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 บทท่ี  9 
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ประเภททฤษฎีท่ีเน้นกระบวนการ 

 
 
บทน้ีจะกล่าวถงึนวตักรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นแบบแนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่น้นกระบวนการเพื่อ

ช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดด้ขีึน้ รูปแบบของนวตักรรมประเภทน้ีจะเป็นการท ากจิกรรมร่วมกนั
ของผูเ้รยีนดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรท์ัง้ในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีนเพื่อใหไ้ดม้าซึง่
ความรู ้ภายใต้การดูแลและแนะน าของผูส้อน การเรยีนรูป้ระเภทน้ีจะมกีารยดืหยุ่นในหลายๆ
ดา้น โดยจะกล่าวตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative Learning) 
การเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู ้(Inquiry  Method) 
การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงการ (Project  Method) 
การเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบปฏบิตักิาร (Laboratory Method) 
การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน (Outdoor Learning) 
การเรยีนรูโ้ดยใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ (Local Wisdom) 

 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
 การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืตามความหมายของSlavin(1987) และ Johnson and Johnson 
(1992)(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 182) กล่าวว่าเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นให้
ผู้เรียนได้ร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ประกอบดว้ยสมาชกิทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนัท างานร่วมกนัเพื่อเป้าหมายกลุ่ม สมาชกิมี
ความรบัผดิชอบรว่มกนัทัง้ในสว่นตนและสว่นรวม มกีารฝึกและใชท้กัษะการท างานกลุ่มรว่มกนั 
ผลงานของกลุ่มขึ้นอยู่กบัผลงานของสมาชกิแต่ละบุคคลในกลุ่ม สมาชกิต่างไดร้บัความส าเรจ็
รว่มกนั 

ลกัษณะและองคป์ระกอบของการเรยีนแบบรว่มมอื 
วรรณทพิา  รอดแรงคา้ (2541)  อา้งองิใน ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์ (2552 : หน้า 185 – 

186) กล่าววา่ การเรยีนแบบรว่มมอืจะแตกต่างจากการท างานกลุ่มเพราะการเรยีนแบบรว่มมอื
มอีงคป์ระกอบของการเรยีนทีค่รบถว้นทุกองคป์ระกอบต่อไปน้ี 



 

108 SE 742 

1. การปรกึษาหารอืกนัอย่างใกลช้ดิระหว่างสมาชกิในกลุ่ม(face – to – face 

interaction) เป็นการจดัผูเ้รยีนเขา้กลุ่ม ในลกัษณะคละกนัทัง้เพศ อายุ ความสามารถ ความ

สนใจ หรืออื่นๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนและความส าเร็จของกันและกันโดยการช่วยเหลือ

สนบัสนุน กระตุน้ ยกยอ่ง ความมานะพยายามของกนัและกนั การปฏสิมัพนัธภ์ายในกลุ่ม มผีล

ตามมาคอื 

1.1  มกีจิกรรมทางปญัญาและความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลเกดิขึน้โดยผูเ้รยีน

อธิบายว่าจะแก้ปญัหาอย่างไร หรอือธิบายว่าสิง่ที่เรยีนอยู่ในปจัจุบนัเชื่อมโยงกบัสิง่ที่เรยีน

มาแลว้อยา่งไร 

1.2 ลกัษณะและรูปแบบทางสงัคม มโีอกาสเกดิขึน้ไดจ้ากการช่วยเหลอืซึ่ง

กนัและกนั ความรบัผดิชอบกบักลุ่มเพื่อน เหตุผลและขอ้สรุปทีแ่สดงออกมอีทิธพิลต่อกนั เพิม่

รปูแบบทางสงัคม เพิม่การสนบัสนุนของเพือ่นและเพิม่รางวลั 

1.3 มกีารตอบสนองด้วยค าพูด ทีไ่ม่ใช่ค าพูดของสมาชกิคนอื่นนอกกลุ่มซึ่ง

เป็นขอ้มลูยอ้นกลบัใหก้บัสมาชกิในกลุ่ม 

1.4 ปฏสิมัพนัธ์จะช่วยใหง้านส าเรจ็ และเมื่องานส าเรจ็กจ็ะท าใหส้มาชกิแต่

ละคนไดค้วามรู ้

2. ความรบัผดิชอบของสมาชกิแต่ละคน ทีจ่ะช่วยใหก้ลุ่มมสีมัฤทธผิลสูงสุดในการ

ท างาน (individual accountability / personal responsibility) เกดิขึน้เมื่อมกีารประเมนิการ

ปฏบิตังิานของผูเ้รยีน เพราะการประเมนิจะยอ้ยกลบัไปใหก้ลุ่มและใหก้บัผูเ้รยีน เพื่อใหแ้น่ใจ

วา่ผูเ้รยีนแต่ละคนแสดงความรบัผดิชอบต่องาน โดยผูส้อนจะตอ้ง 

2.1 ประเมนิวา่สมาชกิของกลุ่มชว่ยเหลอืงานของกลุ่มมากน้อยเพยีงใด 
2.2 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบักบัผูเ้รยีนแต่ละคนและกบักลุ่ม 
2.3 ไมใ่หส้มาชกิกลุ่มท างานซ ้าซอ้นกนั 
2.4 ท าใหแ้น่ใจว่าสมาชกิแต่ละคนรบัผดิชอบต่องาน โดยดูจากคะแนนสอบ

ของผูเ้รยีนแต่ละคน หรอืสุม่เลอืกถามคนใดคนหน่ึงของกลุ่ม 
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3.   ทกัษะการท างานเป็นกลุ่มหรือทกัษะทางสงัคม (cooperative social skills) 
ผู้เรียนต้องใช้ทักษะความร่วมมือในการท างานให้มีประสิทธิภาพซึ่งได้แก่ ทักษะการสื่อ
ความหมาย สามารถสื่อความหมายไดอ้ย่างแม่นย า ไม่ก ากวม การแบ่งปนั การช่วยเหลอืซึ่ง
กนัและกนั และการรว่มมอืกนั 

4.   ความสมัพนัธก์นัในทางบวก (positive interdependence) เกดิขึน้เมื่อผูเ้รยีนเกดิ
การรบัรูว้่า ตวัเองตอ้งท างานร่วมกบัสมาชกิคนอื่นๆของกลุ่ม จนเกดิความรูส้กึว่าความส าเรจ็
ของแต่ละคนขึน้อยูก่บัความส าเรจ็ของกลุ่ม 

5.   กระบวนการกลุ่ม (group processing) เกดิขึน้เมื่อสมาชกิในกลุ่มอภปิรายถงึ
ประสทิธภิาพของความส าเรจ็ในการท างานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์กระบวนการกลุ่มจะสะทอ้นให้
เหน็ถงึการท างานของกลุ่ม 
 จากองค์ประกอบขา้งต้นพบว่าผูเ้รยีนทุกคนต้องท างานและมหีน้าที่ต้องรบัผดิชอบที่
ชดัเจนเพือ่ความส าเรจ็ของกลุ่ม ซึง่จะต่างไปจากการเรยีนเป็นกลุ่มหรอืการท างานเป็นกลุ่ม 

 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 

  
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื อรพรรณ  พรสมีา(2540) ไดอ้ธบิายเป็นขัน้ตอนต่างๆไว้

ดงัน้ี(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 186) 
1. ขัน้เตรยีม  กิจกรรมในขัน้เตรยีมประกอบด้วย ผู้สอนแนะน าทกัษะในการเรยีนรู้

ร่วมกนั และจดักลุ่มเรยีน แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 4 คน ผูส้อนควรแนะน าเกี่ยวกบั

ระเบยีบของกลุ่ม บทบาทและหน้าทีข่องสมาชกิในกลุ่ม แจง้วตัถุประสงคข์องบทเรยีนและการ

ท ากจิกรรมรว่มกนั การฝึกทกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบักลุ่ม 

2. ขัน้กจิกรรมกลุ่ม ผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูก้นัในกลุ่มยอ่ย โดยทีแ่ต่ละคนมบีทบาทและหน้าที่

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เป็นขัน้ตอนทีส่มาชกิในกลุ่มจะไดร้ว่มกนัรบัผดิชอบต่อผลงานของกลุ่ม 

ในขัน้น้ีผูส้อนจะก าหนดใหผู้เ้รยีนใชเ้ทคนิคต่างๆในการท ากจิกรรม 

3. ขัน้การตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขัน้น้ีเป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รยีนไดป้ฏบิตัิ

หน้าที่ครบถ้วนแล้วหรือยงั ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เน้นการตรวจสอบผลงานกลุ่มและ
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รายบุคคล ในบางกรณีผูเ้รยีนอาจต้องซ่อมเสรมิสิง่ที่ยงัขาดตกบกพร่อง ต่อจากนัน้เป็นการ

ทดสอบ 

4. ขัน้สรุปบทเรียน และประเมินผลการท างานกลุ่ม ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกนัสรุป

บทเรียน ถ้ามีสิ่งที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ผู้สอนควรอธิบายเพิ่มเติม ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกัน

ประเมินผลการท างานกลุ่ม และพิจารณาว่าอะไรคือจุดเด่นของงาน อะไรคือสิ่งที่ยงัต้อง

ปรบัปรงุ 

 
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
  

สุวฒัก์  นิยมค้า(2531 อ้างอิงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรตัน์, 2552 : หน้า 331) ได้ให้
ความหมายของการสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้ว่าเป็นการสอนที่ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองโดยใชว้ธิกีารและกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์เป็นเครื่องมอืในการคน้หา
ความรู้ที่ผู้เรียนยังไม่เคยมีความรู้นัน้มาก่อน จนสามารถออกแบบทดลองและทดสอบ
สมมุตฐิานได ้ 
 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
 

 ภพ   เลาหไพบูลย ์(2540 อา้งองิใน ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, 2552 : หน้า 334 – 335) ได้
กล่าวถงึบทบาทหน้าทีข่องผูส้อนแบบสบืเสาะว่า จะตอ้งเป็นผูส้รา้งสถานการณ์ทีเ่ปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดม้สี่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆดว้ยตนเอง โดยจดัหาวสัดุอุปกรณ์ประกอบการเรยีนรูใ้ห้
อย่างเพยีงพอ และใหท้ ากจิกรรมตามขัน้ตอนของสถาบนัส่งเสรมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
3   ขัน้ตอน ดงัน้ี   

1. การอภปิรายเพื่อน าเขา้สู่การทดลอง  ขัน้น้ีเป็นการเริม่ต้นเพื่อน าไปสู่การก าหนด

ปญัหาเป็นการช่วยฝึกและปลูกฝงัใหผู้เ้รยีนรูจ้กัใชค้วามคดิของตนเอง กล้าแสดงความคดิเหน็

และยอมรบัความคดิเหน็ที่มเีหตุผลของผูอ้ื่น เป็นการแนะแนวทางให้ผูเ้รยีนคดิออกแบบการ

ทดลองหรอืตัง้สมมตฐิานและหาวธิทีดลองเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
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2. การทดลอง ขัน้น้ีเป็นส่วนส าคญัของการสอนวทิยาศาสตรแ์บบสบืเสาะหาความรู ้

เป็นการน าไปสูก่ารฝึกทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์ฝึกใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 

ในบางกรณีก็ไม่สามารถท าการทดลองในหอ้งเรยีนได้ด้วยเหตุผลบางประการ  เช่น  ความ

ปลอดภยั  ความพรอ้มดา้นอุปกรณ์ที่ยุ่งยากซบัซ้อนและราคาแพง คาบเวลาสอนไม่เพยีงพอ 

เช่นน้ีอาจจ าเป็นต้องยกขอ้มูลที่มอียู่ก่อนที่ได้ทดลองมาแล้ว มาใช้ประโยชน์ในการอภปิราย

เพือ่น าไปสูก่ารสรุปผล หรอืใหผู้เ้รยีนท าการทดลองโดยใชแ้บบจ าลองจากของจรงิ เพื่อใหไ้ดม้า

ซึง่ขอ้มลูจะน าไปสูก่ารอภปิราย สรุปผลการทดลองต่อไป กจิกรรมอภปิรายน าเขา้สูก่ารทดลอง

และอภปิรายเพือ่สรุปผลการทดลองนัน้ผูส้อนจ าเป็นจะตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัการใชค้ าถาม เพื่อ

น าผู้เรยีนให้รู้จกัคิดหาความสมัพนัธ์ระหว่างสถานการณ์หรอืปญัหาที่สร้างขึ้นกบัเรื่องที่จะ

ทดลอง และข้อมูลที่ได้จากการทดลองกบัผลสรุปในการอภิปรายซกัถามนัน้ ผู้เรยีนอาจใช้

ค าถามโดยถามผูส้อนหรอืถามผูเ้รยีนดว้ยกนัเองกไ็ด ้

3. การอภปิรายเพื่อสรุปผลการทดลอง ขัน้การอภปิรายเขา้สู่การทดลองและอภปิราย

เพื่อสรุปผลการทดลองน้ีผู้สอนจะต้องใช้ค าถามเพื่อน าผู้เรียนให้รู้จกัคิดหาความสมัพนัธ์

ระหว่างสถานการณ์ทีส่รา้งขึน้กบัเรื่องทีจ่ะทดลอง และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดลองกบัผลสรุปใน

การอภปิรายซกัถามนัน้ ผูเ้รยีนอาจใชค้ าถามถามผูส้อน หรอืผูเ้รยีนดว้ยกนัเองได ้

 
การเรียนรู้โดยใช้โครงการ 
 
 การสอนแบบโครงการเป็นการสอนที่ผู้สอนวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ 
เพราะเชื่อว่าจะช่วยใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการเรยีนทีค่รบถว้น แต่มกีารใชส้อนน้อยเพราะไมม่เีวลา
ในการดูแลให้ผู้เรยีนทุกคน ประนอม  เดชชยั(2531 อ้างองิใน ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : 
หน้า 343 – 344)ไดใ้หค้วามหมายและคุณค่าของการสอนแบบน้ีไวว้่า เป็นการสอนทีใ่หโ้อกาส
ผูเ้รยีนได้วางโครงการและด าเนินการใหส้ าเรจ็ตามความมุ่งหมายของโครงการนัน้ อาจเป็น
โครงการทีจ่ดัท าเป็นหมูห่รอืคนเดยีวกไ็ด ้ ผูเ้รยีนจะมสีว่นรว่มรบัผดิชอบในการท างานนัน้ดว้ย
ตนเอง ลกัษณะการสอนคลอ้ยตามสภาพจรงิของสงัคม เป็นการท างานทีเ่ริม่ตน้ดว้ยปญัหาและ
ด าเนินการแกป้ญัหาโดยลงมอืทดลองปฏบิตัจิรงิ ซึง่คุณค่าของการสอนหลายประการ ดงัน้ี  
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1. เป็นการสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนฝึกทกัษะในการปฏบิตังิาน 

2. ท าใหผู้เ้รยีนรูจ้กัวธิที างานอยา่งมรีะบบและแผนงานทีด่ ี

3. ผูเ้รยีนมโีอกาสไดฝึ้กฝนกระบวนการในการคน้หาความรู ้

4.  ผูเ้รยีนเกดิความคดิสรา้งสรรค ์และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในชวีติจรงิ ในแงข่อง

วธิกีารท างานอยา่งมรีะบบ และผลผลติทีไ่ดจ้ากโครงการ 

 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
 
เน่ืองจากการสอนแบบโครงการ มคีวามส าคญัต่อการสอนวทิยาศาสตร ์เพราะจะท าให้

การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนสมบรูณ์ทัง้สว่นขององคค์วามรูแ้ละกระบวนการ จงึมนีกัการศกึษาหลาย
คนเชน่ วชิยั  แหวนเพชร (2530) และเจยีมใจ  บุญแสน (2536)  ไดก้ าหนดขัน้ตอน และ
เทคนิคการสอนแบบโครงการไวห้ลายอยา่งแต่กค็ลา้ยคลงึกนัสรปุไดด้งัน้ี (ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 
2552 : หน้า 345 – 346) 

1. ขัน้น าเสนอ เป็นขัน้ที่ผู้สอนเสนอเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ให้ผู้เรยีนเกิดความ

ตอ้งการทีจ่ะวางโครงการในการแกป้ญัหาใดปญัหาหน่ึง โดยผูเ้รยีนควรมสีทิธทิีจ่ะเลอืกท าตาม

ความสนใจใหเ้หมาะสมกบัเวลา และงบประมาณทีพ่อเหมาะ อยา่งมคีุณค่าและคุม้ค่าการลงทุน

ลงแรง 

2. ขัน้ก าหนดความมุง่หมาย เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนท าการเลอืกปญัหา และตัง้จุดมุง่หมายใน

การศกึษา โดยการท างานเป็นกลุ่ม ซึง่ควรประธาน รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ และ

ทุกคนควรมคีวามเขา้ใจจุดหมายในการท าโครงงานอยา่งชดัเจน 

3. ขัน้วางแผน เป็นขัน้ที่ผูเ้รยีนภายในกลุ่มช่วยกนัวางแผนว่าจะด าเนินการอย่างไรจงึ

จะสามารถบรรลุจุดมุง่หมายทีว่างไว ้ซึง่การวางแผนจะประกอบดว้ยสิง่ต่างๆต่อไปน้ี 

- ชื่อโครงการ  
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- หลกัการ และเหตุผล 

- วตัถุประสงค/์ประโยชน์ของโครงการ  

- คณะผูจ้ดัท าโครงการ 

- ทีป่รกึษา/ผูใ้หค้ าแนะน าชว่ยเหลอืในการท าโครงการ 

- สถานทีป่ฏบิตัโิครงการ ใชส้ถานทีใ่ดในการด าเนินการจดัท าโครง 

- วนัและเวลาในการปฏบิตังิาน ใชเ้วลาวนัเริม่และเสรจ็สิน้โครงการเมือ่ใด 

- งบประมาณในการด าเนินการ  

- วธิกีารศกึษาคน้ควา้/วธิหีาขอ้มลู 

- เครือ่งมอื  วสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ช ้  

- ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั  

4. ขัน้การด าเนินงาน  เป็นขัน้ทีท่ าตามโครงการทีว่างแผนไวข้องแต่ละกลุ่ม 

5.  ขัน้ประเมนิผล  เป็นขัน้ทีใ่ห้ผูเ้รยีนเป็นผูป้ระเมนิว่า โครงการนัน้บรรลุจุดมุ่งหมาย

หรอืไม ่ในการท าโครงการน้ีไดป้ระโยชน์อยา่งไรบา้ง 

6. ขัน้ตดิตามผล  เป็นขัน้การตดิตามผลของโครงการต่อไปเพือ่พฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้ 

 

การเรียนรู้โดยใช้แบบปฏิบติัการ 
  

การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบตัิการ มีผู้ให้ความหมายที่คล้ายคลึงกนัหลายท่านเช่น
(Coone, 1975) ยพุนิ พพิธิกุล (2523) และกาญจนา เกยีรตปิระวตั(ิ2526)(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 
2552 : หน้า 347)สรุปไดว้่า เป็นวธิกีารทีจ่ดัใหผู้เ้รยีนไดใ้ชป้ระสบการณ์ตรงในการปฏบิตัิ
กจิกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ หรอืเป็นรายบุคคล โดยมใีบค าสัง่ข ัน้ตอนการปฏบิตักิจิกรรม
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เป็นคู่มอืใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัติาม หรอืสงัเกตตามค าสัง่ในกจิกรรม หลงัจากนัน้ใหผู้เ้รยีนตอบ
ค าถามเกีย่วกบัความรูท้ีไ่ดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนไดส้รุปความรูแ้ละกฎเกณฑ์
ต่างๆทีผู่เ้รยีนคน้พบดว้ยตนเอง สื่อทีใ่ชใ้นการสอนปฏบิตักิาร ไดแ้ก่บทเรยีนกจิกรรม(activity 
card) และบทเรยีนปฏบิตักิาร(laboratory worksheet)  
 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
 
 การเรยีนรูโ้ดยใชแ้บบปฏบิตักิารผูส้อนจะตอ้งมกีารเตรยีมตวัหลายๆอยา่ง เชน่ การ
เตรยีมบทเรยีนใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน เตรยีมวสัดุใหเ้พยีงพอ/เหมาะสมกบัเนื้อหาและผูเ้รยีน 
และดแูลใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติามค าสัง่อยา่งมเีหตุมผีล ทัง้รายกลุ่มและรายบุคคลตามกจิกรรมที่
ก าหนด เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ การเรยีนรูจ้ะมคีวามยดืหยุน่สงูทัง้อุปกรณ์ สถานที ่
ผูเ้รยีน โดยกลุ่มผูเ้รยีนทีเ่หมาะสมกบัการเรยีนรูแ้บบปฏบิตักิารไมค่วรมผีูเ้รยีนมากนกักลุ่มที่
เหมาะสมทีส่ดุคอื 4 คนอาจยดืหยุน่จ านวนคนไดถ้งึ  2 – 6 คน โดยคละความรูค้วามสามารถ 
แต่ไมค่วรมากเกนิไป เพราะจะไดแ้บ่งงานใหผู้เ้รยีนทุกคนไดป้ฏบิตัอิยา่งทัว่ถงึ ซึง่มกีารวาง
แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปฏบิตักิารเป็นขัน้ตอนต่างๆ สรปุไดด้งัน้ี (ชยัวฒัน์  สทุธริตัน์ , 
2552 : หน้า 348 – 349) 

1.  เลอืกเน้ือหาทีจ่ะสอน ซึ่งต้องก าหนดขอบเขตและความคดิรอบยอดของเน้ือหาให้

ชดัเจน 

2. ก าหนดความสามารถทีต่อ้งการฝึก พรอ้มเกณฑก์ารประเมนิทีเ่ป็นรปูธรรม 

3. เลอืกสือ่การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม โดยผูส้อนตอ้งเตรยีมใหพ้รอ้มก่อนสอนตวัอยา่งสือ่เชน่ 

- บทเรยีนปฏบิตักิาร(laboratory lesson) สือ่แบบน้ีผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนตามวธิกีาร

ทางวทิยาศาสตร ์ ไดท้ ากจิกรรมตามขอ้ปฏบิตั(ิlaboratory direction) และสรปุผลจากขอ้มลู

ดว้ยตนเอง 

- บทเรยีนกจิกรรม(activity lesson , activity card , activity sheet)สือ่แบบน้ี

ผูเ้รยีนจะไดท้ ากจิกรรมตามขอ้ปฏบิตั ิ โดยมขีอ้เสนอแนะเพือ่ช่วยใหผู้เ้รยีนทุกคนสามารถตอบ

ค าถามไดล้กัษณะของกจิกรรมจะเป็นกจิกรรมทีเ่น้นการคดิ และฝึกความเชื่อมัน่ของผูเ้รยีน 
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- บตัรงาน (work card , work sheet) สือ่แบบน้ีผูเ้รยีนจะไดฝึ้กทกัษะการ

ค านวณ การน าความรูจ้ากขอ้เทจ็จรงิ สตูร และทฤษฎตี่างๆไปใช ้ สิง่ทีอ่ยูใ่นบตัรงาน

ประกอบดว้ย เน้ือหาสตูร ขอ้เทจ็จรงิทีจ่ะน ามาใช ้ตวัอยา่ง โจทยส์ าหรบัลองท า และโจทยท์ีใ่ห้

ผูเ้รยีนลองคดิและหาค าตอบเองโดยเลยีนแบบจากโจทยท์ีไ่ดล้องท ามาแลว้ เป็นตน้ 

- บตัรปญัหา (problem card) สื่อแบบน้ีผูเ้รยีนจะไดฝึ้กการแกป้ญัหา โดย

ปญัหาจะต้องแตกต่างจากทีม่ใีนบทเรยีนหรอืซบัซ้อนมากขึน้ ในลกัษณะของการน าความรูท้ี่

เรยีนแลว้มาใชใ้นการตอบปญัหา 

4.  การจดัการ ผูส้อนตอ้งบรหิารจดัการสอนใหเ้หมาะสมกบัเวลา โดยเตรยีมสือ่ , 

แผนผงัการปฏบิตักิารของผูเ้รยีนแต่ละกลุ่ม , คูม่อืประกอบการเรยีนรู ้ หรอืคูม่อืประกอบการ

สบืคน้ความรูข้องผูเ้รยีน และสถานทีจ่ดัเกบ็ใหเ้รยีบรอ้ย 

5.  การรายงานผลและประเมนิผล ตอ้งมีเกณฑก์ารประเมนิเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนและ

ปฏบิตัไิดใ้นระยะเวลาทีก่ าหนด โดยผูส้อนจะเตมิเตม็ความรูใ้หถ้า้ผูเ้รยีนไมส่ามารถท าไดต้าม

มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

 

การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 
 การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน (Hammerman,1994 : p.5) คอืการใชส้ถานทีน่อกหอ้งเรยีน
เป็นหอ้งปฏบิตักิาร ส าหรบัการเรยีนการสอนเกีย่วกบัเรื่องธรรมชาต ิหรอืสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะให้
ประสบการณ์ตรง และสรา้งบรรยากาศในการเรยีนการสอน 
 การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนมคีวามส าคญัต่อการเรยีนวชิาต่างๆหลายวชิา โดยเฉพาะวชิา
วทิยาศาสตร ์ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบัธรรมชาต ิและการประยุกต์ใชใ้นสภาพความเป็นจรงิทีอ่ยู่
ในชีวิตประจ าวันของทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับที่แฮมเมอร์แมนได้กล่าวไว้ สรุปได้ดังน้ี
(Hammerman,1994) 

1. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัในการสงัเกต ส ารวจสภาพแวดลอ้มนอกหอ้งเรยีน 

2. ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสในการส ารวจสิง่ต่างๆอยา่งลกึซึง้ ไมต่้องถูกจ ากดัดว้ยเวลา 
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3. ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นสถานการณ์จรงิของชวีติ 

4.  ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปญัหาอย่างมี

ความหมายตามวตัถุประสงคท์ีผู่ส้อนก าหนด 

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามความเห็นของแฮมเมอร์แมน
(Hammerman,1994) สรปุเป็นขอ้ๆไดด้งัน้ี 

1.  เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรง ท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีม่คีวามหมาย

และมปีระสทิธภิาพ 

2.  เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ซึ่งจะเป็นการ

พฒันาความคดิคูไ่ปกบัความสามารถในการท างาน 

3. เพือ่ใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูไ้ปดว้ยกนัในสถานการณ์ทีห่ลากหลายนอกหอ้งเรยีน 

4. เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งสนุกสนาน 

 

แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
  

การน าความรูเ้รือ่งการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนมาประยุกตใ์ช ้ มคีวามคลา้ยคลงึกนัทัง้
หลกัการการจดัการสอนของแฮมเมอรแ์มน (Hammerman,1994) ขัน้ตอนการจดั
สภาพแวดลอ้มของเฟนตนั (Fenton,1996) ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

1.  การเตรยีมความพรอ้ม ผูส้อนจะต้องวางแผน ก าหนดเวลา/สถานที่การเดนิทาง 

กจิกรรมการเรยีนรู ้และผูเ้รยีนใหพ้รอ้มก่อนออกเดนิทาง 

2.  การออกท ากิจกรรม ผู้สอนต้องจดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ด้วยตนเองตาม

ประสบการณ์ตรงทีพ่บจรงิๆนอกหอ้งเรยีน โดยมกีระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์ป็นแนวทางใน

การคน้ควา้หาค าตอบ และผูส้อนเป็นผูก้ระตุน้ชีน้ า 

3. การท ากจิกรรมหลงัเรยีน ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดน้ าเสนอขอ้มลูทีค่น้พบและ 
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ประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนวา่ถูกตอ้งครบถว้นหรอืไม ่เพื่อจะไดเ้ตมิเตม็ความรูท้ีข่าดหาย

และแกไ้ขความเขา้ใจทีไ่มต่รงกนัใหถู้กตอ้ง 

 
การเรียนรู้โดยใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 
 รุง่  แดงแกว้(2541) ประเวศ  วะส ี(2534) และ ธวชั ปุณโณทก(2531) (ชยัวฒัน์  สุทธิ
รตัน์ , 2552 : หน้า 167)ไดก้ล่าวถงึภูมปิญัญาทอ้งถิน่หรอืภูมปิญัญาชาวบา้นไวส้รุปไดว้่า
หมายถงึ องคค์วามรู ้ความสามารถ และทกัษะของคนไทยหรอืชาวบา้นในทอ้งถิน่อนัเกดิจาก
การสัง่สมมาจากประสบการณ์ของชีวิต สังคม และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผ่าน
กระบวนการเลือกสอน เรียนรู้ ปรุงแต่ง พฒันา และถ่ายทอดสืบต่อกนัมาทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มเพื่อใชแ้กป้ญัหา หรอือ านวยความสะดวกแก่บุคคลในทอ้งถิน่ และพฒันาวถิชีวีติของ
คนไทย ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมยั ความรู้ที่ได้จากภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่หรอืภูมปิญัญาชาวบา้นไม่ไดจ้ ากดัแค่ความรูใ้นอดตีแต่จะผสมผสานความรูใ้นยุคสมยั
ต่างๆทีผ่า่นการพฒันามาอยา่งดแีละเหมาะสมมาใชด้ว้ย 
 

ความส าคญัของภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เป็นระบบหน่ึงของวฒันธรรมทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัระหว่าง

วฒันธรรม ประกอบดว้ย 3 ระบบทีม่คีวามส าคญัดงัน้ี(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : หน้า 168) 
1. ระบบคุณค่า หมายถงึ ศลีธรรมของส่วนรวมและจิตวญิญาณของความเป็นมนุษยท์ี่

สร้างสรรค์ มกีารแสดงออกในรูปของจกัรวาล ความคดิที่ให้ความส าคญักบัความเป็นธรรม 

ความอุดมสมบูรณ์และความยัง่ยืนของสงัคมและธรรมชาติบนพื้นฐานของการเคารพต่อ

สว่นรวมและเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนัเอง 

2. ระบบภูมิปญัญา เป็นระบบที่ครอบคลุมวิธีคิดของสังคมไทย เป็นการจัดการ

ความสมัพนัธท์างสงัคม และความสมัพนัธร์ะหว่างสงัคมกบัธรรมชาตแิวดลอ้ม ซึง่ปรากฏในรปู

ของกระบวนการเรยีนรู ้การสรา้งสรรค ์การผลติใหม่ และการถ่ายทอดความรูผ้่านองคก์รทาง

สงัคมทอ้งถิน่ เพือ่ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้ม 
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3. ระบบอุดมการณ์อ านาจ หมายถงึ ศกัดิศ์รแีละสทิธคิวามเป็นมนุษยท์ีจ่ะเสรมิสรา้ง

ความมัน่ใจและอ านาจใหก้บัคนในชุมชน เพื่อเป็นพลงัในการเรยีนรู ้สรา้งสรรค ์ผลติใหม่ และ

ถ่ายทอดภูมปิญัญาในการพฒันาสงัคมใหเ้ป็นไปตามหลกัการของศลีธรรมทีเ่คารพความเป็น

มนุษย ์ความเป็นธรรมและยัง่ยนืของธรรมชาต ิเพื่อรกัษาความเป็นอสิระของตนเองเมื่อต้อง

เผชญิหน้ากบัการครอบง าจากภายนอก 

 
แนวทางการจดัการเรียนรู้ 
 
รุง่  แกว้แดง(2540) และ ประเวศ  วะส(ี2534) ไดแ้บ่งประเภทของภูมปิญัญาทอ้งถิน่ที่

น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไว้หลายประเภท แต่ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชา
วทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นวถิชีวีติ ความเป็นอยู่ วทิยาการ หรอืการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  และเน่ืองจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ 
เป็นสิง่ที่แปลกใหม่ส าหรบัวงการการศกึษา จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องไดร้บัความร่วมมอืจาก
บุคลากรหลายฝา่ยไมว่า่จะเป็นผูบ้รหิารโรงเรยีน บุคลากรฝา่ยต่างๆในโรงเรยีน เช่นฝา่ยอาคาร
สถานที ่บุคลากรในชุมชนทีม่คีวามรูห้รอืทีเ่รยีกว่าปราชญช์าวบา้น เขา้ช่วยในการจดัการเรยีน
การสอนใหส้ าเรจ็  ซึ่งมแีนวทางการจดัการเรยีนการสอน ดงัน้ี(ชยัวฒัน์  สุทธริตัน์ , 2552 : 
หน้า 170) 

1. โรงเรยีนเป็นผูน้ ากจิกรรมหรอืเน้ือหาสาระทีเ่ป็นภูมปิญัญาชาวบา้น ไปจดัการเรยีน

การสอนหรอืพฒันาหลกัสตูรขึน้ในโรงเรยีน ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดยคดัเลอืกเน้ือหาหรอืกจิกรรม

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

2. โรงเรยีนเชญิเจ้าของภูมปิญัญา ได้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน หรอืปญัญาชาวบ้าน ช่าง

เทคนิคชาวบา้น หรอืช่างฝีมอืชาวบา้น เขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูร และการจดัการ

เรยีนการสอนในการน าภูมปิญัญาชาวบา้นไปใช ้ควรอยูใ่นดุลยพนิิจของโรงเรยีน ในดา้นความ

เหมาะสมทัง้กจิกรรม เน้ือหาสาระ และวยัของผูเ้รยีน 

3. การน าภูมปิญัญาทอ้งถิน่เขา้มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน โรงเรยีนควรร่วมมอื

กบัชุมชนโดยเชญิปราชญ์ชาวบ้าน ปญัญาชนชาวบา้น ช่างฝีมอืต่างๆ ผูท้รงคุณวุฒ ิเขา้มามี
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บทบาท มสี่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหบ้รรลุผลตาม

จุดมุง่หมายของหลกัสตูรและความตอ้งการของทอ้งถิน่ 

 

สรปุ 
 การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชน้วตักรรมการเรยีนรูท้ีเ่ป็นแบบแนวคดิ/ทฤษฎทีีเ่น้นกระบวน 
จะช่วยให้ผูเ้รยีนวชิาวทิยาศาสตร์ได้เรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดขึน้กบัการ
ท างานของผูส้อนดว้ย เพราะผูส้อนจะเตรยีมการสอน เตรยีมสื่อ ใบงาน ใบความรูเ้หมอืนการ
สอนวชิาอื่นๆไม่ได ้เพราะไมเ่พยีงพอ ส าหรบัการจดัประสบการณ์ทีเ่น้นกระบวนการ ผูส้อนจงึ
ควรเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานต่างๆทัง้ในและนอกสถานศกึษา เพื่อเสาะหาแหล่งเรยีนรู ้
และผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะดา้นแลว้ตดิต่อขอเขา้ชม หรอืเชญิมาเป็นวทิยากรประกอบการจดัการ
เรยีนรู ้ตลอดจนการศกึษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนว่ากนิอยู่กนัอย่างไร เพื่อจดัท าหลกัสตูรให้
รองรบักบัการผลติบุคลากรทางการศกึษาไปรบัใช ้หรอือยู่ร่วมกบัชุมชน เพราะผูเ้รยีนบางคน
ไม่สามารถเรยีนต่อในระดบัอุดมศกึษา แต่กย็งัคงตอ้งมชีวีติอยู่ในชุมชนทีเ่ขาเกดิไปจนตลอด
ชวีติ จงึควรมคีวามรูค้วามสามารถในการด ารงชวีติอยูใ่นชุมชนอยา่งมคี่า มคีวามหมาย นัน่คอื
การจดัการศกึษาในระดบัพืน้ฐานควรท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถมากเพยีงพอทีจ่ะใช้
ประกอบอาชพีอสิระ หรอือาชพีผูช้่วยต่างๆทีม่ปีระสทิธภิาพมากพอทีจ่ะใชเ้ลีย้งตนเองได ้และ
สิง่ทีส่ าคญัส าหรบัการศกึษาทีเ่น้นกระบวนการ ควรเป็นการศกึษาทีป่ลูกฝงัจติวทิยาศาสตรท์ี่
เป็นความใฝรู่ใ้ฝเ่รยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีน เพื่อทีว่่าจะไดห้าความรูแ้ละพฒันาตนเองอยูทุ่กทีทุ่กโอกาส
เทา่ทีจ่ะท าได ้แมไ้มไ่ดอ้ยูใ่นสถานศกึษา 
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงบอกภมูปิญัญาทอ้งถิน่สาขาวชิาฟิสกิสใ์นชุมชนทีส่ถานศกึษาของทา่นตัง้อยู ่

2. จงบอกภมูปิญัญาทอ้งถิน่สาขาวชิาเคมใีนชุมชนทีส่ถานศกึษาของทา่นตัง้อยู ่

3. จงบอกภมูปิญัญาทอ้งถิน่สาขาวชิาชวีวทิยาในชุมชนทีส่ถานศกึษาของทา่นตัง้อยู ่

 


