
 

 

 บทที่  4 
การจัดกระบวนการเรียนรูวิชาเคมี 

 

การเรียนการสอนวิชาเคมีจะสัมฤทธิ์ผลมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับองคประกอบของ
การเรียน  นั่นคือ  ผูเรียน  ผูสอน  และการจัดกระบวนการเรียนการสอน นอกจากน้ียังมี
องคประกอบอ่ืนๆ ที่สงผลทางออมตอการเรียนรูของผูเรียน ดังจะไดกลาวตอไป 
 

การเรียนรู 
 

กอนที่จะกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการเรียนการสอนวิชาเคมีขอทําความเขาใจกับคําวา    
“การเรียนรู”    ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายไวดังนี้ 

การเรียนรู (Good . 1959; 313 )   เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 
เน่ืองจากผูเรียนไดรับประสบการณ 

การเรียนรู  ( สุวัฒน  นิยมคา. 2531; 273  อางอิงจาก Hanna et.al ใน  Gayles. 
1973; 47)  คือ  การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  จนทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม  ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใหมอันเปนผลมาจากประสบการณ นี้ก็คือ    การเรียนรู
นั่นเอง 

รีล ( Ryle ) ( Mills  &  Mills. 1972; 8)   กลาววา   การเรียนรูมีลักษณะเปน
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการกระทํา  ( Success  words )   เชน   การไปถึง   การแพ-การ
ชนะ 

นั่นคือ  การเรียนรู   หมายถึง    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนเม่ือไดรับ
ประสบการณจากแหลงตางๆ  หรือผูสอนโดยตรง 

 
ปจจัยที่มีผลตอการเรียนการสอนวิชาเคมี 

 



วิชาเคมีเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง ซึ่งมีเน้ือหาที่เนนกระบวนการทดลอง และการใช
สารเคมีเปนสวนใหญ ดังนั้นในการเรียนการสอนจึงตองมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนได
พัฒนาใหครบทั้งดาน สติปญญา ทักษะ และอารมณ เน่ืองจากการเรียนรูของผูเรียน    เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน  ดังน้ันปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนจึงมีทั้งสิ่งที่
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนโดยตรง   เชน   ผูสอน  กระบวนการเรียนการสอน  และสิ่งที่อยูรอบ ๆ 
ตัวผูเรียน  เชน   ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครอง  เปนตน  ซึ่ง สมสุข ธีระพิจิตร  ไดกลาวไว  
สรุปไดดังนี้   (สมสุข  ธีระพิจิตร.  2545; 14-23) 
  

1.  ปจจัยดานตัวผูเรียน 
มีทั้งปจจัยที่มีผลโดยตรงและโดยออมดังน้ี 
1) สติปญญาของผูเรียน  สติปญญาเปนสมรรถภาพสมองหรือความสามารถ

ทางสมองของบุคคลอันเน่ืองมาจากอิทธิพลทางพันธุกรรมและส่ิงแวดลอมรวมกัน สมรรถภาพ
สมองของบุคคลมีหลายดาน  ไดแก  สมรรถภาพสมองดานตัวเลข  ดานภาษา ดานความจํา  
ดานเหตุผล  ดานมิติสัมพันธ  ดานการรับรู เปนตน สมรรถภาพสมองดานตาง ๆ  เหลาน้ีมีผล
ตอการรับรู   การสรางมโนมติ  และการเรียนรูของบุคคล   เน่ืองจากในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรเนนที่การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองที่ผูเรียนจะตองเปนคนชางสังเกต 
รูจักคิดหาเหตุผลเพ่ือตั้งสมมติฐาน   สามารถออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง และ
สรุปผลการทดลองเพ่ือตอบปญหาที่ศึกษาได   นอกจากนี้ยังจะตองมีความสามารถในดาน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   การตั้งคําถามตามแนวคิดแบบสืบเสาะหาความรูและการ
คิดในรูปแบบตาง ๆ  เชน การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
การคิดตัดสินใจ  ความสามารถตางๆดังกลาวเปนปจจัยสําคัญสําหรับการศึกษาคนควาหา
ความรูดวยตนเอง  ซึ่งเปนจุดเนนของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร  ดังน้ันสติปญญา
หรือความสามารถทางสมองของผูเรียนจึงมีผลตอการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียนโดยตรง 

2) เจตคติตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและเจตคติทางวิทยาศาสตร เจตคติตอ
การเรียนวิชาวิทยาศาสตรเปนความรูสึกที่จะชอบหรือไมชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร สวนเจต
คติทางวิทยาศาสตรเปนคุณลักษณะที่จะชวยในการเสาะแสวงหาความรู อันไดแก ความมี
เหตุผล  ความอยากรูอยากเห็น  ความสนใจและกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูเพ่ิมเติมอยู
เสมอ ไมเชื่อในสิ่งที่ยังไมมีขอมูลสนับสนุนเพียงพอ  เปนตน   

จากผลการวิจัยตาง ๆ พบวา เจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเปน
ตัวพยากรณที่ดีในการพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และเจตคติทาง
วิทยาศาสตรก็มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเชนเดียวกัน 



3) นิสัยในการเรียนของผูเรียน ผูเรียนที่มีนิสัยในการเรียนที่ดีจะรูจักแนวทาง 
ปฏิบัติที่กอเกิดประโยชนตอการเรียน   นิสัยในการเรียนที่ดี ไดแก  การรูจักวิธีเรียน รูจักการ
วางแผนการเรียนลวงหนา   สนใจและต้ังใจเรียน ทําการบาน ทบทวนบทเรียน คนควาหา
ความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ  เปนตน 

4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูเรียน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนความตองการที่จะ
ทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหสําเร็จ  ดังน้ันแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของผูเรียน  
จึงเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ   อีกที่สงผลตอการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน เชน   
ผลสัมฤทธิ์เดิม และอัตมโนทัศนทางวิทยาศาสตรของผูเรียน   เปนตน 
 

2.  ปจจัยดานตัวผูสอน 
ผูสอนเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค  

ปจจัยดานตัวผูสอนที่สงผลตอการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ไดแก  เจตคติของผูสอนตอผูเรียน
และตอการสอน  ความรูในเน้ือหาวิชา  คุณภาพของการสอน ประสบการณในการสอน 
พฤติกรรมการสอน และพฤติกรรมการจัดชั้นเรียน  ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีก็คือ สมรรถภาพของ
ครูวิทยาศาสตรนั่นเอง  ผูสอนท่ีมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรที่ตนสอนเปน
อยางดี   มีเจตคติที่ ดีตอผู เรียนและตอการสอน  มีเจตคติทางวิทยาศาสตร มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและมีเทคนิควิธีสอนที่ดี สามารถจัดชั้นเรียนไดอยางเหมาะสมจะ
ชวยใหผูเรียนเกิด การเรียนรูทั้งในเนื้อหาความรูวิทยาศาสตร และกระบวนการแสวงหาความรู
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

จากการศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับปจจัยดานตัวผูสอนที่สงผลตอการเรียน
วิทยาศาสตรของผูเรียนพบวา  คุณภาพการสอนของผูสอนเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียน  สวนปจจัยอ่ืน ๆ นั้นจะสงผลโดยออม เชน 
พฤติกรรมการจัดชั้นเรียนของผูสอนจะสงผลตอความสนใจและความตั้งใจเรียน ซึ่งความสนใจ
และตั้งใจเรียนน้ีจะไปสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียนตอไป 
 

3.  ปจจัยดานกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงที่มีผลตอ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร   เพราะการสอนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว     การสอนมีหลายรูปแบบจึงจําเปนที่ผูสอนจะตองรูจักเลือกใหเหมาะสมกับ
ลักษณะของเนื้อหา  ลักษณะของผูเรียน  ระดับชั้น  และเวลา   เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ 



การเรียนรูของผูเรียน  และครอบคลุมวัตถุประสงคของการเรียนทุก ๆ ดาน 

 
4.   ปจจัยดานโรงเรียน 

โรงเรียนเปนปจจัยทางออมที่มีผลตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร   ปจจัยดาน
โรงเรียน  ไดแก  นโยบายของโรงเรียนในการสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร   ความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหาร  การจัดสรรบุคลากร งบประมาณจํานวนคาบที่ผูสอนสอนตอ
สัปดาห  การใหบริการและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ  แกผูสอนและผูเรียน ขนาดของ
โรงเรียน  และแหลงที่ตั้งของโรงเรียน  เปนตน 

 
5.   ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางบาน 

สภาพแวดลอมทางบานเปนปจจัยทางออมอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางบาน   ไดแก    ระดับการศึกษาของบิดา
มารดา การประกอบอาชีพของบิดามารดา  ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา  การเอาใจใส
และการสงเสริมการเรียนของบิดามารดาและความคาดหวังของบิดามารดาตอการเรียนตอ
ระดับสูงผูเรียน ปจจัยตาง ๆ   เหลาน้ีจะชวยสงเสริมการเรียนวิทยาศาสตรของผูเรียนให
ประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น 

 
เทคนิคการสอนวิชาเคมี 

 
เน่ืองจากเคมีเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งดังน้ัน เทคนิคการสอนวิชาเคมีจึงมีความ

คลายคลึงกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร  จะตางกันแตเพียงการใชอุปกรณทดลอง และสาระ
เคมีซึ่งอาจมีมากขึ้นในแตละคาบเรียนเทาน้ัน ดังน้ันเทคนิคการสอนที่นาสนใจจึงตองเนนใหมี
การทํากิจกรรมใหเกิดทักษะความรู ความชํานาญอยางแทจริง เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา   

เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร หมายถึง กลวิธีตาง ๆ ที่ใชในการสอนวิทยาศาสตร 
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 

จันทรเพ็ญ   เชื้อพานิช   (จันทรเพ็ญ   เชื้อพานิช. 2526; 301) ไดสรุปประโยชนของ
การใชเทคนิคตาง ๆ ในการสอนวิทยาศาสตรไวเปนขอๆ ดังนี้ 

1. ชวยใหผูสอนสามารถใชวิธีสอนแบบตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 



3. ชวยใหผูเรียนสนใจเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
4. ชวยใหการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงค 
5. ชวยแกปญหาความแตกตางระหวางผูเรียนแตละคน 
6. ชวยกระตุนใหผูเรียนพรอมที่จะเรียน 
7. ชวยทําใหผูเรียนมีความรูคงทน 
8. ชวยขยายความเขาใจและความคิดของผูเรียน 
9. ชวยใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาหาความรู 
10. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
11. ชวยใหผูเรียนกลาแสดงออก 
12. ชวยใหผูสอนสามารถจัดการชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรูไดดีขึ้น 

 
วิธีการสอนวิชาเคมี 
 
 การสอนวิชาเคมีสามารถใชวิธีเดียวกับการสอนวิทยาศาสตร ซึ่งมีหลายวิธี 
จากการศึกษาจากนักการศึกษาหลายทาน พอที่จะสรุปชนิดของการสอนแบบตางๆไดเปน 
2 ประเภทใหญดังนี้ 

1. การสอนที่เนนการถายทอดความรู   ประกอบดวย 
1.1 การสอนแบบบรรยาย 
1.2 การสอนแบบสัญญา 
1.3 การสอนแบบสาธิต 
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(ชุติมา วัฒนะคีรี. 2541 ; ภพ เลาหไพบูรณ. 2537 ; สุวิมล เขี้ยวแกว. 2527 ; สุเทพ อุสาหะ. 
2526 ; สุวัฒก นิยมคา. 2517 ) 
 อยางไรก็ตามวิธีการสอนดังกลาวมานี้ครูสามารถนํามาประยุกตใชในการสอนการเรียน
วิทยาศาสตรและควรคํานึงถึงวิธีการหลักตลอดจนขอดีและขอจํากัดของแตละวิธีเพ่ือการนําไป
ปรับใชไดอยางเหมาะสมตอไป 

1. การสอนแบบบรรยาย (สุวัฒก  นิยมคา. 2517 : 129) หมายถึง การสอนที่ครู
เปนฝายเสนอเรื่องราวใหทราบทั้งหมด  นักเรียนเปนฝายรับฟงและคอยจดตาม การสอน
แบบนี้ยึดครูเปนจุดศูนยกลางในการเรียนการสอน สอนไดเน้ือหามากกวาวิธีใดๆ  และเปลือง
คาใชจายนอยที่สุด 

ขอดีของการสอนแบบบรรยาย  (ภพ  เลาหไพบูลย. 2537 : 144-145) 
  1.1  เปนวิธีการสอนที่สามารถสอนเนื้อหาความรูไดมากอยางมีประสิทธิผล 
  1.2  ครูอาจเนนย้ําประเด็นสําคัญและอธิบายใหชัดเจนได  เม่ือนักเรียนสงสัยและถาม 

คําถาม 
  1.3  เปนการประหยัดเวลาในการสอน 
  1.4  การบรรยายที่เตรียมมาอยางดียอมสงเสริมใหนักเรียนสนใจ มีความกระตือรือรนที่ 

จะเรียน 
 ขอจํากัดของการสอนแบบบรรยาย  (ภพ  เลาหไพบูลย. 2537 : 145) 
   1.1  ไมสามารถดึงความสนใจของเด็กไดตลอดเวลา ทําใหขาดความสนใจ 
     1.2  นักเรียนสวนใหญจะไมสามารถติดตามสิ่งที่ครูบรรยาย  ทําความเขาใจใน
เน้ือหาวิชาอยางลึกซ้ึงไดตลอด 
   1.3  เปนการสอนที่ไมคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล 
   1.4  ครูใชเวลาในการเตรียมการบรรยายมาก ครูตองเตรียมการสอนใหเปนการสอน
ที่มีความหมายตอนักเรียน เพ่ือดึงความสนใจของนักเรียน และใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค 

2. การสอนแบบสัญญา  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 78) หมายถึง การสอนเปน
รายบุคคลอีกวิธีหน่ึงโดยผูเรียนและผูสอนตกลงกันวาจะวางวัตถุประสงคกิจกรรมตางๆ ที่
นักเรียนจะตองทํารวมทั้ง 
การประเมินผลในขอตกลงนั้น  อาจระบุระยะเวลาที่นักเรียนจะตองรายงานผลเปนระยะๆ
จนกระท่ังเสร็จสิ้นขอตกลงดังกลาว 

ขอดีของการสอนแบบสัญญา  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 78) 
  2.1  นักเรียนมีโอกาสเรียนตามความสนใจและความสามารถของตัวนักเรียนอยางเต็มที่ 



   2.2  เปนการฝกความรับผิดชอบของนักเรียน 
   2.3  ทุนเวลาในการสอน   
 ขอจํากัดของการสอนแบบสัญญา  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 78-79) 
   2.1  ครูตองทํางานหนักขึ้นในการสํารวจแหลงทรัพยากรทางวิชาการ เพื่อที่จะ
สนองความตองการของเด็กอยางเต็มที่ 
   2.2  เด็กเกงเม่ือทํางานเสร็จแลวไมมีงานอ่ืนทําอาจเบื่อได 

3.  การสอนแบบสาธิต (ภพ  เลาหไพบูลย. 2537 : 130)   หมายถึง  การแสดงบาง
สิ่งบางอยางใหคนอ่ืนดูตามวัตถุประสงคที่วางไว (showing) อาจจะเปนการแสดงการใช
เคร่ืองมือ กระบวนการ วิธีการ กลวิธี  หรือการทดลองที่มีอันตรายซึ่งไมเหมาะที่จะใหนักเรียน
ทําการทดลอง   

ขอดีของการสอนแบบสาธิต  (ภพ  เลาหไพบูลย. 2537 : 133) 
  3.1  เปนการนําแนวความคิดของนักเรียน ใหนักเรียนไดคิดไปในทางเดียวกันโดยครู 

ใชสื่อและคําถามที่เตรียมไวชวย  ครูสามารถที่จะแสดงใหนักเรียนมองเห็นปญหา  
สามารถแนะแนวทางในการแกปญหาจนสามารถทดสอบสมมติฐาน  ตีความหมายขอมูล  
จนกระทั่งนักเรียนสามารถสรุปผลดวยตนเองได  ทําใหนักเรียนเขาใจบทบาทและไดมี
สวนรวมในการเรียนการสอน 
   3.2  เปนการประหยัด  โดยเฉพาะเคร่ืองมือบางอยางราคาแพง มีคุณภาพดี มีความ
ละเอียดออนหรือเปราะบางเกินไปจนไมเหมาะสมใหนักเรียนใช  ครูตองเปนผูใชในการสาธิตเอง 
เชน เครื่องชั่งแบบละเอียด  กะโหลกศีรษะของคน เปนตน 
   3.3  เพ่ือความปลอดภัย  ครูสามารถทํากิจกรรมการเรียนการสอนที่อาจจะเปน
อันตรายตอนักเรียน  โดยครูทําการสาธิตใหนักเรียนดู  เชนวัสดุกัมมันตรังสี เปนตน 
   3.4  ประหยัดเวลาและกําลังงาน  โดยครูใชเวลาในการเตรียมงาน  ทําการสอนและ
อธิบายเพียงครั้งเดียวและสะดวกในการเก็บเคร่ืองมือเพียงชุดเดียว 
   3.5  ความรวมมือของนักเรียน  การสาธิตจัดใหมีกิจกรรมที่นาตื่นเตน เราใจ  ทําให
นักเรียนสนใจเรียน พยายามสังเกต  ตอบคําถามตางๆ ไดตั้งสมมติฐาน ทําใหนักเรียนมีสวน
รวมในการเรียนการสอนดี 
     ขอจํากัดของการสอนแบบสาธิต  (ภพ  เลาหไพบูลย. 2537 : 134) 

  3.1  การมองเห็นเปนปญหาสําคัญของการสอนแบบสาธิต ในการสาธิตบางครั้ง 
นักเรียนอาจจะมองเห็นไดไมทั่วถึงทั้งชั้นเรียน หรือไมอาจสังเกตไดชัดเจนตามที่ตองการ 



  3.2  นักเรียนไมมีสวนรวมในการกระทําดวยหรือมีเพียงเล็กนอย  ทําใหนักเรียนสวน
ใหญในชั้นไมมีโอกาสไดทําความคุนเคยกับเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณตางๆตลอดจนกระบวนการ
เรียนการสอน 

4.  การสอนแบบทดลอง (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 67)  หมายถึง  การสอนวิทยาศาสตร 
โดยใหนักเรียนทดลองในหองปฏิบัติการ (laboratory  approach)   

ขอดีของการสอนแบบทดลอง  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2537 : 140)  
  4.1  นักเรียนไดรับประสบการณตรง ไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

และใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา 
   4.2  นักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการสอน  และไดเรียนโดยผานประสาทสัมผัส
หลายดานโดยตรง 
   4.3  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดคนพบหลักการวิทยาศาสตรดวยตนเอง  
เน่ืองจากนักเรียนจะเปนผูออกแบบการทดลอง  ทําการทดลองโดยไดสืบเสาะหาความรู  วิเคราะห
หาเหตุผล ทดสอบสมมติฐาน  สรุปผล    และวัดผลการปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง 
   4.4  ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและจดจําไดนาน 
   4.5  ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 ขอจํากัดของการสอนแบบทดลอง  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2537 : 140) 
   4.1  เปนวิธีสอนที่สิ้นเปลืองเพราะ  จําเปนตองใชเครื่องมือวิทยาศาสตร และ
เคมีภัณฑจํานวนมาก 
   4.2  อาจสอนไมไดตามกําหนดเน่ืองจากแตละการทดลองมักใชเวลามาก 

5.  การสอนแบบสืบสวนสอบสวน  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2537 : 119) หมายถึง  การสอน
ที่เนนกระบวนการแสวงหาความรูที่จะชวยใหนักเรียนไดคนพบความจริงตางๆ ดวยตนเอง  ให
นักเรียนไดมีประสบการณตรงในการเรียนรูเน้ือหาวิชา  ครูวิทยาศาสตรจึงจําเปนตองมีการ
เตรียมสภาพแวดลอมในการเรียนรู  ศึกษาโครงสรางของกระบวนการสอน  การจัดลําดับ
เน้ือหา  โดยครูทําหนาที่คลายผูชวย และนักเรียนทําหนาที่คลายผูจัดวางแผนการเรียน 
นักเรียนเปนผูเร่ิมตนในการจัดการเรียนการสอนดวยตนเอง มีความกระตือรือรนที่จะศึกษาหา
ความรูโดยวิธีการเชนเดียวกับการทํางานของนักวิทยาศาสตร และเปลี่ยนแนวความคิดจากการ
ที่เปนผูรับความรูมาเปนผูแสวงหาความรู และใชความรู    

ขอดีของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2537 : 126) 
  5.1  นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มที่  ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จึง
มี 

ความอยากเรียนรูอยูตลอดเวลา 



   5.2  นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบ
ความคิด และวิธีเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง   ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได
กลาวคือ   ทําใหสามารถจดจําไดนาน และนําไปใชในสถานการณใหมไดอีกดวย 
   5.3  นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
   5.4  นักเรียนสามารถเรียนรูมโนมติ  และหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น 
   5.5  นักเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร 
 ขอจํากัดของการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2537 : 126) 
   5.1  ในการสอนแตละครั้งตองใชเวลาในการสอนมาก 
   5.2  ถาสถานการณที่ครูสรางขึ้นไมทําใหนาสงสัยแปลกใจจะทําใหนักเรียนเบื่อหนาย  
และถาครูไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการสอนวิธีนี้  มุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไป
จะทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 
   5.3  ในกรณีที่นักเรียนมีสติปญญาต่ํา และเนื้อหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจไม
สามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองได 
   5.4  นักเรียนบางคนที่ยังไมเปนผูใหญพอทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา 
และนักเรียนที่ตองการแรงกระตุนเพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากๆอาจจะ
พยายามตอบคําถามได แตนักเรียนจะไมประสบความสําเร็จในการเรียนดวยวิธีนี้
เทาที่ควร 
   5.5  ถาใชการสอนแบบน้ีอยูเสมออาจทําใหความสนใจของนักเรียนในการศึกษา
คนควาลดลง   

6.การสอนแบบแกปญหา (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 68)  หมายถึง วิธีการสอนที่ 
เปนไปตามหลักจิตวิทยาการเรียนรูที่วา  การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเม่ือมีปญหาเกิดขึ้นโดย
นักเรียนจะนํากระบวนการวิทยาศาสตรมาใชในการแกปญหา  

ขอดีของการสอนแบบแกปญหา  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 69) 
  6.1  สรางบรรยากาศการเรียนตามความสนใจของนักเรียน 
  6.2  สรางเสริมใหนักเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  6.3  ฝกการทํางานเปนหมู  เคารพในสิทธิและฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  6.4  เปดโอกาสใหครูไดใกลชิดกับนักเรียนและไดสังเกตพัฒนาการของนักเรียน 
  6.5  ชวยในการถายทอดความรูอยางมีประสิทธิภาพมิใชบังคับใหจดและทองจําเพียง 

อยางเดียว 
 
 ขอจํากัดของการสอนแบบแกปญหา  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 69) 



   6.1  ใชในการสอนไมไดกับทุกวิชา 
   6.2  เสียคาใชจายและเสียเวลามากในการจัดหาและเตรียมอุปกรณในการทดลอง 

7.  การสอนแบบ OEPC  (สุวัฒก  นิยมคา.  2517 :  166) หมายถึง  การสอนที่
มีกระบวนการอยู   4  ขั้น  ดังนี้   
      1.   ขั้น  O-observation      ขั้นการสังเกตหาขอมูล 
      2.   ขั้น  E- explanation       ขั้นอธิบายเหตุการณและสรางสมมติฐาน 
      3.   ขั้น  P-prediction          ขั้นทํานายผลและทดสอบ 
      4.   ขั้น  C-control  and  Creativity ขั้นนําไปใชและการสรางสรรค 

ขอดีของการสอนแบบ OEPC  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2537 : 126) 
  7.1  นักเรียนมีโอกาสไดพัฒนาความคิดอยางเต็มที่  ไดศึกษาคนควาดวยตนเอง จึง
มี 

ความอยากเรียนรูอยูตลอดเวลา 
   7.2  นักเรียนมีโอกาสไดฝกความคิดและฝกการกระทํา ทําใหไดเรียนรูวิธีจัดระบบ
ความคิด และวิธีเสาะแสวงหาความรูดวยตนเอง   ทําใหความรูคงทนและถายโยงการเรียนรูได
กลาวคือ   ทําใหสามารถจดจําไดนาน และนําไปใชในสถานการณใหมไดอีกดวย 
   7.3  นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 
   7.4  นักเรียนสามารถเรียนรูมโนมติ  และหลักการทางวิทยาศาสตรไดเร็วขึ้น 
   7.5  นักเรียนจะเปนผูมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตร   

ขอจํากัดของการสอนแบบOEPC  (ภพ  เลาหไพบูลย.  2537 : 126) 
   7.1  ในการสอนแตละครั้งตองใชเวลาในการสอนมาก 
   7.2  ถาสถานการณที่ครูสรางขึ้นไมทําใหนาสงสัยแปลกใจจะทําใหนักเรียนเบื่อหนาย  
และถาครูไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการสอนวิธีนี้  มุงควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนมากเกินไป
จะทําใหนักเรียนไมมีโอกาสไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง 
   7.3  ในกรณีที่นักเรียนมีสติปญญาต่ํา และเนื้อหาวิชาคอนขางยาก นักเรียนอาจไม
สามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองได 
   7.4  นักเรียนบางคนที่ยังไมเปนผูใหญพอทําใหขาดแรงจูงใจที่จะศึกษาปญหา และ
นักเรียนที่ตองการแรงกระตุนเพ่ือใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากๆอาจจะพยายาม
ตอบคําถามได แตนักเรียนจะไมประสบความสําเร็จในการเรียนดวยวิธีนี้เทาที่ควร 
   7.5  ถาใชการสอนแบบน้ีอยูเสมออาจทําใหความสนใจของนักเรียนในการศึกษา 
คนควาลดลง   



8.  การสอนแบบอภิปราย (สุวัฒก  นิยมคา. 2517 : 157-158)    หมายถึง การ
สอนที่บทบาทสวนใหญอยูที่นักเรียน  นักเรียนเปนผูตั้งคําถามตอบคําถามโตแยงและ
สนับสนุนในหมูของนักเรียนเอง  ครูเปนแตเพียงผูสรางบรรยากาศใหเกิดการถกเถียงกัน
เทานั้น  นอกจากน้ีครูก็เปนผูคอยแทรกคอยเสริมขอสรุป หรือประเด็นที่นักเรียนพูดไวไม
กระจางชัดใหเปนที่รัดกุมยิ่งขึ้น  คอยชี้แนะแนวทางใหนักเรียนเห็นการแกปญหา และ
การดําเนินงานหลายวิธี   และพยายามอยูหลังฉากใหการอภิปรายเดินไปตามความ 
มุงหมาย 

ขอดีของการสอนแบบอภิปราย  (ภพ  เลาหไพบูลย . 2537  :  150) 
  8.1  นักเรียนมีโอกาสศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง  ตองคิดแกปญหาตางๆมี 

พัฒนาทางความรูความคิด 
   8.2  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดเปนผูนําการอภิปราย  หรือโตแยงแสดง
ความคิดเห็นในแงมุมตางๆ  มีทักษะในการสื่อสาร 
   8.3  นักเรียนใหความรวมมือกัน  ใหเกียรติซึ่งกันและกัน  กอใหเกิดความสามัคคีใน
การทํางาน 
   8.4  ทําใหนักเรียนเปนคนกลาแสดงออก  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 ขอจํากัดของการสอนแบบอภิปราย   (ภพ  เลาหไพบูลย . 2537  :  150) 
   8.1  การอภิปรายมักใชเวลามาก แมกําหนดเวลาไวบางทีก็ไมเปนไปตามนั้น ทําให
ตองมีการเลื่อนเวลาอภิปรายอยูเสมอ 
   8.2  การอภิปรายมักจะไมทั่วถึงมีจํานวนนอยที่อภิปรายแสดงความคิดเห็น   

9.  การสอนแบบกลุม (สุเทพ อุสาหะ. 2526 : 75) หมายถึง การจัด
ประสบการณการเรียนรู โดยนักเรียนมีสวนเกี่ยวของกับผูอื ่นในการเรียนรูตางๆดวย
วิธีการแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยๆ ซึ่งมีขนาดพอเหมาะที่จะใหสมาชิกทุกคนมีโอกาส
ติดตอสัมพันธกันโดยใกลชิด  นักเรียนทุกคนจะมีสวนรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน
เพราะนักเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรูดวยตนเอง   

ขอดีของการสอนแบบกลุม   (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 76) 
   9.1  เปนการฝกนักเรียนใหมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 
   9.2  เปนการฝกใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันซ่ึงจําเปนในสังคมประชาธิปไตย 
    9.3 เ ป น ก า ร สอนที ่ส อดคล อ ง ก ับ ร ะ ด ับพ ัฒน าก า รท า ง สต ิป ญญาแล ะ
ความสามารถของนักเรียนแตละคน 
 ขอจํากัดของการสอนแบบกลุม  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 76) 
   9.1  อาจเปนการเปดชองวางใหกับนักเรียนที่ไมรับผิดชอบ เอาเปรียบคนอ่ืน 



   9.2  เปนการสอนที่ใชเวลา ในบางครั้งอาจไดผลไมคุมกับเวลา และคาวัสดุสิ้นเปลือง 
ตางๆ 

10.  การสอนแบบคณะ  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 76)   หมายถึง  การสอนที่มีครู
และนักเรียนทํางานรวมกัน  มีครูอยางนอย 2 คน รับผิดชอบ  วางแผนและทําการสอนรวมกัน  
ในการดําเนินการสอนนั้นจะเลือกใชวิธีสอนแบบใดก็ไดแลวแตความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา  และ
ความสามารถของครูแตละคน 

ขอดีของการสอนแบบคณะ  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 77) 
  10.1  ชวยปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น 
  10.2  ครูสามารถสอนไดอยางเต็มที่เนื่องจากสามารถสอนในเน้ือหาที่ตนถนัด  

และเปนการยกระดับความสามารถของครูอีกทางหนึ่งดวย 
   10.3  นักเรียนไดรับความรูอยางเต็มที่ทุกบททุกตอน  โดยใชครูผูสอนที่มีความ
ชํานาญเฉพาะดาน 
   10.4  ชวยเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอนของเด็ก เพราะไดทํากิจกรรม
หลายๆดานและไดพบกับครูหลายๆคน 
   10.5  ประหยัดเวลาในการเรียนการสอน 
   10.6  สรางความสัมพันธระหวางคณะครูกับนักเรียนซึ่งจะมีผลดีตอนักเรียน และการ
บริหารของโรงเรียน 

ขอจํากัดของการสอนแบบคณะ  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 77-78) 
  10.1  อาจจัดทีมที่มีความรูครอบคลุมเนื้อหาวิชาไดยาก 
  10.2  ขาดครูหัวหนาคณะที่มีความเปนผูนําสูง 
  10.3  การสอนเปนคณะจะทําไดดีเฉพาะในสถาบันที่มีครูเพียงพอเทาน้ัน 
  10.4  กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําต่ําสูงระหวางครู 
  10.5  เปนภาวะที่จะตองจัดหา ฝกฝน และนิเทศครูชวยสอน 
11.  การสอนแบบโปรแกรม (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 79)   หมายถึง  วิธีจัดการเรียนการ 

สอนโดยใหผูเรียนสามารถเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถของผูเรียนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูปหรือบทเรียนแบบโปรแกรม  บทเรียนนี้จะแบงเน้ือหาออกเปนสวนยอยๆ เรียกวา เฟรม 
(frame) หรือ หนวย แตละเฟรมจะมีคําอธิบาย  แบบฝกหัด  คําถาม  และเฉลยสลับกันไป
เรื่อยๆ บทเรียนสําเร็จรูปจะเริ่มจากเน้ือเรื่องและคําถามงายๆกอนแลวยากขึ้นตามลําดับ  

ขอดีของการสอนแบบโปรแกรม  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 81-82) 
  11.1  นักเรียนมีโอกาสเรียนดวยตนเอง  ไมมีใครบังคับ 
  11.2  ชวยลดงานการสอนของครู 



  11.3  นักเรียนอยากเรียน อยากตอบคําถาม เพราะตอบผิดก็ไมมีใครเยาะเยย ถา 
ตอบผิดก็สามารถแกไขไดทันทวงที 

  11.4  สนองความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล  ถาเด็กชาจะมีเวลาใน 
การศึกษามากขึ้น  สวนเด็กเร็วจะใชเวลานอยลง 
   11.5  ทุนเวลาในการสอน 
   11.6  แกปญหาการขาดแคลนครู   ครูคนเดียวสามารถดูแลเด็กไดมากกวาปกติ  
อยางไรก็ตามจะตองระลึกอยูเสมอวาแมบทเรียนจะดีเพียงใด  ก็ไมสามารถทําหนาที่แทนครูได  
แตเปนเพียงเครื่องชวยครูเทาน้ัน 

  11.7  ครูสามารถมองเห็นความแตกตางระหวางบุคคลไดอยางชัดเจน   
ขอจํากัดของการสอนแบบโปรแกรม  (สุเทพ  อุสาหะ. 2526 : 82) 
  11.1  นักเรียนไมชอบอานคําแนะนําที่เขียนไวตอนตนของบทเรียน จะขามไปศึกษา

เน้ือหาเลยทําใหไมทราบวาเม่ือศึกษาเรื่องน้ีจนจบแลวสามารถทําอะไรไดบาง 
  11.2  นักเรียนที่อานหนังสือไมคลองจะมีปญหา ทําใหเรียนชาและบางคนอาจไม

เขาใจภาษาที่ผูเขียนใชเทาที่ควรทําใหเสียเวลา 
  11.3  นักเรียนมักแอบดูคําตอบที่เฉลยไวกอนที่จะลองตอบคําถามดวยตนเองทําให

ไมไดรับความรูเทาท่ีควร 
  11.4  นักเรียนบางคนไมทราบวาเน้ือหาตอนไหนสําคัญ  ควรทําความเขาใจเปน

พิเศษ เพราะในบทเรียนโปรแกรมไมไดมีการเนนหรือยํ้าเหมือนกับการสอนของครู 
  11.5  ถาในบทเรียนโปรแกรมไมมีสื่อประกอบ หรือมีแตเปนสื่อที่ไมเราความสนใจ

นักเรียนก็จะเบื่อหนาย และไมสามารถทํากิจกรรมอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไวในบทเรียน
โปรแกรมได ซึ่งตางจากการสอนของครูที่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมเปนอยางอ่ืนที่เราความสนใจ
ได 
   11.6  เนื้อหาในบทเรียนคอนขางจํากัด ถานักเรียนตองการทราบเนื้อหาท่ี
นอกเหนือจากตัวบทเรียน หรือเกิดความสนใจก็ไมสามารถซักถามไดทันที 
   11.7  ความรูที่ไดจากบทเรียนแบบโปรแกรมจะติดอยูในสมองของนักเรียนไมไดนาน
เพราะการเรียนแบบน้ีสวนใหญนักเรียนจะไดรับสัมผัสเพียงทางเดียว คือ ทางสายตาทําใหลืม
งาย 
   11.8  บางวิชาที่ตองการตอบสนองดวยความคิด จะใชบทเรียนน้ีไมได 
   11.9  เด็กเกงเม่ือทําบทเรียนเสร็จและไมมีงานอ่ืนทําจะรูสึกเบื่อหนายไมนาสนใจ    

จากการสอนขางตนแสดงวาการสอนทุกแบบมีขอดีและขอจํากัดในตัวเอง  ดังนั้นการ 



นําการสอนแตละแบบไปผสมผสานใหเกิดความเหมาะสมลงตัวกับเน้ือหาการเรียนยอมทําให
การเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น  

 
การสอนซอมเสริม 

 
 การสอนซอมเสริมเปนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนที่เรียนไมดีเทาที่ควร หรือไมอาจ
เรียนไดดีเทาที่ควร ตามระดับความสามารถอันแทจริง ซึ่งออโต  แมคมีนีมี  และสมิธ (Otto , 
McMenemy and Smith ; 1973 อางอิงใน วิภาภรณ  อ่ิมอารมย . 2544 ; 44) ไดประมวล
ประเภทตางๆของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาที่ควรจะเปนไว 6 ประเภท ดังนี้ 

1. พวกที่มีสรรถวิสัยระดับปานกลาง 
2. พวกเรียนชา 
3. ผูเรียนที่ฉลาด 
4. ผูเรียนที่ไมเต็มใจเรียน 
5. ผูเรียนที่มีประสบการณและภูมิหลังจํากัด 
6. ผูเรียนที่มีขอจํากัดเก่ียวกับพัฒนาการทางภาษา 
จากประเภทของผูเรียนขางตนจะพบวาผูที่มาเรียนซอมเสริมไมจําเปนตองเปนผูที่มีผล 

การเรียนต่ําเสมอไป  บางครั้งผลการเรียนของผูเรียนอาจสูงอยูแลว แตผูสอนพิจารณาแลว
พบวาผูเรียนสามารถถูกพัฒนาใหมีความรู ความสามารถสูงขึ้นก็สามารถจัดใหผูเรียนเรียน
ซอมเสริมได โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของผูเรียนแตละคน 
 ประเภทของการสอนซอมเสริม 
 การสอนซอมเสริม สามารถจําแนกได 4 ประเภทดังน้ี (วิภาภรณ  อ่ิมอารมณ. 2544 ; 
45-46) 

1. การสอนเพ่ือแกไข (Corrective Instruction)  มีจุดประสงคเพ่ือยกระดับผูเรียนจาก 
ระดับปานกลางใหสูงขึ้น 

2. การสอนซอม (Remedial  Instruction) เปนการสอนเพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู 
ใหมๆ และ/หรือ ชวยแกไขขอบกพรองของผูเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ 

3. การสอนโดยการปรับระดับ (Adapted  Instruction) เปนวิธีการสอนสําหรับผูเรียน 
ที่มี IQ ต่ํากวา 90 หรือในชวง 70-90 

4. การสอนเรง (Accelerated  Instruction) การสอนแบบน้ีมักใชกับผูเรียนที่ฉลาดมี 



สติปญญาสูงแตใชสติปญญาไมเต็มที่ เน่ืองจากตองการหลีกเลี่ยงงานและความรวมมือในกลุม
สังคม 

องคประกอบในการสอนซอมเสริมที่สําคัญอยูที่ แรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งมีวิธีกอให 
เกิดแรงจูงใจ ดังนี้ (วิภาภรณ   อ่ิมอารมย. 2544 ; 51)  

1. ใหโอกาสไดประสบความสําเร็จ โดยผูสอนตองระวังเรื่องงานที่มอบหมายให 
รับผิดชอบ ตองไมยากหรืองาย มากเกินไป เพ่ือใหคําชมเชยมีคุณคา 

2. มองปญหาใหกวางขวางและลึกซ้ึง เชนผูเรียนที่ไมอยากเรียน เม่ือมาจัดเขากลุม 
เล็กมักกระฉับกระเฉงขึ้น มีทีทาอยากเรียนมากขึ้น และพฤติกรรมมักลดลงเม่ือถูกเพงความ
สนใจโดยตรง 

3. แสวงหาการสนับสนุนจากครอบครัว ผูปกครองไมควรเรงรัดผูเรียนที่เรียนออนให 
มากนัก หรือผูปกครองบางคนชวยผูเรียนมากเกินไป เชนทําการบานให ในลักษณะเชนนี้
ผูสอนควรติดตอกับครอบครัวผูเรียน และหาทางชวยเหลือ เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองดวย
ตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
การสอนดวยความรักและเอาใจใส  จะทําให ผู เ รียน  เ รียนรูอยางเต็ม
ความสามารถ 

แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 
1.  จงบอกขอแตกตางระหวางการสอนวิชาเคมีที่เนนการถายทอดความรู และการสอนวิชาเคมี
ที่เนนการอํานวยความสะดวกในชั้นเรียน 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
2.  การสอนปฏิบัติการวิชาเคมีสามารถเลอืกการสอนแบบใดมาสอนไดบาง จงอธิบายมา 1 วิธ ี
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
3.  กรณีที่สอนซอมเสริมวิชาเคมีสามารถเลือกใชการสอนที่เนนการอํานวยความสะดวกในชั้น
เรียนมาใชสอนไดหรือไม อยางไร 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 



............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................. 
4.  กรณีที่ผูเรียนเปนผูเรียนที่ฉลาด จะมีวธิีจัดการสอนอยางไรใหผูเรียนไดเรียนรูใหเต็ม
ความสามารถ 
............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………



 


