
 

SE 742 57 

 บทท่ี  5 
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ประเภททฤษฎีท่ีเน้นความรู้ 1 
 
 
เน่ืองจากโลกมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และหลากหลาย ท าใหก้ารเรยีนรูม้กีาร

พฒันามากขึน้ ผูส้อนจงึควรพฒันาการสอนของตนเองใหต้อบสนองการเรยีนรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงนี้  
โดยท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ ในระยะเวลาอนัจ ากดัและมปีระสทิธภิาพสงู ซึง่บทน้ีจะ
กล่าวถงึนวตักรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นแบบแนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่น้นความรู ้เพื่อช่วยใหเ้กดิการเรยีนรู้
ไดด้ขีึน้โดยเริม่จากแนวคดิ/ทฤษฎีในศตวรรษที่ 20 ที่ก่อใหเ้กดิการเรยีนการสอนแบบต่างๆ 
จนถงึแนวคดิ/ทฤษฎทีีใ่ชใ้นปจัจุบนัดงัน้ี 

การเรยีนรูโ้ดยใชชุ้ดการสอน(Instructional Package) 
การเรยีนรูโ้ดยใชศ้นูยก์ารเรยีน (Learning Centers) 
การเรยีนรูโ้ดยวธิคีน้พบ (Discovery / Inquiry) 
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารแกป้ญัหา(Problem – Centered Learning Model : PCLM)  
การเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบซปิปา (CIPPA Model) 
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั (Problem – Based  Learning) 
การเรยีนรูโ้ดยการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) 
การเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ(Authentic  Instruction) 
การเรยีนรูโ้ดยหมวก 6 ใบ(Six Thinking Hat) 
การเรยีนรูโ้ดยใชส้มองเป็นฐาน (Brain – Based Learning) 
การเรยีนรูแ้บบลลีาการเรยีนรู ้(Learning style) 
การเรยีนรูโ้ดยใชพ้หปุญัญา(Multiple Intelligences) 
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ลวธิเีมตาคอกนิชนั(Metacognition) 
การเรยีนรูโ้ดยพฒันากระบวนการคดิ (Thinking Development) 
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การเรียนรู้โดยใช้ชดุการสอน 
  

ชยัยงค ์  พรหมวงค ์ (2523)(ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์,2552 : หน้า 435) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ ชุดการสอน ไวว้า่เป็นกระบวนการสอนแบบโปรแกรมชนิดหน่ึง อาศยัระบบสือ่ประสมที่
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยมาชว่ยเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ
เรยีนรูใ้หเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 การสอนโดยใชชุ้ดการสอนถอืเป็นนวตักรรมแรกๆส าหรบัการสอนทีเ่น้นความรู ้ โดยมี
การน าวธิกีารเชงิระบบมาใชอ้ยา่งสมบูรณ์ ท าใหไ้ดก้ระบวนการทีเ่รา้ความสนใจของผูเ้รยีน 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นรว่มในการเรยีนรู ้ แสดงความคดิเหน็โดยผูส้อนจะใชส้ือ่ประสม 
(multi media) ทีห่ลากหลายประกอบดว้ยกไ็ด ้ ท าใหบ้ทบาทผูส้อนลดน้อยลงและบทบาท
ผูเ้รยีนเพิม่มากขึน้ ผูส้อนทีชุ่ดการสอนจงึสามารถสอนผูเ้รยีนไดจ้ านวนมากๆ 
 องคป์ระกอบของชุดการสอน บุญชม ศรสีะอาด(2537)(ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์ , 2552 : 
หน้า 437) เสนอไว ้4 สว่นสรุปไดด้งัน้ี 

1.  คู่มือการใช้ชุดการสอน จดัท าเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ใช้สามารถใช้ชุดการสอน
ประกอบการสอนไดอ้ย่างสะดวกและบรรลุจุดมุ่งหมาย ตวัอย่างคู่มอืเช่น แผนการสอน สิง่ที่
ตอ้งเตรยีมก่อนสอน การจดัชัน้เรยีน เป็นตน้ 

2. บตัรงาน เป็นบตัรทีร่ะบุกจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัติาม ตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้
3.  แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบทีใ่ชต้รวจสอบความรูข้องผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูโ้ดยใชชุ้ด

การสอนวา่สามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดหรอืไม่ 
4.  สื่อการเรียนต่างๆเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนอง 

ตวัอยา่งเชน่ บทความ จุลสาร บทเรยีนโปรแกรม วดีทิศัน์ ของจรงิ ฯลฯ เป็นตน้ 
 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
 
ชยัยงค ์ พรหมวงค ์(2523)(ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์,2552 : หน้า 435) ไดเ้สนอขัน้ตอนการ

พฒันาชุดการสอนเพือ่น าไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอน สรปุไดด้งัน้ี 
1.  ก าหนดหมวดหมูเ่น้ือหาและประสบการณ์ หรอื บรูณาการใหอ้ยูใ่นรปูสหวทิยาการ

ตามความเหมาะสม 
2. ก าหนดหน่วยการสอนเป็นหน่วยยอ่ยๆ 
3. ก าหนดหวัเรือ่ง  
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4. ก าหนดมโนทศัน์ ,หลกัการ ,วตัถุประสงคแ์ละกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกนั 
5.  ก าหนดแบบวดัและประเมินผลให้สามารถวดัได้ตามวตัถุประสงค์การเรียนรู้ที่

ก าหนด 
6.  เลือกและ/หรือผลิตสื่อให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผู้เรียน และใส่ภาชนะให้

สะดวกแก่การใชแ้ละเกบ็รกัษา 
7.  หาประสทิธภิาพของสือ่และกจิกรรมทีจ่ะใหผู้เ้รยีนใชป้ระกอบการเรยีนรู ้ แลว้น าไป

ทดลองใช ้ 
8.  การใช้ชุดการสอน กรณีที่ชุดการสอนมปีระสทิธิภาพจะน าไปใช้ได้ตามขัน้ตอน

ต่อไปน้ี 
- ทดสอบความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน 
- น าเขา้สูบ่ทเรยีน 
- ท ากจิกรรม 
- สรปุบทเรยีน และทดสอบความรู ้

จากการพฒันาและน าชุดการสอนไปใช ้จะพบว่าชุดการสอนจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษา
คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง โดยผูส้อนแทบจะไมต่อ้งสอนเลยเป็นแต่เพยีงผูด้แูลช่วยเหลอืให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้แต่งานของผูส้อนจะเพิม่มากขึน้เพราะ
ตอ้งคอยจดัหาจดัเตรยีมและสรา้งสื่อสิ่งต่างๆไวส้ าหรบัใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ซึง่สื่อทีส่รา้งในชุด
การสอนยคุแรกๆสว่นใหญ่จะเป็นประเภทบทความทีถู่กถ่ายส าเนาไวห้ลายๆชุด เพื่อใหผู้เ้รยีน
ทีถู่กแบ่งเป็นกลุ่มเลก็ๆไดใ้ช ้หรอือุปกรณ์วทิยาศาสตรท์ีถู่กเตรยีมไวใ้นภาชนะทีผู่ส้อนแบ่งให้
เป็นกลุ่มๆ เป็นต้น  จึงนับว่าเป็นนวตักรรมยุคแรกๆทีม่คีวามแปลกใหม่ส าหรบัการเรยีนการ
สอน แต่ปจัจุบนัเมื่อมสีื่อและเทคโนโลยมีากขึน้ กส็ามารถดดัแปลงสื่อและอุปกรณ์ของชุดการ
สอนใหท้นัสมยัตามกาลเวลาได ้
 
การเรียนรู้โดยใช้ศนูยก์ารเรียน 
 
 การเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียน เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
กจิกรรมที่แบ่งใหเ้ป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมเีน้ือหาแตกต่างกนั กจิกรรมที่อยู่ในแต่ละกลุ่ม
หรอืที่เรยีกว่าศูนย์การเรยีนรู้จะมวีสัดุอุปกรณ์ช่วยให้เกิดการเรยีนรู้ซึ่งจะเป็นของจรงิหรอื
เทคโนโลยทีีท่นัสมยักไ็ด ้
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 กาญจนา  มิง่วงศ์(2531) และภญิโญ มนูศลิป์(2530)(ทศันีย ์ โพธสิรณ์,2544:หน้า 20 
– 25)ไดจ้ดัประเภทศนูยก์ารเรยีนเป็นรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 3 แบบ สรปุไดด้งัน้ี 

1.  ศนูยก์ารเรยีนทีไ่มแ่ยกเป็นเอกเทศจากหอ้งเรยีน  ใชห้อ้งเรยีนเป็นบรเิวณในการ
จดัท าศนูยก์ารเรยีน และศนูยก์ารเรยีนส ารอง ซึง่ม ี2 ลกัษณะดงัน้ี 

-  หอ้งเรยีนแบบศนูยก์ารเรยีน เชน่การจดัปรบัหอ้งบรรยายใหม้ลีกัษณะ
เหมาะแก่การท างานเป็นกลุม่ ไมไ่ดแ้บ่งเป็นศนูยก์ารเรยีนอยา่งชดัเจน 

-  ศนูยก์ารเรยีนในหอ้งเรยีน เชน่ การจดัมุมหรอืขา้งหอ้งเป็นศนูยก์ารเรยีน
อยา่งเป็นสดัสว่นชดัเจนภายในหอ้งเรยีน แบบน้ีแต่ละศนูยจ์ะมเีน้ือหาวชิาเหมอืนหรอืต่างกนักไ็ด ้

2.  ศนูยก์ารเรยีนทีแ่ยกเป็นเอกเทศ เป็นหอ้งทีจ่ดัท าเป็นศนูยก์ารเรยีนรูอ้ยา่งชดัเจน
เป็นสดัสว่น มกีารจดัท าได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

-  ศนูยก์ารเรยีนทีใ่ชเ้ป็นหอ้งปฏบิตักิารวธิสีอนหรอืศนูยก์ารเรยีนส าหรบัครู
(Teacher Learning Center) ใชส้ าหรบัสถานบนัผลติคร ู

-  ศนูยก์ารเรยีนส าหรบัคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Resources Learning Center) 
เป็นศนูยท์ีม่กีารจดัเตรยีมทกุสิง่ไวใ้หผู้ส้นใจเขา้ไปศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองโดยไมจ่ ากดัวยั
และระดบัชัน้ 

3.  ศนูยก์ารเรยีนชุมชน ศนูยน้ี์อยูภ่ายในสถานศกึษาแต่แยกจากหอ้งเรยีนชดัเจน จดั
ขึน้เพือ่ใหผู้ท้ีม่คีวามสนใจใฝรู่เ้ขา้ไปศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยไมก่ าหนดเวลาและ
ระดบัชัน้ทีจ่ะเขา้ใชศ้นูยก์ารเรยีน  

เน่ืองจากศนูยก์ารเรยีนเป็นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนเขา้ไปศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง 
ดงันัน้จงึมอีุปกรณ์ และสือ่การเรยีนรูท้ีค่รบถว้นเพยีงพอส าหรบัศนูยแ์ต่ละศนูย ์

องคป์ระกอบของศูนยก์ารเรยีน เป็นสิง่ทีต่อ้งจดัเตรยีมไวส้ าหรบัใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาหา
ความรูด้ว้ยตนเอง จงึต้องมสีิง่ทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูท้ี่ครบถ้วน ไดม้ผีูร้ะบุองค์ประกอบที่
ส าคญัของศูนย์การเรยีนไว้หลายคนเช่น กาญจนา มิง่วงศ์ (2531) และ ชยัยงค์ พรหมวงศ์
(2518)(ทศันีย ์ โพธสิรณ์ , 2544 : หน้า 27)ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของศูนยก์ารเรยีนหรอื
ศนูยก์จิกรรมไว ้ 4 สว่นสรปุไดด้งัน้ี 

1. เน้ือหาของบทเรยีน เป็นส่วนที่บ่งบอกใหรู้ว้่าผู้เรยีนจะได้เรยีนเรื่องอะไรเมื่อเขา้
ศนูยก์จิกรรมต่างๆ 

2. วสัดุอุปกรณ์/สื่อการเรยีนรู้ เป็นส่วนที่ถ่ายทอดความรู้ เช่นหนังสอื เอกสาร 
บทความ ตลอดจนสือ่ทีจ่ะชว่ยใหผู้เ้รยีนหาความรู ้
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3. บตัรค าสัง่ เป็นส่วนที่ท าหน้าที่แทนผูส้อนโดยจะแนะใหผู้เ้รยีนรูว้่าควรท าอะไร 
อย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ประกอบด้วย ค าอธิบายสัน้ๆในเรื่องที่จะศึกษา ค าสัง่ในการ
ด าเนินกจิกรรม และหวัขอ้อภปิรายหรอืค าถาม 

4. เครือ่งเขยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนจดบนัทกึสิง่ทีเ่รยีนรูส้ง่ผูส้อน โดยจะท าออกมาในรปูของ
รายงาน แบบฝึกหดั หรอืแบบทดสอบกไ็ดแ้ลว้แต่กจิกรรมทีก่ าหนด 
  
 แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
  
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และ สุดา  สนิสกุล(2520)(ทศันีย ์ โพธสิรณ์ , 2544 : หน้า 27 – 
29)ไดก้ าหนดขัน้ตอนการสอนแบบศนูยก์ารเรยีนไว ้5 ขัน้ดงัน้ี 

1.  การทดสอบก่อนเรยีน ใชว้ดัพืน้ความรูข้องผูเ้รยีน 
2. การน าเขา้สูบ่ทเรยีน ผูส้อนจะเรา้ความสนใจของผูเ้รยีนใหม้คีวามกระตอืรอืรน้

ในการท ากจิกรรม แลว้อธบิายถงึศนูยก์จิกรรมแต่ละศนูยใ์หผู้เ้รยีนเขา้ใจตรงกนั 
3. การประกอบกจิกรรมการเรยีน ผูส้อนจดัใหผู้เ้รยีนแบ่งกลุ่มท ากจิกรรมตาม

เวลาที่ก าหนด และเมื่อลงมอืท ากจิกรรมตามที่ไดร้บัในแต่ละศูนยเ์สรจ็แล้วใหเ้ปลี่ยนศูนยอ์ื่น
ต่อไป 

4.  การสรุปบทเรยีน สรุปความรูจ้ากแต่ละศนูย ์
5.  การประเมนิผลการเรยีน ประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนจากศนูยก์ารเรยีนต่างๆ 

หลกัการในการสอนแบบศูนยก์ารเรยีน บุญทนั อยู่ชมบุญ(2533) (ทศันีย ์ โพธสิรณ์ , 
2544 : หน้า 29) แบ่งไว ้2 ประการ สรุปไดด้งัน้ี 

1. การใชส้ือ่ประสม ควรใชส้ือ่มากกวา่  1 ชนิดช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
2.  การใชก้ระบวนการกลุ่ม การระดมสมองของผูเ้รยีนจะช่วยใหผู้เ้รยีนมแีนวทางใน

การหาความรูท้ีห่ลากหลายและสามารถเลอืกใชว้ธิทีีด่ทีีส่ดุในการท ากจิกรรม 
 
การเรียนรู้โดยวิธีค้นพบ 

 
การสอนแบบคน้พบ (2010:Online) เป็นแนวคดิทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูใ้หม ่

สิง่ประดษิฐใ์หม่ดว้ยตนเอง ความรูท้ีไ่ดจ้ะคงถาวรอยูใ่นความจ าระยะยาว ซึง่ผูส้อนไม่สามารถ
สรา้งขึน้ได ้แต่ผูส้อนเป็นเพยีงผูจ้ดัประสบการณ์เรยีนรู้ใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูข้ ึน้เอง การสอน
แบบน้ีมชีื่อที่แตกต่างกนัหลายชื่อและทุกชื่อยงัเรยีกขานอยู่ในปจัจุบนั ตวัอย่างเช่นการสอน
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แบบสบืสวนสอบสวน การสอนแบบสอบสวน การสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้การสอนแบบ
คน้พบ ในปจัจุบนันิยมใชค้ าวา่ วธิสีอนแบบสบืสอบ ผูค้ดิคน้วธิสีอนแบบน้ีคอื โรเบริต์ คารพ์ลสั 
(Robert Karplus) เป็นนกัฟิสกิสช์าวสหรฐัอเมรกิา คดิวธิกีารสอนแบบคน้พบเพือ่กระตุน้ผูเ้รยีน
ใหม้คีวามสนใจเรยีนและช่วยลดความน่าเบื่อหน่ายของการเรยีนในหอ้งเรยีน ต่อมานัก
การศกึษาของสหรฐัอเมรกิาจากกลุ่ม BSCB (Biological Science Curriculum Study) ได้
น ามาใชใ้นหลกัสูตรวชิาวทิยาศาสตร ์โดยพฒันาเป็นขัน้ตอนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้5 
ขัน้ตอน ในรปูแบบวฏัจกัร(Learning Cycle) โดยเริม่ตน้จากขัน้การน าเขา้สูบ่ทเรยีน ส ารวจ 
อธบิาย ลงขอ้มลู และจบลงโดยการประเมนิ ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้หม ่หรอืช่วยใน
การแกป้ญัหาต่าง ๆ ไดจ้งึเรยีกวา่ เป็นการเรยีนรูแ้บบคน้พบ (Discovery Learning)  

กระบวนการที่ใช้ส าหรบัการสอนแบบค้นพบจะใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วยวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) ,ทกัษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์(Science Process Skills) และเจตคตทิางวทิยาศาสตร ์

 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

  
การประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรู ้คารนิ และ ซนัต์(1980) ไดค้ดิคน้ขึน้ และ พมิพนัธ ์      

เดชคุปต ์น ามาประยุกตด์ดัแปลง สรุปไดด้งัน้ี(2010:Online) 
                    1.   วิธีให้ผู้เรยีนท างานหรอืปฏิบตัิการทดลอง /ปฏิบตัิกิจกรรม (Student 
Exercise) หรอื (Guided Discovery) เป็นวธิสีบืสอบทีผู่ส้อนเป็นผูก้ าหนดปญัหา วางแผนการ
ทดลอง เก็บรวบรวมขอ้มูล เตรยีมอุปกรณ์เครื่องมอืไว้เรยีบร้อย ผู้เรยีนมหีน้าที่ปฏิบตัิการ
ทดลองกจิกรรมตามแนวทางทีก่ าหนดไว ้ซึง่อาจเรยีกวา่เป็นวธิสีบืสอบทีม่คี าแนะน าปฏบิตักิาร
หรอืกจิกรรมส าเรจ็รปู (Structured Laboratory) ล าดบัขัน้ตอนการสอนของวธิน้ีีคอื 
                            1.1   ขัน้น าเขา้สู่บทเรยีน ผูส้อนเป็นผูน้ าอภปิรายโดยตัง้ปญัหาเป็น
อนัดบัแรก 
                            1.2   ขัน้อภปิรายก่อนท ากจิกรรมการทดลอง อาจเป็นการตัง้สมมตฐิาน 
ผูส้อนอธบิายหรอืใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการทดลองว่ามวีธิกีารอย่างไร จงึจะ
ไมเ่กดิอนัตรายและมขีอ้ควรระวงัในการทดลองแต่ละครัง้อยา่งไรบา้ง 
                            1.3   ขัน้ท าการทดลองเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูเ้รยีนเป็นผูล้งมอืกระท าการ
ทดลองเอง ท ากจิกรรมพรอ้มทัง้บนัทกึผลการทดลอง 
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                            1.4   ขัน้อภปิรายหลงัการทดลอง เป็นขัน้ของการน าเสนอขอ้มลูและ
สรุปผลการทดลอง ในตอนน้ีผู้สอนต้องน าอภิปรายโดยใช้ค าถามเพื่อน าผู้เรยีนไปสู่ขอ้สรุป 
เพือ่ใหไ้ดแ้นวคดิหรอืหลกัเกณฑท์ีส่ าคญัของบทเรยีน 
                 2.   วธิสีบืสอบทีผู่ส้อนเป็นผูว้างแผน (Teacher Planned Investigation) หรอื 
(Less Guided Discovery) เป็นวธิสีบืสอบทีผู่ส้อนเป็นผูก้ าหนดปญัหาแต่ใหผู้เ้รยีนหาวธิี
แกป้ญัหาดว้ยตนเอง โดยเริม่ตัง้แต่การตัง้สมมตฐิาน วางแผนการทดลอง ท าการทดลอง จนถงึ
สรุปผลการทดลอง โดยมผีูส้อนเป็นผูอ้ านวยความสะดวก ซึ่งอาจเรยีกวธิน้ีีว่าวธิสีอนแบบไม่
ก าหนดแนวทาง (Unstructured Laboratory) ล าดบัขัน้ตอนของการสอนวธิน้ีี คอื 
                           2.1  สร้างสถานการณ์หรือปญัหา ซึ่งอาจท าโดยการใช้ค าถาม ใช้
สถานการณ์จรงิ โดยการสาธติเพือ่เสนอปญัหา ใชภ้าพปรศินา หรอืภาพยนตรเ์พือ่เสนอปญัหา 
                           2.2  ผูเ้รยีนวางแผนแกป้ญัหา โดยผูส้อนจะเป็นผูแ้นะแนวทาง ระบุแหล่ง
ความรู ้
                           2.3  รวบรวมขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู และสรุปผลการแกป้ญัหาดว้ยตนเอง 
โดยมผีูส้อนเป็นผูด้แูลรว่มการอภปิรายเพือ่ใหไ้ดค้วามรูท้ีถู่กตอ้งสมบรูณ์ 
 3. วธิสีบืสอบทีผู่เ้รยีนเป็นผูว้างแผนเอง เป็นวธิกีารทีผู่เ้รยีนเป็นผูก้ าหนดปญัหา
เอง วางแผนการทดลองเอง เกบ็ขอ้มูลด าเนินการทดลอง เกบ็ขอ้มูล ตลอดจนสรุปผลดว้ยตวั
ผูเ้รยีนเอง วธิน้ีีผูเ้รยีนมอีสิระเตม็ทีใ่นการศกึษาความสนใจ ผูส้อนเป็นเพยีงผูก้ระตุน้เท่านัน้ ซึง่
อาจเรยีกว่า วธิสีบืสอบแบบอสิระ (Free Discovery) วธิน้ีี ผูส้อนอาจใชค้ าถามเพื่อกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนก าหนดปญัหาดว้ยตนเอง เมื่อผูเ้รยีนก าหนดปญัหาไดต้ามความสนใจของผูเ้รยีนแล้ว 
ผูเ้รยีนจงึท าการวางแผนเพื่อแก้ปญัหาแล้วด าเนินการแกป้ญัหา ตลอดจนสรุปผลดว้ยตนเอง 
ซึง่อาจท าเป็นรายบุคคล หรอืเป็นกลุ่มกไ็ดโ้ดยมผีูส้อนเป็นทีป่รกึษาใหก้ าลงัใจเทา่นัน้ 

การเรยีนรูแ้บบคน้พบนักการศกึษาบางคนจดัใหเ้ป็นการเรยีนการสอนแบบเดยีวกบั
การเรยีนรูแ้บบแกป้ญัหา และมบีางคนจดัใหแ้ตกต่างกนัออกไปจงึขอน าเสนอการเรยีนรูโ้ดย
การแกป้ญัหาไวด้ว้ย แต่ขอใหเ้ขา้ใจตรงกนัวา่สามารถรวมเป็นการสอนแบบเดยีวกนัได ้
 
การเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหา 
 
 การเรยีนรูโ้ดยใชก้ารแกป้ญัหา(ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์ , 2552 : หน้า 341) เป็นการเรยีน
การสอนทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากสถานการณ์ทีเ่ป็นปญัหา แลว้ใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัเป็นกลุ่มใน
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การแกไ้ขปญัหา มกีารอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัจนหาขอ้สรปุในการแกป้ญัหาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและมคีวามเขา้ใจลกึซึง้ 

 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

  
การเรยีนรูจ้ากการแก้ปญัหา ม ี3 ขัน้ตอน สรุปดงัน้ี (Wheatley,1991) (ชยัวฒัน์     

สทุธริตัน์ , 2552 : หน้า 341) 
1. การสรา้งปญัหา(problematic tasks)  

ผูส้อนจะเลอืกงานที่ท าใหผู้เ้รยีนเกดิปญัหา แล้วใหผู้เ้รยีนคดิหาวธิแีก้ปญัหานัน้
โดยเน้นความเขา้ใจของผูเ้รยีนเป็นส าคญั ซึ่งผูส้อนจะต้องท าความเขา้ใจกบัความคดิของ
ผูเ้รยีนดว้ยเพือ่ใหก้ าหนดกรอบงานไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละระดบั 

2. การแกป้ญัหาเป็นกลุ่ม (cooperative group) 
ใหผู้เ้รยีนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆแลว้ช่วยกนัแกป้ญัหา ในลกัษณะระดมความคดิของ

แต่ละคนแลว้สรปุเป็นความคดิของกลุ่ม  
3. การแลกเปลีย่นความคดิ (sharing) 

ใหผู้เ้รยีนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลของความคดิที่ได้ต่อเพื่อนกลุ่มอื่นๆ เพื่อน าไปสู่
การอภปิรายผล 
 การจดัการเรยีนรูจ้ากการแกป้ญัหาผูส้อนจะเสนอปญัหาทีอ่ยู่ในหรอืนอกบทเรยีนกไ็ด ้
แต่ควรอยู่ในกรอบการเรยีนรูท้ี่ผูเ้รยีนสามารถช่วยกนัหาค าตอบไดภ้ายในระยะเวลาทีผู่ส้อน
ก าหนด และถ้าผู้เรยีนตอบปญัหาได้ไม่ครอบคลุม ผู้สอนจะต้องเติมเต็มความรูใ้ห้พรอ้มทัง้
ชีแ้นะแหล่งขอ้มลูในการศกึษาเพิม่เตมิใหผู้้เรยีนไดค้น้ควา้หาความรูท้ีส่มบูรณ์นอกเวลาเรยีน 
หรอืใหท้ ากจิกรรมเสรมิความรูเ้พือ่เตมิเตม็ความรูใ้หค้รบถว้นการสอนจงึจะสมบูรณ์ 
 
การเรียนรู้โดยใช้รปูแบบซิปปา 
 
 การเรยีนรูโ้ดยใชร้ปูแบบซปิปา คดิคน้โดยทศินา แขมมณี(ทศินา แขมมณี , 2548) มี
อกีชื่อเรยีกว่าการจดัการเรยีนการสอนแบบ 5 ประสานแนวคดิหลกั หรอืการจดัการเรยีนการ
สอนแบบ 5 ประสาน ส่วนค าว่า CIPPA มาจากตวัย่อของค าส าคญัซึง่ใชเ้ป็นแนวคดิหลกัใน
การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง ซึง่อกัษรแต่ละตวัมคีวามหมายสรุปไดด้งัน้ี 
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1.  C (Construction of Knowledge) หมายถงึ การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง ซึง่มี
องคป์ระกอบทีช่ว่ยสรา้งความรูอ้ยู ่3 สว่น ดงัน้ี 

- จุดมุง่หมายหรอืความตอ้งการของผูเ้รยีน 
- ความรูเ้ดมิหรอืสิง่ทีม่อียูเ่ดมิของผูเ้รยีน 
- สาระหรอืสิง่ใหมท่ีจ่ะเรยีนรู ้

2.  I (Interaction) หมายถงึ ปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Social Interaction)เพื่อช่วยให้
ไดร้บัขอ้มลูอยา่งกวา้งขวางมากขึน้ ซึง่สามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่ต่างๆดงัน้ี 

- บุคคลแวดลอ้ม เชน่ ผูส้อน เพือ่นๆ 
- สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ เชน่ หอ้งสมดุ 
- สิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิเชน่ ตน้ไม ้คลอง 
-  สิง่แวดลอ้มทางดา้นสื่อ โสตทศันวสัดุ และเทคโนโลยตี่างๆ เช่น วารสาร 

สิง่พมิพ ์รายการโทรทศัน์ 
3.  P (Physical Partcipation) หมายถงึ การช่วยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดม้กีาร

เคลื่อนไหวทางดา้นรา่งกาย 
4.  P (Process Learning) มาจากแนวคดิการเรยีนรูก้ระบวนการต่างๆทีจ่ าเป็นต่อ

การด ารงชวีติ เช่น กระบวนการแสวงหาความรู ้กระบวนการคดิ กระบวนการกลุ่ม ตวัอย่าง
ทกัษะกระบวนการต่างๆทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ เชน่ 

- ทกัษะการแสวงหาความรูแ้ละการศกึษาดว้ยตนเอง เชน่ ทกัษะการอ่าน 
- ทกัษะการคดิและกระบวนการคดิต่างๆ เชน่ การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
- ทกัษะการจดัการ 
- ทกัษะการท างานกลุ่มหรอืท างานเป็นทมี 

5. A (Application) หมายถงึ การน าความรูท้ีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนั 
 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

  
ทศินา  แขมมณี (2548) กล่าวว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบCIPPA สามารถกระท าได ้2 

ลกัษณะ ดงัน้ี 
1. จดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัการ/แนวคดิCIPPA 
2. จดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนการสอนซึง่ม ี7 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

- ทบทวน/ตรวจสอบความรูเ้ดมิ 
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- การแสวงหาความรูใ้หม ่
-  การศกึษาและสรา้งความเขา้ใจขอ้มลู ความรูใ้หม ่และเชื่อมโยงความรูใ้หม่

กบัความรูเ้ดมิ 
- การแลกเปลีย่นความรูค้วามเขา้ใจกบักลุ่ม 
- การสรุปและจดัระเบยีบความรู ้
- การปฏบิตัแิละ/หรอืการแสดงความรู/้ผลงาน 
- การประยกุตใ์ชค้วามรู ้

 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั 
 

   ปจัจุบันได้มีผู้สนในศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลักมากขึ้น จึงมีผู้ให้
ความหมายไวห้ลากหลาย เช่น Illinois  Mathematics  and  science  Academy (IMSA)  
(2001), ยุรวฒัน์  คลา้ยมงคล (2545) และ Barrows  and  Tamblyn (1980)(ชยัวฒัน์  สุทธิ
รตัน์,2552 : หน้า 335)ซึง่สามารถสรุปความหมายของ การสอนโดยใชป้ญัหาหลกั ไดว้่า เป็น
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นตวักระตุ้นและพฒันาใหผู้เ้รยีนคดิหาวธิแีก้ปญัหา โดยใช้
ความรู้  และทกัษะต่างๆ ที่เคยเรยีนหรอืต้องศึกษาเพิม่เติม มาประกอบการแก้ปญัหาด้วย
ตนเอง โดยมผีูส้อนเป็นผูช้ีแ้นะแนวทางให ้การเรยีนการสอนแบบน้ีจะมคีวามยดืหยุ่นสูง และ
จะใชป้ญัหาในสภาพความเป็นจรงิมาเป็นตวักระตุน้การเรยีนรู ้

 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

  
การเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกัมกีารด าเนินการในแต่ละขัน้ตอน แตกต่างกนัตามทีน่กั

การศกึษาแต่ละคนไดก้ าหนดไว ้เช่น Arend (2001) , Peter  Schwartz (2001) และยุรวฒัน์  
คลา้ยมงคล (2545) (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์,2552 : หน้า 335) ซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

1. การเตรยีมปญัหา ผูส้อนจะเป็นผูก้ าหนดปญัหาใหส้อดคลอ้งกบัสาระการ
เรยีนรูด้า้นเน้ือหาและกระบวนการทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีนเกดิเรยีนรู ้

2. การเผชญิกบัปญัหา เป็นการท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึว่าปญัหามคีวามส าคญั  
และน่าใหค้วามสนใจ พรอ้มทัง้แจง้จุดมุง่หมายของการเรยีน  สรา้งทศันคตทิีด่ตี่อการเรยีนบอก
สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งท า  แนะน าขัน้ตอนการศกึษา ขณะเดยีวกนัผูส้อนกจ็ะส ารวจความรูเ้กี่ยวกบั
ปญัหาทีม่ใีนทุกคนหรอืทุกกลุ่ม แลว้แต่ผูส้อนก าหนด เพือ่ชว่ยใหทุ้กคนสามารถเกดิการเรยีนรูไ้ด้ 
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3. การก าหนดกรอบการเรียนรู้ เป็นการระบุขอบเขตที่ชัดเจนว่าจะท าให้
การศกึษาคน้ควา้เป็นรปูธรรมอย่างไร เช่น ตัง้สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหา  คดิวธิี
ทดสอบสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ระบุสิง่ทีจ่ าเป็นตอ้งเรยีนรูเ้พิม่เตมิเพือ่แกป้ญัหา เป็นตน้ 

4. การแกป้ญัหา เป็นการลงมอืหาขอ้มลูในการแกป้ญัหาดว้ยวธิต่ีางๆทีค่ดิขึน้ 
เชน่ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การส ารวจ การสงัเกต เป็นตน้ ผูเ้รยีนจะใชค้วามรูค้วามสามารถที่
มใีนการแก้ปญัหา ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากน้อยแตกต่างกนัตามความรูค้วามสามารถของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน 

5. การน าเสนอผลงาน เป็นการน าความรูแ้ละกระบวนการทีไ่ดเ้รยีนรูม้าอธบิาย
ใหเ้พือ่นคนอื่นๆไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจ 

6. การประเมนิผล เป็นการตชิมผลงานของผูเ้รยีนเพื่อเตมิเตม็สิง่ทีข่าดหาย และ
เสรมิแรงเมือ่ผูเ้รยีนสามารถท างานไดส้ าเรจ็ตามวตัถุประสงคก์ารเรยีน 

การประเมนิสมรรถภาพในการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกัควรด าเนินการ  
ดงัน้ี(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์,2552 : หน้า 339) 

1. การประเมนิความรู ้ เป็นการประเมนิความรูใ้นเนื้อหาวชิาทีเ่ป็นพืน้ฐานในการ 
ประกอบอาชพี  ซึง่ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้และการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน  ประเมนิจาก
การใหผู้เ้รยีนตอบค าถาม  เพือ่วดัความสามารถในการแกป้ญัหา 

2. การประเมินสมรรถภาพในการใช้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้  เป็นการ
ประเมนิ 

ความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองของผูเ้รยีน ซึ่งวธิกีารประเมนิท าไดท้ัง้การใหผู้เ้รยีน
ประเมนิตนเองหรอืใหผู้เ้กีย่วขอ้งในการเรยีนของผูเ้รยีนรว่มประเมนิดว้ย 

3. การประเมนิสมรรถภาพในการชีน้ าดว้ยตนเอง เป็นการประเมนิความสามารถ
ของผูเ้รยีนในการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  ยอมรบัตนเอง  ประเมนิตนเองตามความเป็นจรงิ 

4. การประเมนิสมรรถภาพในการท างานเป็นกลุ่ม เป็นการประเมนิความสามารถ
ของผูเ้รยีนขณะอยูใ่นกลุ่ม  โดยกลุ่มจะเรยีนรูไ้ปพรอ้มๆ กนัจากการช่วยกนัท างานและคน้ควา้
หาความรู ้
 
สรปุ 
 
 บทน้ีจะกล่าวถงึการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ริม่มใีชใ้นยุคแรกๆ ซึ่งอาจมกีจิกรรมทีไ่ม่ทนัสมยั
นัก เพราะสื่อและเทคโนโลยใีนยุคนัน้ยงัไม่ทัว่ถงึ ผูส้อนจงึตอ้งลงมอืจดัท าสื่อการสอนเองอาจ
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อยู่ในรูปแบบของบตัรค า รูปภาพ บทความ ฯลฯ ตามแต่ที่ผู้สอนหาได้ แต่ถ้าจะน ามาใช้ใน
ปจัจุบนัซึ่งมกีารเรยีนรูท้ี่กวา้งขวางทุกด้าน สื่อควรปรบัใหท้นัสมยัสอดคล้องกบัสภาพความ
เป็นจรงิในปจัจุบนั 
 
แบบฝึกหดั 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นหลกัในวชิาฟิสกิส ์
2. จงจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นหลกัในวชิาเคม ี
3. จงจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นหลกัในวชิาชวีวทิยา 
 

 


