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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร  
วิชาชีพชั้นปท่ี 3 กลุม 3 และสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป ท่ี 3 
กลุ ม 3 กลุ มตัวอยางเปนนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปท่ี3วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 จำนวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 25 คน ไดมาโดย 
การสุมแบบกลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  

(1) แบบฝกทักษะการใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 
          (2) แบบทดสอบว ัดผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน สถิต ิท ี ่ ใช ในการว ิ เคราะหข อม ูล ได แก  ค าเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 

ผลการวิจัย ปรากฏวา 
 (1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปที ่ 3 กลุ ม 3 ที่เรียน 

โดยใชแบบฝกทักษะการใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.01 

 (2) แบบฝกทักษะของนักเร ียนระดับช ั ้นประกาศนียบัตรว ิชาชีพช ั ้นป ท ี ่  3 กลุ ม 3 ที ่สร างข้ึน 
มีประสิทธิภาพเทากับ 81.16/80.6 สูงกวาเกณฑที่กำหนดคือ E1/E2 เทากับ 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผล 
ของแบบฝกทักษะเทากับ 0.81 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนด คือตั้งแต 0.50 ข้ึนไป  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This research aims to study the academic achievements of students in year 3, group 3, and 

create and develop skills training for students in year 3, group 3. 
The sample was a second-year vocational certificate student at Bang Saphan Vocational 

College, Prachuap Khiri Khan Province, Semester 3, academic year 2022, 25 students obtained in 
a group randomization, research instruments including (1) multimeter instrument skills training of 

students in year 3 (2) vocational certificate test. Statistics used to analyze data include averages, 
standard deviations, and T-tests. 

The findings appear to show that (1) academic achievements of second-year vocational 
certificate students, group 3, who studied using the multimeter instrument training after classes were 
higher than before class. Statistically significant at level 0.01 (2), the skills training of students in 

the second year vocational certificate class, group 5 created, had an efficiency of 81.16/80.6 above 
the required threshold, E1/E2 was 80/80, and the effectiveness index of the skills training was 0.81, 
which is above the threshold of 0.50 or higher.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งที่ไดใหคำแนะนำและติดตามการวิจัยครั้งนี้               
อยางใกลชิดเสมอมานับตั้งแตเริ ่มตนจนกระทั่งสำเร็จเรียบรอยสมบูรณผู วิจัยรู สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ 
ทานเปนอยางยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณนายนิมิตร ศรียาภัย ผู อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ ภคุโล 
รองผูอำนวยการฝายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผูอำนวยการฝายแผนงานและความรวมมือ นายธวัชชัย 
ดุกสุขแกว รองผู อำนวยการฝายบริหารทรัพยากร รองผู อำนวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน คณะครู 
นักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ใหความชวยเหลือ ใหกำลังใจ ใหคำปรึกษา แนะนำ 
และอำนวยความสะดวกด านการศ ึกษาตลอดจนให ความร วมม ือในการเก ็บรวบรวมข อม ูลสำหรับ 
การวิจัยจนสำเร็จลุลวงดวยดีคุณคาและประโยชนของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ บิดา 
มารดา ตลอดจนครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท่ีไดเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
 
 
                                                                                          ผูจัดทำ 

      นัธทวัฒน  ชวยเชื้อ 
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บทที่  1 
บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
การวิจัยเปนเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง ที่จะชวยใหการปฏิรูปการเรียนรูประสบความสำเร็จ ดังจะเห็น 

ไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมาย 
แมบททางการศึกษาของไทย ไดใหความสำคัญกับการวิจัยและกำหนดมาตราหลายมาตราที่ชี้ให เห็นวาการวิจัย 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู กลาวคือ มาตรา 24 (5) ระบุใหใชการวิจัย เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ 
เรียนรู ผูเรียนสามารถใชการวิจัยเพื่อศึกษาคนควาหาคำตอบหรือแกไข ปญหาที่เกิดขึ้น การวิจัยจึงสัมพันธกับ 
กระบวนการเรียนรู ซึ่งจะชวยฝกกระบวนการคิด วิเคราะห หาเหตุผล ในการตอบปญหา และแกไขปญหา มาตรา 
30 ระบุใหครูผู สอนทำการวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนรู ใหเหมาะสม กับผู เรียน ผู สอน นอกจากจัดกระบวน 
การเรียนการสอนแลว ยังใชการวิจัยเพื่อศึกษาปญหา หรือสิ่งที่ตองการ รูคำตอบ พัฒนาควบคูกันไปอยางตอเนื่อง 
โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอน และทำการวิจัย ใหเปนกระบวนการเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาเปาหมายประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู คือเพื่อใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ ดี เกง 
มีสุข ผู สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการสรางผู เรียน ใหไปสู เปาหมายดังกลาว โดยจะตองคำนึงถึงมาตรฐาน 
คุณภาพการจัดการเรียนรู และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยใหเปนกระบวนการเดียวกัน นั่นคือ 
ผูสอนจะตองจัดกระบวนการเรียนการสอน และใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทำการวิจัย 
เพื ่อจัดกิจกรรมการเรียนรูที ่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา และนำผลการวิจัยมาใชปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอน สวนของผูเรียน กระบวนการวิจัยจะเปนการ สงเสริมใหผูเรียน มีเครื่องมือการเรียนรู 
ติดตัวไปตลอดชีว ิต เพราะการเร ียนรู ด วยกระบวนการวิจ ัย จะฝกใหผ ู  เร ียนคนควาทดลอง หรือศึกษา 
หาความรูอยางมีแผนงานท่ีเปนระบบนาเชื่อถือได 

จากการผลการทดสอบกอนเรียนของนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปที ่ 3 กลุ ม 3 
สาขาวิชาชางยนต ว ิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในรายวิชางานไฟฟารถยนต พบวา ผลสัมฤทธิ ์ทาง                
การเรียนของนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปที ่ 3 สาขาวิชาชางยนตต่ำ ไมเปนไปตามเกณฑ 
ที ่โรงเรียนตั ้งไว ผู ว ิจ ัยจึงมีความสนใจที ่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู  เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที ่ 3 สาขาวิชาชางยนตใหสูงขึ ้น จึงไดจัดทำแบบฝกทักษะ 
การใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรมาใชเปนสื่อในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร -  
วิชาชีพชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

1.2 คำถามการวิจัย 

1.2.1 การใชแบบฝกทักษะ  
การใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานปรับแตงเครื่องยนต 

ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 กลุม 3 สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม อยางไร 
 
 
 
 



1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.3.1 เพื ่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรว ิชาชีพชั ้นปที ่ 3                
กลุม 3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ 
การใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร 

1.3.2 เพ่ือสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรของนักเรียนระดับชั้นประกาศนีย - 
บัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 กลุม 3 

1.4 สมมุติฐานการวิจัย 

       1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 กลุม 3 ท่ีเรียน โดยใช 
แบบฝกทักษะการใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
       1.4.2 แบบฝกทักษะของนักเร ียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรว ิชาชีพชั ้นปที ่  3 กลุ ม 3 ที ่สร างข้ึน 
มีประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด  

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนของนักเรียนระดับชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

1.5.2 เนื้อหาในการวิจัย เปนเนื้อหาวิชางานงานปรับแตงเครื่องยนต 20101-2109 เรื ่องเครื่องมือวัด              
ทางไฟฟา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 

1.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

1.6.1 ตัวแปร ไดแก ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการใชมัลติมิเตอร 
                                   ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

     1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

       1.7.1 วิทยาลัยฯมีแนวทางในการจัดทำแบบฝกทักษะวิชางานงานปรับแตงเครื ่องยนตและพัฒนา 
กลุมสาระอ่ืนๆ 
       1.7.2 วิทยาลัยฯ สามารถนำแนวทางนี้ไปสงเสริมใหครูคนอื่น ๆ ไดนำไปพัฒนากลุมสาระอื่น ๆ ไดตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.8 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้มี 2 ชนิด ประกอบดวย 
     1.8.1 แบบฝกทักษะการใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร จำนวน 25 แบบฝก 
     1.8.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานปรับแตงเครื่องยนต ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จำนวน 25 ชุด ชุดละ 10 ขอ 



1.9 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.9.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยใน เปนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชา 
ชางยนต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

1.9.2 กลุ มตัวอยางใชในการวิจัยใน เปนนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปที ่ 3 กลุม 
3 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปการศึกษา 1/2565 จำนวน 25 คน 

1.10 คำนิยามศัพทเฉพาะ 

1.10.1 แบบฝกทักษะ คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใชฝกทักษะกับผูเรียนเพื่อฝกฝนใหเกิดความรู 
ความเขาใจ รวมท้ังเกิดความชำนาญในเรื่องนั้น ๆ ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน 

1.10.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คะแนนจากการทดสอบ วิชางานปรับแตงเครื่องยนต 
1.10.3 แบบทดสอบ คือ แบบทดสอบท่ีสรางข้ึน เพ่ือทดสอบนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป 

ท่ี 3 กลุม 3 สาขาวิชาชางยนต



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การวิจัยในครั้งนี้ ไดศึกษาแนวทางจากเอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียด 

ตามลำดับตอไปนี้ 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.2 แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
2.3 แนวคิดการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
2.4 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

Theory of Learing De Cecco & Crawford (อางถึง มาลี จุฑา, 2542) กลาวไววาการเรียนรู 
เกิดขึ้นเมื่อมีการฝก และการฝกนั้นตองมีการเสริมแรงและมีจุดมุงหมาย จึงจะทำใหเกิดการเรียนรูข้ึน              
ซ่ึงสังเกตไดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีคอนขางถาวร ไมใชเปนการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว 

การเรียนรู (Learing) หมายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก 
ประสบการณที่แตละบุคคลไดรับมา ผลของการเรียนรูจะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดาน 
ความรู  ท ักษะ และความรู ส ึก กระบวนการเรียนรู  เป นไปตามขั ้นตอนธรรมชาติของการเรียนรู 
ข้ึนอยูกับความตองการสิ่งเรา การตอบสนอง และรางวัล (มาลี จุฑา, 2542) 

การเรียนรู (Learning)  คืออะไร มีหลักการอยางไร  
          เมื่อกลาวถึงการเรียนรู (Learning) นั้นไมวาเราจะทำอะไรทุกอยางก็เกิดการเรียนรูไดทั ้งสิ้น 
เพียงแตเราตองใชความคิดไปดวยกับการทำสิ ่งนั ้นๆ คือทำไปคิดไป ขอสำคัญคือเราใชความคิด 
ใหเปนหรือไม ความคิดที่ดีสรางสรรคมันก็เกิดประโยชนแตความคิดไมดีหรือไมรูเทาทันก็เกิดโทษได 
ความหมายของการเรียนรูในทางจิตวิทยานั้น หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอยาง 
คอนขางถาวร อันเปนผลมาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ” การเรียนรูนั้นไมใชเปนการสั่งสอน 
หรือการบอกเลาใหเขาใจและจำไดเทานั้น แตความหมายคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทาง พฤติกรรม 
อันเปนผลจากการสังเกตพิจารณา ไตรตรอง แกปญหาทั้งปวง การเรียนรูเปนการปรับตัวใหเขากับ 
สิ่งแวดลอม การเรียนรูเปนความเจริญงอกงาม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนการเรียนรู ตองเนื่อง 
มาจากประสบการณหรือการฝกหัดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นควรจะตองมีความคงทน ถาวร 
เหมาะแกเหตุเม่ือพฤติกรรมดั้งเดิมเปลี่ยนไปสูพฤติกรรมท่ีมุงหวัง ก็แสดงวาเกิดการเรียนรูข้ึนแลว 
    
 หลักการการเรียนรู 
         การเรียนรู  ตามทฤษฎีของ Bloom (Bloom's Taxonomy)ไดแบงการเรียนรู เปน 6 
ระดับดังนี้ 

พฤติกรรมเกี่ยวกับสติปญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงพฤติกรรมนี้แบงเปน 6 ระดับ ไดแก 



1. ความรู  (Knowledge) เปนความสามารถในการจดจำแนกประสบการณตางๆ และระลึก 
เรื่องราวนั้นๆ ออกมาไดถูกตองแมนยำ 

2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนความสามารถบงบอกใจความสำคัญของเรื่องราว โดยการ 
แปลความหลัก ตีความได สรุปใจความสำคัญได 

3. การนำความรูไปประยุกต (Application) เปนความสามารถในการนำหลักการ กฎเกณฑและ 
วิธีดำเนินการตางๆ ของเรื่องท่ีไดรูมา นำไปใชแกปญหาในสถานการณใหมได 

4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแยกแยะเรื ่องราวที่สมบูรณใหกระจายออก 
เปนสวนยอยๆ ไดอยางชัดเจน 

5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการผสมผสานสวนยอยเขาเปนเรื่องราวเดียวกัน 
โดยปรบัปรุงของเกาใหดีข้ึนและมีคุณภาพสูงข้ึน 

6. การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการวินิจฉัยหรือตัดสินกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป 
การประเมินเก่ียวของกับการใชเกณฑคือ มาตรฐานในการวัดท่ีกำหนดไว 

 

จุดมุงหมายของการเรียนรู 

พฤติกรรมการเรียนรูตามจุดมุงหมายของนักการศึกษาซึ่งกำหนดโดย บลูม และคณะ (Bloom and 
Others ) มุงพัฒนาผูเรียนใน 3 ดาน ดังนี้ 

1. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) คือ ผลของการเรียนรู ที ่เปนความสามารถทางสมอง 
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจำ ความเขาใจ การนำไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและ 
ประเมินผล 

2. ดานเจตพิสัย (Affective Domain ) คือ ผลของการเรียนรู ที ่เปลี ่ยนแปลงดานความรู สึก 
ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรูสึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมินคาและคานิยม 

3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ ผลของการเรียนรูท่ีเปนความสามารถ ดานการ 
ปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว การกระทำ การปฏิบัติงาน การมีทักษะ 
และความชำนาญ 

   องคประกอบสำคัญของการเรียนรู 
        อางถึง  ดอลลารด และมิลเลอร (Dallard and Miller) เสนอวาการเรียนรู มีองคประกอบสำคัญ 4 
ประการ คือ 
1. แรงขับ (Drive) เปนความตองการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เปนความพรอมที่จะเรียนรูของบุคคล 

ทั้งสมอง ระบบประสาทสัมผัสและกลามเนื้อ แรงขับและความพรอมเหลานี้จะกอใหเกิดปฏิกิริยา 
หรือพฤติกรรมท่ีจะชักนำไปสูการเรียนรูอยางดีตอไป 

2. สิ่งเรา (Stimulus) เปนสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในสถานการณตางๆ ซึ่งเปนตัวการที่ทำใหบุคคล 
มีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตอบสนองออกมาในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเราจะหมายถึงผู สอน 
กิจกรรมการสอนและอุปกรณการสอนตางๆ ท่ีผูสอนนำมาใช 



3. การตอบสนอง (Response) เปนปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกมา เมื่อบุคคลไดรับ 
การกระตุนจากสิ่งเราทั้งสวนที่สังเกตเห็นไดและสวนที่ไมสามารถสังเกตเห็นได เชน การเคลื่อนไหว 
ทาทาง คำพูด การคิด การรับรู ความสนใจ และความรูสึก เปนตน 

4. การเสริมแรง (Reinforcement) เปนการใหสิ ่งที ่มีอิทธิพลตอบุคคลอันมีผลในการเพิ ่มพลัง 
ใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองเพิ่มขึ้น การเสริมแรงมีทั้งทางบวกและทางลบ 
ซ่ึงมีผลตอการเรียนรูของบุคคลเปนอันมาก 
ลำดับข้ันของการเรียนรู 

ในกระบวนการเรียนรูของเรานั้น จะประกอบดวยข้ันตอนพ้ืนฐานท่ีสำคัญ 3 ข้ันตอนดวยกัน กลาวคือ 
1. ประสบการณ (experience) ในบ ุคคลปกต ิท ุกคนจะม ีประสาทร ับร ู อย ู ด วยก ันทั ้งสิ้น 

สวนใหญที่เปนที่เขาใจก็คือ ประสาทสัมผัสทั้งหา ซึ่งไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ประสาทรับรู 
เหลานี้ จะเปนเสมือนชองประตูที ่จะใหบุคคลไดร ับรู และตอบสนองตอสิ ่งเร าตาง ๆ ถาไมมี 
ประสาทรับรูเหลานี้แลว บุคคลจะไมมีโอกาสรับรูหรือมีประสบการณใด ๆ เลย ซึ่งก็เทากับเขาไม 
สามารถเร ียนร ู ส ิ ่ งใดๆ ได เลย ประสบการณต างๆ ที ่บ ุคคลได ร ับนั้นย อมจะแตกต างกัน 
บางชนิดก็เปนประสบการณตรง บางชนิดเปนประสบการณทางออม บางชนิดเปนประสบการณ 
รูปธรรมและบางชนิดเปนประสบการณนามธรรม 

2. ความเขาใจ (understanding) หลังจากบุคคลไดรับประสบการณแลว ข้ันตอไปก็คือ ตีความหมาย 
เปนหลักการ(concept) ในประสบการณนั้น กระบวนการนี ้เกิดขึ ้นในสมองหรือจิตของบุคคล 
เพราะสมองจะเกิดสัญญาณ (percept) และมีความทรงจำ (retain) ขึ้นซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ 
วา "ความเขาใจ"ในการเรียนรูนั้น บุคคลจะเขาใจประสบการณที่เขาประสบได ก็ตอเมื่อ เขาสามารถ 
จัดระเบียบ (organize) วิเคราะห(analyze) และสังเคราะห (synthesis) ประสบการณตางๆ 
จนกระท่ังหาความหมายอันแทจริงของประสบการณนั้นได 

3. ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือวาเปนขั ้นสุดทายของการเรียนรู ซึ ่งเปนกระบวนการ 
ที่เกิดขึ้นในสมอง Crow (1948) ไดกลาววา ความนึกคิดที่มีประสิทธิภาพนั้น ตองเปนความนึกคิด 
ที่สามารถจัดระเบียบ (organize) ประสบการณเดิมกับประสบการณใหมที ่ไดรับใหเขากันได 
สามารถที่จะคนหาความสัมพันธระหวางประสบการณทั้งเกาและใหม ซึ่งเปนหัวใจสำคัญ ที่จะทำให 
เกิดความสมบูรณของการเรียนรูอยางแทจริง 

      พฤติกรรมของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรูจะตองมีลักษณะสำคัญ ดังนี้ 
1. พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปจะตองเปลี่ยนไปอยางคอนขางถาวร จึงจะถือวาเกิดการเรียนรูข้ึน 
2. พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะตองเกิดจากการฝกฝนหรือเคยมีประสบการณนั้นๆ มากอน 
         การเรียนรูเปนพื้นฐานของการดำเนินชีวิต มนุษยมีการเรียนรูตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนตาย และ 
การเรียนรู เกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งที่ตั ้งใจและไมตั ้งใจ การเรียนรูจะชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ไดเปนอยางดี 

ประสบการณทางออม คือ ประสบการณที ่ผ ู เร ียนมิไดพบหรือสัมผัสดวยตนเองโดยตรง 
แตอาจไดรับประสบการณทางออมจาก การอบรมสั ่งสอนหรือการบอกเลา การอานหนังสือตางๆ 
และการรับรูจากสื่อมวลชนตางๆ 

      ประสบการณทางตรง คือ ประสบการณที่บุคคลไดพบหรือสัมผัสดวยตนเอง เชน เด็กเล็กๆ 
ที ่ยังไมเคยรู จักหรือเรียนรูคำวา “รอน” เวลาที ่คลานเขาไปใกลกาน้ำรอน แลวผู ใหญบอกวารอน 



และหามคลานเขาไปหา เด็กยอมไมเขาใจและคงคลานเขาไปหาอยูอีก จนกวาจะไดใชมือหรืออวัยวะ 
สวนใดสวนหนึ ่งของรางกายไปสัมผัสกาน้ำรอน จึงจะรู ว ากาน้ำที ่ว ารอนนั ้นเปนอยางไร ตอไป 
เมื่อเขาเห็นกาน้ำอีกแลวผูใหญบอกวากาน้ำนั้นรอนเขาจะไมคลานเขาไปจับกาน้ำนั้น เพราะเกิดการ 
เรียนรูคำวารอนที่ผูใหญบอกแลว เชนนี้กลาวไดวา ประสบการณ ตรงมีผลทำใหเกิดการเรียนรู เพราะมี 
การเปลี ่ยนแปลงที ่ทำใหเผชิญกับสถานการณเดิมแตกตางไปจากเดิม ในการมีประสบการณตรง 
บางอยางอาจทำใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แตไมถือวาเปนการเรียนรู ไดแก 

1. พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ยา หรือสิ่งเสพติดบางอยาง 
2. พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บปวยทางกายหรือทางใจ 
3. พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยลาของรางกาย 
4. พฤติกรรมท่ีเกิดจากปฏิกิริยาสะทอนตางๆ 

คิมเบิล ( Kimble , 1964 ) "การเรียนรู  เปนการเปลี ่ยนแปลงคอนขางถาวรในพฤติกรรม 
อันเปนผลมาจากการฝกท่ีไดรับการเสริมแรง" 

ฮิลการด และ เบาเวอร (Hilgard & Bower, 1981) "การเรียนรู เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม อันเปนผลมาจากประสบการณและการฝก ทั้งนี ้ไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม 
ที่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกริยาสะทอนตามธรรมชาติ 
ของมนุษย " 

คอนบาค ( Cronbach ) "การเรียนรู เปนการแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อันเปนผลเนื่องมาจากประสบการณท่ีแตละบุคคลประสบมา " 

พจนานุกรมของเวบสเตอร (Webster 's Third New International Dictionary) "การเรียนรู 
คือ กระบวนการเพ่ิมพูนและปรุงแตงระบบความรู ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออกตางๆ อันมีผลมาจาก 
สิ่งกระตุนอินทรียโดยผานประสบการณ การปฏิบัติ หรือการฝกฝน" 

ประดินันท อุปรมัย (2540, ชุดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา(มนุษยกับการเรียนรู) : นนทบุรี, พิมพครั้งท่ี 
15, หนา 121) การเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการไดรับประสบการณ 
โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนเหตุทำใหบุคคลเผชิญสถานการณเดิมแตกตางไปจากเดิม ประสบการณ 
ท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงท้ังประสบการณทางตรงและประสบการณทางออม 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2531) ไดใหความหมายการเรียนรูวา การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ 
 อุบลรัตน เพ็งสถิต (2530) ไดใหความหมายของการเรียนรูว า การเรียนรูเปนกระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองบอยครั้งเขา                 
จน ในท่ีสุดกลายเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนอยางถาวร 

ดังนั้น จึงสรุปความหมายของการเรียนรูไดวา การเรียนรูเปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรม อันเนื่องมาจากประสบการณที่แตละบุคคลไดรับมา ซึ่งผลของการเรียนรู จะกอใหเกิดการ 



เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ดาน คือความรู ทักษะ และความรูสึก ทฤษฎีการเรียนรูในปจจุบัน แบงออกเปน 
3 กลุมใหญ คือ (1) กลุมทฤษฎีเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง (S - R Theory) 
ไดแก ทฤษฎีการเรียนรู แบบตอเนื่อง (Connectionism) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ Edward  L. 
Throndike ไดกลาววา การเรียนรูเกิดขึ้นระหวางสิ่งเราและการตอบสนองโดยสิ่งเราสิ่งหนึ่ง อาจทำให 
เกิดการตอบสนองไดหลายทาง ไดกลาววาเมื่อบุคคลพรอมแลวไดกระทำจะเกิดความพอใจ ถาบุคคลได 
กระทำสิ่งใดแลวไดผลเปนที่นาพอใจก็อยากจะกระทำสิ่งนั้นอีก การนำความรูจากทฤษฎีการเรียนรู                
แบบตอเนื่องไปใชในการเรียนการสอนกอนจะเริ่มดำเนินการสอนครูจะตองเตรียมตัวใหพรอม และ 
กระตุนใหนักเรียนพรอมที่จะเรียนเสียกอน โดยมีการนำเขาสูบทเรียนทุกครั้ง ควรมีการมอบหมายงาน 
กิจกรรม แบบฝกหัด และการบานใหน ักเร ียนไดฝ กห ัดกระทำเพื ่อใหบรรลุตามหลักสูตรท ี ่วา 
ใหคิดเปนทำเปนและแกปญหาเปน ใชหลักการ การใหรางวัล และการลงโทษเพื ่อใหนักเรียนรู วา 
“ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว” ทฤษฎีเชื่อมโยงของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน กัทธรี (Guthrie’s Contiguity 
Theory) กลาวไววาการเรียนรูเกิดจากการกระทำ คือมีความสัมพันธระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง 
ที ่ เข าค ู ก ันได ในล ักษณะที ่ม ีการกระทำหร ือส ัมผ ัสไม น อยกว าหน ึ ่งคร ั ้ ง ก ็ เก ิดการเร ียนร ู  ได  
ดังนั้นการนำความรูจากทฤษฎีไปใชในการเรียนการสอน ครูผูสอนควรปฏิบัติดังนี้ กอนดำเนินการสอน 
ของครูจะตองจูงใจใหนักเรียนตั้งใจเรียนและมีความสนใจที่จะเรียน ดำเนินการสอนตามเนื้อหา สาระ 
เดนชัดเพื ่อใหนักเรียนเรียนรู ไดดี ฝกใหนักเรียนไดเร ียนรู ด วยการกระทำ และกอนจบบทเรียน 
ควรใหนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียนใหถูกตอง ทฤษฎีการเรียนรูของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ฮัลล (Hull’s 
Systematic Behavior Theory) มีหลักการเรียนรู เกิดจากการเสริมแรง การเสริมแรง เปนการให 
รางวัลเพ่ือกอใหเกิดการลดแรงขับหรือลดความตองการลง ทำใหบุคคลเกิดการเรียนรูข้ึน ดังนั้น ครูผูสอน 
ควรนำทฤษฎีนี้ไปใชโดยพยายามจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงความตองการและสนองความตองการของ 
ผู  เร ียนพยายามสรางแรงเสริมทุกขั ้นตอนของบทเรียน จัดการเร ียนการสอนจากงายไปหายาก 
จัดคาบเรียนใหพอเหมาะแกวัยของผูเรียนและเปลี ่ยนกิจกรรมการสอนเมื่อพบวาผูเรียนเหนื่อยลา 
หรืองวงนอน (2) กลุ มทฤษฎีการวางเงื ่อนไข ไดแก ทฤษฎีการวางเงื ่อนไขแบบคลาสสิค ทฤษฎี 
การวางเงื่อนไขแบบการกระทำ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classic Coditioning Theory) ซ่ึง 
Ivan P. Pavlov นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย กลาววา การเรียนรูเกิดจากการที่อินทรียไดตอบสนองตอสิ่งเรา 
ไดหลาย ๆ ชนิด โดยที่การตอบสนองอยางเดียวกันอาจมาจากสิ่งเราตางชนิดกันได หากมีการวางเงื่อนไข 
ที่แนนแฟนเพียงพอ การนำทฤษฎีนี้ไปใชในการเรียนการสอนควรปฏิบัติดังนี้ ครูตองสรางบรรยากาศที่ดี 
ในการเรียนการสอนอันเปนการวางเงื ่อนไขที่ดี ครูวางตัวใหนักเรียนศรัทธาและรักเพื่อจะไดรักวิชา 
ที่ครูสอนดวย ครูจัดบทเรียนใหนาสนใจและเกิดความสนุกสนาน ครูสรางความเปนกันเองกับนักเรียน 
และใหความอบอุ นแก น ักเร ียน คร ูจ ัดหาและใช ส ื ่อการสอนที ่ด ี เพ ื ่อการเร ียนร ู ท ี ่ม ีค ุณภาพ 
ครูใชหลักการลบพฤติกรรมที่ไมดีในตัวนักเรียน ไมใหความสนใจในพฤติกรรมที่ไมดีที ่สุดพฤติกรรม 
ดังกลาวจะหายไป ครูนำกฎพฤติกรรมการจำแนกมาใช คือ ใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนที่ไดเรียนรู 
ไปแลว จะไดเรียนรูเหมือนเดิม ครูนำกฎพฤติกรรมการจำแนกมาใช คือ ใหนักเรียนไดรูจักวิธีการจำแนก 
หรือวิเคราะหบุคคล วัตถุ สิ่งของ ท้ังในดานดีและดานไมดี ครูใชทฤษฎีการวางเง่ือนไข แบบในการเปลี่ยน 
เจตคติที่ไมดีตอวิชาตาง ๆ ของนักเรียน ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Coditioning 
Theory) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Burrhus F. Skimmer ไดกลาวไววา การเรียนรูเกิดจากการที่บุคคล 
ไดมีการกระทำแลวไดรับการเสริมแรง ซ่ึงนำความรูจากทฤษฎีไปใชในการสอนโดย สรางนิสัยท่ีดีใหแกเด็ก 



เพื่อการสรางคุณภาพแหงชีวิต ลบนิสัยที่ไมดีออกจากตัวนักเรียนโดยวิธีการปรับพฤติกรรมปลูกฝง 
คานิยมพ้ืนฐานใหแกนักเรียน ใหการสริมแรงแกนักเรียนที่กระทำความดี และจัดประกวดเด็กดีในดาน 
ตาง ๆ และใหรางวัลตามความเหมาะสม (3) กลุมทฤษฎีสนาม ไดแก ทฤษฎีสนาม ทฤษฎีการเรียนรู 
ของเลวิน และทฤษฎีการเรียนรู โดยใชเครื ่องหมาย ทฤษฎีสนาม (Fieeld Theory) นักจิตวิทยา 
ชาวเยอรมัน Wolfgang Kohter และคณะกลาววา ในการเรียนรูหรือในการแกปญหา บุคคลจะพิจารณา 
สิ ่งเราหรือโครงสรางของปญหาโดยสวนรวมทุกแงทุกมุมเสียกอน จากนั ้นจะแยกเปนสวนยอย ๆ 
เหล าน ั ้นจนในท ี ่ส ุดจะเก ิดความค ิดหร ือเห ็นช องทางในการแก ป ญหาน ั ้น ได  โดยฉ ับพลัน 
จะเกิดการเรียนรูดวยความเขาใจอยางแจมแจง หรือเกิดการหยั่งเห็นหรือที่เรียกวา พิปสญาณ (Insigh) 
การนำทฤษฎีไปใชกอนดำเนินการสอนควรชี ้ใหเห็นถึงจุดมุ งหมาย หรือวัตถุประสงคของบทเรียน 
อธิบายใหนักเรียนเห็นภาพรวม ๆ หรือโครงสรางของบทเรียนกอนลงมือสอน แนะนำกิจกรรมท่ี 
นักเรียนควรฝกปฏิบัติ เพื่อนำไปสูความรูความเขาใจในบทเรียน สอนใหนักเรียนแกปญหาดวยตนเอง 
อันจะนำไปสูการคิดเปน ทำเปน และแกปญหาเปน ทฤษฎีการเรียนรูของเลวิน (Lewin’s Field Theory) 
Kurt Lewin นักเรียนจิตวิทยาชาวอเมริกัน กลาววาการเรียนรู เกิดจากการเปลี ่ยนแปลงความรู 
ความเขาใจเดิมหรือเกิดจากการกระทำซ้ำ ๆ หรือไดมีการแกปญหาหรือมีการเปลี่ยนการจูงใจ ทำให 
เกิดความรู ความเขาใจอยางแจมแจง การนำทฤษฎีไปใช ครูใชวิธีการกลุมสัมพันธเพื ่อใหนักเรียน                          
มีปฏิสัมพันธกับครูจะไดเกิดการเรียนรูดวยความเขาใจ ครูจัดใหมีศูนยการเรียนในหองเรียน มุงเนน 
นักเรียนเปนศูนยกลางเพื่อใหนักเรียนเรียนรูดวยความเขาใจ ใหนักเรียนตั้งเปาหมายของชีวิต เปาหมาย 
ในแตละวิชาและในแตละบทเรยีนเพื่อใหการเรียนและการดำเนินชวีิตมีเปาหมายที่ชัดเจน ใชวิธีการจงูใจ 
เพื่อกระตุนใหนักเรียนตอบสนองอยางเขมขนตอบทเรียน ฝกใหนักเรียนรูจักแกปญหาในเกมงาย ๆ 
หรือปญหางาย ๆ และยากข้ึนตามลำดับ ทฤษฎีการเรียนรูของทอลแมน (Tolman’s Learning Theory) 
Edward C. Tolman นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน มีหลักวา การเรียนรูเกิดจากการที่บุคคลที่ตอบสนองตอ 
สิ่งเรา โดยใชเครื่องหมายหรือสัญลักษณ เปนแนวทางนำไปสูเปาหมายทำใหเกิดการเรียนรูดวยความเขาใจ 
การนำทฤษฎีไปใช การจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการคิด เปดโอกาสใหนักเรียนไดพูด 
และแสดงความคิดเห็นเพื่อสงเสริมความคิดเปน จัดแบงนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ หรือศูนยการเรียน  
มอบงานหรือจัดกิจกรรมใหทุกกลุมไดกระทำ ใหสมาชิกไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
จัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดอภิปรายในชั้นเรียน หรือใชกิจกรรมกลุมสัมพันธใหนักเรียน 
มีปฏิสัมพันธกับครู กับเพ่ือน ๆ เพ่ือใหเขาใจบทเรียนไดดียิ่งข้ึน (มาลี จุฑา, 2542) 

2.1.1 ผลจากการเรียนรู (Learning Outcomes) เม่ือผูเรียนเกิดการเรียนรูในบทเรียนท่ีครูสอนแลว 
จะทำใหผู เร ียนเกิดผลการเรียนรู ดังนี ้ (ชูช ีพ ออนโคกสูง, 2522) เกิดการรับร ู  (Perception)  
การรับรูเปนกระบวนการซ่ึงสมองตีความหรือแปลความหมายขอมูลท่ีไดจากการสัมผัสของรางกายหรือขอ
งประสาทสัมผัสตาง ๆ กับสิ่งแวดลอมทำใหเราทราบวาสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอมที่เราสัมผัสนั้น เปนอะไร 
มีความหมายอยางไร มีลักษณะอยางไร เกิดมโนคติ (Concept) เปนผลมาจากการรับรู ความจำ 
จินตนาการ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ทั้งภายนอก และภายในตัวบุคคล มโนคติจะเกิดขึ้นเมื่อมีการประสม 
ประสานกันระหวางการแยกแยะ การยนยอ และการสรุปรวบยอด ในระหวางที่มีการสัมผัส การทำงาน 
ของกลามเนื้อ การตั้งคำถาม การอาน และการแกปญหา 



2.1.2 เจตคติ (Attitudes) เกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคล ซึ่งเปนความพรอม 
ที่จะตอบสนอง หรือแสดงความรูสึกตอวัตถุ สิ ่งของ คน มโนคติอื ่น ๆ ตลอดจนสถานการณตาง ๆ 
ความรูสึกหรือการตอบสนอง ดังกลาว อาจเปนไปในทางท่ีชอบหรือไมชอบก็ได 

2.1.3 เกิดการคิด (Thinking) การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองซึ่งเปนกระบวนการที่ภาพ 
หรือสัญลักษณของสิ่งของหรือสถานการณตาง ๆ มาปรากฏในแนวคิดหรือจิตใจเรา 

1.1.5 เกิดการแกปญหา (Problem Solving) เม่ือบุคคลมีเปาหมาย แตมีอุปสรรคขัดขวางไมใหไปถึง 
หรือไมไดมาซึ่งสิ ่งที่ตองการที่จะเกิดปญหาขึ้นดังนั ้น บุคคลจะพยายามขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 
ใหหมดไปเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 

1.1.6 การรับรูของสมอง วารินทร รัศมีพรหม (2531) กลาวถึงการวิจัยเกี่ยวกับการรับรูของสมอง 
ตอสื่อหรือสารดานภาพและเสียงวา พบลักษณะทั่วไปของสมองมนุษยโดยทำการทดลองใหคนหลายคน 
ดูสื ่อโฆษนาประเภทตาง ๆ และวัดปฏิกิริยาตอบสนองของสมองคนแตละคนในการดูภาพโฆษนานั้น 
ผลปรากฏวา สมองดานซายจะมีปฏิกิริยามากกวาดานขวา ในขณะที่ดูสื ่อโฆษนาที ่ไมคอยจะดีนัก 
แสดงวาสื่อโฆษนามรผลตอสมองดานซายนั่นเอง ไสว เลี่ยมแกว (2528) กลาววา ในปจจุบันมีการศึกษา 
และวิจัยเกี่ยวกับหนาที่ของสมองมนุษย พบวา สมองมนุษยแบงออกเปน 2 ซีก คือ ซีกซายและซีกขวา 
ซ่ึงแตละซีกทำหนาท่ีในการคิดท่ีแตกตางกัน กลาวคือสมองซีกซายมีความสามารถทางภาษา และมีหนาท่ี 
ในการคิดเชิงวิเคราะห คือ จะศึกษาสวนยอยตาง ๆ ท่ีประกอบข้ึนเปนสวนรวมท้ังหมดซ่ึงกระบวนการคิด 
ของสมองซ ีกซ ายเป นท ีละข ั ้นตอนตามลำด ับก อนหล ัง และว ิ เคราะห ออกจากแนวเส นตรง 
มีลักษณะตรงไปตรงมา สวนสมองซีกขวา จะมีความเชี ่ยวชาญในการมองภาพรวมทั้งหมดกลาวคือ 
ดึงเอาสวนยอยตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อประกอบเปนสวนรวม ดังนั้น สมองซีกขวาจึงมีหนาที่ในการสราง 
โครงราง โดยการตระหนักถึงความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ที่ประกอบขึ้นเปนโครงรางซึ่งลักษณะ 
การทำงานหรือการคิดของสมองซีกขวาจะทำการวิเคราะหทุกจุดพรอมกันหรือคูขนานกันไป ไมแยก 
ศึกษาเปนสวน ๆ เหมือนสมองซีกซาย ดังนั้นสมองซีกขวาจึงมีประสิทธิภาพสูงในการมองเห็น (Visual) 
และการกะระยะในการสรางภาพรวม (Spatial) แตมีความสามารถจำกัดดานภาษา อาจกลาวไดวา 
สมองซีกขวามีลักษณะในการควบคุมเกี่ยวกับภาพ การมองเห็น ความกลมกลืน ชองวาง และความสมดุล 
มีการสังเคราะหการเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ การมีสามัญสำนึก และมีความคิด แบบตะวันออก 

ดังนั้น  สรุปผลเกี่ยวกับการตอบสนองของสมองทั้งสองสวน สามารถนำมาเปนแนวทางในการ 
จัดทำแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ซึ่งจะเปนการสงเสริมทักษะการเรียนรูของผูเรียนทำให 
การรับรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และทำใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.2 แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 พิมพพันธ เดชะคุปต (2544) ใหความหมายวาการจัดการเรียนรูที ่เนนผูเรียนเปนสำคัญ คือ  
การจัดการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง และสามารถถายโอนความรู 
นำความรู ไปใชไดจัดใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู เรียนเนน การผสม 
ผสานสาระการเรียนรู หรือเนนการบูรณาการคนควาจากแหลงเรียนรูหลากหลายดาน ตลอดจนมีการวัด 
และประเมินผลตามสภาพจริง ทักษะกระบวนการที่ผูเรียนใชในการสรางความรูนั้น คือ 1) กระบวนการ 
ทางปญญา คือ การคิดและกระบวนการ 2) กระบวนการทางสังคม คือ กระบวนการทำงานเปนกลุม 
ทำงานเปนทีมมีปฏิสัมพันธกัน มีการเคลื่อนไหวทางกาย ในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
ผู สอนควรตองมีการสงเสริมจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื ่อการเรียน และอำนวยความสะดวก 



เพื ่อใหผู เร ียนเกิดการเรียนรู  ซึ ่งเปนไปตามมาตรา 24 ขอ 5 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษาใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการเรียนรู ที ่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เปนวิธีท่ี 
จะชวยใหการพัฒนาคนไทยมีลักษณะของคนยุคใหม หรือยุคปฏิรูปการศึกษา คือ เปนคนไทยที่รู เทา 
กาวทันโลก ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันคน รูวิธีการเรียนรู รูวิธีการคิด คือ คิดเปน รูวิธีการวิจัยและพัฒนา 
เปนคนดีมีคุณภาพ รูเรา รูเขา เปนคนดี เกง มีสุข ตามเปาหมายท่ีคาดหวัง แตไดพบวา การจัดการเรียนรู 
ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ นั้นมีปจจัยที่ผู สอนพึงตระหนัก คือบรรยากาศทางกายภาพและบรรยากาศ 
ทางจิตใจและสิ่งที่เปนปจจัยสำคัญ คือ ผูสอนเองควรตองมีทักษะที่จำเปน 4 ประการ เพื่อจะเปนแบบ 
ของการพัฒนาใหผูเรียนเปนผูมีลักษณะดังกลาวขางตนที่พึงประสงค ทักษะจำเปน 4 ประการ คือ 1) 
ทักษะความสามารถในการรูจักตนเองหรือรูเรา คือ ความสามารถเขาใจ อารมณของตนเอง เพื่อเปน 
แนวทางสูการพัฒนาวินัยตนเอง การควบคุมตนเอง และเพื่อการเรียนรู ประสบการณ ตาง ๆ 2) ทักษะ 
ความสามารถเขาใจผูอื่นหรือรูเขา คือ ความสามารถทำงานรวมกับผูอื่นไดดี มีความสุข สามารถสื่อสาร 
เขาใจ รวมมือรวมใจทำงานกับคนอื่นได แสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็นผูอื่นตลอดจนเห็นใจผูอ่ืน 
3) ทักษะความมีระบบและความสามารถปรับตัวได คือ ความสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยางมีความสุข 
ดวยการมีความรับผิดชอบ ความสามารถปรับตนได ความยืดหยุนตอเหตุการณตาง ๆ และ 4) ทักษะ 
ความสามารถในการตัดสินใจ คือ ความสามารถทางปญญาท่ีใชในการประเมินสถานการณตาง ๆ ไดอยาง 
ฉลาดและรอบคอบ มีคานิยมตอตนเองและตอสังคม 
 การจัดการศึกษาในยุคปจจุบัน เปนการจัดเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในดาน 
หลักสูตร ในเรื ่องเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นตองมีการกำหนดจุดหมายของหลักสูตรใหไดผลผลิตใหผูเรียน 
มีคุณสมบัติ เปนผูมีคุณภาพ (Quality) คือ มีความดี มีจริยธรรม อยูรวมกับผูอื่นไดดี ดวยการเปนผูมี 
คุณธรรมประจำ มีระเบียบวินัยในตนเอง รักษาระเบียบประเพณี วัฒนธรรมอันเปนสมบัติประจำชาติ 
มีคานิยม สังคม ตลอดจนรักชาติเปนจิตสำนึก เปนผูมีสมรรถภาพ (Competency) คือ มีความเกง 
ในความคิด วิเคราะห วิพากย วิจารณ ทำงานกอปรดวยความคิดริเริ่ม เกงในการใชภาษา โดยเฉพาะภาษา 
อังกฤษ ซึ่งเปนภาษาสากล เกงในการใชคอมพิวเตอร รวมทั้งเครื่องมืออิเล็กทรอนิคสทั้งหลาย เปนผูมี 
สุขภาพดี (Healthy) คือ มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การเปนผูมีสุขภาพดี คือมีรางกาย 
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ นอกจากสุขภาพกายดีตองเปนผูมีสุขภาพจิตดี  คือ ราเริงแจมใส มั่นใจ 
ไมเครียด มีอัตมโนทัศน คือเปนผูรูจักตัวเองและเห็นคุณคาในชีวิตของตนเอง 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ (Student-Centred Approach ) 
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ หมายถึงการสอนที่มุงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ 
การดำรงชีวิตเหมาะสมกับความสามารถ และความสนใจของผูเรียนโดยใหนักเรียนมีสวนรวม และลงมือ 
ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีอยู 
หลายลักษณะและหลายระดับโดยที่ครูผูสอนเปนผูอำนวยการเรียน ชวยเอื้อใหผูเรียน เกิดการเรียนรู 
ขึ้น โดยการเตรียมดานเนื้อหา วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนตางๆ ใหเหมาะสมกับผูเรียน การเรียนการสอน 
ที่มีนักเรียนเปนศูนยกลางนี้ มีความตอเนื่องอยางเห็นไดชัด กับแนวโนมในปจจุบันเกี่ยวกับการเรียนรู 
ดวยตนเองซึ่งจะมีคำศัพท บัญญัติไวหลายคำ เชน Learner Autonomy, Self-directed Learner และ 
Learner Independence แตสำหรับการเรียนการสอนที่มีผูเรียนเปนสำคัญนี้ มุงที่ผูเรียนเปนกลุมมาก 
กวาเปนรายบุคคล จะเห็นไดวา การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน เปนสำคัญ นี้ สามารถจัดในลักษณะตางกัน 
ได 3 รูปแบบ กลาวคือ 



แบบท่ี 1 Student–centred Class ผู สอนจะเปนผ ู  เตร ียมเน ื ้อหา ว ัสด ุอ ุปกรณ สื่อการเร ียน 
ผูเรียนเปนผูดำเนินกิจกรรมการเรียนตามคำสั่งหรือคำแนะนำของผูสอน สวนมาก เปนกิจกรรมกลุมหรือ 
กิจกรรมคูกับเพ่ือนโดยเนนปฏิสัมพันธในชั้นเรียนเปนสำคัญ 
แบบท่ี 2 Learner-based Teaching  ผูสอนเปนผูกระตุน หรือมอบหมายใหผูเรียนผลิตสื่อ เนื้อหา 
ของเรื่องท่ีจะเรียนข้ึนมาโดยใชความรู ประสบการณ และความชำนาญของผูเรียนเปนฐาน ในการสรางสื่อ 
แบบท่ี 3 Learner Independence เปนแบบที่ผูเรียนจะเปนอิสระจากการเรียนในหองเรียนปกติ 
ผูเรียนสามารถเลือกใชสื่อท่ีจัดสรรไวในหองศูนยการเรียนรู แลวเลือกทำงานหรือฝกปฏิบัติตามความตอง
การ ความสนใจของตน ผูเรียนอาจจะเรียนคนเดีย หรือเรียนเปนคูกับเพื่อนก็ได ทั้งนี้ตองตั้งอยูภายใต 
เง่ือนไขหรือสัญญาการเรียนระหวางผูสอนกับผูเรียน 

ดังนั้นการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญก็คือการที่ผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชประสบการณ ความรูรอบตัว ความชำนาญและความสนใจ 
ของผู เรียนแตละคนมารวมกันทำกิจกรรม มีปฏิสัมพันธตอกันมีโอกาสคิดพิจารณา แสดงความคิด 
เห็นรวมกัน โดยมีผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ ชวยเหลือ เมื่อผูเรียนมีความตองการ ผูสอนจะใหความสำคัญ 
ตอกระบวนการคิด กระบวนการทำงานของผู เรียนมากกวาที ่ผู เรียนคิดหรือสิ่งที่ผู เรียนผลิตขึ้นมา 
ซ่ึงนักการศึกษากลุมหนึ่งมีความเชื่อวา การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญเปนวิธีหนึ่งท่ีจะชว
ยพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหดีข้ึนและบรรลุเปาหมายของการศึกษาแหงชาติดวย 
ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนจึงเขามามีบทบาทอยางยิ่งตอการจัดการเรียนการสอน 

รูปแบบวิธีสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
รูปแบบท่ี  1  วิธีสอนแบบใชบทบาทสมมุต ิ: การใชบทบาทสมมุติ เปนกิจกรรมท่ีมีการกำหนด 

สถานการณสมมุติและบทบาทของผูเรียนในสถานการณนั้นแลวใหผูเรียนสวมบทบาท และแสดงบทบาท 
นั้นตามความรูสึก ประสบการณ เจตคติท่ีมีตอบทบาทนั้นวิธีการนี้จะชวยใหไดมีโอกาสศึกษา วิเคราะหถึง
ความรูสึก และพฤติกรรมของตนเองไดอยางลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถชวยใหเขาใจพฤติกรรม ความรูสึก 
อารมณ และเหตุผลของบุคคลท่ีสวมบทบาทนี้ในชีวิตจริงได 

รูปแบบท่ี  2  วิธีสอนแบบใชกระบวนการเผชิญสถานการณ  :  เปนวิธีการสอนท่ีมีการเชื่อมโย
งการกระทำกับการคิดว ิเคราะหเข าดวยกัน โดยใหผ ู  เร ียนไดเผชิญสถานการณล ักษณะตาง ๆ 
ซึ่งเปนสวนหนึ่ง ของประสบการณที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริง ฝกใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในคำสอนของผูสอน 
ฝกนำขอมูลขาวสารดานตางๆมาสรุปประเด็นเพื ่อประเมินคาวาสิ ่งใดถูกตองดีงาม เกิดประโยชน 
สิ่งใดบกพรองไมถูก ไมตรงในการตัดสินใจ 

รูปแบบท่ี  3  วิธีสอนแบบใชบทเรียนสำเร็จรูป  :  เปนการลำดับประสบการณท่ีไดวางไวสำหรั
บผูเรียน นำไปสูความสามารถโดยอาศัยหลักความสัมพันธของสิ่งเรากับการตอบสนอง ซ่ึงไดพิสูจนแลววา 
มีประสิทธิภาพ บทเรียนสำเร็จรูปอยูบนพ้ืนฐานจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู โดยมีหลักการ 
และทฤษฎีการเร ียนรู  เข ามาเกี ่ยวของไดแก S-R Theory และ Reinforcement ของ Skinner 
และ Learning Theory ของ Thorndike 

รูปแบบท่ี  4  วิธีการสอนแบบศูนยการเรียน  :  เปนการจัดระบบหองเรียน เพื่อสงเสริม 
ใหผูเรียนสามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนรูอาศัยเนื้อหา 
วิชาที ่จัดออกเปนหนวยๆแตละหนวยจะมีกิจกรรม สื ่อวัสดุอุปกรณ และเนื ้อหาวิชา ท่ีแตกตางกัน 



ผูเรียนจะเรียนรู โดยการประกอบกิจกรรมจากหนวยตางๆตามที่กำหนดภายใตการดูแลของผูสอน ศูนย 
การเรียนเปนกิจกรรมที่อยูบนพื้นฐานหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชสื่อประสม กระบวนการ 
กลุม กฎแหง ความพรอม และความแตกตางระหวางบุคคล 

รูปแบบท่ี  5  วิธีการสอนแบบใชชุดการสอน  :  เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการออกแบบแ
ละจัดไวเปนระบบอันประกอบดวยจุดมุงหมาย เนื้อหาและวัสดุอุปกรณ โดยกิจกรรมตางๆ ดังกลาวไดรับ 
การรวบรวมไวอยางเปนระบบเปนระเบียบ เพื่อจัดเตรียมไวใหผูเรียนไดศึกษาจากประสบการณทั้งหมด               
ชุดการสอนเปนกิจกรรมที่อยูบนพื้นฐานหลักการและทฤษฏีเกี่ยวกับการใชสื่อประสม และการใชวิธีการ 
วิเคราะหระบบ ( System Approach ) เนนความสัมพันธระหวางผูเรียนกับกิจกรรม การปฏิสัมพันธ 
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน โดยมีสวนรวมในการสรางความรูดวยตนเอง 

รูปแบบท่ี  6  วิธีการสอนแบบใชคอมพิวเตอร  :  เปนการสอนท่ีเนนสื่อการสอนท่ีใชเทคโนโลยี
ระดับสูงนำมาประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีปฏิสัมพันธระหวางผู เรียนกับ 
คอมพิวเตอร 

รูปแบบท่ี  7  วิธีการสอนแบบโครงการ  :  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเปนการจัด 
ประสบการณในการปฏิบัติงานใหผูเรียนเหมือนกับการทำงานในชีวิตจริง เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณ 
ตรง ผูเรียนไดเรียนรูวิธีการแกปญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร ผูเรียนจะไดทำการทดลอง ไดพิสูจน  
สิ่งตางๆ ดวยตนเอง รูจักหาวิธีการตางๆ มาแกปญหา ผูเรียนจะทำงานอยางมีระบบ รูจักวางแผนในการ 
ทำงาน ฝกการเปนผูนำผูตาม ฝกการวิเคราะหและการประเมินผลตนเอง 

รูปแบบท่ี  8 วิธีสอนแบบแกปญหา : เปนวิธีสอนที ่เนนใหผู เรียนคิดแกปญหาอยางเปน 
กระบวนการ โดยอาศัยแนวคิดแกปญหาดวยวิธีการนำเอาวิธีการสอนแบบนิรนัย คือ การสอนจากกฎ 
ไปหาความจริง ยอย การรวมกระบวนการคิดทั้ง 2 แบบเขาดวยกัน ทำใหเกิดเปนรูปแบบวิธีสอนแบบ 
แกปญหา ซึ ่งเริ ่มจากการกำหนดปญหา วางแผนแกปญหา ตั ้งสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล 
การพิสูจน การวิเคราะห และการสรุปผล ซึ่งเปนกระบวนการเรียนการสอนที่จะนำไปสูการแกปญหา 
ในชีวิต ประจำวันของผูเรียนไดเปนอยางดี 

รูปแบบท่ี  9  วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรูเปนกลุม  :  เปนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดมีอิสระ 
ในการศึกษาหาความรูตามหลักประชาธิปไตย ใหผูเรียนรูจักการทำงานรวมกันเปนกลุม และการศึกษา 
หาความรูจากแหลงตางๆ 

รูปแบบท่ี  10  วิธีสอนแบบใชกระบวนการกลุมสัมพันธ  :  เปนกระบวนการข้ันตอนวิธีการหรื
อ พฤติกรรมตางๆ ที ่จะชวยใหการดำเนินงานเปนกลุ มเปนไปอยางมีประสิทธิภาพคือไดทั ้งผลงาน                                  
ที่ดีไดทั้งความรูสึกและความสัมพันธที่ดีระหวางผูรวมงาน ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญคือ การยึดผูเรียนเปน 
ศูนยกลาง ยึดกลุมเปนแหลงความรูท่ีสำคัญ ยึดการคนพบดวยตนเอง เนนกระบวนการควบคูไปกับผลงาน 
เนนการนำความรูไปใชในชีวิตประจำวัน รูจักใชสิทธิและหนาที่ในระบอบประชาธิปไตยในการทำงาน 
ยึดมติของกลุมและการตัดสินใจรวมกัน 

รูปแบบท่ี  11  วิธีสอนแบบความคิดรวบยอด  :  เปนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนไดสรางความคิด
รวบยอด ซ่ึงเปนขอความแสดงประเภทของสรรพสิ่งตามลักษณะเฉพาะดวยตนเอง จากการรวบรวมขอมูล 
สังเกต จำแนกประเภท และจัดหมวดหมูตัวอยางท่ีผูสอนนำเสนอ 

รูปแบบท่ี  12  วิธีสอนแบบการเรียนรูแบบรวมมือ  :  เปนการจัดการเรียนที่แบงผูเรียนออก 
เปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือ 



สนับสนุน ซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตัวและสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความ 
สำเร็จ ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 
การผลิตบัณฑิตไทยเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

ผู ร ับผิดชอบตอการจัดการศึกษาของประเทศลวนทราบดีวา การจัดการศึกษาตองเปนไป 
เพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม การแขงขัน 
ทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับประเทศและภาคครัวเรือนทวีความรุนแรงทำใหสถาบันการศึกษา ตองเรงผลิต 
คนเขาสูตลาดแรงงานในเชิงปริมาณแตก็ยังเกิดปญหาเพราะปริมาณบัณฑิตทางสังคมศาสตรกลับเพ่ิม    
สวนทางกับสายวิทยาศาสตรที่เปนความตองการของประทศไทย แมธุรกิจอุตสาหกรรมบริการซึ่งอยูใน 
สายสังคมศาสตรจะมีการขยายตัวสูงแตคนที่มีศักยภาพ ที่พรอมจะปอนเขาสู ธุรกิจนี ้กลับสวนทาง 
ในเชิงที่มุงตัวเลขทางปริมาณมากกวาดานคุณภาพสวนการผลิต คนเขาสูตลาดแรงงานท่ีใชเทคโนโลยี 
ก็ยังเปนภาระอันหนักอ้ึงเพราะเด็กไทยบางสวนยังชอบท่ีจะประสบผลสำเร็จงาย สบาย โดยเฉพาะตองจบ 
เร็ว รวดเร็ว 

ปญหาดานสังคมก็ขยายตัวตามขนาดสังคมเมืองเชนเดียวกัน สภาวะยากจนและเหลื่อมล้ำทาง 
เศรษฐกิจกอใหเกิดปญหาที่กระทบตอความสงบสุขของคนในสังคม การเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอมและภูมิ- 
ปญญาไทยแมมากขึ ้นแตก ็ย ังไม ปฏ ิบ ัต ิ ให เห ็นผลที ่ เป นร ูปธรรมช ัดเจน เพ ื ่อแกป ญหาตางๆ 
สถาบันการศึกษาจึงพยายามผลิตแรงงานที ่สมบูรณทั ้งในมิต ิด านรางกาย คือ เปนผู ท ี ่ส ุขภาพ 
รางกายสมบูรณแข็งแรงมีการพัฒนาการดานร างกายและสติปญญาอยางสมบูรณ ตามเกณฑ 
ในแตละชวงวัย สมบูรณในมิติดานจิตใจคือเปนผู ที ่ร ู จ ักเขาใจตนเอง เขาใจความรู ส ึกของผู  อ่ืน 
เขาใจสถานการณการเปลี่ยนแปลง และสภาพแวดลอมตาง ๆ รอบตัวไดเปนอยางดี สวนมิติที่จำเปน 
และขาดไมไดคือความรู ตองเปนผูท่ีสามารถรูลึกในแกนสาระของวิชา สามารถรูรอบตัวในเชิงสหวิทยาการ 
และเปนผูที ่สามารถรูไดไกล สามารถคาดการณเกี ่ยวกับอนาคตที่จะมาถึงไดควบคูกับมิติดานทักษะ 
ความสามารถ คือผูที่มีทักษะในดานการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม ทักษะการอาชีพ ทักษะทางสุนทรียะ และทักษะ การจัดการที่ดี 
สำหรับวิถีการเรียนรูนั ้นบัณฑิตไทยจะตองเรียนรูการพึ่งตนเองใหได ใชความรูใหเปน ตัดสินใจเอง 
อยางมีเหตุผลทางสรางสรรค ใฝรู สูสิ่งยาก มีพลังในการทำงาน ใสใจ ตั้งใจ รับผิดชอบ เตรียมตัวสรางฐาน 
อาชีพ ครอบครัว เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน ชาติ จิตสำนึกตอสังคม เปนตัวอยางที่ดีและเปน 
กัลยาณมิตร 

         ดานการจัดการเรียนรู กิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตองเนนใหนักเรียนไดคิด 
วิเคราะห วิพากย วิจารณ แกปญหาเปน มีความตระหนัก มีจิตสำนึก และสามารถนำความรูไปปฏิบัติ 
ในชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานได เปนผูมีความสามารถแกปญหาไดดี เพื่อสามารถดำรงชีวิตได 
อยางมีความสุข แนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ มีแนวคิดจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม 
(Constructivism) ท่ีเชื่อวา การเรียนรูเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน ผูเรียนเปนผูสรางความรู 
จากความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรู ความเขาใจที่มีอยูเดิมเปนปรัชญาที่มีขอสันนิษฐานวา 
ความรูไมสามารถแยกจากความอยากรู ความรูไดมาจากการสรางเพื่ออธิบาย แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม 
เนนใหผู เรียนสรางความรู  โดยผานกระบวนการคิดดวยตนเอง โดยผู สอนไมสามารถปรับเปลี ่ยน 



โครงสรางทางปญญา (Cognitive Structure) ของผูเรียนได แตผูสอนสามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยน 
โครงสรางทางปญญาได โดยจัดสถานการณใหผูเรียนเกิดการขัดแยงทางปญญาหรือเกิดสภาวะไมสมดุล 
(Unequilibr ium) ขึ ้นซ ึ ่ง เป นสภาวะท ี ่ประสบการณใหมไม สอดคลองก ับประสบการณ เ ดิม 
ผูเรียนตองพยายามปรับขอมูลใหมกับประสบการณท่ีมีอยูเดิมแลวสรางเปนความรูใหม 
 ผู ช วยศาสตราจารย ดร.เพชรา บุดสีทา วิจารณพานิช (2555 , หนา 16-21) ไดกลาวถึง 
ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 วาสาระวิชามีความสำคัญแตไมเพียงพอสำหรับการเรียนรู 
เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (content หรือ subject matter) 
ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของนักเรียน โดยครูชวยแนะนำ และชวยออกแบบกิจกรรม 
ที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได สาระวิชาหลัก 
(Core Subjects) ประกอบดวยภาษาแม และภาษาสำคัญของโลก ศิลปะคณิตศาสตร การปกครอง 
และหนาที ่พลเมือง เศรษฐศาสตร วิทยาศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตรโดยวิชาแกนหลักนี้ 
จะนำมาสูการกำหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรสำคัญตอการจัดการเรียนรูในเนื้อหาเชิงสหวิทยา 
การ (Interdisciplinary) หรือหัวขอสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการสงเสริมความเขาใจ ในเนื ้อหา 
วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 เขาไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

1. ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม จะเปนตัวกำหนดความพรอมของนักเรียนเขาสู โลก 
การทำงานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปจจุบัน ไดแก ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมี 
วิจารณญาณและการแกปญหา และการสื่อสารและการรวมมือ 

2. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูล ขาวสาร 
ผานทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมี 
วิจารณญาณและปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ไดแก ความรูดานสารสนเทศ 
ความรูเก่ียวกับสื่อและความรูดานเทคโนโลยี 

3. ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปจจุบันใหประสบความสำเร็จ 
นักเรียนจะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ ไดแก ความยืดหยุนและการปรับตัว การริเริ่มสรางสรรคและ 
เปนตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และ 
ความรับผิดชอบเชื่อถือได (Accountability) และ ภาวะผูนำและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

แนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ  
การจัดทำแนวทาง การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ เพ่ือ 

พัฒนาทักษะแหงอนาคต ในศตวรรษท่ี 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 
1. ระบบมาตรฐานการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards) 
    1.1 การใชขอมูลความจริงจากกระบวนการสังเกต 
ตั้งประเด็นคำถามจากแหลงเรียนรูชุมชนเชื่อมโยงไปสูสาระการเรียนรูรายวิชา 
    1.2 การบูรณาการความรู และความซ้ำซอนของเนื้อหาสาระ 
    1.3 การสรางทักษะการสืบคน รวบรวมความรู 
    1.4 การสรางความรู ความเขาใจเชิงลึกมากกวาแบบผิวเผิน 



    1.5 การสรางความเชี่ยวชาญตามความถนัดและสนใจใหเกิดกับผูเรียน 
    1.6 การใชหลักการวัดประเมินผลท่ีมีคุณภาพระดับสูง 
2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Assessment of 21st Century Skills) 
    2.1 สรางความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู ความถนัดสาขาอาชีพทัศนคติตอ 
การทำงานและอาชีพ) 
    2.2 นำประโยชนของผลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาปรับปรุงการแกไขงาน (เครื่องมือวัด 
ผลตามสภาพจริงการปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู) 
    2.3 ใชเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คลังขอสอบ 
ระบุตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ระบุระดับข้ันพฤติกรรม) 
    2.4 สรางและพัฒนาระบบแฟมสะสมงาน (Portfolios) และเสนทางการศึกษาตอสูการประกอบอาชีพ 
(Career Path) ของผูเรียนใหเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ 
3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum & Instruction) 
     3.1 สอนใหเกิดทักษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุงเนนเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary : ความรู 
ท่ีไดจากหลายสาขาวิชาประกอบกัน) ของวิชาแกนหลัก 
    3.2 สรางโอกาสท่ีจะประยุกตทักษะเชิงบูรณาการขามสาระเนื้อหา และสรางระบบการเรียนรูท่ีเนน 
สมรรถนะเปนฐาน (Competency-based) 
    3.3 สรางนวัตกรรมและวิธีการเรียนรูในเชิงบูรณาการท่ีมีเทคโนโลยีเปนตัวเก้ือหนุน การเรียนรูแบบ 
สืบคน และวิธีการเรียนจากการใชปญหาเปนฐาน (Problem-based) 
    3.4 บูรณาการแหลงเรียนรู (Learning Resources) จากชุมชนเขามาใชในโรงเรียนตามกระบวนการ 
เรียนรูแบบ Project-Based Learning: PBL 
4. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional Development) 
   4.1 ฝกฝนทักษะความรูความสามารถในเชิงบูรณาการ 
   4.2 ใชมิติของการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
   4.3 ฝกฝนทักษะความรูความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกับการแกปญหา การคิดแบบวิจารณญาณ 
   4.4 สามารถวิเคราะหผูเรียนไดท้ังรูปแบบการเรียน สติปญญา จุดออน จุดแข็ง ในตัวผูเรียน และสามารถ 
วิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุงผลตอคุณภาพของผูเรียน 
   4.5 พัฒนาความสามารถใหสูงข้ึน 
นำไปใชสำหรับการกำหนดกลยุทธและจัดประสบการณทางการเรียนไดเหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู 
   4.6 ประเมินผูเรียนอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู 
   4.7 แบงปนความรูระหวางชุมชนทางการเรียนรู โดยใชชองทางหลากหลายในการสื่อสารใหเกิดข้ึน 
5. ระบบสภาพแวดลอมทางการเรียนรูในศตวรรท่ี 21 (21st Century Learning Environment) 
   5.1 สรางสรรคแนวปฏิบัตทิางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ท่ีเก้ือหนุน เพ่ือชวยใหการเรียน การสอนบรรลุผล 
   5.2 สนับสนุนทางวิชาชีพแกชุมชนท้ังในดานการใหการศึกษา การมีสวนรวม การแบงปนสิ่งปฏิบัติท่ี 
เปนเลิศระหวางกันรวมท้ังการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสูการปฏิบัติในชั้นเรียน 



   5.3 สรางผูเรียนเกิดการเรียนรูจากสิ่งท่ีปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบโครงงาน 
   5.4 สรางโอกาสในการเขาถึงสื่อเทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหลงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

คุณลักษณะจำเปน 8 ประการสำหรับผูเรียนยุค Gen Net/Tweenies 
          1) ความรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู (Autonomous Learning) หมายถึง 
ความสามารถ ของผูเรียนในการวางแผนการเรียนรูของตนเอง ตั้งเปาหมายการเรียนรูของตน รูจักวิธีการ 
ในการไปถึง เปาหมายนั้นๆ อยางยืดหยุน ตลอดจนการมีวินัยในการเรียนรูของตนเอง โดยท่ีไมตองใหมี 
ผูใดมาบังคับ รวมท้ังการมีความเปนผูใหญภายในตนเอง ทักษะประการแรกนี้ ถือวามีความสำคัญมาก 
เปนอันดับแรก และเปนทักษะท่ีตองการ การปลูกฝงไมเพียงแตจากครูผูสอน จากระบบการศึกษา หรือ 
จากสังคมเทานั้น หากยังตองอาศัยสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกฝงจากครอบครัว เปนสำคัญ 
          2) ทักษะดานการคิด (Thinking Skills) หมายถึง การท่ีผูเรียนสามารถพัฒนาหรือไดรับ ฝกฝน 
ทักษะการคิดอยางมีระบบ สงผลใหสามารถคิดไดอยางมีประสิทธิภาพการฝกฝนทักษะดานการคิดนั้น 
ประกอบไปดวยการคิดในหลายลักษณะ แตท่ีสำคัญมากสำหรับผูเรียนยุค Gen Net/Tweenies ไดแก 
การพัฒนาทักษะการคิดอยางสรางสรรค (Creative Learners) การคิดวิเคราะห (Analytical Thinkers) 
การคิดไตรตรอง (Reflective Thinking) รวมท้ัง ทักษะในการคิดแกปญหา (Problem Solvers) 
          3) ทักษะในการทำงานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Collaborators) หมายถึง 
การท่ีผูเรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี มีทักษะของการเปนผูนำ รวมท้ัง 
การเปนผูตามท่ีดี สามารถสื่อสารกับผูอ่ืนในการดำเนินงานตาง ๆ เชน การมอบหมายงาน การถายทอด 
ความรู ประสบการณ เปาหมายรวมกันใหกับผูรวมงานอ่ืนๆ ได รวมท้ังการเปนผูฟงและผูรวมปฏิบัติงาน 
ท่ีดี โดยผูเรียน Gen Net/Tweenies ควรไดรับการฝกใหมีทักษะในการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
(Collaborative Learning) โดยทักษะท่ีตองมุงเนน ไดแก ทักษะพ้ืนฐานดานการสื่อสาร 
(Communication Skill) อยางมีประสิทธิภาพ 
          4) ทักษะในการสืบเสาะคนหา (Enquirers) หมายถึง การท่ีผูเรียนมีคุณลักษณะของการเปน 
นักสำรวจท่ีดีชอบท่ีจะศึกษาคนควาสิ่งตางๆ เพ่ือพิสูจนสมมติฐานของตน โดยสังเกตเปรียบเทียบความ 
เหมือน ความแตกตาง รวมท้ังสืบคนเพ่ือการศึกษาคนควา ความรู ขอมูล สารสนเทศท่ีมีอยูอยาง มหาศาล 
ท้ังในปจจุบันและในอนาคต ทักษะสำหรับการสืบเสาะคนหานี ้ครอบคลุมการท่ี ผูเรียนจะตองมีทักษะ 
ในการเลือกสรร/คัดกรองสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถคนหาสารสนเทศ ท่ีตองการไดอยาง 
เท่ียงตรง รวดเร็ว อยางมีประสิทธิภาพ 
          5) ความกระตือรือรน (Active Learners) หมายถึง การท่ีผูเรียนจะตองเปนผูเรียนในลักษณะ 
เชิงรุก กลาวคือไมเปนเพียงผูฟง (นิ่งๆ) ท่ีดีในชั้นเรียนหรือในการเรียนออนไลนผูเรียนเชิงรุก หมายถึง 
การท่ีผูเรียนจะตองเปนผูรวมมือท่ีดีของผูเชี่ยวชาญในการเรียนรูดวยตนเอง สำหรับในการเรยีนจากผู 
เชี่ยวชาญนั้น ผูเรียนควรใหความใสใจในการเรียนรู (Attentive) ศึกษาเนื้อหา รูจักถาม/ตอบคำถาม 
ในบริบทท่ีเอ้ืออำนวยตอการเรียนรูท่ีมีความหมายใหดียิ่งข้ึน รวมท้ัง การฝกฝนทักษะในดานการ 
แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นอยางเหมาะสมและถูกกาลเทศะ 
          6) ทักษะพ้ืนฐานดานไอซีที (ICT Skills) ในท่ีนี้ไมไดหมายเฉพาะถึงการท่ีผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐาน 
ในดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรปฏิบัติการ หรือโปรแกรมสำนักงานเทานั้น หากหมายรวมถึงการท่ี 
ผูเรียนสามารถดูแลรักษาเครื่องมือ และ/หรือระบบตางๆ ไดในระดับพ้ืนฐาน นอกจากนี้ยังหมายถึงความ 
สามารถของผูเรียนในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรูอยางมีประสิทธิ



ภาพ ครอบคลุมทักษะตางๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก ทักษะในการสืบคน (Search Skills) ทักษะในดานการใช 
เครื่องมือติดตอสื่อสารผาน ICT และ/หรือ ทักษะในการเลือกใชซอฟตแวรท่ีเหมาะสม เปนตน 
          7) ทักษะในดานการใชภาษาสากล (Second Language Skills) หมายถึง การพัฒนาผูเรียนใหมี 
ทักษะ ความรูและความสามารถในการใชภาษาท่ีสอง เปนภาษาท่ีไมใชภาษาแมหรือภาษาหลักของสังคม 
ท่ีตนอาศัยอยูในระดับท่ีสามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ภาษาสากลสำหรับ สังคมไทยท่ีถือได 
วาสำคัญมากท่ีสุด คือภาษาอังกฤษ เพราะถือเปนภาษาสากลท่ีไดรับการนำไปใช อยางแพรหลายมากท่ีสุด 
ในโลกอินเทอรเน็ต ดังนั้น ในการเตรียมความพรอมของผูเรียน สำหรับ การเรียนรูในยุคสมัยหนานั้น              
ควรมีการเตรียมพรอมผูเรียนในดานภาษาอังกฤษ 
          8) ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with Cultures) และความตระหนักถึงความเปนไปในโลก 
(World Awareness) หมายถึง การปลูกฝงใหผูเรียนเปนผูท่ีใสใจและเห็นคุณคาในวัฒนธรรมของตนเอง 
อยางนอยในระดับท่ีเพียงพอท่ีจะทำใหรูจักตนเอง รูจัก “ราก” หรือประวัติศาสตรของตนเอง และสังคม 
ท่ีอาศัยอยู (Self-Identity) เพ่ือจะไดสามารถเปรียบเทียบความเหมือน หรือแตกตางกับสังคม /โลกรอบ
ตนเองไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคแหงโลกาภิวัฒน (Globalization) ซ่ึงการเชื่อมตอกันบนโลก สามารถ 
เกิดข้ึนไดภายในพริบตา ความแตกตางทางวัฒนธรรมนับวันจะนอยลงทุกทีการท่ีพลเมือง ในสังคมใด 
สามารถจะคงไวในวัฒนธรรมท่ีดีของตนเองไวได ในขณะเดียวกันก็สามารถเปดรับวัฒนธรรม และความ 
เปนไปในทางท่ีดีของโลกภายนอกไดก็จะทำใหสังคมนั้นมีความไดเปรียบเหนือสังคมท่ีไมรูจักเห็นคุณคา 
ในวัฒนธรรมของตนเอง และคอยท่ีจะรับเอาวัฒนธรรมของคนอ่ืนๆ เขามาเพียงทางเดียว 
          คุณลักษณะจำเปน 8 ประการของผูเรียนในอนาคต หรือ Gen Net/Tweenies เปนคุณลักษณะ 
ท่ีสำคัญตอการเรียนรูในสิ่งแวดลอมของศตวรรษท่ี 21 อยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากตัวผูเรียนเอง 
แลวนั้น ผูสอนหรือผูท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาเรียนรูครอบครัว และผูเก่ียวของทุกฝายควรหันมา 
ใหความสำคัญกับคุณลักษณะดังกลาว เพ่ือรวมกันเตรียมความพรอมสำหรับผูเรียนตอไป คุณลักษณะ 
ของผูสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Teachers) เม่ือผูเรียนยุค Gen Net/Tweenies ตองการ 
คุณลักษณะท่ีจำเปน 8 ประการเพ่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในสิ่งแวดลอมของศตวรรษท่ี 21 
ผูสอนก็จำเปนตองมีทักษะ 8 ประการดวยกัน เพ่ือท่ีจะสราง/สงมอบ/ถายทอดความรูและทักษะใหแก 
ผูเรียนได เรียกวาเปน ผูสอนพันธุ C (C-Teachers) 
          C-Teachers ในท่ีนี้ไมไดหมายถึง ผูสอนระดับซีแตอยางใด หากหมายความถึง ผูสอนท่ีมีทักษะ 
ตาง ๆ ซ่ึงมีความจำเปนตอการเรียนการสอนในอนาคตนั่นเอง C-Teachers1 ประกอบไปดวยทักษะ 
ท่ีจำเปน 8 ประการไดแก 
          1. C-Content หมายถึง การท่ีผูสอนตองเปนผูเชี่ยวชาญเนื้อหาท่ีตนรับผิดชอบในการสอน                 
C-Content ถือเปนลักษณะท่ีจำเปนอยางท่ีสุดและขาดไมไดสำหรับผูสอน เพราะถึงแมผูสอนจะมีทักษะ 
C อ่ืนท่ีเหลือท้ังหมด แตหากขาดซ่ึงความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนของตนแลว เปนไปไมไดเลยท่ีผูเรียน 
จะสามารถเรียนรูจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากผูสอนท่ีไมแมนในเนื้อหาหรือไมเขาใจในสิ่งท่ีตนพยายาม 
ถายทอด/สงผานใหแกผูเรียน 
          2. C-Computer (ICT) Integration หมายถึง การท่ีผูสอนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร 
ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เหตุผลสำคัญท่ีผูสอนจำเปนตองมีทักษะดานการ 
ประยุกตคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู นอกจากจะเปนการติดอาวุธ 
ดานทักษะในการใช ICT โดยทางออมใหแกผูเรียนแลวหากมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางมี 



ประสิทธิภาพก็ยังสามารถสงเสริมทักษะกระบวนการคิดของผูเรียนไดเปนอยางดี 
          3. C-Constructionist หมายถึง การท่ีผูสอนเปนผูสรางสรรคมีความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด 
Constructionism ซ่ึงมุงเนนวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดนั้นเปนเรื่องภายในของตัวบุคคลจากการท่ีไดลงมือ 
ทำกิจกรรมใดๆ ใหเกิดการสรางสรรคความรูใหมท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณหรือความรูเดิมท่ีอยูในตัว 
บุคคลนั้นมากอน ผูสอนท่ีเปนผูสรางสรรคไมเพียงแตใชทักษะนี้ในการพัฒนาในดานของเนื้อหา ความรู 
ใหมสำหรับผูเรียน หากยังสามารถนำ ไปใชในการสรางแผนการเรียนรูตางๆ ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมท่ี 
สงเสริมใหผูเรียนเปนผูสรางความรูข้ึนในตนเอง ผานการลงมือผลิตชิ้นงานตางๆ เชน งานศิลปะ การเขียน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ 
          4. C-Connectivity หมายถึง การท่ีผูสอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมท่ีเชื่อมโยงระหวางผูเรียน 
ดวยกัน เพ่ือนอาจารยท้ังในสถานศึกษาเดียวกันและตางสถานศึกษา หรือเชื่อมโยงสถานศึกษา บาน 
และ/หรือชุมชนเขาเปน สวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมการเรียนรูของผูเรียน เนื่องจากแนวคิดท่ีวาการเรียนรู 
จะเกิดข้ึนไดอยางดี เม่ือสิ่งท่ีเรียนรูมีความสัมพันธโดยตรง หรือเก่ียวของกับความสนใจ ประสบการณ 
ความเชื่อ สังคม และวัฒนธรรมของผูเรียน การท่ีผูสอนสามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีผูเรียนเรียนรูในชั้นเรียน 
กับเพ่ือน อาจารยในสถานศึกษา บานและสังคมแวดลอมท่ีผูเรียนเปนสวนหนึ่งไดมากเทาใดก็ยอมทำให 
ผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงระหวางสิ่งท่ีเรียนรูกับประสบการณตรงไดมากเทานั้น 
          5. C-Collaboration หมายถึง การท่ีผูสอนมีความสามารถในการเรียนรูแบบรวมมือกันกับ 
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ผูสอนจะตองมีทักษะในบทบาทของการเปนโคช หรือท่ีปรึกษาท่ีดี 
ในการเรียนรู (สวนใหญจะอยูในลักษณะของการเรียนรูดวยตนเอง) ของผูเรียน รวมท้ังการเปนผูเรียนเอง 
ในบางครั้ง ทักษะสำคัญของการเปนโคชหรือท่ีปรึกษาท่ีดีนั้น ไดแก การสรางฐานการเรียนรูใหกับผูเรียน 
เปนระยะ อยางเหมาะสม อำนวยใหผูเรียนเกิดฐานการเรียนรูท่ีจะตอยอดการเรียนรูแบบมีสวนรวมข้ึนได 
ท้ังนี้การเรียนรูจะเกิดข้ึนในผูเรียนไดอยางจำกัดหากปราศจากซ่ึงฐานการเรียนรูท่ีเหมาะสมจากผูสอน 
          6. C-Communication หมายถึง การท่ีผูสอนมีทักษะในการสื่อสารกับผูเรียนไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมิใชเฉพาะการพัฒนาใหเกิดทักษะของเทคนิคการสื่อสารท่ีดี เชน การอธิบายดวยคำพูด 
ขอความ ยกตัวอยาง ฯลฯ เทานั้น หากยังหมายรวมถึงการเลือกใชสื่อ (Media) ท่ีหลากหลายท่ีชวยให 
ผูสอนสามารถสงผานเนื้อหาสาระท่ีตองการจะนำเสนอ หรือสรางสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ดวยตนเองไดอยางเหมาะสม 
          7. C-Creativity หมายถึง การท่ีผูสอนเปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค เพราะบทบาทของผูสอน 
ในยุคสมัยหนานั้นไมไดมุงเนนการเปนผูปอน/สงผานความรูใหกับผูเรียนโดยตรง หากมุงไปสูบทบาท 
ของการสรางสรรค ออกแบบสิ่งแวดลอมการเรียนรูท่ีเอ้ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน 
ผูสอนจะไดรับการคาดหวังใหสามารถท่ีจะรังสรรคกิจกรรมใหมๆ ตางๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน 
          8.C-Caring หมายถึง การที่ผู สอนจะตองมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนาและความ 
หวงใยอยางจริงใจแกผูเรียน ในทักษะท้ังหมดท่ีไดกลาวมานั้น ทักษะ Caring นับวาเปนทักษะท่ีสำคัญท่ีสุด 
ทั ้งน ี ้ เพราะความมีมุท ิตา ร ัก ปรารถนาดี และหวงใยกับผู  เร ียนของผู สอนนั ้นจะทำใหผ ู  เร ียน 
เกิดความเชื่อใจตอผู สอน สงผลใหเกิดสิ ่งแวดลอมการเรียนรูในลักษณะการตื ่นตัวอยางผอนคลาย 
แทนความรูสึกวิตกกังวลในสิ่งที่จะเรียนรู ซึ่งการตื่นตัวอยางผอนคลาย ถือวาเปนสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
ที่สุดที่จะทำใหสมองเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพอันที่จริง แมวาโลกกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 
มาไดระยะหนึ ่งแลว แตการเร ียนรู ในศตวรรษที ่ 21 ยังคงถือว าเปนเร ื ่องใหมซ ึ ่งน ักการศึกษา 



ทั่วโลกยังคงใหความสนใจ อยางไรก็ดีสิ่งสำคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ 
ความพรอมของทั้งผูสอนและผูเรียน ความจำเปนเรงดวนคงจะไดแก การเตรียมความพรอมของผูสอน 
กับบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของและผูเรียน การทบทวนหลักสูตรที่ใชในการสอน หลักการ ทฤษฎี 
รูปแบบ วิธีการสอนและการเรียนรูที่ไดดำเนินการอยูและที่จะดำเนินการในอนาคต ใหเปนไปในทิศทาง 
เดียวกันกับเปาหมายของทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางชัดเจน เกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
      การทดลองในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกทักษะ 
วิชางานปรับแตงเครื่องยนต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 กลุม 3 สาขาวิชา 
ชางยนต  
 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ซ่ึงผูรายงานไดดำเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.3 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากรที ่ใชในการวิจัยใน เปนนักเรียนระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที ่ 3 
สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

3.1.2 กลุมตัวอยางใชในการวิจัยใน เปนนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 กลุม 
3 สาขาวิชาชางยนต วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปการศึกษา 1/2565 จำนวน 25 คน 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้มี 2 ชนิด ประกอบดวย 
     3.2.1 แบบฝกทักษะการใชเครื่องมือวัดมัลติมิเตอร จำนวน 25 แบบฝก 
     3.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานปรับแตงเครื่องยนต ชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จำนวน 25 ชุด ชุดละ 10 ขอ 
3.3 การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
           3.3.1 วิธีสรางเครื ่องมือ แบบทดสอบที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ วิชางานปรับแตงเครื ่องยนต 
โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี3 กลุม 3 สาขาวิชาชางยนต 
ผู วิจัยไดดำเนินการสรางโดยศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา และไดศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ และแนวคิด 
ในการสอนกลุ มสาระการเรียนรู ว ิชางานปรับแตงเครื ่องยนตจากเอกสารตำรา คู มือครู แบบเรียน 
และเอกสารตำราการสอนที่เนนผู เรียนเปนสำคัญ โดยใชรูปแบบวิเคราะหเนื ้อหาสาระการเรียนรู 
และผลการเรียนรูที ่คาดหวังรายป คำอธิบายรายวิชา การจัดสาระการเรียนรู โครงสรางการจัดสาระ 
การเรียนรูรายวิชางานปรับแตงเครื่องยนต 
           3.3.2 การทดสอบเครื่องมือ นำแบบฝกทักษะที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอ 
กลุมงานวิชาการและผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจความเรียบรอย เสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขขอ 
บกพรองตามขอเสนอแนะ กลุมงานวิชาการ หรือผูเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมาย ประเมินแบบฝกทักษะ 
โดยวิธีของ Likert เปนแบบ Rating Scale มี 5 ระดับ ดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 



   4.51 – 5.00 มีคาเทากับ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
     3.51 – 4.50 มีคาเทากับ มีความเหมาะสมมาก 
   2.51 – 3.50 มีคาเทากับ มีความเหมาะสมปานกลาง 
   1.51 – 2.50 มีคาเทากับ มีความเหมาะสมนอย 
   1.00 – 1.50 มีคาเทากับ มีความเหมาะสมนอยท่ีสุด 
    โดยคาความเหมาะสมมีคาเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป เปนเกณฑตัดสินถือวาเปนแผนการจัดการเรียนรู 
ท่ีมีความเหมาะสมและใชได 
           3.3.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  
(Index of Item Objective Conguence) ท่ีมีคาตั้งแต 0.50 
           3.3.4 นำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจมาทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ดวยการคำนวณ 
หาคาคงที ่ภายใน ( Internal Consistency) โดยใช ส ูตรการหาคาส ัมประสิทธ ิ ์ของครอนบาค  
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
           3.4.1 แบบแผนการทดลอง การศึกษาคนควาครั้งนี ้ เปนการวิจัยแบบกึ ่งทดลอง (Quasi – 
experimental Research) โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre – test Post – test 
Design (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 249)   
           3.4.2 ขั ้นตอนการดำเนินการทดลอง การดำเนินการทดลองครั้งนี้ ผู รายงานไดดำเนินการ 
ทดลองสอนดวยตนเองกับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี3 กลุม 3 สาขาวิชาชางยนต 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ปการศึกษา 1/2565 จำนวน 25 คน ใชเวลาในการทดลอง 126 ชั่วโมง 
ท้ังนี้ไมรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยมีข้ันตอนการดำเนินการทดลอง ดังนี้ 
         3.4.2.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กลุ มสาระวิชางานปรับแตงเครื ่องยนต 
โดยแบบฝกทักษะกอนเรียน (Pre – test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ผู รายงาน 
สรางข้ึน จำนวน 10 ขอ 
         3.4.2.2 ดำเนินการสอนตามตารางการเรียนรูวิชางานปรับแตงเครื่องยนตโดยแบบฝก              
ทักษะ ระหวางวันท่ี 17 พ.ค. 2565 ถึงวันท่ี 16 ก.ย. 2565 
         3.4.2.3 เมื่อดำเนินการสอนครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนหลังเรียน (Post – test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใช 
ทดสอบกอนเรียน 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูรายงานทำการวิเคราะหขอมูล โดยดำเนินการจัดกระทำกับขอมูล และวิเคราะห 
ขอมูล ดังนี้ 
      3.5.1 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการทำ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
  3.5.2 วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะวิชางานปรับแตงเครื่องยนต โดยแบบฝก 
ทักษะของนกัเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี3 กลุม 3 สาขาวิชาชางยนต  
      3.5.3 วิเคราะหหาคะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละของคะแนนเฉลี่ยที ่ได 
จากการประเมินพฤติกรรมการทำงานกิจกรรมกลุม และการทำแบบฝกทักษะระหวางเรียน 



  3.5.4 วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะวิชางานปรับแตงเครื่องยนต โดยแบบฝก 
ทักษะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี3 กลุม 3 สาขาวิชาชางยนต โดยมีสูตรดังนี้ 
 
                              ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรียน   
ดัชนีประสิทธิผล   =     
                               (จำนวนนักเรียน × คะแนนเต็ม) – ผลรวมของคะแนนทดสอบกอนเรยีน     
   
3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
     สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
 
      รอยละ (Percentage )   ใชสูตร  P   

   สูตร     
   เม่ือ   แทน  รอยละ 

     แทน  ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

     แทน  จำนวนความถ่ีท้ังหมด 
 
      คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean)   ของคะแนน  โดยใชสูตร  

   สูตร      

   เม่ือ       แทน  คาเฉลี่ย 

            แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 

                     แทน  จำนวนคะแนนในกลุม 
 
  การหาประสิทธิภาพของวิธีการจัดการเรียนรู โดยใชสูตร  E1 / E2     
 

  สูตร 1        
              เม่ือ E1     แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
    ∑ X     แทน  คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองาน 
           แทน  คะแนนรวมของแบบฝกทุกชิ้นรวมกัน 

          แทน  จำนวนผูเรียน 
 



  สูตร 2               
   เม่ือ E2     แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
    ∑ F      แทน  คะแนนเรียนของผลลัพธหลังเรียน 
           แทน  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

           แทน  จำนวนผูเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การรายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกทักษะของนักเรียนระดับชั้น 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี3 กลุม 3 สาขาวิชาชางยนต  ในครั้งนี้  ผูรายงานไดเสนอผลการวิเคราะห 
ขอมูลตามลำดับข้ัน ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
4.2 ลำดับข้ันในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
     ผูรายงานไดกำหนดสัญลักษณท่ีใชในการแปลความหมายผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

X แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเปาหมาย 
N แทน จำนวนนักเรียนกลุมเปาหมาย 
∑ X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
E2 แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

4.2 ลำดับข้ันตอนในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
     ผูรายงาน ไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ วิชางานปรับแตงเครื่องยนตของนักเรียน 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 กลุม 3 สาขาวิชาชางยนต  ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
     ตอนที่ 2 การวิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของแบบฝกทักษะ วิชางานปรับแตงเครื่องยนตของนักเรียน 
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 กลุม 3 สาขาวิชาชางยนต  
4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
     ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ วิชางานปรับแตงเครื่องยนต ของนักเรียนระดับชั้น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปที ่ 3 กลุ ม 3 สาขาวิชาชางยนต ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 พบวา 
คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 กลุม 3 
สาขาวิชาชางยนต จำนวน 25 คน เทากับ 81.16 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 81.16 
ของคะแนนเต็ม และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  เทากับ 80.6 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.6 ของคะแนนเต็ม ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
โดยใชแบบฝกทักษะ วิชางานปรับแตงเครื่องยนต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี3 
กลุม 3  สาขาวิชาชางยนต มีประสิทธิภาพ เทากับ 81.16/80.6 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว                                                                                                                                         

 
 
 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

                      
การรายงานในครั้งนี้ เปนการใชนวัตกรรม คือ แบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปท่ี 3 กลุม 3   สาขาวิชาชางยนต สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ในการทำรายงานในครั้งนี้ ผูรายงานไดใชแบบฝกทักษะ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สรุปผลไดดังนี้ 
 วิธ ีการเร ียนรู โดยใชแบบฝกทักษะวิชางานปรับแตงเครื ่องยนต มีประสิทธ ิภาพเทากับ 
81.16/80.6 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
5.2  อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกทักษะ นักเรียนระดับชั้นประกาศนีย -
บัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 กลุม 3 สาขาวิชาชางยนต พบประเด็นสำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
 5.2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชางานปรับแตงเครื่องยนต โดยใชแบบฝกทักษะ ท่ีผูรายงานได 
พัฒนา มีประสิทธิภาพเทากับ 81.16/60.6 หมายถึง นักเรียนทั้งหมดไดคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน 
พฤติกรรมการทำงานกลุม และการทำแบบฝกทักษะ คิดเปนรอยละ 81.16/80.6 และไดคะแนนเฉลี่ย 
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 80.6 แสดงวาการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู วิชางานปรับแตงเครื่องยนต โดยใชแบบฝกทักษะ ท่ีผูรายงานพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพสูงกวา 
เกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว   

5.2.2 ผลการใชแบบฝกทักษะ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที ่ 3 กลุม 3 ทั้ง 25 แบบฝก 
เปนวิธีการเรียนรูท่ีไดผลนาพอใจ สังเกตจากนักเรียนใหความสนใจการเรียนดี มีความรับผิดชอบในหนาท่ี 
สิ่งที่แสดงถึงความสนใจของนักเรียน คือ นักเรียนสามารถทำแบบฝกทักษะทายแผนทุกแผน ไดคะแนน 
อยูในเกณฑดีทุกคน ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การจัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะเปนการจัด 
การเรียนรูที่รวมมือกันในการทำงาน นักเรียนทุกคนรวมกันรับผิดชอบงาน และนำประสบการณตาง ๆ 
ท่ีไดจากการเรียนรูมาสรุปเปนองคความรูของกลุมตนเอง มีการชวยเหลือกันในการทำงานกลุม 
5.3 ขอเสนอแนะ 
     5.3.1 ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
             5.3.1.1 การจัดการเรียนรู วิชางานปรับแตงเครื่องยนต โดยใชแบบฝกทักษะเปนการเรียนรู 
แนวใหม ที่นาสนใจและนานำไปใช แมชวงแรกนักเรียนอาจจะสับสนบางในการเขากลุมหรือการปฏิบัติ 
กิจกรรม ทำใหการจัดการเรียนรูเกิดความลาชาบาง แตเม่ือไดเรียนในชวงตอไป นักเรียนก็มีความชำนาญ 
ในการเรียนรูมากข้ึน กิจกรรมก็ดำเนินไปอยางราบรื่น 
             5.3.1.2 การเลือกเนื้อหาที่นำมาจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนสิ่งสำคัญควรคำนึงถึง เพศ วัย 
และระดับความสามารถในทำแบบฝกทักษะของนักเร ียนดวย หากเน ื ้อหาใดที ่น ักเร ียนสนใจ 
นักเรียนจะเกิดการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 



     5.3.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
             5.3.2.1 ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชางานปรับแตงเครื่องยนต โดยใชแบบฝกทักษะ 
ในกลุมประสบการณอ่ืน ๆ และในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
             5.3.2.2 ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชางานปรับแตงเครื่องยนตโดยใชแบบฝกทักษะ 
รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีนักเรียนจะไดเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
             5.3.2.3 ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชางานปรับแตงเครื่องยนตโดยใชแบบฝกทักษะ 
ในเนื้อหา หรือเรื่องราวอ่ืน ๆ ท่ีนักเรียนสนใจ   
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