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การจดัการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ดร.สิทธิกร สมุาลี* 
 

 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ.ไดพัฒนาจากการที่มีการศึกษาพบทฤษฎี      
การเรียนรูของคนวาเรียนรูไดอยางไร มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานเสนอความคิดวาการเรยีนรู
ของคนไมไดเกิดจากการที่คนอื่นสรางใหแตเปนการที่คนๆ นั้นเปนคนสรางมันขึ้นมาเองจากกระบวนการ
ภายใน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนตองคํานึงถึง ความตองการและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ  
เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูใหมากที่สุด เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง  กลาวคือใหสามารถเรียนรูจากประสบการณในสภาพความเปนจริง สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการและ
สืบคนหาความรูไดดวยตนเอง เปนการพ่ึงพาตนเองเพ่ือใหเกิดทักษะที่จะนําสิ่งที่ เรียนรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันและสามารถเขาใจวิธีการเรียนรูของตนได จากหลักการของการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญดังกลาว สามารถนํามาสรุปได  ดังนี ้

 
ความหมายของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนใช
กระบวนการสรางความรูดวยตนเอง เปนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน มีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมอยางกระฉับกระเฉงเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย เปนวิธีการที่ใหอํานาจแกผูเรียน ซึ่ง
จะนําไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต (พิมพันธ เดชะคุปต.  2542.:.35) และการจัดการเรียนการสอนทีมุ่งเนนให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุดทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ โดยการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลแวดลอม การฝกทักษะกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํา 
งานที่สําคัญ.การสรุปความรูดวยตนเองและการไดนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ        
(วัฒนาพร..ระงับทุกข..2542.:.11) สวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.(2543.:.79) ให
ความหมายวา การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ให
ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด โดยใหผูเรียนเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ไดคิดเอง ปฏิบัติ
เอง และมีปฏิสัมพันธกับบุคคลหรือแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย จนสามารถสรางความรูดวยตนเองและนาํ
ความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิต สอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2544 : 21) ที่กลาววาการจัด    
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุงผูเรียนไดเรียนรูและ
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ ความรูความสามารถทีผู่เรียนแตละวัย แตละคนพึงมี โดยครูมีหนาที่สรางเด็ก
.. 
---------------------------------------------------------- 
*อาจารยประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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ใหมีฐานความรูที่สามารถสอดรับการเรียนรูในขั้นสูงตอไปอยางมีประสิทธิภาพและสําลี รักสุทธี 
(2544.:.2).ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ การจัด การเรียนการสอนให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติมาตรา 22-24 โดยถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดให
ผูเรียนมีสวนรวม คือ รวมคิด รวมทํา รวมสรางสรรคกิจกรรมทางการศึกษา ลงมือปฏิบัติจริง ครูเปลี่ยน
บทบาทจากการเปน  ผูช้ีบอกใหความรูอยางเดียว เปนการอํานวยความสะดวกสบาย คอยชวยเหลือใน
คราวจําเปนเทานั้นปฏิสัมพันธระหวางครแูละผูเรียนจะเปล่ียนไปกลาวคือ ครูจะเปนกัลยาณมิตร เปนเพ่ือน
ทางวิชาการแกเด็กเปนที่ปรึกษาเมื่อผูเรียนมีปญหา 
 สําหรับจอหน ดิวอี้ (ทิศนา แขมณี. 2545 : 4 ; อางอิงจาก John Dewey. 1963) ซึ่งเปนตนคิด ใน
เร่ืองของการเรียนรูดวยการกระทํา “Learning by Doing” ไดใหความหมายวาหมายถึง การเรียนการสอนที่
ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัต ิเปนการเรียนที่ผูเรียนเปล่ียนจาก ผูรับ มาเปน ผูเรียน และเปล่ียนบทบาทจาก
ครูผูสอนหรือผูถายทอด.เปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน.ดาน.แบรนส.และกินนิส          
(สุบิน ณ อัมพร. 2545 : 19 ; อางอิงจาก Brandes and Ginnis. 1988 : 163).กลาววา.การเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ คือ ระบบการจัดการเรียนรูซึ่งมีผูเรียนเปนหัวใจสําคัญ ดวยความเช่ือที่วามนุษย  ทุกคน
มีสิทธิที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได..ผูเรียนจะไดรับการสงเสริมใหเขารวมและรับผิดชอบ การเรียนรู
ของตน 
 จะเห็นวา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
มุงสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนคิดคน สรางและสรุปความรูดวยตนเอง โดยครูเปน
ผูอํานวยการจัดการเรียนรู ตลอดจนไดขอมูลยอนกลับ เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถแกไขปรับปรุงตนเองจน
เกิดการพัฒนาการ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได   
 
แนวคดิในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
   
 แนวคิดที่สําคัญเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมิใชเรื่องใหมไดมีการใช
แนวคิดนี้สืบตอกันมาอยางกวางขวางในสังคมไทย โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลการจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมตองสอดคลองกับความสนใจและความถนัด ผสมผสานเนื้อหาสาระความรูดานตางๆ  อยาง
ไดสัดสวนสมดุลกัน ฝกใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน แกไขปญหาได ฝกใหมีนิสัยรักการอาน ใฝรูใฝเรียน 
ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมที่ดีงามเพ่ือใหผูเรียนเปนคนเกง คนด ีและมีความสุข ไดมีนักวิชาการและนักการ
ศึกษาหลายทานไดนําเสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไวหลาย
ประการ ซึ่งรายละเอียดสวนใหญมีความสอดคลองกัน แตอาจแตกตางกันบางในบางประเด็นเชนวัฒนาพร..
ระงับทุกข.(2541.:.1-7).ไดสรุปแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี ้
 1. บทบาทการศึกษาในกระแสโลกาภิวัตนการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคนอันเปน
ทรัพยากรที่ทรงคุณคาของสังคม ใหมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
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ไดอยางเปนสุขทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย การศึกษาจึงตองเปนพลวัต นั่นคือ  ตอง
ปรับเปลี่ยนใหทันและสอดคลองกับกระแสการเปล่ียนแปลงของประเทศชาติและสังคมโลกอยูตลอดเวลา 
 2. เปาหมายของการจัดการศึกษาในสังคมยุคใหม การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนา อันจะนํา
สังคมไปสูความสําเร็จในอนาคต การพัฒนาสังคมใหมีคุณลักษณะที่ตองการนั้นจะตองกําหนดเปาหมาย
กอนวาจะใหสังคมยุคใหมมีคุณลักษณะอยางไรบาง ใหเปนสังคมแหงการเรียนรู คนทุกคน องคกรทุก
องคกร จะตองเรียนรูตลอดเวลาใหทันกับโลกแหงยุคขอมูลขาวสารโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตางๆ 
ตลอดจนสถาบันทางศาสนา ชุมชน ครอบครัว และสื่อสารมวลชน จะเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบการศึกษา 
แตโดยรวมตลอดชีวิตของคน และโดยสวนรวมของชาติ ระบบการศึกษาจะตองเปนไปเพ่ือสงเสริมใหคน
รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง และทุกองคกรมีความตื่นตัวที่จะเรียนรูเสมอ เปนสังคมที่กาวหนาและ
รวมมือกับสังคมโลก.โลกปจจุบันเปดกวางเปนยุคโลกไรพรมแดน.ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ตลอดเวลา.จะตองพัฒนาตนใหรูเทาทันและปรับตัวใหทันยุคทันโลกและใหสอดคลองกับความเปนไทย และ
เปนสังคมของคนดี สังคมแหงการเรียนรู ที่มุงฝกใหคนคิดเปนแลวยังตองมุงใหคนเปนคนด ีเปนประโยชน
ตอตนเองและสังคม มีความรู มีศักยภาพเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและมีคุณธรรมครบถวนตามหลักศาสนา
ที่นับถือ 
 3. คุณลักษณะของประชากรไทยในยุคโลกาภิวัตน เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณลักษณะใฝรู ใฝ
เรียนและรูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห.สังเคราะห ประเมินคา และคิด
ริเริ่มสรางสรรค.สามารถที่จะรับถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีไดอยาง สรางสรรคและเหมาะสมสามารถ
แกปญหาและเผชิญหนากับสถานการณใหมๆ.รูจักการทํางานเปนหมูคณะ ตระหนักในการมีสวนรวม ที่จะ
รักษาวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมการปกครองระบบประชาธิปไตยและคุณธรรมตามหลักศาสนา 
 4. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ เปนการเรียนรูใหเกิดคุณลักษณะตางๆ ที่
ตองการในยุคโลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญกับผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนรูจักเรียนดวยตนเอง และเรียนใน
เร่ืองที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของตนเองและไดพัฒนาศักยภาพของตนอยางเต็มที ่
 สิริรัตน เทียมเสริวงศ (2543.: 31-33) ไดสรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เก่ียวของกับการเรียน    
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี ้
 แนวความคิดของกลุมพฤติกรรม (Behaviorism or S.R. Associationism)  
 นักจิตวิทยาในกลุมนี้ เชื่อวาสิ่งแวดลอมหรือประสบการณจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม และการ
เรียนจะเกิดขึ้นเม่ือมีการเช่ือมโยงระหวางสิ่งเรา และการตอบสนองการแสดงพฤติกรรมจะมีความถี่มากขึ้น
หากไดรับการเสริมแรง 
 นักทฤษฎีคนสําคัญซึ่งผลงานของเขามีบทบาทตอการจัดการศกึษาที่จะกลาวถึงในที่นี้คือ เบอร
ฟส เฟรดเดอริค สกินเนอร (Burphus Frederic Skinner) ซึ่งเปนศาสตราจารยทางจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย
ฮารวารด เปนผูชวยสรางเคร่ืองชวยสอน เปนผูใชคําวา Operant Conditioning โดย สกินเนอร 
(Skinner).เห็นวาการจัดการศึกษาในปจจุบันไมคอยมีประสิทธิภาพ ครูมักสนใจแตผลการเรียนโดยไม
คํานึงถึงวิธีการที่ผลการเรียนประสบผล บทเรียนสําเร็จรูป จึงนาเปนบทเรียนที่ดีในการสอน เพราะสามารถ
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ทํางานไดทันทวงทีทั้งนักเรียนสามารถทํางานไดตามลําพัง รูสึกเปนอิสระ รูจักการพ่ึงตนเองและมีความ
เช่ือม่ันในตนเองมากขึ้น 
 แนวความคิดของกลุมพุทธินิยม (Cognitivism) 
 นักจิตวิทยากลุมนี้สนใจเกี่ยวกับความคิดและการรับรูของคน พวกเขาเห็นวาคนทุกคนมีธรรมชาติ
ภายในที่ใฝใจใครรูใครเรียน เพ่ือกอใหเกิดสภาพที่สมดุล ดังนั้น การที่เด็กมีโอกาสเรียนตามความตองการ
และความสนใจของตนจะเปนสิ่งที่ มีความหมายสําหรับเด็กมากกวาที่ครู หรือผูอื่นเปนผูบอกให  
นักจิตวิทยาคนสําคัญในกลุมนี้ คือ เจอโรมี เอส บรูเนอร (Jerome S. Bruner) ซึ่งใหความสนใจมากเก่ียวกับ
การเรียนการสอนแบบ Discovery.โดยนําลักษณะธรรมชาติของคนมาใชในการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะ
เนนการใชโครงสราง (Structure).เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถหากฎเกณฑหรือ คําตอบที่ตองการไดในการ
จัดการเรียนการสอน ครูควรหยิบยกปญหาใหนักเรียนคนควาหาคําตอบ ซึ่งอาจจะเนน การคนควาตาม
ลําพังหรืออภิปรายกลุม การใชคําถามกระตุนนักเรียนแกปญหานั้น เด็กไมเพียงแตไดรับการฝกฝนใหมี
ทักษะในการแกปญหาเทานั้น แตจะเปนการชวยใหเขาเกิดความเช่ือม่ันในความสามารถของตนในการ
เรียนรูทําใหเขากลายเปนนักแกปญหาตอไปในอนาคต 
 แนวความคิดของกลุมมนุษยนิยม (Humanism)  
 นักจิตวิทยากลุมนี้จะคํานึงถึงความเปนคนของคน และมองธรรมชาติของมนุษยวามนุษยเกิดมา
พรอมกับความคิดที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด (Good-Aactive) มีอิสระสามารถที่จะนําตนเองและพ่ึงตนเองได มี
ความสรางสรรคที่จะทําประโยชนใหสังคม ในการจัดการเรียนการสอนกลุมนี้เสนอแนะวา ควรใหเด็กมี
สมรรถภาพทั้ง 3 ดานไป พรอมๆ กันคือ ดานความรู (Cognitive) ดานอารมณความรูสึก (Affective) และ
ดานทักษะ (Psychomotor) ครูควรฝกใหผูเรียนรูจักคิด รูจักใชเหตุผลมีความชื่นชมหรือเจตคติที่ดีตอสิ่งที่
เรียนและใหผูเรียนไดลงมือ กระทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง 
 กาญจนา ไชยพันธุ (2544 : 6-7) ไดกลาวถึงแนวคิดจิตวิทยาของโรเจอรส (Rogers) กับการเรียน
การสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี ้
 1. มนุษยโดยพ้ืนฐานมีเหตุผล มีความพรอมที่จะปรับตัวใหอยูรวมกับผูอื่นได มีแนวโนมจะพัฒนา
ตนเอง สามารถมองสิ่งตางๆ จากความจริง อารมณตางๆ ความรูสึกเกิดจากความคับของใจเพราะมนุษย
ไมไดรับการตอบสนอง 
 2. มนุษยมีพ้ืนฐานที่มีการกระทําที่มีความคิดสรางสรรค มีคุณคา มีการคิด ตัดสินใจ ไดดวย
ตนเอง นําตนเองได นอกจากนี้เปนมนุษยเปนบุคคลที่นาเชื่อถือและไววางใจได 
 3. มนุษยตองการพัฒนาตนเองอยางเต็มที่เพ่ือนําไปสูการเปนผูมีความสมบูรณ โดยจะดูไดโดย
การที่มีการปรับตัว พ่ึงตัวเอง มีความเปนตวัของตัวเอง รวมถึงแรงจูงใจใครรูใครเรียนโดยมนุษยจะผลักดัน
ใหทํากิจกรรมที่พึงพอใจ 
 4. มนุษยมีโลกสวนตัว มีประสบการณเปนสวนตัว โดยอาศัยความคิด ความรูสึกและประสบการณ
สวนตัว มีประสบการณตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมถงึปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิง่แวดลอมจะบันทึกไวในสวน
จิตใจ 2 สวน คือ สวนที่สามารถสํานึกรูได (Consciousness) และอีกสวนที่ไมสามารถสํานึกหรือไรสํานึก.
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(Unconsciousness) สวนทีส่ามารถสํานึกรูได และไรสํานึกรวมเรียกวาสนามประสบการณ ในสวนที่เปน
ความคิดในจิตสํานึกทําใหมนุษยเกิดการปรับตัวได ดังนั้นคนที่ปรับตัวไมไดทําใหเกิดพฤติกรรมไมดี
เกิดขึ้นหรือเกิดการปกปองตนเอง 
 5. มนุษยมีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงตนเอง สามารถจัดการและควบคุมตนเองถามนุษยอยูใน
สถานการณที่เหมาะสม 
 ชนาธปิ พรกุล.(2544 : 3-4).ไดสรุปแนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไววา 
การจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญเปนการจัดตามแนวทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive Theories) 
ที่เช่ือวาการเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสมอง เกิดจากกระบวนการกระทําขอมูลมีการบันทึกขอมูลและดงึ
ขอมูลออกมาใช วิธีเรียนรูมีผลตอการจํา การลืมและการถายโอน (Transfer) ความรู แรงจูงใจระหวางการ
เรียนรู มีความสําคัญตอการชี้นํา ความสนใจในอิทธิพลตอกระบวนการจัดขอมูล และสงผลโดยตรงตอ
รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน 
 ปจจุบันแนวคิดสรางสรรคความรู (Constructivism).ไดรับการยอมรับ อยางแพรหลายวามีความ
สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญแนวคิดนี้มีความเช่ือวาความรูเปนสิ่งที่มนุษย
สรางขึ้นเองดวยตนเอง สามารถเปล่ียนแปลงและพัฒนาใหงอกงามขึ้นไดเร่ือยๆ โดยอาศัยการพัฒนา
โครงสรางความรูภายในบุคคลและการรับรูตางๆ รอบตัว โครงสรางของความรูมีองคประกอบที่สําคัญ 3 
ประการ คือ 

1. ความรูเดิมที่ผูเรียนมีอยู 
2. ความรูใหม ที่ผูเรียนไดรับเปนขอมูล ความรูความรูสึกและประสบการณ 

 3. กระบวนการทางสติปญญา ซึ่งเปนกระบวนการทางสมองที่ผูเรียนใชทําความเขาใจกับความรู
ใหม และเช่ือมโยงปรับความรูเดิมและความรูใหมเขาดวยกัน 
 สําหรับณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง (2545 : 12-13) ไดนําหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญของนักวิชาการ และนักการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศหลายทานนํามาสังเคราะหสรุป ได
ดังนี ้
 1. การศึกษาความสนใจและความตองการของผูเรียนเพ่ือสามารถออกแบบการเรียนรูไดอยาง
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 
 2. เปนการอํานวยความสะดวกในการเรียนเพ่ือคอยชวยเหลือแนะนํา ออกแบบกิจกรรมและแกไข
ขอผิดพลาด ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับ
ศักยภาพของตนเอง 
 3. การสงเสริมใหผูเรียนพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู เพ่ือสามารถนําความรูและทักษะที่เกิดขึ้นจาก
วิธีการเรียนรูไปใชแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งฝกความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง 
 4. การสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมเพ่ือใหการเรียนรูเกิดจากบทบาทของผูเรียนเอง ในการกําหนด
สาระที่จะเรียนรู มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมอยางเต็มความสามารถ 
 5. การสงเสริมใหผูเรียนคนพบขอความรูดวยตนเองเพ่ือไดขอความรูที่เกิดจากการแสวงหาหรือ
ปฏิบัติจนเขาใจ จดจําได รูจริง และสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ 
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 6. การสงเสริมใหผูเรียนไดรวมมือและมีปฏิสัมพันธในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสพูดคุย
ปฏิบัติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับครู ในแงมุมตางๆ ทําใหมีความรู
และประสบการณกวางขึ้นและสอดคลองกับลักษณะทางสังคมของมนุษย 
 7. การสงเสริมใหผูเรียนไดประเมินการเรียนรูของตนเอง เพ่ือเขาใจตนเองเก่ียวกับขอดีและ
ขอจํากัดและพัฒนาการของตนเอง  เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขดวยตนเอง 
 8. การสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูที่คนพบไปใชเพ่ือใหนักเรียนไดตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ขอความรูที่ไดมาดวยตนเอง กับการนําไปใชในชีวิตประจําวันทําใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนแรงเสริมให
อยากเรียนรูตอไป 
 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา การจัดการศึกษาในปจจุบันตองใหสอดคลองกับยุคขอมูลขาวสาร
ไรพรมแดนหรือยุคโลกาภิวัตน ใหความสําคัญกับผูเรียน จัดตามความตองการและความสนใจของผูเรียน 
สอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับครู ทําใหมีความรูและประสบการณกวางขึ้นและสอดคลองกับ
ลักษณะทางสังคมของมนุษย  คือสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองได และรูจักการทํางานรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข นําไปใชในชีวิตประจําวันทําใหเกิดความภาคภูมิใจและเปนแรงเสริมใหอยากเรียนรูตอไป
ครูผูสอนทําหนาที่การอํานวยความสะดวกในการเรียนเพ่ือคอยชวยเหลือแนะนํา  ออกแบบกิจกรรมและ
แกไขขอผิดพลาด  ตลอดจนจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยางสอดคลองกับ
ศักยภาพของตนเอง 
 
 

หลักการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ..เปนการจัดการศึกษาที่ตองยึดหลักวา ผูเรยีนทกุ
คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได เปนวิธีการที่ทําใหผูเรียนไดมีสวนรวมเรียนรูดวยตนเอง 
เปนผูปฏิบัติหรือเปนผูกระทําและมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
นําความรูไปใชในชีวิตจริงได สมาน อัศวภูมิ และคนอื่นๆ (2539.:.12-13) ไดเสนอหลักการจัดการเรียน   
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไววา 

1. การเรียนรูทั้งมวลมีความหมายกับผูเรียน สิ่งที่จะมีความหมายกับผูเรียน โดยทั่วไปแลวสิ่งนั้น
จะตองมีความสําคัญ และมีความเก่ียวของกับตัวเขา หรือการดํารงชีวิตของเขาทางใดทางหนึ่ง และทําให
เขาแตกตางไปจากที่เขาไมมีสิ่งนั้น ดังนั้นการเรียนดวยการกระทํา จึงเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา 

2. การเรียนรูเปนทรัพยสินทางปญญาเฉพาะบุคคล การที่ผูเรียนจะไดครอบครองทรัพยสินทาง
ปญญา เขาตองฝกฝนดวยตนเอง ดังนั้นการเรียนดวยการกระทําจึงเปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา 

3. การเรียนรูที่ดีตองสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง การจัดการศึกษาโดยทั่วไป เปน
กิจกรรมการเรียนรูสิ่งที่ปรากฏอยูในปจจุบัน และเตรียมตัวเพ่ืออนาคตซึ่งเปนสถานการณที่ยังไมเกิดขึ้น 
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ดังนัน้สิ่งที่ผูเรียนควรเรียนรูนาจะเปนสิ่งที่สามารถใชไดตางๆ อยางกวางขวาง และสามารถประยุกตใชใน
สถานการณใหมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไดจึงเปนการเตรียมผูเรียนเพ่ือการดํารงชีวิต 

4. การเรียนรูควรตอบสนองแตกตางระหวางบุคคล ดังนัน้ประสบการณเดิม จุดออน จุดแข็ง ของ
ผูเรียนแตละคน จึงเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการเรียนของผูเรียนแตก็ไมไดหมายความวาโรงเรียนตองจัด
หลักสูตรใหกับผูเรียนเปนรายบุคคล แตโรงเรียนควรใชประสบการณเดิมของผูเรียนเปนฐานในการพัฒนา
ผูเรียนใหเขาไดพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของเขา เพ่ือใหเขามีแบบฉบับและลีลาเฉพาะเปนของตนเอง
ตอไป 

5..ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนมุมมองตอ
ผูเรียนจากการเปนผูรับและครูเปนผูใหความรู เปนผูมีสวนรวมในการเรียนรูเพ่ือใหเกิดการรูแจงเห็นจริง 
ความเปนตัวของตัวเองในฐานะบุคคล ความเปนตัวของตัวเอง และความมีเสรีภาพในการเรียนรู ตาม
ขอตกลงของสังคม ซึ่งหมายความวาไมทําอะไรตามใจทุกอยาง แตตองเปนไปตามกติกาเหมือนกับการอยู
รวมกันในสังคม การเรียนการสอนตามแนวความคิดนี้ ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในฐานะผูใหคําปรึกษา
แนะนําตลอดจนสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูอยางมีเปาหมาย 

6..การจัดการเรียนการสอนควรเปนบูรณาการ และการพัฒนาการในตัวผูเรียนอยางสมบูรณ เพ่ือ
ชวยใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธเก่ียวของขององคความรูตางๆ และความหมายของสิ่งที่เรียนรู โดยการ
จัดสภาพแวดลอมและการบริการเรียนรูควรเปนไปเพ่ือการจูงใจ การสรางวินัยในตนเอง และการพัฒนา
ทัศนคติของผูเรียนรูเพ่ือนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

7..ผลสําเร็จในการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คือ สถานศึกษาที่สามารถจัดกิจกรรมทาง การศึกษาที่
สงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการบูรณาการความรู และทักษะใหมๆ ใหเปนสวนหนึ่งของตัวเขา
โดยใหเขาเกง และเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันและประกอบ
อาชีพที่สุจริต ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตลอดจนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ไพโรจน กล่ินกุหลาบ.(2542.:.128-129).ไดกลาวถึง.หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ดังนี ้

1..ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง บทบาทครูเปนผูสนับสนุนและเปนแหลง
ความรูของผูเรียน โดยผูเรียนจะรับผิดชอบในการเลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนรับผิดชอบการเรียน
ตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 

2..เนื้อหาวิชามีความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนรู ปจจัยที่สําคัญจะตองนํามาพิจารณา
กําหนดกิจกรรมการเรียนรูจะประกอบดวยเนื้อหาวิชา ประสบการณเดิมของผูเรียนและความตองการของ
ผูเรียน การเรียนที่สําคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่จะสอนและวิธีที่จะสอน 

3..การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนผูเรียนจะมีสวน
รวมในการวางแผนและรวมกิจกรรมทั้งมีสวนรวมในการประเมินผลงานของตนเอง ซึ่งผูเรียนจะรูสึก        
พึงพอใจหากไดประเมินความสําเร็จของตนเองและไดรับการยอมรับจากเพ่ือนและครูในสิ่งที่เปนพฤติกรรม
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ดานดี เชน การมีสวนรวมกับเพ่ือน การทํางานประสบผลสําเร็จ การมีความรับผิดชอบตองาน การรูจัก
แบงปนและความพยายามเชิงสรางสรรค 

4. สัมพันธภาพที่ดรีะหวางผูเรียน โดยสมาชิกในกลุมจะมีสัมพันธภาพที่เทาเทียมกันแมวาจะมี
สมาชิกบางคนมีบทบาทมากกวาคนอื่นๆ ในการใหความชวยเหลือเนื่องจากมีประสบการณและความรูที่
มากกวาคนอื่นก็ตาม 
 5. ครูเปนผูสนับสนุนและเปนแหลงความรูของผูเรียน ครูจะตองมีความสามารถที่จะคนพบความ
ตองการที่แทจริงของผูเรียน เปนแหลงความรูของผูเรียน สามารถจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ครูจะตองมีความเต็มใจที่จะใหความชวยเหลือโดยไมมีเง่ือนไข ทั้งในดานความ
เช่ียวชาญ ความรู เจตคติและการฝกฝน โดยผูเรียนมีอิสระที่จะรับหรือไมรับการใหนั้นก็ได 

6. ผูเรียนมีโอกาสมองเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางจากเดิม โดยผูเรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวเอง กลายเปนผูมีความม่ันใจตนเอง ควบคุมตนเองไดและปฏิบัติตนเปนผูใหญมากขึ้น เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมรวมทั้งเปดเผยตนเองตอเหตุการณตางๆมากขึ้น 

7. การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลายๆ ดานพรอมกันไป 
คุณลักษณะดานความรู ความคิด และอารมณความรูสึกจะไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน  
 วัฒนาพร..ระงับทุกข.(2542.:.6-7).ไดเสนอหลักการการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ไวดังนี ้

1. ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง.ผูเรียนเปนเจาของการเรียนรู.บทบาทครูเปน
ผูสนับสนุน.และเปนแหลงความรูของผูเรียน.ผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือกที่จะเรียนวางแผนการเรียน 
แลวเริ่มตนดวยการศึกษาคนควา ตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 
  2. เนื้อหาวิชามีความสําคัญ และมีความหมายตอการเรียนรู นั่นคือ ผูเรียนไดมีโอกาสเลือกสิ่งที่จะ
เรียน ประสบการณเดิมของผูเรียน และความตองการของผูเรียน จะตองนํามาพิจารณาประกอบดวย การ
เรียนรูที่สําคัญและมีความหมาย จึงขึ้นอยูกับ “สิ่งที่จะสอน” และ “วิธีที่จะสอน” 
 3. การเรียนรูจะประสบความสําเร็จ หากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนการไดคิด 
ไดรวมวางแผน ไดคนพบประเด็นปญหาที่ทาทาย ผูเรียนจะรูสึกพึงพอใจ หากไดประเมินความสําเร็จของ
ตนเอง และการไดรับการยอมรับจากกลุมเพ่ือน และคร ู
 4. สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน การสนทนากันเปนการปฏิสัมพันธที่ไมเพียงพอ ตองเปน
ปฏิสัมพันธในเชิงชวยเหลือภายในกลุมดวย 
 5. คร ูคือผูอํานวยความสะดวก และเปนแหลงความรู ครูตองมีความสามารถในการคนพบความ
ตองการที่แทจริงของผูเรียน สามารถคิดไดหลายแบบ เปนแหลงความรูที่มีคุณคาของผูเรียน และสามารถ
คนหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ ที่เหมาะใหกับผูเรียน สิ่งที่ชวยใหการสื่อสารระหวางบุคคล ใหการเรียนรู ประสบ
ความสําเร็จคือ ปฏิภาณ ไหวพริบ ทักษะ อารมณขัน ความเต็มใจของครูที่จะใหการชวยเหลือโดยไมมี
เง่ือนไข 
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 6. ผูเรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางจากเดิม ผูเรียนกลายเปนผูมีความมั่นใจในตนเอง 
และควบคุมตนเองไดมากขึ้น กลายเปนบุคคลที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่สอดคลองกับ
สิ่งแวดลอม เปดเผยตนเองตอเหตุการณตางๆ 
 หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2542.:.3-4) ไดเสนอหลักในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญไว ดังตอไปนี ้
 1. ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ครูมีบทบาทเปนผูสนับสนุนการเรียนรู และ
ใหบริการดานความรูแกผูเรียน ผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือเขาไปมี
สวนรวมในการเลือก และจะเร่ิมตนการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการศึกษาคนควา รับผิดชอบการเรียน
ตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง 
 2. เนื้อหาวิชามีความสําคัญและมีความหมายตอการเรียนรูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  
ปจจัยสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณาประกอบดวยเนื้อหาวิชาประสบการณเดิม และความตองการของ 
ผูเรียน การเรียนที่สําคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยูกับสิ่งที่สอน(เนื้อหา) และวิธีที่ใชสอน (เทคนิคการสอน) 
 3. การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนจะไดรับความ
สนุกสนานจากการเรียน หากไดเขาไปมีสวนรวมในการเรียนรูไดทํางานรวมกับเพ่ือนๆ ได คนพบขอ
คําถามและคําตอบใหมๆ สิ่งใหมๆ ประเด็นที่ทาทายและความสามารถในเร่ืองใหมๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ
บรรลุผลสําเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มดวยตนเอง 

4. สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูเรียน การมีปฏิสัมพันธที่ดีในกลุมจะชวยสงเสริมความเจริญ งอกงาม
การพัฒนาความเปนผูใหญ การปรับปรุงการทํางาน และการจัดการกับชีวิตของแตละบุคคล สัมพันธภาพที่
เทาเทียมกันระหวางสมาชิกในกลุม จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูซึ่งกันและของผูเรียน 
 5. ผูเรียนไดเห็นความสามารถของตนในหลายๆ ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ มุงใหผูเรียนมองเห็นความสามารถของตนในแงมุมที่แตกตางออกไปผูเรียนจะมีความม่ันใจในตนเอง
และควบคุมตนเองไดมากขึ้น สามารถเปนในสิ่งทีอ่ยากเปนมีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตน
ใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมกับเหตุการณตางๆ  มากขึ้น 
 6. ผูเรียนไดพัฒนาประสบการณการเรียนรูหลายๆ ดานพรอมกันไป การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาผูเรียนหลายๆ ดาน คุณลักษณะดานความรู ความคิด ดานการปฏิบัติ 
และดานอารมณความรูสึกจะไดรับการพัฒนาไปพรอมๆ กัน 
 7..ครูเปนผูอํานวยความสะดวกและเปนผูใหบริการความรู ในการจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ครูจะตองมีความสามารถที่จะคนพบความตองการที่แทจริงของผูเรียนเปนแหลงความรูที่ทรงคุณคา
ของผูเรียนและสามารถคนควาจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมกับผูเรียน สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ครูจะตอง
เต็มใจที่จะชวยเหลือผูเรียน เปนกัลยามิตรของผูเรียน 
  กรมวิชาการ (2545.:.4).ไดกลาวถึงหลักการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
ไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 มีลักษณะสําคัญดังนี้คือ   
 1. เนนการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต และการใชเวลาอยางสรางสรรค 
 2. มีความสมดุลทั้งเนื้อหา และเปาหมายของการพัฒนาผูเรียน 
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 3. มีความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ
 4. ใหทุกสวนในสังคม มีสวนรวมในการศึกษา 
 5. เปดโอกาสใหการถายโอนการเรียนรูและประสบการณจากการศึกษาทุกระบบ 
 6. มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
 7. มุงใหสอดคลองกับความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 8. มุงสรางเอกภาพของชาติใหสอดคลอง ผสมผสานระหวางความเปนไทยและความเปนสากล 
 9. ผูมีสวนในการจัดการศึกษา ไดแก ผูบริหาร คร ูผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการโรงเรียน 
 จากหลักการดังกลาว สรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมุงเนนพัฒนา
ผูเรียนในลักษณะองครวม มีความสมดุลทั้งดานรางกาย จิตใจ ปญญา และสังคม ใหผูเรียนสรางความรู 
ผานกระบวนการคิดดวยตนเอง และเนนการฝกปฏิบัติ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมทุกกลุม
สาระการเรียนรู เนนพัฒนาสมรรถภาพทางสมองควบคูกับวิธีการคิด พัฒนาผูเรียนใหมีความฉลาดทาง
อารมณเพ่ือใหเขาใจตนเองและผูอื่น ประเมินตนเอง และเห็นคุณคาในตนเอง 
 
บทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
  การเรียนการสอนเปนกิจกรรมสําคัญที่สุดในกระบวนการใชหลักสูตร เพราะเปนกิจกรรมที่ใกลชิด
กับนักเรียน และนักเรียนไดปฏบัิติมากที่สุด การเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ครูและนักเรียนทํารวมกัน ถา
จะแยกเปน 2 สวน ไดแก การเรียน คือ กิจกรรมที่นักเรียนทํา และการสอนก็คือกิจกรรมที่ครู ทําแตในทาง
ปฏิบัติแลว ทั้งสองอยางนี้ทําไปพรอมๆ กัน จึงเรียกรวมกันวาการเรียนการสอน วัฒนาพร ระงับทุกข 
(2542.:.12-14).ไดเสนอขั้นตอนในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมีหลักการและขั้นตอนดังนี ้
 1.  ขัน้เตรียมการ ประกอบดวย 
  1.1.การศึกษาและวิเคราะหเรื่องที่จะสอน เพ่ือเตรียมตนเองใหพรอมสําหรับบทบาทของ  
ผูเปนแหลงความรู (Resource Person) ซึ่งจะตองใหคําอธิบาย คําแนะนํา คําปรึกษาและใหขอมูลความรูที่
เพียงพอและชัดเจนแกผูเรียน ครูจะตองมีภาระหนักการเตรียมตนเองดวยการศึกษา คนควาอานและการ
ทดสอบลองปฏิบัติมากๆ ในประเด็นและเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งเตรียมขอมูลและประสบการณอื่น  ๆ 
ที่เก่ียวของที่จะเปนประโยชนตอผูเรียน 
 1.2 การเตรียมแหลงขอมูล เม่ือบทบาทครูไมใชผูบอกเลามวลความรูอีกตอไป ครูจึงตอง
เตรียมแหลงขอมูลความรูแกนักเรียน ทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียน ใบความรูและวัสดุอุปกรณตางๆที่ใช
ประกอบกิจกรรมในหองเรียน หรือศูนยการเรียนรูดวยตนเองที่มีขอมูลความรูที่ผูเรียนสามารถเลือกศึกษา
คนควาตามความตองการ หรือแหลงเรียนรูตางๆ เชน ศูนยวิทยุบริการ ศูนยสื่อ หองสมุด หองโสตทัศน
ศึกษา หองสมุดวิชา หองปฏิบัติการวิชาตางๆ และหองพิพิธภัณฑในโรงเรียน..ทั้งนี้รวมไปถึงแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียนดวย ซึ่งครูสามารถสํารวจบัญชีรายช่ือหนังสืออุปกรณสื่อตางๆ ไวสําหรับผูเรยีนไดศกึษา
คนควาตามที่กําหนดในกิจกรรม การเรียนหรือศึกษาคนควาเพ่ิมเติมทั้งในและนอกเวลาเรียน 
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  1.3 การจัดทําแผนการสอน บทบาทของครูกอนการเรียนการสอนทุกครั้งคือ การวางแผน
การจัดกิจกรรมตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด..ครูจะตองวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูเพ่ือใหได
สาระสําคัญและเนื้อหาขอความรู อันจะนําไปสูการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
บทบาทในสวนนี้ครูจะทําหนาที่คลายผู จัดการ.(Manager).ที่ กําหนดบทบาทในการเรียนรูและความ
รับผิดชอบแกผูเรียน..ใหเขาไดทํากิจกรรมตามความตองการความสามารถและความสนใจของแตละคน 
เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด 
  1.4 การเตรียมสื่อ.วัสดุอุปกรณ.เม่ือออกแบบหรือกําหนดกิจกรรมการเรียนรูแลวครู
จะตองพิจารณาและกําหนดวา จะใชสื่อ วัสดุอุปกรณ เอกสาร หนังสือหรือขอมูล แหลงความรูตางๆ รวมถึง
หองเรียนหรือสถานที่ใดบางในการจัดกิจกรรม.เพ่ือใหการเรียนรูดังกลาวบรรลุผลแลวจัดเตรียมใหพรอม 
บทบาทของครูตรงนี้จึงเปนผูอํานวยความสะดวก.(Facilitator).เพ่ือใหการเรียนรูบรรลุผล 
  1.5 การเตรยีมการวัดและประเมินผล บทบาทในดานการเตรียมการอีกประการหนึ่ง คือ
การเตรียมเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยการวัดใหตรงตามจุดประสงคการเรียนรู และวัดให
ครอบคลุมทั้งในสวนของกระบวนการ.(Process).และผลงาน.(Product).ที่เกิดขึ้นทางดานพุทธพิสัย 
(Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะ (Skill).โดยเตรียมวิธีการวัดและเคร่ืองมือวัดใหพรอมกอนทุกคร้ัง 

 2.  ขัน้ดําเนินการ  
  2.1 การเปนผูชวยเหลือใหคําแนะนําปรึกษา (Helper and Advisor) คอยใหคําตอบเมื่อ
ผูเรียนตองการความชวยเหลือ เชน ใหขอมูลหรือใหความรูในเวลาที่ผูเรียนตองการเพ่ือใหการเรียนรูนั้นมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2.2 การเปนผูสนับสนุนและเสริมแรง (Supporter and Encourager) ชวยสนับสนุนหรือ
ชวยเหลือลงมือปฏิบัติดวยตนเอง รวมทั้งใหการเสริมแรงตามความเหมาะสม 
  2.3 การเปนผูมีสวนรวมในกิจกรรม (Active Participant) โดยมีสวนรวมขณะผูเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและผลการเรียนรูของผูเรียน และอาจใหขอมูลเนื้อหาความรู
เพ่ิมเติมแกผูเรียนตามความเหมาะสม 
 2.4 การเปนผูติดตามตรวจสอบ.(Monitor).ตรวจสอบผลการทํางานตามกิจกรรมของผูเรียน  
เพ่ือใหถูกตองชัดเจนสมบูรณ สังเกตและบันทึกผลการเรียนรูของผูเรียนรวมทั้งประเด็นสําคัญ  ๆที่มีผลตอ
การเรียนรูที่เกิดขึ้นขณะดําเนินกิจกรรม 
  2.5 การเปนผูใหขอมูลปอนกลับ.(Feedback).ใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียนที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และใหขอเสนอแนะแกผูเรียนตามความเหมาะสม 
  2.6 การเปนผูสรางเสริมบรรยากาศที่อบอุนเปนมิตร.โดยการสนับสนุนเสริมแรง.และ
กระตุนใหผูเรียนไดเขารวมทํางานกับกลุม แสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยเต็มที ่ยอมรับฟงความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน..อภิปรายโตแยงแสดงความคิดเห็นดวยทวงทาที่นุมนวล.ใหเกียรติและเปนมิตร.โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหเปาหมายของกลุมบรรลุความสําเร็จ 
 3. ขั้นประเมินผล.เปนบทบาทที่ครูผูสอนตองดําเนินการเพ่ือตรวจสอบวาสามารถจัด       
การเรียนการสอนบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไมทั้งนี้ครูควรเตรียมเคร่ืองมือและวิธกีาร
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ใหพรอมกอนถึงขั้นตอนการวัดประเมินผลทุกครั้ง และการวัดควรใหครอบคลุมทุกดานโดยเนนการวัดจาก
สภาพจริง (Authentic Measurement) จากการปฏิบัต ิ(Performance) และจากแฟมสะสมงาน (Portfolio) ซึ่ง
ในการวัดและประเมินผลนี้นอกจากครูจะเปนผูวัดและประเมินผลเองแลว ผูเรียนและสมาชิกของแตละกลุม
ควรมีบทบาทรวมวัดและประเมินตนเองและกลุมดวย 
 ทิศนา แขมณี (2542 : 23-25) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไว
ดังนี ้
 1. ดานเตรียมการสอน.คือ.ศึกษาและวิเคราะหเรื่องที่สอนใหเขาใจ.ศึกษาแหลงความรูที่
หลากหลาย วางแผนการสอน โดยกําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน วิเคราะหเนื้อหาและความคิดรวบยอด  
และกําหนดรายละเอียดใหชัดเจน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปนสําคัญตามหลักซิปปาหรืออื่นๆ กําหนด
วิธีการประเมินผลการเรียนรู จัดเตรียมสื่อ วัสดุการเรียนการสอน เอกสาร หนังสือ หรือขอมูลตางที่จําเปน
สําหรับผูเรียนใหเพียงพอติดตอแหลงความรูตางๆ ซึ่งอาจจะเปนบุคคล สถานที่ หรือโสตทัศน วัสดุตางๆ 
และศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม เคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรู และจัดเตรียมหองเรียนหรือสถานที่เพ่ือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน อาจจําเปนตองจัดโตะ เกาอี้ในลักษณะใหม 
 2. ดานการสอน คือ สรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี กระตุนผูเรียนใหสนใจในการเขารวม
กิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่ไดเตรียมไว โดยอาจมีการปรับแผนใหเหมาะกับผูเรียนและ
สถานการณที่เปนจริง ดูแลใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมตางๆ แกปญหาที่อาจเกิดขึ้น อํานวยความสะดวกแก
ผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู กระตุนผูเรียนใหมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มที่ สังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู ใหคําแนะนํา และขอมูลตางๆ แกผูเรียนตามความจําเปน บันทึก
ปญหาและขอขัดของตางๆ แกผูเรียนตามความจําเปน ใหการเสริมแรงผูเรียนตามความเหมาะสม ใหความ
คิดเห็นเก่ียวกับผลงานการเรียนรูของผูเรียนและอาจใหขอมูลเนื้อหา ความรูเพ่ิมเติมแกผูเรียนตามความ
เหมาะสม 
   3. ดานการประเมินผล คือ เก็บรวบรวมผลงานและประเมินผลการเรียนรู ประเมินผล        
การเรียนรูของผูเรียนตามที่กําหนดไวในแผนการสอน  
 นอกจากนี้คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู (2543 : 22-25) ยังไดเสนอแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรูหรือการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญวาควรมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ คือ 
 1. สํารวจความตองการ เปนขั้นศึกษาธรรมชาติและกําหนดความตองการของผูเรียนโดยการ
ซักถาม สังเกต สัมภาษณ พูดคุย หรือทําแบบทดสอบกอนเรียน เพ่ือสรางและกระตุนความสนใจ สํารวจ
ความสนใจและพ้ืนฐานความรูเดิมของผูเรียนเปนรายบุคคล 
  2. การเตรียมการ ครูตองเตรียมการศึกษาสาระเนื้อหาวิชาในหลักสูตรและจุดประสงคของ  
การเรียนรูใหเขาใจวา หลักสูตรตองการอะไรและมีจุดประสงคของการเรียนรูอยางไร เพ่ือการวางแผนการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหมีความตอเนื่องกัน โดยอาจเช่ือมโยงและบูรณาการสาระการเรียนรูแตละวิชาที่
สัมพันธกันเขาดวยกัน โดยครูอาจเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมกําหนดกิจกรรมการเรียนรูตามความ
สนใจและความถนัด 
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  3.  การดําเนินกิจกรรมการเรยีนรู 
 3.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูควรใชประเด็นคําถาม สถานการณ หรือกิจกรรมที่กระตุนหรือ
ทาทายใหผูเรียนเกิดความสงสัยใครรู ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใชความถนัด ความสนใจของผูเรียน 
เปนจุดกระตุนศักยภาพของแตละบุคคล และดึงดูดใหผูเรียนเขามามีสวนรวมอยางกระตือรือรนและเต็มใจ 
 3.2 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูควรจัดกิจกรรมโดยสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยใชสื่อที่หลากหลาย เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนและ
ความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมเสนอกิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรูตัวดวยตนเอง 
รวมทั้งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกภายในกลุมและระหวางกลุม.เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการ
แสวงหาความรู 
 3.3 ขั้นวิเคราะห อภิปรายผลงาน และองคความรูที่ไดจากกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนให
ผูเรียนเปนผูคนพบองคความรูดวยตนเอง ครูเปนผูใหขอมูลยอนกลับเพ่ือใหองคความรูที่ไดรับชัดเจน  
เปนการเสริมแรงและกระตุนใหผูเรียนสนใจในการคนหาความรูตอไป 
  4.  การประเมินผลเปนการตรวจสอบวากระบวนการเรยีนรู ไดพัฒนาผูเรยีนตามจุดประสงค  
การเรียนรูที่กําหนดไวหรอืไม ซึ่งในการประเมินผล สามารถประเมินระหวางการเรียนการสอน และประเมิน
สรปุรวม โดยมีขั้นตอนในการประเมินดังนี ้

4.1 กําหนดวัตถปุระสงคและเปาหมายในการประเมิน 
 4.2 พิจารณา ขอบเขต เกณฑ วิธีการ และสิ่งที่จะประเมิน 
 4.3  เลือกพิจารณากําหนดองคประกอบ และผูประเมินวามีใครบางที่จะเปนผูประเมิน 
 4.4 เลือกใชเทคนิค และเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับวัตถุประสงค
และเกณฑในการประเมิน เชน การทดสอบ การสัมภาษณ การบันทึกพฤติกรรม แบบสํารวจความคิดเห็น 
บันทึกจากผูเก่ียวของ แฟมสะสมงาน  
 4.5 กําหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน.เชน.ประเมินระหวางนักเรียนทํากิจกรรม
ระหวางการทํางานกลุม หรือโครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห ในเหตุการณหรืองานพิเศษ 
  4.6 วิเคราะหผลและการจัดการขอมูลการประเมิน 
  4.7.สรุปผลการประเมินเพ่ือพัฒนา  ปรับปรุงขอบกพรองการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
รวมทั้งปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ในกรณีที่เปนการสรุปรวมเพ่ือพิจารณาตัดสินการเล่ือนช้ัน โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดให และนําผลการประเมินระหวางเรียนมาประกอบการพิจารณาดวย 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 31-37) ไดกลาวถึง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ไวดังนี้   
   1.  การวางแผนการสอน ประกอบดวย 
   1.1 การวิเคราะหหลักสูตร หมายถึง การศึกษาคําอธิบายรายวิชาหรือหนวยการเรียนรูแลว
จําแนกเปนเนื้อหาสาระกิจกรรม และจุดประสงค 
  1.2 การวิเคราะหผูเรียน หมายถึง การศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล ดานขอมูลสวนตัว 
ความรู ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความประพฤติของผูเรียน 
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 2.  การเตรียมการสอน (แผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู) ประกอบดวย 
   2.1 การเตรียมเนื้อหา/สาระการเรียนรู หมายถึง การกําหนดเนื้อหาสาระในแผนการสอน/
แผนการจัดการเรียนรู 
   2.2 การเตรียมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การกําหนดกิจกรรมที่จะใช
จัดการเรียนการสอน 
   2.3 การเตรียมสื่อ/แหลงการเรียนรู หมายถึง การกําหนดสื่อ/แหลงการเรียนรูที่จะใชในการ
จัดกิจกรรม 
   2.4 การเตรียมการวัดผลและประเมินผล หมายถึง การกําหนดวิธีการวัดผลและเคร่ืองมือ
วัดผล 
  2.5.คุณภาพของแผนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู หมายถึง แผนการสอน/แผนการ
จัดการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางนอย ควรประกอบดวยจุดประสงคการเรียนรู/เนื้อหา/สาระการ
เรียนรู/กิจกรรม/สื่อ/แหลงการเรียนรู/การวัดและประเมินผลและสรุปผลการสอน 
  3.  การจัดการเรยีนการสอน ประกอบดวย 
  3.1 ความสอดคลองกับผูเรียน หมายถึง มีการจัดกิจกรรมหลากหลายสอดคลองกับความ
ถนัด  ความสนใจและความแตกตางของผูเรียน 
  3.2 การฝกทักษะและกระบวนการคิด หมายถึง มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสังเกต  
รวบรวม วิเคราะห สรุปและเช่ือมโยงขอมูล 
  3.3. การฝกปฏิบัติ หมายถึง มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติหรือเรียนรูจาก
เหตุการณหรือของจริง และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
  3.4 การสรางองคความรู หมายถึง มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนศึกษา คนควา หาความรู
ดวยตนเองและนําความรูที่ไดรับมาแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน และสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรูไดดวยตนเอง 
  3.5 การบูรณาการ หมายถึง มีการจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับความรู กระบวนการเรียนรู  
คุณธรรม และจริยธรรม 
 4.  การใชสื่อการเรยีนการสอน ประกอบดวย 
  4.1 ความเหมาะสมของการใชสื่อ หมายถึง มีการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู
ที่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และวัยของผูเรียน 
  4.2 การมีสวนรวมในการใชสื่อ หมายถึง ผูเรียนและครูใชสื่อ วัสดุอุปกรณ ในการเรียนรู
รวมกันหรือผูเรียนใชสื่อเรียนรูโดยลําพังคนเดียว  หรือใชรวมกับเพ่ือน 
  4.3 การประเมินผลการใชสื่อ หมายถึง มีการประเมินผลการใชสื่อ วัสดุ อุปกรณ และนําผล
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร 
 5.  การวัดและประเมินผล ประกอบดวย 
  5.1 กระบวนการวัด และประเมินผล หมายถึง มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับ
จุดประสงคการเรียนรู 
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  5.2 คุณภาพของการวัดและประเมินผล หมายถึง มีวิธีการวัดและประเมินผลหลากหลาย  
ครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูและไดผลการประเมินตรงกับความสามารถที่แทจริงของผูเรียน 
  5.3 การมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล หมายถึง ครู ผู เรียน ผูปกครอง หรือ
ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล และนําผลมาพิจารณาประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา.24.เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี ้

 1..จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 2. ฝกทักษะ.กระบวนการคิด.การจัดการ.การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใช
เพ่ือปองกันและแกไขปญหา 

 3..จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู.จากประสบการณจริง.ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปนทําเปน 
รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

 4..จัดการเรียนการสอน.โดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน  
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

 5. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการสอนและอํานวย
ความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ 

 6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา  
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
 ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (2545.:.8-9) ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของครูเก่ียวกับการจัดการเรียน   
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไวดังนี ้
 1. ครูตองมองผลลัพธของการจัดการเรียนการสอนได ซึ่งในภาพรวมไดกําหนดลักษณะของ
ผูเรียนที่พึงประสงคไวดังนี ้
   1.1 เปนคนดี มีวินัยเอื้อเฟอ ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด ทําตามหนาที่ มีจิตประชาธิปไตย 
เคารพความคิดเห็นและสิทธิผูอื่น เสียสละ รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทํางานเปนทีมเปน อยางมีความสขุ  
   1.2 เปนคนเกง มีความรูทั้งเรื่องของไทยและสากล  มีทักษะที่จะแสดงความสามารถในดาน
ตางๆ ทั้งทั่วไปและเฉพาะดานที่ตนถนัด มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร มีทักษะทางคณิตศาสตรรูจักคิด
วิเคราะห ทันสมัย สามารถใชเทคโนโลยีได 
   1.3.เปนคนมีความสุข สุขภาพทั้งดานรางกาย และจิตใจดี ราเริงแจมใสปลอดจาก        
สารเสพติด ดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามสมควร 
 2. ครูตองมีความรูความใจเก่ียวกับแนวทางวิธีการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียน
บรรลุผลตามคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยกระบวนการเรียนรูควรมีลักษณะดังนี ้
  2.1 เนนการเรียนรูจากการมีสวนรวมในการปฏิบัตกิิจกรรม ฝกกระบวนการคิด  
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  2.2 เนนการนําความรูไปใชในชีวิตจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 
  2.3 กิจกรรมการเรียนการสอนยั่วยุทาทาย ทําใหเรียนอยางมีความสุข และเกิดประโยชน
ตอผูเรียน 
  2.4 เม่ือฝกทักษะยอยตางๆ และใหความรูพ้ืนฐานที่จําเปนแลว ควรมีการบูรณาการทั้ง
สาระความรู ทักษะตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในองครวม โดยใหสอดคลองกับธรรมชาติวิชา ผูเรียน และ
ชีวิตจริง 
 2.5 ทุกฝายที่เก่ียวของทั้งตัวผูเรียน ผูสอน และผูสนับสนุนอื่นๆ เชน ผูบริหาร ผูปกครอง  
กรรมการโรงเรียน ตองรวมมือใหความเอาใจใสและปฏิบัติตามบทบาทของตนเองใหดีที่สุด 
 3. ครูตองเรียนรูและทําความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู ยึดถือ
วาผูเรียนสําคัญที่สุด 
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