครำะห์หำหลักกำร/แนวคิด จำก ตัวอย่ำง 

                     หำกตวัอยำ่งท่ีให้แก่ผู้ เรียนเป็นตวัอยำ่งท่ีครอบคลมุลกัษณะหรือคณุสมบตัิส ำคญัๆของหลกักำร/

แนวคิดนัน้ๆและมีประเด็นค ำถำมท่ีสำมำรถน ำผู้ เรียนไปสู่วตัถุประสงค์ท่ีต้องกำรแล้ว ย่อมจะช่วยให้ผู้ เรียน

สำมำรถศกึษำและวิเครำะห์ได้ตรงวตัถปุระสงค์อยำ่งรวดเร็ว แตห่ำกผู้ เรียนไม่ประสบควำมส ำเร็จ หรือท ำได้ไม่

ถกูต้องผู้สอนสำมำรถใช้ค ำถำมเพิ่มเตมิ หรือให้ข้อมลูเพิ่มเตมิได้ แตไ่มค่วรให้ในลกัษณะท่ีเป็นกำรบอกค ำตอบ 
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ผู้สอนพึงระลึกอยู่เสมอว่ำ วิธีสอนวิธีนีมุ้่งช่วยให้ผู้ เรียนได้คิด ได้ท ำควำมเข้ำใจด้วยตนเอง จึงควรใช้ วิธีกระตุ้น

ให้ผู้ เรียนได้คิดค้นต่อไป โดยกำรตัง้ประเด็นค ำถำมเพิ่มเติมและควรให้ผู้ เรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันวิเครำะห์ 

เป็นกลุ่มย่อยเพ่ือจะได้แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น กระตุ้นและตรวจสอบควำมคิดของกันและกนั อนัจะน ำไปสู่

ควำมคิดท่ีรอบคอบขึน้และถูกต้องมำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรร่วมกนัคิดเป็นกลุ่มนีก็้มีข้อเสียตรงท่ีว่ำ ผู้ เรียนท่ี

เรียนรู้ได้ช้ำ มกัจะถกูครอบง ำหรือถกูข่มโดยผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วกว่ำ ดงันัน้ผู้สอนจึงควรจดัให้ผู้ เรียนได้มีเวลำ

ในกำรคิดเป็นรำยบุคคลก่อนท่ีจะอภิปรำยกลุ่มย่อย และควรใช้เทคนิควิธีกำรตำ่งๆท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนทกุคนมี

สว่นร่วมในกำรอภิปรำยกลุม่ยอ่ยอย่ำงทัว่ถึง และเทำ่เทียมกนัพอสมควร 

        5.5.3 กำรให้ผู้เรียนสรุปและน ำข้อสรุปไปใช้ 

                ผู้สอนควรจะเตรียมตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ใหม่ ท่ีหลำกหลำยมำให้ผู้ เรียนใช้ในกำรฝึกน ำควำมรู้/

ข้อสรุปไปใช้ หรือผู้สอนอำจให้ผู้ เรียนช่วยกนัยกตวัอย่ำงจำกประสบกำรณ์ก็ได้ กำรส่งเสริมให้ผู้ เรียนน ำควำมรู้

ท่ีได้รับไปใช้ นอกจำกจะเป็นกำรช่วยให้ควำมรู้เกิดประโยชน์ตอ่ชีวิตอย่ำงแท้จริงแล้ว ยงัสำมำรถช่วยให้ผู้ เรียน

เกิดควำมเข้ำใจท่ีแนน่ขึน้ ลกึซึง่ขึน้ และยงัเป็นโอกำสให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ใหม่ๆ เพิ่มเตมิขึน้อีกด้วย 

5.6 ข้อดีและข้อจ ำกัด  

             5.6.1 ข้อดี 

                 1) เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนสำมำรถค้นพบกำรเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงท ำให้เกิดกำรควำมเข้ำใจและ

จดจ ำได้ดี 

                 2) เป็นวิธีท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้พฒันำทกัษะกำรคดิวิเครำะห์ อนัเป็นเคร่ืองมือส ำคญัของกำรเรียนรู้ 

               3) เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนได้ทัง้เนือ้หำควำมรู้ (ได้แก่ หลกักำร/แนวคิด ฯลฯ) และกระบวนกำร (ได้แก่

กระบวนกำรคดิ) ซึง่ผู้ เรียนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆได้ 

             5.6.2 ข้อเสีย 

                    1) เป็นวิธีท่ีใช้เวลำคอ่นข้ำงมำก 
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                   2) เป็นวิธีสอนท่ีอำศยัตวัอยำ่งท่ีดีหำกผู้สอนขำดควำมเข้ำใจในกำรจดัเตรียมตวัอย่ำงท่ีครอบคลมุ

ลกัษณะส ำคญัๆของหลกักำร/แนวคดิท่ีสอน กำรสอนจะไมป่ระสบผลส ำเร็จ 

                  3) เป็นวิธีกำรสอนท่ีผู้ เรียนจะต้องต้องคิดค้นหำค ำตอบด้วยตนเอง หำกผู้ เรียนขำดทกัษะพืน้ฐำน

ในกำรคดิ และกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุม่ อำจจะไมเ่กิดผลสมบรูณ์ตำมต้องกำร 
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6. วธีิสอนโดยใช้กำรไปทัศนศึกษำ 

(Field Trip) 

 

“…เป็นวิธีกำรท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงในเร่ืองท่ีเรียน ได้เรียนรู้สภำพควำม

เป็นจริง ได้ใช้แหลง่ชมุชนให้เป็นประโยชน์ตอ่กำรเรียนรู้…” 
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วธีิสอนโดยใช้กำรไปทัศนศึกษำ 

(Field Trip) 

6.1 ควำมหมำย 

             วิธีสอนโดยใช้กำรไปทศันศกึษำ คือกระบวนท่ีผู้สอนใช้ในกำรให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวตัถปุระสงค์

ท่ีก ำหนด โดยผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัวำงแผนและเดินทำงไปศกึษำเรียนรู้ ณ สถำนท่ีอนัเป็นแหล่งควำมรู้ใน

เร่ืองนัน้ ( ซึ่งอยู่นอกสถำนท่ีท่ีเรียนกันอยู่เป็นปกติ) โดยมีกำรศึกษำสิ่งต่ำงๆ ในสถำนท่ีนัน้ตำมกระบวนกำร

หรือวิธีกำรท่ีได้วำงแผนไว้ และมีกำรอภิปรำยสรุปกำรเรียนรู้จำกข้อมลูท่ีได้ศกึษำมำ 

6.2 วัตถุประสงค์ 

              วิธีสอนโดยใช้กำรไปทศันศึกษำเป็นวิธีกำรท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงในเร่ืองท่ีเรียน ได้

เรียนรู้สภำพควำมเป็นจริง ได้ใช้แหล่งชมุชนให้เป็นประโยชน์ตอ่กำรเรียนรู้ ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจ และเกิดเจต

คตท่ีิดีทัง้ตอ่สถำนท่ีนัน้และตอ่กำรเรียนรู้ 

6.3 องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

             6.3.1 มีกำรวำงแผนร่วมกนัระหว่ำงผู้สอนและผู้ เรียนในเร่ืองวตัถปุระสงค์สถำนท่ี กำรเดินทำง เร่ืองท่ี

จะศกึษำ วิธีศกึษำ คำ่ใช้จำ่ย ก ำหนดกำรเดนิทำงและหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

            6.3.2 มีกำรเดินทำงออกไปยงัสถำนท่ีเป้ำหมำยซึ่งอยู่นอกโรงเรียน หรือนอกสถำนท่ีท่ีเรียนกนัอยู่เป็น

ปกต ิ

             6.3.3 มีกระบวนกำรในกำรศกึษำสิ่งท่ีต้องกำรเรียนรู้ในสถำนท่ีนัน้ 

             6.3.4 มีกำรสรุปผลกำรเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับจำกกำรไปทศันศกึษำ 
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6.4 ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้)ของกำรสอน 

          6.4.1 ผู้สอนและผู้ เรียนวำงแผนร่วมกันในเร่ืองวัตถุประสงค์ สถำนท่ีท่ีจะไป กำรเดินทำง สิ่งท่ีจะไป

ศกึษำ วิธีศกึษำ คำ่ใช้จำ่ย ก ำหนดกำรเดนิทำง และหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

          6.4.2 ผู้สอนและผู้ เรียนเดนิทำงไปยงัสถำนท่ีเป้ำหมำย 

           6.4.3 ผู้ เรียนศกึษำสิ่งตำ่งๆ ในสถำนท่ีนัน้ตำมกระบวนกำรหรือวิธีกำรศกึษำท่ีได้ก ำหนดไว้ 

           6.4.4 ผู้สอนและผู้ เรียนเดนิทำงกลบั และสรุปผลกำรเรียนรู้ หรือผู้สอนและผู้ เรียนสรุปผลกำรเรียนรู้และ

เดนิทำงกลบั 

6.5 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำงๆในกำรใช้วิธีสอนโดยใช้กำรไปทัศนศึกษำให้มี

ประสิทธิภำพ 

            6.5.1 กำรวำงแผน 

                      ผู้สอนและผู้ เรียนจ ำเป็นต้องต้องมีกำรวำงแผนร่วมกนัก่อนกำรเดินทำงไปทศันศกึษำ สิ่งท่ีผู้สอน

ควรท ำควำมเข้ำใจกบัผู้ เรียนให้ชดัเจนคือ วตัถปุระสงค์ของกำรไปศกึษำซึ่งหำกวตัถปุระสงค์ชดัเจนแล้ว ผู้ เรียน

อำจมีสว่นร่วมในกำรเลือกสถำนท่ีท่ีจะไปด้วย(ในกรณีท่ีผู้สอนไมเ่จำะจงสถำนท่ี) เม่ือมีกำรก ำหนดสถำนท่ีท่ีแน่

ชดัแล้ว จะเป็นกำรดีมำกหำกผู้สอนและผู้ เรียนบำงคนมีโอกำสไปส ำรวจสถำนท่ีนัน้ก่อน จะช่วยให้ได้ข้อมลูท่ีดี

ในกำรวำงแผนขัน้ตอ่ไป และชว่ยลดปัญหำเม่ือเดนิทำงจริง หลงัจำกไปส ำรวจสถำนท่ีและได้ข้อมลูกลบัมำแล้ว 

ผู้สอนและผู้ เรียนจึงวำงแผนในรำยละเอียดต่อไป เร่ืองส ำคญัท่ีจ ำเป็นต้องตกลงกนัให้ชดัเจนมีหลำยประกำร 

ได้         1) กำรเดินทำงจะใช้พำหนะอะไร ไปอย่ำงไร 2) เร่ืองท่ีจะศกึษำมีอะไรบ้ำง3) วิธีกำรท่ีจะศกึษำ จะใช้

วิธีอะไร เช่น ใช้กำรสงัเกต จดบนัทึก อดัเทป ถ่ำยภำพ ถ่ำยวิดิทศัน์  สมัภำษณ์ เข้ำร่วมกิจกรรม ลงมือปฏิบตั ิ

ทดลองฯลฯ ซึ่งถ้ำวิธีกำรท่ีใช้ดงักล่ำว จ ำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือหรือวสัดอุะไร ก็ต้องมีกำรจดัเตรียมให้เรียบร้อย 

เช่นจดัท ำแบบสงัเกต แบบสมัภำษณ์ เตรียมเคร่ืองเล่นเทป กล้อง เป็นต้น 4) ก ำหนดกำร ได้แก่ โปรแกรมกำร

เดินทำงท่ีมีก ำหนดเวลำท่ีแน่นอน 5) ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในแค่ละเร่ืองรวมแล้วเป็นเท่ำใด ถ้ำผู้ เรียน

จ ำเป็นต้องช่วยออกค่ำใช้จ่ำย จะเฉล่ียกันออกมำกน้อยเพียงใดและ6) หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ ใครจะต้องช่วย
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สว่นไหนอยำ่งไร ควรก ำหนดให้ชดัเจนเร่ืองตำ่งๆท่ีตกลงกนันี ้ควรจดัท ำเป็นเอกสำรแจกให้สมำชิกทกุคนได้รับรู้

ตรงกนั ในเร่ืองกำรวำงแผนนี ้ถ้ำผู้สอนแบง่กลุ่มผู้ เรียนให้ช่วยกนัคิดในแตล่ะเร่ืองให้ได้ข้อตกลงร่วมกนั จะเป็น

กำรดี เพรำะจะช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมสูง และเกิดควำมรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันส ำหรับผู้สอนไม่ควรลืมท่ีจะ

ติดตอ่ยืนยนัเจ้ำของสถำนท่ีอย่ำงเป็นทำงกำรและขออนญุำตผู้บงัคบับญัชำและผู้ปกครองนกัเรียน (ในกรณีท่ี

ต้องปฏิบตัติำมระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรวำ่ด้วยกำรพำนกัเรียนไปศกึษำนอกสถำนท่ี) 

            6.5.2 กำรเดนิทำงไปทัศนศึกษำ 

                  ผู้สอนควรดูแล เอำใจใส่ในเร่ืองควำมปลอดภัย สังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนและให้ค ำปรึกษำ

แนะน ำตำมควำมเหมำะสม 

             6.5.3 กำรศึกษำในสถำนที่เป้ำหมำย 

                  เม่ือไปถึงยงัสถำนท่ีเป้ำหมำยแล้ว ผู้สอนควรประชุมผู้ เรียนทัง้หมดก่อนปล่อยผู้ เรียนให้ไปศึกษำ

ตำมควำมสนใจของตน โดยย ำ้ถึง 1) วตัถุประสงค์ของกำรมำศึกษำ 2) กำรเคำรพต่อสถำนท่ี ไม่ท ำสิ่งใดอัน

เป็นกำรท ำลำยหรือท ำควำมเสียหำยตอ่สถำนท่ี 3) ควำมปลอดภยั 4) กำรศกึษำด้วยวิธีกำรท่ีเตรียมมำ และ5 ) 

กำรนดัหมำยและกำรตรงต่อเวลำ เม่ือท ำควำมเข้ำใจแล้ว จึงปล่อยให้ผู้ เรียนไปศึกษำด้วยตนเอง โดยผู้สอน

สงัเกตกำรณ์ทัว่ๆไป 

           6.5.4 กำรเดนิทำงกลับ และสรุปบทเรียน 

โดยทัว่ไป หลงัจำกชมและศกึษำสถำนท่ีแล้ว ผู้สอนและผู้ เรียนมกัไมมี่เวลำสรุปกำรเรียนรู้ในทนัที เพรำะต้องรีบ

เดนิทำงกลบั แตห่ำกไมรี่บเดนิทำงกลบัและสำมำรถจดัสรรเวลำได้ กำรสรุปประเมินผลกำรเรียนรู้ในทนัที จะให้

ผลดีมำกเน่ืองจำกผู้ เรียนยังจ ำควำมคิด ประสบกำรณ์ และควำมรู้สึกต่ำงๆ ได้ดี แต่ถ้ำยังสรุปไม่ได้ทันที

จ ำเป็นต้องรอไปอีกระยะหนึง่ ควำมรู้สึก ควำมคิด และประสบกำรณ์บำงส่วนอำจเล่ือนไปบ้ำง กำรสรุปผลกำร

เรียนรู้ ท ำได้หลำยวิธี เช่น กำรให้ผู้ เรียนแต่ละคนน ำเสนอประสบกำรณ์และข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำและ

อภิปรำยร่วมกัน สรุปเป็นประเด็นกำรเรียนรู้ท่ีได้รับและอำจจะประเมินดูว่ำ กำรเรียนรู้ท่ีได้รับเป็นไปตำม

วตัถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้มำกน้อยพียงใด หรือผู้ สอนอำจะให้ผู้ เรียนเขียนเป็นรำยงำนจดัเป็นนิทรรศกำร หรือ

ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับแก่ผู้ อ่ืน ( เช่น ผู้ เรียนกลุ่มอ่ืนๆ หรือในกำรประชุมต่ำงๆ ) อย่ำงไรก็
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ตำม ไม่ว่ำผู้สอนจะใช้วิธีใด ในกำรสรุปผลกำรเรียนรู้ ผู้สอน ควรดแูลให้มีกำรสรุปให้ครอบคลุมประเด็นกำร

เรียนทัง้ 3 ด้ำน คือ 1 ) กำรเรียนรู้ในด้ำนควำมรู้ (สิ่งท่ีศกึษำ) 2 ) กำรเรียนรู้ในด้ำนเจตคติ 3) กำรเ รียนรู้ในด้ำน

กระบวนกำรตำ่งๆ(เชน่ กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรท ำงำนร่วมกบัผู้ อ่ืน ฯลฯ) 

6.6 ข้อดี และข้อจ ำกัดของวิธีสอนโดยใช้กำรไปทศันศึกษำ 

         6.6.1 ข้อดี 

                  1) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง ได้เรียนรู้สภำพควำมเป็นจริง มีควำม

เช่ือมโยงระหวำ่งกำรเรียนรู้ในห้องเรียนและควำมเป็นจริง 

                   2) เป็นวิธีสอนท่ีส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรท้องถ่ินและชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของ

ผู้ เรียน และชว่ยสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งโรงเรียนกบัชมุชน 

                    3) เป็นวิธี ท่ี เอือ้ให้ผู้ เ รียนมีโอกำสได้ฝึกทักษะต่ำงๆ  เช่น ทักษะกำรวำงแผน ทักษะกำร

ประสำนงำน ทกัษะกำรท ำงำนกลุ่ม ทกัษะกำรแสวงหำควำมรู้ นอกจำกนีย้งัส่งเสริมกำรพฒันำคณุธรรมตำ่งๆ 

เชน่ ควำมรับผิดชอบ ควำมสำมคัคี ควำมเสียสละ เป็นต้น 

                   4) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้เปล่ียนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ ท ำให้ผู้ เรียนมีควำมกระตือรือร้น 

และควำมสนใจในกำรเรียนเพิ่มขึน้ 

       6.6.2 ข้อจ ำกัด 

                  1) เป็นวิธีสอนท่ียุ่งยำกส ำหรับผู้สอน เน่ืองจำกต้องมีกำรเตรียมกำรติดต่อประสำนงำน จดักำร 

และรับผิดชอบหลำยด้ำน 

                   2) เป็นวิธีสอนท่ีมีคำ่ใช้จำ่ยสงู ใช้เวลำมำก และมีควำมเส่ียง อำจเกิดอนัตรำยระหว่ำงกำรเดินทำง

ได้ 

                    3) เป็นวิธีสอนท่ีอำจเกิดผลไมคุ่้มคำ่ หำกกำรจดักำร และกระบวนกำรศกึษำไมดี่เทำ่ท่ีควร 
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7. วธีิสอนโดยใช้กำรอภปิรำยกลุ่มย่อย 

(Small Group Discussion) 

 

“…เป็นวิธีกำรท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงทั่วถึง มีโอกำส

แสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ อนัจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ใน

เร่ืองท่ีเรียนกว้ำงขึน้…” 
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วธีิสอนโดยใช้กำรอภปิรำยกลุ่มย่อย 

( Small Group Discussion) 

7.1 ควำมหมำย 

               วิธีกำรสอนใช้กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย คือกระบวนกำรท่ีผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้

ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดโดยกำรจัดผู้ เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆประมำณ 4 -8 คน  และให้ผู้ เรียนในกลุ่มพูดคุย

แลกเปล่ียนข้อมูล ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ในประเด็นท่ีก ำหนด และสรุปผลกำรอภิปรำยออกมำเป็น

ข้อสรุปของกลุม่ 

7.2 วัตถุประสงค์ 

              วิธีสอนโดยใช้กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย เป็นวิธีท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำง

ทัว่ถึง มีโอกำสแสดงงควำมคดิเห็นและแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ อนัจะชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ท่ีเรียนกว้ำง

ขึน้ 

7.3 องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

           7.3.1 มีกำรจดัผู้ เรียนเป็นกลุม่ยอ่ยๆกลุม่ละประมำณ 4-8คน 

           7.3.2 มีประเดน็ในกำรอภิปรำย 

           7.3.3.มีกำรพดูคยุแลกเปล่ียนควำมคดิเห็น ควำมรู้สกึ และประสบกำรณ์กนัระหว่ำงสมำชิกในกลุ่มตำม

ประเดน็กำรอภิปรำย 

           7.3.4 มีกำรสรุปสำระท่ีสมำชิกกลุม่ได้อภิปรำยกนัเป็นข้อสรุปของกลุม่ 

           7.3.5 มีกำรน ำข้อสรุปของกลุม่มำใช้ในกำรสรุปบทเรียน 

7.4 ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

           7.4.1 ผู้สอนจดัผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ยอ่ยๆ กลุม่ละประมำณ 4-8 คน 
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            7.4.2 ผู้สอน/ผู้ เรียนก ำหนดประเดน็ในกำรอภิปรำย 

             7.4.3 ผู้ เรียนพดูคยุแลกเปล่ียนควำมคิดกนัตำมประเด็นอภิปรำย 

             7.4.4 ผู้ เรียนสรุปสำระท่ีสมำชิกกลุม่ได้อภิปรำยร่วมกนัเป็นข้อสรุปของกลุม่ 

              7.4.5 ผู้สอนและผู้ เรียนน ำข้อสรุปของกลุม่ยอ่ยมำใช้ในกำรสรุปบทเรียน 

7.5 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำงๆในกำรสอนโดยใช้กำรอภิปรำยกลุ่มย่อยให้มี

ประสิทธิภำพ 

             7.5.1 กำรจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 

               จ ำนวนสมำชิกในกลุ่มย่อยควรมีประมำณ 4-8 คน จ ำนวนท่ีเหมำะสมท่ีสุดคือระหว่ำง 4-6คน คือ

เป็นกลุม่ท่ีเล็กเกินไป และไมใ่หญ่เกินไป เพรำะถ้ำกลุ่มเล็กเกินไป กลุ่มจะไม่ได้ควำมคิดท่ีหลำกหลำยเพียงพอ 

ถ้ำกลุม่ใหญ่เกินไปสมำชิกจะมีโอกำสแสดงควำมคดิเห็นได้น้อยหรือได้ไมท่ัว่ถึง กำรแบง่ผู้ เรียนเข้ำกลุ่ม อำจท ำ

โดยวิธีสุ่ม เพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกำสได้ร่วมกลุ่มกับเพ่ือนไม่ซ ำ้กัน หรืออำจจดัผู้ เรียนเข้ำกลุ่มคละควำมสำมำรถ 

เพ่ือให้ผู้ เรียนท่ีเก่งช่วยเหลือผู้ ท่ีเรียนอ่อน หรืออำจจดัผู้ เรียนเข้ำกลุ่มจ ำแนกตำมเพศ วยั(ถ้ำผู้ เรียนมีหลำยวยั) 

ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ หรือเลือกอย่ำงเจำะจงตำมปัญหำท่ีมีก็ได้ ขึน้กับวตัถุประสงค์ของผู้สอนและสิ่งท่ี

อภิปรำย เทคนิคท่ีใช้ในกำรแบ่งกลุ่มมีหลำกหลำย เช่น ในกำรนับหมำยเลข ใครนับหมำยเลขเดียวกันให้

รวมกลุม่กนั หรือใช้กำรจบัฉลำก ซึง่อำจเป็นหมำยเลข หรือเป็นภำพ เป็นข้อควำม ผู้ ท่ีจบัฉลำกได้เหมือนกนั ให้

รวมกลุ่มกนั หรือใช้เกมต่ำงๆ เช่น เกมค ำสัง่จบักลุ่ม โดยผู้ เรียนร ำวงตำมเสียงเพลงหรือดนตรี เม่ือดนตรีหรือ

เพลงหยดุผู้สอนจะออกค ำสัง่ให้ผู้ เรียนจบักลุ่มตำมจ ำนวนท่ีครูสัง่ เช่น จบั 4 จบั 6 หรือจบักลุ่ม หญิง 3 ชำย 2 

ให้ผู้ เรียนเกิดควำมสนกุสนำน จนกระทัง้ในท่ีสดุครูสัง่ให้จบักลุม่ตำมจ ำนวนท่ีครูต้องกำร เทคนิคกำรจดักลุ่มจะ

ช่วยให้ผู้ เรียนไม่เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรแบ่งกลุ่ม โดยเฉพำะเม่ือครูจ ำเป็นต้องแบ่งกลุ่มย่อยๆ จะช่วยให้

ผู้ เรียนรู้สกึสนกุและสนใจท่ีจะเรียนรู้ในกิจกรรมตอ่ไป เม่ือจดัผู้ เรียนเข้ำกลุ่มแล้ว ผู้สอนควรดแูลให้กลุ่มจดัท่ีนัง่

ภำยในกลุ่มให้เรียบร้อย ให้อยู่ในลกัษณะท่ีทกุคนมองเห็นกนั และรับฟังกันได้ดี นอกจำกนัน้ในกรณีท่ีมีหลำย

กลุม่ ผู้สอนควรจดักลุม่ให้หำ่งกนัพอสมควร เพ่ือไมใ่ห้เสียงอภิปรำยจำกกลุม่รบกวนกนัและกนั 
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         7.5.2 ประเดน็กำรอภปิรำย 

               กำรอภิปรำยจ ำเป็นต้องมีประเด็นในกำรอภิปรำย มีวตัถปุระสงค์ของกำรอภิปรำยท่ีชดัเจน ประเด็น

กำรอภิปรำยอำจจะมำจำกผู้สอนหรือผู้ เรียนก็ได้ แล้วแต่กรณี กำรอภิปรำยแต่ละครัง้ไม่ควรมีประเด็นมำก

จนเกินไป เพรำะจะท ำให้ผู้ เรียนอภิปรำยได้ไมเ่ตม็ท่ี 

        7.5.3 กำรอภปิรำย 

              กำรจัดกลุ่มอภิปรำยมีหลำยแบบ (ดรูำยละเอียดในข้อ 7.5.6)  ผู้สอนควรเลือกใช้ให้เหมำะสมกับ

วตัถปุระสงค์ ในกำรอภิปรำยท่ีดีโดยทัว่ไป ควรมีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีจ ำเป็นในกำรอภิปรำย เช่น ประธำน

หรือผู้น ำในกำรอภิปรำย  เลขำนกุำรผู้จดบนัทึกกำรประชมุ และผู้ รักษำเวลำ เป็นต้น นอกจำกนัน้สมำชิกกลุ่ม

ทกุคนควรมีควำมเข้ำใจตรงกันว่ำ ตนมีบทบำทท่ีท่ีจะต้องช่วยให้กลุ่มท ำงำนให้ส ำเร็จมิใช่ปล่อยให้เป็นควำม

รับผิดชอบของสมำชิกเพียงบำงคน หำกสมำชิกกลุ่มมีควำมรู้ควำมเข้ำใจว่ำ สมำชิกกลุ่มท่ีดีควรท ำอะไรบ้ำง 

เช่นให้ข้อมลู แสดงควำมคิดเห็น ซกัถำม โต้แย้ง สนบัสนนุ ช่วยไม่ให้กลุ่มออกนอกเร่ือง และสรุป เป็นต้น กำร

อภิปรำยจะเป็นไปได้ดี ผู้สอนควรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือค ำแนะน ำแก่กลุ่มก่อนกำรอภิปรำยและควรย ำ้ถึง

ควำมส ำคญัของกำรให้สมำชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำยอย่ำงทั่วถึง ไม่ให้มีกำรผูกขำดกำร

อภิปรำยโดยผู้ใดผู้หนึง่ เพรำะวตัถปุระสงค์หลกัของกำรอภิปรำยก็คือ กำรให้ผู้ เรียนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น

อยำ่งทัว่ถึง และได้รับฟังควำมคดิเห็นท่ีหลำกหลำย อนัจะชว่ยให้ผู้ เรียนมีควำมคิดท่ีลึกซึง้ และรอบคอบขึน้กำร

อภิปรำยท่ีดีควรด ำเนินกำรไปท่ีละประเดน็ จะได้ไม่เกิดควำมสบัสน และในกรณีท่ีมีหลำยประเด็น และในกรณี

มีหลำยประเด็น ควรมีกำรจ ำกดัเวลำของกำรอภิปรำยแต่ละประเด็น มิฉะนัน้กำรอภิปรำยอำจยืดยำว เย่ืนเย้อ 

และประเด็นท่ีอยู่ท้ำยๆ จะไม่ได้รับกำรอภิปรำย เพรำะหมดเวลำเสียก่อน ประเด็นกำรอภิปรำยกับเวลำท่ีให้ 

ควรมีควำมเหมำะกนั 

         7.5.4 กำรสรุปผลกำรอภปิรำย 

           ก่อนท่ีกำรอภิปรำยจะยุติลง กลุ่มจ ำเป็นต้องมีกำรสรุปผลกำรอภิปรำยเพ่ือให้ได้ค ำตอบตำมประเด็นท่ี

ก ำหนด ผู้สอนควรบอกหรือให้สัญญำณแก่กลุ่มอภิปรำยประมำณ 3-5 นำที ก่อนหมดเวลำ เพ่ือกลุ่มจะได้
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สรุปผลกำรอภิปรำยเป็นข้อสรุปของกลุ่ม ซึ่งหลังจำกนัน้ผู้ สอนอำจให้แต่ละกลุ่มน ำเสนอผลกำรอภิปรำย

แลกเปล่ียนกนั หรือด ำเนินกำรในรูปแบบอ่ืนตอ่ไป 

           7.5.5 กำรสรุปบทเรียน 

            เม่ือกำรอภิปรำยสิน้สุด ผู้สอนจ ำเป็นต้องเช่ือมโยงสิ่งท่ีผู้ เรียนได้ร่วมกนัคิดท้ำยบทเรียนท่ีก ำลงัเรียนรู้ 

โดยมีกำรน ำข้อสรุปของกลุม่มำใช้ในกำรสรุปบทเรียนด้วย 

           7.5.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเก่ียวกับกำรจัดกลุ่มอภปิรำยแบบต่ำงๆ 

                กำรจัดกลุ่มอภิปรำยมีมำกมำยหลำยแบบ ในท่ีน่ีจะขอยกตัวอย่ำงแบบท่ีนิยมใช้กันมำกทัง้ใน      

และกำรประชมุตำ่งๆมำน ำเสนอ เพ่ือผู้สอนจะได้เลือกใช้เหมำะสมกบัวตัถปุระสงค์ 

1) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบกันเอง ( Informal Group Discussion)  กลุ่มแบบนีป้ระกอบด้วยสมำชิก

ท่ีมีควำมสนใจในเร่ืองเดียวกนั จ ำนวนประมำณ 6 - 10 คน มำพดูคยุแลกเปล่ียนควำมรู้ควำมคิดเห็น

และประสบกำรณ์กนั เพ่ือแสวงหำข้อยตุหิรือข้อตกลงร่วมกนัในประเด็นตำ่งๆ เก่ียวกบัเร่ืองนัน้ ในกลุ่ม

จะมีประธำนน ำกำรอภิปรำย ชว่ยดแูลและกระตุ้นใหส่มำชิกในกลุม่แสดงควำมคดิเห็นอยำ่งเสรี 

2) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบฟิลลิป 66  (Phillip 66 or Buzz Group) กลุ่มแบบนีท่ี้ประกอบด้วย

สมำชิก 6 คนท่ีนัง่ใกล้กนั หนัหน้ำเข้ำมำหำกนั เพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

คนละ 1 นำที รวมเป็น 6 นำที จุดประสงค์ของกำรจดักลุ่มแบบนีก็้เพ่ือเปิดโอกำสให้สมำชิกทุกคนมี

โอกำสเสนอควำมคดิเห็นในประเดน็หรือปัญหำท่ีกลุม่ใหญ่ก ำลงัพิจำรณำอยู่ 

3) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบซินดิเคต ( Syndicate Group)  กลุ่มแบบนีป้ระกอบด้วยสมำชิก 6 – 10  

คน ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงกัน จุดประสงค์เพ่ือให้กลุ่มย่อยท่ีได้ศึกษำหรือพิจำรณำเร่ืองใด

เร่ืองหนึ่งท่ีได้รับมอบหมำยจำกท่ีประชุมใหญ่ สมำชิกจะแลกเปล่ียนควำมรู้และประสบกำรณ์กันใน

เร่ืองท่ีได้รับมอบหมำยโดยผลดักนัท ำหน้ำท่ีประธำนและเลขำนกุำรกลุม่ 

4) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบระดมสมอง ( Brainstorming Group) กลุ่มแบบนีป้ระกอบด้วยสมำชิก

ประมำณ 2 - 6คน ท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์พอสมควรในเร่ืองท่ีจะอภิปรำย จดุประสงค์ของกลุ่มนี ้

ก็เพ่ือให้ได้ควำมคิดมำกท่ีสดุ ในเวลำท่ีจ ำกดั และเพ่ือแสวงหำควำมคิดสร้ำงสรรค์จำกกลุ่ม กลุ่มจะมี
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ประธำนน ำกำรอภิปรำยและกระตุ้นให้สมำชิกทกุคนแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเสรี โดยไม่มีกำรตดัสินว่ำ

ถกู  ผิด ไมดี่ เพ่ือให้ไดวำมคิดจ ำนวนมำก เลขำนกุำรกลุ่มจดบนัทึกควำมคิดทัง้หมดไว้ ขัน้ตอ่ไปจึงน ำ

ควำมคดิท่ีได้มำวิเครำะห์ และปรับปรุง เพ่ือให้ได้ควำมคดิท่ีสร้ำงสรรค์ในเร่ืองนัน้  

5) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบโต๊ะกลม  (Round Table Group)  กลุ่มแบบนี ้มีลกัษณะเหมือนกำร

อภิปรำยแบบซินดเิคต คือเป็นกำรอภิปรำยในประเด็นท่ีได้รับมอบหมำยจำกท่ีประชมุใหญ่หรือสมำชิก

เลือกตำมควำมสนใจ เพ่ือแลกเปล่ียนควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน 

เพียงแตก่ำรจดักลุ่มจะอยู่ในลกัษณะเป็นรูปวงกลมซึ่งสมำชิกทกุคนสำมำรถมองเห็นกนัได้ อย่ำงไรก็

ตำมในปัจจบุนั กลุม่แบบนีอ้ำจไมจ่ ำเป็นต้องจดัในรูปวงกลมสำมำรถจดัในลกัษณะอ่ืนให้ เช่น จดัท่ีนัง่

เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ ก็เรียกเป็นกำรประชมุโต๊ะกลม หำกมีจดุประสงค์ตรงตำมกำรอภิปรำยแบบโต๊ะ

กลม 

6) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยเป็นคณะ  (Panel Discussion Group) กำรจดักลุ่มแบบนีมี้จดุประสงค์เพ่ือให้

ผู้ เช่ียวชำญท่ีมีควำมรู้ ควำมคิดเห็น และประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อในกำรประชมุประมำณ 3 - 

6 คน มำร่วมอภิปรำยต่อหน้ำผู้ ฟัง เพ่ือแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น โดยมีผู้ ด ำเนินกำรอภิปรำย ( 

Moderator)  เป็นผู้ เช่ือมโยงควำมคิดเห็น ซักถำม ควบคุมเวลำในกำรอภิปรำยและสรุปผลกำร

อภิปรำย  

7) กำรจัดกลุ่มอภปิรำยแบบสัมมนำ (Seminar Group)  กำรจดักลุ่มแบบนีมี้สมำชิกกลุ่มประมำณ 20  

คนขึน้ไป มีจุดประสงค์เพ่ือให้สมำชิกร่วมกันศกึษำค้นคว้ำในหวัข้อใดหวัข้อหนึ่งโดยมีผู้ เช่ียวชำญให้

ค ำแนะน ำชว่ยเหลือปัญหำของกำรสมัมนำมกัจะกว้ำง สำมำรถแบง่เป็นหวัข้อย่อยได้จ ำนวนมำก ผู้ เข้ำ

สมัมนำจะเป็นทัง้ผู้ ให้และผู้ รับควำมรู้ ควำมคิดเห็น กำรสมัมนำไม่มีกำรลงมติ เป็นเพียงกำรประมวล

ควำมคดิเห็น และสรุปเป็นข้อเสนอแนะในกำรแก้ปัญหำตำ่งๆ 

8) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบใกล้ชิด ( Knee Group)  กลุ่มแบบนีป้ระกอบด้วยสมำชิกประมำณ 3-5  

คน พดูคยุแลกเปล่ียนควำมคดิเห็นกนัอยำ่งใกล้ชิด สนิทสนม เปรียบเสมือนกำรจบัเขำ่คยุกนั 

9) กำรจัดกำรอภิปรำยแบบฮัดเดิล ( Huddle Group) กลุ่มแบบนีเ้ป็นกำรจดักลุ่มย่อยท่ีแยกออกมำ

จำกกลุ่มใหญ่ โดยใช้วิธีกำรสุ่ม เพ่ือให้มีสมำชิกกลุ่มคละกันไป จุดประสงค์และกำรด ำเนินกำรมี

ลกัษณะเชน่เดียวกบักลุม่อภิปรำยแบบกนัเอง 
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10) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบเวียนรอบวง ( Circular Response Group )  กลุ่มแบบนีป้ระกอบด้วย

สมำชิกไมค่วรเกิน 10  คน มีจดุประสงค์เพ่ือให้สมำชิกกลุ่มทกุคนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็น โดยกำร

ให้สมำชิกแตล่ะคนพดูรอบละประมำณ 1 -2 นำที เรียงกนัไปทำงซ้ำยหรือขวำ ท่ีละคนจนครบทกุคน 

ถ้ำผู้ ใดต้องกำรสนับสนุนหรือโต้แย้ง ต้องรอจนกว่ำจะถึงเวลำท่ีตนมีโอกำสพูด ถ้ำมีเวลำมำกและ

ต้องกำรควำมคดิเห็นเพิ่มขึน้ ก็เร่ิมรอบสองตอ่ไปเร่ือยๆ 

1.1 ) กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบกลุ่มซ้อน  ( Fish Bowl Group) กลุ่มแบบนีมี้ลกัษณะเป็นกลุ่มซ้อน

กนัเป็น 2 วง กลุม่วงในและกลุม่วงนอก  มีสมำชิกจ ำนวนพอๆกนั ประมำณ 4 – 8  คน ในขณะท่ีท่ี

สมำชิกกลุ่มวงในประชุมอภิปรำยกันในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สมำชิกกลุ่มวงนอกจะท ำหน้ำท่ี

สงัเกตกำรณ์ จุดประสงค์เพ่ือให้ผู้สังเกตกำรณ์ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรเร่ืองท่ีอภิปรำย แต่ไม่มี

ควำมจ ำเป็นต้องมีสว่นร่วมในกำรอภิปรำย ได้เรียนรู้ควำมคิดเห็นของผู้อภิปรำยวงในอย่ำงใกล้ชิด 

ในบำงกรณีอำจมีกำรสบัเปล่ียนบทบำทให้ผู้ ท่ีอยู่วงนอกเข้ำไปอยู่ในวงในแล้วท ำหน้ำท่ีอภิปรำย 

และสมำชิกในวงในออกมำอยูใ่นวงนอกเป็นผู้สงัเกตกำรณ์สบัเปล่ียนกนั 

1.2 กำรจัดกลุ่มอภิปรำยแบบปุชฉำวิสัชนำ  (Questioning – Answering)   กลุ่มแบบนี ้

ประกอบด้วยสมำชิกประมำณ 6-8 คน เป็นผู้ด ำเนินกำรอภิปรำย 1  คน มีควำมเช่ียวชำญหรือ

วิทยำกรท่ีรับเชิญคร่ึงหนึง่ อีกคร่ึงหนึง่เป็นตวัแทนจำกกลุ่มผู้ ฟังผู้ด ำเนินกำรอภิปรำยให้ผู้แทนผู้ ฟัง

เสนอข้อถำมให้วิทยำกรตอบ และเป็นตวักลำงชว่ยเช่ือมโยงและสรุปควำมคิดเห็น จดุประสงค์ของ

กลุ่มแบบนีก็้คือกำรช่วยให้สมำชิกกลุ่มเกิดควำมเข้ำใจในปัญหำหรือเร่ืองท่ีศึกษำในแง่มุมต่ำงๆ 

ตำมควำมต้องกำร หรือควำมสนใจของผู้ ฟัง 

7.6 ข้อดีและข้อจ ำกัดของวิธีกำรสอนโดยใช้กำรอภปิรำยกลุ่มย่อย 

        7.6.1 ข้อดี 

                1) เป็นวิธีกำรสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนกลุ่มใหญ่มีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกำรเรียนอยำ่งทัว่ถึง 

                2) เป็นวิธีกำรสอนให้ผู้ เรียนและผู้สอนได้ข้อมลูและควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำย ช่วยให้เกิดกำร

เรียนรู้ท่ีกว้ำงขึน้ 
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             3) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยส่งเสริมปฎิสมัพนัธ์ทำงสงัคมระหว่ำงผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนได้พฒันำทกัษะ

ตำ่งๆจ ำนวนมำก เชน่ ทกัษะกำรพดู กำรแสดงควำมคดิเห็น กำรโต้แย้ง กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ และทกัษะกำร

คดิ เป็นต้น 

      7.6.2 ข้อจ ำกัด 

           1) เป็นวิธีสอนท่ีใช้เวลำมำก 

           2) เป็นวิธีสอนท่ีต้องอำศยัสถำนท่ีหรือบริเวณท่ีกว้ำงพอจะจดักลุ่มให้อภิปรำยกนัได้ โดยไม่รบกวน

กนั 

           3) หำกผู้ เรียนไมรู้่หรือไมป่ฏิบตัตินตำมบทบำทหน้ำท่ีสมำชิกกลุม่ท่ีดี กำรอภิปรำยอำจไมไ่ด้ผลดี 

           4) หำกสมำชิกกลุ่มและผู้สอน ไม่สำมำรถควบคมุสถำนกำรณ์ได้ดี อำจเกิดปัญหำกำรปฏิสมัพนัธ์

ระวำ่งสมำชิกในกลุม่ได้ 
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8. วธีิสอนโดยใช้กำรแสดงละคร 

(Framatization) 

 

“.......เป็นวิธีกำรท่ีมุง่ชว่ยให้ผู้ เรียนเหน็ภำพของเร่ืองรำวท่ีต้องกำรเรียนรู้  ประจกัษ์ชดั

ด้วยตำตนเอง ท ำให้เร่ืองรำวนัน่มีชีวติขึน้มำ   จงึช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ท่ีชดัเจน

และจดจ ำได้นำน...” 
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วธีิสอนโดยให้กำรแสดงละคร 

(Dramatization) 

 

8.1 ควำมหมำย 

วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงละคร คือกระบวนกำรท่ีผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวตัถุประสงค์  

โดยกำรให้ผู้ เรียนแสดงละคร  ซึ่งเป็นเร่ืองรำวท่ีต้องกำรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตำมเนือ้หำและบทละครท่ีได้ก ำหนด

ไว้ตัง้แตต้่นจนจบเร่ือง  ท ำให้เร่ืองรำวนัน้มีชีวิตขึน้มำ  และสำรมำรถท ำให้ทัง้ผู้แสดงและผู้ชมเกิดควำมเข้ำใจ

และจดจ ำเร่ืองนัน้ได้นำน 

8.2  วัตถุประสงค์ 

 วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงละคร เป็นวิธีกำรท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนเห็นภำพของเร่ืองรำวท่ีต้องกำรเรียนรู้ 

ประจกัษ์ชดัด้วยตำตนเอง ท ำให้เร่ืองรำวนัน้มีชีวิตขึน้มำ จึงช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ท่ีชดัเจน และจดจ ำได้

นำน 

8.3  องค์ประกอบส ำคัญ  (ที่ขำดไม่ได้) ของวธีิสอน 

 8.3.1  มีบทละคร คือเร่ืองท่ีมีเนือ้หำและบทพดูหรือบทแสดงก ำหนดไว้เรียบร้อยแล้วตัง้แตต้่นจนจบ 

 8.3.2  มีกำรแสดงตำมบทท่ีก ำหนด และมีกำรชมและสงัเกตกำรแสดง 

 8.3.3  มีกำรอภิปรำยเก่ียวกบัเร่ืองรำวหรือเนือ้หำกำรแสดง กำรแสดงของผู้ รับบทบำทตำ่ง ๆ 

 8.3.4  มีกำรสรุปกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีได้จำกกำรแสดงและชมกำรแสดง 

8.4  ขัน้ตอนส ำคัญ  (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

 8.4.1  ผู้สอน/ผู้ เรียนเตรียมบทละคร 
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 8.4.2  ผู้ เรียนศกึษำบทละครและเลือก (หรือผู้สอนก ำหนด) บทบำทท่ีจะแสดง 

 8.4.3  ผู้ เรียนศกึษำบทท่ีจะแสดงและซ้อมกำรแสดง  ผู้สอนให้ค ำแนะน ำในกำรชมกำรแสดงแก่ผู้ เรียน

ท่ีเป็นผู้ชม 

 8.4.4 ผู้สอนและผู้ เรียนจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ส ำหรับกำรแสดง เชน่ เคร่ืองแตง่กำย ฉำก เฟอร์นิเจอร์ 

ฯลฯ 

 8.4.5 ผู้ เรียนแสดงหรือชมกำรแสดง 

 8.4.6  ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรำยเก่ียวกบักำรแสดงของผู้ เลน่ เร่ืองรำวหรือเนือ้หำกำรแสดง และสรุป

กำรเรียนรู้ท่ีได้จำกกำรแสดง 

 

8.5 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ในกำรใช้วธีิสอนโดยกำรแสดงละครให้มี
คุณภำพ 

 กำรแสดงละครเพ่ือกำรเรียนรู้ มีหลำยแบบดงันี ้

ก.กำรแสดงละครแบบเป็นทำงกำร หรือ กำรแสดงนำฏกำร (Dramatization) เป็นกำร

แสดงละครท่ีมีกำรเตรียมบทละครตัง้แตต้่นจนจบไว้ และผู้แสดงจะต้องมีกำรซกัซ้อมกำรแสดงก่อนกำรแสดง 

จนผู้แสดงสำมำรถแสดงได้ตำมบท และมีกำรจดัฉำก จดัเวที ให้ดสูมจริง ตวัอย่ำงกำรแสดงนำฏกำรท่ีนิยมกนั

มำก ได้แก่ กำรแสดงเหตกุำรณ์ประวตัศิำสตร์ หรือชีวประวตัขิองบคุคลส ำคญั ๆ เป็นต้น 

ข.กำรแสดงละครแบบไม่เป็นทำงกำร หรือเรียนสัน้ ๆ ได้วำ่ เป็นกำรแสดง(acting) เป็นกำรแสดง

เร่ืองรำวหรือเหตุกำรณ์สัน้ ๆ เฉพำะจุดเฉพำะประเด็น เพ่ือช่วยท ำให้เร่ืองรำว / เหตุกำรณ์ / จุด / ประเด็น 

เหลำ่นัน้ มีควำมกระจำ่งชดัขึน้ กำรแสดงแบบนี ้ผู้สอนสำมำรถใช้สอนสอดแทรกในกำรสอนเนือ้หำสำระตำ่ง ๆ 

ได้มำก เชน่กำรแสดงวิธีกำรจดัโต๊ะอำหำร กำรแสดงพิธีแตง่งำน พิธีท ำขวญั วิธีกำรผำยปอด วิธีกำรช่วยเหลือผู้

ประสบอบุตัเิหตอุบุตัภิยั  วิธีกำรป้องกนัตวั ตลอดจนกำรแสดงบทบำทหน้ำท่ีของบคุคลในอำชีพตำ่ง ๆ เป็นต้น 

ค.กำรแสดงละครใบ้ เป็นกำรแสดงท่ีผู้แสดงใช้กำรแสดงออกทำงท่ำทำงส่ือควำมหมำยเร่ืองรำวให้

ผู้ชมเข้ำใจ  โดยไม่ใช้ภำษำพูดเลย  แต่อำจมีกำรใช้กำรบรรยำยประกอบท่ำทำงได้ เพ่ือช่วยให้ผู้ ชมมีควำม
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เข้ำใจมำกขึน้ เช่น กำรแสดงละครใบ้ส่ือควำมหมำยเก่ียวกับปรัชญำในกำรด ำรงชีวิต ควำมคบัข้องใจ กำร

แก้ปัญหำตำ่ง ๆ เป็นต้น 

ง.กำรแสดงละครเลียนแบบ เป็นกำรแสดงท่ีผู้แสดงพยำยำมแสดงลกัษณะท่ำทำง เลียนแบบบคุคล 

สตัว์ หรือสิ่งของต่ำง ๆ เช่น กำรแสดงละครเลียนแบบดำรำ นกัร้อง นกัพูด ท่ีมีช่ือเสียง กำรแสดงท่ำทำงและ

เสียงร้องเลียนแบบสตัว์ตำ่ง ๆ เช่น สนุขั แมว สิงโต นกตำ่ง ๆ หรืออำจแสดงเลียนแบบกลไกท ำงำนของสิ่งของ

ตำ่ง ๆ เชน่ หุน่ยนต์ คอมพิวเตอร์ รถไฟ รถเมล์ เคร่ืองบนิ เป็นต้น 

จ.กำรแสดงละครล้อเลียน เป็นกำรแสดงละครท่ีมีเนือ้หำสำระเสียดสีบุคคลสังคม เร่ืองรำวหรือ

เหตกุำรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือเน้นเจตคติ ค่ำนิยม หรือพฤติกรรมใด ๆ ท่ีต้องกำรให้เกิดขึน้แก่ผู้ เรียน โดยกำรแสดงถึง

ควำมไม่ชอบด้วยเหตแุละผลของสิ่งนัน้ เช่นกำรแสดงละครล้อเลียนพฤติกรรมทำงกำรเมืองของนกักำรเมือง 

กำรแสดงละครล้อเลียนเร่ืองรำวหรือเหตกุำรณ์ทำงสงัคม เป็นต้น 

ฉ.กำรแสดงกำรเชิดหุ่นละคร เป็นกำรแสดงท่ีผู้ แสดงใช้หุ่นหรือวัสดุอ่ืนๆ เป็นตวัแทนตนในกำร

แสดงออก ผุ้แสดงจะไม่ปรำกฏกำยหรือแสดงพฤติกรรมตำ่ง ๆ ให้เห็น แตจ่ะเชิดตวัหุ่นให้แสดงตำมท่ีตนปำรถ

นำ ซึง่ก็คือ กำรเชิดหุน่ให้แสดงตำมบทและเร่ืองรำวท่ีได้เตรียมไว้ หุ่นท่ีใช้ในกำรแสดงมีมำกมำยหลำยประเภท 

เชน่ หุน่กระบอก หุ่นนิว้มือ หุ่นสวมมือ หุ่นเสียบไม้ หุ่นหนงัตะลงุ หุ่นดิน เป็นต้น หุ่นดงักล่ำวอำจเป็นหุ่นรูปคน 

หุน่รูปสตัว์ หรือหุน่รูปสิ่งของตำ่ง ๆ หุน่เหลำ่นีเ้ป็นตวัแทนในกำรแสดงออกทำงท่ำทำงของผู้แสดง แตผู่้แสดง (ผู้

เชิดหุ่น) ยงัเป็นผู้แสดงออกทำงบทพดูอยู่ หรือในทำงกรณีท่ีผู้ เชิดหุ่นยงัไม่ช ำนำญ อำจมีผู้แสดงหลำยคน เช่น 

คนหนึ่งเป็นผู้ เชิดหุ่นอีกคนหนึ่งเป็นผู้ พำกย์ ผู้ แสดงบทพูด อำจมีคนเดียวหรือหลำยคนก็ได้ และแต่

ควำมสำมำรถของผู้แสดง 

กำรแสดงละครไมว่ำ่จะเป็นแบบใด หำกจะให้มีประสิทธิภำพ คือ ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวตัถปุระสงค์ ผู้สอน

ควรมีกำรเตรียมกำรและด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม ดงันี ้

 

8.5.1  กำรเตรียมบทละคร 

 ผู้สอนและผู้ เรียนควรมีกำรอภิปรำยกนัถึงวตัถุประสงค์ของกำรท่ีจะใช้ละครเป็นวิธีกำรเพ่ือให้เกิดกำร

เรียนรู้ตำมวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนด ผู้ เรียนควรมีบทบำทในกำรเลือกเร่ืองรำวท่ีจะแสดง ผู้สอนอำจเตรียมบท
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ละครให้ผู้ เรียนแสดง โดยต้องเตรียมเนือ้หำกำรแสดงตัง้แตต้่นจนจบ และต้องเตรียมบทละคร คือบทพดูของตวั

ล ะ ค ร ต่ ำ ง  ๆ  ห รื อ อ ำ จ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ช่ ว ย กั น เ ขี ย น  ซึ่ ง ใ น ทั ้ง ส อ ง ก ร ณี  ทั ้ง ผู้ ส อ น แ ล ะ ผู้  

เรียนจ ำเป็นต้องศกึษำเนือ้หำหรือเร่ืองรำวจำกแหล่งข้อมลูตำ่ง ๆ เพ่ือให้ได้เนือ้หำ/ เร่ืองรำวท่ีตรงกบัควำมเป็น

จริงให้มำกท่ีสุด และอำจจ ำเป็นต้องแสวงหำบุคคลผู้ มีประสบกำรณ์หรือควำมเช่ียวชำญในเร่ืองนัน้มำให้

ค ำปรึกษำ เชน่ กำรแสดงละครทำงประวตัศิำสตร์ กำรแสดงละครทำงวรรณคดี เป็นต้น กำรแสดงละครท่ีใช้เป็น

วิธีสอนนี ้จะแตกตำ่งจำกกำรแสดงละครท่ีเป็นศิลปะกำรแสดง กำรใช้ละครในกำรเรียนรู้ ไม่จ ำเป็นต้องจดัท ำ

ทกุสิ่งทุกอย่ำงให้สมบูรณ์เหมือนควำมเป็นจริง แต่ต้องพิถีพิถนัในจดุท่ีผู้สอนต้องกำรให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ 

จดุนัน่จะต้องเดน่ชดั กำรแสดงในจุดนัน้ต้องให้เห็นสำระท่ีต้องกำรชดัเจน องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นส่วนเสริม 

ไมจ่ ำเป็นต้องจดัท ำให้สมบรูณ์ แตค่วรจะตรงตำมควำมเป็นจริง ผิดกบัละครท่ีเป็นศิลปะกำรแสดงจะต้องจดัท ำ

ทกุสิ่งให้สมบรูณ์ตำมควำมเป็นจริง 

 

8.5.2. กำรศึกษำบทละคร และเลือกบทบำทที่จะแสดง 

 ผู้สอนและผู้ เรียนควรช่วยกันเลือกว่ำใครควรจะแสดงบทอะไร โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมและ

ควำมสำมำรถของผู้ เรียนกบับทท่ีจะแสดง ควรจะเลือกผู้ ท่ีมีบุคลิกลกัษณะตรงกบัเร่ือง และมีควำมสำมำรถท่ี

จะตีบทแตก คือเลน่ได้ดี เลน่ได้ตรงกบัเนือ้หำของเร่ืองมำท่ีสดุ เน่ืองจำกกำรแสดงละคร เน้นท่ีกำรให้ผู้ เรียนเห็น

ภำพหรือเร่ืองรำวท่ีตรงกบัเร่ืองรำวและควำมเป็นจริงมำท่ีสดุ ดงันัน้ผู้แสดงควรมีควำมเต็มใจท่ีจะแสดง เพ่ือให้

กำรแสดงออกมำดีท่ีสดุ 

 

8.5.3.  กำรศึกษำบท ซ้อมกำรแสดง เตรียมผู้ชม และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรแสดง 

 เม่ือได้ตวัแสดงแล้ว ผู้แสดงแต่ละคนต้องศกึษำเร่ืองรำวและบทของตนเป็นพิเศษ ต้องพยำยำมจ ำบท

ของตนให้คล่อง เพ่ือกำรแสดงจะได้ไม่ติดขดั และจะต้องมีกำรฝึกซ้อมกำรแสดงร่วมกัน ในบำงกรณีหลงักำร

ฝึกซ้อมอำจจ ำเป็นต้องมีกำรเปล่ียนตัวแสดง หำกพบว่ำ ผู้ ท่ีเลือกไว้ ไม่สำมำรถแสดงได้ดีพอท่ีจะส่ือ

ควำมหมำยได้ตรงกบัเร่ืองรำวหรือเนือ้หำอนัเป็นวตัถปุระสงค์ของกำรเรียนกำรสอน โดยปกติ กำรสอนด้วยวิธีนี ้

ผู้ เรียนจะไมไ่ด้แสดงทัง้หมด ผู้ ท่ีไม่แสดงจะเป็นผู้ชมกำรแสดง และผู้ช่วยจดักำรแสดง เช่น ท ำหน้ำท่ีก ำกบักำร

แสดง บอกบท ช่วยจัดฉำก แต่งตวัผู้ แสดง ช่วยจัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรแสดง เป็นต้น ดงันัน้ผู้ สอนจึงควร
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จดัแบง่งำนตำมควำมสนใจ และควำมสำมำรถของผู้ เรียน และให้ค ำแนะน ำในกำรชมกำรแสดงว่ำ ควรสงัเกต

และให้ควำมสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองอะไรบ้ำง จดุไหนบ้ำง 

 

8.5.4 กำรแสดงละครและชมละคร 

 เม่ือทุกอย่ำงพร้อมแล้ว จึงเร่ิมกำรแสดง ในขณะแสดง ผู้สอนและผู้ ชมไม่ควรขดักำรแสดงกลำงคนั 

และควรให้ก ำลังใจผู้ แสดง โดยกำรตงัใจชมกำรแสดง ปรบมือให้ก ำลังใจผู้ ชมควรตัง้ใจสังเกตกำรแสดงใน

จุดส ำคญัท่ีครูให้ค ำแนะน ำเป็นพิเศษ และอำจจดบนัทึกสิ่งท่ีสังเกตไว้เพ่ือกันลืม ผู้ แสดงก็ควรแสดงให้สม

บทบำทมำกท่ีสดุ 

 

8.5.5 กำรอภปิรำยเพื่อสรุปกำรเรียนรู้ 

 เน่ืองจำกวตัถปุระสงค์ของกำรแสดงละครมุง่ท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองรำวท่ีแสดง ผู้สอน

ใช้กำรแสดงเป็นวิธีกำรท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เร่ืองรำวนัน้ ๆ โดยได้เห็นเป็นภำพและกำรกระท ำจริง ซึ่งจะ

ท ำให้ผู้ เรียนมีควำมเข้ำใจและจดจ ำเร่ืองนั่นได้อย่ำงดีและจดจ ำได้นำน  ดงันัน้ละคร ท่ีแสดงออกมำ จึงควร

สะท้อนเร่ืองรำวควำมเป็นจริงนัน้ให้เห็นชดั กำรอภิปรำยเพ่ือกำรเรียนรู้ จึงต้องมุ่งไปท่ีเร่ืองรำวท่ีแสดงออกมำ 

และกำรแสดงของผู้แสดงวำ่ สำมำรถแสดงได้สมจริงเพียงใด 

 

8.6  ข้อดีและข้อจ ำกัดของวธีิสอนโยใช้กำรแสดงละคร 

 8.6.1 ข้อด ี

  1) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้เห็นสิ่งท่ีเรียนมีชีวิตขึน้มำ ท ำให้กำรเรียนรู้มีควำมเป็นจริง 

และมีควำมหมำยส ำหรับผู้ เรียน 

  2) เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยำ่งสนกุสนำน มีสว่นร่วมในกำรเรียนรู้สงู 

  3) เป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะต่ำง ๆ จ ำนวนมำกเช่น ทกัษะกำรพูด กำร

เขียน กำรแสดงออก กำรจดักำร กำรแสวงหำข้อมลูควำมรู้ และกำรท ำงำนร่วมกนัเป็นกลุม่ เป็นต้น 
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 8.6.2  ข้อจ ำกัด 

  1) เป็นวิธีสอนท่ีใช้เวลำมำก ต้องมีกำรจดัเตรียมบทละคร และกำรแสดงท่ียุง่ยำก 

  2) เป็นวิธีสอนท่ีต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองแต่งกำย ประกอบกำรแสดง ซึ่งอำจท ำให้มี

คำ่ใช้จำ่ยเพิ่มขึน้ 

  3) เป็นวิธีสอนท่ีต้องอำศยักำรแสวงหำข้อมูลท่ีถูกต้องมำใช้ในกำรเขียนบท หำกผู้สอนไม่มี

ข้อมลูเพียงพอ หรือไมส่ำมำรถแสวงหำข้อมลูท่ีต้องกำรได้ จะท ำให้เร่ืองรำวหรือกำรแสดงไมส่มบรูณ์ 
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9.  วธีิสอนโดยใช้กำรแสดงบำบำทสมมติ 

(Role Playing) 

 

“....กำรให้ผู้ เรียนแสดงบทบำทสมมติ  ก็เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีจะใช้บทบำทเป็นเคร่ืองมือใน

กำรดงึควำมรู้ศกึนกึคดิ กำรรับรู้ เจตคติ หรืออคติตำ่ง ๆ ท่ีซ่อนอยู่ในสว่นลกึของผู้แสดง

ออกมำเป็นข้อมลูในกำรเรียนรู้...” 
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วธีิสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมติ 

(Role Playing) 

 

9.1  ควำมหมำย 

 วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมต ิคือกระบวนกำรท่ีผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำม

วตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด  โดยกำรให้ผู้ เรียนสวมบทบำทในสถำนกำรณ์ซึ่งมีควำมใกล้เคียงกบัควำมเป็นจริง  และ

แสดงออกตำมควำมรู้สึกนึกคิดของคน และน ำเอำกำรแสดงออกของผู้ แสดง ทั่งทำงด้ำนควำมรู้ ควำมคิด 

ควำมรู้สึกและพฤติกรรมท่ีสังเกตพบ  มำเป็นข้อมูลในกำรอภิปรำย เพ่ือให้ผู้ เ รียนเกิดกำรเรียนรู้ตำม

วตัถปุระสงค์ 

 

9.2  วัตถุประสงค์ 

 วิธีสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำทสมมต ิเป็นวิธีกำรท่ีมุง่ชว่ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้กำรเอำใจเขำมำใสใ่จเรำ 

เกิดควำมเข้ำใจในควำมรู้สกึและพฤตกิรรมทัง่ของตนเองและผู้ อ่ืน หรือเกิดควำมเข้ำใจในเร่ืองตำ่ง ๆ เก่ียวกบั

บทบำทสมมตท่ีิตนแสดง 

 

9.3 องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวธีิสอน 

 9.3.1 มีสถำนกำรณ์สมมตแิละบทบำทสมมติ 

 9.3.2 มีกำรแสดงบทบำทสมมต ิ

 9.3.3 มีกำรอภิปรำยเก่ียวกบัควำมรู้ ควำมคิด ควำมรู้สกึ  และพฤตกิรรมท่ีแสดงออกของผู้แสดง และ

สรุปกำรเรียนรู้ท่ีได้รับ 
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9.4 ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

 9.4.1  ผู้สอน/ ผู้ เรียน น ำเสนอสถำนกำรณ์สมมติและบทบำทสมมติ 

9.4.2 ผู้สอน/ ผู้ เรียนเลือกผู้แสดงบทบำท 

9.4.3  ผู้สอนเตรียมผู้สงัเกตกำรณ์ 

9.4.4 ผู้ เรียนแสดงบทบำทและสงัเกตพฤตกิรรมท่ีแสดงออก 

9.4.5  ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรำยเก่ียวกบัควำมรู้ ควำมคิด ควำมรู้สึก และพฤตกิรรมท่ีแสดงออกของผู้แสดง 

9.4.6  ผู้สอนและผู้ เรียนสรุปกำรเรียนรู้ท่ีได้รับจำกกำรแสงดและกำรชมกำรแสดง 

 

 

9.5  เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ในกำรใช้วธีิสอนโดยใช้กำรแสดงบทบำท
สมมตใิห้มีประสิทธิภำพ 

 

  9.5.1  กำรเตรียมกำร 

   ผู้สอนก ำหนดวตัถปุระสงค์เฉพำะให้ชดัเจน และสร้ำงสถำนกำรณ์และบทบำทสมมติ

ท่ีจะช่วยสนองวตัถปุระสงค์นัน้สถำนกำรณ์และบทบำทสมมติท่ีก ำหนดขึน้ควรมีควำมใกล้เคียงกับควำมเป็น

จริง ส่วนจะมีรำยละเอียดมำกน้อยเพียงใด ขึน้กับวตัถุประสงค์ ผู้สอนอำจใช้บทบำทสมมติแบบละคร ซึ่งจะ

ก ำหนดเร่ืองรำวให้แสดง แต่ไม่มีบทให้ ผู้ สวมบทบำทจะต้องคิดแสดงเอง หรืออำจใช้บทบำทสมมติแบบ

แก้ปัญหำซึง่จะก ำหนดสถำนกำรณ์ท่ีมีปัญหำหรือควำมขดัแย้งให้ และอำจให้ข้อมลูเพิ่มเติมมำกบ้ำง น้อยบ้ำง 

ซึง่ผู้สวมบทบำทจะใช้ข้อมลูเหลำ่นัน้ในกำรแสดงออก และแก้ปัญหำตำมควำมคดิของตน 

  9.5.2  กำรเร่ิมบทเรียน 
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   ผู้สอนสำมำรถกระตุ้นควำมสนใจของผู้ เรียนได้หลำยวิธี เชน่ โยงประสบกำรณ์ใกล้ตวั

ผู้ เรียน หรือประสบกำรณ์ท่ีผู้ เรียนได้รับจำกกำรเรียนครัง้ก่อน ๆ เข้ำสูเ่ร่ืองท่ีจะศกึษำ หรืออำจใช้วิธีเลำ่เร่ืองรำว

หรือสถำนกำรณ์สมมตท่ีิเตรียมมำแล้ว ทิง้ท้ำยด้วยปัญหำ เป็นกำรกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยำกคดิ อยำกติดตำม 

หรืออำจใช้วิธีชีแ้จงให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมแสดง และชว่ยกนัคิดแก้ปัญหำ 

  9.5.3 กำรเลือกผู้แสดง 

   ควรเลือกให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของกำรแสดง เช่น เลือกผู้ แสดงท่ีมีลักษณะ

เหมำะสมกับบทบำท  เพ่ือช่วยให้กำรแสดงเป็นไปอย่ำงรำบร่ืนตำมวตัถุประสงค์ได้อย่ำงรวดเร็ว หรือเลือกผู้

แสดงท่ีมีลักษณะตรงกันข้ำมกับบทบำทท่ีก ำหนดให้ เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนคนนัน้ได้รับประสบกำรณ์ใหม่  ได้

ทดลองแสดงพฤตกิรรมใหม ่ๆ และเกิดควำมเข้ำใจในควำมรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ ท่ีมีลกัษณะตำ่งไปจำกตน 

หรืออำจให้ผู้ เรียนอำสำสมคัร หรือเจำะจงเลือกคนใดคนหนึ่งด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีต้องกำรช่วยให้บคุคลนัน้เกิด

กำรเรียนรู้ เม่ือได้แสดงแล้ว ควรให้เวลำผู้แสดงเตรียมกำรแสดง โดยอำจให้ฝึกซ้อมบ้ำงตำมควำมจ ำเป็น 

  9.5.4  กำรเตรียมผู้สังเกตกำรณ์หรือผู้ชม 

   ผู้สอนควรเตรียมผู้ชม และท ำควำมเข้ำใจกบัผู้ชมวำ่ กำรแสดงบทบำทสมมตินี ้จดัขึน้

มิใชมุ่ง่ท่ีควำมสนกุเพลิดเพลินเท่ำนัน้ แตมุ่่งท่ีจะให้เกิดกำรเรียนรู้เป็นส ำคญั ดงันัน้จึงควรชมด้วยควำมสงัเกต 

ผู้สอนควรให้ค ำแนะน ำวำ่ควรสงัเกตอะไร และควรบนัทึกข้อมลูอย่ำงไร และผู้สอนอำจจดัท ำแบบสงัเกตกำรณ์

ให้ผู้ชมใช้ในกำรสงัเกตด้วยก็ได้ 

  9.5.5 กำรแสดง 

   ก่อนกำรแสงดอำจมีกำรจดัฉำกกำรแสดงให้ดสูมจริง ฉำกกำรแสดงอำจเป็นฉำกง่ำย 

ๆ หรืออำจจะจดัให้ดสูวยงำม แตไ่ม่ควรจะใช้เวลำมำก และควรค ำนึงถึงควำมประหยดัด้วย เม่ือทกุฝ่ำยพร้อม

แล้ว ผู้สอนให้เร่ิมกำรแสดง และสงัเกตกำรณ์แสดงอย่ำงใกล้ชิด ไม่ควรมีกำรขดักำรแสดงกลำงคนั นอกจำก

กรณีท่ีมีปัญหำเม่ือกำรแสดงออกนอกทำง ผู้ สอนอำจจ ำเป็นต้องให้ค ำแนะน ำบ้ำง เม่ือกำรแสดงด ำเนินไป

พอสมควรแล้ว ผู้สอนควรตดับท ยุติกำรแสดง ไม่ควรให้กำรแสดงยึดยำว เยิ่นเย้อ จะท ำให้ผู้ชมเกิดควำมเบื่อ

หน่ำย กำรตัดบทควรท ำเม่ือเห็นว่ำกำรแสดงได้ให้ข้อมูลแก่กลุ่มเพียงพอท่ีจะน ำมำวิเครำะห์และอภิปรำย 

เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ตรงตำมวตัถุประสงค์ หรือตดับทเม่ือกำรแสดงเร่ิมยืดเยือ้ หรือเม่ือผู้ชมพอจะเดำได้ว่ำ 
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เร่ืองรำวจะด ำเนินต่อไปอย่ำงไร หรือในกรณีท่ีผู้แสดงเกิดอำรมณ์สะเทือนใจมำกเกินไปจนแสดงต่อไปไม่ ได้ 

ควรตดับททนัที 

  9.5.6 กำรวิเครำะห์อภปิรำยผลกำรแสดง 

   ขัน้นีเ้ป็นขัน้ส ำคัญมำก เพรำะเป็นขัน้ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ท่ีชัดเจนตำม

วตัถปุระสงค์ เทคนิคท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรอภิปรำยในช่วงนีมี้หลำยประกำรท่ีส ำคญัคือกำรสมัภำษณ์ควำมรู้สึก

และควำมคดิของผู้แสดงและจดบนัทกึไว้บนกระดำนตอ่จำกนัน่จึงสมัภำษณ์ผู้ชมหรือผู้สงัเกตกำรณ์ถึงข้อมลูท่ี

สงัเกตได้ ผู้สอนควรจดบนัทึกข้อมลูเหล่ำนีบ้นกระดำน เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนเห็นประเด็นในกำรอภิปรำยและสรุป

ตอ่จำกนัน้ จึงให้ทกุฝ่ำยร่วมกนัอภิปรำย แสดงควำมคิดเห็น และสรุปประเด็นกำรเรียนรู้สิ่งส ำคญัมำกท่ีผู้สอน

พึงค ำนึงในกำรอภิปรำยก็คือ กำรให้ผู้ เรียนแสดงบำทสมมติก็เพ่ือวตัถุประสงค์ท่ีจะใช้บทบำทเป็นเคร่ืองมือใน

กำรดงึควำมรู้สกึนกึคดิ กำรรับรู้เจตคต ิหรืออคตติำ่ง ๆ ท่ีซ่อนอยู่ในส่วนลึกของผู้แสดงออกมำเพ่ือเป็นข้อมลูใน

กำรเรียนรู้ ดงันัน้กำรอภิปรำยจงึต้องมุง่เน้นและอภิปรำยในเร่ืองของพฤตกิรรมนัน้ออกมำ กำรซกัถำมจึงควรมุ่ง

ประเดน็ไปท่ีวำ่ผู้แสดงได้แสดงพฤตกิรรมอะไรบ้ำง ท ำไมจงึแสดงพฤติกรรมเช่นนัน้ และพฤติกรรมนัน้ก่อให้เกิด

ผลอะไรตำมมำ กำรอภิปรำยไม่ควรมุ่งประเด็นไปท่ีกำรแสดงของผู้สวมบทบำทว่ำ แสดงได้ดี -ไม่ดี เพียงใด 

เพรำะนอกจำกจะเป็นกำรอภิปรำยท่ีผิดวตัถปุระสงค์แล้ว ยงัอำจท ำให้ผู้แสดงเสียควำมรู้สกึได้ 

 ในกรณีท่ีกำรอภิปรำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และผู้ เรียนเสนอแนะแนวคิดและแนวทำงอ่ืน ๆ 

เพิ่มเติมแตกต่ำงไปจำกท่ีผู้ สวมบทบำทแสดง ผู้ สอนอำจให้มีกำรแสดงและกำรอภิปรำยเพิ่มเติม และสรุป

บทเรียนอีกครัง้หนึง่ 

 

9.6  ข้อดีและข้อจ ำกัดของวธีิสอนโดยใช้บทบำทสมมติ 

 

 9.6.1  ข้อด ี

  1) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดควำมเข้ำใจควำมรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ อ่ืน ได้เรียนรู้กำร

เอำใจเขำมำใสใ่จเรำ เกิดกำรเรียนรู้ท่ีลกึซึง้ 
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  2) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีควำมเข้ำใจ และเกิดกำรเปล่ียนแปลงเจตคติและพฤติกรรม

ของตน 

  3) เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยพฒันำทกัษะในกำรเผชิญสถำนกำรณ์ ตดัสินใจและแก้ปัญหำ 

  4) เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้กำรเรียนกำรสอนมีควำมใกล้เคียงกบัสภำพควำมเป็นจริง 

  5) เป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ เ รียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนมำก ผู้ เรียนได้เรียนรู้อย่ำง

สนกุสนำน และกำรเรียนรู้มีควำมหมำยส ำหรับผู้ เรียน เพรำะข้อมลูมำจำกผู้ เรียนโดยตรง 

 9.6.2  ข้อจ ำกัด 

  1) เป็นวิธีสอนท่ีใช้เวลำมำกพอสมควร 

  2) เป็นวิธีสอนท่ีต้องอำศยักำรเตรียมกำรและกำรจดักำรอย่ำงรัดกุมหำกจดักำรไม่ดีพอ อำจ

เกิดควำมยุง่ยำกสบัสนขึน้ได้ 

  3) เป็นวิธีสอนท่ีต้องอำศัยควำมไวในกำรรับรู้(sensitivity) ของผู้ สอน หำกผู้ สอนขำด

คณุสมบตันีิ ้ ไมรั่บรู้ปัญหำท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียนบำงคน และไมไ่ด้แก้ปัญหำแตต้่น อำจเกิดเป็น 

ปัญหำตอ่เน่ืองไปได้ 

  4) เป็นกำรสอนท่ีต้องอำศัยควำมสำมำรถของครูในกำรแก้ปัญหำเน่ืองจำกกำรแสดงของ

ผู้ เรียนอำจไม่เป็นไปตำมควำมคำดหมำยของผู้สอน ผู้สอนจะต้องสำมำรถแก้ปัญหำหรือปรับสถำนกำรณ์และ

ประเดน็ให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ 
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10.  วธีิสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง 

(Case) 

 

 “...กำรสอนโดยใช้กรณีตวัอยำ่งนี ้ มไิด้มุง่ท่ีค ำตอบใดค ำตอบหนึ่ง   ...แต่ต้องกำร

ให้ผู้ เรียนเห็นค ำตอบและเหตผุลท่ีหลำกหลำย อนัจะช่วยให้กำรตดัสนิใจมีควำม

รอบคอบขึน้...” 
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วธีิสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง (Case) 

10.1  ควำมหมำย 

 วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำง คือ กระบวนกำรท่ีผู้ สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำม

วตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนด  โดยให้ผู้ เรียนศกึษำเร่ืองท่ีสมมตขิึน้จำกควำมเป็นจริง และตอบประเด็นค ำถำมเก่ียวกบั

เร่ืองนัน้ แล้วน ำค ำตอบและเหตผุลท่ีมำของค ำตอบนัน้มำใช้เป็นข้อมูลในกำรอภิปรำย เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกำร

เรียนรู้ตำมวตัถปุระสงค์ 

10.2  วัตถุประสงค์ 

 วิธีสอนโดยใช้กรณีตวัอย่ำง เป็นวิธีกำรท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนฝึกฝนกำรเผชิญและแก้ปัญหำโดยไม่ต้องรอ

ให้เกิดปัญหำจริง เป็นวิธีกำรท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ เรียนคิดวิเครำะห์ และเรียนรู้ควำมคิดของผู้ อ่ืน ช่วยให้ผู้ เรียนมี

มมุมองท่ีกว้ำงขึน้ 

10.3  องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

 10.3.1  มีกรณีเร่ืองท่ีคล้ำยกบัเหตกุำรณ์จริง 

 10.3.2  มีประเด็นค ำถำมให้คดิพิจำรณำหำค ำตอบ 

 10.3.3  มีค ำตอบท่ีหลำกหลำย ค ำตอบไมมี่ถกูผิดอยำ่งชดัเจนหรือแน่นอน 

 10.3.4  มีกำรอภิปรำยเก่ียวกบัสภำพกำรณ์ ปัญหำ มมุมอง และวิธีแก้ปัญหำของผู้ เรียน และสรุปกำร

เรียนรู้ท่ีได้รับ 

10.4  ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

 10.4.1  ผู้สอน / ผู้ เรียนน ำเสนอกรณีตวัอยำ่ง 

 10.4.2  ผู้ เรียนศกึษำกรณีตวัอยำ่ง 

 10.4.3  ผู้ เรียนอภิปรำยประเดน็ค ำถำมเพ่ือหำค ำตอบ 

 10.4.4  ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรำยค ำตอบ 
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 10.4.5  ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรำยเก่ียวกบัปัญหำ วิธีแก้ปัญหำของผู้ เรียน และสรุปกำรเรียนรู้ท่ีได้รับ 

 

10.5  เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ในกำรใช้วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่ำงให้มี
ประสิทธิภำพ 

 10.5.1  กำรเตรียมกำร 

  ก่อนกำรสอน  ผู้สอนจ ำเป็นต้องเตรียมกรณีตวัอยำ่งให้พร้อม กรณีตวัอย่ำงท่ีเหมำะสมจะต้อง

มีสำระ ซึ่งจะช่วยท ำให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์มีลักษณะใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง  กรณีท่ี

น ำมำใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเร่ืองท่ีมีสถำนกำรณ์ปัญหำขดัแย้ง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นควำมคิดของผู้ เรียน หำกไม่มี

สถำนกำรณ์ท่ีเป็นปัญหำขดัแย้ง  ผู้สอนอำจใช้วิธีกำรตัง้ประเด็นค ำถำมท่ีท้ำทำยให้ผู้ เรียนคิดก็ได้ ผู้สอนอำจ

น ำเร่ืองจริงมำเขียนเป็นกรณีตวัอยำ่ง หรืออำจใช้เร่ืองจำกหนงัสือพิมพ์ ขำ่วและเหตกุำรณ์ รวมทัง้จำกส่ือตำ่ง ๆ 

เช่น ภำพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ เป็นต้น เม่ือได้กรณีท่ีต้องกำรแล้ว  ผู้ สอนจะต้องเตรียมประเด็นค ำถำม

ส ำหรับกำรอภิปรำยเพ่ือน ำไปสูก่ำรเรียนรู้ท่ีต้องกำร 

 10.5.2  กำรน ำเสนอกรณีตัวอย่ำง 

  ผู้สอนอำจเป็นผู้น ำเสนอกรณีตวัอย่ำง หรืออำจใช้เร่ืองจริงจำกผู้ เรียนเป็นกรณีตวัอย่ำงก็ได้ 

(แตค่รูต้องมีควำมช ำนำญในกำรวิเครำะห์กรณีตวัอย่ำงนัน้ และตัง้ประเด็นค ำถำมได้เร็ว) วิธีกำรน ำเสนอท ำได้

หลำยวิธี เชน่ กำรพิมพ์เป็นข้อมลูมำให้ผู้ เรียนอำ่น กำรเลำ่กรณีตวัอยำ่งให้ฟัง หรือน ำเสนอโดยใช้ส่ือ เช่น สไลด์ 

วีดทิศัน์ ภำพยนตร์ หรืออำจให้ผู้ เรียนแสดงเป็นละครหรือบทบำทสมมติก็ได้ 

 

 10.5.3  กำรศึกษำกรณีตัวอย่ำงและกำรอภปิรำย 

  ผู้สอนควรแบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้เวลำอย่ำงเพียงพอในกำรศึกษำกรณีตวัอย่ำงและ

คิดหำค ำตอบ ไม่ควรให้ผู้ เรียนตอบประเด็นค ำถำมทันที ผู้ เรียนแต่ละคนควรมีค ำตอบของตนเตรียมไว้ก่อน  

แล้วจึงร่วมกันอภิปรำยเป็นกลุ่มและน ำเสนอผลกำรอภิปรำยระหว่ำงกลุ่ม เป็นกำรแลกเปล่ียนกับ ผู้สอนพึง

ตระหนกัว่ำกำรสอนโดยใช้กรณีตวัอย่ำงนี ้มิได้มุ่งท่ีค ำตอบใดค ำตอบหนึ่ง ค ำถำมส ำหรับกำรอภิปรำยนี ้ไม่มี

ค ำตอบท่ีถกูหรือผิดอย่ำงชดัเจนแน่นอน  แตต้่องกำรให้ผู้ เรียนเห็นค ำตอบและเหตผุลท่ีหลำกหลำย ซึ่งจะช่วย
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ให้ผู้ เรียนมีควำมคิดท่ีกว้ำงขึน้ มองปัญหำในเง่มมุท่ีหลำกหลำยขึน้ อนัจะช่วยให้กำรตดัสินใจมีควำมรอบคอบ

ขึน้ ด้วยเหตนีุก้ำรอภิปรำยจึงควรมุ่งควำมสนใจไปท่ีเหตผุลหรือท่ีมำของควำมคิดท่ีผู้ เรียนใช้ในกำรแก้ปัญหำ

เป็นส ำคญั 

 

10.6  ข้อดีและข้อจ ำกดั 

 10.6.1  ข้อดี 

  1)  เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้พฒันำทกัษะกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 

และกำรคดิแก้ปัญหำ ชว่ยให้ผู้ เรียนมีมมุมองท่ีกว้ำงขึน้ 

  2) เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้เผชิญปัญหำท่ีเกิดขึน้ในสถำนกำรณ์จริง และได้ฝึกแก้ปัญหำ

โดยไมต้่องเส่ียงกบัผลท่ีจะเกิดขึน้ ชว่ยให้เกิดควำมพร้อมท่ีจะแก้ปัญหำเม่ือเผชิญปัญหำนัน้ในสถำนกำรณ์จริง 

  3)  เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนสูง ส่งเสริมปฏิสมัพันธ์ระหว่ำงผู้ เรียน 

และสง่เสริมกำรเรียนรู้จำกกนัและกนั 

  4) เป็นวิธีสอนท่ีให้ผลดีมำกส ำหรับกลุม่ผู้ เรียนท่ีมีควำมรู้ และประสบกำรณ์หลำกหลำยสำขำ 

 10.6.2  ข้อจ ำกัด 

  1)  หำกกลุม่ผู้ เรียนมีควำมรู้และประสบกำรณ์ไม่แตกตำ่งกนั กำรเรียนรู้อำจไม่กว้ำงเท่ำท่ีควร 

เพรำะผู้ เรียนมกัมีมมุมองคล้ำยกนั 

  2)  แม้ปัญหำและสถำนกำรณ์จะใกล้เคียงกบัควำมเป็นจริง แตก็่ไม่ได้เกิดขึน้จริงๆ กบัผู้ เรียน 

ควำมคดิในกำรแก้ปัญหำจงึมกัเป็นไปตำมเหตผุลท่ีถกูท่ีควรซึง่อำจไมต่รงกบักำรปฏิบตัจิริงได้ 
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11. วิธีสอนโดยใช้เกม 

(Game) 

 

 

“....จดุเน้นของเกมอยูท่ี่กำรเรียนรู้ยทุธวิธีต่ำง ๆ ท่ีจะเอำชนะอปุสรรค  เพ่ือจะไปให้ถึง

เป้ำหมำย  ผู้สอนจ ำเป็นต้องเข้ำใจจดุเน้นของกำรใช้เกมในกำรสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกำร

เรียนรู้ตำมวตัถปุระสงค์...” 
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วิธีสอนโดยใช้เกม (Game) 

11.1  ควำมหมำย 

 วิธีสอนโดยใช้เกม คือกระบวนกำรท่ีผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ท่ี

ก ำหนด  โดยกำรให้ผู้ เรียนเล่นเกมตำมกติกำ และน ำเนือ้หำและข้อมลูของเกม พฤติกรรมกำรเล่น วิธีกำรเล่น 

และผลกำรเลน่เกมของผู้ เรียนมำใช้ในกำรอภิปรำยเพ่ือสรุปกำรเรียนรู้ 

11.2  วัตถุประสงค์ 

 วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีกำรท่ีช่วยให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้เร่ืองต่ำง ๆ อย่ำงสนุกสนำนและท้ำทำย

ควำมสำมำรถ โดยผู้ เรียนเป็นผู้ เล่นเอง ท ำให้ได้รับประสบกำรณ์ตรง เป็นวิธีกำรท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ เรียนมีส่วน

ร่วมสงู 

11.3  องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้)  ของวธีิสอน 

 11.3.1  มีเกม และกตกิำกำรเลน่ 

 11.3.2  มีกำรเลน่เกมตำมกตกิำ 

 11.3.3  มีกำรอภิปรำยเก่ียวกบัผลกำรเลน่ วิธีกำรเลน่ และพฤตกิรรมกำรเลน่ของผู้ เลน่หลงักำรเลน่ 

11.4  ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

 11.4.1  ผู้สอนน ำเสนอเกม ขีแ้จงวิธีกำรเลน่ และกตกิำกำรเลน่ 

 11.4.2  ผู้ เรียนเลน่เกมตำมกตกิำ 

 11.4.3  ผู้สอนและผู้ เรียนอภิปรำยเก่ียวกบัผลกำรเลน่และวิธีกำรหรือพฤติกรรมกำรเล่นของผู้ เรียน 

11.5 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ในกำรใช้วิธีสอนโดยใช้เกมให้มีประสิทธิภำพ 

 11.5.1  กำรเลือกและน ำเสนอเกม 
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  เกมท่ีน ำมำใช้ในกำรสอนส่วนใหญ่จะเป็นเกมท่ีเรียกว่ำ “เกมกำรศึกษำ” คือเป็นเกมท่ีมี

วตัถุประสงค์ มุ่งให้ผู้ เล่นเกิดกำรเรียนรู้ตำมวตัถปุระสงค์ มิใช่เล่นเพียงเพ่ือควำมสนุกสนำนเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็

ตำม ผู้สอนอำจมีกำรน ำเกมท่ีเล่นกันเพ่ือควำมบนัเทิงเป็นส ำคญั  มำใช้ในกำรสอน  โดยน ำมำเพิ่มขัน้ตอน

ส ำคญัคือกำรวิเครำะห์อภิปรำยเพ่ือกำรเรียนรู้ได้  เกมท่ีได้รับกำรออกแบบให้เป็นเกมกำรศึกษำโดยตรงมีอยู่

ด้วยกนั 3 ประเภทคือ 1) เกมแบบไม่มีกำรแข่งขนั เช่น เกมกำรส่ือสำรเกมกำรตอบค ำถำม เป็นต้น 2) เกมแบบ

แข่งขนั มีผู้แพ้ ผู้ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบนี ้เพรำะกำรแข่งขนัช่วยให้กำรเล่นเพิ่มควำมสนกุสนำนมำ

ขึน้ และ 3) เกมจ ำลองสถำนกำรณ์ (simulation game) เป็นเกมท่ีจ ำลองควำมเป็นจริง สถำนกำรณ์จริง

ซึ่งผู้ เล่นจะต้องติดตดัสินใจจำกข้อมลูท่ีมี และได้รับผลชองกำรตดัสินใจ เหมือนกับท่ีควรจะได้รับในควำมเป็น

จริง เกมแบบนีมี้อยู่ 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะแรกเป็นกำรจ ำลองควำมเป็นจริง ลงมำเล่นในกระดำนหรือบอร์ด 

เรียกว่ำบอร์ดเกม (board game) เช่นเกมเศรษฐี เกมมลภำวะเป็นพิษ (pollution) เกมแก้ปัญหำ

ควำมขัดแ ย้ ง  (conflictresolution)  เ ป็น ต้น  อีกลักษณะหนึ่ ง เ ป็น เกมจ ำลองสถำนกำรณ์ 

(simulation game) ท่ีจ ำลองสถำนกำรณ์และบทบำทขึน้ให้เหมือนควำมเป็นจริง และผู้ เล่นจะต้องลงไป

เล่นจริง ๆ โดยสวมบทบำทเป็นคนใดคนหนึ่งในสถำนกำรณ์นัน้ เกมแบบนีอ้ำจใช้เวลำเล่นเพียง 2 -3 ชัว่โมง 

หรือใช้เวลำเป็นวนัหรือหลำย ๆ วนัติดตอ่กัน หรือแม้กระทัง่เล่นกนัตลอดภำคเรียน เป็นกำรเรียนรู้ทัง้รำยวิชำ

เลยก็มี ในยคุปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยีชัน้สงูได้พฒันำก้ำวหน้ำไปมำก จึงเกิดเกมจ ำลองสถำนกำรณ์ในรูปแบบใหม ่

ๆ ขึน้คือคอมพิวเตอร์เกม (computer game) ซึ่งเป็นเกมจ ำลองสถำนกำรณ์ท่ีผู้ เล่นสำมำรถควบคมุกำร

เลน่ผำ่นทำงจอคอมพิวเตอร์ได้ ปัจจบุนัเกมแบบนีไ้ด้รับควำมนิยมสงูมำก 

  กำรเลือกเกมเพ่ือน ำมำใช้สอนท ำได้หลำยวิธีผู้ สอนอำจเป็นผู้ สร้ำงเกมขึน้ให้เหมำะกับ

วัตถุประสงค์ของกำรสอนของตนก็ได้ หรืออำจน ำเกมท่ีมีผู้ สร้ำงขึน้แล้วมำปรับดัดแปลงให้เหมำะกับ

วัตถุประสงค์ตรงกับควำมต้องกำรของคน แล้วน ำไปใช้สอนเลยก็ได้ หำกผู้สอนต้องกำรสร้ำงเกมขึน้ใช้เอง 

ผู้สอนจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัวิธสร้ำงและจะต้องทดลองใช้เกมท่ีสร้ำงหลำย ๆ ครัง้ จนกระทัง่

แน่ใจว่ำสำมำรถใช้ได้ผลดีตำมวัตถุประสงค์ หำกเป็นกำรดดัแปลง ผุ้สอนจ ำเป็นต้องศึกษำเกมนัน้ให้เข้ำใจ 

แล้วจึงดัดแปลงและทดลองใช้ก่อนเช่นกัน ส ำหรับกำร  ส ำหรับกำรน ำเกมกำรศึกษำมำใช้เลยนัน้ ผู้ สอน

จ ำเป็นต้องศกึษำเกมนัน้ให้เช้ำใจ และลองเล่นเกมนัน้ก่อน เพ่ือจะได้เห็นประเด็นและข้อขดัข้องตำ่ง ๆ อนัจะ

ช่วยให้ผู้สอนมีกำรเตรียมกำรป้องกันหรือแก้ไขไว้ล่วงหน้ำ ช่วยให้กำรเล่นจริงของผู้ เรียนเป็นไปอย่ำงรำบร่ืน 
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ส่วนคอมพิวเตอร์เกมนัน้ ผู้สอนจ ำเป็นต้องมีทัง้ซอฟต์แวร์ (software) และฮำร์ดแวร์ (hardware) คือ

ตวัเกมและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับผู้ เรียน จงึจะสำมำรถเลน่ได้ 

  ในกรณีท่ีผู้สอนต้องกำรเลือกเกมท่ีมีผู้จดัท ำและเผยแพร่แล้ว(published game) มำใช้ 

ผู้สอนจ ำเป็นต้องแสวงหำแหลง่ข้อมลูวำ่ มีใครท ำอะไรไว้บ้ำงแล้ว ซึง่ในปัจจบุนัเกมประเภทนีมี้เผยแพร่และวำง

จ ำหนำ่ยในท้องตลำดจ ำนวนมำกซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เป็นผลงำนท่ีจดัท ำขึน้ในตำ่งประเทศ สิ่งส ำคญัซึ่งผู้สอนพึง

ตระหนกัในกำรเลือกใช้เกมจ ำลองสถำนกำรณ์ก็คือ เกมจ ำลองสถำนกำรณ์ท่ีจดัท ำขึน้ในตำ่งประเทศ เขำย่อม

จ ำลองควำมเป็นจริงของสถำนกำรณ์ในประเทศของเขำ ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงไปจำกสถำนกำรณ์ในประเทศ

ไทย ดงันัน้ผู้สอนจึงควรชีแ้จงให้ผู้ เรียนเข้ำใจหรือไม่ก็จ ำเป็นต้องดดัแปลง หรือตดัทอนส่วนท่ีแตกต่ำงออกไป 

หำกสำมำรถท ำได้ 

 11.5.2  กำรชีแ้จงวิธีกำรเล่น และกตกิำกำรเล่น 

  เน่ืองจำกเกมแต่ละเกมมีวิธีกำรเล่นและกติกำกำรเล่นท่ีมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนมำกำน้อย

แตกตำ่งกนั ในกรณีท่ีเกมนัน้เป็นเกมง่ำย ๆ มีวิธีเล่นและกติกำไม่ซบั-ซ้อน กำรชีแ้จงก็ย่อมท ำได้ง่ำย แตถ้่ำเกม

นัน้มีควำมซบัซ้อนมำก กำรชีแ้จงก็จะท ำได้ยำกขึน้ ผู้สอนควรจดัล ำดบัขัน้ตอนและให้รำยละเอียดท่ีชดัเจนโดย

อำจต้องใช้ส่ือเข้ำชว่ยและอำจให้ผู้ เรียนซ้อมเลน่ก่อนกำรเลน่จริง 

  กติกำกำรเล่น เป็นสิ่งท่ีส ำคญัมำกในกำรเล่นเกม เพรำะกติกำนีจ้ะตัง้ขึน้เพ่ือควบคมุให้กำร

เล่นเป็นไปตำมวตัถุประสงค์  ผู้สอนควรศึกษำกติกำกำรเล่นและวิ เครำะห์ (หำกเกมไม่ได้ให้รำยละเอียดไว้) 

กติกำว่ำ กติกำแต่ละข้อมีขึน้ด้วยวตัถปุระสงค์อะไร และควรดแูลให้ผู้ เล่นปฏิบตัิตำมกติกำของกำรเล่นอย่ำง

เคร่งครัด 

 11.5.3  กำรเล่นเกม 

  ก่อนกำรเล่น ผู้ สอนควรจัดสถำนท่ีของกำรเล่นให้อยู่ในสภำพท่ีเอือ้ต่อกำรเล่น ไม่เช่นนัน้ 

อำจจะท ำให้กำรเลน่เป็นไปอยำ่งตดิขดั และเสียเวลำ เสียอำรมณ์ของผู้ เล่นด้วย  กำรเล่นควรเป็นไปตำมล ำดบั

ขัน้ตอน และในบำงกรณีต้องควบคุมเวลำในกำรเล่นด้วย ในขณะท่ีผู้ เรียนก ำลังเล่นเกม ผู้ สอนควรติดตำม

สงัเกตพฤติกรรมกำรเล่นของผู้ เรียนอย่ำงใกล้ชิด และควรบนัทึกข้อมูลท่ีจะ เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนไว้ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรอภิปรำยหลงักำรเลน่ หำกเป็นไปได้ผู้สอนควรมอบหมำยผู้ เรียนบำงคนให้ท ำหน้ำท่ี

สงัเกตกำรณ์กำรเลน่ และควบคมุกตกิำกำรเลน่ด้วย 
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 11.5.4  กำรอภปิรำยหลังกำรเล่น 

  ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ท่ีส ำคญัมำก หำกขำดขัน้ตอนนี ้กำรเล่นเกมก็คงไม่ใช่วิธีสอน เป็นเพียงกำร

เลน่เกมธรรมดำ ๆ จดุเน้นของเกมอยู่ท่ีกำรเรียนรู้ยทุธวิธีตำ่ง ๆ ท่ีจะเอำชนะอปุสรรค เพ่ือจะไปให้ถึงเป้ำหมำย 

ผู้สอนจ ำเป็นต้องเข้ำใจวำ่  จดุเน้นของกำรใช้เกมในกำรสอนนัน้ ก็เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวตัถปุระสงค์ 

กำรใช้เกมในกำรสอนโดยทัว่ ๆ ไปมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ฝึกฝนเทคนิคหรือทกัษะตำ่ง ๆ ท่ีต้องกำร(ใช้ยทุธวิธี

กำรเล่นท่ีสนกุ และกำรแข่งขนัมำเป็นเคร่ืองมือในกำรให้ผู้ เรียนฝึกฝนทกัษะตำ่ง ๆ ) 2) เรียนรู้เนือ้หำสำระจำก

เกมนัน้ (ในกรณีท่ีเกมนัน้เป็นเกมกำรศกึษำ) และ 3) เรียนรู้ควำมเป็นจริงของสถำนกำรณ์ตำ่ง ๆ (ในกรณีท่ีเกม

นัน้เป็นเกมจ ำลองสถำนกำรณ์) ดงันัน้กำรอภิปรำย จึงควรมุ่งประเด็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกำรสอนนัน้ ๆ 

กล่ำวคือ ถ้ำกำรใช้เกมนัน้มุ่งเพียงเป็นเคร่ืองมือฝึกทักษะให้ผู้ เรียน กำรอภิปรำยก็ควรมุ่งไปท่ีทกัษะนัน้ๆ ว่ำ

ผู้ เรียนได้พฒันำทกัษะนัน้เพียงใด ประสบควำมส ำเร็จตำมต้องกำรหรือไม่ และจะมีวิธีใดท่ีจะช่วยให้ประสบ

ควำมส ำเร็จมำกขึน้ แตถ้่ำมุ่งเนือ้หำสำระจำกเกม ก็ควรอภิปรำยในประเด็นท่ีว่ำ ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หำสำระ

อะไรจำกเกมบ้ำง รู้ได้อย่ำงไร ด้วยวิธีใด มีควำมเข้ำใจในเนือ้หำสำระนัน้อย่ำงไร ได้ควำมเข้ำใจนัน้มำจำกกำร

เล่นเกมตรงส่วนใด เป็นต้น ถ้ำมุ่งกำรเรียนรู้ควำมเป็นจริงของสถำนกำรณ์ ก็ควรอภิปรำยในประเด็นท่ีว่ำ 

ผู้ เรียนได้เรียนรู้ควำมจริงอะไรบ้ำง กำรเรียนรู้นัน้ได้มำจำกไหน และอย่ำงไร ผู้ เรียนได้ตดัสินใจอะไรบ้ำง ท ำไม

จึงตดัสินใจเช่นนัน้ และกำรตดัสินใจให้ผลอย่ำงไร ผลนัน้บอกควำมจริงอะไร ผู้ เรียนมีข้อสรุปอย่ำงไรเพรำะ

อะไรจงึสรุปอยำ่งนัน้ เป็นต้น 

 

11.6  ข้อดีและข้อจ ำกดัของวิธีสอนโดยใช้เกม 

 11.6.1  ข้อดี 

  1) เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกำรเรียนรู้สงู ผู้ เรียนได้รับควำมสนกุสนำน และเกิด

กำรเรียนรู้จำกกำรเลน่ 

  2) เป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ โดยกำรเห็นประจกัษ์แจ้งด้วยตนเอง ท ำให้กำร

เรียนรู้นัน้มีควำมหมำย และอยูค่งทน 

  3) เป็นวิธีสอนท่ีผู้สอนไมเ่หน่ือยแรงมำกขณะสอนและผู้ เรียนชอบ 
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 11.6.2  ข้อจ ำกัด 

  1) เป็นวิธีสอนท่ีใช้เวลำมำก 

  2)  เป็นวิธีสอนท่ีมีค่ำใช้จ่ำย เน่ืองจำกเกมบำงเกมต้องซือ้หำมำโดยเฉพำะเกมจ ำลอง

สถำนกำรณ์บำงเกมมีรำคำสงูมำก เน่ืองจำกกำรเล่นเกมส่วนใหญ่ ผู้ เรียนทุกคนต้องมีวสัดอุปุกรณ์ในกำรเล่น

เฉพำะตน 

  3) เป็นวิธีสอนท่ีขึน้กบัควำมสำมำรถของผู้สอน ผู้สอนจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบั

กำรสร้ำงเกม จงึจะสำมำรถสร้ำงได้ 

  4)  เป็นวิธีสอนท่ีต้องอำศยักำรเตรียมกำรมำก เกมเพ่ือกำรฝึกทกัษะแม้จะไม่ยุ่งยำกซบัซ้อน

นกั แตผู่้สอนจ ำเป็นต้องจดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ในกำรเล่นให้ผู้ เรียนจ ำนวนมำก เกมกำรศกึษำ และเกมจ ำลอง

สถำนกำรณ์ ผู้สอนจ ำเป็นต้องศึกษำและทดลองใช้จนเข้ำใจ ซึ่งต้องอำศยัเวลำมำก โดยเฉพำะเกมท่ีมีควำม

ซบัซ้อนมำก และผู้ เลน่จ ำนวนมำกยิ่งต้องใช้เวลำมำกขึน้อีก 

  5) เป็นวิธีสอนท่ีผู้สอนต้องมีทกัษะในกำรน ำกำรอภิปรำยท่ีมีประสิทธิภำพ จึงจะสำมำรถช่วย

ให้ผู้ เรียนประมวลและสรุปกำรเรียนรู้ได้ตำมวตัถปุระสงค์  
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12.  วธีิสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง 

(Simulation) 

 

“... เป็นกำรสอนท่ีมุง่ชว่ยให้ผู้ เรียนให้มีควำมเข้ำใจเก่ียวกบัควำมเป็นจริงท่ีสถำนกำรณ์

นัน้จ ำลองขึน้มำดงันัน้กำรอภิปรำยจงึควรมุง่ประเด็นไปท่ีกำรเรียนรู้ ควำมเป็นจริงว่ำ ใน

ควำมเป็นจริง สถำนกำรณ์ในเร่ืองนัน้ ๆ เป็นอย่ำงไร และอะไรเป็นปัจจยัที่มีอทิธิพลต่อ

สำถนกำรณ์นัน้ ๆ ซึง่ผู้ เรียนควรจะได้เรียนรู้จำกกำรเลน่ของตนในสถำนกำรณ์นัน้...” 
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วธีิสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง 

(Simulation) 

12.1  ควำมหมำย 

 วิธีสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลองคือกระบวนกำรท่ีผู้ สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำม

วตัถุประสงค์ท่ีก ำหนด โดยให้ผู้ เรียนลงไปเล่นในสถำนกำรณ์ท่ีมีบทบำท ข้อมูล และกติกำกำรเล่น ท่ีสะท้อน

ควำมเป็นจริง และมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งตำ่ง ๆ ท่ีอยู่ในสถำนกำรณ์นัน้ โดยใช้ข้อมลูท่ีมีสภำพคล้ำยกับข้อมูลใน

ควำมเป็นจริง ในกำรตดัสินใจและแก้ปัญหำตำ่ง ๆ ซึง่กำรตดัสินใจนัน้จะสง่ผลถึงผู้ เลน่ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ี

เกิดขึน้ในสถำนกำรณ์จริง 

 

12.2  วัตถุประสงค์ 

 วิธีสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง เป็นวิธีกำรท่ีมุง่ชว่ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้สภำพควำมเป็นจริง เกิดควำม

เข้ำใจในสถำนกำรณ์ หรือเร่ืองท่ีมีตวัแปรจ ำนวนมำกท่ีมีควำมสมัพนัธ์กนัอยำ่งซบัซ้อน 

 

12.3  องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

 12.3.1  มีสำถนกำรณ์ ข้อมลู บทบำทและกตกิำ ท่ีสะท้อนควำมเป็นจริง 

 12.3.2  ผู้ เลน่ในสถำนกำรณ์มีปฏิสมัพนัธ์กนัหรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัปัจจยัตำ่ง ๆ ในสถำนกำรณ์นัน้ 

 12.3.3  ผู้ เลน่หรือผู้สวมบทบำทมีกำรใช้ข้อมลูท่ีให้ในกำรตดัสินใจ 

 12.3.4  กำรตดัสินใจสง่ผลตอ่ผู้ เลน่ในลกัษณะเดียวกนักบัท่ีเกิดขึน้ในสถำนกำรณ์จริง 

 12.3.5  มีกำรอภิปรำยเก่ียวกับสถำนกำรณ์ ข้อมลู และกติกำของสถำนกำรณ์วิธีกำรเล่น พฤติกรรม

กำรเลน่ และผลกำรเลน่ เพ่ือกำรเรียนรู้ 
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12.4  ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

 12.4.1  ผู้สอนเตรียมสถำนกำรณ์จ ำลอง 

 12.4.2  ผู้สอนน ำเสนอสนถำนกำรณ์จ ำลอง บทบำท ข้อมลู และกติกำกำรเลน่ 

 12.4.3  ผู้ เรียนเลือกบทบำทท่ีจะเลน่ หรือผู้สอนก ำหนดบทบำทให้ผู้ เรียน 

 12.4.4  ผู้ เรียนเลน่ตำมกตกิำท่ีก ำหนด 

 12.4.5  ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกนัอภิปรำยเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ ข้อมลู และกตกิำของสถำนกำรณ์ 

วิธีกำรเลน่ พฤตกิรรมกำรเล่น และผลกำรเลน่ 

 12.4.6.  ผู้สอนและผู้ เรียนสรุปกำรเรียนรู้ท่ีได้รับจำกกำรเลน่ 

12.5  เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ในกำรใช้วิธีสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลองให้มี
ประสิทธิภำพ 

 12.5.1  กำรเตรียมกำร 

  ผู้ สอนเตรียมสถำนกำรณ์จ ำลองท่ีจะใช้สอน โดยอำจสร้ำงขึน้เอง เพ่ือให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์โดยตรง  ซึ่งถ้ำจะสร้ำงขึน้เอง  ผู้ สร้ำงจะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำง รวมทัง้มี

ประสบกำรณ์ในสถำนกำรณ์นัน้ในควำมเป็นจริง หรือผู้สอนอำจเลือกสถำนกำรณ์จ ำลองท่ีมีผู้สร้ำงไว้แล้ว หำก

ตรงกบัวตัถปุระสงค์ท่ีต้องกำรสถำนกำรณ์จ ำลองท่ีวำงจ ำหน่ำยมีจ ำนวนไม่น้อย  ผู้สอนสำมำรถศกึษำได้จำก

รำยกำรและค ำอธิบำยซึ่งจะบอกวตัถปุระสงค์และลกัษณะของสำถนกำรณ์จ ำลองไว้สถำนกำรณ์จ ำลองท่ีวำง

จ ำหน่ำยมีจ ำนวนไม่น้อย ผู้ สอนสำมำรถศึกษำได้จำกรำยกำรและค ำอธิบำยซึ่ งจะบอกวัตถุประสงค์และ

ลกัษณะของสถำนกำรณ์จ ำลองไว้สถำนกำรณ์จ ำลองโดยทัว่ไปมีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ เป็นสำถนกำรณ์จ ำลองแท้ 

กับสถำนกำรณ์จ ำลองแบบเกม หรือท่ีเรียกว่ำ เกมจ ำลองสถำนกำรณ์ สถำนกำรณ์จ ำลองแท้ จะเป็น

สถำนกำรณ์กำรเลน่ท่ีให้ผู้ เรียนได้เลน่ เพ่ือเรียนรู้ควำมจริง เช่น ผู้สอนอำจจ ำลองสถำนกำรณ์ในประวตัิศำสตร์

ขึน้มำให้ผู้ เรียนแลน่ โดยผู้ เรียนจะต้องใช้ข้อมลูท่ีเป็นจริงของสถำนกำรณ์นัน้ในกำรตดัสินใจในเหตกุำรณ์ตำ่ง ๆ 

ส่วนเกมจ ำลองสถำนกำรณ์ มีลักษณะเป็นเกมกำรเล่น แต่เกมกำรเล่นนีมี้ลักษณะท่ีสะท้อนควำมเป็นจริง 
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ในขณะท่ีเกมธรรมดำทัว่ ๆ ไป อำจจะไมไ่ด้สะท้อนควำมเป็นจริงอะไร เกมจ ำลองสถำนกำรณ์นีมี้อยู่ 2 ประเภท

คือ เป็นเกมจ ำลองสำถนกำรณ์แบบไม่มีกำรแข่งขัน เช่นเกมจ ำลองสถำนกำรณ์กำรเลือกตัง้ เกมจ ำลอง

สถำนกำรณ์กำรเลือกอำชีพ เป็นต้อนและเกมจ ำลองสถำนกำรณ์แบบมีกำรแข่งขนั เช่น เกมจ ำลองสถำนกำรณ์

มลภำวะเป็นพิษ เกมจ ำลองสถำนกำรณ์กำรค้ำขำย เป็นต้น 

  เม่ือมีสถำนกำรณ์จ ำลองแล้ว ผู้สอนจะต้องศกึษำและท ำควำมเข้ำใจในสถำนกำรณ์จ ำลองนัน้ 

และควรลงเล่นด้วยตนเอง  เพ่ือจะได้ทรำบถึงอุปสรรคข้อขดัข้องตำ่ง ๆ ในกำรเล่น จะได้จดัเตรียมกำรป้องกัน

หรือแก้ไขไว้ให้พร้อม เพื่อชว่ยให้กำรเลน่เป็นไปอยำ่งสะดวกและรำบร่ืน ตอ่จำกนัน้จึงจดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์ใน

กำรเลน่ไว้ให้พร้อม รวมทัง้กำรจดัสถำนท่ีเลน่ให้เอือ้อ ำนวยตอ่กำรเลน่ 

 12.5.2  กำรน ำเสนอสถำนกำรณ์จ ำลอง บทบำท และกตกิำ  

  เน่ืองจำกสถำนกำรณ์จ ำลองสว่นใหญ่จะมีควำมซบัซ้อนพอสมควรไปถึงระดบัมำก กำรน ำเนอ

สถำนกำรณ์ บทบำท และกติกำ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมกำรอย่ำงดี ผู้ สอนควรน ำเสนออย่ำงเป็นไป

ตำมล ำดบัขัน้ตอน ไม่สบัสน และควรจดัข้อมลูทกุอย่ำงไว้ให้พร้อม ในกำรน ำเสนอ ผู้สอนควรเร่ิมด้วยกำรบอก

เหตผุลและวตัถปุระสงค์กว้ำง ๆ แก่ผู้ เรียนวำ่ กำรเลน่ในสถำนกำรณ์จ ำลองนีจ้ะให้อะไรและเหตใุดจึงมำเล่นกนั 

ตอ่ไปจงึให้ภำพรวมของสถำนกำรณ์จ ำลองทัง้หมด แล้วจึงให้รำยละเอียดท่ีจ ำเป็น เช่น กติกำ บทบำท เม่ือทกุ

คนเข้ำใจพอสมควรแล้ว จงึให้เลน่ได้ 

 12.5.3  กำรเลือกบทบำท 

  เม่ือผู้ เรียนเข้ำใจภำพรวม และกติกำแล้ว ผู้ เรียนทกุคนควรได้รับบทบำทในกำรเล่น ซึ่งผู้ เรียน

อำจเป็นผู้ เลือกเองหรือในบำงกรณี ครูอำจก ำหนดบทบำทให้ผู้ เรียนบำงคนรับบทบำททำงบทบำท  ซึ่งจะช่วย

ให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรูท่ีตรงกบัควำมต้องกำรหรือควำมจ ำเป็นของผู้ เรียนคนนัน้ 

 12.5.4  กำรเล่นในสถำนกำรณ์จ ำลอง 

  ในขณะท่ีผู้ เรียนก ำลงัเล่นในสถำนกำรณ์จ ำลองนัน้ผู้สอนควรคิดตำมอย่ำงใกล้ชิด เพ่ือสงัเกต

พฤติกรรมกำรเล่นของผู้ เรียน และจดบนัทึกข้อมลูท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนไว้  นอกจำกนัน้

ต้องคอยดแูลให้กำรเล่นด ำเนินไปอย่ำงไม่ติดขดั ให้ค ำปรึกษำตำมควำมจ ำเป็น รวมทัง้ช่วยแก้ปัญหำตำ่ง ๆ ท่ี

อำจเกิดขึน้ 
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12.5.5  กำรอภปิรำย 

 เน่ืองจำกกำรสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลองเป็นกำรสอนท่ีมุง่ชว่ยผู้ เรียนให้มีควำมเข้ำใจเก่ียวกบัควำม

เป็นจริงท่ีสถำนกำรนัน้จ ำลองขึน้มำ ดงันัน้กำรอภิปรำยจึงควรมุ่งประเด็นไปท่ีกำรเรียนรู้ควำมเป็นจริงว่ำ ใน

ควำมเป็นจริงสถำนกำรณ์ในเร่ืองนัน้ ๆ เป็นอย่ำงไรและอะไรเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสถำนกำรณ์นัน้ ๆ ซึ่ง

ผู้ เรียนควรได้เรียนรู้จำกกำรเล่นของตนในสถำนกำรณ์นัน้  จึงท ำให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึง้ เม่ือได้เรียนรู้

ควำมเป็นจริงแล้ว กำรอภิปรำยอำจขยำยต่อไปว่ำ เรำควรจะให้สถำนกำรณ์นัน้คงอยู่  หรือเปล่ียนแปลงเป็น

อยำ่งไร  และจะท ำอยำ่งไรจงึจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงขึน้ได้ 

 

12.6  ข้อดีและข้อจ ำกัดของวิธีสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง 

 12.6.1  ข้อดี 

  1)  เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เร่ืองท่ีมีควำมสมัพนัธ์ซบัซ้อนได้อย่ำงเข้ำใจ เกิดควำม

เข้ำใจ เน่ืองจำกได้มีประสบกำรณ์ท่ีเห็นประจกัษ์ชดัด้วยตนเอง 

  2)  เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้สูงมำก  ผู้ เรียนได้เรียนอย่ำงสนุกสนำน กำร

เรียนรู้มีควำมหมำยตอ่ตวัผู้ เรียน 

  3)  เป็นวิธีสอนท่ีผู้ เรียนมีโอกำสได้ฝึกทกัษะกระบวนกำรตำ่ง ๆ จ ำนวนมำก เช่น กระบวนกำร

ปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนๆ กระบวนกำรส่ือสำร กระบวนกำรตดัสินใจ กระบวนกำรแก้ปัญหำ และกระบวนกำรคิด 

เป็นต้น 

 

 12.6.2  ข้อจ ำกัด 

  1)  เป็นวิธีสอนท่ีต้องใช้คำ่ใช้จ่ำยสงู เพรำะต้องมีวสัดอุุปกรณ์ และข้อมลูส ำหรับผู้ เล่นทุกคน 

และสถำนกำรณ์จ ำลองบำงเร่ืองมีรำคำแพง 

  2)  เป็นวิธีสอนท่ีใช้เวลำมำก เพรำะต้องให้เวลำแก่ผู้ เลน่ในกำรเลน่และกำรอภิปรำย 
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  3)  เป็นวิธีสอนท่ีต้องใช้เวลำในกำรเตรียมกำรมำก ผู้สอนต้องศกึษำรำยละเอียด และลองเล่น

ด้วยตนเอง และในกรณีท่ีต้องสร้ำงสถำนกำรณ์จ ำลองหรือเกมจ ำลองสถำนกำรณ์เอง ยิ่งต้องใช้เวลำเพิ่มขึน้ 

  4)  เป็นวิธีสอนท่ีต้องพึ่งสถำนกำรณ์จ ำลอง  ถ้ำไม่มีสถำนกำรณ์จ ำลองท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์ 

หรือควำมต้องกำร ผู้สอนต้องสร้ำงขึน้เอง ถ้ำผู้สอนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงสถำนกำรณ์เพียงพอ ก็

จะไมส่ำมำรถสร้ำงได้ 

  5)  เป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกำสให้ผู้ เรียนได้เล่นและแสดงออกอย่ำงหลำกหลำย จึงเป็นกำรยำก

ส ำหรับผู้สอนในกำรน ำกำรอภิปรำยให้ไปสูก่ำรเรียนรู้ตำมวตัถปุระสงค์ 
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13.  วธีิสอนโดยใช้ศูนย์กำรเรียน 

(Learning Center) 

 

 

 “...เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและทรำบผลกำรเรียนรู้

ของตนทนัทีท่ีเรียนจบ ....ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้” 
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วธีิสอนโดยใช้ศูนย์กำรเรียน 

(Learning Center) 

  

13.1  ควำมหมำย 

 วิธีสอนโดยใช้ศูนย์กำรเรียน คือกระบวนกำรในกำรสอนให้ผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด โดย

ผู้สอนให้ผู้ เรียนศกึษำหำควำมรู้ด้วยตนเองจำกศนูย์กำรเรียนหรือมมุควำมรู้ ซึ่งผู้สอนได้จดัเตรียมเนือ้หำสำระ

และกิจกรรมท่ีใช้ส่ือกำรสอนหลำย ๆ อยำ่งประสมกนัเอำไว้ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ปกติศนูย์กำรเรียนจะ

มีหลำยศนูย์ แต่ละศนูย์จะมีเนือ้หำสำระเบ็ดเสร็จในตวัเอง ผู้ เรียนจะหมุนเวียนกนัเข้ำศนูย์ต่ำง ๆ จนครบทุก

ศนูย์  โดยมีศนูย์ส ำรองไว้ส ำหรับผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ได้เร็วและท ำกิจกรรมเสร็จก่อนคนอ่ืน ๆ ผู้สอนท ำหน้ำท่ีเป็นผู้

จดัเตรียมศนูย์กำรเรียน ให้ค ำแนะน ำชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้แก่ผู้ เรียน และประเมินผลกำรเรียนรู้

ของผู้ เรียน 

 

13.2  วัตถุประสงค์ 

 วิธีสอนโดยใช้ศนูย์กำรเรียน เป็นวิธีกำรท่ีมุง่ชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษำค้นคว้ำและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

13.3  องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

 13.3.1  มีชดุกำรเรียนกำรสอน ซึง่ประกอบด้วยเนือ้หำสำระ บตัรค ำสัง่ในกำรท ำกิจกรรม วสัด ุอปุกรณ์ 

เคร่ืองมือ และส่ือท่ีจ ำเป็นส ำหรับท ำกิจกรรม รวมทัง้แบบวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ 

 13.3.2  มีศนูย์กำรเรียน หรือมุมควำมรู้ หรือสถำนท่ีส ำหรับกลุ่มผู้ เรียนในกำรศึกษำและท ำกิจกรรม

ตำ่ง ๆ ตำมท่ีระบไุว้ในบตัรค ำสัง่ 

 13.3.3  ผู้ เรียนศึกษำและท ำกิจกรรมตำมศนูย์ต่ำง ๆ ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นรำยบุคคล จนครบทุก

ศนูย์หรือครบทกุเนือ้หำ 
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 13.3.4  ผู้ เรียนมีผลกำรเรียนรู้ท่ีเกิดจำกกำรท ำกิจกรรมตำ่ง ๆ ในศนูย์ 

 

13.4  ขัน้ตอนส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

 13.4.1  ผู้สอนจดัเตรียมชดุกำรเรียนกำรสอนและจดัศนูย์กำรเรียน 

 13.4.2  ผู้สอนให้ค ำชีแ้จงและค ำแนะน ำแก่ผู้ เรียนในกำรเรียนรู้โดยใช้ศนูย์กำรเรียน 

 13.4.3  ผู้ เรียนท ำแบบสอบก่อนเรียน 

 13.4.4  ผู้ เรียนศึกษำและท ำกิจกรรมตำมบตัรค ำสัง่ในศนูย์ตำ่ง ๆ ร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือเป็นรำยบคุคล 

จนครบทกุศนูย์หรือครบทกุเนือ้หำ 

 13.4.5  ผู้สอนประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 

13.5  เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ในกำรใช้วิธีสอนโดยใช้ศูนย์กำรเรียน 

 13.5.1  กำรเตรียมกำร 

  ในกำรสอนด้วยวิธีนี ้ผู้สอนจ ำเป็นต้องมีกำรจดัเตรียมชดุกำรเรียนกำรสอนให้พร้อม โดยผู้สอน

จะน ำเนือ้หำสำระและประสบกำรณ์ท่ีต้องกำรให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้มำจดัแบง่ออกเป็นหน่วยหรือเร่ืองส ำหรับศนูย์

แตล่ะศนูย์ และก ำหนดจดุมุ่งหมำยเนือ้หำสำระ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสำมำรถเรียนรูด้วยตนเอง ชุด

กำรเรียนกำรสอนโดยทัว่ไป มกัประกอบด้วยจุดมุ่งหมำย แบบสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเนือ้หำสำระ บตัร

ค ำสัง่ให้ปฏิบตัิกิจกรรมต่ำง ๆ พร้อมทัง้แบบฝึกหดั แบบสอบหลงัเรียน เอกสำรและวสัดตุ่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็น เช่น 

คูมื่อ ค ำชีแ้จง บตัรค ำถำม บตัรเฉลยค ำตอบ เป็นต้น นอกจำกนัน้อำจมีส่ือกำรเรียน เช่น แผนท่ี ภำพ รวมทัง้

เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรท ำกิจกรรม เช่น เคร่ืองเล่นเทป ม้วนเทป วิดีโอเทป สไลด์ 

ภำพยนตร์ เป็นต้น 

  กำรสร้ำงชุดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับศนูย์กำรเรียนนัน้ ครูสำมำรถจดัท ำขึน้โดยใช้หลกักำร

เช่นเดียวกับกำรท ำแผนกำรสอนตำมปกติ แต่แทนท่ีครูจะเป็นผู้ด ำเนินกิจกรรมกำรสอน ครูจะต้องจดัเนือ้หำ

สำระและคิดกิจกรรมท่ีผู้ เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  โดยครูให้ค ำแนะน ำและค ำชีแ้จงไว้ในบตัรค ำสั่ง 
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รวมทัง้จดัเตรียมส่ือตำ่ง ๆ ท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ ตลอดจนจดัท ำแบบสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน

ส ำหรับกำรประเมินผลกำรเรียนรูของผู้ เรียนด้วย  โดยทัว่ไปชดุกำรเรียนกำรสอนมี 3 ชนิด คือ (1) ชดุกำรเรียน

กำรสอนรำยบคุคล เป็นชุดกำรเรียนกำรสอนท่ีผู้ เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง  ซึ่งผู้ เรียนอำจน ำไปเรียนท่ี

บ้ำนก็ได้  เม่ือเรียนจบและสำมำรถท ำแบบสอบได้ใสระดบัท่ีก ำหนดไว้แล้ว  ผู้ เรียนจะสำมำรถเรียนชดุกำรเรียน

กำรสอนต่อไปได้ (2) ชุดกำรเรียนกำรสอนส ำหรับกิจกรรมกลุ่ม เป็นชุดกำรเรียนกำรสอนท่ีผู้ เรียนหลำยคน 

(กลุ่มย่อยประมำณ 4-8 คน) สำมำรถเรียนรู้ร่วมกันได้ โดยครูจะจดัส่ือและวสัดตุ่ำง ๆ เตรียมไว้อย่ำงพอเพียง

ส ำหรับกลุ่ม (3) ชุดกำรเรียนกำรสอนประกอบกำรบรรยำย  เป็นชุดกำรเรียนกำรสอนท่ีมีกิจกรรมและส่ือท่ีครู

สำมำรถใช้ประกอบกำรบรรยำย เป็นกำรชว่ยให้ครูพดูน้อยลง และผู้ เรียนมีโอกำสท ำกิจกรรมมำกขึน้ 

 นอกจำกกำรจัดท ำชุดกำรเรียนกำรสอนแล้ว ก่อนสอนผู้สอนจะต้องจัดสถำนท่ีส ำหรับผู้ เรียนไว้ให้

พร้อม โดยทัว่ไป วิธีท่ีสะดวกส ำหรับครูก็คือ จดัโต๊ะและเก้ำอีเ้ป็นกลุ่มย่อย และจดัวำงชุดกำรเรียนกำรสอน

พร้อมทัง้วัสดุและส่ือต่ำง ๆ ไว้ให้พร้อม ปกติศูนย์กำรเรียนจะมีหลำยศูนย์ โดยแต่ละศูนย์จะมีเนือ้หำสำระ

เบ็ดเสร็จในตัวเอง และจะมีศูนย์ส ำรองไว้ 1 ศูนย์ เพ่ือให้ผู้ เรียนท่ีสำมำรถเรียนรู้ได้เร็วกว่ำเพ่ือน ๆ มำท ำ

กิจกรรมเสริมในระหวำ่งรอเพ่ือนท่ียงัท ำไมเ่สร็จ กำรจดัศนูย์แตล่ะศนูย์ควรจดัให้ห่ำงกนัพอสมควร เพ่ือจะได้ไม่

รบกวนกัน  และควรจะจดัช่องทำงเดินระหว่ำงศนูย์ให้สำมำรถเดินได้สะดวก เพ่ือเวลำสบัเป ล่ียนกลุ่มจะได้ไม่

ยุง่ยำกสบัสน 

 13.5.2  กำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน 

  เร่ิมต้นครูจ ำเป็นต้องชีแ้จงและให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ เรียนในกำรเรียนโดยเฉพำะผู้ เรียนท่ียงัไม่เคย

ได้เรียนรู้โดยใช้ศนูย์กำรเรียนมำก่อน หลงัจำกท่ีแนใ่จวำ่ผู้ เรียนเข้ำใจและพร้อมแล้ว จึงให้ลงมือท ำกิจกรรมตำ่ง 

ๆ ตำมท่ีปรำกฏอยู่ในบัตรค ำสั่งโดยหมุนเวียนกันเข้ำศูนย์กำรเรียนท่ีมีอยู่จนครบทุกศูนย์ และท ำแบบสอบ

ประเมินผลกำรเรียนรู้ของตน ครูท ำหน้ำท่ีดแูล ให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือแก่ผู้ เรียนในกำรท ำกิจกรรม

ตำ่ง ๆ และประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 

 13.5.3  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

  สว่นใหญ่จะเป็นกำรประเมินผลแบบอิงเกณฑ์  และมกัใช้วิธีกำรตำ่ง ๆ ท่ีหลำกหลำย เช่น กำร

ใช้แบบสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน กำรตรวจสอบจำกผลงำนท่ีผู้ เรียนท ำ กำรดพูฒันำกำรหรือควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรเรียนรู้และกำรให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง หรือให้เพ่ือนๆ ร่วมกนัประเมินด้วย เป็นต้น 



81 
 

 

13.6  ข้อดีและข้อจ ำกัดของวิธีสอนโดยใช้ศูนย์กำรเรียน 

 13.6.1  ข้อดี 

  1)  เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

  2)  เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้ 

  3)  เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนทรำบผลกำรเรียนรู้ทนัทีท่ีเรียนจบ 

  4)  เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนสำมำรถเรียนรู้เป็นรำยบคุคลและเป็นกลุม่ยอ่ยได้ 

 13.6.2  ข้อจ ำกัด 

  1) เป็นวิธีสอนท่ีผู้สอนต้องใช้เวลำในกำรเตรียมกำรมำก กล่ำวคือต้องจดัเตรียมชุดกำรเรียน

กำรสอน จดัวสัดอุปุกรณ์และสถำนท่ีให้พร้อมก่อนสอน 

  2)  เป็นวิธีสอนท่ีต้องใช้ส่ือ และวสัดตุำ่ง ๆ จ ำนวนมำก ใช้งบประมำณมำก 
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14.  วธีิสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม 

(Programmed Instruction) 

 

“...เป็นบทเรียนท่ีผู้ เรียนสำมำรถศกึษำเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตำมควำมสำมรถ  ...และ

สำมำรถตรวจสอบผลกำรเรียนรู้ได้ทนัทีด้วยตนเอง...” 
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วธีิสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม 

(Programmed Instruction) 

14.1  ควำมหมำย 

 วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม คือ กระบวนกำรท่ีผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้

ตำมวตัถุประสงค์ท่ีก ำหนด  โดยกำรให้ผู้ เรียนศึกษำจำกบทเรียนส ำเร็จรูปด้วยตนเอง (ซึ่งมีลกัษณะพิเศษท่ี

แตกตำ่งไปจำกบทเรียนปกติ กล่ำวคือ เป็นบทเรียนท่ีน ำเนือ้หำสำระท่ีจะให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้มำแตกเป็นหน่วย

ย่อย (small steps) เพ่ือให้ง่ำยแก่ผู้ เรียนในกำรเรียนรู้ และน ำเสนอแก่ผู้ เรียนในลักษณะท่ีให้ผู้ เรียน

สำมำรถตอบสนองตอ่สิ่งท่ีเรียน และตรวจสอบกำรเรียนรู้ของตนเองได้ทนัที ( immediate feedback) 

ว่ำผิดหรือถกู ผู้ เรียนสำมำรถใช้เวลำในกำรเรียนรู้มำกน้อยตำมควำมสำมำรถและสำมำรถำตรวจสอบผลกำร

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพรำะบทเรียนจะมีแบบสอบทัง้แบบสอบก่อนกำรเรียน(pre-test) และแบบสอบหลงั

กำรเรียน (post-test) ไว้ให้พร้อม 

 

14.2  วัตถุประสงค์ 

 วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมเป็นวิธีกำรท่ีมุ่งช่วยให้ผู้ เรียนรำยบุคคลได้เรียนรู้ด้วยตนเองตำม

ควำมสำมำรถ ควำมต้องกำรและควำมสนใจของตน 

14.3  องค์ประกอบส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของวิธีสอน 

 14.3.1  มีบทเรียนแบบโปรแกรมในเร่ืองท่ีตรงกบัควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ เรียน 

 14.3.2  มีผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีเกิดจำกบทเรียนแบบโปรแกรม 

14.4  ขัน้ตอนที่ส ำคัญ (ที่ขำดไม่ได้) ของกำรสอน 

 14.4.1  ผู้สอนศกึษำปัญหำ ควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ เรียน 
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 14.4.2  ผู้สอนเลือก แสวงหำ หรือสร้ำงบทเรียนแบบโปรแกรมในเร่ืองท่ีตรงกับปัญหำควำมต้องกำร

หรือควำมสนใจของผู้ เรียน 

 14.4.3  ผู้สอนแนะน ำกำรใช้บทเรียนแบบโปรแกรมให้ผู้ เรียนเข้ำใจ 

 14.4.4  ผู้สอนให้ผู้ เรียนศกึษำบทเรียนแบบโปรแกรมด้วยตนเอง 

 14.4.5  ผู้ เรียนทดสอบกำรเรียนรู้ของตนด้วยตนเอง หรือมำรับกำรทดสอบจำกผู้สอน 

14.5  เทคนิคและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ในกำรใช้วิธีสอนโดยกำรใช้บทเรียนแบบโปรแกรม
ให้มีประสิทธิภำพ 

 14.5.1  กำรเตรียมกำร 

  ผู้สอนจ ำเป็นต้องศกึษำปัญหำควำมต้องกำรและควำมสนใจของผู้ เรียนเป็นรำยบคุคล เพ่ือจะ

ได้ทรำบว่ำควรให้บทเรียนเร่ืองะไร แก่ใคร โดยทั่วไปกำรใช้ทบเรียนแบบโปรแกรมมี 2 ลักษณะ คือใช้สอน

เนือ้หำสำระใดสำระหนึ่ง โดยให้ผู้ เรียนศึกษำเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสำมำรถ อีกลกัษณะหนึ่งคือกำรให้

สอนซ่อมเสริมกำรเรียนตำมปกติ  โดยผู้ เรียนท่ีอำจเรียนรู้ไม่ทนัเพ่ือน หรือสอบไม่ผ่ำน ผู้สอนอำจให้บทเรียน

แบบโปรแกรมแก่ผู้ เรียน เพ่ือไปศกึษำเพิ่มเตมิด้วยตนเอง 

  กำรสอนด้วยวิธีนี ้ผู้สอนจ ำเป็นต้องมีบทเรียนส ำเร็จรูป ซึ่งมีลกัษณะท่ีช่วยให้ผู้ เรียนสำมำรถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึง่เรียกวำ่ บทเรียนแบบโปรแกรม บทเรียนนีจ้ะเสนอเนือ้หำไปทีละน้อย ในรูปของ “กรอบ” 

หรือ “เฟรม” (frame) หลงัจำกน ำเสนอเนือ้หำ / มโนทศัน์ไปแล้ว จะมีค ำถำมทดสอบกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ซึ่งผู้ เรียนสำมำรถตรวจค ำตอบของตนได้จำกค ำเฉลยท่ีให้ไว้ บทเรียนแบบโปรแกรมโดยทัว่ไปมี 3 ลกัษณะคือ 

(1) บทเรียนแบบเส้นตรง หรือท่ีเรียกว่ำ “linear program” บทเรียนแบบนีมี้กำรน ำเสนอกรอบเนือ้หำไป

ตำมล ำดบั  ผู้ เรียนจ ำเป็นต้องศกึษำเนือ้หำและตอบค ำถำมไปตำมล ำดบัท่ีให้ไว้ (2) บทเรียนแบบสำขำ  หรือท่ี

เรียกวำ่ “branching program” บทเรียนแบบนีต้ำ่งจำกแบบเส้นตรง ตรงท่ีกำรตอบสนองของผู้ เรียนจะ

มีผลต่อล ำดบักำรศกึษำบทเรียนของผู้ เรียน ผู้ เรียนเลือกค ำตอบ ก ข หรือ ค จะต้องพลิกไปศึกษำข้อค ำตอบท่ี

ต่ำงกัน เช่น ค ำตอน ก. เป็นค ำตอบท่ีผิด ค ำเฉลยจะให้เหตุผลและชีแ้จงว่ำเหตุใดจึงผิดและให้กลบัไปเลือก

ค ำตอบใหม่ เม่ือเลือกคำตอบ ข. เป็นค ำตอบใหม่ ก็ต้องเปิดไปอ่ำนเฉลยและเหตผุล หลงัจำกตอบถูกแล้ว จึง

จะเรียนกรอบตอ่ไปได้ดงันัน้ล ำดบัในกำรศึกษำบทเรียนของผู้ เรียนแตล่ะคนจึงอำจไม่เหมือนกัน (3) บทเรียน
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แบบไม่แยกกรอบ บทเรียนนีเ้หมือนกับบทเรียนแบบเส้นตรง เพียงแต่ไม่เสนอเนือ้หำในรูปของกรอบ แต่จะ

เสนอสำระตอ่เน่ืองกนัเป็นควำมเรียงตอ่กนัไปเร่ือย ๆ 

  บทเรียนแบบโปรแกรมท่ีใช้สอนอำจเป็นบทเรียนท่ีมีผู้ ได้จดัท ำไว้แล้ว ซึง่ปกติมกัเป็นเร่ืองท่ีเป็น

ปัญหำในกำรเรียนรู้ของเด็กจ ำนวนมำก  บทเรียนในกรณีนีม้กัเป็นบทเรียนท่ีนิสิต นักศึกษำ ครู อำจำรย์ หรือ

นกัวิชำกำร  ได้จดัท ำเป็นวิทยำนิพนธ์หรือผลงำนวิชำกำรเผยแพร่ออกไป อย่ำงไรก็ตำมผลงำนในลกัษณะนีย้งั

มีไมม่ำกนกั และเร่ืองท่ีมีอยู่อำจไม่ตรงกบัควำมต้องกำรของครูผู้สอนซึ่งมีจ ำนวนมำก ดงันัน้กำรสร้ำงบทเรียน

แบบโปรกแกรมขึน้ใช้เอง จึงเป็นเร่ืองท่ีครูผู้สอนควรจะด ำเนินกำรเพ่ือจะได้ตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรเฉพำะ

เร่ืองของตน 

  ในกำรสร้ำงบทเรียนแบบโปรแกรม ผู้สร้ำงจะต้องวิเครำะห์เนือ้หำท่ีจะสอนและน ำเนือ้หำสำระ

มำแตกย่อยและเรียงล ำดบัให้เหมำะสม  เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู้  หลงัจำกนัน้จึงน ำเนอเนือ้หำสำระนัน้ที ละ

น้อยไปตำมล ำดบั และมีข้อค ำถำมท่ีท้ำทำยควำมคิดของผู้ เรียนและมีค ำตอบเฉลยให้ไว้ด้วย  หลงัจำกนัน้ควร

มีกำรทดลองน ำบทเรียนไปใช้กบักลุ่มย่อย แล้วปรับปรุง  จำกนัน้จึงน ำไปใช้กบักลุ่มใหญ่ เพ่ือหำประสิทธิภำพ

ของบทเรียน 

 14.5.2  กำรด ำเนินกำร 

  ผู้สอนให้ผู้ เรียนท ำแบบสอบก่อนเรียน และชีแ้จงวิธีกำรเรียนจำกบทเรียนแบบโปรแกรม ให้

ผู้ เรียนซกัถำมจนเป็นท่ีเข้ำใจ แล้วจึงให้ผู้ เรียนศึกษำบทเรียนโดยผู้ เรียนแต่ละคนใช้เวลำมำกน้อยแตกตำ่งกัน

ไปได้ 

 14.5.3  กำรประเมินผล 

  หลงัจำกท่ีผู้ เรียนศกึษำบทเรียนจนจบแล้ว ผู้สอนจงึให้ท ำแบบสอบหลงัเรียน และตรวจให้

คะแนน 

14.6  ข้อดี  และข้อจ ำกัดของวิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม 

 14.6.1  ข้อดี 

  1) เป็นวิธีสอนท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนศกึษำด้วยตนเอง 
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  2)  เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนเป็นรำยบคุคลสำมำรถเรียนรู้ได้ตำมควำมสำมำรถของตน  เป็น

กำรตอบสนองควำมแตกตำ่งระหวำ่งบคุคล 

  3)  เป็นวิธีสอนท่ีชว่ยลดภำระครูและชว่ยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครู 

 14.6.2 ข้อจ ำกัด 

  1)  เป็นวิธีสอนท่ีพึ่งบทเรียนแบบโปรแกรม หำกไม่มีบทเรียนหรือบทเรียนไม่มีคณุภำพดีพอ ก็

ยอ่มสง่ผลตอ่กำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 

  2)  กำรสร้ำงบทเรียนให้มีคณุภำพท่ีดี เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลำและมีควำมยุ่งยำกในกำรจดัท ำ 

ผู้สร้ำงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงบทเรียน 

  3) บทเรียนแบบโปรแกรมท่ีดียงัมีปริมำณน้อย  บทเรียนแบบโปรแกรมท่ีมีคณุภำพไม่ดีพอจะ

ไมน่ำ่สนใจและไมส่ำมรถดงึดดูควำมสนใจของผู้ เรียนและท ำให้ผู้ เรียนเบื่อหนำ่ยได้ 
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สรุป 

 ข้อควำมรู้ท่ีให้ข้ำต้น คงจะช่วยให้ผู้สนใจสำมำรถใช้วิธีสอนตำ่ง ๆ ดงักล่ำวได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

และชว่ยให้ผู้ เรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ของกำรสอนได้ตำมต้องกำร ส ำหรับผู้สอนท่ีปกติอำจจะใช้วิธีกำรท่ีตนถนดั

อยู่เพียง 2-3 วิธี ก็คงจะได้เห็นว่ำมีวิธีสอนให้เลือกหลำกหลำยวิธี จึงควรจะศึกษำและลองใช้วิธีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม

ขึน้เร่ือยๆ จะท ำให้กำรสอนนำ่สนใจ และเกิดผลดีมำกขึน้  โดยปกติแล้ว  กำรสอนโดยทัว่ไปมกัใช้วิธีสอนหลำย 

ๆ วิธีร่วมกัน เน่ืองจำกวิธีกำรใดวีกำรหนึ่งมีคุณสมบตัิเฉพำะอย่ำงเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถสนองวัตถุประสงค์ได้

ครอบคลมุ ตวัอย่ำบงเช่น กำรบรรยำย เป็นวิธีท่ีช่วยให้ถ่ำยทอดเนือ้หำได้เร็ว แตผู่้ เรียนอำจไม่เกิดควำมเข้ำใจ

ขดัเจน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งถ้ำสิ่งท่ีถ่ำยทอดเป็นเร่ืองของกระบวนกำรหรือทกัษะ จ ำเป็นต้องใช้วิธีสอนโดยกำร

สำธิตหรือทดลองเข้ำช่วย หรือถ้ำต้องกำรให้ผู้ เรียนได้รับควำมรู้และควำมคิดท่ีหลำกหลำยในแง่มุมต่ำง ๆ ท่ี

กว้ำงขึน้ ก็ควรใช้วิธีสอนโดยใช้กำรอภิปรำยกลุ่มย่อยเข้ำช่วย หำกต้องกำรให้ระดบักำรเรียนรู้นัน้ไปถึงขัน้กำร

น ำไปใช้ วิเครำะห์ และสงัเครำะห์ ซึ่งเป็นกำรเรียนรู้ขัน้สงู วิธีกำรตำ่ง ๆ ท่ีกล่ำวมำอำจไม่เพียงพอ จ ำเป็นต้อง

ใช้วิธีอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น กำรใช้กรณีตวัอย่ำง หรือถ้ำผู้สอนต้องกำรจะให้กำรเรียนรู้นัน้ เป็นกำรเรียนรู้ท่ีไป

ปรับเปล่ียนควำมรู้สึก และเจตคติของผู้ เรียน วิธีสอนโดยใช้บทบำทสมมติหรือสถำนกำรณ์จ ำลอง อำจเข้ำมำ

ช่วยได้ ดงันัน้กำรท่ีผู้สอนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับวิธีสอนยิ่งมำกเท่ำไรก็จะยิ่งช่วยให้มีทำงเลือกมำกขึน้

เทำ่นัน้ หำกผู้สอนมีกำรเลือกและใช้วิธีสอนท่ีหลำกหลำย นอกจำกจะช่วยให้กำรสอนบรรลผุลได้มำขึน้แล้ว ยงั

ชว่ยให้ผู้ เรียนไม่เกิดควำมเบื่อหน่ำยในกำรเรียนรู้ท่ีต้องจ ำเจด้วยวิธีกำรท่ีจ ำกดั กำรใช้วิธีสอนท่ีหลำกหลำยจะ

ชว่ยให้ผู้ เรียนมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้อยูเ่สมอ 

 อนึ่งเม่ือศึกษำถึงวิธีสอนต่ำง ๆ ดงักล่ำวแล้ว คงมีผู้ ท่ีเกิดควำมสงสัยและสับสนขึน้มำว่ำ วิธีสอนมี

ควำมแตกตำ่งจำกรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอย่ำงไร และแม้ผู้นัน้จะได้พยำยำมศกึษำหำค ำตอบจำกต ำรำตำ่ง 

ๆ แล้วก็ตำม ก็คงจะไม่พบค ำตอบ เพรำะโดยทัว่ไป ผู้ ใดกล่ำวถึงวิธีสอนใดก็จะอธิบำยเฉพำะสำระของวิธีสอน

นัน้  เม่ือผู้ ใดกล่ำวถึงรูปแบบกำรเรียนกำรสอน ก็จะอธิบำยสำระของรูปแบบนัน้ๆ โดยไม่ได้แยกแยะควำม

แตกตำ่งของ 2 เร่ืองนีใ้ห้เห็นขดัเจน จึงท ำให้ผู้อ่ำนหรือผู้ ใช้เกิดควำมสบัสน โดยเฉพำะในหลำย ๆ กรณีท่ีทัง้วิธี

สอนและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนใช้ช่ือเดียวกนั ตวัอย่ำงเช่น วิธีสอนโดยใช้กำรทดลอง (หรือกำรแก้ปัญหำ) ก็

มี  รูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กำรทดลองหรือกำรแก้ปัญหำก็มี  วิธีสอนโดยใช้ศนูย์กำรเรียนก็มี รูปแบบ

กำรเรียนกำรสอนโดยใช้ศนูย์กำรเรียนก็มี กรณีดงักลำ่วจงึท ำให้เกิดค ำถำมวำ่  เรำจะสำมำรถบอกได้อย่ำงไรว่ำ 

สิ่งนัน้คือวิธีสอน  สิ่งนีคื้อรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
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 จำกข้อมูลท่ีได้ให้ไว้ข้ำงต้น จะเห็นว่ำ วิธีสอนแต่ละวิธีจะต้องมีองค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัท่ีขำด

ไม่ได้ของวิธีนัน้อยู่ ซึ่งท ำให้วิธีนัน้แตกต่ำงไปจำกวิธีอ่ืน แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรเฉพำะตำม

ขัน้ตอนนัน้จะให้ผลสงูสดุ เรำจ ำเป็นต้องอำศยัขัน้ตอนเสริม หรือเทคนิคตำ่ง ๆ เข้ำช่วย เพ่ือช่วยให้ได้ผลสงูสดุ 

กำรตดัเตมิเสริมตอ่เป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ของแตล่ะคน ซึ่งปกติผู้สอนโดยทัว่ไปมกัจะท ำอยู่แล้วคือมีกำรปรับ 

ดดัแปลง ตกแตง่วิธีสอนไปตำ่งๆ  นำนำ เพ่ือสนองวตัถปุระสงค์เฉพำะบำงประกำรของผู้สอน ท ำให้กลำยเป็น

แบบท่ีแตกตำ่งกนั  จนกระทัง่บำงครัง้ผู้สงัเกตกำรสอนแทบจะดไูม่ออกว่ำเป็นวิธีอะไร กำรท่ีผู้ เขียนได้วิเครำะห์

จ ำแนกองค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัท่ีขำดไม่ได้ของวิธีสอนแต่ละวิธีไว้ให้  ก็เพ่ือช่วยให้ผู้ สอนไม่หลงทำง 

เกิดควำมชดัเจนในสิ่งท่ีท ำและสำมำรถอธิบำยได้ ดงัเช่นในกรณีท่ีกล่ำวมำหำกสงสยัว่ำกำรสอนท่ีสงัเกต (หรือ

ใช้) เป็นวิธีใด ก็ควรวิเครำะห์วำ่ กำรสอนนัน้มีองค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัท่ีขำดไม่ได้ของวิธีนัน้หรือไม่ หำก

ไม่มี หรือมีไม่ครบแสดงว่ำไม่ได้ใช้วิธีสอนนัน้ หำกมีครบก็แสดงว่ำ เป็นวิธีนัน้ แม้จะมีหน้ำตำแตกตำ่งไปจำก

แบบของคนอ่ืน และควรวิเครำะห์ตอ่ไปว่ำ กระบวนกำรนัน้มีขัน้ตอนเสริมและมีรำยละเอียดอ่ืน ๆ เพิ่มเติมเพ่ือ

วตัถุประสงค์เฉพำะอ่ืนใดเป็นพิเศษอีกหรือไม่ ถ้ำมีก็ให้ถำมตอ่ไปว่ำกระบวนกำรดงักล่ำวมีลกัษณะเป็นแบบ

แผนให้ผู้ อ่ืนสำมำรถท ำตำมได้หรือไม่ และกระบวนกำรท่ีเป็นแบบแผนดงักล่ำวได้รับกำรพิสจูน์ทดสอบอย่ำง

เป็นระบบวำ่มีประสิทธิภำพ เช่ือถือได้มำแล้วหรือไม ่ถ้ำค ำตอบคือใช ่กระบวนกำรนัน้ก็ถือได้ว่ำเป็นรูปแบบกำร

เรียนกำรสอน ด้วยเหตนีุ ้เรำจึงพบว่ำมีวิธีสอนบำงวิธีท่ีเป็นทัง้วิธีสอน และรูปแบบกำรเรียนกำรสอน เน่ืองจำก

เกิดมีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนท่ีเรียนกำรสอนก็ได้ รูปแบบกำรเรียนกำรสอนนัน้  เป็นแบบแผนในกำร

ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนท่ีจดัขึน้เพ่ือสนองวตัถุประสงค์เฉพำะ และได้พิสจูน์ทดสอบแล้วว่ำเป็นแบบแผนท่ีจะ

น ำผู้ เรียนไปสูว่ตัถปุระสงค์นัน้ได้ดีท่ีสดุ ดงันัน้กำรใช้รูปแบบกำรเรียนกำรสอน จึงมิใช่จะใช้ในกำรสอนอะไรก็ได้ 

จะต้องใช้ตำมวตัถปุระสงค์ของรูปแบบเป็นส ำคญั และจะต้องด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนของรูปแบบท่ีจดัไว้ให้หำก

ไปสลบัสบัเปล่ียนโดยท่ีรูปแบบม่ีได้ก ำหนดไว้ อำจไม่ได้ผลตำมท่ีรูปแบบได้พิสจูน์ทดสอบไว้แล้ว  ซึ่งจะผิดกับ

วิธีสอนท่ีมีลักษณะท่ีกว้ำง สำมำรถน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้กว้ำงกว่ำ และสำมำรถปรับตดัแปลง 

เพิ่มเติมได้ตำม่ีผู้สอนเห็นว่ำสมควร ตรำบเท่ำท่ียงัคงองค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัท่ีขำดไม่ได้ของวิธีนัน้อยู ่

หำกผู้ ใช้มีควำมเข้ำใจในแก่นหรือสำระส ำคญันีก็้จะไม่สบัสน แม้จะมีผู้ ใช้ค ำแตกตำ่งกนัไปหลำกหลำย (ตำม

ควำมพอใจของผู้ใช้) ก็จะทรำบวำ่ ค ำท่ีเขำใช้อยูน่ัน้ใช้ในควำมหมำยอะไร 

 สรุปได้ว่ำวิธีสอนเป็นกระบวนกำรหรือขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรสอน วิธีสอนแบบใดแบบหนึ่งก็คือ 

ขัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรสอน ซึ่งมีองค์ประกอบและขัน้ตอนส ำคญัอนัเป็นลกัษณะเด่นท่ีขำดไม่ได้ของวิธีนัน้ 
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ดงันัน้ผู้สอนจึงควรศึกษำให้เข้ำใจลกัษณะเดน่หรือแก่นส ำคญัของวิธีสอนแตล่ะวิ ธี เพ่ือช่วยให้สำมำรถใช้วีแต่

ละวิธีได้อย่ำงเหมำะสมกับจุดมุ่งหมำยของวิธีนัน้ ๆ นอกจำกนัน้วิธีสอนบำงวิธียงัมีข่ือเป็นได้ทัง้วิธีสอนและ

รูปแบบกำรเรียนกำรสอน ผู้สอนจึงจ ำเป็นต้องเข้ำใจองค์ประกอบส ำคญัของวิธีสอนและรูปแบบกำรเรียนกำร

สอนอย่ำงชดัเจน เพ่ือจะได้สำมำรถวิเครำะห์และจ ำแนกควำมแตกต่ำงได้ วิธีสอนมีให้เลือกอย่ำงหลำกหลำย 

ครูผู้สอนจงึควรเลือกใบ้ให้เหมำะสมกบับทเรียนและจดุมุ่งหมำย กำรใช้วิธีสอนหลำกหลำยวิธี นอกจำกจะช่วย

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนกำรสอนแล้ว ยงัสำมำรถชว่ยให้บทเรียนมีควำมน่ำสนใจเพิ่มขึน้  และจงูใจผู้ เรียน

ให้สนใจเรียนรู้เพิ่มขึน้ด้วย  
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รองศำสตรำจำรย์  ดร.ทศินำ   แขมมณี 

 

ต ำแหน่งปัจจุบัน 

 รองศำสตรำจำรย์ คณะครุศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 ภำคีสมำชิก ส ำนกัธรรมศำสตร์และกำรเมือง รำชบณัฑิตยสถำน 

 

กำรศึกษำ 

คบ. (เกียรตินิยม) จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

M.A. in Ed., Chico State College, California 

Ph.D. (Curriculum + Instruction). Arisona State University 

 

ประสบกำรณ์ 

  ด้านการบริหาร 

 รองคณบดีฝ่ำยวจิยั คณะครุศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 หวัหน้ำภำควิชำประถมศกึษำ คณะครุศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูรครุศำสตร์ดษุฎีบณัฑติ สำขำวิชำหลกัสตูรและกำรสอน 

ด้านการสอน 

 มีประสบกำรณ์ในกำรสอน 40 ปี 

 มีประสบกำรณ์กำรสอนในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัอนบุำลศกึษำ มธัยมศกึษำ และอดุมศกึษำ ระดบั

ปริญญำตรี โท และปริญญำเอก 

ด้านการวิจัย 

 มีผลงำนวจิยัประมำณ 16 เร่ือง 

ด้านการบริการสังคม 

 ให้ค ำปรึกษำ เป็นกรรมกำรคณะท ำงำนตำ่ง ๆ บรรยำยและจดักำรอบรมให้แก่ หนว่ยงำนทัง้ของ

รัฐและเอกชนมำ 35 ปี 
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ด้านนานาชาต ิ

 ท ำงำนวิจยั เข้ำร่วมประชมุ จดัประชมุ เป็นวิทยำกร และเป็นบรรณำธิกำรวำรสำรทำงวิชำกำร

ระดบันำนำชำต ิ

ผลงานด้านการเขียน 

 ต ำรำ คูม่ือครู หนงัสอื ประมำณ 30 เลม่ 

 รำยงำนกำรวิจยั ประมำณ 20 เลม่ 

 บทควำมในวำรสำรวิชำกำรตำ่ง ๆ กวำ่ 100 เร่ือง 

เกียรตปิระวัติ 

 ได้รับรำงวลัผลงำนวิจยัดเีดน่จำกจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั พ.ศ.2521 และรำงวลัผลงำนวจิยัดี 

พ.ศ.2534 

 ได้รับกำรยกยอ่งให้เป็นนกักำรประถมศกึษำดีเดน่ พ.ศ.2527 จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร

ประถมศกึษำแหง่ชำติ 

 ได้รับโลป่ระกำศเกียรติคณุจำก World Council for Curriculum and Instruciton (WCCI) 

พ.ศ. 2541 

 ได้รับรำงวลัยกยอ่งเชิดชเูกียรติ อำจำรย์ดีเดน่ ระดบัหนว่ยงำนท่ีสงักดั จำกจฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั  พ.ศ.2544  

 ได้รับรำงวลั Shoji Award จำก World Council for Curriculum and Instruction พ.ศ.

2544 

 ได้รับรำงวลัอำจำรย์แบบอยำ่ง จำกสภำคณำจำรย์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั พ.ศ. 2544 

 ได้รับโลป่ระกำศเกียรติคณุ ผลงำนวิจยัเดน่ ประจ ำปี 2547 จำกส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำร

วิจยั (สกว.) 

 ได้รับโลป่ระกำศเกียรติคณุศิษย์เก่ำเกียรตยิศ จำกคณะครุศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั พ.ศ.

2550 
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