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Active Learning: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
Active Learning: Proactive learning Techniques for teaching in the 21st century
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บทคัดย่อ

บทความนี้ มีจุ ด มุ่ง หมายเพื่ อน าเสนอเนื้ อหาการจัด การเรีย นรู้ เชิ ง รุก เทคนิ ค การสอนในศตวรรษที่ 21 เป็ น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทาลงไป เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ คือการเรียนรู้ ด้วยความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์และแนวทางในการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละคน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จากการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบและการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิด
ขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า จนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและสังคมกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในศตวรรษที่ 21
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงรุก, เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21
Abstract

This article aims to present the content of proactive learning management, techniques for
teaching in the 21st century, it was a learning management process in which the learners take action and
used the thinking process about what they have done. Learning activities were organized under two basic
assumptions, there are learning a human effort, and each person has different ways of learning in which
students would be changed roles from knowledge recipients towards participation in knowledge creation.
Encouraging students to create knowledge by themselves from proactive learning and active learning, it
was a learning-centered teaching activity that involves reading, writing, responding, and problem analysis.
Also for students to used advanced thinking processes including analysis, synthesis and evaluation to be
able to create innovations that meet the needs of students and society with rapid change in the 21st century.
Keywords: Learning management, Active Learning, Techniques for teaching in the 21st century
บทนา

เรียนรู้แบบ Active Learning ได้ดี ได้แก่ การเรียนรู้แบบ
Active Learning หมายถึง กระบวนการในการ
แลกเปลี่ ยนความคิ ด (think-pair-share) การเรีย นรู้แบบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทา
ร่วมมือ (collaborative learning group) การเรียนรู้แบบ
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ทบทวนโดยผู้เรียน (student-led review sessions) การ
เกิดการเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบและการ
เรียนรู้แบบใช้เกม (games) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ
วิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง
(analysis or reactions to videos) การเรียนรู้แบบโต้วาที
ได้แ ก่ การวิเคราะห์ การสัง เคราะห์ และการประเมิน ค่ า
(student debates) การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ
(ประภัสรา โคตะขุน, 2554)
(student generated exam questions) การเรี ยนรู้ แบบ
รูปแบบของ Active Learning เป็นการจัดการ
กระบวนการวิ จั ย (mini-research proposals or project)
เรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active
การเรี ย นรู้ แ บบกรณี ศึ ก ษา (analyze case studies) การ
Learning สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน
เรียนรู้ แ บบการเขี ย นบั น ทึ ก (keeping journals or logs)
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (write and produce
____________________________________________________________________________________________
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a newsletter) และการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (concept
mapping) เป็นต้น (McKeachie (1998); (ประภั สรา โคตะขุน,
2554)
Active Learning เป็ นกระบ วนการจั ด การ
เรียนรู้ที่ ผู้เรียนได้ล งมื อ กระทาและได้ ใช้ กระบวนการคิ ด
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เขาได้ ก ระท าลงไป (Bonwell and James,
1991) เป็ น การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ ภ ายใต้ ส มมติ ฐ าน
พื้นฐาน 2 ประการคือ (1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดย
ธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ
เรี ย นรู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น (Meyers and Jones, 1993) โดย
ผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่
การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) (Felder &
Brent, 1996)
การส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรีย นได้ ส ร้ างองค์ ค วามรู้ด้ว ย
ตนเอง จากการเรียนรู้แบบ Active Learning มี ส่วนประกอบ
ส าคั ญ ได้ แ ก่ การมี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ (Appealing
Materials) ผู้ เรี ยนมี โ อกาสลงมื อ ปฏิ บั ติ (Opportunities
for Manipulation) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจ กรรม
และกลวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Choices for Children)
ผู้เรียนได้สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งที่กาลังทากับ ผู้อื่น (Language
from Children) และการได้รับการสนับสนุนกระตุ้นให้ล ง
มือทาสิ่งที่ท้าทายจากผู้ใหญ่ (Adult Support)
ในล าดั บ ต่ อ ไป ผู้ เขี ย น ขอน าเสนอประเด็ น
ส าคั ญ ของ Active Learning: การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามลาดับต่อไปนี้
1. แนวทางการน าการเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning มาใช้ในชั้นเรียน (Bonwell et al., 1991)
1.1 การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็น
การข ยายทั กษ ะการ คิ ด วิ เ ค ราะห์ แล ะคิ ด อย่ างมี
วิจ ารณญาณ ตลอดจนความสามารถของการประยุ ก ต์
เนื้อหาของผู้เรียน ดังนั้น จะต้องสื่อสารการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน
1.2 ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ Active Learning
จะต้องส่งเสริมความรับผิดชอบในการค้นคว้าและส่งเสริม
การเรี ยนรู้น อกเวลาของผู้ เรีย น รวมทั้ง การมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ
1.3 การเรียนรู้แบบ Active Learning ต้อง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาคาตอบมากขึ้นด้วยตนเอง
1.4 การเรี ย นรู้ แ บบบรรยาย ในชั้ น เรี ย น
อาจจะครอบคลุมเนื้อหามากกว่า แต่เมื่อผู้เรียนออกจากชั้น
เรียนเนื้อหาที่มากจนไม่ชัดเจนจะทาให้ผู้เรียนลืม และไม่
เข้าใจได้ ถึง แม้ว่า การเรียนรู้แบบActive Learning จะใช้
เวลาสอนมากกว่ าและผู้ เรีย นรู้ ม โนทั ศ น์ ได้ น้ อ ยกว่ า แต่
ผู้สอนสามารถปรับแก้ไขได้โดยสอนมโนทัศ น์ที่สาคัญ และ

สื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้เรียนว่า ผู้เรียนต้องเรียนรู้บางมโน
ทัศ น์ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะทาได้ดี เพราะผู้เรียนมีค วาม
เข้าใจในมโนทัศ น์ ที่ได้เรียนรู้และสามารถน าไปใช้กับ การ
เรียนมโนทัศน์ใหม่ด้วยตนเอง
1.5 วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ โ ดยผู้ เ รี ย นเป็ น ฝ่ า ยรั บ
ความรู้ อาจทาให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนซึ่งเป็นผล
จากการสอน ในขณะที่ ก ารเรีย นรู้ ท่ี ก ระตื อ รือ ร้น ช่ วยให้
ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น เกิดความสนใจ สนุกสนาน และ
เกิดทัก ษะในการวิเคราะห์ สามารถถ่ายโอนความรู้ค วาม
เข้าใจที่เรียนได้
1.6 การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning วิ ธี
หนึ่ง ๆ ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดสาหรับผู้เรียนทุกคน ผู้สอนต้อง
เลือกกลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสม ศึกษาข้อมูลที่ผู้เรียน
บางคนปฏิ เสธ โต้ เถี ย ง และปรั บ กลวิธี ก ารสอน ซึ่ ง การ
เรียนรู้แบบ Active Learning จะมีความยืดหยุ่นสูง สามารถ
ปรับวิธีการใช้กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งทา
ได้มากกว่าการสอนแบบบรรยาย (Salemi, 2001)
2. ลักษณะสาคัญของการเรียนรู้เชิงรุก
การเรี ยนรู้ เชิ ง รุก เป็ น การเรีย นรู้ท่ี ผู้ เรี ย น
จะต้องค้นหาเพื่ อให้เกิดองค์ค วามรู้ โดยการลงมือปฏิบั ติ
อย่างมีความหมาย เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ ซึ่งมีลักษณะที่สาคัญของการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
2.1 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
สูงสุด
2.2 ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน
มีวินัยในการทางานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.3 ผู้เรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่อ่าน พูด ฟัง
คิดอย่างลุ่มลึกและเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2.4 ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์และบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและหลักการความคิดรวบยอด
2.5 อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้อานวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
2.6 ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้าง
องค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียน
3. เทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้แบบ Active Learning
การเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นวิธีการ
(Approach) ที่มีความหมายกว้างครอบคลุม
วิธีการสอนหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้เรียนสู่
สถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตือรือร้น โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การ
ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางและเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ Active Learning อาจรวมทั้ ง
การเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ การเขียนตอบในชั้นเรียน การ
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สอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอภิปราย การแสดง
ละคร การแสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง เกม และ
การสอนกลุ่มย่อย เป็นต้น ซึ่งนักการศึกษาหลายท่าน อาทิ
เช่ น Shenker et al., (1996); Meyers and Jones (1993);
(Seeler et al., (1994); Bonwell et al., (1991);
Silberman (1996); Parkinson et al., (1999); Pauison
(2002); Silberman (1996); ทวี วัฒ น์ วั ฒ นกุ ลเจริญ (2551)
ได้เสนอแนะวิธีสอน และเทคนิคการสอนเพื่อการเรียนรู้แบบ
Active Learning ไว้อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั น ดั ง มี เทคนิ ค การ
สอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เชิงรุก ดังต่อไปนี้
3.1 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
เป็นกลวิธีที่จัดให้มีขึ้นด้วยเจตนาร่วมกันที่จะพิจารณาเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง โดยนาข้อปัญหา และแง่คิดต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง
นั้นมากล่ าวให้ช่วยกั นแสดงความคิ ดเห็น หรือช่ วยขบคิ ด
เกี่ยวกับ ข้อปั ญหานั้น เพื่อหาข้อสรุป ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพูดออกความเห็นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแยกผู้
พูดและผู้ฟัง เป็นวิธีที่ทาให้เกิดผลดีมากมายเพราะเป็นการ
เริ่มจากความรู้พื้นฐานของผู้เรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ช่วย
พัฒนาเจตคติ ยกระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนไปสู่ประสบการณ์ ใหม่ ช่วยพัฒ นาเจตคติ ยกระดับ
ความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนไปสู่ประสบการณ์
ใหม่ ช่วยพัฒนาเจตคติ ยกระดับความสนใจและการมี ส่วน
ร่วมของผู้เรียนทุกคนจากการทางานเป็นกลุ่ม ใช้กระบวนการ
ที่ น าผู้ เรี ย นให้ คิ ด สื่ อ สารและแบ่ ง ปั น ความเข้ า ใจทาง
วิทยาศาสตร์ต่อกัน อาจจ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
ได้แก่
3.1.1 การอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ย (Small
Group Discussion) เป็ น เท ค นิ ค ก ล วิ ธี ก าร ส อ น ที่ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งที่สามารถใช้ได้กับการเรียน
วิทยาศาสตร์ทุกบทเรียน ในกรณี ที่ต้องการให้มีการแสดง
ความคิดเห็นกันอย่างทั่วถึง
3.1.2 การอภิปรายทั้งชั้นเรียน (Whole
Class Discussion) เป็นการอภิปรายที่มักมีผู้ส อนเป็นผู้นา
ในการอภิ ป ราย มัก ใช้ เร้าความสนใจให้ ผู้ เรี ยนเริ่ ม แสดง
ความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง อาจเป็ น การน าเข้ า สู่
บทเรียน หรือสรุปบทเรียน เทคนิค ที่ดีเทคนิคหนึ่งสาหรับ
การอภิปรายกลุ่ม ที่ช่วยให้การลงสรุปแนวความคิดรวดเร็ว
คือ การระดมสมอง (Brainstorming) หากใช้วิธีระดมสมอง
ได้อย่างเหมาะสมจะกระตุ้นแนวความคิดใหม่ และส่งเสริม
การแก้ปัญ หาที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และที่ มี
จุ ด มุ่ ง หมาย ชี้ ชั ด เจนว่ า ไม่ ต้ อ งการค าตอบถู ก ผิ ด แต่
ต้องการแนวทางแก้ปั ญ หาหลายแนวทางซึ่ง ระหว่างการ

137

3

ระดมสมองทุกคนมีอิส ระที่จ ะพูด และนาเสนอความคิด ที่
แตกต่างได้
3.2 เกม (Games) หมายถึง กิจกรรมที่ใช้ผู้
เล่นหนึ่งคนหรือมากกว่า เป็นการแข่งขันที่มีกฎเกณฑ์ หาก
เป็ น เกมวิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งใช้ ทั ก ษ ะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องช่วยให้ผู้เรียนสนุก ตื่นเต้น มี
ส่วนร่วมและกระตุ้นให้เรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะแก้ปัญหา
สื่อสาร การฟัง ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ผู้สอนสามารถใช้
เกมในการเสริมแรง ทบทวน สอนข้อเท็จ จริง ทักษะ และ
มโนทัศน์ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียน
สนใจบทเรียน ผู้เรียนอ่อนและเก่ง สามารถทางานร่วมกันได้
ดี ทาให้ ผู้เรียนอ่อนเกิดกาลังใจในการเรียนมากขึ้น ทั้งอาจ
ใช้เป็นการประเมินผลการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ เกมมี
หลายประเภท อาทิ เช่ น การจั บ คู่ การทายค า โดมิ โ น
ปริศนาอักษรไขว้ และไพ่ เป็นต้น
3.3 การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
เป็ น กลวิ ธี ที่ ดี มาก เมื่ อผู้ ส อนต้ อ งการส ารวจความเข้ า ใจ
ทัศนะ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หรือต้องการให้ผู้เรียนรู้ชัด
ว่า บุค คลที่อยู่ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ นั้นรู้สึกอย่างไร และ
เพื่อเป็นการให้ข้อมูลสาหรับการอภิปรายต่อไป โดยจัดให้มี
การแสดงในสถานการณ์ที่คล้ายชีวิตจริง ผู้เรียนสวมบทบาท
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในสถานการณ์นั้น เช่น เป็นตัวละครใน
ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักข่าว
ผู้ป่วย ผู้มีอานาจในการตัดสินใจ โดยให้ตัวละครแสดงความ
คิดเห็นและสนทนาเกี่ยวกับจริยธรรมของการทดลองหรือ
การทดลองที่ ไม่ ได้ รั บ ความยิ น ยอมจากมหาชน เป็ น ต้ น
(Austin, 1997) สิ่งสาคัญที่จ ะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เจตคติ ค่านิยม คือการอภิปรายหลังการแสดง นอกจากการ
เป็นผู้สังเกตการณ์แล้ว ผู้สอนจะเป็นผู้นาอภิปราย ผู้กาหนด
บทบาท ผู้ค วบคุมเวลา และช่วยแก้ไขปัญ หาที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างการแสดงบทบาทสมมติ โดยองค์ประกอบหลักของ
การแสดงบทบาทสมมติ จะประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประเด็น ปั ญ หาที่ จ ะท าความเข้าใจความสั ม พัน ธ์ร ะหว่า ง
บุคคล เวลา และสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ (Solomon, 1991)
3.4 การแสดงละคร (Drama) คล้ายคลึงกับ
การแสดงบทบาทสมมติ กล่าวคือเป็นวิธีการที่ผู้เรียนเป็นผู้
แสดงบทบาทตามที่ ไ ด้ รั บ ท าให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามเข้ า ใจใน
เรื่องราวที่แสดง แต่ใช้เวลามากกว่าบทบาทสมมติ จึงเหมาะ
สาหรับใช้สอนในเนื้อหาที่ยาก
3.5 การใช้กรณีศึกษา (Case Study) เป็น
วิธีการหนึ่ ง ที่ ส่ง เสริม ให้ ผู้เรียนรู้จัก วิเคราะห์ ส ถานการณ์
แวดล้อมเฉพาะเรื่อง “กรณี ” อาจเป็นเรื่องสมมติขึ้นหรือ
ชีวิตจริงที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนมักจะเกี่ยวกับปัญหาที่
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ผู้หนึ่ง หรือหลายคนกาลัง ประสบอยู่ การใช้กรณี ศึกษาจะ
เปิดโอกาสให้ ผู้เรียนร่วมพิจารณา แสดงความรู้สึก เพื่อสรุป
ปัญหา แนวคิ ด และแนวทางแก้ปั ญหา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาและสภาพความเป็นจริง
ที่ลึกซึ้ง พัฒ นาความคิดทักษะการแก้ปัญหา การประยุกต์
ความรู้ เดิ ม สร้ างความเชื่ อ มั่ น ว่ าการตั ด สิ น ใจของตนมี
ความสาคัญและเชื่อถือได้
3.6 การสอนโดยใช้ ส ถานการณ์ จ าลอง
(Simulation Techniques) ห มายถึ ง การสอนที่ มี ก าร
เลียนแบบสภาพเหตุการณ์หรือสมมติสถานการณ์ให้มีความ
คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงและสอดคล้อง
กับเนื้อหาในบทเรียน จากนั้น เสนอเป็นกิจกรรมการสอน
เพื่อให้ผู้เรี ยนได้ทดลองฝึกปฏิบั ติ ออกความคิดเห็น หรือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา จากสถานการณ์นั้น ทาให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในสภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
มากที่สุด ซึ่งวิธีการนี้ จะทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจ
ในหลักการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่เป็น
รูปธรรม ผู้เรียนมีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์ได้ดี อีกทั้งยังสามารถ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงได้ต่อไป โดยผู้สอนต้อง
เตรียมอุปกรณ์ บัตรกาหนดบทบาทและสถานที่ ตลอดจน
กล่าวนาและอธิบายบทบาทของผู้เรียนให้เข้าใจตรงกัน
ลั ก ษณะของสถานการณ์ จ าลองที่ ดี
จะต้ อ งมี ค วามเที่ ย งตรง (Validity) ที่ จ ะสามารถใช้ เป็ น
ตัวแทนของสถานการณ์ในชีวิตได้ รวมทั้งมีความครอบคลุม
(Coverage) ต่อ สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ค วรเน้น เหตุ การณ์ ที่ เกิด ขึ้น ใน
ชีวิตที่ส ามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับ ซ้อนเกินไป
เป็นประโยชน์ต่อการทดลอง (Experiment Utility) ที่ผู้เรียน
สามารถทดลอง อภิปราย และสรุปได้ และต้องมีส่วนสาคัญ
ที่เชื่อมโยงให้นาไปใช้ในชีวิตจริงได้ (Application)
3.7 การอ่านที่กระตือรือร้น (Active Reading)
เป็นกลวิธีการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจ
เรื่องที่อ่านได้ดีขึ้น ไม่ใช่การอ่านอย่างคร่า ว ๆ หรืออ่านไป
เรื่ อ ย ๆ เห มื อ นก ารอ่ า น ทั่ ว ไป แต่ เป็ น การอ่ า น ที่ มี
วัต ถุประสงค์ เพื่อหาค าตอบหรือตั้ง ค าถาม โดยประมวล
ความคิดจากสิ่งที่อ่านเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เรียนได้รับสาระจาก
การอ่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งได้ใช้วิจารณญาณพินิจพิเคราะห์
เรื่ อ งที่ อ่ า น เป็ น การอ่ านเนื้ อหาอย่ างสนใจและก่ อให้ เกิ ด
ความสนใจค้นคว้าเพิ่ มเติมด้วยตัวผู้เรียนเอง โดยใช้เทคนิ ค
ต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในการอ่านและทาความเข้าใจ
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ได้ ดังนี้
3.7.1 การเน้ น ค า (Emphasizing) เป็ น
กิจ กรรมที่ให้ผู้เรียนเลือกค า วลี ประโยค หรือข้อมูล ออก
จากเนื้อหาที่กาหนด เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นค าหลักหรือ
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มโนทัศ น์ท างวิท ยาศาสตร์ที่ส าคัญ ทาได้หลายวิธี เช่น ขีด
เส้นใต้ ระบายสี วงรอบข้อมูล เป็นต้น
3.7.2 การเว้นคา (Closing) เป็นกิจกรรม
เชิ งคาดคะเน โดยลบค าส าคัญ (Keyword) ในเนื้อหาออก
บางส่ วนแล้ วให้ ผู้ เรี ยนเติ ม เนื้ อ หาให้ ส มบู ร ณ์ ผู้ ส อนอาจ
กาหนดคาสาคัญสาหรับเติมหรือไม่กาหนดก็ได้
3.7.3 การเรียงลาดับ (Sequencing) เป็น
กิจกรรมตัดแบ่งเนื้อหาความรู้ออกเป็นส่วน ๆ สลับคละกัน
แล้วให้ ผู้เรียนจัดเรียงล าดับเชิงเหตุผ ลของเหตุการณ์ ตาม
เนื้อหาให้ถูกต้อง
3.7.4 การระบุชื่อ (Labeling) ให้ผู้เรียน
ตัดชิ้นส่วนของข้อความที่เตรียมให้แล้วนามาติดบนแผนภาพ
ที่กาหนด เพื่ อตรวจสอบความรู้ที่ถู กต้องในการค้ นหาชื่ อ
หรื อ ค าที่ เหมาะสมกั บ แผนภาพและใช้ แ ผนภาพเป็ น
เครื่องช่วยจาและแยกแยะเนื้อหา
3.7.5 การเขี ย นแผ นภ าพ (Drawing
Diagrams) ให้ ผู้ เรี ย นเขี ย นแผนภาพหรื อ แผนภู มิ ล าดั บ
ความคิดจากเนื้อหาที่อ่าน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นภาพ
ตรวจทาน และบันทึกความเข้าใจมโนทัศน์ที่กาหนดให้อ่าน
3.7.6 อ่ า นเนื้ อ ค วามแล้ ว ตั้ ง ค าถาม
(Devising Question) ผู้ ส อน เตรียมเนื้อ หาให้ ผู้เรีย นอ่ าน
แล้วตั้งคาถามแลกเปลี่ยนคาถามกัน เพื่อค้นหาคาตอบ หรือ
อภิปรายร่วมกัน
3.7.8 การผสมภาพ หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์
กับคา (Pictogram) เป็นการเปลี่ยนคาหรือพยัญชนะบางตัว
ของข้ อ มู ล ให้ เป็ น รู ป ภาพหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทน ผู้ เรี ย น
ทาความเข้าใจข้อมูลที่กาหนดจากการอ่านเรียงลาดับภาพ
สัญลักษณ์ และคาต่าง ๆ คล้ายปริศนาภาพ เป็นกิจกรรมที่
ท าให้ ผู้ เรี ย นสนุ ก กระตุ้ น การอ่ า น การเก็ บ ข้ อ มู ล และ
คัดเลือกข้อมูล
3.8. การเขี ย นที่ ก ระตื อ รื อ ร้ น (Active
Writing) เป็ น กลวิ ธี ก ารกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นแสดงออกเชิ ง
ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่
ช่วยส่งเสริมผู้เรียนในการเขียน ดังนี้
3.8.1 บั น ทึ ก ประจ าวั น (Diary) เป็ น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง
อย่างอิสระ โดยสื่อสารแนวความคิดของตนเองด้วยการเขียน
3.8.2 รายงานในหนังสือพิมพ์ (Newspaper
Reports) เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ผู้ เรี ยนได้ เขี ยนสาระเกี่ย วกั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปของบทความ บทสัมภาษณ์
ส าหรับ ตี พิ มพ์ ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ห รื อ ให้ เลื อ กบทความจาก
วารสาร หนั ง สือพิม พ์ เพื่ อน ามาเขี ยนรายงานข้อเท็จ จริง
หรือประเด็นทางวิทยาศาสตร์
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3.8.3 การเขีย นร้ อ ยแก้ ว โคลง กลอน
(Phase and Poet) เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เรี ย นสร้ า งสรรค์
งานเขียนที่นาไปสู่มโนทัศ น์ หรือการวิเคราะห์ข้อเท็จ จริง
ทางวิทยาศาสตร์ การบรรยายประสบการณ์ หรือความรู้สึก
ของผู้ เรียน การเขี ยนรายงานโครงการ หรื อรายงานการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์
3.8.4 บทละคร (Drama) ผู้ ส อนอาจใช้
เทคนิคการเขียนบทละคร โดยใช้เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เป็น
หลักให้ผู้เรีย นเขียนสะท้ อนความรู้ แนวคิ ด ความคิ ดเห็ น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.8.5 การเขียนจดหมาย (Letter) เป็ น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ โดยการเขียน
จดหมายโต้ ต อบกั บ ผู้ ใกล้ ชิ ด หรื อ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ
ทบทวน พั ฒ นา และเสริ ม ความเข้ า ใจมโนทั ศ น์ ท าง
วิทยาศาสตร์
3.8.6 ก า ร น า เส น อ (Presentation)
เป็นการรายงานผลการค้นคว้าของผู้เรียนให้ผู้อื่นทราบ อาจ
อยู่ในรูปแบบของการทาโปสเตอร์ แผ่นพับ
3.9 การท างานกลุ่ ม (Small Group Work)
เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ ผู้ เรี ย นท างานกลุ่ ม ย่ อ ย ๆ พู ด คุ ย
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และพั ฒ นาทั ก ษะการท างาน
ร่วมกับ ผู้ อื่ น วิธีนี้ จ ะประสบผลเมื่ อผู้ เรีย นมี เวลาสะท้ อ น
ความคิ ดในสิ่ง ที่เรียน หรือประสบการณ์ ที่ได้รับ และเมื่ อ
ผู้สอนชี้จุดสาคัญของกิจกรรม
3.10 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Cooperative
Learning) ซึ่ ง (Johnson and Johnson, 1987) ได้ ก ล่ า วถึ ง
องค์ประกอบที่สาคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่จะให้การ
เรียนประสบผลสาเร็จ 5 ประการคือ
3.10.1 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะห ว่ า ง
สมาชิก (Positive Interdependence)
3.10.2 มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงของ
สมาชิกในกลุ่ม (Face to Face Interaction)
3.10.3 มีการรับผิดชอบและการตอบสนอง
ของผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล (Individual Accountability
and Personal Responsibility)
3.10.4 มีทักษะทางมนุษ ยสั มพัน ธ์และ
ทั ก ษะการท างานกลุ่ ม ย่ อ ย (Interpersonal and Small
Group Skills)
3.10.5 เป็ น กระบวนการท างานกลุ่ ม
(Group Processes)
สรุ ป เทคนิ ค การสอนเพื่ อ ให้ ผู้เรีย นมีส่ ว น
ร่ ว มในการเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก าร
(Approach) ที่ มี ค วามหมายกว้ างครอบคลุ ม วิ ธี ก ารสอน
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ห ลากห ล าย เพื่ อเปิ ด โอกาส ให้ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย น สู่
สถานการณ์การเรียนรู้ที่กระตือรือร้น โดยมีจุดเน้นอยู่ที่การ
ให้ ผู้ เรี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางและเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้เชิงรุก อาจรวมทั้งการเรียนแบบร่วม
แรงร่ ว มใจ การเขี ย นตอบในชั้ น เรี ย น การสอนโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การอภิปราย การแสดงละคร การ
แสดงบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง เกม และการสอน
กลุ่มย่อย
4. รูปแบบการสอนแบบ Active Learning
การจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการ
จั ด การเรี ย นรู้ แ บบ Active Learning สามารถสร้ า งให้
เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับ
ผู้เรี ยนทุก ระดับ ทั้ ง การเรียนรู้เป็ นรายบุ ค คล การเรียนรู้
แบบกลุ่ ม เล็ ก และการเรี ย นรู้แ บบกลุ่ม ใหญ่ (McKinney
and Heyl, 2008); Kagan (1990); Slavin (1995) แ ล ะ
ประภัสรา โคตะขุน (2554) ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ จ ะช่ วยให้ ผู้ เรีย นเกิด การเรีย นรู้แบบ Active
Learning ได้ดี ดังมีรูปแบบที่พอสรุปได้ 12 รูปแบบ ดังนี้
4.1 การเรียนรู้แ บบแลกเปลี่ย นความคิ ด
(Think-Pair-Share) คื อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้
ผู้ เรี ย นคิ ด เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ก าหนดคนเดี ย ว 2-3 นาที
(Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5
นาที (Pair) และนาเสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ ผู้ เรี ย นทั้ ง หมด
(Share)
4.2 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative
learning group) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
ทางานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกลุ่มๆ ละ 3-6 คน
4.3 การเรี ย นรู้ แ บบทบทวนโดยผู้ เ รี ย น
(Student-led review sessions) คื อ การจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อ
สงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยครูจะคอย
ช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา
4.4 การเรี ย นรู้ แ บบใช้ เ กม (Games) คื อ
การจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ที่ผู้ส อนนาเกมเข้าบูร ณาการใน
การเรียนการสอน ซึ่งใช้ได้ทั้งในขั้นการนาเข้าสู่บทเรียน การ
สอน การมอบหมายงานและหรือขั้นการประเมินผล
4.5 การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis
or reactions to videos) คือการจัด กิจ กรรมการเรียนรู้ที่
ให้ ผู้ เรีย นได้ดู วีดี โอ 5-20 นาที แล้ วให้ ผู้เรีย นแสดงความ
คิ ด เห็ น หรื อ สะท้ อ นความคิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ได้ ดู อาจโดย
วิธีก ารพู ด โต้ ต อบกัน การเขี ย นหรือ การร่ว มกัน สรุ ป เป็ น
รายกลุ่ม
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4.6 การเรี ย นรู้ แ บบ โต้ ว าที (Student
debates) คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้นา
เสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยัน
แนวคิดของตนเองหรือกลุ่ม
4.7 การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ
(Student generated exam questions) คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิ่งที่ได้เรียนรู้
มาแล้ว
4.8 การเรี ย นรู้ แ บบกระบวนการวิ จั ย
(Mini-research proposals or project) คือการจัดกิ จกรรม
การเรียนรู้ที่อิงกระบวนการวิจัย โดยให้ผู้เรียนกาหนดหัวข้อ
ที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้ต ามแผน สรุป
ความรู้ห รือ สร้างผลงาน และสะท้ อ นความคิ ด ในสิ่ง ที่ ได้
เรียนรู้ห รืออาจเรียกว่า การสอนแบบโครงงาน (projectbased learning) หรื อ การสอนแบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
(problem-based learning)
4.9 การเรียนรู้แ บบกรณี ศึกษา (Analyze
case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
อ่านกรณีตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายใน
กลุ่ม แล้วนาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
4.10 การเรี ย นรู้ แ บบการเขี ย นบั น ทึ ก
(Keeping journals or logs) คื อ การจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ที่ ผู้เรียนจดบันทึ กเรื่องราวต่างๆ ที่ ได้พบเห็น หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
4.11 การเรีย นรู้ แ บบการเขี ย นจดหมาย
ข่ าว (Write and produce a newsletter) คื อ การจั ด
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ที่ ให้ ผู้ เรีย นร่ วมกั น ผลิ ต จดหมายข่า ว
ประกอบด้ ว ย บทความ ข้อ มู ล สารสนเทศข่ า วสาร และ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่น ๆ
4.12 การเรี ย นรู้ แ บบแผนผั ง ความคิ ด
(Concept mapping) คื อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ที่ ให้
ผู้เรียนออกแบบแผนผังความคิด เพื่อนาเสนอความคิดรวบ
ยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช้
เส้นเป็นตัวเชื่อมโยง อาจจัดทาเป็นรายบุคคลหรืองานกลุ่ม
แล้วนาเสนอผลงานต่อผู้เรียนอื่ น ๆ จากนั้นเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนคนอื่นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
สรุ ป รูป แบบการสอนแบบ Active Learning
เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุก สามารถสร้ างให้
เกิดขึ้นได้ทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสามารถใช้ได้กับ
ผู้เรียนทุก ระดับ ทั้ ง การเรียนรู้เป็ นรายบุ ค คล การเรียนรู้
แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้แบบกลุ่มใหญ่

6

บทสรุป

Active Learning: การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นสภาพการเรียนรู้ที่จัด
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
คิดในระดับสูง (higher-order thinking) ไม่เพียงแต่ฟัง แต่
ผู้เรียนจะต้องอ่าน เขียน ถามค าถาม อภิปรายร่วมกันและ
ลงมือปฏิ บัติจ ริง ทั้ง นี้ ต้อ งค านึง ถึง ความรู้เดิม และความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีกิจกรรมพื้นฐานที่สาคัญ
ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม คือ การพูด-การฟัง (talking
and listening) การเขี ย น (writing) การอ่ า น (reading)
และการสะท้อนการคิด (reflection) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่ ที่อ้างอิงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ของมนุษย์และมีการตื่นตัวในสถาบันการศึกษาหลาย
แห่งและนาการจัดการเรียนการสอนแนวนี้มาใช้ ในชั้นเรียน
คื อ เป็ น กิ จ กรรมที่ ยึ ด ผู้ เรี ย นและปั ญ หาเป็ น ส าคั ญ การ
เลือกใช้ กิ จ กรรมการเรียนรู้ จ ะขึ้น อยู่ กับวัตถุป ระสงค์ ของ
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ เนื้ อหา เวลาและจ านวนของผู้ เรี ย น
ในศตวรรษที่ 21 มี เป้ าหมายให้ ผู้เรีย นสามารถสร้ างองค์
ความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองและน าความรู้ ไปประยุ ก ต์ ให้ เกิ ด
นวัตกรรมสู่สังคม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก จะต้องมี
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ กล่ า วคื อ (1) การมี วั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องมือ (Appealing Materials) (2) ผู้เรียนมีโอกาสลงมือ
ปฏิ บั ติ (Opportunities for Manipulation) (3) ผู้ เรี ย นมี
ส่วนร่วมในการเลือกกิจ กรรมและกลวิธีการแก้ปัญหาด้วย
ตน เอง (Choices for Children) (4) ผู้ เ รี ย นได้ สื่ อ ส าร
เกี่ยวกับสิ่งที่กาลังทากับผู้อื่น (Language from Children)
และ (5) การได้ รับ การสนั บ สนุน กระตุ้ น ให้ ล งมือ ท าสิ่ง ที่
ท้าทายจากผู้ใหญ่ (Adult Support)
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่ให้ ผู้ เรียนได้ ล งมือปฏิบัติจ ริง สามารถนาองค์
ความรู้ หลาย ๆ แขนงมาบูร ณาการแบบสร้างสรรค์ เพื่ อ
พัฒ นานวัต กรรมต่ าง ๆ มาตอบสนองความต้ อ งการของ
สังคม และเชื่อมโยงองค์ความรู้นาไปปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
หรือการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ของการจัดการเรีย นรู้ เชิงรุกได้ อย่ างแท้จ ริง สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ กุหลาบ ปุริส าร (2562) ได้ศึกษาภาวะ
ผู้นาที่มีประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 ของ “คุณหมอแมกไซ
ไซ” พบว่า ในศตวรรษที่ 21 ผู้นาจะต้องนาในเชิงวิช าการ
เชิงความคิด เชิง concept ที่มองทะลุในศาสตร์ต่าง ๆ เกิด
ความรอบรู้ในทุก ด้าน ทั้ งในรูปของ IT Digital มัล ติมีเดี ย
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ต่าง ๆ รวมถึงรอบรู้ในพหุวัฒนธรรม (Multi-culture) และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ไชยยงค์ สืบสารคาม (2561)
ได้ศึ กษา การจัดกิจ กรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
เทคนิค STAD รายวิช า 810208 คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณสาหรับครูของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย พบว่า ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
เทคนิค STAD มีประสิทธิภ าพ E1/E2 เท่ากับ 81.76/90.19
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
เทคนิ ค STAD มี ค ะแนนสู ง ขึ้น และจากการทดสอบค่า ที
(t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
( =27.61) และคะแนนทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
( =48.71) แสดงว่า คะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน
การศึกษาของ ปิยะพล ทรงอาจ (2562) ได้ศึกษาการจัดการ
เรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก (Active Learning) โดยใช้ เ ทคนิ ค STAD
รายวิชา 810107 จิตวิทยาสาหรับครูของนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนี ยบัตรบัณ ฑิต วิช าชีพ ครู วิท ยาลัยบั ณ ฑิตเอเซี ย
พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพเอกสารประกอบการสอน รายวิ ช า
810107 จิตวิ ทยาส าหรับ ครู ด้วยการจัดการเรี ยนรู้เชิ งรุ ก
(Active Learning) โดยใช้ เทคนิ ค STAD ของนั กศึ ก ษ า
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย มี ป ระสิ ท ธิภ าพ E1/E2 เท่ ากับ 82.38/92.60 ซึ่ ง สู ง
กว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
เทคนิ ค STAD รายวิช า 810107 จิต วิท ยาส าหรั บ ครูข อง
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พ ครู
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย พบว่า มีค ะแนนสูงขึ้น โดยคะแนน
ทดสอบก่ อ นเรี ย น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ( X =25.39) และ
คะแนนทดสอบหลั งเรียน มีค่ าเฉลี่ย เท่ ากับ ( X =53.30)
และผลการพั ฒ นา ค่ าเฉลี่ย เท่ากับ ( X =27.91) แสดงว่า
โดยรวม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 และเป็ น ไปตามเป้ า หมายของการ
จัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) เทคนิคการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง
กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญคือ ครู
จะต้ อ งเปลี่ ย นบทบาทจากผู้ ส อน มาเป็ น ผู้ ให้ ค าแนะน า
ผู้ช่วยเหลือ ผู้ สอน จะต้องค านึงถึง การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ และจะต้องเป็นการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ที่ให้
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ผู้เรีย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง เป็ น กิจ กรรมที่ ยึ ด ผู้ เรี ย นและ
ปัญหาเป็นส าคัญ การเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้จะขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเรียนรู้ เนื้อหา เวลาและ
จานวนของผู้เรียน เช่น กิจกรรมกลุ่มย่อย มีการสรุปทบทวน
ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างกลุ่ม ที่สาคัญ คือ
ต้ อ งให้ ผู้ เรี ย นได้ ใช้ เทคโนโลยี เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กิจกรรม สามารถนาองค์ความรู้หลาย ๆ แขนงมาบูรณาการ
แบบสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และเชื่อมโยงองค์ความรู้ใหม่นาไปสู่
การปฏิ บั ติ เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาหรื อ การประกอบอาชี พ ใน
อนาคต รวมถึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 จะท าให้ ผู้ เรียนเรีย นอย่ างมี ค วามสุ ข ท าให้ ผู้เรีย น
สามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึง ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนนาไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างผลงานมีความสามารถในการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ซึ่ง เป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึง ประสงค์เป็นไป
ตามเป้าหมายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดนวัตกรรมสู่สังคม
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