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การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดร.สิทธิกร สุมาลี*
การจั ดการเรี ยนการสอนที่เน นผู เรี ยนเป นสํ าคั ญ.ได พัฒนาจากการที่มี การศึกษาพบทฤษฎี
การเรียนรูของคนวาเรียนรูไดอยางไร มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานเสนอความคิดวาการเรียนรู
ของคนไมไดเกิดจากการที่คนอื่นสรางใหแตเปนการที่คนๆ นั้นเปนคนสรางมันขึ้นมาเองจากกระบวนการ
ภายใน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึง ความตองการและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูใหมากที่สุด เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง กลาวคือใหสามารถเรียนรูจ ากประสบการณในสภาพความเปนจริง สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
สื บค นหาความรู ได ด วยตนเอง เป นการพึ่ งพาตนเองเพื่ อ ให เกิ ดทั กษะที่ จะนํ าสิ่ งที่ เรี ยนรู ไปใช ใน
ชีวิตประจําวันและสามารถเขาใจวิธีการเรียนรูของตนได จากหลักการของการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญดังกลาว สามารถนํามาสรุปได ดังนี้
ความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การเรียนการสอนที่เน นผูเรียนเปนสําคั ญเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ให ผูเรี ยนใช
กระบวนการสรางความรูด วยตนเอง เปนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมอยางกระฉับกระเฉงเกิดการเรียนรูอ ยางมีความหมาย เปนวิธีการที่ใหอํานาจแกผูเรียน ซึ่ง
จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (พิมพันธ เดชะคุปต. 2542.:.35) และการจัดการเรียนการสอนทีม่ ุงเนนให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุดทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ โดยการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลแวดลอม การฝกทักษะกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํา
งานที่ สํ าคั ญ.การสรุ ปความรู ด วยตนเองและการได นํ า ความรู ไปประยุ กต ใช ในสถานการณ ต างๆ
(วั ฒนาพร..ระงั บทุ กข ..2542.:.11) ส วนสํ านักงานคณะกรรมการการศึ กษาแห งชาติ .(2543.:.79) ให
ความหมายวา การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด โดยใหผเู รียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดคิดเอง ปฏิบัติ
เอง และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย จนสามารถสรางความรูดวยตนเองและนํา
ความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต สอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544 : 21) ที่กลาววาการจัด
การเรียนการสอนที่เน นผูเรี ยนเป นสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ มุงผูเรียนไดเรียนรูและ
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ ความรูความสามารถทีผ่ ูเรียนแตละวัย แตละคนพึงมี โดยครูมีหนาที่สรางเด็ก
..
---------------------------------------------------------*

อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ให มี ฐานความรู ที่ สามารถสอดรั บการเรี ยนรู ในขั้ นสู งต อไปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพและสํ าลี รั กสุ ทธี
(2544.:.2).ที่กลาวว าการจั ดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คื อ การจัด การเรียนการสอนให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติมาตรา 22-24 โดยถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดให
ผูเรียนมีสวนรวม คือ รวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรคกิจกรรมทางการศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง ครูเปลี่ยน
บทบาทจากการเปน ผูชี้บอกใหความรูอยางเดียว เปนการอํานวยความสะดวกสบาย คอยชวยเหลือใน
คราวจําเปนเทานั้นปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรียนจะเปลี่ยนไปกลาวคือ ครูจะเปนกัลยาณมิตร เปนเพือ่ น
ทางวิชาการแกเด็กเปนที่ปรึกษาเมื่อผูเรียนมีปญหา
สําหรับจอหน ดิวอี้ (ทิศนา แขมณี. 2545 : 4 ; อางอิงจาก John Dewey. 1963) ซึ่งเปนตนคิด ใน
เรื่องของการเรียนรูดวยการกระทํา “Learning by Doing” ไดใหความหมายวาหมายถึง การเรียนการสอนที่
ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ เปนการเรียนที่ผูเรียนเปลี่ยนจาก ผูรับ มาเปน ผูเรียน และเปลี่ยนบทบาทจาก
ครู ผู ส อนหรื อผู ถ ายทอด.เป นผู จั ดประสบการณ การเรี ยนรู ให กั บผู เรี ยน.ด าน.แบรนส .และกิ น นิ ส
(สุบิน ณ อัมพร. 2545 : 19 ; อางอิงจาก Brandes and Ginnis. 1988 : 163).กลาววา.การเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ คือ ระบบการจัดการเรียนรูซึ่งมีผูเรียนเปนหัวใจสําคัญ ดวยความเชื่อที่วามนุษย ทุกคน
มีสิทธิที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได..ผูเรียนจะไดรับการสงเสริมใหเขารวมและรับผิดชอบ การเรียนรู
ของตน
จะเห็นวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
มุง สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนคิดคน สรางและสรุปความรูดวยตนเอง โดยครูเปน
ผูอํานวยการจัดการเรียนรู ตลอดจนไดขอมูลยอนกลับ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถแกไขปรับปรุงตนเองจน
เกิดการพัฒนาการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมิใชเรื่องใหมไดมีการใช
แนวคิดนี้สืบตอกันมาอยางกวางขวางในสังคมไทย โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมตองสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ผสมผสานเนื้อหาสาระความรูดานตางๆ อยาง
ไดสัดสวนสมดุลกัน ฝกใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาได ฝกใหมีนิสัยรักการอาน ใฝรูใฝเรียน
ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามเพื่อใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ไดมีนักวิชาการและนักการ
ศึกษาหลายท านได นําเสนอแนวคิดเกี่ ยวกั บการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป นสํ าคั ญไวหลาย
ประการ ซึ่งรายละเอียดสวนใหญมีความสอดคลองกัน แตอาจแตกตางกันบางในบางประเด็นเชนวัฒนาพร..
ระงับทุกข.(2541.:.1-7).ไดสรุปแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี้
1. บทบาทการศึกษาในกระแสโลกาภิวัตนการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคนอันเป น
ทรัพยากรที่ทรงคุณคาของสังคม ใหมคี ุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
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ไดอยางเปนสุขทันตอการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นตามยุคสมัย การศึกษาจึงตองเป นพลวัต นั่นคือ ตอง
ปรับเปลี่ยนใหทันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลกอยูตลอดเวลา
2. เปาหมายของการจั ดการศึกษาในสั งคมยุคใหม การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนา อันจะนํ า
สังคมไปสูความสําเร็จในอนาคต การพัฒนาสังคมใหมีคุณลักษณะที่ตองการนั้นจะตองกําหนดเปาหมาย
กอนว าจะใหสังคมยุคใหมมีคุณลักษณะอย างไรบาง ใหเปนสังคมแห งการเรียนรู คนทุกคน องค กรทุ ก
องคกร จะตองเรียนรูตลอดเวลาใหทันกับโลกแหงยุคขอมูลขาวสารโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตางๆ
ตลอดจนสถาบันทางศาสนา ชุมชน ครอบครัว และสื่อสารมวลชน จะเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบการศึกษา
แตโดยรวมตลอดชีวิตของคน และโดยสวนรวมของชาติ ระบบการศึกษาจะตองเปนไปเพื่อสงเสริมใหคน
รูจักแสวงหาความรูด วยตนเอง และทุ กองคกรมีความตื่ นตัวที่จะเรียนรูเสมอ เป นสังคมที่ กาวหนาและ
รวมมือกับสังคมโลก.โลกป จจุ บันเปดกว างเป นยุคโลกไร พรมแดน.ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลา.จะตองพัฒนาตนใหรูเทาทันและปรับตัวใหทันยุคทันโลกและใหสอดคลองกับความเปนไทย และ
เปนสังคมของคนดี สังคมแหงการเรียนรู ที่มุงฝกใหคนคิดเปนแลวยังตองมุงใหคนเปนคนดี เปนประโยชน
ตอตนเองและสังคม มีความรู มีศักยภาพเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและมีคุณธรรมครบถวนตามหลักศาสนา
ที่นับถือ
3. คุณลักษณะของประชากรไทยในยุคโลกาภิวัตน เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณลักษณะใฝรู ใฝ
เรียนและรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห.สังเคราะห ประเมินคา และคิด
ริเริ่มสรางสรรค.สามารถที่จะรับถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไดอยาง สรางสรรคและเหมาะสมสามารถ
แกปญหาและเผชิญหนากับสถานการณใหมๆ.รูจักการทํางานเปนหมูคณะ ตระหนักในการมีสวนรวม ที่จะ
รักษาวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมการปกครองระบบประชาธิปไตยและคุณธรรมตามหลักศาสนา
4. การจั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาผู เรี ยนเป นสํ าคัญ เป นการเรี ยนรู ให เกิ ดคุ ณลั กษณะตางๆ ที่
ตองการในยุคโลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนดวยตนเอง และเรียนใน
เรื่องที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเองและไดพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที่
สิริรัตน เทียมเสริวงศ (2543.: 31-33) ไดสรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี้
แนวความคิดของกลุมพฤติกรรม (Behaviorism or S.R. Associationism)
นักจิตวิทยาในกลุมนี้ เชื่อวาสิ่งแวดลอมหรือประสบการณจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม และการ
เรียนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา และการตอบสนองการแสดงพฤติกรรมจะมีความถี่มากขึ้น
หากไดรับการเสริมแรง
นักทฤษฎีคนสําคัญซึ่งผลงานของเขามีบทบาทตอการจัดการศึกษาที่จะกลาวถึงในที่นี้คือ เบอร
ฟส เฟรดเดอริค สกินเนอร (Burphus Frederic Skinner) ซึ่งเปนศาสตราจารยทางจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย
ฮาร วาร ด เป นผู ช วยสร างเครื่ อ งช วยสอน เป นผู ใช คํ าว า Operant Conditioning โดย สกิ นเนอร
(Skinner).เห็นวาการจั ดการศึกษาในปจจุบันไมคอยมีประสิทธิภาพ ครูมักสนใจแตผลการเรียนโดยไม
คํานึงถึงวิธีการที่ผลการเรียนประสบผล บทเรียนสําเร็จรูป จึงนาเปนบทเรียนที่ดีในการสอน เพราะสามารถ
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ทํางานไดทันทวงทีทั้งนักเรียนสามารถทํางานไดตามลําพัง รูสึกเปนอิสระ รูจักการพึ่งตนเองและมีความ
เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
แนวความคิดของกลุมพุทธินิยม (Cognitivism)
นักจิตวิทยากลุมนี้สนใจเกี่ยวกับความคิดและการรับรูของคน พวกเขาเห็นวาคนทุกคนมีธรรมชาติ
ภายในที่ใฝใจใครรูใครเรียน เพื่อกอใหเกิดสภาพที่สมดุล ดังนั้น การที่เด็กมีโอกาสเรียนตามความตองการ
และความสนใจของตนจะเป นสิ่ งที่ มี ความหมายสํ าหรั บเด็ กมากกว าที่ ครู หรื อผู อื่ นเป นผู บอกให
นักจิตวิทยาคนสําคัญในกลุมนี้ คือ เจอโรมี เอส บรูเนอร (Jerome S. Bruner) ซึ่งใหความสนใจมากเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนแบบ Discovery.โดยนําลักษณะธรรมชาติของคนมาใชในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะ
เนนการใชโครงสราง (Structure).เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถหากฎเกณฑหรือ คําตอบที่ตองการไดในการ
จัดการเรียนการสอน ครูควรหยิบยกปญหาใหนักเรียนคนควาหาคําตอบ ซึ่งอาจจะเนน การคนควาตาม
ลําพังหรืออภิปรายกลุม การใชคําถามกระตุนนักเรียนแกปญหานั้น เด็กไมเพียงแตไดรับการฝกฝนใหมี
ทักษะในการแกปญหาเทานั้น แตจะเปนการชวยให เขาเกิดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนในการ
เรียนรูทําใหเขากลายเปนนักแกปญหาตอไปในอนาคต
แนวความคิดของกลุมมนุษยนิยม (Humanism)
นักจิตวิทยากลุมนี้จะคํานึงถึงความเปนคนของคน และมองธรรมชาติของมนุษยวามนุษยเกิดมา
พรอมกับความคิดที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด (Good-Aactive) มีอิสระสามารถที่จะนําตนเองและพึ่งตนเองได มี
ความสรางสรรคที่ จะทําประโยชนใหสังคม ในการจั ดการเรี ยนการสอนกลุมนี้ เสนอแนะวา ควรใหเด็กมี
สมรรถภาพทั้ง 3 ดานไป พรอมๆ กันคือ ดานความรู (Cognitive) ดานอารมณความรูสึก (Affective) และ
ดานทักษะ (Psychomotor) ครูควรฝกใหผูเรียนรูจักคิด รูจักใชเหตุผลมีความชื่นชมหรือเจตคติที่ดีตอสิ่งที่
เรียนและใหผูเรียนไดลงมือ กระทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง
กาญจนา ไชยพันธุ (2544 : 6-7) ไดกลาวถึงแนวคิดจิตวิทยาของโรเจอรส (Rogers) กับการเรียน
การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี้
1. มนุษยโดยพื้นฐานมีเหตุผล มีความพรอมที่จะปรับตัวใหอยูรวมกับผูอื่นได มีแนวโนมจะพัฒนา
ตนเอง สามารถมองสิ่งตางๆ จากความจริง อารมณตางๆ ความรูสึกเกิดจากความคับของใจเพราะมนุษย
ไมไดรับการตอบสนอง
2. มนุษยมีพื้นฐานที่มีการกระทําที่ มีความคิดสรางสรรค มี คุณค า มี การคิด ตั ดสินใจ ได ดวย
ตนเอง นําตนเองได นอกจากนี้เปนมนุษยเปนบุคคลที่นาเชื่อถือและไววางใจได
3. มนุษยตองการพัฒนาตนเองอยางเต็มที่เพื่อนําไปสูการเปนผูมีความสมบูรณ โดยจะดูไดโดย
การที่มีการปรับตัว พึ่งตัวเอง มีความเปนตัวของตัวเอง รวมถึงแรงจูงใจใครรใู ครเรียนโดยมนุษยจะผลักดัน
ใหทํากิจกรรมที่พึงพอใจ
4. มนุษยมีโลกสวนตัว มีประสบการณเปนสวนตัว โดยอาศัยความคิด ความรูสึกและประสบการณ
สวนตัว มีประสบการณตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมถึงปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิง่ แวดลอมจะบันทึกไวในสวน
จิตใจ 2 สวน คือ สวนที่สามารถสํานึกรูได (Consciousness) และอีกสวนที่ไมสามารถสํานึกหรือไรสํานึก.
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(Unconsciousness) สวนทีส่ ามารถสํานึกรูได และไรสํานึกรวมเรียกวาสนามประสบการณ ในสวนที่เปน
ความคิดในจิตสํานึกทําใหมนุษยเกิดการปรับตัวได ดังนั้นคนที่ปรับตัวไม ไดทํ าใหเกิดพฤติกรรมไม ดี
เกิดขึ้นหรือเกิดการปกปองตนเอง
5. มนุษยมีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงตนเอง สามารถจัดการและควบคุมตนเองถามนุษยอยูใน
สถานการณที่เหมาะสม
ชนาธิป พรกุล.(2544 : 3-4).ไดสรุปแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไววา
การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญเปนการจัดตามแนวทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive Theories)
ที่เชื่อวาการเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมอง เกิดจากกระบวนการกระทําขอมูลมีการบันทึกขอมูลและดึง
ขอมูลออกมาใช วิธีเรียนรูมีผลตอการจํา การลืมและการถายโอน (Transfer) ความรู แรงจูงใจระหวางการ
เรียนรู มีความสําคัญตอการชี้นํ า ความสนใจในอิทธิพลตอกระบวนการจัดขอมู ล และสงผลโดยตรงต อ
รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน
ปจจุบันแนวคิดสรางสรรคความรู (Constructivism).ไดรับการยอมรับ อยางแพรหลายวามีความ
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญแนวคิดนี้มีความเชื่อวาความรูเปนสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้นเองดวยตนเอง สามารถเปลี่ ยนแปลงและพั ฒนาใหงอกงามขึ้นไดเรื่อยๆ โดยอาศั ยการพั ฒนา
โครงสรางความรูภายในบุคคลและการรับรูตางๆ รอบตัว โครงสรางของความรูมีองคประกอบที่สําคัญ 3
ประการ คือ
1. ความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู
2. ความรูใหม ที่ผูเรียนไดรับเปนขอมูล ความรูความรูสึกและประสบการณ
3. กระบวนการทางสติปญญา ซึ่งเปนกระบวนการทางสมองที่ผูเรียนใชทําความเขาใจกับความรู
ใหม และเชื่อมโยงปรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกัน
สําหรับณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง (2545 : 12-13) ไดนําหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของนักวิชาการ และนักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศหลายทานนํามาสังเคราะหสรุป ได
ดังนี้
1. การศึกษาความสนใจและความตองการของผูเรี ยนเพื่อสามารถออกแบบการเรียนรูไดอยาง
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
2. เปนการอํานวยความสะดวกในการเรียนเพื่อคอยชวยเหลือแนะนํา ออกแบบกิจกรรมและแกไข
ขอผิดพลาด ตลอดจนจั ดสภาพแวดล อมที่เอื้อใหผู เรี ยนสามารถเกิ ดการเรียนรู ได อย างสอดคลองกั บ
ศักยภาพของตนเอง
3. การสงเสริมใหผูเรียนพึง่ พาตนเองในการเรียนรู เพื่อสามารถนําความรูและทักษะที่เกิดขึ้นจาก
วิธีการเรียนรูไปใชแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งฝกความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง
4. การสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมเพื่อใหการเรียนรูเกิดจากบทบาทของผูเรียนเอง ในการกําหนด
สาระที่จะเรียนรู มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ
5. การสงเสริมใหผูเรียนคนพบขอความรูดวยตนเองเพื่อไดขอความรูที่เกิดจากการแสวงหาหรือ
ปฏิบัติจนเขาใจ จดจําได รูจริง และสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
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6. การสงเสริมใหผูเรียนไดรวมมือและมีปฏิสัมพันธในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีโอกาสพูดคุ ย
ปฏิบัติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับครู ในแงมุมตางๆ ทําใหมีความรู
และประสบการณกวางขึ้นและสอดคลองกับลักษณะทางสังคมของมนุษย
7. การสงเสริมให ผู เรียนได ประเมินการเรี ยนรู ของตนเอง เพื่อเขาใจตนเองเกี่ยวกับข อดี และ
ขอจํากัดและพัฒนาการของตนเอง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขดวยตนเอง
8. การสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูที่คนพบไปใชเพื่อใหนักเรียนไดตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ขอความรูที่ไดมาดวยตนเอง กับการนําไปใชในชีวิตประจําวันทําใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนแรงเสริมให
อยากเรียนรูตอไป
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การจัดการศึกษาในปจจุบันตองใหสอดคลองกับยุคขอมูลขาวสาร
ไรพรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน ใหความสําคัญกับผูเรียน จัดตามความตองการและความสนใจของผูเรียน
สอดคลองกั บความแตกตางระหว างบุคคลของผู เรี ยน ผู เรี ยนมีโอกาสพู ดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ระหวางผูเรี ยนกับผูเรียน และผูเรียนกับครู ทําใหมีความรูและประสบการณกวางขึ้ นและสอดคลองกั บ
ลักษณะทางสังคมของมนุษย คือสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองได และรูจักการทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข นําไปใชในชีวิตประจําวันทําใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนแรงเสริมใหอยากเรียนรูตอไป
ครูผูสอนทําหนาที่การอํานวยความสะดวกในการเรียนเพื่อคอยชวยเหลือแนะนํา ออกแบบกิจกรรมและ
แกไขขอผิดพลาด ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับ
ศักยภาพของตนเอง
หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ..เปนการจัดการศึกษาที่ตองยึดหลักวา ผูเ รียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได เปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมเรียนรูดวยตนเอง
เปนผูปฏิบัติหรือเปนผูกระทําและมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เพื่อใหผูเรียนสามารถ
นําความรู ไปใชในชีวิตจริงได สมาน อัศวภูมิ และคนอื่นๆ (2539.:.12-13) ได เสนอหลั กการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไววา
1. การเรียนรูทั้งมวลมีความหมายกับผูเรียน สิ่งที่จะมีความหมายกับผูเรียน โดยทั่วไปแลวสิ่งนั้น
จะตองมีความสําคัญ และมีความเกี่ยวของกับตัวเขา หรือการดํารงชีวิตของเขาทางใดทางหนึ่ง และทําให
เขาแตกตางไปจากที่เขาไมมีสิ่งนั้น ดังนั้นการเรียนดวยการกระทํา จึงเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา
2. การเรียนรูเ ปนทรัพยสินทางปญญาเฉพาะบุคคล การที่ผูเรียนจะไดครอบครองทรัพยสินทาง
ปญญา เขาตองฝกฝนดวยตนเอง ดังนั้นการเรียนดวยการกระทําจึงเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา
3. การเรียนรูที่ดีต องสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง การจัดการศึกษาโดยทั่วไป เป น
กิจกรรมการเรียนรูสิ่งที่ปรากฏอยูในปจจุบัน และเตรียมตัวเพื่ออนาคตซึ่งเปนสถานการณที่ยังไมเกิดขึ้น
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ดังนัน้ สิ่งที่ผูเรียนควรเรียนรูนาจะเปนสิ่งที่สามารถใชไดตางๆ อยางกวางขวาง และสามารถประยุกตใชใน
สถานการณใหมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดจึงเปนการเตรียมผูเรียนเพื่อการดํารงชีวิต
4. การเรียนรูควรตอบสนองแตกตางระหวางบุคคล ดังนัน้ ประสบการณเดิม จุดออน จุดแข็ง ของ
ผูเรียนแตละคน จึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการเรียนของผูเรียนแตก็ไมไดหมายความวาโรงเรียนตองจัด
หลักสูตรใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล แตโรงเรียนควรใชประสบการณเดิมของผูเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ผูเรียนใหเขาไดพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของเขา เพื่อใหเขามีแบบฉบับและลีลาเฉพาะเปนของตนเอง
ตอไป
5..ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนมุมมองต อ
ผูเรียนจากการเปนผูรับและครูเปนผูใหความรู เปนผูมีสวนรวมในการเรียนรูเพื่อใหเกิดการรูแจงเห็นจริง
ความเปนตัวของตัวเองในฐานะบุคคล ความเปนตัวของตัวเอง และความมีเสรีภาพในการเรียนรู ตาม
ขอตกลงของสังคม ซึ่งหมายความวาไมทําอะไรตามใจทุกอยาง แตตองเปนไปตามกติกาเหมือนกับการอยู
รวมกันในสั งคม การเรียนการสอนตามแนวความคิดนี้ ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะผูใหคําปรึกษา
แนะนําตลอดจนสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางมีเปาหมาย
6..การจัดการเรียนการสอนควรเปนบูรณาการ และการพัฒนาการในตัวผูเรียนอยางสมบูรณ เพื่อ
ชวยใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธเกี่ยวของขององคความรูตางๆ และความหมายของสิ่งที่เรียนรู โดยการ
จัดสภาพแวดลอมและการบริการเรียนรูควรเปนไปเพื่อการจูงใจ การสรางวินัยในตนเอง และการพัฒนา
ทัศนคติของผูเรียนรูเพื่อนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
7..ผลสําเร็จในการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คือ สถานศึกษาที่สามารถจัดกิจกรรมทาง การศึกษาที่
สงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการบูรณาการความรู และทักษะใหมๆ ใหเปนสวนหนึ่งของตัวเขา
โดยใหเขาเกง และเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบ
อาชีพที่สุจริต ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตลอดจนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไพโรจน กลิ่นกุหลาบ.(2542.:.128-129).ไดกลาวถึง.หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ดังนี้
1..ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง บทบาทครูเปนผูสนับสนุนและเปนแหลง
ความรูของผูเรียน โดยผูเรียนจะรับผิดชอบในการเลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนรับผิดชอบการเรียน
ตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
2..เนื้อหาวิชามีความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนรู ปจจัยที่สําคัญจะตองนํามาพิจารณา
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูจะประกอบดวยเนื้อหาวิชา ประสบการณเดิมของผูเรียนและความตองการของ
ผูเรียน การเรียนที่สําคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่จะสอนและวิธีที่จะสอน
3..การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนผูเรียนจะมีสวน
รวมในการวางแผนและร วมกิ จกรรมทั้งมี ส วนร วมในการประเมิ นผลงานของตนเอง ซึ่งผู เรี ยนจะรูสึ ก
พึงพอใจหากไดประเมินความสําเร็จของตนเองและไดรับการยอมรับจากเพื่อนและครูในสิ่งที่เปนพฤติกรรม
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ดานดี เชน การมีสวนรวมกับเพื่อน การทํางานประสบผลสําเร็จ การมีความรับผิดชอบตองาน การรูจัก
แบงปนและความพยายามเชิงสรางสรรค
4. สัมพันธภาพที่ดรี ะหวางผูเรียน โดยสมาชิกในกลุมจะมีสัมพันธภาพที่เทาเทียมกันแมวาจะมี
สมาชิกบางคนมีบทบาทมากกวาคนอื่นๆ ในการใหความชวยเหลือเนื่องจากมีประสบการณและความรูที่
มากกวาคนอื่นก็ตาม
5. ครูเปนผูสนับสนุนและเปนแหลงความรูของผูเรียน ครูจะตองมีความสามารถที่จะคนพบความ
ตองการที่แทจริงของผูเรียน เปนแหลงความรูของผูเรียน สามารถจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ครูจะตองมีความเต็มใจที่จะใหความชวยเหลือโดยไมมีเงื่อนไข ทั้งในดานความ
เชี่ยวชาญ ความรู เจตคติและการฝกฝน โดยผูเรียนมีอิสระที่จะรับหรือไมรับการใหนั้นก็ได
6. ผูเรียนมีโอกาสมองเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางจากเดิม โดยผูเรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวเอง กลายเปนผูมีความมั่นใจตนเอง ควบคุมตนเองไดและปฏิบัติตนเปนผูใหญมากขึ้น เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมรวมทั้งเปดเผยตนเองตอเหตุการณตางๆมากขึ้น
7. การศึ กษาคื อการพั ฒนาประสบการณ การเรี ยนรู ของผู เรี ย นหลายๆ ด า นพร อ มกั นไป
คุณลักษณะดานความรู ความคิด และอารมณความรูสึกจะไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน
วัฒนาพร..ระงับทุ กข .(2542.:.6-7).ได เสนอหลักการการจั ดการเรี ยนการสอนที่ เนนผูเรี ยนเป น
สําคัญ ไวดังนี้
1. ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง.ผูเรียนเปนเจาของการเรียนรู. บทบาทครูเปน
ผูสนับสนุน.และเปนแหลงความรูของผูเรียน.ผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือกที่จะเรียนวางแผนการเรียน
แลวเริ่มตนดวยการศึกษาคนควา ตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
2. เนื้อหาวิชามีความสําคัญ และมีความหมายตอการเรียนรู นั่นคือ ผูเรียนไดมีโอกาสเลือกสิ่งที่จะ
เรียน ประสบการณเดิมของผูเรียน และความตองการของผูเรียน จะตองนํามาพิจารณาประกอบดวย การ
เรียนรูที่สําคัญและมีความหมาย จึงขึ้นอยูกับ “สิ่งที่จะสอน” และ “วิธีที่จะสอน”
3. การเรียนรูจะประสบความสําเร็จ หากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนการไดคิด
ไดรวมวางแผน ไดคนพบประเด็นปญหาที่ทาทาย ผูเรียนจะรูสึกพึงพอใจ หากไดประเมินความสําเร็จของ
ตนเอง และการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน และครู
4. สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรี ยน การสนทนากันเปนการปฏิ สัมพันธที่ไมเพียงพอ ตองเป น
ปฏิสัมพันธในเชิงชวยเหลือภายในกลุมดวย
5. ครู คือผูอํานวยความสะดวก และเปนแหลงความรู ครูตองมีความสามารถในการคนพบความ
ตองการที่แทจริงของผูเรียน สามารถคิดไดหลายแบบ เปนแหลงความรูที่มีคุณคาของผูเรียน และสามารถ
คนหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะใหกับผูเรียน สิ่งที่ชวยใหการสื่อสารระหวางบุคคล ใหการเรียนรู ประสบ
ความสําเร็จคือ ปฏิภาณ ไหวพริบ ทักษะ อารมณขัน ความเต็มใจของครูที่จะใหการชวยเหลือโดยไมมี
เงื่อนไข
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6. ผูเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางจากเดิม ผูเรียนกลายเปนผูมีความมั่นใจในตนเอง
และควบคุมตนเองไดมากขึ้น กลายเปนบุคคลที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่สอดคลองกับ
สิ่งแวดลอม เปดเผยตนเองตอเหตุการณตางๆ
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2542.:.3-4) ไดเสนอหลักในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญไว ดังตอไปนี้
1. ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ครูมีบทบาทเปนผูสนับสนุนการเรียนรู และ
ใหบริการดานความรูแกผูเรียน ผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือเขาไปมี
สวนร วมในการเลื อก และจะเริ่มตนการเรี ยนรูด วยตนเอง ด วยการศึกษาค นควา รับผิ ดชอบการเรี ยน
ตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง
2. เนื้อหาวิชามีความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนรูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
ปจจัยสําคัญที่ จะตองนํ ามาพิจารณาประกอบด วยเนื้อหาวิ ชาประสบการณ เดิ ม และความต องการของ
ผูเรียน การเรียนที่สําคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่สอน(เนื้อหา) และวิธีที่ใชสอน (เทคนิคการสอน)
3. การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะไดรับความ
สนุกสนานจากการเรียน หากได เขาไปมีสวนร วมในการเรียนรูไดทํางานรวมกั บเพื่ อนๆ ได คนพบข อ
คําถามและคําตอบใหมๆ สิ่งใหมๆ ประเด็นที่ทาทายและความสามารถในเรื่องใหมๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ
บรรลุผลสําเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มดวยตนเอง
4. สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน การมีปฏิสัมพันธที่ดีในกลุมจะชวยสงเสริมความเจริญ งอกงาม
การพัฒนาความเปนผูใหญ การปรับปรุงการทํางาน และการจัดการกับชีวิตของแตละบุคคล สัมพันธภาพที่
เทาเทียมกันระหวางสมาชิกในกลุม จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูซึ่งกันและของผูเรียน
5. ผูเรียนไดเห็นความสามารถของตนในหลายๆ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มุงใหผูเรียนมองเห็นความสามารถของตนในแงมุมที่แตกตางออกไปผูเรียนจะมีความมั่นใจในตนเอง
และควบคุมตนเองไดมากขึ้น สามารถเปนในสิ่งทีอ่ ยากเปนมีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตน
ใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมกับเหตุการณตางๆ มากขึ้น
6. ผูเรียนไดพัฒนาประสบการณการเรียนรูหลายๆ ดานพรอมกันไป การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาผูเรียนหลายๆ ดาน คุณลักษณะดานความรู ความคิด ดานการปฏิบัติ
และดานอารมณความรูสึกจะไดรับการพัฒนาไปพรอมๆ กัน
7..ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและเปนผูใหบริการความรู ในการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเ รียนเปน
สําคัญ ครูจะตองมีความสามารถที่จะคนพบความตองการที่แทจริงของผูเรียนเปนแหลงความรูที่ทรงคุณคา
ของผูเรียนและสามารถคนควาจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับผูเรียน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ครูจะตอง
เต็มใจที่จะชวยเหลือผูเรียน เปนกัลยามิตรของผูเรียน
กรมวิชาการ (2545.:.4).ไดกลาวถึงหลักการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
ไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 มีลักษณะสําคัญดังนี้คือ
1. เนนการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต และการใชเวลาอยางสรางสรรค
2. มีความสมดุลทั้งเนื้อหา และเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน
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3. มีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
4. ใหทุกสวนในสังคม มีสวนรวมในการศึกษา
5. เปดโอกาสใหการถายโอนการเรียนรูและประสบการณจากการศึกษาทุกระบบ
6. มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา
7. มุงใหสอดคลองกับความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. มุงสรางเอกภาพของชาติใหสอดคลอง ผสมผสานระหวางความเปนไทยและความเปนสากล
9. ผูมีสวนในการจัดการศึกษา ไดแก ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการโรงเรียน
จากหลักการดังกลาว สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมุงเนนพัฒนา
ผูเรียนในลักษณะองครวม มีความสมดุลทั้งดานรางกาย จิตใจ ปญญา และสังคม ใหผูเรียนสรางความรู
ผานกระบวนการคิดดวยตนเอง และเนนการฝกปฏิบัติ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทุกกลุม
สาระการเรียนรู เนนพัฒนาสมรรถภาพทางสมองควบคูกับวิธีการคิด พัฒนาผูเรียนใหมีความฉลาดทาง
อารมณเพื่อใหเขาใจตนเองและผูอื่น ประเมินตนเอง และเห็นคุณคาในตนเอง
บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การเรียนการสอนเปนกิจกรรมสําคัญที่สุดในกระบวนการใชหลักสูตร เพราะเปนกิจกรรมที่ใกลชิด
กับนักเรียน และนักเรียนไดปฏิบัติมากที่สุด การเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ครูและนักเรียนทํารวมกัน ถา
จะแยกเปน 2 สวน ไดแก การเรียน คือ กิจกรรมที่นักเรียนทํา และการสอนก็คือกิจกรรมที่ครู ทําแตในทาง
ปฏิบัติแลว ทั้งสองอยางนี้ทําไปพรอมๆ กัน จึงเรียกรวมกันวาการเรียนการสอน วัฒนาพร ระงับทุกข
(2542.:.12-14).ไดเสนอขั้นตอนในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีหลักการและขั้นตอนดังนี้
1. ขัน้ เตรียมการ ประกอบดวย
1.1.การศึกษาและวิเคราะหเรื่องที่จะสอน เพื่อเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของ
ผูเปนแหลงความรู (Resource Person) ซึ่งจะตองใหคําอธิบาย คําแนะนํา คําปรึกษาและใหขอมูลความรูที่
เพียงพอและชัดเจนแกผูเรียน ครูจะตองมีภาระหนักการเตรียมตนเองดวยการศึกษา คนควาอานและการ
ทดสอบลองปฏิบัติมากๆ ในประเด็นและเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งเตรียมขอมูลและประสบการณอื่นๆ
ที่เกี่ยวของที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน
1.2 การเตรียมแหลงขอมูล เมื่อบทบาทครูไมใชผูบอกเลามวลความรูอีกตอไป ครูจึงตอง
เตรียมแหลงขอมูลความรูแกนักเรียน ทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรูและวัสดุอุปกรณตางๆที่ใช
ประกอบกิจกรรมในหองเรียน หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเองที่มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถเลือกศึกษา
คนควาตามความตองการ หรือแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยวิทยุบริการ ศูนยสื่อ หองสมุด หองโสตทัศน
ศึกษา หองสมุดวิชา หองปฏิบัติการวิชาตางๆ และหองพิพิธภัณฑในโรงเรียน..ทั้งนี้รวมไปถึงแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียนดวย ซึ่งครูสามารถสํารวจบัญชีรายชื่อหนังสืออุปกรณสื่อตางๆ ไวสําหรับผูเรียนไดศกึ ษา
คนควาตามที่กําหนดในกิจกรรม การเรียนหรือศึกษาคนควาเพิ่มเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน
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1.3 การจัดทําแผนการสอน บทบาทของครูกอนการเรียนการสอนทุกครั้งคือ การวางแผน
การจัดกิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด..ครูจะตองวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหได
สาระสําคัญและเนื้อหาขอความรู อันจะนําไปสูการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
บทบาทในส วนนี้ ครู จะทํ าหน าที่ คล ายผู จัด การ.(Manager).ที่ กําหนดบทบาทในการเรี ยนรู และความ
รับผิดชอบแกผูเรียน..ใหเขาไดทํากิจกรรมตามความตองการความสามารถและความสนใจของแตละคน
เพื่อใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด
1.4 การเตรี ยมสื่ อ.วัสดุ อุปกรณ .เมื่ อออกแบบหรือกําหนดกิจกรรมการเรี ยนรู แล วครู
จะตองพิจารณาและกําหนดวา จะใชสื่อ วัสดุอุปกรณ เอกสาร หนังสือหรือขอมูล แหลงความรูตางๆ รวมถึง
หองเรียนหรือสถานที่ใดบางในการจัดกิจกรรม.เพื่อใหการเรียนรูดังกลาวบรรลุผลแลวจัดเตรียมใหพรอม
บทบาทของครูตรงนี้จึงเปนผูอํานวยความสะดวก.(Facilitator).เพื่อใหการเรียนรูบรรลุผล
1.5 การเตรียมการวัดและประเมินผล บทบาทในดานการเตรียมการอีกประการหนึ่ง คือ
การเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยการวัดใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรู และวัดให
ครอบคลุ มทั้ งในส วนของกระบวนการ.(Process).และผลงาน.(Product).ที่ เกิ ดขึ้ นทางด านพุ ทธพิ สั ย
(Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill).โดยเตรียมวิธีการวัดและเครื่องมือวัดใหพรอมกอนทุกครัง้
2. ขัน้ ดําเนินการ
2.1 การเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา (Helper and Advisor) คอยใหคําตอบเมื่อ
ผูเรียนตองการความชวยเหลือ เชน ใหขอมูลหรือใหความรูในเวลาที่ผูเรียนตองการเพื่อใหการเรียนรูนั้นมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 การเปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุนหรือ
ชวยเหลือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง รวมทั้งใหการเสริมแรงตามความเหมาะสม
2.3 การเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรม (Active Participant) โดยมีสวนรวมขณะผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและผลการเรียนรูของผูเรียน และอาจใหขอมูลเนื้อหาความรู
เพิ่มเติมแกผูเรียนตามความเหมาะสม
2.4 การเปนผูติดตามตรวจสอบ.(Monitor).ตรวจสอบผลการทํางานตามกิจกรรมของผูเ รียน
เพือ่ ใหถูกตองชัดเจนสมบูรณ สังเกตและบันทึกผลการเรียนรูของผูเรียนรวมทั้งประเด็นสําคัญๆ ที่มีผลตอ
การเรียนรูที่เกิดขึ้นขณะดําเนินกิจกรรม
2.5 การเปนผูใหขอมูลปอนกลับ.(Feedback).ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และใหขอเสนอแนะแกผูเรียนตามความเหมาะสม
2.6 การเปนผูสรางเสริมบรรยากาศที่ อบอุนเปนมิตร.โดยการสนั บสนุนเสริ มแรง.และ
กระตุนใหผูเรียนไดเขารวมทํางานกับกลุม แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยเต็มที่ ยอมรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกั นและกั น..อภิ ปรายโต แยงแสดงความคิ ดเห็ นดวยทวงทาที่ นุมนวล.ใหเกี ยรติ และเป นมิตร.โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหเปาหมายของกลุมบรรลุความสําเร็จ
3. ขั้ นประเมิ นผล.เป นบทบาทที่ ครูผู สอนต องดํ าเนิ นการเพื่ อ ตรวจสอบว าสามารถจั ด
การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไมทั้งนี้ครูควรเตรียมเครื่องมือและวิธกี าร
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ใหพรอมกอนถึงขั้นตอนการวัดประเมินผลทุกครั้ง และการวัดควรใหครอบคลุมทุกดานโดยเนนการวัดจาก
สภาพจริง (Authentic Measurement) จากการปฏิบัติ (Performance) และจากแฟมสะสมงาน (Portfolio) ซึ่ง
ในการวัดและประเมินผลนี้นอกจากครูจะเปนผูวัดและประเมินผลเองแลว ผูเรียนและสมาชิกของแตละกลุม
ควรมีบทบาทรวมวัดและประเมินตนเองและกลุมดวย
ทิศนา แขมณี (2542 : 23-25) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไว
ดังนี้
1. ดานเตรียมการสอน.คื อ.ศึ กษาและวิเคราะห เรื่องที่ สอนใหเขาใจ.ศึกษาแหลงความรู ที่
หลากหลาย วางแผนการสอน โดยกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน วิเคราะหเนื้อหาและความคิดรวบยอด
และกําหนดรายละเอียดใหชัดเจน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปนสําคัญตามหลักซิปปาหรืออื่นๆ กําหนด
วิธีการประเมินผลการเรียนรู จัดเตรียมสื่อ วัสดุการเรียนการสอน เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลตางที่จําเปน
สําหรับผูเรียนใหเพียงพอติดตอแหลงความรูตางๆ ซึ่งอาจจะเปนบุคคล สถานที่ หรือโสตทัศน วัสดุตางๆ
และศึกษาหาความรูเพิ่มเติม เครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู และจัดเตรียมหองเรียนหรือสถานที่เพื่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน อาจจําเปนตองจัดโตะ เกาอี้ในลักษณะใหม
2. ดานการสอน คือ สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี กระตุนผู เรียนใหสนใจในการเขารวม
กิจกรรม จั ดกิจกรรมการเรี ยนรูตามแผนที่ได เตรียมไว โดยอาจมีการปรั บแผนใหเหมาะกั บผูเรี ยนและ
สถานการณที่เปนจริง ดูแลใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมตางๆ แกปญหาที่อาจเกิดขึ้น อํานวยความสะดวกแก
ผูเรียนในการดําเนินกิ จกรรมการเรียนรู กระตุนผูเรียนใหมี สวนร วมในกิจกรรมอยางเต็มที่ สังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู ใหคําแนะนํา และขอมูลตางๆ แกผูเรียนตามความจําเปน บันทึก
ปญหาและขอขัดของตางๆ แกผูเรียนตามความจําเปน ใหการเสริมแรงผูเรียนตามความเหมาะสม ใหความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลงานการเรียนรูของผูเรียนและอาจใหขอมูลเนื้อหา ความรูเพิ่มเติมแกผูเรียนตามความ
เหมาะสม
3. ด านการประเมิ นผล คื อ เก็ บรวบรวมผลงานและประเมิ นผลการเรียนรู ประเมิ นผล
การเรียนรูของผูเรียนตามที่กําหนดไวในแผนการสอน
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543 : 22-25) ยังไดเสนอแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรูหรือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวาควรมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ คือ
1. สํารวจความตองการ เปนขั้นศึกษาธรรมชาติและกําหนดความตองการของผูเรียนโดยการ
ซักถาม สังเกต สัมภาษณ พูดคุย หรือทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อสรางและกระตุนความสนใจ สํารวจ
ความสนใจและพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนเปนรายบุคคล
2. การเตรียมการ ครูตองเตรียมการศึกษาสาระเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและจุดประสงคของ
การเรียนรูใหเขาใจวา หลักสูตรตองการอะไรและมีจุดประสงคของการเรียนรูอยางไร เพื่อการวางแผนการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหมีความตอเนื่องกัน โดยอาจเชื่อมโยงและบูรณาการสาระการเรียนรูแตละวิชาที่
สัมพันธกนั เขาดวยกัน โดยครูอาจเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมกําหนดกิจกรรมการเรียนรูตามความ
สนใจและความถนัด
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3. การดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
3.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูควรใชประเด็นคําถาม สถานการณ หรือกิจกรรมที่กระตุนหรือ
ทาทายใหผูเรียนเกิดความสงสัยใครรู ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใชความถนัด ความสนใจของผูเ รียน
เปนจุดกระตุนศักยภาพของแตละบุคคล และดึงดูดใหผูเรียนเขามามีสวนรวมอยางกระตือรือรนและเต็มใจ
3.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูควรจัดกิจกรรมโดยสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใชสื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนและ
ความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมเสนอกิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรูตัวดวยตนเอง
รวมทั้งใหผู เรี ยนมีปฏิ สั มพันธ กับสมาชิ กภายในกลุ มและระหว างกลุ ม.เพื่ อใหผูเรียนได เรียนรู วิธี การ
แสวงหาความรู
3.3 ขั้นวิเคราะห อภิปรายผลงาน และองคความรูที่ไดจากกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนให
ผูเรียนเปนผูคนพบองคความรูดวยตนเอง ครูเปนผูใหขอมูลยอนกลับเพื่อใหองคความรูที่ไดรับชัดเจน
เปนการเสริมแรงและกระตุนใหผูเรียนสนใจในการคนหาความรูตอไป
4. การประเมินผลเปนการตรวจสอบวากระบวนการเรียนรู ไดพัฒนาผูเรียนตามจุดประสงค
การเรียนรูท ี่กําหนดไวหรือไม ซึ่งในการประเมินผล สามารถประเมินระหวางการเรียนการสอน และประเมิน
สรุปรวม โดยมีขั้นตอนในการประเมินดังนี้
4.1 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการประเมิน
4.2 พิจารณา ขอบเขต เกณฑ วิธีการ และสิ่งที่จะประเมิน
4.3 เลือกพิจารณากําหนดองคประกอบ และผูประเมินวามีใครบางที่จะเปนผูประเมิน
4.4 เลือกใชเทคนิค และเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับวัตถุประสงค
และเกณฑในการประเมิน เชน การทดสอบ การสัมภาษณ การบันทึกพฤติกรรม แบบสํารวจความคิดเห็น
บันทึกจากผูเกี่ยวของ แฟมสะสมงาน
4.5 กํ าหนดเวลาและสถานที่ ที่ จะประเมิน .เช น.ประเมิ นระหว างนั กเรี ยนทํ ากิ จกรรม
ระหวางการทํางานกลุม หรือโครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห ในเหตุการณหรืองานพิเศษ
4.6 วิเคราะหผลและการจัดการขอมูลการประเมิน
4.7.สรุปผลการประเมินเพื่ อพัฒนา ปรับปรุงขอบกพรองการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีที่เปนการสรุปรวมเพื่อพิจารณาตัดสินการเลื่อนชั้น โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดให และนําผลการประเมินระหวางเรียนมาประกอบการพิจารณาดวย
กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 31-37) ไดกลาวถึง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี้
1. การวางแผนการสอน ประกอบดวย
1.1 การวิเคราะหหลักสูตร หมายถึง การศึกษาคําอธิบายรายวิชาหรือหนวยการเรียนรูแลว
จําแนกเปนเนื้อหาสาระกิจกรรม และจุดประสงค
1.2 การวิเคราะห ผูเรียน หมายถึ ง การศึกษาผูเรี ยนเป นรายบุคคล ดานขอมูลสวนตัว
ความรู ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความประพฤติของผูเรียน
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2. การเตรียมการสอน (แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู) ประกอบดวย
2.1 การเตรียมเนื้อหา/สาระการเรียนรู หมายถึง การกําหนดเนื้อหาสาระในแผนการสอน/
แผนการจัดการเรียนรู
2.2 การเตรียมกิ จกรรมการจัดการเรียนการสอน หมายถึ ง การกําหนดกิจกรรมที่จะใช
จัดการเรียนการสอน
2.3 การเตรียมสื่อ/แหลงการเรียนรู หมายถึง การกําหนดสื่อ/แหลงการเรียนรูที่จะใชในการ
จัดกิจกรรม
2.4 การเตรียมการวัดผลและประเมินผล หมายถึง การกําหนดวิธีการวัดผลและเครื่องมือ
วัดผล
2.5.คุณภาพของแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการสอน/แผนการ
จัดการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางนอย ควรประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู/เนื้อหา/สาระการ
เรียนรู/ กิจกรรม/สื่อ/แหลงการเรียนรู/ การวัดและประเมินผลและสรุปผลการสอน
3. การจัดการเรียนการสอน ประกอบดวย
3.1 ความสอดคลองกับผูเรียน หมายถึง มีการจัดกิจกรรมหลากหลายสอดคลองกับความ
ถนัด ความสนใจและความแตกตางของผูเรียน
3.2 การฝ กทักษะและกระบวนการคิ ด หมายถึ ง มี การจั ดกิจกรรมใหผู เรี ยนได สั งเกต
รวบรวม วิเคราะห สรุปและเชื่อมโยงขอมูล
3.3. การฝกปฏิบัติ หมายถึง มี การจั ดกิ จกรรมใหผูเรี ยนได ฝกปฏิ บัติ หรื อเรี ยนรู จาก
เหตุการณหรือของจริง และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3.4 การสรางองคความรู หมายถึง มีการจั ดกิจกรรมใหผูเรียนศึกษา คนควา หาความรู
ดวยตนเองและนําความรูที่ไดรับมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรูไดดวยตนเอง
3.5 การบูรณาการ หมายถึง มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับความรู กระบวนการเรียนรู
คุณธรรม และจริยธรรม
4. การใชสื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย
4.1 ความเหมาะสมของการใชสื่อ หมายถึง มีการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และวัยของผูเรียน
4.2 การมีสวนรวมในการใชสื่อ หมายถึง ผูเรียนและครูใชสื่อ วัสดุอุปกรณ ในการเรียนรู
รวมกันหรือผูเรียนใชสื่อเรียนรูโดยลําพังคนเดียว หรือใชรวมกับเพื่อน
4.3 การประเมินผลการใชสื่อ หมายถึง มีการประเมินผลการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร
5. การวัดและประเมินผล ประกอบดวย
5.1 กระบวนการวั ด และประเมิ นผล หมายถึง มีการวั ดและประเมินผลที่สอดคลองกั บ
จุดประสงคการเรียนรู
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5.2 คุณภาพของการวัดและประเมินผล หมายถึง มีวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลาย
ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูและไดผลการประเมินตรงกับความสามารถที่แทจริงของผูเรียน
5.3 การมี ส วนร วมในการวั ดและประเมิ นผล หมายถึ ง ครู ผู เรี ยน ผู ปกครอง หรื อ
ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และนําผลมาพิจารณาประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา.24.เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
1..จัดเนื้อหาสาระและกิ จกรรมให สอดคล องกั บความสนใจและความถนั ดของผูเรี ยนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
2. ฝกทักษะ.กระบวนการคิด.การจัดการ.การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช
เพื่อปองกันและแกไขปญหา
3..จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู. จากประสบการณจริง.ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
4..จัดการเรี ยนการสอน.โดยผสมผสานสาระความรู ด านต างๆ อยางได สัดส วนสมดุ ลกั น
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการสอนและอํานวย
ความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผู สอนและผูเรียนอาจเรี ยนรู ไปพรอมกันจากสื่ อการเรียนการสอนและแหล ง
วิทยาการประเภทตางๆ
6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
ชัยฤทธิ์ ศิ ลาเดช (2545.:.8-9) ไดกล าวถึง บทบาทหนาที่ของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไวดังนี้
1. ครูตองมองผลลัพธของการจัดการเรียนการสอนได ซึ่งในภาพรวมไดกําหนดลักษณะของ
ผูเรียนที่พึงประสงคไวดังนี้
1.1 เปนคนดี มีวินัยเอื้อเฟอ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ทําตามหนาที่ มีจิตประชาธิปไตย
เคารพความคิดเห็นและสิทธิผูอื่น เสียสละ รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทํางานเปนทีมเปน อยางมีความสุข
1.2 เปนคนเกง มีความรูทั้งเรื่องของไทยและสากล มีทักษะที่จะแสดงความสามารถในดาน
ตางๆ ทั้ งทั่วไปและเฉพาะดานที่ ตนถนัด มีความคิ ดเชิ งวิทยาศาสตร มีทักษะทางคณิตศาสตรรูจักคิ ด
วิเคราะห ทันสมัย สามารถใชเทคโนโลยีได
1.3.เป นคนมี ความสุ ข สุ ขภาพทั้ งด านร างกาย และจิ ตใจดี ร าเริ งแจ มใสปลอดจาก
สารเสพติด ดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามสมควร
2. ครูตองมีความรูความใจเกี่ยวกับแนวทางวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียน
บรรลุผลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยกระบวนการเรียนรูควรมีลักษณะดังนี้
2.1 เนนการเรียนรูจากการมีสวนรวมในการปฏิบัตกิ ิจกรรม ฝกกระบวนการคิด
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2.2 เนนการนําความรูไปใชในชีวิตจริงเพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนยั่วยุทาทาย ทําใหเรียนอยางมีความสุข และเกิดประโยชน
ตอผูเรียน
2.4 เมื่อฝกทักษะยอยตางๆ และใหความรูพื้นฐานที่จําเปนแลว ควรมีการบูรณาการทั้ง
สาระความรู ทักษะตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูในองครวม โดยใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชา ผูเรียน และ
ชีวิตจริง
2.5 ทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งตัวผูเรียน ผูสอน และผูสนับสนุนอื่นๆ เชน ผูบริหาร ผูปกครอง
กรรมการโรงเรียน ตองรวมมือใหความเอาใจใสและปฏิบัติตามบทบาทของตนเองใหดีที่สุด
3. ครูตองเรียนรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ยึดถือ
วาผูเรียนสําคัญที่สุด
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