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บทความ 
 

เร่ือง  ประสบการณ์การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

    การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่ไดเ้ป็นทิศทางใหม่ในการจดัการเรียนการสอน  แต่เป็นการ
จดัการศึกษาท่ีถูกก าหนดดว้ยความป็นมาตรฐานดา้นการพฒันาผูเ้รียนไม่วา่จะเป็นมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานหลกัสูตร  ไม่วา่จะเป็นมาตรฐานระดบัใด  เร่ืองใด จะตอ้งส่งเสริม
ใหเ้กิดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัทั้งส้ินท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะความรู้ 
ความสามารถ   ซ่ึงท่ีผา่นมาครูผูส้อนมีทศันคติในการจดัรูปแบบการเรียนการสอนในแบบเดิม ๆ  ครูเป็นผูใ้ห้
ความรู้เพียงอยา่งเดียว  เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีไม่อาจตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนไม่อาจ
บรรลุผลในดา้นต่างๆ ได ้  ท าอยา่งไรครูจึงจะจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเรียนรู้ในส่ิงท่ีสนใจ   เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงในชีวติประจ าวนัและจนกระทัง่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ครูผูส้อนเองควรตระหนกั
และใหค้วามส าคญัไม่วา่จะเป็นการติดต่อและร่วมมือกบันกัเรียน  ผูป้กครอง  ครูคนอ่ืนหรือแมก้ระทัง่นกั
การศึกษาท่ีจะช่วยกนัวางแผนและปรับปรุงการสอนใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียน   
   ในองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การบริหารจดัการ   
การจดัการเรียนรู้  และการเรียนรู้ของผูเ้รียน   โดยมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข  ดงันั้นควร
มีการเลือกรูปแบบของหลกัสูตรท่ีจะช่วยพฒันาศกัยภาพในดา้นการเรียนของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี    โดยเร่ิมจาก
การวางหลกัสูตรสถานศึกษา ครูผูส้อนและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง   ตอ้งรู้วา่อะไรท่ีนกัเรียนตอ้งรู้   อะไรท่ีนกัเรียน
น่าจะรู้   และอะไรท่ีนกัเรียนเขาอยากรู้   แลว้ครูน าหลกัสูตรไปใชอ้อกแบบการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนมี
บทบาทส าคญัในการเรียนรู้ สร้างความรู้ ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคล ส่ือ และส่ิงแวดลอ้ม  โดยใชก้ระบวนการ
ต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ และผูเ้รียนมีโอกาสน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์อ่ืน    ครูตอ้งมี
เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี   ผูเ้ขียนจึงขอกล่าวถึงเทคนิคการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัจากประสบการณ์การสอนวชิาวทิยาศาสตร์แยกเป็น  3  ประเด็น ดงัน้ี 
   1.  เทคนิคการจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนเรียนเพือ่รู้รอบ    ในบริบทน้ีครูผูส้อนควรค านึงวา่ตอ้งการ
ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง ไม่วา่จะเป็นการเรียนท่ีเนน้ผลของการเรียนรู้    Study Skill และ Learning Style ท่ี
แตกต่างกนัของผูเ้รียน   ใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้เดิม  รู้จกัแสวงหาความรู้   รวบรวมขอ้มูลและประสบการณ์
ต่างๆ โดยใชก้ระบวนการคิดและกระบวนการอ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ผูเ้ขียนขอยกตวัอยา่งรูปแบบการเรียนรู้ในแบบต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง      เช่น  Concept Mapping   , Mind Mapping  , Graphic Organizing  , Critical Thinking  ,    
Inquiry Cycle  , Discovery Learning , Problem Solving  ,Problem Based Learning ,Team teaching    ฯลฯ    
นอกจากน้ีผูเ้ขียนไดน้ าตวัอยา่งการจดัการเรียนการสอนจากทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism และ Behaviorism 
มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดเ้ป็นอยา่งดี   ดงัน้ี 
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ตวัอยา่งหวัขอ้การสอน  เช่น โครงสร้างของในการล าเลียงสารของพืช  
 ขั้นที ่1 ใช้รูปแบบการสอนตาม Behaviorism ดังนี ้
     1.1 การใหน้กัเรียนบอกส่วนประกอบของโครงสร้างของในการล าเลียงสารของพืช ซ ้ ากลบัไปมา ใน
รูปแบบของเกม เช่น เม่ือเอ่ยช่ือใครใหบ้อกส่วนประกอบของโครงสร้างของในการล าเลียงสารของพืช จนครบ
ทุกคน (ผูท่ี้ตอบถูกจะไดค้ะแนนสะสมในแต่ละรอบ) 
  1.2 ครูทบทวนซ ้ าโดยการให้นกัเรียนบอกหนา้ท่ีเพิ่มเติมในแต่ละโครงสร้าง 
ขั้นที ่2  ใช้รูปแบบการสอนตาม Constructivism ดังนี ้
   2.1 ใหน้กัเรียนจ าแนกโครงสร้างส่วนท่ีท าหนา้ท่ีล าเลียงน ้ าและส่วนท่ีท าหนา้ท่ีล าเลียงอาหาร 
โครงสร้างท่ีท าหนา้ท่ีสังเคราะห์แสง และบอกความแตกต่างของแต่ละโครงสร้าง 
  2.2 ครูก าหนดสถานการณ์ให้นกัเรียนลงมือศึกษาคน้ควา้จากการทดลองดงัน้ี 
   2.2.1 ทดลองการล าเลียงน ้าของพืช 
   2.2.2 ทดลองการคายน ้าของพืช 
   2.2.3 ทดลองอตัราการสังเคราะห์แสงของพืช 
  2.3 ครูก าหนดสถานการณ์ให้นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการคิดระดบัสูง  
  “  กานดา มีไร่องุ่น ท่ีปลูกมาเป็นเวลา 3 ปี และกานพล มีไร่สับปะรด ท่ีปลูกมาแลว้ 7 เดือน พบวา่ในปี 
2554 น ้าท่วมไร่ของคนทั้งสอง” 
    -  จากสถานการณ์น้ี จงวเิคราะห์วา่พืชในไร่ของใครท่ีจะไดรั้บความเสียหายเน่ืองมาจากน ้าท่วม
มากท่ีสุด เพราะเหตุใด และหากนกัเรียนเป็นเจา้ของไร่ทั้งสองจะมีวธีิการรักษาตน้พืชอยา่งไร เพราะเหตุใดจึง
คิดช่นนั้น” 
   2.4  นกัเรียนน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ท่ีไดจ้ากการทดลอง และการแกปั้ญหาจากสถานการณ์ 
           จะเห็นวา่การเร่ิมตน้ของเน้ือหาน้ี ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอน โดยใชรู้ปแบบพฤติกรรมนิยม และมี
ค าสั่งมาก ๆ เพราะวา่ ผูเ้รียนยงัไม่มีประสบการณ์เลย เม่ือผูเ้รียนมีประสบการณ์บา้งแลว้ ผูส้อนสามารถขา้มไป
ใช ้ วธีิการจดัการเรียนการสอนการไปยงัแนว Constructivism และพฒันาความกา้วหนา้ในการแเกปั้ญหาท่ี
สลบัซบัซอ้นได ้ อยา่งไรก็ตาม เม่ือผูส้อนน าเสนอความคิดรวบยอดใหม่ในบทเรียนใหม่อีก ในโอกาสต่อไป 
ผูเ้รียนควรกลบัไปยงัรูปแบบพฤติกรรมนิยมอีกคร้ังในการสอนความคิดรวบยอดใหม่จนกระทัง่เกิดความรู้รอบ 
หมุนเวยีนแบบน้ีไปเร่ือยๆ   จะเหน้ไดว้า่การจดัการเรียนการสอนครูควรใชห้ลายทฤษฎีการเรียนรู้อ่ืนๆ มา
ประกอบกนั ถา้หากเราดึงจุดเด่นของแต่ละทฤษฎีมาใชไ้ดก้็จะท าใหผู้เ้รียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรายวชิา
นั้นๆ  
   2.  เทคนิคการจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนเรียนแบบร่วมมือ  การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การพึ่งพา
อาศยัซ่ึงกนัและกนัในทางบวกระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเอง     เกิดเป็นกระบวนการกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวั 
รวมทั้งเกิดทกัษะทางสังคม ช่วยกนัเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งค านึงถึงความสามารถของแต่ละ
คนในกลุ่ม   โครงสร้างทางสังคมในหอ้งเรียน ความแตกต่างของเช้ือชาติ ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ในการ
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ร่วมมือกนัในการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และพฤติกรรมการเรียนของแต่ละคน    
โดยรูปแบบกิจกรรมการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น  Match Mind ,Pairs-Check  , Tree-Step 
Interview , Think-Pair Share , Team-Word Webbing ,Round table , Partners  ,Jigsaw ฯลฯ   รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  ขา้งตน้เป็นแนวทางหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ผูเ้รียนจะอภิปรายบทเรียนร่วมกนั แลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ช่วยเหลือ สนบัสนุนกนัเพื่อใหทุ้กคนไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ผูเ้ขียนขอ
ยกตวัอยา่งการจดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยดว้ธีิการสอนท่ีชดัเจน (Explicit Teaching)  มาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน  ดงัน้ี 
ตวัอยา่งหวัขอ้การสอน  เช่น  การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ โดยจดัการเรียนกลุ่มละ 4-5 คน 

1.1   การทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนผา่นมาเร่ืองสารชีวโมเลกุลก่อนจะเรียนเน้ือหาใหม่   และมีการอภิปราย
เก่ียวกบัหลกัการส าคญัร่วมกนัเป็นกลุ่ม   

1.2. น าเสนอเน้ือหาใหม่  โดยจะแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ก่อนและสอนเน้ือหาสาระอยา่งละเอียด  
พร้อมกบัอธิบายยกตวัอยา่งท่ีชดัเจน  และครูใหค้  าแนะน าเป็นขั้นเป็นตอนในการสลายสารอาหารระดบัเซลล ์ 
พร้อมกบัใชส่ื้อประกอบการอธิบาย  เช่น แผนภาพแสดงการสลายกลูโคส , โปรตีน และไขมนั 
            1.3  นกัเรียนแต่ละกลุ่มแลกเปล่ียนความรู้และซกัถามความเขา้ใจเป็นรายบุคคล  โดยใชค้  าถามในส่ิงท่ี
สอน พร้อมกบัใหน้กัเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของการสลายกลูโคส , โปรตีน และไขมนั 
           1.4  ครูใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและบอกส่วนท่ีนกัเรียนยงัเขา้ใจคลาดเคล่ือน  ซ่ึงดูจากการตอบค าถามของ
นกัเรียน เพื่อช่วยใหน้กัเรียนตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            1.5. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบติัเขียนวฏัจกัรการสลายกลูโคส  โปรตีน และไขมนั 
             1.6  ครูใหน้กัเรียนสรุปภาพรวมท่ีไดจ้ากการสลายกลูโคส , โปรตีน และไขมนั 

1.7  ครูใหน้กัเรียนทบทวนการเขียนแสดงขั้นตอนการสลายกลูโคส  โปรตีน และไขมนั ในคาบต่อไป 
                 นอกจากการสอนแบบวธีิการสอนท่ีชดัเจน (Explicit Teaching)  แลว้ยงัมีวธีิการสอนตรงท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการจดัการเรียนการสอนร่วมมือดว้ยไดแ้ก่  การใชค้  าถามในส่ิงท่ีสอน ,Compare & Contrast , การฝึกฝน  
และ Structured  Overview  เป็นตน้  ในกระบวนการและขั้นตอนการเรียนการสอน จะมุ่งเนน้พฤติกรรมระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน  และผูเ้รียนกบัครูตลอดกระบวนการ ส่ิงส าคญัก็คือในการเรียนรู้ของนกัเรียนนั้น ครูตอ้ง
ทบทวนความรู้เดิมหรือความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้เร่ืองใหม่หรือ ทกัษะใหม่ของนกัเรียนซ่ึงผูเ้รียน
และครูจะเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัทั้ง 2 ฝ่าย โดยท่ีต่างฝ่ายต่างเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั   

   3.  เทคนิคการจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนบริการชุมชน   จากแนวคิดท่ีชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้
ของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนอาจไดเ้รียนรู้นอกห้องเรียน  ไดไ้ปสัมผสัสถานท่ีจริงก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื  ผูเ้ขียน
เร่ิมการจดัการสอนในรูปแบบน้ีจากการใหน้กัเรียนไดเ้รียนตามหน่วยการเรียนในห้องปกติก่อนท่ีจะขยายออก
ไปสู่ชุมชน  ผูเ้ขียนขอน าเสนอประสบการณ์เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปของโครงงาน
วทิยาศาสตร์  ซ่ึงโครงงานเป็นการศึกษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือในหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงท่ีผูเ้รียนสนใจตามระดบั
ความรู้ ความสามารถ  เป็นผูว้างแผนในการศึกษาคน้ควา้ ตลอดจนด าเนินการปฏิบติัทดลองเก็บรวมรวมขอ้มูล 
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หรือประดิษฐ์   คิดคน้ รวมทั้งการแปรผล สรุปผล และเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งมีหลกัเกณฑ์
และตอ้งส าเร็จรูปในตวั   และสามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนัไดจ้ริง   ซ่ึงผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
เอง คิดเอง   จนสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของตนเอง  โดยอาศยัการเรียนรู้จากผูป้กครอง  ผูรู้้หรือนกัวชิาการ
และชุมชน  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  เลือกหวัขอ้ท่ีจะท าโครงงาน จากความสนใจ  ปัญหาในชีวติประจ าวนัจากส่ิงแวดลอ้มรอบ ๆ ตวั 
โดยผูเ้รียนสามารถศึกษา ขอค าแนะน าจากผูป้กครอง  ผูรู้้หรือนกัวชิาการและชุมชน แลว้น ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในชั้นเรียนกบัเพื่อนกลุ่มอ่ืน   
 2.  เม่ือไดห้วัขอ้ในการท าโครงงานแลว้ ผูเ้รียนออกแบบการด าเนินการท าโครงงานดว้ยตนเอง 
 3.  ผูเ้รียนลงมือด าเนินการท าโครงงานตามขั้นตอนท่ีออกแบบไว ้
 4.  ผูเ้รียนรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการด าเนินการท าโครงงาน 
 5.  ผูเ้รียนจดันิทรรศการแสดงโครงงานวทิยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีไดรั้บในโรงเรียน 
 

 
  

6.  ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดรั้บไปเผยแพร่ในชุมชน อาทิเช่น  การน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชแ้กปั้ญหาในบา้น
ชุมชนหรือสังคม 
             จากการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานผูเ้รียนเป็นผูค้น้พบความรู้ดว้ยตนเองทั้งเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มหลงัจากท่ีเลือกปัญหาเอง  ครูจะปล่อยอิสระเสรีในการศึกษาหาวธีิแกปั้ญหาดว้ยตนเองและพฒันา
ทกัษะและเจตคติท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   ผูเ้รียนมีโอกาสพฒันาทกัษะทางสมองระดบัสูง ไดแ้ก่ 
การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ท าใหส้ามารถจดจ าความรู้นั้นไดน้าน มีความภูมิใจและเกิดแรงจูงใจในการ     
เรียนรู้ ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองนั้นต่อไปอีกและเรียนรู้โดยเขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึงในส่ิงท่ี
ตวัเองศึกษาซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งชดัเจน 
แต่ทั้งน้ีครูจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่นกัเรียนเกิดการเรียนรู้  นัน่คือตอ้งมีการวดัและประเมินผล ในรูปแบบการประเมิน
แบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลายรอบดา้นและ เลือกใชก้ารประเมินท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
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          อยา่งไรก็ตามไม่สามารถกล่าวไดว้า่ การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัวิธีใดเป็น
วธีิสอนท่ีดีท่ีสุด   เพราะการเรียนการสอนตอ้งข้ึนกบัองคป์ระกอบหลายประการ  ดงันั้น  จึงเป็นหนา้ท่ีของครูท่ี
จะตอ้งตดัสินใจเลือกวธีิสอนตามความเหมาะสมของสภาพท่ีเป็นอยู ่ ควรน าเทคนิคต่าง ๆ มากระตุน้และเร้า
ความสนใจของผูเ้รียน  โดยพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและเวลาท่ีก าหนดให้  อยา่ใหผู้เ้รียนเป็นเพียง“ผู้
รับรู้” มากกวา่ “ผู้เรียนรู้”   ซ่ึงการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนอาจจะมีลกัษณะวธีิการ กิจกรรม หรือพฤติกรรมท่ี
ผูเ้รียนใชเ้ป็นวธีิในการเพิ่มพนู หรือแสวงหาความรู้ วธีิการเรียนน้ีใชเ้ป็นตวับ่งช้ีวา่แต่ละคนเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร
แตกต่างกนั  ครูผูส้อนจึงตอ้งสนองความแตกต่างดงักล่าวเหมือนจะสร้างบา้น เราตอ้งหารูปแบบบา้นก่อน การ
สอนก็เช่นเดียวกนั   เลือกรูปแบบการจดัการเรียนการสอนก่อน แลว้จะใหเ้รียนอะไร  เรียนอยา่งไร  และ
ประเมินผลอยา่งไรเท่าน้ีผูเ้รียนก็ไปถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข    
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