
หมวดที่ 1 

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
 

1.  ความน า 

เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยถ่ายทอดความรู้  การฝึก  
การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม  การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553)  การที่จะพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้  มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี  มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมีทักษะและคุณลักษณะที่
รองรับเข้าถึงเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   
 

2. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning) 
 วิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ก าหนดให้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ”  โดยมีจุดเน้นการปฏิรูป 3 เรื่อง  ได้แก่  
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
 2. โอกาสทางการศึกษา เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 3. การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 

คุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้จะต้องบรรลุ 4 คุณภาพ  คือ  1) คุณภาพคนไทยยุคใหม่  2) คุณภาพครู
ยุคใหม ่ 3)  คุณภาพแหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม ่ 4) คุณภาพการบริหารจัดการใหม่    
เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ไว้ดังนี้ 
  1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

  2. คนไทยใฝ่รู้  : สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและแสวงหาความรู้ 
  3. คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นประโยชน์ส่วนรวม มีจิต
สาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

  4. คนไทยคิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาได้ :  มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแข่งขัน 
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  นโยบายหลักเพ่ือขับเคลื่อนในประเด็นหลักที่ 1 คือ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ เช่น นโยบายพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศอ่ืน  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ   นโยบายการปรับหลักสูตร การเรียนการสอนเน้นกิจกรรมมากขึ้น  นโยบาย
ส่งเสริมการสอนแบบใหม่โดยใช้วิจัย โครงการ และกิจกรรม   อีกทั้งยังก าหนดประเด็นหลักที่ 2 การพัฒนาครู
ยุคใหม ่ โดยพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  ภาษาไทย  อังกฤษ  และภาษาต่างประเทศ
อ่ืน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาครูประจ าการให้เป็นครูยุคใหม่  จะเห็นได้ว่าประเด็นหลักการพัฒนาครู  
จึงเป็นประเด็นหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนส่งผลให้การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ปัจจัยความส าเร็จที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
 

 2.1 ทักษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช (2555, หน้า 11)  ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา 3 ยุค คือยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม  และยุคความรู้  มีความแตกต่างกันมากหากเราต้องการ
ให้สังคมไทยด ารงศักดิ์ศรี และคนไทยสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข การศึกษาไทยต้องก้าวไปสู่
เป้าหมายในสู่ “ยุคความรู้”  จุดท้าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศน าทางของความสุขในการท างานอย่าง
มีเป้าหมายเพ่ือชีวิตที่ดีลูกศิษย์ในยุคความรู้กระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต  ครูจึงต้องยึดหลัก “สอนน้อย 
เรียนมาก”  ด้วยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียน ครูต้องตอบได้ว่า ศิษย์ได้เรียนอะไร และเพ่ือให้ศิษย์ได้อะไร    
การประสบผลส าเร็จได้นั้น ครูต้องท าอะไร ไม่ท าอะไร  การท าหน้าที่ครูจึงไม่ผิดทางคือ ท าให้ศิษย์เรียนไม่สนุก 
หรือเรียนแบบขาดทักษะส าคัญ  “ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ( 21st Century Skills)   จะ
เกิดข้ึนได้จาก “ครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก”  ในการเรียนรู้ ให้ศิษย์ได้
เรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้
เรียกว่า PBL (Project-Based Learning)   สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมี
ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครู
ช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ของตนเองได้  สอดคล้องกับสุปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (2012, หน้า 12)  ได้ให้ความเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ให้สอดคล้องและสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวัน
จะมีการเปลี่ยนอย่างรุนแรงมากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือว่า
เป็นเรื่องที่จะต้องอยู่คู่กันต้องเกื้อกูลกันจะแยกออกจากกันไม่ได้   เมื่อมีการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่   มีค าที่
ส าคัญที่น่าสนใจคือ ค าว่า “Teach Less” และ “Learn More” โดยความหมายแล้วหมายความว่า การเปลี่ยน
วิธีการศึกษา ด้วยการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจาก “ความรู้ (knowledge) ไปสู่ ทักษะ (skill or practices)”  
ค าว่า “Teacher” ที่แปลว่า “ครู” นั้น ถือว่าเป็นค าเก่าไปแล้วนั้น จะถูกให้ความหมายหรือค าจ ากัดความเสีย
ใหม่ด้วยการเปลี่ยนมาเป็นเพียง “Facilitator” โดยระบุหน้าที่หรือค าจ ากัดความว่าเป็น “ผู้อ านวยการเรียนรู้ 
(Coach) หรือ ผู้ชี้แนะ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่มี “ครู” เป็นหลัก ไปเป็น 
“นักเรียน” เป็นหลัก   ดังนั้นการเรียนรู้จึงจะต้องเรียนให้เลยจากเนื้อหา หลายส่วนก็ไม่จ าเป็นต้องสอนผู้เรียน  
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ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง แต่ต้องสร้าง “ทักษะและเจตคติ” กับตัวของผู้เรียนขึ้นมาให้ได้  การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าการเรียนรู้แบบตัวใครตัวมัน (Individual Learning)  เพราะ
การเรียนรู้ในแบบใหม่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่แบ่งปันกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การเรียนในปัจจุบันควรให้ผู้เรียนได้
ฝึกปฏิบัติพร้อมเรียนทฤษฎีไปพร้อม ๆ กันไม่ใช่แยกส่วนกันเรียน ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเปลี่ยนจาก 
ห้องเรียนธรรมดา (Class Room) เป็นสตูดิโอ (Studio) เป็นที่ท างานเป็นกลุ่มๆ ซึ่ง หมายความว่าการเรียนจะ
เปลี่ยนจาก Lecture Based  เป็น Project Based เป็นการเปลี่ยนผู้เรียนจาก “กรรม” จากเดิมเป็นผู้เรียน
เป็น “ประธาน” และเป็น “กริยา” ด้วยพร้อมกัน คือเป็นผู้ลงมือท าโครงงาน (project)   ศาสตราจารย์ นพ.
วิจารณ์ พานิช ได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการศึกษาไทยในการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่ ที่ควรจะเดินไปข้างหน้าได้
ดังนี้ 
 

  2.1.1 เนื้อวิชา (Subject Matter) 
      การศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมไปมากมายจากในอดีต หากสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ
ความเข้มข้นของเนื้อหา เพราะถ้านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ที่ดี จะไปศึกษาต่อในเรื่องใดก็ย่อมท าได้ง่าย แต่หาก
ความรู้ไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะมีเครื่องมือช่วยสอนที่ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็จะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายท้อแท้ 
ไม่อาจซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนเนื้อหาจะต้องมีความแตกต่างจากใน
อดีต ซึ่งเคยเน้นให้ครูเป็นผู้สอนเท่านั้น แต่ในศตวรรษที่ 21 จะต้องเน้นไปที่ผู้เรียน โดยเฉพาะการให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย   
  2.1.2 ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill) 
      ในศตวรรษท่ี 20 โลกได้เดินหน้าเข้าสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ทักษะความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จึงส าคัญมากกว่าทักษะชีวิต (Life Skill)    ในศตวรรษท่ี 21 โลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้น
การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration Skill) จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือการผสมผสานอัตลักษณ์และความสร้างสรรค์ของตัว
เราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน ไม่ใช่การร่วม มือแบบสายพานการผลิต  
  2.1.3 ทักษะและความรักในการเรียนรู้ 
      การศึกษาในอดีต เน้นที่การท่องจ าเป็นหลัก ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิด เพราะในสมัยก่อนเครื่องมือ
บันทึกยังไม่ดีเหมือนในปัจจุบัน ยังไม่นับว่าเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรมต้องการเพียงท าตามค าสั่งเท่านั้น จึงไม่
จ าเป็นต้องเน้นไปที่การแสวงหาความรู้ซึ่งนอกเหนือไปจากที่บอกไว้ ในศตวรรษที่ 21 การผลิตผลงานทั้งใน
แวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ล้วนแต่ต้องการความคิดริเริ่ม (Initiatives) ดังนั้น การท่องจ า
และท าตามกันไปจึงไม่สอดคล้องอีกต่อไป ความรักท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการ
สอบถามผู้รู้ การค้นหาจากแหล่งการเรียนรู้ Google, Khan academy, Alaphafarm, Youtube ฯลฯ 
รวมทั้งการระดมสมองจากกลุ่มคนที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือผู้เรียนจะได้เชื่อมโยงและต่อ
ยอดความรู้ที่มาจากหลายหลายสาขาให้กลายเป็นผลงานใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่งเป็นที่ต้องการของทุกคน  
  2.1.4 ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skill) 
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      โลกนี้ก าลังเข้าสู่ยุคสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่เครื่องมือการ
ค้นหาข้อมูลอย่าง Google ที่รู้จักกันทั่วไป หากยังมีสังคมออนไลน์ (social network) อย่าง  Facebook 
Twitter และ Line  ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนไปจนกระทั่งถึงการเมืองการปกครอง  
ผู้เรียนรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศติดตัวกันมาทุกคน หากว่ามีการน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้  กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ยังต้องมีการฝึกฝนพัฒนากันอีกมาก   เพราะ
เครื่องมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อมเป็นอันตรายได้มหาศาลไม่สิ้นสุด   
      ทักษะทั้ง 4 ด้านเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าให้กับคนไทยทุกคน  ถ้าผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองมีความ
ตื่นตัวและหาวิธีให้ได้รับทักษะทั้ง 4 อย่างดีที่สุด ที่เข้าใจถึงปรัชญาในเชิงลึกด้วยตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิต (Life 
Skill) ก็ไม่ใช่หมายความเพียงศิลปะการเข้าสังคมหรูหรา หรือการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ไม่ให้ใครเอารัดเอา
เปรียบแล้ว  ยังต้องเป็นศิลปะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งบางครั้งต้องมีบทบาทเป็นผู้น า  บางครั้งก็ต้องรู้จักเป็น
ผู้ตามที่ดี   แน่นอนว่าทุกคนอยากเป็นผู้น าในทุกเรื่องอยากได้ผลประโยชน์สูงสุด แต่หากตัวเรามีพฤติกรรม
แบบนี้ ก็ย่อมไม่มีใครอยากท างานด้วย สุดท้ายการท าโครงการยิ่งใหญ่ก็ย่อมต้องล่มสลายอย่างแน่นอน
ตัวอย่างเช่น ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ไม่ใช่เพียงใช้ Facebook และอัพโหลดรูปเป็นเท่านั้น หากยัง
ต้องรู้จักบริหารเวลาในการใช้ให้ดี ไม่หมกมุ่นจนเสียการเรียนหรือใส่ใจกับค าพูดไร้สาระของเพ่ือน ๆ มากไป 
ยิ่งกว่านั้นยังต้องรู้จักที่จะเป็น “เพ่ือน” กับบุคคลที่น่าสนใจ ที่มีสาระความรู้ให้เก็บเกี่ยว ซึ่งในชีวิตจริงเราอาจ
ไม่เคยรู้จัก หรือมีต้นทุนในการท าความรู้จักสูงเกินไป  และที่ส าคัญทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้อง
เชื่อมโยงกับทักษะชีวิต ทักษะวิชา และทักษะการค้นหาข้อมูล  เพราะหากเราไม่มีทักษะชีวิตที่ดีพอจะควบคุม
สมาธิและจิตใจของตัวเราได้แล้ว การมีเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีก็ย่อมเป็นโทษมากกว่า  เมื่อผู้จัดการ
ศึกษามีความเข้าใจถึงบริบทโลกที่เปลี่ยนไป  ก็จะเป็นผู้ริเริ่มในการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้เรียนในศตวรรษใหม่
ต้องเรียนรู้จากโจทย์ปัญหาชีวิตจริง (Project Base Learning : PBL) ต้องเรียนแบบลงไปท างาน ท าโปรเจ็กต์ 
และออกไปรับใช้สังคม   
  บทบาทที่ส าคัญและยากล าบากที่สุดจึงอยู่ที่คือ “ครู” เพราะครูต้องเปลี่ยนแปลงตนเองอย่าง
มากมาย ต้องเปลี่ยนวิธีคิด ต้องใฝ่หาทักษะใหม่ในการเป็นผู้อ านวยการ   เพ่ือการออกแบบโปรเจ็กต์ ในการ
ชวนผู้เรียนมาท าโครงงาน ชวนผู้เรียนมาสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ให้ได้ความรู้ที่ลึกทางทฤษฎีและได้รับการ
กระตุ้นสมองของมนุษย์ โดยสมองส่วนนี้คือสมองส่วนที่ท าให้ผู้เรียนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนมีสุนทรีย์   และมี
วุฒิภาวะต่าง ๆ   ซึ่งสมองส่วนนี้จะมีเพียงแค่เฉพาะในมนุษย์เท่านั้น    และครูยังต้องการเครื่องมือที่ช่วยคือ  

“กลุ่มเพ่ือนร่วมงาน” (Professional Learning Community : PLC)   ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครู
ประจ าการในการท าหน้าที่ครู   
 

3.  จิตวิทยาพัฒนาการของผู้เรียน 
 การออกแบบการเรียนรู้ส าหรับศิษย์นั้นครูผู้ออกแบบจ าเป็นต้องไม่ลืมที่ต้องบูรณาการศาสตร์ด้าน
จิตวิทยาการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนของผู้เรียนด้วย  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช (2012, 
หน้า 20-27)  ได้กล่าวถึงเรื่องพลังสมอง ๕ ด้าน ที่คนในอนาคตจะต้องม ี ซ่ึงครูต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์
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ได้พัฒนาสมองทั้ง ๕ ด้านนี้  ที่ครูสอนไม่สามารถให้ศิษย์เรียนได้   แต่ครูต้องใช้วิธีการที่ดีในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ศิษย์   พลังสมอง ๓ ใน ๕ ด้านนี้เป็นพลังเชิงทฤษฎี หรือที่เรียก Cognitive mind ได้แก่ สมองด้านวิชา
และวินัย  สมองด้านสังเคราะห์ (Synthesizing mind)  และสมองด้านสร้างสรรค์ (Creating mind)     อีก ๒ 
ด้านเป็นพลังด้านมนุษย์สัมผัสมนุษย์ได้แก่ สมองด้านเคารพให้เกียรติ (Respectful mind) และสมองด้าน
จริยธรรม (Ethical mind)  การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมอง ๕ ด้าน  ต้องไม่ด าเนินการแบบแยกส่วนแต่เรียนรู้ทุก
ด้านไปพร้อม ๆ กัน หรือที่เรียกว่าเรียนรู้แบบบูรณาการ และไม่ใช่เรียนจากการสอน แต่ให้ผู้เรียนได้เรียนจาก
การลงมือท าเอง  ซึ่งครูจึงมีความส าคัญมากในการออกแบบการเรียนรู้  และช่วยเป็น “คุณอ านวย” หรือเป็น
โค้ชให้  ครูที่เก่งและเอาใจใส่จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ลึกและเชื่อมโยง นี่คือ มิติทางปัญญา 

 3.1 สมองด้านวิชาและวินัย (disciplined mind)  
  ค าว่า disciplined มีได้ ๒ ความหมาย คือหมายถึง มีวิชาเป็นรายวิชา และยังหมายถึงเป็นคนมี
ระเบียบวินัยบังคับตัวเองให้เรียนรู้เพ่ืออยู่ในพรมแดนความรู้ก็ได้  ในที่นี้จะหมายถึงมีความรู้และทักษะในวิชา
ในระดับที่เรียกว่าเชี่ยวชาญ (master) และสามารถพัฒนาตนเองในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ค าว่า 
“เชี่ยวชาญ” ในโรงเรียนหรือในการเรียนรู้ของเด็ก ต้องค านึงถึงบริบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทของการ
เจริญเติบโตทางสมองของเด็ก ค าว่า เชี่ยวชาญ ในวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก ๖ ขวบ กับเด็ก ๑๒ ขวบต่างกัน
มาก และต้องไม่ลืมว่าเด็กบางคนอายุ ๑๐ ขวบ แต่ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ของเขาเท่ากับเด็กอายุ ๑๓ 

ขวบ หรือในทางตรงกันข้าม เด็กบางคนอายุ ๑๐ ขวบ แต่ความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ที่เขาสามารถมีได้
เท่ากับเด็กอายุ ๗ ขวบค าว่า “เชี่ยวชาญ” หมายความว่า ไม่เพียงรู้สาระของวิชานั้น แต่ยังคิดแบบผู้ที่เข้าถึงจิต
วิญญาณของวิชานั้น คนที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไม่เพียงรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์  แต่ยังคิดแบบนัก
ประวัติศาสตร์ด้วยเป้าหมายคือ “การเรียนรู้แก่นวิชาไม่ใช่จดจ าสาระแบบผิวเผิน แต่รู้แก่นวิชาจนสามารถเอา
ไปเชื่อมโยงกับวิชาอ่ืนได้”  และสนุกกับมันจนหมั่นติดตามความก้าวหน้าของวิชาไม่หยุดยั้ง 

 3.2 สมองด้านสังเคราะห์ (Synthesizing mind)   
  คือ ความสามารถในการรวบรวมสารสนเทศและความรู้ต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง น ามากลั่นกรองคัดเลือก
เอามาเฉพาะส่วนที่ส าคัญ และจัดระบบน าเสนอใหม่อย่างมีความหมาย  คนที่มีความสามารถสังเคราะห์เรื่อง
ต่าง ๆ ได้ดีเหมาะที่จะเป็นครู นักสื่อสาร และผู้น าครูต้องจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนเพ่ือพัฒนาสมองด้าน
สังเคราะห์ ซึ่งต้องเรียนจากการฝึกเป็นส าคัญ   และครูต้องเสาะหาทฤษฎีเกี่ยวกับการสังเคราะห์มาใช้ใน
ขั้นตอนของการเรียนรู้จากการทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) หรือ (After-action Review:AA) หลังการท า
กิจกรรมเพ่ือฝึกหัด เพราะการฝึกสมองด้านสังเคราะห์ต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ ปฏิบัติน า ทฤษฎีตามและ
การสังเคราะห์  กับการน าเสนอเป็นคู่แฝดกัน การน าเสนอมีได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งน าเสนอเป็นเรียงความ 
การน าเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดีย (multimedia presentation) เป็นภาพยนตร์สั้น เป็นละคร ฯลฯ  
 3.3 สมองด้านสร้างสรรค์ (Creating mind)   
  เป็นทักษะส าคัญทีส่ร้างได้ยาก โดยคุณสมบัติส าคัญที่สุดของสมอง สร้างสรรค์คือ คิดนอกกรอบ  แต่
คนเราจะคิดนอกกรอบเก่งได้ต้องเก่งความรู้ในกรอบเสียก่อน แล้วจึงคิดออกไปนอกกรอบนั้น ถ้าคิดนอก
กรอบโดยไม่มีความรู้ในกรอบเรียกว่า คิดเลื่อนลอย คนที่มีความรู้และทักษะอย่างดีเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ ต่าง
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จากผู้สร้างสรรค์ตรงที่ผู้สร้างสรรค์ท าสิ่งใหม่ ๆ ออกไปนอกขอบเขตหรือวิธีการเดิม ๆ โดยมีจินตนาการแหวก
แนวไป และการสร้างสรรค์ต้องใช้สมองหรือทักษะอ่ืน ๆ ทุกด้านมาประกอบกันการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่มักเป็น
ผลงานของคนอายุน้อย เพราะคนอายุน้อยมีธรรมชาติติดกรอบน้อยกว่าคนอายุมาก เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการมี
ความรู้เชิงวิชาและวินัย รวมถึงความรู้เชิงสังเคราะห์มากเกินไปอาจลดทอนความสร้างสรรค์ก็ได้ และเป็นที่เชื่อ
กันว่าความสร้างสรรค์นั้นเรียนรู้หรือฝึกได้ ครูเพ่ือศิษย์จึงต้องหาวิธีฝึกฝนความสร้างสรรค์ให้แก่ศิษย์สมองที่
สร้างสรรคค์ือ สมองที่ไม่เชื่อว่าวิธีการหรือสภาพซึ่งถือว่าดี 
ที่สุดที่มีอยู่นั้น ถือเป็นที่สุดแล้ว เป็นสมองที่เชื่อว่ายังมีวิธีการหรือสภาพที่ดีกว่าอย่างมากมายซ่อนอยู่  หรือรอ
ปรากฏตัวอยู่ แต่สภาพหรือวิธีการเช่นนั้นจะเกิดได้ ต้องละจากกรอบวิธีคิดหรือวิธีด าเนินการแบบเดิม ๆ ศัตรู
ส าคัญที่สุดของความคิดสร้างสรรค์ คือ การเรียนแบบท่องจ า 

 เปรียบเทียบสมอง ๓ แบบข้างต้นได้ว่า สมองด้านวิชาและวินัยเน้นความลึก (depth) สมองด้านการ
สังเคราะห์เน้นความกว้าง (breath) และสมองด้านสร้างสรรค์เน้นการขยาย (stretch) 
 3.4 สมองด้านเคารพให้เกียรติ (Respectful mind)       
  คุณสมบัติด้านเคารพให้เกียรติผู้อ่ืนมีความจ าเป็นในยุคโลกาภิวัตน์ที่สามารถเดินทางและสื่อสารได้
ง่าย ต้องพบปะผู้อ่ืนจ านวนมากขึ้นอย่างมากมาย และเป็นผู้อ่ืนที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านกายภาพ 
นิสัยใจคอ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ความเชื่อ ศาสนา  มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องเป็นผู้ที่สามารถคุ้นเคย
และให้เกียรติคนที่มีความแตกต่างจากที่ตนเคยพบปะได้    ที่ส าคัญ คือ ต้องไม่มีอคติ ทั้งด้านลบและด้านบวก
ต่อคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างความเชื่อ  ครูจะฝึกฝนสมองด้านนี้ของศิษย์อย่างไร หากนักเรียนของท่าน
เป็นเด็กมุสลิม เป็นเด็กในเมือง เป็นเด็กชนเผ่า หากโรงเรียนมีเด็กนักเรียนจากหลากหลายวัฒนธรรม การ
จัดการเรียนรู้น่าจะง่ายขึ้น แต่ในกรณีที่นักเรียนในโรงเรียนที่ท่านสอนเป็นเด็กจากวัฒนธรรมและชนชั้น
เดียวกัน ครูจะจัดให้เด็กเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมองด้านนี้อย่างไร 

 3.5 สมองด้านจริยธรรม (Ethical mind)  
   เป็นทักษะเชิงนามธรรมทีเ่รียนรู้ซึมซับได้โดยการชวนกันและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันว่าตัวเองเป็น
อย่างไรในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  รวมทั้งอาจเอาข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาคุยกัน ผลัดกันออกความเห็นว่า
พฤติกรรมในข่าวก่อผลดีหรือผลเสียต่อการอยู่รวมกันเป็นสังคมที่มีสันติสุขอย่างไร    ตัวอย่างที่เอามาเป็น
กรณีศึกษาควรมีความแตกต่างหลากหลายรวมหลาย ๆ กรณีศึกษาเป็นภาพจริงของสังคมที่มีทั้งคนดีคนเลว  
แน่นอนว่า สมองด้านจริยธรรมได้รับการปลูกฝังกล่อมเกลามาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่  เรื่อยมาจนโต   และเชื่อว่า
เรียนรู้พัฒนาได้จนสูงวัยและตลอดอายุขัย  

 การพัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะส าเร็จได้นั้นครูผู้สอนต้องอ านวยความ
สะดวกโดยบูรณาการทักษะต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังสมองทั้ง 5 เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร การด าเนินการดังกล่าวนี้  ผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ มาเป็นตัวแบบที่มี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  เช่นรูปแบบการสอนแบบทีม   รูปแบบสอนแบบกลุ่ม  ฯลฯ 

 

4.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล  ซึ่งผู้เรียนจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะความรู้เรื่องของการคิด    
 4.1 ความคิดและความจ า 

 เดิมเราเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเพ่ือคิด ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด ที่จริงมนุษย์เกิดมาพร้อมกับกลไกประหยัด
การคิด คือถ้าไม่จ าเป็นจริง ๆ มนุษย์จะไม่คิด เพราะหากมัวคิดก่อนท าในหลายเรื่อง ความจริงเกี่ยวกับการคิด 
3 ประการ ได้แก่ 
 1) การคิดท าได้ช้า 
 2) การคิดนั้นยาก ต้องใช้ความพยายามมาก 
 3) ผลของการคิดนั้นไม่แน่ว่าจะถูกต้อง 
 แม้มนุษย์จะมีธรรมชาติชอบคิด หรือมีความข้ีสงสัย (curiosity) แต่ก็ต้องมีธรรมชาติประหยัดการคิด
เป็นของคู่กันด้วย เมื่อไรที่การคิดนั้นเผชิญโจทย์ที่ยากเกิน ความฉลาดจะท าให้มนุษย์หลีกเลี่ยงการคิด หรือ
รู้สึกไม่สนุกที่จะคิดนี่คือ เคล็ดลับส าหรับครูในการออกแบบการเรียนรู้ หรือตั้งโจทย์ ให้พอดีระหว่างความยาก
หรือท้าทายกับความง่ายพอสมควรที่นักเรียนจะท าได้ส าเร็จและเกิดปิติ เกิดความภูมิใจที่ท าได้ส าเร็จมนุษย์จะ
คิด หากโจทย์นั้นง่ายพอสมควรที่จะคิดได้ส าเร็จ ความส าเร็จคือ รางวัลทางใจ เป็นแรงจูงใจที่จะคิดโจทย์ต่อไป 
ครูจะต้องใช้จิตวิทยาข้อนี้กับศิษย์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะท าให้ศิษย์เกิดความสนุกในการเรียน ถ้าโจทย์ยากเกินไป 
ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์จะกระตุ้นให้เขาเลิกคิดหนีการคิด หลีกหนีการเรียน แต่ถ้าโจทย์ง่ายเกินไป ก็ไม่
ท้าทาย น่าเบื่อหรือไม่เกิดการเรียนรู้ความพอดีอยู่ที่ไหน นี่คือ ข้อเรียนรู้ที่ครูจะต้องฝึกฝนตนเอง   ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องคือ “ความจ าใช้งาน” (working memory) กับ “ความจ าระยะยาว” (longterm memory)  ใน
ชีวิตประจ าวัน มนุษย์เราใช้ความจ ามากกว่าใช้การคิด  และที่ส าคัญ ความจ า 2 ชนิดนี้ช่วยให้การคิดง่ายขึ้น 
คนเราใช้ความจ าช่วยการคิด หรือบางครั้งแทนการคิดด้วยซ้ าไป  วิธีการฝึกคิดคือ การฝึกแก้โจทย์ ศิลปะของ
การเป็นครูเพ่ือศิษย์คือ การท าให้นักเรียนเรียนสนุก และมีโจทย์ที่น่าสนใจ สิ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนุกและ
น่าสนใจคือ ความส าเร็จหรือการที่สมองได้รับรางวัลจากความส าเร็จ   ในการแก้โจทย์หรือตอบโจทย์  ดังนั้น
โจทย์ต้องมีความยากง่ายพอดีกับความจ าใช้งาน และความจ าระยะยาวของเด็ก  การฝึกคิดโดยการแก้โจทย์ 
ต้องมีโจทย์เป็นชุดจากง่ายไปยาก เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนคิด ได้ค าตอบที่ถูกต้อง ตอบถูกหรือมีวิธีคิดที่ดี 
กระตุ้นให้อยากเรียนรู้ต่อไปอีก นอกจากศิษย์จะได้ “ความรู้” เก็บไว้ใน “ความจ าระยะยาว” แล้ว ศิษย์จะได้
ฝึกฝนการคิดและได้นิสัยการเป็นนักคิด ติดตัวไปภายหน้าครูเพ่ือศิษย์คือ “ครูนักให้รางวัล” โดยที่ศิษย์ไม่รู้ตัว
ว่าตนได้รับรางวัล เพราะรางวัลนั้นคือ ความรู้สึกพอใจ มีความสุข ความภูมิใจที่เกิดขึ้นในสมอง เพราะมีการ
หลั่งสารเคมีโดปามีน (dopamine) ออกมาจากสมอง กระตุ้นความรู้สึกพึงพอใจ หรือความสุขนอกจากสารโด
ปามีนจะหลั่งจากความรู้สึกว่ามีความส าเร็จแล้ว ยังหลั่งเมื่อได้รับค าชม ดังนั้น ครูเพ่ือศิษย์ต้องเป็นนักให้ค าชม 
หรือให้ก าลังใจไม่ใช่นักต าหนิติเตียนหรือดุด่าว่ากล่าว ซึ่งเป็นกระบวนการสนองอารมณ์รุนแรงของตนเองครู
เพ่ือศิษย์คือ นักออกแบบโจทย์การเรียนรู้ ให้ศิษย์ฝึกคิดจากง่ายท าบ่อย ๆ จนเป็นนิสัยของการเป็นคนช่างคิด 
หรือคิดเป็น คิดอย่างมีวิจารณญาณ แล้วค่อย ๆ พัฒนาทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st 
Century Skills) นี่คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ครูเพ่ือศิษย์จะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิต  ในความเป็นจริงแล้ว 
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คนเราจะคิดได้ลึกซึ้งหรือมีวิจารณญาณ ต้องมีความรู้มาก ที่เขาเรียกว่า มีต้นทุนความรู้ (background 
knowledge)   ที่เรียกว่าพหูสูตซึ่งแปลว่า ได้ยินได้ฟังมามากคือ มีความรู้มาก และเป็นที่รู้กันว่าต้องส่งเสริมให้
ลูกและศิษย์อ่านหนังสือ และรักการอ่านตั้งแต่เด็กจนเป็นนิสัย ไทยเรามีวลี  “คิดอ่าน” ซึ่งน่าจะสะท้อน
แนวคิดว่าเราเชื่อว่า ความคิดกับความรู้เป็นสิ่งที่เสริมส่ง เกื้อกูลซึ่งกันและกันของสรรพสิ่ง   ความคิดกับ
ความจ ามีความเชื่อมโยงกัน  หากมีความจ าดี มีความรู้อยู่ในสมองมากก็จะคิดได้ดีกว่า คิดเชื่อมโยงกว้างขวาง
กว่า คิดลึกซึ้งกว่า  ดังนั้น ครูจึงต้องฝึกนักเรียน ให้รู้จักวิธีจ า ฝึกทักษะการจ าเพ่ือให้มีทั้งความจ าใช้งาน  และ
ความจ าระยะยาว ที่ด ีเคล็ดลับคือ เด็กท่ีมีความจ าทั้งสองแบบนี้ดี จะไม่เบื่อเรียน ไม่เบื่อคิด การเรียนและการ
คิดจะเป็นของสนุกไม่ใช่น่าเบื่อหน่าย นี่คือ ส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจต่อการเรียนรู้ หรือท าให้เด็ก
สนใจใคร่เรียนรู้   หน้าที่ส าคัญท่ีสุดของครูคือ การสร้างแรงบันดาลใจใคร่เรียนรู้  ครตู้องออกแบบการเรียน ให้
เด็กได้ฝึกการคิดกับการจ าไปพร้อม ๆ กัน มิฉะนั้น การจดจ าความรู้จะเป็นการจ าแบบท่องจ า แบบนกแก้ว
นกขุนทองซึ่งจะได้ความรู้ที่ตื้น ต้องหาทางท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายหรือคุณค่าของความรู้นั้นเพ่ือให้ได้
ความรู้ที่ลึก มีวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายต่อชีวิตของเขา วิธีการหนึ่งคือจัดกลุ่มความรู้
เหล่านั้นเป็นกลุ่ม ๆ  เช่นท าเป็นเกมให้เด็กเล่น  เช่น เกมต่อค า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พืชใบเลี้ยงเดี่ยว เกมดู
ภาพแล้วจัดกลุ่มสัตว์ เป็นต้น  ครูต้องท าความรู้จักสมองและกลไกการท างานของสมอง จึงจะฝึกออกแบบการ
เรียนรู้ของศิษย์ได้สนุก และสนุกกับการเรียนรู้   แท้จริงสมองของมนุษย์มีความมหัศจรรย์ มีความฉลาดอยู่ใน
ตัวที่จะท างานอย่างฉลาดคือ ท างานน้อยได้ผลมาก สมองจึงไม่จ าทุกเรื่องที่เราประสบ  เลือกจ าเฉพาะเรื่องที่
ถือว่าส าคัญคือ เรื่องที่เราคิด เอาใจใส่  หรือมีอารมณ์รุนแรงกับมัน    สภาพที่ประสบกับครูคือ ตนเองตั้งใจ
สอนเต็มที ่คิดออกแบบการเรียนการสอนอย่างดี ถึงชั่วโมงสอนก็ตั้งใจสอนอย่างดีเยี่ยม วันรุ่งขึ้นถามเด็กว่าได้
เรียนรู้อะไร ไม่มีเด็กจ าได้แม้แต่คนเดียว และเมื่อสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เด็กก็สอบตก    การเรียนรู้ที่
แท้จริงหมายถึงผู้เรียนซึมซับเข้าไปไว้ในความจ าระยะยาว  เพ่ือดึงออกมาใช้ได้ยามต้องการ   ครูที่เก่งคือ ครูที่
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และครูที่เก่งมีคุณลักษณะส าคัญ 2 ด้าน คือ 
 1. รักเอาใจใส่เด็ก เด็กสัมผัสจิตใจเช่นนั้นได้และสบายใจที่จะเข้าหาซึ่งเป็นมิติด้านมนุษย์สัมผัส
มนุษย ์
 2. สามารถออกแบบการเรียนรู้ ให้น่าสนใจและเข้าใจง่ายส าหรับศิษย์ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกและ
เกิดความจ าระยะยาว 
 ความจ าเป็นผลของมาจากการคิด   การมีความรู้คือ มีความจ าระยะยาวเอาไว้ใช้งาน ความจ าเกิด
จากอะไรบ้าง  การกระทบอารมณ์อย่างรุนแรงทั้งด้านสุขและด้านทุกข์ ช่วยให้เกิดการจ า แต่ไม่จ าเป็นเสมอไป
ว่าต้องมีการกระทบอารมณ์จึงจะจ าได้  การท าหรือประสบการณ์ซ้ า ๆ จะช่วยให้จ าได้ดีขึ้น แต่ไม่เสมอไป   
ความต้องการที่จะจ า แต่บ่อยครั้งที่ลืม ทั้ง ๆ ที่ต้องการจ าการคิดถึงความหมายที่ถูกต้องต่อบริบทการเรียนรู้
นั้น ๆ วิธีการหนึ่งคือ ใช้โครงสร้างของเรื่อง (story structure) ในการออกแบบการเรียนรู้ และการเดินเรื่องให้
นักเรียนคิดตรงตามความหมายที่ต้องการให้เรียนรู้    กลไกท่ีช่วยและไม่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ ชี้ให้เห็นความเข้าใจ
ผิด ๆ ที่ยึดถือกันมานาน เช่น การท าให้เนื้อเรื่องหรือสาระของบทเรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจส าหรับเด็ก อาจ
ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพราะตัววิธีการเพ่ือให้น่าสนใจนั้นเองอาจเป็นตัวดึงดูดความสนใจของ
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เด็ก ให้หันเหไปสนใจส่วนของการกระตุ้นความสนใจ ไม่สนใจตัวสาระของวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เรียนรู้ เช่น 
ครูเอาลูกเต๋ามาทอดเพ่ือให้เด็กคิดเรื่องความน่าจะเป็น  แต่เด็กบางคนกลับคิดเพียงเรื่องลูกเต๋า ไม่ได้คิดเรื่อง
ความน่าจะเป็น วันรุ่งขึ้นครูถามว่าได้เรียนอะไร นักเรียนคนนั้นตอบได้แต่เรื่องลูกเต๋า ตอบเรื่องความน่าจะเป็น
ไม่ได้เลย  เรียกในภาษาวิชาการว่า กระบวนการ (process) เพ่ือความน่าสนใจกลายเป็นเหตุให้ไขว้เขว 
(distraction) ออกไปจากสาระที่ต้องการให้เรียนรู้คือ ความสนุกกลายเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดเพราะไปสนุกอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่อง  การออกแบบการเรียนรู้คือ การออกแบบ
กระบวนการที่ท าให้เด็กคิดตรงตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของบทเรียนนั้น ได้อย่างแท้จริงด้วยการ ซึมซับ
เข้าไปเป็นความจ าระยะยาวของศิษย์    การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   จะเกิดขึ้นได้ต้องมีความรู้เดิมหรือต้นทุน
ความรู้ (background knowledge) จากความจ าระยะยาวเป็นฐาน ครูจึงต้องจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์สั่งสม
ความรู้ไว้มาก ๆ โดยจัดการเรียนรู้ให้มีความหมาย ให้ศิษย์คิดถึงความหมายที่ถูกต้องตามบริบทนั้น ๆ เพ่ือให้
เกิดความจ าระยะยาว 
 4.2  ความเข้าใจ 

 ความเข้าใจเป็นเรื่องท่ีเป็นนามธรรมจะยากต่อความเข้าใจเพราะสมองสร้างมาส าหรับเข้าใจสิ่งที่เป็น
รูปธรรมความเข้าใจนั้นเกิดจากการเอาความรู้เดิมมาใช้แก้ปัญหา  หรือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ 
(knowledge transfer) แล้วเกิดความรู้ใหม่หรือขยายความรู้เดิม ระดับความเข้าใจซึ่งจะเป็นระดับตื้นหาก
โครงสร้างความคิดเป็นแบบผิวเผิน (surface structure) แต่ระดับความเข้าใจจะเป็นระดับลึก หากโครงสร้าง
ความคิดเป็นแบบลึก (deep structure) คือ คิดในระดับความหมาย (meaning) เป็นหน้าที่ของครูที่จะฝึก
เตรียมความพร้อมให้เข้าใจระดับลึก โดยท าแบบฝึกหัดจับกลุ่มแยกประเภทสิ่งของคู่เหมือน คู่ตรงกันข้าม 
เปรียบเทียบ แบบฝึกหัดที่สนุกคือ เล่นเกม อย่างที ่ ครูต้องเน้นความเข้าใจระดับลึกในการออกแบบการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การออกข้อสอบเพ่ือทดสอบการเรียนรู้ และการให้การบ้าน     
 4.3  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ผู้เรียนมีความแตกต่างกันหลากหลายด้านมาก เราต้องปรับการสอนให้เหมาะต่อความแตกต่างนั้น   
ครูไทยต้องเอาความเป็นจริงเกี่ยวกับความแตกต่างของศิษย์ในทุกด้าน มาเป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบ
การเรียนรู้ นักเรียนมีความแตกต่าง 3 แนว ได้แก่ 
  1. ความสามารถทั่วไปในการเรียนรู้ อาจเรียกว่าเด็กฉลาด เด็กหัวไว เด็กหัวช้า 
  2. รูปแบบการเรียน ตามทฤษฎีมีผู้เรียนแบบเน้นจักษุประสาท แบบเน้นโสตประสาท และ
แบบเน้นการเคลื่อนไหว (Visual, Auditory, and Kinesthetic Learners Theory) 
  3. ความฉลาด 8 ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences)  ได้แก่ ด้านภาษา 
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านดนตรี   ด้านรู้ผู้อ่ืน   ด้านรู้
ตนเอง  ด้านรอบรู้ธรรมชาติ   
 จากทฤษฎีดังกล่าว น าไปสู่การตีความเชิงประยุกต์ 3 ข้อ ได้แก่ 
  1. รายการตามตารางเป็นความฉลาด (intelligence) ไม่ใช่ความสามารถ (ability) ไม่ใช่
ความถนัด (talent) 
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  2. โรงเรียนควรสอนความฉลาดให้ครบทั้ง 8 ด้าน 
  3. เมื่อสอนความรู้ใหม่ ควรใช้หลาย ๆ ความฉลาด หรือทุกความฉลาด เป็นท่อต่อการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้เลือกใช้ส าหรับท าให้การเรียนรู้ของตนบรรลุผลอย่างสูงสุด 
 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยค านึงถึงความแตกต่างของเด็กเป็นเรื่องที่ครูต้องตระหนัก และ
แนะน าส าหรับน าความรู้เรื่องความฉลาด 8 แบบ ไปใช้ในห้องเรียนคือ 
  1) ให้น าไปใช้ในการออกแบบหรือเลือกเนื้อหาส าหรับการเรียนรู้ไม่ใช่น าไปใช้แยกแยะเด็ก 
  2) เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้เป็นครั้งคราว เพ่ือลดความจ าเจน่าเบื่อหน่าย 
  3) เด็กทุกคนมีคุณค่า แม้บางคนจะเรียนช้า 
  4) ช่วยเด็กที่เรียนอ่อน ด้วยเอาใจใส่ ให้ก าลังใจ ให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อน พากเพียรฝึกฝนตนเอง 
ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ที่เชื่อว่าสติปัญญาสร้างได้ด้วยการฝึกฝนอย่างมานะอดทน และการมี “โค้ช” ที่ดี และ
พ่อแม่ ความฉลาดเป็นทั้งสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด และสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ใส่ตัว เคล็ดลับส าหรับครูคือ การให้ค า
ชม จงอย่าชมความสามารถ ให้ชมความมานะพยายาม เพ่ือท าให้สิ่งที่มีคุณค่าคือ ความมานะพยายาม คือ
ความส าเร็จที่ได้มาจากความบากบั่นเอาชนะอุปสรรค จงอย่าชื่นชมความส าเร็จที่ได้มาโดยง่าย 

 
5.  กรณีศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ห้องเรียนกลับด้าน 
 “การเรียนรู้ที่ดีกว่า  ไม่ได้มาจากการที่ครูค้นพบ  วิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดจากการที่ครูได้ให้
โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนรู้ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง” (Prof. Seymour Papert  แห่ง Media 
Lab, Massachusetts Institute of Technology (MIT))   เป็นค าส าคัญจากรายงานการประชุมสัมมนา
วิชาการ   เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์ด้วยปัญญาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1  ของ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ที่นิมิตใหม่ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา    ประกอบกับรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา กล่าวในที่ประชุมผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่ว
ประเทศ  เพ่ือให้นโยบายเตรียมความพร้อมรับภาคเปิดภาคเรียน 2556  อยากให้ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั่วประเทศ  เดินหน้าพัฒนาการเรียนการสอน และจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนใหม่  โดยเฉพาะการบริหารจัดการชั้นเรียนคาบละ 50 นาทีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  เพราะ
เวลาเรียนในแต่ละปีการศึกษามีเพียง 5 เดือน เศษ ๆ เท่านั้น  จึงต้องใช้เวลาให้มีประโยชน์มากที่สุด “จะต้อง
เลิกเสียเวลาในการท่องจ าในสิ่งที่ไม่จ าเป็น แต่ให้ท่องในสิ่งที่จ าเป็นเท่านั้น  แล้วน าเวลาเรียนไปส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์ให้กับเด็ก และต้องแบ่งแยกความส าคัญของเนื้อหา เลือกเน้นในบางเนื้อหา อะไรที่ไม่จ าเป็นก็ตัดทิ้ง
ไป ที่ส าคัญนอกจากด้านวิชาการแล้วยังต้องส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน รวมถึงการ
ปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วย  โดยต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียน เพราะเรื่อง
เหล่านี้จะเรียนรู้ได้ด้วยการปฏิบัติซ้ า ๆ โดยเด็กซึมซับ”  ด้าน ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการ
ขั้นพ้ืนฐาน  กล่าวว่าในปีการศึกษา 2556 นี้  สพฐ.  จะเริ่มปรับลดการให้การบ้านโดยใช้วิธีให้ครูแต่ละวิชา
บูรณาการการให้การบ้านร่วมกัน  และยังน าแนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหม่ที่เรียกว่า “ห้องเรียนกลับ
ด้าน” หรือ “Flipped Classroom” มาเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2556 (เดลินิวส์, 8 พ.ค., 2556) สอดคล้องกับ
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นโยบายรัฐมนตรี จาตุรนต์  ฉายแสง  ในการเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิรูปให้มีความเชื่อมโยงกันทั้ ง
หลักสูตรและการเรียนการสอน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ การพัฒนาครู 
และการพัฒนาระบบการทดสอบ การวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน และการพัฒนาผู้เรียน  และนโยบายเร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิรูป
การเรียนรู้   สร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) รวมทั้งการพัฒนาเนื้อหา
สาระถือว่าเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องเร่งพัฒนา คือ "เนื้อหาสาระ" เพ่ือจะให้มีทั้งเนื้อหาที่ควรรู้ รูปแบบของ
แบบทดสอบ แบบฝึกหัด เทคนิค นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ให้เด็กใช้กับแท็บเล็ต เพ่ือท าให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ได้ผลจริง   
 ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ถูกคิดค้น
ขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนของ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ซึ่งพวกเขาเป็นครู
วิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park High School รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา   มีแนวคิดที่มี
นักเรียนบางส่วนให้องเรียนถูกดึงไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ครบถ้วน เช่นนักเรียนที่
เป็นนักกีฬา นักเรียนที่ต้องท างานนอกเวลา หรือกิจกรรมต่างที่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง   แม้กระทั่ง
เนื้อหาวิชาต้องเวลาในการท าความเข้าใจมาก ๆ จนไม่สามารถจัดได้หมดในชั่วโมงเรียนดังนั้น Jonathan และ 
Aaron จึงมีแนวคิด 2 ประการคือ  1) พิจารณาเลือกเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้ที่จะนามาใช้กับนักเรียน 
และนักเรียนสามารถน าขึ้นมาเรียนได้ขณะเดินทาง หรือในเวลาว่างจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ที่นักเรียนมี เช่น 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือแล็บท็อป นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ   2) จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นตัวเชื่อม เช่น อีเมล์จากนักเรียนที่มีข้อสงสัย อีเมล์จากครูผู้สอนตั้งค าถามไปยังนักเรียน 
บทความหรือเนื้อหาต่างๆ เกีย่วกับเนื้อหาวิชาที่อยู่บนเว็บไซต์    
 วงการศึกษาของไทยได้มีการคิดค้นเพ่ือพัฒนารูปแบบนวัตกรรมทางการเรียนรู้และรูปแบบการสอน
ตามหลักสูตรเพ่ือก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงกับบริบทเชิงสังคม  ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงกับโลกแห่ง
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาค่อนข้างสูง ภายใต้กระแสแห่ง
การปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา
โดยรวม เป็นไปตามปรัชญาแนวคิดของการพัฒนาโดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learners Center) ก้าวสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต “ห้องเรียนกลับด้าน” จึงกลายเป็นนวัตกรรมและมุมมองหนึ่งที่เป็น
วิธีการใช้ห้องเรียนให้เกิดคุณค่าแก่เด็กโดยใช้ฝึกประยุกต์ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ 
“รู้จริง (Mastery Learning)”  ด้วยแนวคิด “เรียนที่บ้าน  ท าการบ้านที่โรงเรียน”  กล่าวคือการจัดการเรียน
การสอนแบบห้องเรียนกลับทางนั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเองตามทักษะ  ความรู้
ความสามารถและสติปัญญาของเอกัตบุคคล (Individualized Competency) ตามอัตราความสามารถ
ทางการเรียนแต่ละคนจากมวลประสบการณ์ที่ครูจัดให้ผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายนอกชั้นเรียนอย่าง
อิสระทั้งด้านความคิดและวิธีปฏิบัติ   ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่ครูจะเป็นผู้ป้อนความรู้ประสบการณ์
ให้ผู้เรียน  ห้องเรียนแบบกลับด้านจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูเป็นผู้อ านวยการสอนอย่างแท้จริง 
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ไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้แต่จะสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้  เมื่อเข้าชั้นเรียนนักเรียนและครูจะมีส่วนร่วมกันในการสร้างวิถีการเรียนอย่างมีคุณค่าในการสร้าง
ทักษะการคิดข้ันสูงคือการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรม   ดังรูปที่ 1.1 
 

 
รูปที่ 1.1  กระบวนการห้องเรียนกลับด้าน 

ที่มา :  http://ctl.utexas.edu/teaching/flipping_a_class/what_is_flipped 

 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเดิม  และ ห้องเรียนกลับด้าน 

 
 

 

Class 

มอบหมายให้นักเรียนอ่าน นักเรียนรับค าแนะน าผ่านโมดูลการเรียนรู้ที่
พร้อมค าถาม 

ครูเตรียมการบรรยาย ครูสร้างโอกาสการเรียนรู้ 

Beginning of Class 

 

นักเรียนได้รับข้อมูลทีจ่ ากัด  นักเรียนมีค าถามทีเ่ฉพาะเจาะจงอยูใ่นใจ 
เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของเขา 

ครูสร้างสมมติฐานทั่ว ๆ ไป ครูต้องสามารถคาดหวังความต้องการเรียนรู้
ของนักเรียน 

 
 

 

http://ctl.utexas.edu/teaching/flipping_a_class/what_is_flipped
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ตารางท่ี 1  (ตอ่) 

During Class 
 

นักเรียนพยายามเรียนรู้ในห้องเรียนตาม
ล าพัง 

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะที่พวกเขาจะ
คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม 

ครูสอนพยายามที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ทุก
เนื้อหา 

แนะน าการสอนกระบวนการเพื่อเกิดการคิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ 

After Class 

นักเรียนพยายามปฏิบัติภารกิจที่บ้านและ
ได้รับข้อเสนอแนะทีล่่าช้า 

นักเรียนประยุกต์ความรู้และทักษะที่ไดร้บัและ
ยังมีการปฏิสัมพันธ์กับครูตลอดไป   

สรุปและตั ดสินคุณภาพการ เรี ยนตาม
คุณภาพของนักเรียน (ขณะนี)้ 

ครูยังโพสต์สอนข้อแนะน า ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
คุณภาพการเรียนรู้ 

Office Hours 

นักเรียนต้องสรุปจบการเรียน นักเรียนมีความพร้อมเพื่อขอความช่วยเหลือที่
พวกเขารู้ว่าพวกเขาจ าเป็นต้องใช้มัน 

อาจารย์ผู้สอนมักทบทวนความรู้เดิม ๆ ต่อยอดความรู้นักเรียนอย่างต่อเนื่องน าไปสู่
ความเข้าใจท่ีคงทน 

 
และสามารถปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะการคิดขั้นสูง ตามแนวคิด  Bloom’s Taxonomy        
ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ห้องเรียนกลับด้านกับ Bloom’s Taxonomy 

ที่มา : http://ileighanne.wordpress.com/2013/01/24/isnt-the-flipped-classroom-just-blended-
Learning 
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6. นวัตกรรมการศึกษา 
 6.1 ความหมายของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  

 นวตกรรม หรือ นวกรรม มาจากคาว่า “นว” หมายถึง ใหม่ และ “กรรม” หมายถึง การกระท าเมื่อ
น ารวมกัน เป็น นวกรรม หรือ นวัตกรรม   จึงหมายถึง การกระท าใหม่ ๆ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใดๆ 
แล้วท าให้ดีขึ้น และเม่ือมาใช้ในวงการศึกษาจึงเรียกว่า “นวัตกรรมการศึกษา” การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
(Educational Innovation) จึงหมายถึง การกระท าใหม่ การสร้างใหม่ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ 
แล้วท าให้การศึกษาหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้
อย่างรวดเร็ว มีแรงจูงใจในการเรียน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับผู้เรียน  

 ดังนั้นนวัตกรรมการศึกษาจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ 

          1) สิ่งที่ท าข้ึนใหม่ หรือปรับใหม่ 
         2) เป็นที่น่าเชื่อถือ 

         3) มีประสิทธิภาพ 

6.2 ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา  

 นวัตกรรมที่น ามาใช้ในทางการศึกษา ทั้งการกระท าใหม่ใดๆ การสร้างสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการพัฒนา
ดัดแปลงจากสิ่งใดๆ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ  
 1) นวัตกรรมด้านสื่อการสอน  
 2) นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน  
 3) นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร  
 4) นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล  
 5) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ  
 
 6.2.1 นวัตกรรมด้านสื่อการสอน เช่น   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   บทเรียนการ์ตูน บทเรียน
CD/VCD    ชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง   บทเรียนเครือข่าย  หนังสืออ่านเพิ่มเติม   แบบฝึกความพร้อม  ฯลฯ 
 แนวทางการพัฒนาสื่อที่นามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น   

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการคูณสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องระบบนิเวศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
 การพัฒนาสื่อประสมเพ่ือใช้ในการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ชุดราวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6  
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสาระพระพุทธศาสนา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 
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 6.2.2 นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน   เช่น  การสอนแบบร่วมมือร่วมใจ 
(Cooperative Learning)    การสอนแบบโครงสร้างความรู้ (Graphic Organizer)    การสอนแบบศูนย์การ
เรียน (Learning Center)  
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based)   การสอนแบบบูรณาการ (Integrate Teaching)   การ
สอนด้วยรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)   การสอนแบบโครงงาน (Project Method)    การสอนด้วยรูปแบบ
การเรียนเป็นคู(่Learning Cell)    
 แนวทางการพัฒนาด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ  เช่น 

 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง พืชดอก ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  

 การพัฒนาการสอนแบบร่วมมือร่วมใจ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที ่4  
 การพัฒนาวิธีการสอนแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอุบัติเหตุในชีวิต ประจ าวัน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 การพัฒนาการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง เรื่อง สิ่งแวดล้อม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที ่4  
 การพัฒนารูปแบบการสอนซ่อมเสริม เรื่อง นาฏศิลป์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ เรื่องพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที ่5  
 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่องการท าโครงงาน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1  

 6.3  ประสิทธิภาพ 

 จากที่กล่าวแล้วว่าประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของนวัตกรรม  เพ่ือความชัดเจนจึงขอ
ยกตัวอย่างประสิทธิภาพของนวัตกรรมประเภทสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ที่ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์( 
2546, หน้า 99) กล่าวถึง ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง  ความสามารถของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถึง
ระดับเกณฑ์ที่คาดหวังได้  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วยกระบวนการที่
ต้องท าควบคู่กัน 2 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) และขั้นตอน
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนเชิงประจักษ์ (Empirical Approach)   จึงมั่นใจได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านกระบวนการที่ยอมรับได้ ประสิทธิภาพแต่ละด้านประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
 6.3.1 ประสิทธิภาพเชิงเหตุผล   เป็นประสิทธิภาพโดยใช้หลักความรู้และเหตุผล โดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้ตัดสินคุณค่า   การวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ส่วนคือ  
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (วิจารณ์ สงกรานต์, 2547, หน้า 51) ซึ่ง
เครื่องมือทั้ง 2 ส่วนจะประกอบด้วยกระบวนการที่สัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
  1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  ประกอบด้วย  การวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพ่ือสร้างแบบทดสอบที่มีความ
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สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและมีความครอบคลุมเนื้อหา   การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบเลือกตอบ ก าหนดคะแนนตอบถูกเป็น 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบ 0 คะแนน  เหตุผลที่
ใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบเนื่องจากเป็นแบบทดสอบที่สามารถสร้างประกอบควบคู่ ไปพร้อมกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และสามารถประมวลผลคะแนนการทดสอบได้ทันทีทันใด  การน าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอย่างน้อย 3 ท่านพิจารณาความสอดคล้องของแบบทดสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
  ดังนั้น  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ต้องผ่านกระบวนการ
ประเมินหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบรายข้อกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
ในกรณีที่ข้อสอบใดที่ไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ต้องท าการปรับปรุงหรือตัดทิ้งไป เพ่ือให้ ผลการวัดได้ตรง
คุณลักษณะของสิ่งที่ ต้องการวัด  มีความตรงตามเนื้อหา  และยังผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือให้ได้
เครื่องมือที่มคีวามเที่ยงตรง ที่ผ่านการทดสอบจากผู้เรียนที่เรียนแล้วเป็นผู้ตัดสินคุณค่าอีกด้วย 
  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    การประเมินผลสื่อการเรียนการสอนนั้นเป็นการน าผล
จากการวัดผลสื่อการเรียนการสอนมาตีความหมายและตัดสินเพ่ือที่จะรู้ว่าสื่อนั้นท าหน้าที่ตามที่วัตถุประสงค์
ก าหนดไว้ได้ในระดับใด มีคุณภาพดีหรือไม่  ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิตสื่อคือประกอบด้วย  ลักษณะเฉพาะ
ตามประเภทของสื่อ  การออกแบบ เทคนิควิธี และความสวยงาม    การประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนจึงมุ่งตรวจสอบทั้งสี่ประเด็นเป็นหลัก  ลักษณะเฉพาะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้มาเป็นตัวแบบในการพัฒนา ในอันที่จะน าไปสู่การท างานที่สมบูรณ์ตามศักยภาพของสื่อแต่ละ
ประเภท และตามวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อ  ที่ประกอบด้วยมาตรฐานการออกแบบที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
องค์ประกอบการเรียนการสอนที่ เกี่ยวข้อง จิตวิทยาการเรียนรู้ เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย หลักการสอน 
กระบวนการสื่อสารและลักษณะเฉพาะเรื่อง การชี้หรือแสดงสาระส าคัญตามที่ต้องการได้อย่างน่าสนใจ 
กระชับและได้ใจความครบถ้วน มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน จ านวนเวลาเรียน ส่วนด้าน
มาตรฐานทางเทคนิควิธีการเสนอสื่อนั้น เป็นการใช้เทคนิควิธีการทางการศึกษาออกแบบสื่อที่ช่วยท าให้การสื่อ
สาระชัดเจนและเป็นที่เข้าใจง่ายส าหรับกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจนคลุมเครือไม่คลุมเครือและสับสนจนเป็น
อุปสรรคต่อการสื่อความเข้าใจ มีการน าเสนอที่น่าสนใจก่อให้เกิดความเข้าใจง่าย และสามารถสรุปกินความได้
ครบถ้วนถูกต้องตามวัตถุประสงค์  การตัดสินคุณค่าของสื่อจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 กลุ่ม ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิควิธีการผลิตสื่อการสอน 
  6.3.2 ประสิทธิภาพเชิงประจักษ์   เป็นวิธีการหาประสิทธิภาพโดยการน าไปใช้ทดลองกับ
กลุ่มเป้าหมาย   มนตรี แย้มกสิกร(2550, หน้า 2)  ได้กล่าวถึงการหาค่าประสิทธิภาพสื่อการสอนที่มี 2 วิธี คือ 
เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard)  และเกณฑ์  E1/E2   
   1) เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (The 90/90 Standard)  เป็นวิธีการที่มีหลักการ
เรียนแบบรอบรู้ (Mastery learning) เป็นหลักการส าคัญ ผู้เขียนแนวคิดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 คือรอง
ศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กุมุท ซึ่งเขียนหนังสือชื่อ เทคนิคการเขียนบทเรียนโปรแกรม (เปรื่อง กุมุท อ้างถึงใน 
มนตรี แย้มกสิกร, 2550, หน้า 2)  โดยสะท้อนประสิทธิภาพของบทเรียน ซึ่งเป็นสื่อที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
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ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเองเป็นส าคัญ หลักจิตวิทยาส าคัญที่เป็นฐานคิดความเชื่อของสื่อชนิดนี้คือทฤษฎีการ
เรียนแบบรอบรู้ ซึ่งมีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ หากจัดเวลาเพียงพอจัดวิธีการเรียนที่
เหมาะสมกับผู้เรียนก็สามารถที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนได้  โดยนิยาม
ความหมายเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ดังนี้      
   90 ตัวแรก หมายถึงคะแนนรวมของผลการสอบของผู้เรียนทั้งหมดที่ตอบถูกโดย
น ามารวมเข้าแล้วคิดเป็นร้อยละ ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
   90 ตัวหลัง แทนคุณสมบัติที่ว่า ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด ได้รับผลสัมฤทธิ์
ตามความมุ่งหมายแต่ละข้อ และทุกข้อของบทเรียน 
           2) ประสิทธิภาพ E1/E2 เป็นเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและการ
ประเมินรวบยอด ตัวอย่างเกณฑป์ระสิทธิภาพ  80/80 นิยามประสิทธิภาพได้ดังนี้   
   80 ตัวแรก (E1)  หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งได้มาจากคะแนนเฉลี่ย
ของผู้เรียนที่ตอบค าถามถูกจากการท าแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนในหน่วยย่อย   คิดเป็นร้อยละไม่ต่ ากว่า 
80       
   80 ตัวหลัง (E2)  หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ซึ่งได้จากคะแนนเฉลี่ยที่
ผู้เรียนตอบค าถามถูกจากการวัดผลหลังการเรียนคิดเป็นร้อยละไม่ต่ ากว่า 80  
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ค าถามทบทวนการบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ 
 

ข้อ 1.  ครูที่มีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21  มีคุณลักษณะอย่างไร 
 ก.  ผู้เรียนอ่านมาก  สอนน้อย 
 ข.  สอนโดยสื่อทันสมัยใช้ห้องสตูดิโอ 
 ค.  สร้างทักษะและเจตคติให้กับผู้เรียน 
 ง.  มีความทันสมัยรู้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 จ.  สอนให้จบในชั้นเรียนไม่มีการบ้าน 
ข้อ 2.  นักเรียนในศตวรรษที่ 21  ควรมีทักษะชีวิตแบบใด 
 ก.  มีความร่วมมือแบบช่วยเหลือเกื้อกูน 
 ข.  มีการร่วมมือกันท างานแบบสายพาน 
 ค.  ร่วมมือโดยสร้างเอกลักษณ์ตนเองในเชิงแข่งขัน 
 ง.  มีความร่วมมือแบบสร้างสรรค์ตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน 
 จ.  ร่วมมือกันแบบโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยสร้างผลงานให้กลุ่มโดดเด่น 
ข้อ 3.  PLC หรือ Professional Learning Community  มีความส าคัญต่อใครอย่างไร 
 ก.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ควรสร้างโปรเจ็กต์เพ่ือบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ระดับโรงเรียน 
 ข.  ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ค.  ครูผู้สอน เพ่ือสร้างโปรเจ็กต์รองรับการพัฒนาร่วมกันในระดับโรงเรียน 
 ง.  ครูผู้สอน   เพ่ือแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 จ.  นักเรียน  เพื่อสร้างโปรเจ็กต์จากความรู้ที่ได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้อ 4.  ข้อใดเป็นการเรียงล าดับสมรรถนะการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Bloom ได้ถูกต้อง 
 ก.  ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
 ข.  ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล 
 ค.  ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์ การประเมินผล การสร้างสรรค์ 
 ง.  ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ 
 จ.  ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสร้างสรรค์ 
ข้อ 5.  การจัดการเรียนรู้โดย เรียนที่บ้านท าการบ้านที่โรงเรียน  ค าว่า “ท าการบ้านที่โรงเรียน”  เน้นที่
ขั้นตอนใด 
 ก.  ขั้นสร้างความรู้ความจ า 
 ข.  ขั้นสร้างความเข้าใจ 
 ค.  ขั้นการขยายความรู้ 
 ง.  ขั้นการคิดวิเคราะห์ 
 จ.  ขั้นการทดสอบความรู้ 


