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บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (StudentCentered Learning) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ตามหลักการที่จะช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบยั่งยืนตลอดชีวิต และเพื่อศึกษารูปแบบของการจัด
การเรียนการสอนทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับบทบาทของผูเ้ รียนภายในห้องเรียน มากกว่าบทบาทการบรรยาย
หน้าชั้นเรียนของผู้สอนเป็นหลัก โดยที่ผู้สอนสามารถปรับบทบาทจากการเป็นผู้บรรยายหลัก มาเป็น
ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการเรียนรู้ ซึง่ นักการศึกษาเชือ่ ว่าแนวคิดนีจ้ ะช่วยให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการในการ
เรียนรู้ที่สูงขึ้น ในที่นี้ จะกล่าว ๒ รูปแบบ คือ ๑) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based
Learning/PBL) ๒) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction)

ค�ำส�ำคัญ : การเรียนรู้, ผู้เรียน, บทบาทของผู้เรียน, บทบาทของผู้สอน
Abstract

This article is part of the study of student-centered learning styles. This article
aims to study the teaching style suitable for learner-centered learning, based on
the principles that will help learners to seek self-knowledge to achieve continuous
learning. Another purpose is to study the teaching style that focuses on the role of
the learner in the classroom rather than the role of lecturer in the classroom. Teachers
can adapt their role as a core lecturer to facilitate learning. Educators believe that
this concept will allow learners to develop higher learning. Here are two ways to do
this: 1) Use problem-based learning. Problem-Based Learning (PBL) 2) Project-Based
Learning (Project-Based Instruction)
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บทน�ำ

จุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่อง การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (Student-Centered
Learning) มีที่มาจากกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ในปัจจุบนั ทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ (Office of the Higher Education Commission :
OHEC) ซึ่งก�ำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๕ ด้าน ได้แก่
		 ๑) คุณธรรม จริยธรรม 		
๒) ความรู้
		 ๓) ทักษะทางปัญญา 		
๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
		 ๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการเรียนรู้นี้มีผลให้ครูอาจารย์ต้องจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๕ ด้าน โดยเริ่มจากการจัดท�ำรายละเอียดรายวิชา หรือ มคอ. ๓ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ดังนั้น ครูอาจารย์จึงควรแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นไปที่
บทบาทของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และพยายามปรับลดบทบาทของการเป็นผู้บรรยายหน้าชั้นเรียน มาเป็น
ผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและเพิ่มเติม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนือ้ หารายวิชาอย่างเป็นระบบ มีการใช้กจิ กรรมการเรียนการสอนทีม่ งุ่
ให้ผเู้ รียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงจากการลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น จนกระทัง่
น�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ถึงแม้ว่า
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญจะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ได้สร้างบรรทัดฐานของการเรียนรู้ที่ครูอาจารย์
จะต้องเอาใจใส่และตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลา

ความหมาย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เริ่มตื่นตัวอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
เมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔
เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความส�ำคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าว
ถึงรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ผู้ศึกษาควรท�ำความเข้าใจกับค�ำส�ำคัญตามล�ำดับ ดังนี้
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๑. ค�ำว่า “ผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ” ในทีน่ หี้ มายถึง ผูท้ มี่ คี วามสามารถในการก�ำกับกระบวนการเรียน
รู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่ลุ่มลึกในเนื้อหาสาระ สามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้และปรับ
ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
การจัดหลักสูตรการเรียนรูจ้ งึ ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
กล่าวคือ ต้องมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนเลือกสรร สร้างสรรค์ กระตุ้น
ให้เกิดการความรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้วยตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง ท�ำความ
เข้าใจตนเอง ยอมรับผู้อื่นและเข้ากับทุกคนได้ดี พึ่งพาตนเองได้ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่หลีกหนี
ปัญหา ทั้งนี้ โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้มีบทบาทอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
๒. ค�ำว่า “ทักษะการเรียนรู้แบบยั่งยืน” ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพัฒนาต่อยอดหรือบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่า
จะอยู่ในสถานการณ์หรือประกอบอาชีพการงานใดก็ตาม และการที่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้แบบยั่งยืนได้ จ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบของการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
ครูอาจารย์จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกื้อหนุนให้ผู้เรียนน�ำเสนอความคิดเห็นของตนเพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ต่อยอดความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป โดยอาศัยรูปแบบของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ เช่น
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ความคิดอย่างมี
วิจารณญาณ กล้าตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีในการแสวงหาความรู้ รู้จักการติดต่อประสานงาน ท�ำงานด้วย
ใจรัก ให้ความร่วมมือกับกลุ่มได้ดี มีความตรงต่อเวลาและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
๓. ค�ำว่า “บทบาทของผู้เรียน” และ “บทบาทของผู้สอน” บทบาท หมายถึง ภาระที่ต้อง
กระท�ำตามสถานภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้เรียนและผู้สอนที่มีภาระต้องรับผิดชอบร่วมกันตาม
สถานภาพอันเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ฉะนั้น ผู้เรียน จึงควรเป็นผู้
ตระหนักรูใ้ นภาระหน้าทีข่ องการเป็นผูส้ นใจใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นต่อการพัฒนา
ตนเองอยูเ่ สมอ ส่วนผูส้ อนซึง่ ได้แก่ครูอาจารย์ ควรเป็นผูใ้ ส่ใจต่อการแสวงหาความรู้ สร้างแรงจูงใจ และ
ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับการภาระหน้าที่ของตน
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แนวคิด

การเรียนรูน้ บั เป็นกระบวนการทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์
แตกต่างจากสัตว์โลกชนิดอืน่ ๆ โดยเฉพาะในด้านสติปญ
ั ญา ซึง่ มนุษย์มกี ารพัฒนาจนเกิดเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้และถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง วิธีการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับ
มากที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ การศึกษาแนวคิดทางการเรียนรู้ของนักการศึกษาผู้มากล้นด้วยประสบการณ์
ในที่นี้ขอน�ำเสนอเพื่อเป็นแนวทางประกอบการศึกษาพอสรุปได้ ดังนี้
คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogogers) นักคิดกลุ่มมานุษยนิยม (Humanism) ผู้ให้ความส�ำคัญ
ต่อความเป็นมนุษย์และมองมนุษย์ว่า มีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมี
แรงจูงใจภายในทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตน หากบุคคลมีอสิ รภาพและเสรีภาพ มนุษย์จะพยายามพัฒนา
ตนเองไปสูค่ วามเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดหี ากอยูใ่ นสภาวะทีผ่ อ่ นคลายและ
เป็นอิสระ ฉะนั้น จึงควรจัดบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เอื้อต่อการเรียนรู้ และเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้จะเน้นที่กระบวนการเป็นส�ำคัญ จึงควรจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัย
โดยครูเป็นผูช้ แี้ นะ ท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวกในการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน และควรสอนแบบชีแ้ นะโดย
ให้ผู้เรียนเป็นผู้น�ำทางในการเรียนรู้ของตน และคอยช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนอย่างสะดวกจนบรรลุผล
กานเย่ (Gagne) นักคิดกลุ่มผสมผสานหรือที่เรียกกันว่า Gagne’seclecticism แนวคิดของ
กลุม่ นีก้ ค็ อื ความรูม้ หี ลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ตอ้ งใช้ความคิดทีล่ กึ ซึง้
บางประเภทมีความซับซ้อนมาก จ�ำเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง ฉะนั้น การจัดการเรียนการสอน
ควรจัดให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เริ่มจากง่ายไปหายากมีทั้งหมด ๙ ขั้น ดังนี้
		 ๑) สร้างความสนใจ (Gaining attention)
		 ๒) แจ้งจุดประสงค์ (Informing the learning)
		 ๓) กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมที่จ�ำเป็น (Stimulating recall of prerequisite
learned capabilities)
		 ๔) เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the stimulus)
		 ๕) ให้แนวทางการเรียนรู้ (Providing learning guidance)
		 ๖) ให้ลงมือปฏิบัติ (Eliciting the performance)
		 ๗) ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
		 ๘) ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ (Assessing the performance)
		 ๙) ส่งเสริมความแม่นย�ำและถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing retention and transfer)
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วิชัย วงษ์ใหญ่ นักการศึกษาไทยกล่าวถึงแนวคิดของการเรียนรู้ในอนาคต สรุปความได้ว่า
“การเรียนรู้ในอนาคต มีลักษณะเป็นการเรียนแบบ Multi-Disciplinary team จะสอนให้เราต้อง
เรียนรู้ที่จะท�ำงานกับทุกคนทุกประเภทเป็นทีม และการเรียนรู้กว้างแบบ Liberal Arts มีโครงการ
ให้ท�ำร่วมกัน การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้ที่จะฟังจากคนอื่นที่เราไม่เชื่อ ฟังเรื่องที่เราไม่เชื่อ
จากคนที่เราไม่รู้จัก นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้นได้
ทักษะที่จ�ำเป็นในโลกอนาคตมี ๕ ประการ ได้แก่
		 ๑) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Literacy)
		 ๒) การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
		 ๓) ความสามารถในการสื่อสารและเข้าใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย
		 ๔) ความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ
		 ๕) ความสามารถในการท�ำงานเป็นทีม
บทบาทของผู้สอนยุคใหม่มี ๕ ประการ คือ
		 ๑) เป็นนักออกแบบและพัฒนา ได้แก่ ออกแบบหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ
ออกแบบการจัดและประเมินผล
		 ๒) เป็นนักจัดการเรียนรู้ ที่มีบทบาทเอื้ออ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และใช้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
		 ๓) เป็นนักสร้างสรรค์ คิดค้นและสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
		 ๔) เป็นนักวิจัยค้นคว้า (Routine to Research : R2R) ท�ำงาน จัดการเรียนรู้ วิจัย
		 ๕) เป็นผู้เชื่อมโยง ประสาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียน ในลักษณะเครือข่าย”1
ฉะนั้น แนวคิดทางการเรียนรู้ของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการ
เรียนรูข้ องมนุษย์มไิ ด้หยุดนิง่ อยู่ ณ เรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ หากอยูท่ รี่ ะบบการจัดการ
ทีจ่ ะต้องเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาองค์ความรูข้ องผูเ้ รียนให้กว้างออกไปอย่างไร้ขดี จ�ำกัด เพราะผูเ้ รียน
ทุกคนล้วนมีแรงจูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่ดี
จึงต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ท�ำหน้าที่เป็นนักคิด นักออกแบบ และนักจัดการเรียนรู้

1

วิชัย วงษ์ใหญ่,รศ.ดร. นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
อาร์ แอนด์ ปริ้นท์ จ�ำกัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒..
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรูท้ เี่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ถือเป็นภารกิจหลักของครูอาจารย์ทไี่ ม่อาจ
จะหลีกเลี่ยงได้ เพราะต้องพยายามจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพในเชิง
สร้างสรรค์ของตนเองออกมาได้อย่างสมบูรณ์ การศึกษาศาสตร์การเรียนรูต้ ามทีน่ กั การศึกษาได้รวบรวม
ไว้เพือ่ ให้ครูอาจารย์ได้นำ� ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ มีหลากหลาย ในทีน่ ขี้ อน�ำเสนอเพือ่ เป็น
แนวทางเพียง ๒ รูปแบบ ซึ่งมีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ ดังต่อไปนี้
๑) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning/PBL)
เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และต้องการที่จะ
ค้นคว้าหาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหา หรือท�ำให้ปัญหานั้นกระจ่าง มองเห็นแนวทางแก้ไข ท�ำให้เกิดการ
เรียนรู้ และสามารถทีจ่ ะผสมผสานความรูน้ นั้ ๆ เก็บกักไว้ในความทรงจ�ำเป็นระยะเวลายาวนาน ผูเ้ รียน
จะน�ำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีกระบวนการ ดังนี้
		 ๑) ท�ำความเข้าใจแนวความคิดหรือข้อความให้กระจ่าง เป็นการเริ่มต้นศึกษาสถานการณ์
ผูเ้ รียนจะต้องท�ำความเข้าใจกับแนวคิดหรือข้อความเนือ้ หา โดยอาศัยพืน้ ฐานความรูข้ องสมาชิกในกลุม่
เพื่อตีความค�ำสั่ง หัวข้อเรื่อง ขอบเขต และเวลา
		 ๒) ก�ำหนดปัญหาให้ชดั เจน ผูเ้ รียนจะเป็นผูก้ ำ� หนดขอบเขตของปัญหา และต้องมีความเข้าใจ
ตรงกันว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องการแก้ไข โดยการระบุประเด็นปัญหา และหาข้อมูลยืนยันเพื่อให้เห็น
ปัญหาอย่างชัดเจน
		 ๓) วิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ทราบสาเหตุที่มาของปัญหาอย่าง
แท้จริง โดยอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการระดมสมอง มีเหตุผล สามารถสรุปรวบรวมความ
คิดเห็นต่าง ๆ จากการอภิปรายของสมาชิกในกลุ่มมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา
		 ๔) การตั้งสมมติฐาน เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของสาเหตุปัญหา เพื่อช่วยชี้แนวทาง
ในการเรียนรู้ และช่วยก�ำหนดขอบเขตของการเรียนรู้ให้ชี้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น หากได้สมมติฐาน
ที่ดีจะช่วยให้เกิดการชี้น�ำไปสู่ข้อมูลที่ต้องการ
		 ๕) การจัดล�ำดับความส�ำคัญของสมมติฐาน ผู้เรียนจะต้องน�ำสมมติฐานที่ได้มาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ โดยอาศัยข้อมูลสนับสนุนจากข้อมูลจริงและความรู้จากสมาชิกในกลุ่ม การจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของสมมติฐานจะช่วยให้ได้สมมติฐานที่มีเหตุผลและเป็นไปได้
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		 ๖) ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อน�ำไปศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องก�ำหนด
วัตถุประสงค์ขึ้นมาให้ได้ว่า ต้องการเรียนรู้เรื่องใดบ้าง เพื่อน�ำไปวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และน�ำ
ข้อมูลหรือความรู้ที่ได้เพิ่มเติมมาพิสูจน์สมมติฐานที่ก�ำหนดไว้
		 ๗) การแสวงหาความรู้หรือข้อมูลเพิ่มเติม ขั้นตอนนี้ผู้เรียนจะต้องแบ่งภาระหน้าที่หรือ
มอบหมายงานให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร ต�ำรา แหล่งเรียนรู้ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้
		 ๘) การสังเคราะห์ขอ้ มูลแล้วน�ำมาพิสจู น์สมมติฐาน ผูเ้ รียนแต่ละคนจะน�ำข้อมูลทีแ่ สวงหามา
ได้นำ� เสนอต่อกลุม่ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสังเคราะห์ขอ้ มูลว่าเพียงพอต่อการน�ำมาพิสจู น์สมมติฐานหรือไม่ และ
สรุปรวบยอดให้ถูกต้อง
		 ๙) การก�ำหนดหลักการและแนวทางการแก้ปญ
ั หา ขัน้ ตอนนีส้ มาชิกในกลุม่ สามารถหาข้อมูล
ได้เพียงพอต่อการพิสจู น์สมมติฐานทัง้ หมดได้ และสามารถสรุปหลักการต่างๆ ทีไ่ ด้จากการศึกษาปัญหา
รวมทั้งเห็นแนวทางในการน�ำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทั่วไปได้2
ฉะนั้น รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงช่วยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ระดม
สมองเพื่อหาสาเหตุของปัญหา มีการตั้งสมมติฐานอย่างมีเหตุผล มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แสวงหามา
ได้ รู้วิธีการก�ำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้กระบวนการกลุ่มด�ำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction)
เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีจ่ ดั ประสบการณ์ให้แก่ผเู้ รียนเหมือนกับการท�ำงาน
ในชีวิตจริง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจ
อย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ
เพื่อค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
“โครงงาน” จึงเป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการ
ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษาส�ำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้คอย
กระตุ้น แนะน�ำ และให้ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิด3

2

วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร. นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง, หน้า ๑๔๐.
อาภรณ์ ใจเที่ยง, ผศ. หลักการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๐),
หน้า ๑๓๐.
3
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ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์4 กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Method) ว่า การสอน
แบบโครงงาน เป็นจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางโครงการและด�ำเนินการให้ส�ำเร็จ
ตามความมุ่งหมายของโครงการนั้น อาจเป็นโครงการที่จัดท�ำเป็นหมู่หรือคนเดียวก็ได้ ผู้เรียนจะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการท�ำงานนัน้ ด้วยตนเอง ลักษณะการสอนคล้อยตามสภาพจริงของสังคม เป็นการ
ท�ำงานที่เริ่มด้วยปัญหาและด�ำเนินการแก้ปัญหา โดยลงมือทดลองปฏิบัติจริง
การสอนแบบโครงงาน มีแนวคิดพื้นฐานมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงให้มากทีส่ ดุ ในทุกขัน้ ตอน ซึง่ ได้รบั อิทธิพลมาจากนักจิตวิทยาแนวใหม่
ที่มุ่งให้ผู้เรียนส�ำรวจตนเอง ค้นหาความถนัดและปัญหาที่ตนสนใจ ผู้เรียนมีโอกาสที่จะเลือกวางแผน
การและด�ำเนินการด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ซึ่งเป็นการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนคิดเป็น ท�ำเป็น และแก้ปัญหาได้ในที่สุด
การสอนแบบโครงงาน ครูจะมีบทบาทเป็นผูช้ ว่ ยเหลือ อ�ำนวยความสะดวก เป็นทีป่ รึกษาในการ
ท�ำงาน ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเลือกงาน วางแผนการท�ำงาน รับผิดชอบการท�ำงาน และเป็นผู้
ประเมินผลด้วยตนเอง การสอนแบบโครงงานจึงมีจุดประสงค์ส�ำคัญ ดังนี้
		 ๑. เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้วยตนเอง
		 ๒. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในสถานการณ์จริง
		 ๓. เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความเป็นตัวของตัวเองในด้านการสะสมเก็บรวบรวมและแสวงหา
ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๔. เพือ่ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละบุคคล ให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์และสิง่ แวดล้อม
โดยใช้ประสบการณ์ของตนเอง
		 ๕. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบและมีเสรีภาพในการจัดด�ำเนินการและกระท�ำ
		 ๖. เพือ่ พัฒนาให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการวางแผนการท�ำงานด้วยตนเอง ฝึกฝนกระบวนการ
ในการค้นหาความรู้ และด�ำเนินการจนบรรลุเป้าหมาย
		 ๗. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง และมีวิธีการท�ำงานอย่างมีระบบ
		 ๘. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดและประเมินผลงานของตนเอง
4

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, ผศ.ดร. การจัดการเรียนรู้แนวใหม่, (นนทบุรี : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
จ�ำกัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑๗.
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การสอนแบบโครงงาน มีขั้นตอน ดังนี้
๑. ขัน้ น�ำเสนอ เป็นขัน้ ทีค่ รูเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ให้ผเู้ รียนเกิดความต้องการทีจ่ ะวาง
โครงการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
๒. ขั้นก�ำหนดจุดมุ่งหมาย เป็นขั้นที่ผู้เรียนท�ำการเลือกปัญหาและตั้งจุดมุ่งหมายในการศึกษา
โดยการท�ำงานเป็นกลุ่ม ท�ำการเลือกประธาน รองประธานกรรมการและเลขานุการ
๓. ขัน้ วางแผน เป็นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนภายในกลุม่ ช่วยกันวางแผนว่าจะด�ำเนินการอย่างไรจึงจะสามารถ
บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ซึ่งการวางแผนจะประกอบด้วย
			 ๑) ชื่อโครงงาน โดยบอกชื่อโครงงานที่ผู้เรียนจะท�ำ
			 ๒) หลักการ โดยบอกเหตุผลที่จะต้องจัดท�ำโครงงาน
			 ๓) วัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานครั้งนี้ว่าจะมี
ผลดีอย่างไรบ้าง
			 ๔) เจ้าของโครงงาน โดยระบุชื่อผู้จัดท�ำโครงงานว่ามีใครบ้าง
			 ๕) ที่ปรึกษา โดยระบุชื่อผู้ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือในการท�ำโครงงาน
			 ๖) สถานที่ปฏิบัติโครงงาน โดยระบุสถานที่ที่จะใช้ในการด�ำเนินการในโครงงาน
			 ๗) วันเวลาในการปฏิบัติงาน โดยระบุการใช้เวลาวันเริ่มและเสร็จสิ้นโครงงานเมื่อใด
			 ๘) งบประมาณในการด�ำเนินการ โดยระบุการใช้งบประมาณที่แยกเป็นรายการในการ
ใช้จ่ายเรื่องใดบ้าง
			 ๙) วิธกี ารศึกษาค้นคว้า โดยระบุวธิ กี ารหาข้อมูลในการท�ำโครงงาน ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ของโครงงานที่ก�ำหนดไว้
			 ๑๐) เครื่องมือ โดยระบุอุปกรณ์ที่ใช้ วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง
			 ๑๑) ผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยระบุการคาดหวังว่าโครงงานที่จะท�ำ สามารถแก้ปัญหาอะไร
ได้บ้าง และจะได้ผลการด�ำเนินงานครั้งนี้อย่างไรบ้าง
๔. ขั้นการด�ำเนินงาน เป็นขั้นที่ท�ำตามโครงงานที่วางแผนไว้ของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล
๕. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินว่าโครงงานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่
ในการท�ำโครงงานนี้ได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง
๖. ขั้นติดตามผล เป็นขั้นการติดตามผลของโครงงานต่อไปเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
ฉะนั้น การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสท�ำโครงงานประกอบการศึกษาด้วยตนเอง ก็จะท�ำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้โดยตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนสนใจ ได้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ค้นคว้า ทดลอง เพื่อหาค�ำตอบในสิ่งที่ตนอยากรู้ เป็นการฝึกคุณลักษณะนิสัยของการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
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ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ครูผู้สอนจึงควรมอบหมายงาน
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท�ำโครงงานในเนื้อหาสาระที่เหมาะสม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ได้เป็นอย่างดี

บทสรุป

“ผู้เรียน” ในกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการ
ก�ำกับกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เกิดการเรียนรูท้ ลี่ มุ่ ลึกในเนือ้ หาสาระ สามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนา
องค์ความรู้ และประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม รวมทัง้ สามารถ
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดหลักสูตรการเรียนรู้จึงต้องมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
ให้โอกาสได้เลือกสรร และกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่า สามารถบูรณาการความรู้ด้วย
ตนเอง ยอมรับผู้อื่นและเข้ากับทุกคนได้ดี พึ่งพาตนเองได้ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่หลีกหนีปัญหา
นักการศึกษามองว่า มนุษย์มีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมีแรง
จูงใจภายในที่จะพัฒนาศักยภาพของตน หากบุคคลมีอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษย์จะพยายามพัฒนา
ตนเองไปสูค่ วามเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ และสามารถพัฒนาตนเองได้ดหี ากอยูใ่ นสภาวะทีผ่ อ่ นคลายและ
เป็นอิสระ การจัดการเรียนการสอนควรจัดบรรยากาศทีผ่ อ่ นคลาย เอือ้ ต่อการเรียนรู้ และเน้นให้ผเู้ รียน
เป็นศูนย์กลาง
ในที่นี้ได้น�ำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ๒ รูปแบบ ได้แก่
		 ๑) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning / PBL)
		 ๒) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction)
ศาสตร์การเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบนี้จะช่วยให้ครูอาจารย์ปรับบทบาทจากการเป็นผู้บรรยายหลัก
มาเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และช่วยชี้แนะแนวทางให้เขาสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามความถนัดและตามความสนใจใฝ่รู้ กล่าวคือ
- การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning / PBL) เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และต้องการที่จะค้นคว้าหาข้อมูล
มาช่วยแก้ปญ
ั หา หรือท�ำให้ปญ
ั หานัน้ กระจ่าง มองเห็นแนวทางแก้ไข ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถ
ที่จะผสมผสานความรู้นั้น ๆ เก็บกักไว้ในความทรงจ�ำเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้เรียนจะน�ำความรู้นั้น
ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction) เป็นรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท�ำงานในชีวิตจริง เป็นการ
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จัดการเรียนการสอนทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ตามความสนใจอย่างลุม่ ลึก โดยผ่าน
กระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาค�ำตอบ
ด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
ดังนั้น การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ของครูอาจารย์ยคุ ใหม่ ด้วยความมุง่ หวังให้ผเู้ รียนได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการเรียนรู้ จนสามารถพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น ถือเป็นหน้าที่ส�ำคัญที่ครูอาจารย์ไม่อาจจะละเลยหรือหลีกเลี่ยงได้
เพราะการทราบแนวคิดวิธีการแล้วยังไม่พยายามน�ำไปปฏิบัติ ย่อมไม่ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ใด ๆ เกิดขึ้นได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีหลักการส�ำหรับผู้ปรารถนาความส�ำเร็จกล่าวไว้ว่า “การกระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเอง เอาใจใส่แสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ อยูเ่ สมอ ย่อมน�ำพาความเจริญก้าวหน้ามาสูต่ นเองและส่วนรวม”
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