บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยนี้เปนการศึกษาการบริหารงานวิชาการดานงานพัฒนากระบวนการเรียนรู
ของครูในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 3 เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี
หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
1. วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
2 หลักการจัดการศึกษา
3. แนวทางการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
1. ความมุงหมายและหลักการ
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู
2.1 ความหมายของการเรียนรู
2.2 หลักการจัดกระบวนการเรียนรู
2.3 องคประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรู
2.3.1 การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร
2.3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.3.3 การจัดสื่อการเรียนรู
2.3.4 การจัดบรรยากาศการเรียนรู
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2543 : 1-4) กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของชาติโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา
1.1 เพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาที่เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา มีความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
1.2 เพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่อง
1.3 เพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการสงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดจนเกิดการระดมทรัพยากรจากแหลง
ตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา
1.4 เพื่อใหระบบการศึกษาสอดคลองกับระบบบริหารราชการแผนดินที่ยึด
หลักการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นและประชาชนทั่วไป
2. หลักการจัดการศึกษา
2.1 เอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
2.2 กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.3 การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน สถานประกอบการ และสถาบันทาง
สังคมอื่น
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2.4 คํานึงถึงความประหยัด คุมคาเกิดประโยชนสูงสุด และมีความเหมาะสมกับ
ทรัพยากรในการลงทุน ลดความซ้ําซอนของหนวยงาน มีการบริหารงานโปรงใส และความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได โดยมุงใหองคกร หนวยงานทุกระดับและองคกรอิสระในการกํากับ
ของกระทรวงเปนองคกรขนาดเล็กกะทัดรัด บริหารงานดวยความมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผล
3. แนวทางการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา
3.1 ระดับราชการสวนกลาง เปนระดับนโยบายมีอํานาจ หนาที่ตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เฉพาะที่เปนนโยบาย และแผนมาตรฐานการ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผล และการดําเนินงานที่ตองปฏิบัติใน
ระดับชาติ ไดแก องคกรในสวนกลาง คือ สภาและสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมแหงชาติ คณะกรรมการและสํานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการและสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คณะกรรมการและสํานักงานคณะกรรมการ
ศาสนาและวัฒนธรรม และองคกรอิสระในการกํากับกระทรวง
3.2 ระดับทองถิ่น เปนระดับปฏิบัติการมีอํานาจหนาที่ดานการบริหาร และการ
ดําเนินงาน ไดแก เขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา ดําเนินงาน
ใหเสร็จสิ้นที่สถานศึกษาโดยเชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงศึกษาธิการ (2543 :3) ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
สามารถสรุปรายละเอียด ดังนี้
1. ยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดย
1.1 สถานศึกษาเปนผูสรางสาระการเรียนรู รายภาค รายป
1.2 กําหนดเปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามความตองการของ
ผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูเลือก
1.3 มีความยืดหยุนในการที่สถานศึกษาจะบริหารจัดการในสาระการ
เรียนรูพื้นฐานและเลือกในเรื่องเวลาได
2. ทุกสวนในสังคมรวมในการจัดการศึกษา
2.1 คณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาทในการรวมคิด รวมวางแผน
รวมตัดสินใจและกํากับโรงเรียนตามรัฐธรรมนูญสถานศึกษา
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2.2 องคกรภายนอก มีบทบาทในการกํากับและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
3. มีความสมดุลทั้งสาระการเรียนรู เวลา และเปาหมายการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความสมดุลในชวงชั้นของการจัดการศึกษา และความพอดี
3.1 การพัฒนาผูเรียนในลักษณะองครวม ดังนี้
3.1.1 การเปนผูนํากับการเปนผูตาม
3.1.2 ความสามารถในการทํางานเปนหมูคณะกับความสามารถ
ในการดํารงตนอยางเปนปจเจกบุคคล
3.1.3 เสรีภาพกับความรับผิดชอบ
3.1.4 สมรรถนะในการแขงขันกับความสมถะ
3.1.5 การเห็นคุณคาของวิทยาการสมัยใหมกับความชื่นชม
ภูมิปญญา ภูมิปญญาดั้งเดิม
3.1.6 การเพิ่มพูนทักษะ และความสามารถเฉพาะทางกับการ
เพิ่มพูน สนุทรียภาพและความรอบรูในภาพรวม
3.2 เนน Capability Model มากกวา Knowledge Model ทั้งนี้โดยเนนการ
พัฒนาทักษะ (Skill - based) มากกวาความรู (Knowledge - based)
3.3 มีความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา
3.3.1 คนปกติและคนดอยโอกาสมีความเสมอภาคกันในการ
เรียนรวมกัน
3.3.2 ผูที่จบหลักสูตรมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนด
3.4 สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูอยางตอเนื่อง การเรียนรูตลอด
ชีวิต และการใชเวลาอยางสรางสรรค มุงใหผูเรียนเรียนรูอยางตอเนื่อง และเรียนรูตลอดชีวิต
เพื่อใหเปนบุคคลดังตอไปนี้
3.4.1 เปนบุคคลแหงการเรียนรู
3.4.2 เปนผูที่สะสมองคความรู
3.4.3 มีความกาวหนาในอาชีพ และการดํารงชีวิต
3.5 เสริมสรางเอกภาพของชาติ มีความพอดีระหวางความเปนไทยและ
ความเปนสากล
3.6 เปดโอกาสใหมีการถายโอนผลการเรียนรูจากระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเปรียบประสบการณ
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3.7 ใหสอดคลองกับความกาวหนาดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
1. ความมุงหมายและหลักการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ :2542,13-18)
เปนกฎหมายวาดวยการศึกษาของชาติฉบับแรก ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2542 เปนตนมา โดยมีสาระที่ใชเปนกรอบในการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในสวนที่เปนความมุงหมาย
หลักการของการจัดการศึกษา สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาครู
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ซึ่งถือไดวาที่กลาวมาเปนการเปลี่ยนแปลงการศึกษาครั้งยิ่งใหญของชาติ โดยผูที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการศึกษาจําเปนตองทําความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหบรรลุผลตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริม
สิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปน
สากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพรูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนละเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลัก ดังนี้
(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
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มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักดังนี้
(1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเ ขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา
(4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา
(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอืน่
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
(1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม
ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(2) ความรู และทักษะดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความ
เขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญญา
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(4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง
(5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตอไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล
(2) ฝกทักษะกระบวนการ การจัดการ การเผชิญสถานการณและ การ
ปรับปรุงประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ
ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางได
สัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุก
วิชา
(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถ
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จาก
สื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ
(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความ
รวมมือกับบิดา มารดา และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐตองสงเสริมการดําเนินงาน และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวน
พฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีศูนยการกีฬา และนันทนาการ แหลงขอมูล
และแหลงการเรียนรูอื่นอยางพอเพียง และมีประสิทธิภาพ
มาตรา 27 ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ
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ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําหลักสูตรตามวัตถุประสงคในวรรคหนึ่ง
ในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค
เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสําหรับ
บุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ตองมีลักษณะที่หลากหลาย ทั้งนี้ใหจัด
ตามความเหมาะสมของแตละระดับโดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและ
ศักยภาพ
สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการ และวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความ
สมดุลทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม
มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคการชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถานบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการ
เรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร
และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวาง
ชุมชน
มาตรา 30 ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ
การศึกษา
สรุปไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา ซึ่งเปนการกําหนดทิศทางของกระบวนการจัดการศึกษาของชาติทุกระดับ รวมทั้ง
แนวทางในการจัดทําหลักสูตรโดยในมาตรา 24 ไดกลาวถึงแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของ ธีระยุทธ รัชชะ ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้
1. การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
3. การจัดสื่อการเรียนรู
4. การจัดบรรยากาศการเรียนรู

17

การจัดกระบวนการเรียนรู
2.1 ความหมายของการเรียนรู
ธีรพงศ แกนอินทร (2539:3) อธิบายวา กระบวนการของความพยายามที่จะ
ชวยเหลือ สราง และชักจูง ผูเรียนไปสูเ ปาหมายบางประการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542:2-7) กลาววา การเรียนรู
หมายถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมอันเนื่องมาจากไดรับประสบการณ ซึ่ง
ควรจะเปนการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นการเรียนรูนั้น ถือวาเปนขั้นตอนและกระบวนการที่
สําคัญของมนุษยในการรับรูเรื่องราวหรือเนื้อหาขอมูลที่เกิดขึ้น
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543:71) กลาววา การเรียนรูเปนการที่ทําให
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเปนผลจากการฝกและประสบการณ
ธนาธิป พรกุล (2543:53) กลาววา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอยางตอเนื่อง หรือการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณ
ใดซึ่งเปนผลมาจากการฝกปฏิบัติหรือไดรับประสบการณ
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545: 1) กลาววา การจัดการเรียนรู หมายถึง
การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือการใชวิธีการตางๆที่ชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู
สรุปไดวา การเรียนรู หมายถึง เปนกระบวนการการดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมาย และการจัดกิจกรรมที่สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ประสบการณตาง ๆ ตามความคาดหวัง
2.2 หลักการจัดกระบวนการเรียนรู
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 21-22) ไดกําหนดหลักการจัดกระบวนการเรียนรูวา
การเรียนรูในสาระตางๆ ควรมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผูสอนตองคํานึงถึง
พัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจ และความสามารถของผูเรียน
เปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบวิธีการที่
หลากหลายเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน
การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการ
วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม ทั้งนี้ตองพยายามนํากระบวนการ
จัดการกระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิดและกระบวนการตางๆ ขาม
กลุมสาระการเรียนรูซึ่งเปนการเรียนรูในลักษณะองครวม การบูรณาการเปนการกําหนดเปาหมาย
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การเรียนรูรวมกันยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกันหรือตาง
กลุมสาระ การเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 15) กลาววา กระบวนการเรียนรู
หมายถึง การทีโ่ รงเรียนจัดมวลประสบการณใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณตางๆ ตามความคาดหวัง
จันทรานี สงวนนาม (2545: 146-147) กลาววา การพัฒนากระบวนการเรียนรู
มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
1. เนนการเรียนการสอนตามสภาพจริง
2. เปดโอกาสใหผเู รียนไดคนควาหาความรูไดแสดงความคิดอยางอิสระ
สามารถสรุปและสรางองคความรูใหมขึ้นไดจากขอมูลที่มี
3. นักเรียนเปนผูปฏิบัติ ครูเปนเพียงแหลงขอมูลหนึ่งจากหลายๆแหลง
และเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน
4. เนนการปฏิบัติที่ควบคูไปกับหลักการและทฤษฎี
5. เนนวิธีการสอนจาการเรียนรูหลายๆรูปแบบ
6. สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการคิดมากกวาการคนหาคําตอบที่
ตายตัวเพียงคําตอบเดียว
7. ถือวากระบวนการเรียนรูมีความสําคัญมากกวาเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนมี
ขอมูลเพียงพอที่จะสรางองคความรูใหม
8. ใชกระบวนการกลุมในการเรียนรูรวมกันและเรียนรูดวยตนเอง
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2545: 70-72) กลาววา กระบวนการเรียนรูที่ได
ผลสําเร็จ ซึ่งเปนผลที่ไดจากการวิจัยมี ดังนี้
1. สถานศึกษาควรสงเสริมการเรียนรูของครูอยางจริงจังในรูปแบบที่
หลากหลายอยางเพียงพอและตอเนื่อง จนกระทั้งครูมีความเขาใจที่กระจางในเรื่องที่เรียนรู
2. สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหครูเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
กระตุนใหครูชวยกันคิด รวมกันทํางาน กําหนดเปาหมาย วางแผน ปฏิบัติการกิจกรรมและ
โครงการตางๆ เพราะการมีสวนรวมชวยสรางความรูสกึ ผูกพันความรับผิดชอบในงาน
ความสัมพันธและความกระตือรือรนในการเรียนรู
3. สถานศึกษาควรใชแนวคิดการพัฒนาทั้งโรงเรียน (Whole school
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approach) ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู กลาวคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรูควรจะตอง
ครอบคลุมการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของและมีการบริหารจัดการทุกดานใหสอดคลองหรือ
เอื้อตอการพัฒนากระบวนการเรียนรู
4. สถานศึกษาควรจะตองแสวงหาแนวคิดหลักที่จะนํามาใชในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู แนวคิดนั้นควรเปนแนวคิดที่เหมาะสมกับสภาพการณของโรงเรียนและควรมี
การสรางความใชใหตรงกันและชวยกันคิดหาแนวทางที่หลากหลายในการปฏิบัติตามแนวคิดนั้น
5. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับเตรียมการสอนของครูควรใหความ
ชวยเหลือครูทั้งในดานความรู ในการจัดทําแผนการสอน และการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
แหลงความรู วัสดุ อุปกรณ สื่อและเทคโนโลยีตางๆ รวมไปถึงการจัดการใหครูมีเวลาเตรียมการ
สอนอยางเพียงพอ
6. สถานศึกษาศึกษาควรจัดการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตรอยาง
สม่ําเสมอเพราะเปนกลไกหรือเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ครู
ควรไดรับความรูและการฝกฝนทักษะในการดําเนินการเพื่อใหการนิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับพฤติกรรมของครูที่มีตอผูเรียนและ
ควรแสวงหาวิธีการในการชวยใหครูเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของความเปนกัลยาณมิตรกับ
ผูเรียนซึ่งไดแก การมีความรักและเขาใจผูเรียน การใชวาจาที่ไพเราะกับผูเรียนไมดุหรือลงโทษ
ผูเรียนเกินกวาเหตุ ควรดูแลเอาใจใสผูเรียนใหคําปรึกษาแนะนําและความชวยเหลือตามความ
เหมาะสมความเปนกัลยาณมิตร ดังกลาวเปนความตองการพื้นฐานของผูเรียนทุกระดับทุกวัย
8. สถานศึกษาและครูควรศึกษาปญหาและความตองการของผูเรียนมีการ
วิเคราะหหลักสูตรรวมกัน และพิจารณาจัดทําหลักสูตรในเรื่องที่ผูเรียนสนใจ และจัดกิจกรรมที่
สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดและความแตกตางของผูเรียน
9. สถานศึกษาควรสรางความสัมพันธกับชุมชนและดึงชุมชนใหเขามามี
สวนรวมในการพัฒนาใหมาก การสื่อสารใหชุมชนมีความเขาใจในจุดมุงหมายการดําเนินงานและ
การทํากิจกรมตางๆ ของโรงเรียนและการประชาสัมพันธขาวสารใหชุมชนรับรู
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545: 31-32) กลาววา กระบวนการเรียนรูควรเนน
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรมตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
1. ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม
ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา
ของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
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2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ความเขาใจและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย
และการประยุกตใชภูมิปญญา
4. ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทย
อยางถูกตอง
5. ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข
ดําริ บุญชู (2546: 17) ไดใหความหมายของกระบวนการเรียนรูวา กระบวนการ
เรียนรู หมายถึง การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือการใชวิธีการตางๆ ที่จะชวยใหบุคคลเกิด
การเรียนรู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (2546: 32-33) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูดังนี้
1. จัดทําแผนการเรียนรูโดยผูเรียนมีสวนรวม
2. จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมทั้งดานเวลาและ
สาระการเรียนรูและผูเรียน
3. จัดกระบวนการเรียนรูทเี่ นนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริงจากแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู
4. ใชการแนะแนวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู
5. ใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวมในการจัด
กระบวนการเรียนรู
6. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง
สรุปไดวา กระบวนการเรียนรู สถานศึกษาจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและยืดหยุนตามความเหมาะสม ในการพัฒนาการเรียนรู
ตองควบคูกระบวนการคิด เขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรูและกําหนดเปาเหมายรวมกัน
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2.3 องคประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรู
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24 ที่ใชเปน
กรอบแนวคิดของ ธีระยุทธ รัชชะ ในการวิจัยครั้งนี้ องคประกอบของการจัดกระบวนการเรียนรู
ประกอบดวย 4 ดาน คือ การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดสื่อ
การเรียนรู และการจัดบรรยากาศการเรียนรู ดังตอไปนี้
2.3.1 การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร
การจัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรและธรรมชาติของผูเรียน ความสําคัญในการจัดการศึกษาตองมี
ความถูกตอง ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบัน และเหมาะสมกับผูเรียน
ความหมายของหลักสูตร
ความหมายของหลักสูตร ซึ่งนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้
ธํารง บัวศรี (2542:7) กลาวไววา หลักสูตร คือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อ
แสดงถึงจุดหมายการจัดเนื้อหาสาระกิจกรรม และมวลประสบการณแตละโปรแกรมการศึกษา
เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาในดานตาง ๆ ตามจุดหมายที่กําหนดไว
สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ (2542 : 44) ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึง
มวลประสบการณที่จัดใหผูเรียน โดยมีการวางแผนไวลวงหนาอยางเปนขั้นตอนกําหนดไวใน
เอกสารเพื่อแผนแมบทในการจัดการเรียนการสอนตามระดับชั้น
วัฒนาพร ระงับทุกข (2544:2) กลาววา หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง แผนหรือ
แนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ โดย
สงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลําดับของมวลประสบการณที่กอ
เกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบความสําเร็จในการเรียนรู
ดวยตนเอง มีชีวิตอยูในสถานศึกษา ชุมชน สังคม และโลกอยางมีความสุข
Bobbitt, 1981 (อางถึงใน บรรพต สุวรรณประเสริฐ, 2544:14 )
กลาววาหลักสูตร คือ รายการของสิ่งตาง ๆ ซึ่งผูเรียนและเยาวชนจะตองทําและประสบโดยการ
พัฒนาความสามารถ เพื่อที่จะทําสิ่งตาง ๆ ใหดีและเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตในวัยผูใหญ
ปรียาพร วงศอนุตราโรจน (2545 : 25)ไดกลาววา ความหมายของหลักสูตร
เปน 3 ประการ

22

1. หลักสูตรที่เปนศาสตรที่มีทฤษฎี หลักการ และการนําไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนที่มุงหมายไว
2. หลักสูตรที่เปนระบบในการจัดการศึกษา โดยมีปจจัยนําเขา ( Input ) เชน ครู
นักเรียน วัสดุอุปกรณ
3. หลักสูตรเปนแผนการเรียนการสอนที่มุงประสงคอบรมฝกฝนผูเรียน
ใหเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 1272) ไดกลาววา หลักสูตร หมายถึง ประมวลวิชา
และกิจกรรมตาง ๆ กําหนดไวในการศึกษา เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง
หรรษา นิลวิเชียร (2547: 7) การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง เปนกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือสรางหลักสูตรใหม เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการจัดการศึกษาที่ตองการ
ใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
พิสณุ ฟองศรี (2549: 134) กลาววา หลักสูตร หมายถึง การวางแผนหรือจัดระบบ
ทางการศึกษาเกี่ยวกับมวลวิชา ประสบการณตาง ๆ การจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนแนวทาง
สําหรับการปฏิบัติใหผูเรียนมีคุณลักษณะตาง ๆ ที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
นพเกา ณ พัทลุง (2551: 1) กลาววา หลักสูตรหมายถึง สิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อให
ผูเรียนไดรับประสบการณตาง ๆ และทําใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเปาหมายที่กําหนด
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551 : 47) ประมวลความหมายไดดังนี้
หลักสูตร หมายถึง สิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใชในการเรียนการสอนหรือใช
ถายทอดความรูไปยังผูเรียน ซึ่งจะเกี่ยวของกับจุดมุงหมาย หลักการ โครงสราง และเนื้อหาสาระ
ที่บรรจุไวในหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งหมายรวมถึงเอกสารประกอบการสอนหรือคูมือครู แผนการสอน
โดยมีรายละเอียด เชน จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนกระบวนการนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพของผลผลิต ที่เกี่ยวกับจุดประสงค เนื้อหาสาระ กิจกรรมที่สนองจุดประสงคและ
กระบวนการถายทอดความรูและวิธีการวัดผลประเมินผล โดยมีการกําหนดไวเพือ่ ใหผูเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สรุปไดวา หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ เนื้อหา กิจกรรมตาง ๆ ที่จัด
ขึ้นใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถ
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
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ความสําคัญของหลักสูตร
สุนีย ภูพันธ (2542 : 17 อางถึงใน จินดา อุสมาน , 2549 : 23) ไดสรุป
ความสําคัญของหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรเปนเสมือนเบาหลอมพลเมืองใหมีคุณภาพ
2. หลักสูตรเปนมาตรฐานของการจัดการศึกษา
3. หลักสูตรเปนโครงการ และแนวทางในการใหการศึกษา
4. ในระดับสถานศึกษาหลักสูตรจะใหแนวปฏิบัติแกครู
5. หลักสูตรเปนแนวทางในการสงเสริมความเจริญงอกงาม และ
พัฒนาการของนักเรียนตามจุดมุงหมายขอการศึกษา
6. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณวาผูเรียน
และสังคม ควรจะไดรับสิ่งใดบางที่จะเปนประโยชนแกนักเรียนโดยตรง
7. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวา เนื้อหาวิชาอะไรบางที่จะชวยใหเด็กมี
ชีวิต อยูในสังคมอยางราบรื่น เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและบําเพ็ญตน ใหเปนประโยชน
แกสังคม
8. หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดวา วิธีการดําเนินชีวิตของนักเรียนให
เปนไปตามดวยราบรื่นและผาสุกเปนอยางไร
9. หลักสูตรยอมทํานายลักษณะของสังคมในอนาคตวาจะเปนเชนไร
10. หลักสูตรยอมกําหนดแนวทางความรู ความสามารถ ความประพฤติ
ทักษะและเจตคติของผูเรียนในอันที่จะอยูรวมในสังคม และบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชน
และชาติบา นเมือง
วาณี ภูเสตว (2542:112-113) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญ คือ หลักสูตรเปน
หัวใจของการศึกษาไมวาจะเปนการศึกษาในระดับใด เนื่องจากหลักสูตรจะเปนสิ่งชี้ใหเห็นวาจะจัด
การศึกษาแกผูเรียนอยางไร จะเสริมสรางทักษะเจตคติดานใดบาง มีผลตอผูเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติอยางไร ความสําคัญของหลักสูตรจึงมีดังนี้
1. เปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอนให
เปนระบบแบบแผนไปในทิศทางเดียวกัน
2. เปนแผนการดําเนินงานของผูบริหาร ในการจัดสรรงบประมาณ
บุคลากร อาคารสถานที่ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอ
การศึกษา
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3. เปนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการศึกษาตองปฏิบัติตามเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐและแผนการศึกษาของชาติ
4. เปนแนวทางการปฏิบัติงานของผูสอนเพื่อใหการจัดการศึกษาเปน
แนวทางเดียวกันและมีมาตรฐานอยางเดียวกัน
5. เปนดัชนีชี้ใหเห็นถึงลักษณะของสังคมและประเทศชาติในอนาคตวามี
ลักษณะอยางไร
6. เปนเครื่องมือในการพัฒนาประชากรทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ
ซึ่งเปนสิ่งที่จะเปนในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543:40 ) กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักของ
การบริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา
จะพิจารณาจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากผลงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัด
โปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ซึง่ เปนหัวใจของสถานศึกษา และเกี่ยวของกับ
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเกี่ยวของทางตรงหรือทางออมก็อยูที่
ลักษณะงาน
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 5) ไดกําหนดไววา หลักสูตรสถานศึกษาเปนแผน
หรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะมุงพัฒนาใหผเู รียน ใหเปนคนดี มีความรู ความสามารถ
มีความสุข โดยสงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตนเอง รวมถึงลําดับขั้นของ
ประสบการณที่กอใหเกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรูดวยตนเอง รูจักตนเองมีชีวิตในโรงเรียน ชุมชน สังคมและโลกอยาง
มีความสุขในการจัดหลักสูตรสถานศึกษานั้น ตองสอดคลองกับหลักการของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีหลักการจัดการศึกษา เพื่อความเปนเอกภาพของชาติมุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล เปนการศึกษาเพื่อปวงชนเปนการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวาผูเรียนมี
ความสําคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพได เปนหลักสูตรที่มีโครงสราง
ยืดหยุนทั้งดานสาระเวลาและการจัดการเรียนรูจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกกลุม
เปาหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ
สมยศ นาวีการ (2545: 2) ไดใหความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาวาเปนแผน
หรือแนวทางหรือขอกําหนดของการจัดการศึกษาที่จะพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถ โดย
สงเสริมใหแตละบุคคลพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงลําดับชั้นของมวลประสบการณ
ที่กอเกิดการเรียนรูสะสม ซึ่งชวยใหผูเรียนนําความรูไปสูการปฏิบัติไดประสบความสําเร็จในการ
เรียนรูดวยตนเอง มีชีวิตอยูในสถานศึกษา ชุมชน สังคมและโลกอยางมีความสุข
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กมล ภูประเสริฐ (2545 : 6) กลาววา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเปน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพที่คาดหวัง ประกอบดวยงานหลาย ๆ ดาน ไดแก งานเกี่ยวกับ
หลักสูตร หลักสูตรทองถิ่น งานเกี่ยวกับการเรียนการสอน งานเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริง ไมเนนการใชขอสอบเพียงอยางเดียว
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2551:2 ) กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักและมี
ความสําคัญยิ่งที่กําหนดบทบาท และภารกิจของหนวยงานหรือสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีทิศทางไมกอใหเกิดความ
สับสนในบทบาทหนาที่
ชวลิต ชูกําแพง (2551: 29) ไดสรุปความสําคัญของหลักสูตรเปนขอ ๆ ดังนี้
1) หลักสูตรเปรียบเสมือนแมพิมพของประชาชนในประเทศ ซึ่งคนที่จบการศึกษาในแตละระดับใน
ประเทศ หลักสูตรจะเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของคนที่จบการศึกษาในระดับชั้นนั้น ๆ 2) หลักสูตรเปน
มาตรฐานของการศึกษา ถาประเทศหรือการศึกษาระดับใดมีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จะสะทอนถึง
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามมา 3) หลักสูตรเปนแนวทางในการใหการศึกษา ซึ่งผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกคนสามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแล ติดตามผล ของการศึกษาได ทั้งผูบริหาร
ครู ผูปกครอง ตลอดทั้งผูเกี่ยวของกับการศึกษาทุกทาน 4) หลักสูตรเปนแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนของครู เนื่องจากตัวหลักสูตรจะเปนตัวกําหนดคุณลักษณะของผูเรียนในระดับ
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลาย ใหสะทอนและบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว 5) หลักสูตรเปนเครื่องกําหนดแนวทางความรู ตลอดทั้งการจัด
ประสบการณของครูผูสอน ซึ่งการศึกษาในแตละระดับจะมีองคความรูและประสบการณที่แตกตาง
กันไป 6) หลักสูตรเปนเครื่องหมายอนาคตการศึกษาของชาติ อนาคตการศึกษาของชาติยอมมาจาก
หลักสูตรที่มีวิสัยทัศนที่มีการวางกรอบเนื้อหาที่เทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
สรุปไดวา หลักสูตรมีความสําคัญมากในการจัดกระบวนการจัดการศึกษา และ
เปนภารกิจหลักของที่ตองรวมมือกับผูเกี่ยวของในการจัดทําหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเปนกําลัง
สําคัญของชาติในอนาคต
ความหมายของเนื้อหาสาระ
ธํารง บัวศรี (2542:222) กลาววา เนื้อหาสาระ หมายถึง ขอมูล ความรูหรือสิ่งที่
เปนสาระซึ่งไดถูกเลือกสรรจากวิชาตาง ๆ แลวนํามาใหผูเรียนไดเรียนรู จะทําใหผูเรียนมีความรู
ทักษะ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร
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ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539:79) กลาววา เนื้อหาสาระ หมายถึง ความรูที่
ดัดแปลงมาจากศาสตรตาง ๆ เพื่อใหความเหมาะสมกับระดับการศึกษา และเปนเครื่องมือที่ชวยให
ผูเรียนคนพบความจริงไดดวยตนเองและสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูมาประยุกตใชในชีวิตและสังคม
เพศ ประสบการณในการปฏิบัติงานและตําแหนงในการปฏิบัติงาน
สรุปไดวา เนื้อหาสาระ หมายถึง ขอมูลหรือความรูที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูทั้งดานทักษะและวิชาการ จนบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร
หลักเกณฑในการเลือกเนื้อหาสาระ
สุรพันธ ตันศรีวงษ (2538 : 110 – 111) กลาววา หลักเกณฑในการเลือก
เนื้อหาวิชาใหเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาดานชางอุตสาหกรรม มีหลักเกณฑ ดังนี้
1. เนื้อหาที่มีประโยชนตอการดํารงชีวิต
2. เนื้อหาทีม่ ีคุณคาและมีประโยชนที่จะถายทอดไป
3. เนื้อหาทีมีแกนสาระสําคัญของความรูในศาสตรนั้น
4. สอดคลองกับความตองการและความสนใจของผูเรียน
5. สอดคลองกับประสบการณของผูเรียน
6. เนื้อหาชวยกระตุนจินตนาการของผูเรียน
7. เนื้อหาที่มีความสมดุลกันระหวางความกวางและความลึก
8. เนื้อหาที่ทันสมัยตอเทคโนโลยีและความกาวหนาในสาขานั้น ๆ
9. เนื้อหาที่สอดคลองกับจุดมุงหมายที่วางไวและสอดคลองกับความการ
กับวัตถุประสงคในหลาย ๆ ขอ
ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539 : 82 – 83) กลาววา หลักเกณฑในการเลือกเนื้อหา
สาระทั้งในระดับหลักสูตร ระดับชั้นเรียนและระดับรายวิชานั้น มีหลักเกณฑ ดังนี้
1. มีความสัมพันธตอการเรียนรู (Significance)
2. มีความถูกตองทันสมัย (Validity)
3. มีความนาสนใจ (Interest)
4. เปนสิ่งที่เรียนรูได (Learnability)
5. สอดคลองกับจุดประสงค (Appropriatiness to Objective)
6. เปนสิ่งที่เปนประโยชนแกผูเรียน (Usefulness)
7. เปนสิ่งที่สามารถจัดใหผูเรียนได (Feasibillty)
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สรุปไดวา การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร หมายถึง การจัดเนื้อหาของหลักสูตร
ในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับองคความรูที่เชื่อมโยงและถายทอดไปยังผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ดานความรู เจตคติ และทักษะปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับหลักสูตร ความสําคัญของ
เนื้อหา ความเหมาะสมกับเวลา ความทันสมัย สามารถนําไปประยุกตใชได และเปนพื้นฐานใน
การศึกษาที่สูงขึ้น
หลักเกณฑในการจัดเนื้อหาสาระ
กรมวิชาการ (2543:5) กลาววา การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรใหเปนที่พึง
ประสงคของผูเรียน โดยมีตัวบงชี้ความสําเร็จ(Benchmark) ของชวงชั้นปที่ 1-3, 4-6, 7-9, 10-12
จํานวน 18 มาตรฐาน มีรายละเอียด คือ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ศรัทธาและมุงมั่นในความดี
2. ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
3. เห็นคุณคาในตนเองและพึ่งตนเอง
4. มีสุนทรียภาพ
5. มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีความสามารถในการคิดไตรตรองคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดอยาง
สรางสรรค
7. มีความสามารถในการตัดสินใจ การแกปญหา มีวิสัยทัศนในการ
ดําเนินชีวิต
8. มีทักษะในการสื่อสาร
9. มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
10. มีทักษะการจัดการและสามารถใชและพัฒนาเทคโนโลยี
11. มีความรูและทักษะตามสาระการเรียนรู
12. รักการเรียนรู และรูจักวิธีการเรียนรู
13. สามารถทํางาน รักการทํางาน และทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
14. มีจิตสํานึกในการรักษาประโยชนของสวนรวม
15. มีเจตคติที่ดี มีประสบการณและทักษะในงานอาชีพสุจริต
16. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
17. ภูมิใจในทองถิ่น ประเทศชาติ และความเปนไทย
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18. มีจิตสํานึก และปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรฐานกําหนดไวที่ สถานศึกษาตองใชเปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน ใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด พรอมทั้งใชในการกํากับ ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2543:6-8) ไดมีการกําหนดเนื้อหาสาระการเรียนรูไว 8 กลุม
ดวยกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การพัฒนาตน
2. สุนทรียศิลป
3. สังคมศึกษา
4. ภาษาไทย
5. คณิตศาสตร
6. วิทยาศาสตร
7. การงานและอาชีพ
8. ภาษาตางประเทศ
สําหรับการจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม ไดยึดแกนรวมของการเรียนรู
(The Common Core of Learning) เพื่อตองการบูรณาการ การเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่โลกกลายเปนชั้นเรียน ไดแก การดูแลตนเอง และสังคมโลก
(Personal and Global Stewardship) การสื่อสาร (Communication) การใชเหตุผล และการ
แกปญหา (Reasoning and Problem Soiving) และบันทึกมนุษยชาติ (The Human Record) โดย
การจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูแตละกลุม ประกอบดวยดังนี้
1. ความรู (Knowledge)
1.1 ความรูเชิงกระบวนการ (Procedural)
1.2 ความรูเชิงประจักษ (Declarative)
1.3 ความรูเชิงเนื้อหา (Contextual)
2. ทักษะ (Skill) ที่จําเปนตองสงเสริมและพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน
ของแตละกลุมสาระการเรียนรู เชน ทักษะพื้นฐาน ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะสวน
บุคคล ทักษะการจัดการ ทักษะในงานอาชีพ
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3. คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เนื้อหาสาระ นอกจากจะมุงพัฒนา
ตนเองของผูเรียนแลว ยังมุงเนนความเปนชาตินิยม ความเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการแขงขันสูความเปนผูนํา
สําหรับการจัดเนื้อหาสาระการเรียนรูแบบโครงงาน (Project) หลักสูตรก็ให
ความสําคัญกับการใหผูเรียนไดสรางผลผลิตที่มีคุณภาพจากการปฏิบัติจริง โดยใชเวลาอยาง
สรางสรรคในระหวางเรียนและนักเรียนจะตองทําโครงการตามที่กําหนดไวในโครงสรางโดย
สามารถแบงโครงงานออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. โครงงานตามสาระการเรียนรู เปนโครงงานที่ผูเรียนจะตองนําความรู
ทักษะที่เรียน ในกลุมสาระการเรียนรูนั้นมาบูรณาการใชในการทําโครงงาน
2. โครงงานตามความสนใจ เปนโครงงานที่ผูเรียนจัดทําตามความถนัด
ความสนใจ และความตองการของตนเอง ผูเรียนจะตองนําความรู และทักษะในกลุมสาระการ
เรียนรู ตาง ๆ มาบูรณาการ การใช จัดทําโครงงาน ตามที่ผูเรียนสนใจ ซึ่งไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับการดํารงชีวิตจริง
นอกจากการจัดโครงงานแลว ยังตองจัดกิจกรรมซึ่งเปนกิจกรรมเสียสละตอสังคม
เนนสวนที่ใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อสรางนิสัยและปลูกฝงการเสียสละตอสังคม เชน ลูกเสือ เนตรนารี
ผูบําเพ็ญประโยชน ยุวกาชาด
กระทรวงศึกษาธิการ (2543:10) กลาววา การจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตรในการ
เรียนรูตองจัดตามหลักสูตรขัน้ พื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนในลักษณะองครวม มีความสมดุลทั้งดาน
จิตใจ รางกาย ปญญา และสังคม ในทุกชวงชั้นของการจัดการศึกษา ใหผูเรียนมีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองตามเปาหมาย และวิธีการที่วางไวใหมีความพึงพอใจในความสุขของสถานะที่ตน
ดํารงอยูในชวงหกปแรก เนนการศึกษาปฏิบัติใหผูเรียนพึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย และ
การมีสวนรวม สําหรับในชวงป หลังจากใหความรู ความสําคัญ และทักษะ เพราะมนุษยเปน
ทรัพยากรที่มีคายิ่ง การจัดการศึกษาจึงตองใหความสําคัญกับผูเรียน ตั้งแตการวางรากฐาน พัฒนา
ของชีวิต ตั้งแตแรกเกิดการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตางๆ ที่จะดํารงและประกอบ
อาชีพไดอยางมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะตองพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตางๆ ดังนี้
1. มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทางอารมณ (Emotional Ability)
หรือความฉลาดทางอารมณ (Emotional lntelligence) ซึ่งเปนสิ่งจําเปนตอการใชชีวิต โดยมุง
ปลูกฝงตั้งแตเด็กๆ ใหมีความเขาใจตนเอง เขาใจและเห็นอกเห็นใจผูอื่น และสามารถแกไขขอ
ขัดแยงทางอารมณอันจะนําไปสูการยกระดับจิตใจ มีความสุขอยางที่ควรจะเปน และสามารถที่จะ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดนอกจากนี้ยังมุงเนนใหผูเรียนเห็นคุณคาของตน (Self Esteem)
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ดวยการสรางภาพพจนบวกใหกับตนเอง โดยใชพลังคําพูดที่ดีๆ คือ พูดแตสิ่งที่ดีๆ พลัง
จินตนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงภาพพจนของตัวเอง ภวังคแหงการเรียนรู ภวังคแหงสมาธิ คือ
ทําใจใหสงบ เยือกเย็น สมดุล ตื่นตัว พรอมที่จะทํากิจกรรมใด ๆ ของชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด สามารถรับขอมูลใหมๆ เขามาไดอยางรวดเร็ว พลังสติหรือ พลังสมาธิ คือ จิตของเรา
ที่จดจอกับสิ่งที่เราตองทําในปจจุบัน ทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน ในชีวิตไดอยางสูงสุด
พลังแหงความรักเปนพลังทางบวก ทําใหชีวิตสดใสและเปนจุดหมายปลายทางของชีวิตที่มี
ความสุข
2 .มุงพัฒนาดานปญญา มุงปลูกฝง และพัฒนาการคิดของผูเรียน
โดยใหคุณภาพดานการคิดที่ดี มีสมรรถภาพสมองดี จะมีผลผลิตของการคิดที่ดี ดังนั้น ในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการคิดจะตองพัฒนาหรือสงเสริมสมรรถภาพสมองควบคูกับวิธีการคิด
เปนกระบวนการทางสมอง
3. มุงพัฒนาสมอง ตองจัดใหมีการเตรียมพรอมทางสมอง เพื่อใหผูเรียน
พัฒนาสมองทั้งดานซายและดานขวา และกระตุนสงเสริมใหสมองทั้งสองขางของผูเรียนไดทํางาน
อยางมีความสมดุล ซึ่งจะทําใหการเรียนรูถึงขีดสุด ศักยภาพของมนุษยจะไดมนุษยสมบูรณแบบ
2.3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การจัดการเรียนรูใหประสบความสําเร็จนั้น คือ การดูวาผูเรียนไดเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามจุดประสงคที่ไดกําหนดไวหรือไม ดังนั้นผูเรียนจะสามารถบรรลุจุดประสงคได
มากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูวาสามารถจัดใหสอดคลองกับธรรมชาติของ
เนื้อหาสาระ หรือผูเรียนหรือไม ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามลําดับหัวขอดังนี้
ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู
ความหมายของกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้
วาณี ภูเสตว (2542:93) กลาววา กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง วิธีการและ
สภาพการณที่ผูสอนจัดใหผูเรียนปฏิบัติ เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงคตามจุดประสงค
ที่กําหนดไว
วัฒนาพร ระงับทุกข (2542:91) กลาววา กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง สภาพ
การเรียนที่กําหนดขึ้นเพื่อนําผูเรียนไปสูเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนการสอนที่กําหนด
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ประเวศ วะสี (2542:20) กลาววา “กระบวนการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนจาก
การเอาวิชาเปนตัวตั้งมาเปนเอาคนและสถานการณจริงเปนตัวตั้ง” คือ การเอาวิชาเปนที่ตั้งจะตอง
สอนแบบทองจํา เพื่อนําไปตอบคําถามความรู ความจํา แตปจจุบันผันเปลี่ยนเวียนไปอยางรวดเร็ว
จนเราไมสามารถจําไดทั้งหมด ครูจึงตองจัดหากิจกรรมที่มีความหมายตอการเรียนรูของผูเรียนมา
เปนเอาคนและสถานการณจริงเปนตัวตั้ง
สุวิทย มูลคําและ อรทัย มูลคํา (2545: 15) กลาววา กระบวนการเรียนรู
หมายถึง การที่โรงเรียนจัดมวลประสบการณใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูและ
ประสบการณตางๆตามความคาดหวัง
ปรัชญา เวสารัชช (2545: 4) กลาวถึงการจัดการศึกษาวาเปนกระบวนการอยางเปน
ระบบ โดยมีเปาหมายชัดเจน คือ การพัฒนาคุณภาพมนุษยทุกดาน ไมวาเปนดานรางกาย จิตใจ
สติปญญา คุณธรรม คานิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังวา คนที่มีคุณภาพนี้
จะทําใหสังคมมีความมั่นคง สงบสุข เจริญกาวหนาทันโลก แขงขันกับสังคมอื่นในเวทีระหวาง
ประเทศได คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอยางมีประสิทธิภาพและ
อยูรวมกันอยางสมานฉันท
ดําริ บุญชู (2546:17) กลาววา กระบวนการเรียนรู (Pearning Process)
หมายถึง การดําเนินการอยางเปนขั้นตอนหรือการใชวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู
ชวลิต ชูกําแพง (2550: 87) การสอน คือการจัดดําเนินการของผูสอน เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรู โดยผูเรียนจะทํากิจกรรมที่อาศัยกระบวนการโยงความสัมพันธเปรียบเทียบ
เพื่อใหเกิดการเรียนรูดังกลาวผลการเรียนรูอาจจะอยูในรูปความเขาใจ การคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การประเมินผล ฯลฯ การจัดดําเนินกิจกรรมของผูสอนอาจอยูในรูปแบบตาง ๆ กัน ในยุค
ของการปฏิรูปการศึกษา เรียกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับ
ผูเรียนตามหลักสูตร เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา การจัดการ การประยุกตใช
การลงมือปฏิบัติจริง การแสวงหาความรู การคิดเปนทําเปน การสรางนิสัยรักการอาน การปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม การนําภูมิปญญาทองถิ่นถายทอดความรูและการบูรณาการความรูดานตาง ๆ
ใหกับผูเรียน
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หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
อาภรณ ใจเที่ยง (2537:72-74) กลาววา กิจกรรมการเรียนการสอน
มีความสําคัญตอการเรียนการสอนมาก ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจ ึงควรคํานึงถึงหลักการ
ในการจัดการเรียนรู โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคของการเรียน
3. จัดกิจกรรมใหสอดคลองและเหมาะสมกับวัย ความสามารถ
ความสนใจของผูเรียน
4. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับลักษณะเนื้อหาวิชา
5. จัดกิจกรรมใหมีลําดับขั้นตอน
6. จัดกิจกรรมใหนาสนใจ
7. จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูทํากิจกรรม
8. จัดกิจกรรมโดยใชวิธีการที่ทาทายความคิดความสามารถของผูเรียน
9. จัดกิจกรรมโดยใชเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
10. จัดกิจกรรมโดยใหมีบรรยากาศที่รื่นรมย สนุกสนาน และเปนกันเอง
11. จัดกิจกรรมแลวตองมีการวัดผลการใชกิจกรรมนั้นทุกครั้ง
วิชัย วงษใหญ (2542:21) กลาววา การจัดการศึกษายุคใหมจะตองปรับกระบวน
ทัศนใหมเปนการจัดการศึกษาทางเลือก เพื่อเสริมพลังความสามารถที่อยูในตัวของผูเรียนให
เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และนําศักยภาพนี้มาพัฒนาตน ชุมชน สังคม ไดเหมาะสมกับความ
สามารถแหงตนศักยภาพไดรับการกระตุน และพัฒนาโดยผานกระบวนการเรียนรูตามสภาพจริง
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 21-22) ไดกําหนดหลักการจัดกระบวนการเรียนรู
วาการเรียนรูในสาระตาง ๆ ควรมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผูสอนตองคํานึงถึง
พัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจและความสามารถของผูเรียน
เปนระยะๆอยางตอเนื่อง ดังนั้นการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบวิธีการที่
หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน
การเรียนรู จากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและการเรียนรูแบบบูรณาการ การใชการวิจัย
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม ทั้งนี้ตองพยายามนํากระบวนการ
จัดการกระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิดและกระบวนการตางๆขามกลุม
สาระการเรียนรูซึ่งเปนการเรียนรูในลักษณะองครวม การบูรณาการเปนการกําหนดเปาหมายการ
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เรียนรูรวมกันยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยนํากระบวนการเรียนรูจากกลุม สาระเดียวกันหรือตางกลุม
สาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 122-123) ไดกําหนด
หลักการในการจัดการเรียนรูที่จะตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู
และการบูรณาการตามความเหมาะสมซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ดานความรู ผูสอนจะตองวิเคราะหภารกิจ วาจะจัดการเรียนรูอยางไร
ผูเรียนจึงจะเขาใจความหมายของสิ่งที่จะเรียนรูและโครงสรางของความรู ประกอบดวยขอมูล
ขอเท็จจริง หลักการกฎเกณฑไปจนถึงทฤษฎี อยางมีลําดับขั้นตอนซึ่งจะชวยใหผูเรียนมีหลักใน
การเรียนรู อยางไรก็ตามสถานศึกษาจะตองกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและผลการเรียนรู
ตลอดจนสาระใหสอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพใหเปนไป
ตามเปาหมาย
2) ดานคุณธรรม ควรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ดวยครูใหความรักความเมตตาตอศิษยจะทําใหผูเรียนเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เกิดพลังในการ
เรียนรู กลาคิด กลาทํา ในสิ่งที่ถูกตองเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น
3) ดานกระบวนการเรียนรู การเรียนรูที่จะนําไปสูการเนนผูเรียนสําคัญ
ที่สุดควรเปนการเรียนรูที่เนนกระบวนการมากกวาเนื้อหา กระบวนการเรียนรูที่นํามาใช
ประกอบดวยกระบวนการเรียนรูทั่วไปที่ใชไดกับหลาย ๆ วิชา เชน กระบวนการกลุม
กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เปนตนนอกจากนี้ในการเรียนรูแตละวิชา กิจกรรมจะตองเนนให
ผูเรียนฝกปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรูเฉพาะวิชา เชน วิชาวิทยาศาสตรจะใชทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
4) การบูรณาการตามความเหมาะสม เนื่องจากการเรียนรูสามารถเกิดได
ในทุกที่และทุกโอกาส ทั้งการเรียนรูในหองเรียน ในสภาพแวดลอมและในธรรมชาติผูเรียน
จําเปนตองใชปญญาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและบูรณาการเชื่อมโยงไปสูชีวิตจริง
จันทรานี สงวนนาม (2545: 146-147) กลาววา การพัฒนากระบวนการเรียนรู
มีหลักการปฏิบัติ ดังนี้
1. เนนการเรียนการสอนตามสภาพจริง
2. เปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาความรูไดแสดงความคิดอยางอิสระ
สามารถสรุปและสรางองคความรูใหมขึ้นไดจากขอมูลที่มี
3. นักเรียนเปนผูปฏิบัติ ครูเปนเพียงแหลงขอมูลหนึ่งจากหลายๆแหลง
และเปนผูอํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน
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4. นนการปฏิบัติที่ควบคูไปกับหลักการและทฤษฎี
5. เนนวิธีการสอนจาการเรียนรูหลายๆรูปแบบ
6. สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการคิดมากกวาการคนหาคําตอบที่
ตายตัวเพียงคําตอบเดียว
7. ถือวากระบวนการเรียนรูมีความสําคัญมากกวาเนื้อหาเพื่อใหผูเรียน
มีขอมูลเพียงพอที่จะสรางองคความรูใหม
8. ใชกระบวนการกลุมในการเรียนรูรวมกันและเรียนรูดวยตนเอง
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545: 31-32) กลาววา กระบวนการเรียนรูควรเนน
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรมตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
1. ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม
ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา
ของสังคมไทยและระบบการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข
2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรู
ความเขาใจและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
3. ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย
และการประยุกตใช ภูมิปญญา
4. ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทย
อยางถูกตอง
5. ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมี
ความสุข
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546: 32-33) ไดเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรูดังนี้
1. จัดทําแผนการเรียนรูโดยผูเรียนมีสวนรวม
2. จัดกระบวนการเรียนรูใหยืดหยุนตามความเหมาะสมทั้งดานเวลาและ
สาระการเรียนรูและผูเรียน
3. จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริงจากแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู
4. ใชการแนะแนวเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู
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5. ใหผูปกครองครอบครัวชุมชนและสังคมเขามามีสวนรวมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู
6. สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู
อยางหลากหลายและตอเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 25) กลาวถึงหลักการจัดการเรียนรู ไววาการจัด
การเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึด
หลักวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด เชื่อวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไว ยึด
ประโยชนที่เกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนให
ความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม
สรุปไดวา หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ควรมีวิธีการที่หลากหลาย คํานึงถึง
พัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา ความสนใจ ความสามารถของผูเรียน ยึดผูเรียนเปนสําคัญมี
วิธีการการจัดการเรียนรูตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกันจากธรรมชาติและ
การปฏิบัติจริงใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการเรียนรูบูรณาการกระบวนการคิด
คานิยมที่พึงประสงคและคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกกลุมสาระการเรียนรู
ความหมายการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
นักวิชาการหลายทานอธิบายถึงการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังเชน
ธนาธิป พรกุล (2543:50) ไดใหความหมายของการเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง
(Student centered learning) คือ การเรียนรูที่เกิดจากการคิด การคนควา การทดลอง และการ
สรุปเปนความรูโดยตัวผูเรียนเอง ครูผูสอนจะเปลี่ยนบทบาทหนาที่การถายทอดความรูมาเปนผู
วางแผนจัดการ ชี้แนะ และอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่
ผูเรียนเปนศูนยกลางจึงหมายถึงการจัดการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู (2543:20-22) ไดใหความหมายของ
กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระกิจกรรม แหลงเรียนรู
สื่อการเรียน และการวัดประเมินผลที่มุงพัฒนาคน และชีวิต ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็ม
ความสามารถสอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน
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ทิศนา แขมมณี (2548:120) กลาววา กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนสําคัญ
เปนการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนตัวตั้ง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับผูเรียนและ
ประโยชนสูงสุดที่ผูเรียนควรจะไดรบั และมีการจัดกิจกรรมการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมี
บทบาทสําคัญในการเรียนรู ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางตื่นตัวและไดใชกระบวนการ
เรียนรูตาง ๆ อันจะนําผูเรียนไปสูการเกิดการเรียนรูที่แทจริง
สําลี รักสุทธี (2544:1) กลาววา การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ตามมาตรา 22-24 โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ใหผูเรียนมีสวนรวม คือ รวมคิด รวมทํา
รวมสรางสรรคกิจกรรมทางการศึกษ า ลงมือปฏิบัติจริง ครูเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูชี้บอกให
ความรูอยางเดียวเปนผูคอยอํานวยความสะดวก คอยชวยเหลือแนะนํา รวมทั้งเปนที่ปรึกษาใหกับ
ผูเรียน
บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2544:5) กลาววา กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญ
ที่สุด หมายถึง การกําหนดจุดหมาย สาระ กิจกรรม แหลงเรียนรู สื่อการเรียน และการ
ประเมินผลที่มุงพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิดประสบการณการเรียนรูเต็มตามความสามารถ
สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน
สรุปไดวา การเรียนรูที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง หมายถึง การเรียนรูเกิดจากตัว
ผูเรียนโดยครูผูสอน เปนเปนผูวางแผนและเตรียมการตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดมาก
ที่สุด
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
นักวิชาการไดกลาวถึงสิ่งที่ควรคํานึงถึงในในการจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน
สําคัญที่สดุ ดังนี้
สาโรช โศภีรักษ (2546:33) ไดเสนอวาการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด
ควรคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้
1. สมองของมนุษยมีศักยภาพในการเรียนรูสูงสุด
สมองของมนุษยประกอบดวยเซลลสมองประมาณหนึ่งแสนลาน
เซลลเปนโครงสรางมหัศจรรย โดยธรรมชาติสมองมีความพรอมที่จะเรียนรูตั้งแตแรกเกิด มีความ
ตองการที่จะเรียนรูสามารถเรียนรูใหบรรลุอะไรก็ได มนุษยตองการเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง
ธรรมชาติ และทุกอยางรอบตัวมนุษยสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดตองอาศัยสมองและระบบ
ประสาทสัมผัส ซึ่งเปนพื้นฐานของการรับรู ซึ่งรับความรูสึกจากอวัยวะรับความรูสึก คือ ตา หู
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จมูก ลิ้น กาย ใจ กระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองสนใจและใหผูเรียนได
พัฒนาความสัมพันธระหวางสมอง(head) จิตใจ (heart) มือ (hand) และสุขภาพองครวม(health)
2. ความหลากหลายของสติปญญา
คนแตละคนมีความสามารถ หรือความเกง แตกตางกัน และมี
รูปแบบการพัฒนาเฉพาะของแตละคน สิ่งแวดลอมที่แตกตาง สงผลตอการพัฒนาเสริมสราง
ความสามารถใหแตกตางกันอยางเห็นไดชัด การจัดกระบวนการเรียนรู ควรจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อสงเสริมศักยภาพ ความเกงความสามรถของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล ซึ่งสามารถเกงไดหลายดาน
3. การเรียนรูเกิดจากประสบการณตรง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542:30) ไดดําเนินการรวบรวม
แนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรู และเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรูดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวาง
บุคคลใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามสามารถทั้งดานความรู จิตใจ อารมณ และทักษะตางๆ
2. ลดการถายทอดเนื้อหาวิชาลง ผูเรียนกับผูสอน มีบทบาทรวมกันใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงที่เปน
ประโยชนและสัมพันธกับชีวิตจริง เรียนรูความจริงในตัวเองและความจริงในสิ่งแวดลอมจากแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย
3. กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบัติ
ดวยตนเองครูทําหนาที่เตรียมการจัดสิ่งเรา ใหคําปรึกษา วางแนวกิจกรรม และประเมินผล
สรุปไดวา การจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญ ตองคํานึงถึงความแตกตาง
ของผูเรียน ประสบการณ และใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทั้งดานสติปญ
 ญา รางกาย อารมณ
สังคมและประเทศชาติ
ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วารี ถิระจิตร(อางในมาลี สินเสือ, 2544:37) กลาววาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
มีประโยชนหลายประการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. กิจกรรมชวยเราความสนใจของผูเรียน
2. กิจกรรมจะเปดโอกาสใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
3. กิจกรรมชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย
4. กิจกรรมชวยปลูกฝงความรับผิดชอบ
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5. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงและสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
6. กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหว
7. กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนไดรสู ึกสนุกสนาน
8. กิจกรรมจะชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล
9. กิจกรรมจะชวยขยายความรูและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง
10. กิจกรรมจะชวยสงเสริมความงอกงามและพัฒนาการของผูเรียน
11. กิจกรรมจะชวยสงเสริมทักษะ
12. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติที่ดี
13. กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักทํางานเปนหมู
14. กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน
15. กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหผเู รียนเกิดความซาบซึ้ง ความงาม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542:3) กลาววา การจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมีประโยชนหลายประการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี ควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทาง
รางกาย คือ เปนกิจกรรมชวยใหผูเรียนไดมีโอกาสเคลื่อนไหวรางกาย เพื่อชวยใหประสาทการ
รับรูของผูเรียนตื่นตัว พรอมที่จะรับขอมูลและการเรียนรูตางๆ ที่จะเกิดขึ้น การรับรูเปนปจจัย
สําคัญในการเรียนรู หากผูเรียนไมมีความพรอมในการรับรู แมจะมีการใหความรูที่ดีๆ ผูเรียนก็ไม
สามารถรับได ซึ่งจะเห็นไดจากเหตุการณที่พบเสมอๆ คือ หากผูเรียนตองนั่งนานๆ ไมชาผูเรียน
อาจหลับ หรือคิดไปเรื่องอื่นๆ ได การเคลื่อนไหวรางกายมีสวนชวยใหประสาทการรับรูตื่นตัว
พรอมที่จะรับและเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดี ดังนั้นกิจกรรมที่จัดใหผูเรียนจึงควรเปนกิจกรรมที่ชวยให
ผูเรียนไดเคลื่อนไหวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเปนระยะๆ ตามความเหมาะสมกับวัยและระดับ
ความสนใจของผูเรียน
2. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทาง
สติปญญา คือ กิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสติปญญาพูดงายๆ วาเปนกิจกรรม
ที่ทาทายความคิดของผูเรียนสามารถกระตุนสมองใหผูเรียนเกิดการเคลื่อนไหว ชวยใหผูเรียนเกิด
ความจดจอในการคิดสนุกที่จะคิด ซึ่งกิจกรรมจะมีลักษณะดังกลาวไดก็จะตองมีเรื่องใหผูเรียนคิด
โดยเรื่องนั้นจะตองไมงายและไมยากเกินไปสําหรับผูเรียน เพราะถางายเกินไปผูเรียนก็ไม
จําเปนตองใชความคิด แตถายากเกินไปผูเรียนก็จะเกิดความทอถอยที่จะคิด ดังนั้น ครูจึงตองหา
ประเด็นการคิดที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนใชความคิด
หรือลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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3. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทาง
สังคม คือ เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดลอมรอบตัว
เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคมที่อาศัยรวมกันเปนหมูคณะ มนุษยโดยทั่วไปจะตองเรียนรูที่จะ
ปรับตัวเขากับผูอื่นและสภาพแวดลอมตางๆ การเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางสังคม ซึ่งสงผลการเรียนรูดานอื่นๆ ดวย ดังนั้นกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ดีควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบตัว
4. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีควรชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมทาง
อารมณ คือ กิจกรรมที่สงผลตออารมณความรูสึกของผูเรียน ซึง่ จะชวยใหผูเรียนนั้นเกิดความหมาย
ตอตนเองกิจกรรมที่สงผลที่สงผลตอความรูสึกของผูเรียนนั้นมักเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับชีวิต
ประสบการณและความจริงของผูเรียนจะตองเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับตัวผูเรียน โดยตรงหรือใกลตัว
ผูเรียน
สรุปไดวา ประโยชนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู สามารถชวยใหผูเรียนไดมี
การเคลื่อนไหวรางกายมีสวนชวยใหประสาทการรับรู พรอมที่จะรับและเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดีใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการพัฒนาในดานรางกาย สติปญญา สังคมและอารมณ ทําให
ผูเรียนไดรับประสบการณจริง
2.3.3 การจัดสื่อการเรียนรู
ความหมายของสื่อการเรียนรู
จินตนา ใบกาซูยี (2540 : 11) ไดกลาวถึงความหมายของสื่อการเรียนรู ไวดังนี้
เปนวัสดุหรือเครื่องหมายที่จัดทําขึ้นซึ่งมีขอมูลเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอประสบการณเรียนรู
สําหรับนําไปใชในกระบวนการเรียนการสอนของครูและนักเรียนใหเปนไปตามหลักสูตรกําหนด
สื่อการเรียนการสอนเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งที่ใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา เกิดทักษะกระบวนการ และความรูสึกนึกคิดตาง ๆ อันจะ
นําไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตร
กิดานันท มลิทอง (2543:89) กลาววา สื่อการเรียนรู หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามที่
บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนวัสดุอุปกรณทางกายภาพที่นํามาใชใน
เทคโนโลยีทางการศึกษา เปนสิ่งที่ใชเปนเครื่องมือหรือชองทางสําหรับทําใหการสอนของผูสอน
สงไปถึงผูเรียน ทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ผูสอนวางไว
เปนอยางดี
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 207) ไดกลาววา สื่อการเรียนรู หมายถึง สิ่งที่
นําความรูไปสูผูเรียนอยูในรูปของสิ่งพิมพหรือไมใชสิ่งพิมพไดสื่อการสอนที่ใชสิ่งพิมพ คือ สื่อ
ประเภทโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual Aids) หมายรวมถึง วัสดุเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการ
ทางโสตทัศนศึกษา
วรวิทย นิเทศศิลป (2551:12) ไดกลาววา สื่อการเรียนรู หมายถึง กิจกรรมทาง
การศึกษาที่มีความสําคัญยิ่งตอการเรียนรูจากอดีตสูปจจุบันเพราะเปนผูชวยคุณครูสอนผูเรียน
ชวยใหภาระงานลดนอยลง เหนื่อยนอยลง แตผูเรียนไดรูกวางขึ้น สื่อกิจกรรมเปนวิธีการที่คุณครู
จะสรรคสรางความคิดสรางสรรคใหผูเรียนมีสวนรวมกระทําใหผลสําเร็จที่ตั้งความหวังไวตั้งแต
แรก ในบางครั้งผูเรียนไมรูตัววากําลังเรียนอยู แตหลังจากที่ผูเรียนเรียนเสร็จสิ้นครูจะตองสรุป
ใจความสําคัญ ๆ เพื่อใหกลุมเรียนทั้งหมดมีความคิดรวบยอดตรงกัน
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 36) ระบุไววา วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ
การเรียนการสอน หมายถึง ธรรมชาติ สิ่งพิมพ เทคโนโลยีและสิ่งตางๆ ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียน
เปนไปอยาง มีคุณคานาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจงายและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุนให
ผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวางลึกซึ้งและตอเนื่องตลอดเวลา เชน
หุนจําลองแผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ กราฟ ฯลฯ รวมถึง สื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ
ที่จําเปนตองใชในการเรียนการสอน เชน อุปกรณทดลองวิทยาศาสตร เครื่องมือวิชาชาง เปนตน
กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 44-54) ไดกําหนดไววาผูสอนสามารถจัดทําและ
พัฒนาสื่อการเรียนรูขึ้นเองหรือนําสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใชในการ
เรียนรูโดยใชวิจารณญาณในการเลือกใชสื่อ เชน สื่อสิ่งพิมพควรจัดใหมีอยางเพียงพอ มุงสงเสริม
ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และใชเวลาอยางสรางสรรครวมทั้งมี
ความยืดหยุน สนองความตองการของผูเรียน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่และ
เรียนรูไดจากสื่อการเรียนรูและจากแหลงเรียนรูทุกประเภทรวมทั้งจากเครือขายการเรียนรูตางๆ ที่มี
อยูในชุมชนและแหลงอื่นๆเนนสื่อที่ผูเรียนและผูสอนใชศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองลักษณะ
ของสื่อการเรียนรูที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อ
สิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคานาสนใจ
ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจไดงายและรวดเร็วขึ้นรวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการแสวงหา
ความรูเกิดการเรียนรูอยางกวางขวางลึกซึ้ง และตอเนื่องตลอดเวลาเพื่อใหการใชสื่อการเรียนรู
เปนไปตามแนวการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริงสถานศึกษา
หนวยงานที่เกี่ยวของและผูมีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดําเนินการ ดังนี้

41

1. จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู
2. ศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวน
การเรียนรู
3. จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรูส ําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียนและ
สําหรับเสริมความรูของผูสอน
4. ศึกษาวิธีการเลือกและการใชสื่อการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมหลากหลาย และสอดคลองกับวิธีการเรียนรูธรรมชาติของสาระการเรียนรูและความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
5. ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู
ที่จัดทําขึ้นเองและที่เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู โดยมีการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรู
ทีใชอยูนั้นอยางสม่ําเสมอ
6. จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรูศูนยสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู และ
พัฒนาสื่อการเรียนรู
7. จัดใหมีเครือขายการเรียนรูเพือ่ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรู
ระหวางสถานศึกษาและทองถิ่น ชุมชน และสังคมอื่น
8. จัดใหมีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับสื่อ
และการใชสื่อการเรียนรูเปนระยะๆ
สรุปไดวา การจัดสื่อการเรียนรู หมายถึง การจัดใหมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ สิ่งพิมพ
เพื่อใชประกอบการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค ซึ่งเปนงานที่
ครอบคลุมการจัดหาสือ่ อยางหลากหลาย อาทิ สื่อฝกทักษะการคิด การแกปญหา สื่อเชื่อมโยงกับ
ประสบการณจริงของผูเรียน เหมาะสมกับเนื้อหา ทันสมัย จัดใหมีจํานวนเพียงพอ สงเสริมความ
กลาแสดงออก ตลอดทั้งจัดใหมีการปรับปรุงพัฒนาสื่อใหมีประสิทธิภาพ
ประเภทของสื่อการเรียนรู
ประเภทของสื่อการเรียนการสอนเปนเครื่องใชในการประกอบการเรียนการสอน
ของครู และประกอบการเรียนของนักเรียน
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 2-3) ไดจําแนกประเภทของสื่อ
การเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ไวเปน 3 ประเภท ดังนี้
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1. สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตางๆ โดยใช
ตัวหนังสือที่เปนตัวเขียนหรือ ตัวพิมพตาง ๆ ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรูตางๆ โดยใช
ตัวหนังสือที่เปนตัวเขียนหรือตัวพิมพเปนในสื่อการแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพมีหลายชนิด
ไดแก เอกสาร หนังสือเรียน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร เปนตน
2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรูที่ผลิตขึ้นใชควบคูกับเครื่องมือ
โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีใหม ๆ เชน เทปบันทึกภาพพรอมเสียง
ภาพนิ่ง แถบบันทึกเสียง สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยียังรวมถึง
กระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในกระบวนการเรียนรู เชน การใช
อินเตอรเน็ต เพื่อการเรียนรู การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน
3. สื่อตาง ๆ นอกเหนือจากสื่อ 2 ประเภท ที่กลาวมาแลว ยังมีสื่ออื่นๆ
ที่สงเสริมการเรียนการสอนของผูเรียน ซึ่งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
เทคโนโลยี สื่อดังกลาวนี้ ไดแก
3.1 บุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรูความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ซึ่งสามารถถายทอดสาระความรู แนวคิดและประสบการณไปสูบุคคลอื่น
เชน บุคคลในทองถิ่น แพทย ตํารวจ นักธุรกิจ เปนตน
3.2 ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งที่อยูตามธรรมชาติ
และสภาพแวดลอมผูเรียน เชน พืชผัก ปรากฏการณ หองปฏิบัติการ เปนตน
3.3 กิจกรรมกระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ
ที่ผูสอนและผูเรียนกําหนดขึ้น เพื่อสรางเสริมประสบการณเรียนรู ใชในการฝกทักษะซึ่งตองใช
กระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณและประยุกตความรูของผูเรียน เชน บทบาท
สมมุติ การสาธิต การจัดนิทรรศการ การทําโครงงาน เกม เพลง เปนตน
3.4 วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ หมายถึง วัสดุที่ประดิษฐเพื่อ
ประกอบการเรียน เชน หุน หุนจําลอง แผนภูมิ แผนที่ ตาราง สถิติ รวมทั้งสื่อประเภทเครื่องมือ
และอุปกรณทดลองวิทยาศาสตร เครื่องมือชาง เปนตน
โสภณ พฤกษวานิช (ม.ป.ป.:6-7) กลาววา แหลงเรียนรูมีทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษาหรือในชุมชน อาจจําแนกเปนประเภท ไดดังนี้
1. แหลงเรียนรูธรรมชาติ หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ไดแก
แมน้ํา ลําคลอง ภูเขา ทะเล ปาไม น้ําตก สัตวปา แรธาตุ หาดทราย พื้นดิน ฯลฯ
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2. แหลงเรียนรูที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก โบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑ หองสมุด ศูนยสื่อสารนิเทศ โรงงาน วัด มัสยิด สถานที่ราชการ บานเรือน ฯลฯ
รวมถึงแวดลอมทางสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของ
คนโบราณ
3. แหลงเรียนรูที่เปนบุคคล ไดแก
3.1 บุคคลที่มีความสามารถเฉพาะดาน เชน ชางปน
ชางแกะสลัก ชางไม
3.2 บุคคลที่มีความสามารถเฉพาะทางจนเปนที่ยอมรับของคน
ในสังคม เปนมันสมองของชุมชน เชน ปราชญชาวบาน วิทยากรทองถิ่น ผูทรงภูมิปญญาใน
ทองถิ่นสาขาใดสาขาหนึ่ง
3.3 บุคคลที่ปฏิบัติประจําอยูเนื่องนิจจนเกิดทักษะและความ
ชํานาญ เชน ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ชาวประมง เจาของสถานประกอบการ ฯลฯ
ชัยยงค พรหมวงศ (2523 : 112 อางถึงใน วรวิทย นิเทศศิลป, 2551 : 13) ไดแบง
ประเภทของสื่อการเรียนรูไว 3 ประการ คือ
1. วัสดุ หมายถึง สิ่งชวยสอนที่มีการผุพังสิ้นเปลือง เชน ชอลค ฟลม
ภาพถาย สไลด
2 อุปกรณ หมายถึง สิ่งที่ชวยสอนที่เปนเครื่องมือ เชน กระดานดํา
กลองถายรูป เครื่องฉายภาพยนตร เครื่องรับโทรทัศน
3. กระบวนการและวิธีการไดแก การจัดระบบ การสาธิต ทดลองเกม
กิจกรรมตาง ๆ
Dale Edgar,1969 :107 (อางถึงในวรวิทย นิเทศศิลป, 2551 :13-14)
ไดจัดแบงสื่อการสอน เพื่อเปนแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพันธระหวางสื่อโสตทัศนูปกรณ
ตาง ๆ โดยพัฒนาแนวคิดของบรุนเนอร (Bruner) ซึ่งเปนนักจิตวิทยานํามาสรางกรวย
ประสบการณ (Cone of Experiences) ไดดังนี้
1. ประสบการณ เปนประสบการณขั้นที่เปนรูปธรรมมากที่สุด โดยการ
ใหผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรงจากของจริง สถานการณจริง หรือดวยการกระทําของตนเอง
เชน การจับตองและการเห็น
2. ประสบการณรอง เปนการเรียนรูโดยใหผูเรียนเรียนจากสิ่งที่ใกลเคียง
ความเปนจริงที่สุด ซึ่งอาจเปนของจําลองหรือการจําลองก็ได
3. ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง เปนการแสดงบทบาทสมมติ
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หรือการแสดงละคร เพื่อเปนการจัดประสบการณใหแกผูเรียนในเรื่องที่มีขอจํากัดดวยยุคสมัยเวลา
และสถานที่ เชน เหตุการณในประวัติศาสตรหรือเรื่องราวที่เปนนามธรรม
4. การสาธิ เปนการแสดงหรือลงมือกระทําประกอบคําอธิบายเพื่อให
เห็นลําดับขั้นตอนของการปฏิบัตินั้น
5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการใหผูเรียนไดรับและเรียนรู
ประสบการณตางๆ ภายนอกสถานที่เรียน อาจเปนการเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ การสัมภาษณบุคคล
เพื่อใหความรู
6. นิทรรศการเปนการจัดแสดงสิ่งของตางๆ การจัดปายนิเทศ เพื่อให
สาระประโยชนและความรูแกผูชม เปนการใหประสบการณแกผูชม โดยการนําประสบการณ
หลายอยางมาผสมผสานกันมากที่สุด
7. โทรทัศนโดยใชทั้งโทรทัศนการศึกษาและโทรทัศนการสอนเพื่อให
ขอมูลความรูแกผูเรียนหรือผูชมที่อยูในหองเรียนหรืออยูทางบาน และใชสงไดทั้งในระบบวงจร
เปดและวงจรปดการสอนอาจจะเปนการสอนหรือบันทึกลงวีดีทัศนก็เปนได
8. ภาพยนตรเปนภาพที่บนั ทึกเรื่องราวเหตุการณลงบนแผนฟลม เพื่อให
ผูเรียนประสบการณทางภาพและเสียง โดยใชประสาทตาและหู
9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง การบันทึกเสียงอาจเปนทั้งในรูปของ
แผนเสียงหรือเทป บันทึกเสียงวิทยุเปนสื่อที่ใหเฉพาะเสียง สวนภาพนิ่งอาจเปนรูปภาพโดยเปน
ภาพวาด สไลด ภาพลอ หรือภาพเหมือนจริงก็ได ขอมูลที่อยูในสื่อขั้นนี้จะใหประสบการณแก
ผูเรียนที่ถึงแมจะอานหนังสือไมออกแตก็สามารถเขาใจถึงเนื้อหาเรื่องราวที่สอนได เนื่องจากเปน
การฟงหรือดูภาพไมจําเปนตองอาน
10. ทัศนสัญลักษณ เชน แผนที่ แผนภูมิ แผนสถิติ หรือเครื่องหมาย
ตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่เปนสัญลักษณแทนความเปนจริงของสิ่งตาง ๆ หรือขอมูลที่ตองการใหเรียนรู
11. วจนสัญลักษณเปนประสบการณขั้นที่เปนนามธรรมมากที่สุด ไดแก
ตัวหนังสือในภาษาเขียนและเสียงของคําพูดในการพูด
สรุปไดวา ประเภทของสื่อการเรียนรู จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ สื่อการ
สอนที่เปนวัสดุอุปกรณ และสื่อที่เปนเทคนิค วิธีการตางๆ โดยการเลือกนํามาใชในงานการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน
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ความสําคัญของสื่อการเรียนรู
กิดานันท มลิทอง (2543:98) กลาวถึงความสําคัญของสื่อการเรียนรูไวหลาย
ประการโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สื่อกับผูเรียน
1.1 เปนสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น
และสามารถชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
1.2 สื่อจะชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน
ทําใหเกิดความสนุกและไมเบื่อหนายการเรียน
1.3 การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกัน และเกิด
ประสบการณรวมกันในวิชาที่เรียน
1.4 ชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากขึ้น ทําใหเกิดมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนกันเองและกับผูสอนดวย
1.5 ชวยเสริมสรางลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู
ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคจากการใชสื่อนั้น
1.6 ชวยแกปญหาของความแตกตางระหวางบุคคลโดยการจัดให
มีการใชสื่อการศึกษารายบุคคล
2. สื่อกับผูเรียน
2.1 การใชสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ ประกอบการเรียนการสอนเปน
การชวยใหบรรยากาศในการสอนนาสนใจยิ่งขึ้น ทําใหผูสอนมีความสนุกสนานมากกวาวิธีที่เคยใช
การบรรยายแตเพียงผูเ ดียว และเปนการสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหเพิ่มขึ้นอีกดวย
2.2 สื่อจะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมเนื้อหา
เพราะบางครั้งอาจใหผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อไดเอง
2.3 เปนการกระตุนใหผูสอนตื่นตัวอยูเสมอในการเตรียมและ
ผลิตวัสดุใหม ๆ เพือ่ ใชเปนสื่อการสอน ตลอดจนคิดคนหาเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูนาสนใจ
วรวิทย นิเทศศิลป (2551 : 19 – 20) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อการเรียนรู
ดังนี้
1. สามารถสงเสริมใหบรรยากาศในการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น ทําให
ผูเรียนรักการเรียนรูทกุ วิชา ทุกเวลา ทุกสถานที่และไมจํากัดคนสอน
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2. ตอนสนองความตองการไดเปนอยางดีกับความแตกตางระหวางบุคคล
ผูพิการทางรางกาย ไดโอกาสที่ดีขึ้น มีทางเลือกทั้งในระบบ นอกระบบ และอิสระตามตองการ
3. การบริหารการจัดการทางการศึกษา มีบทบาทที่ดียิ่งขึ้นพาไปสู
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มีทิศทางและนโยบายที่จะพัฒนาใหเจริญรุงเรืองให
ทัดเทียมตอนานาประเทศ
4. ผลัดดันและสงเสริมและเด็กไทยพัฒนาทางรางกายและสติปญญาเกิด
ความงอกงามทางความคิดมีเหตุมีผลในการดําเนินชีวิต เกิดการรับรู การเรียนรู เขาใจบทบาทชีวิต
ของตนเองมากขึ้นเกิดจากการศึกษาที่แข็งแกรงของผูบริหารการศึกษา
5. เกิดความกาวหนาอยางรวดเร็วดานไอทีจากการนําคอมพิวเตอรมาใช
ในดานการจัดการเรียนการสอนและรับรูสารสนเทศอยางรวดเร็ว ไมวาอยูมุมใดของโลก เพราะใช
สื่อไรพรหมแดน
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 27) กลาวถึง สื่อการเรียนรูวาเปนเครื่องมือ
สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู ใหผูเรียนเขาถึงความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไดกลาววาสื่อการ
เรียนรูมีหลากหลายประเภท ทั้งสือ่ ธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรู
ตาง ๆ ที่มีในทองถิ่น การเลือกใชสื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการ
เรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552: 22-23) กลาวถึงความสําคัญของสื่อ
การเรียนรู วาสื่อมีบทบาทสําคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยสื่อจะทําหนาที่ถายทอดความรู
ความเขาใจ ความรูสึกและเพิ่มพูนทักษะประสบการณใหผูเรียน ปจจุบันสื่อการเรียนรูมีอิทธิพลสูง
ตอการกระตุนใหผูเรียนกลายเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเองจนเกิดการพัฒนาดานตาง ๆ ไดแก
1. ความรู สื่อการเรียนรูชวยใหผูเรียนไดรับความรูเชิงเนื้อหา สงเสริม
การศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงความรูใหมที่ไดเขากับประสบการณเดิมที่มีอยู
และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
2. ทักษะ สื่อการเรียนรูชวยสงเสริมทักษะดานตาง ๆ ใหกับผูเรียน
3. คุณธรรม จริยธรรมและคานิยม สื่อการเรียนรูตาง ๆ ชวยสงเสริมให
ผูเรียนรักการเรียนรู เห็นคุณคาในตนเอง มีจิตสํานึกและคานิยมที่ดีงาม
สรุปไดวา ความสําคัญของสื่อ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
กระตุนใหผูสอนตื่นตัวอยูเสมอ ผูเรียนมีพัฒนาทางรางกายและสติปญญา เกิดความงอกงาม
ทางความคิดมีเหตุมีผลในการดําเนินชีวิต
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หลักการใชสื่อการเรียนรู
วรวิทย นิเทศศิลป (2551:26-27) ไดกลาวถึงหลักการใชสื่อการเรียนรู ไดดังนี้
1. เขาใจผูเรียนวามีความสามารถในการรับรูแตกตางกัน ครูตองจัด
สภาพการเรียนการสอนเอาใจใสผูเรียนเปนพิเศษและเปดโอกาสใหผูเรียนไดตอบสนองมากที่สุด
2. นําหลักการรับรูมาเปนพื้นฐานของการเรียนรู เชน การเรียนจาก
ประสบการณตรงจะเรียนรูไดเร็วและจดจําไดนาน
3. ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรู ไดเขารวมกิจกรรมทั้งครูวางแผน
หรือผูเรียนเสนอ
4. จัดประสบการณที่เหมาะสมในการเรียนรูสําหรับผูเรียน
5. ใชสื่อที่เนนผูเรียนใชความคิดสรางสรรคนอกเหนือจากใชสื่อเพิ่มให
เกิดความรูความเขาใจเทานัน้
สรุปไดวา หลักการใชสื่อการเรียนรู ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ และผูเรียนเกิดการเรียนรูตามความเหมาะสมกับระดับชั้นและวัยของผูเรียน
ตามวัตถุประสงค
ประโยชนของสื่อการเรียนรู
สุนันท สังขออง (2538:15-17) กลาวถึงประโยชน ของสื่อการเรียนรูไวหลาย
ประการมีรายละเอียดดังนี้
1. ชวยครูในการเพิ่มพูนประสบการณ ความรูใหแกนักเรียน
2. ชวยใหครูจัดประสบการณใหนักเรียนหลายรูปแบบ
3. ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการตอบสนองตามที่คาดหวังใหเกิดขึ้นใน
นักเรียน
4. ชวยครูในการสงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมหลายรูปแบบ
5. ชวยครูในการสอนสิ่งที่ไมอาจนํามาใหนักเรียนดูไดโดยตรง
6. ชวยครูในการวินิจฉัยหรือซอมเสริมนักเรียนได
7. ชวยครูในการสื่อความหมายกับนักเรียน
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วรวิทย นิเทศศิลป (2551 : 19) ไดกลาวถึงประโยชนของสื่อการเรียนรู ไดดังนี้
สื่อกับผูเรียนรู
1. เปนสิ่งที่ชวยเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหผูเรียน
เกิดความเขาใจเนื้อหา บทเรียนที่ยุงยากซับซอนไดงายขึ้น ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถชวย
ใหเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. สื่อชวยกระตุนและสรางความสนใจใหกับผูเรียน เกิดความสนุกและ
ไมรูสึกเบื่อหนาย
3. การใชสื่อจะทําใหผูเรียนมีความเขาใจตรงกันและเกิดประสบการณ
เดียวรวมกัน
4. ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ทําให
เกิดมนุษยสัมพันธอันดีในระหวางผูเรียนดวยกันและกับผูสอนดวย
5. ชวยเสริมสรางลักษณะที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรู
ชวยใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคจากการที่ใชสื่อเหลานั้น
6. ชวยแกปญหาเรื่องของความแตกตางระหวางบุคคล โดยการใชสื่อใน
การศึกษารายบุคคล
สื่อกับผูสอน
1. การใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอน
เปนการชวยใหบรรยากาศในการสอนนาสนใจยิ่งขึ้น ทําใหผูสอนมีความสนุกสนานในการสอน
มากวาวิธีการที่เคยใช และเปนการสรางความเชื่อมั่นในตัวเองใหเพิ่มขึ้น
2. สือ่ จะชวยแบงเบาภาระของผูสอนในดานการเตรียมและผลิตวัสดุใหม
ๆ เพื่อใชเปนสื่อการสอน ตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจยิ่งขึ้น
3. เปนการกระตุนใหผูสอนตื่นตัวอยูเสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุ
ใหม ๆ เพื่อใชเปนสื่อการสอน ตลอดจนคิดคนเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อใหการเรียนรูนาสนใจ
สรุปไดวา สื่อการเรียนรูจะมีประโยชนก็ตอเมื่อผูสอนไดนําไปใชอยางเหมาะสม
และถูกวิธี การใชสื่อแตละอยางตลอดจนการผลิตและการใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนการ
สอนดวย เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไวทุก
ประการ
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2.3.4 การจัดบรรยากาศการเรียนรู
ความหมายการจัดบรรยากาศการเรียนรู
อรพันธุ ประสิทธิรัตน (2533:8) กลาววา บรรยากาศการเรียนรู หรือ
สภาพแวดลอมทางการเรียน หมายถึง สภาพหรือสภาวะใดๆ ที่มผี ลตอการเรียนรูของมนุษยทั้ง
ทางตรงและทางออม ทั้งนี้เปนรูปธรรมและนามธรรม
ไชยยศ เรืองสุวรรณ และปรีชา วิหคโต ( 2537:7) กลาววา บรรยากาศการ
เรียนรู หรือสภาพแวดลอมทางการเรียน หมายถึง สภาพแวดลอมที่อยูรอบตัวผูเรียน และสงผล
ตอกระบวนการพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544:43) กลาววา บรรยากาศในชั้นเรียนเปนบริเวณ
สี่เหลี่ยมของบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่นักเรียนและครูทํางานและมีปฏิสัมพันธ นักเรียนเรียนได
ดีที่สุดในบรรยากาศที่บํารุงรางกาย จิตใจ และวิญญาณของเขา
สรุปไดวา การจัดบรรยากาศการเรียนรู หมายถึง สภาพแวดลอมที่สงผลการรับรู
ของผูเรียน
การจัดบรรยากาศการเรียนรูเปนการกระตุน สงเสริมใหผูเรียนเรียนดวยความ
พึงพอใจและบรรลุเปาหมายที่วางไว เพื่อใหการเรียนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2542:20) กลาววา บรรยากาศการ
เรียนรูที่เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมมี 2 รูปแบบ ดังตอไปนี้
1. องคกรชุมชนหรือองคกรชาวบาน เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณและทรัพยากรระหวางคนภายใตกระบวนการเรียนรูที่ชุมชนจัดขึ้น นําไปสูการ
รวมกันผานกิจกรรมตางๆ เชน การอนุรักษสิ่งแวดลอม ธุรกิจ และอุตสาหกรรมในชุมชน
ในอีกแงมุมหนึ่งขององคกร ชุมชน ที่มีฐานะเปนองคกรนี้จะเปนบอเกิดของประสบการณและ
ความรูใหม ทําใหกระแสการเรียนรูของชุมชนเกิดขึ้นไดอยางตอเนื่องไมจบสิ้น การเรียนรูของ
องคกรชุมชนนี้ สวนใหญจะเริ่มตนจากความพยายามของชาวบานที่แกปญหาที่ประสบอยู เนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู จึงเริ่มจากจุดเล็กๆ ที่เกี่ยวพันกับชีวิตประจําวัน แลวคอยขยายออกไปสูเนื้อหา
กิจกรรมที่ซับซอนและเกี่ยวของกับวิถีชีวิตทั้งหมด
2. เครือขายการเรียนรู เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาของ
ชุมชน เปนการเรียนรูที่ชุมชนเขมแข็งขึ้น และรูทันตอการเปลี่ยนแปลงภายนอก ซึ่งตองอาศัย
ความรูและบทเรียนที่หลากหลายจากองคกรอื่นเขามาประยุกตใชทําใหการไปมาหาสูระหวางชุมชน
หรือองคกรของชุมชนจึงเปนสิ่งจําเปนและไดมาเปนพื้นฐานของเครือขายการเรียนรู เครือขาย
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หมายถึง ความสัมพันธแบบหนึ่งที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพึ่งพาอาศัยระหวางชุมชน
หรือองคกรของชุมชน
ทองดี แยมสรวล(2543:15) กลาววา การที่จะใหนักเรียนชอบหรือเรียนอยางมี
ความสุข ตองอาศัยปจจัยตางๆ เชน ตัวครูตองมีความพยายามมุงมั่นที่จะแกปญหาและศึกษา
แนวทางหรือวิธีการตางๆ ที่จะแกไขหรือสรางบรรยากาศใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ครูตองสรางบรรยากาศความเปนกันเองระหวางครูกับศิษย ลดชองวางตางๆ ลงใหความรักเมตตา
ตอศิษย ถือเปนสมบัติเบื้องตนที่ครูตองมี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(2543:5-6) กลาววา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เชื่อวาพอแม คือ คนที่เปนครูที่ดีที่สุด พอแม คือ คนที่มีพลัง มีทุก
สิ่งทุกอยาง รวมทั้งความตั้งใจและปรารถนาดีตออนาคตของลูก ดังนั้นผูปกครองจึงมีสวนรวมใน
การจัดบรรยากาศการเรียนรูใหกับลูก โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดนําสาระสําคัญ
2 สวน มาระบุไวดังนี้
1. การศึกษาเปนสิทธิของผูเรียน ครูเปนเพียงผูจัดการ
2. คนทุกคนในสังคมไทยจะตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พอแม
ผูปกครอง จึงมีโอกาสและบทบาทในการจัดการศึกษาใหกับลูก และรายงานผลการประเมินใหกับ
สถานศึกษาดูแลการประเมินผลการเรียน ถาพอแมไมถนัดวิชาใด ก็ใหสถานศึกษาจัดเฉพาะวิชาให
สํานักการศึกษากําลังทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยใหพอแม ผูปกครองของเด็กไป
ติดตอกับสถานศึกษาแหงใดแหงหนึ่ง เพื่อทําความเขาใจเรื่องการจัดหลักสูตรการศึกษา คาใชจายที่
เปนแนวทาง วิธีการจัดการเรียนรูใหกับลูกหลานของตน เพื่อลูกหลานของตนจะไดเปนอนาคต
ของครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบตอไป
สรุปไดวา การจัดบรรยากาศการเรียนรู หมายถึง การจัดบรรยากาศทั้งภายนอก
ภายในโรงเรียน ใหเอื้อตอการเรียนรู ซึ่งครอบคลุมถึงบรรยากาศของบุคลากร และชุมชนที่
สงเสริม สนับสนุน การเรียนรู สภาวะแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนรู อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ รมรื่น โรงเรียนมีระบบปองกันภัย ปราศจากสารเสพติด อาชญากรรม และอุบัติภัย
มีมุมหนังสือ แหลงเรียนรู ตลอดทั้งมีไมดอกไมประดับที่เหมาะสม
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู
ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม ( Bloom )ไดเสนอทฤษฎีการเรียนรูในโรงเรียน
ก. พื้นฐานของผูเรียนเปนหัวใจการเรียน ผูเรียนแตละคนจะเขาชั้นเรียน
ดวยพื้นฐานที่จะชวยใหเขาประสบความสําเร็จในการเรียนรูตางกัน
ข. คุณลักษณะแตละคน เชน ความรูที่จําเปนกอนเรียน แรงจูงใจในการ
เรียนและคุณภาพที่ปรับปรุงของการสอนที่ปรับปรุงได เพื่อใหแตละคนและทัง้ กลุมมีระดับการ
เรียนที่สูงขึ้น
บลูม แบงจุดมุงหมายทางการศึกษาออกเปน 3 ดาน
1. พุทธิพิสัย ( Cogntive Domain)
2. ทักษะพิสัย ( Psychmotor Domain)
3. จิตพิสัย ( Affective Domain)
องคประกอบที่จะทําใหบรรลุจุดมุงหมายทางการศึกษา จะประกอบดวย 4 ดานคือ
1. อุปกรณการสอน ( Instructional Material ) อุปกรณที่จะชวยใหครู
ไดใชในการสอนผูเรียนใหสะดวกและเขาใจงาย
2. กระบวนการสอนของครู ( Teaching Process ) จากวิธีการถายทอด
ความรูของครูการอธิบายใหผูเรียนไดเขาใจ
3. กระบวนการของผูเรียนในการเรียนการสอน ( Student Processing of
Instruction ) เนนกระบวนการเรียนรูของตัวผูเรียน โดยอาศัยความตั้งใจเอาใจใส และ
ความสามารถในการรับรูและเรียนรู
4. สภาพแวดลอมทางบานและการยอมรับของสังคม ( Home
Environment and Social Support System ) สภาพแวดลอมทั้งทางบานและสังคมทั่วไปมีผลตอ
การเรียนรู เชน เพื่อน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ซึ่งมีอิทธิพลตอการเรียนรู ผูเรียนไดเรียนรู
จากสิ่งเหลานี้ โดยการฟง การพบเห็น การติดตอ บางครั้งเกิดการเรียนรูโดยไมรูตัวและบางครั้งก็
เปนการลอกเลียนแบบ
ในกระบวนการสอนของครู คุณภาพการสอนของครูนับวามีความสําคัญมาก ซึ่ง
จะประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการคือ
1. การชี้แนะ ( Cues ) การบอกจุดมุงหมายของการเรียนการสอนและ
งานที่จะตองทําใหผูเรียนทราบอยางชัดเจน
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2. การมีสวนรวม ( Participation ) หมายถึง การรวมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
3. การเสริมแรง ( Reinforcement ) หมายถึง การชมเชย การติชม
4. การใหขอมูลยอนกลับและแกไขขอบกพรอง (Feedback and
Correction ) เปนการตรวจสอบผลการสอนของครูและผลการเรียนของผูเรียน แจงผลนั้นใหผูเรียน
ทราบ และพิจารณาวาผูเรียนยังมีจุดบกพรองในเรื่องใด ก็จะไดแกไขเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเรียน โดยยึดขอมูลยอนกลับ
ทฤษฎีการเรียนรูของทอลแมน ( Tolman’s Sign Learning ) เปนการเรียนรูอยาง
มีจุดหมาย เขาคิดวาความมุงหมายและความคาดหวังมีผลตอการเรียนรู แนวความคิดของการ
เรียนรู คือ การใหผูเรียนสรางโครงสรางหรือเครื่องหมายขึ้น และโยงความสัมพันธระหวาง
เครื่องหมายและเปาหมายเขาดวยกันและการจะบรรลุเปาหมายก็ดวยการกระทําของผูเรียน
หลักการเรียนรูของทฤษฎีของทอลแมน มีดังนี้
ก. ความคิด ความเขาใจ เปนตัวแปรในการเรียนรูที่ดีความหมายของสิ่ง
ที่เรียน ใหผูเรียนสามารถเลือกพฤติกรรมได
ข. การเรียนรูไมจําเปนตองเรียนเพื่อเลือกพฤติกรรม การเรียนรูตองอาศัย
การคาดคะเนเปนหลัก การที่จะสามารถคาดคะเนสิ่งตาง ๆ ได ผูเรียนตองอาศัยความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ไดดีพอสมควร
ค. สิ่งที่เรียนรูตองมีความสําคัญ และมีความหมาย จึงทําใหผูเรียน
สามารถเชื่อมตอระหวางสิ่งที่เรียนรูเดิมและสิ่งที่เรียนรูใหมได
ง. การเรียนรูแอบแฝง หมายถึง การเรียนรูเกิดขึ้นตั้งแตยังไมไดรับการ
เสริมแรง
การนําหลักการที่ไดจากการเรียนรูของมอลแมนไปใชใน
ก. ในการเรียนรูตองชวยใหผูเรียนเดาหรือคาดหวังสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว
และผลที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกกิจกรรมการเรียนไมจําเปนตองหวังสิ่งตอบแทน แตการไดรูเปน
รางวัลในตัว เพราะผูเรียนมองเห็นความหมายของสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวของเขา การเรียนรู
ไมจําเปนตองเกิดจากการกระทําเสมอไป การไดยิน ไดฟง การอาน การสังเกตก็สามารถเกิดการ
เรียนรูได นอกจากนี้เรายังเรียนรูสิ่งตาง ๆ และเก็บไวในความทรงจํา นํามาใชเมื่อจําเปน
ข. ถาตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบหยั่งเห็น จะตองใช
เครื่องหมายบางอยางชี้ทางควบคูกันไป การเรียนรูจึงเกิดขึ้น
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ทฤษฎีของโรเจอร ( Rogers ) เขาศึกษาถึงวิธีการบําบัดทางจิต ปลอยใหเด็กได
ระบายความอึดอัด ใหผูเรียนไดแกปญหาของตัวเอง โรเจอรมีความเชื่อวา เรื่องการเรียนรูของ
นักเรียน เขาตองเปนผูเรียนเอง ครูคอยดูหาง ๆ และเปนที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมในการเรียนควร
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู บรรยากาศแบบกระบวนการกลุม กฎ ระเบียบ ควรใหนักเรียน
ในกลุมตั้งกันเอง ความรูที่ไดจากการปฏิบัติจะใหเกิดทั้งปญญาและเจตคติที่ดีตอเรื่องที่เรียน โดย
ครูไมสามารถจะถายทอดทุกสิ่งได แตครูสามารถจัดสิ่งแวดลอมใหเขาเรียนสิ่งเหลานั้นได
ทฤษฎีของคอมบส ( Combs ) เขาเชื่อวาความเขาใจเปนการนําไปสูการเรียนรู
และกิจกรรมอื่น ๆ ครูควรใหสิ่งแวดลอมในชวงที่ผูเรียนกําลังสนใจและตั้งใจเรียน เพราะเปนชวง
แหงการสงเสริมความเขาใจ ผูเรียนสามารถปรับความเชื่อและการรับรูได ใหผูเรียนคิดหาเหตุผล
ดวยตนเองและคิดไดในทางที่ดี ครูจะตองมีความรูสึกที่ดีตอนักเรียนและไวตอความรูสกึ ของ
นักเรียน หลักการเรียนรูที่ไดจากทฤษฎีมนุษยนิยม คือ การใหคุณคาความเปนมนุษยกับผูเรียน
โดยเฉพาะความรูสึก อารมณ และสภาพจิตใจ ครูทีบทบาทเปนผูชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเองโดยเนนการใหนักเรียนเปนศูนยกลาง
การนําหลักการเรียนรูของทฤษฎีของคอมบส ไปใชในการเรียนการสอน ดังนี้
ก. การสอนควรมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้ง 3 ดาน คือ ความรู
ความเขาใจ ทักษะและเจตคติไปพรอม ๆ กัน
ข. การสอนจะเนนใหผูเรียนเปนผูแสดงออกมากกวาครูเปนผูแสดงออก
ใหนักเรียนไดรวมกิจกรรม หรือคิดแกปญหาดวยตนเอง
ค. เนนความรูสึกนึกคิด คานิยมของผูเรียน
ง. เปดโอกาสใหเลือกเรียนตามความสนใจ
จ. สรางบรรยากาศในการเรียน โดยมุงความรวมมือรวมใจมากกวาการ
แขงขัน
ฉ. ควรตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูเรียน
ช. ครูควรชวยเหลือ ใหกําลังใจและอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
ทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (Gagne) เขาไดผสมผสานทฤษฎีพฤติกรรมนิยมกับ
ทฤษฎีความรูความเขาใจแลวสรุปเปน 8 ขั้นตอนในการเรียนรู
1. การเรียนสัญญาณ (Sign Learning) เปนการเรียนรูที่อยูในระดับต่ําสุด
เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอยางไมตั้งใจ เชน การเรียนรูสัญญาณเปนสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นจาก
ชีวิตประจําวันของเรา ไดแก การกระพริบตา เมื่อมีของมากระทบตาเรา
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2. การเรียนรูความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง (Stimulus
Response Learning) เปนการเคลื่อนไหวของอวัยวะตาง ๆ ของรางกายตอสิ่งเราเปนการเนนของ
ตอระหวางสิ่งเราและการตอบสนองโดยผูเรียนเปนผูกระทําเอง เชน การทดลองจิกแปนสีของ
นกพิราบจากการทดลองของสกินเนอร
3. การเรียนรูการเชื่อมโยง (Chaining) เปนการเรียนรูที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองติดตอกันเปนการเรียนรูในดานทักษะ เชน การเขียน
การอาน การพิมพดีด และการเลนดนตรี เปนตน
4. การเชื่อมโยงทางภาษา (Verbal Association) เปนการเชื่อมโยง
ความหมายทางภาษาออกมาเปนคําพูดแลวจึงใชตัวอักษร เชน การเรียงการใชภาษารวมทั้งการ
เขียนตัวอักษรดวย
5. การแยกประเภท (Multiple Discrimination Learning) เปน
ความสามารถในการแยกสิ่งเราและการตอบสนอง ผูเรียนเห็นความแตกตางของสิ่งของประเภท
เดียวกันเปนการจําแนกความแตกตางดานทักษะและภาษา สามารถแยกลักษณะของลายเสนจาก
หมึกเขียนได
6. การเรียนรูความคิดรวบยอด (Concept Learning) เปนความสามารถที่
ผูเรียนมองเห็นลักษณะรวมของสิ่งตาง ๆ เชน เมื่อนึกถึงวิทยุก็นึกถึงความถี่ของเสียง การใชไฟฟา
และแบตเตอรี่ การรับฟงขาวสารบันเทิงได
7. การเรียนหลักการ (Principle Learning) เปนการเรียนรูเกิดจากการนํา
ความคิดรวบยอดสองความคิดหรือมากกวามาสัมพันธกันแลวสรุปตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น เชน ไฟฟา
เปนสื่อนําความรอน
8. การเรียนรูการแกปญหา (Problem-Solving Learning) การเรียนรูดวย
การแกปญหาเกิดขึ้นจากที่ผูเรียนนําหลักการที่มีประสบการณมากอนมาใชในการแกปญหาเปน
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและปญหา เชน ไฟฟาเปนสื่อนําความรอน เราก็นําไฟฟามาใช
หุงตมได
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
บุญมี แกวหาประการ (2540:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดตรัง
ผลการวิจัยพบวาผูบริหารโรงเรียนไดปฏิบัติงานวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก และไดปฏิบัติงาน
วิชาการสวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชงานวัสดุประกอบ
หลักสูตรและสื่อการสอนที่อยูใ นระดับกลาง สําหรับแนวทางการพัฒนาปฏิบัติงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนมีดังนี้ สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตรัง ควรจัดอบรมผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนทุกคนในเรื่องหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช การวัดผลและประเมินผลทุกป ผูบริหาร
โรงเรียนควรนิเทศชั้นเรียน ติดตามการปฏิบัติการสอนและผลการสอนของครูผูสอนอยางสม่ําเสมอ
ควรจัดหาหนังสือเอกสารสิ่งพิมพใหเหมาะสมกับชั้นเรียนและเพียงพอกับความตองการของ
นักเรียนและครูผูสอน และควรจัดประชุมครูผูสอน ใหครูผูสอนทุกคนมีสวนรวมในการวางแผน
สงครูผูสอนเขารวมประชุมสัมมนา ศึกษาอบรมและศึกษาดูงานทุกป แผนหลักสูตรการประเมินผล
หลักสูตร รวมทั้งเครื่องมือประเมินผลหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน และขาดครูผูสอนที่ดีมีวุฒิทาง
พลศึกษาโดยตรง
เฉลิมชัย อาคาสุวรรณ (2541:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องไดศึกษาการ
ปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมวันประถมศึกษา
แหงชาติสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จากกลุมตัวอยางที่เปนครูผูสอนใน
โรงเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมวันประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 233 คน พบวา
การปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกตาม
ขอบขายงานมีงานการเรียนการสอน งานวัดและงานประเมินผล งานหองสมุด อยูในระดับมาก
สวนงานอื่นอยูในระดับปานกลาง ครูผูสอนที่มีเพศและประสบการณตางกัน มีทัศนะตอการ
ปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมไมแตกตางกัน สวนครูที่ปฏิบัติงานอยูใน
โรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มีทัศนะตอการปฏิบัติงานวิชาการไมแตกตางกัน ยกเวนงานหองสมุดที่
แตกตาง ในทัศนะของครูผูสอน ผูบริหารโรงเรียนมีปญหาในการปฏิบัติงานวิชาการในเรื่องการ
ขาดสื่อการเรียนการสอนมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการวัดและประเมินผลของครูยังไมหลากหลาย
และหนังสือในหองสมุดมีนอย
บุญเสริม เพ็งหมาน (2541:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความสามารถการปฏิบัติงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา
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ความสามารถการปฏิบัติงานวิชาการในองประกอบงานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช
งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน งานวัดและ
ประเมินผลงานหองสมุด งานนิเทศภายใน งานอบรมทางวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา โดยภาพรวมและแตละราย
องคประกอบอยูในระดับปานกลาง
ปานจิต โรจนวณิชชากร (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและ
ความตองการใชสื่อการเรียนการสอนในสถาบันราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง : คณะ
เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี ผลการวิจัยสรุปไดวา วิธีการสอนที่มีปริมาณการใชสื่อมาก 3 อันดับ
แรก ไดแก การสอนแบบบรรยาย การสาธิต และการทดลองหรือปฏิบัติ สวนวิธีการสอนที่เลือกใช
สื่อการสอน 3 อันดับสุดทาย คือ การสอนรายบุคคล การสอนโดยใชบทเรียน โปรแกรมสไลด
เทปและการใชคอมพิวเตอรชวยสอน อาจจะใชสื่อการสอนตามประเด็นตาง ๆ ที่ใชมากนั้นขึ้นอยู
กับเนื้อหาวิชา ลักษณะวิชาและวิธีการสอน สวนสภาพปญหาการใชสื่อการเรียนการสอน คือ มี
ภาระงานมากจนไมมีเวลาเตรียมผลิตสื่อการสอน รองลงมา คือ ขาดการสนับสนุนดาน
งบประมาณและไมไดรับความสะดวกในการขอใชหองเฉพาะกิจและอาจารยที่มีประสบการณ
แตกตางกันมีความคิดเห็นวาปริมาณการใชสื่อการสอนตามสภาพการณจริงมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ในเรื่องการใชวัสดุอุปกรณ คือ เทป วีดีทัศน เครื่องฉายขามศีรษะ
สมแพน จําปาหวาย (2542: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดขอนแกน
ผลการวิจัย พบวา มีสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 7 ดาน คือ ดานการบริหารหลักสูตร
ดานการเรียนการสอน ดานวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล
ดานหองสมุด ดานการนิเทศภายในมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน
มีสภาพการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผูตอบแบบสอน
ถามเสนอแนะใหโรงเรียนเนนดานการเรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล
กูศักดิ์ สารกิตติพันธ (อางถึงใน มาลี สินเสือ, 2544 : 58) ทําการวิจัย ความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ประสานมิตร จากผลการวิจัย พบวา ผูปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจตอการบริหารงาน
ของโรงเรียนดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขอมูลขาวสาร โดยใชระบบคอมพิวเตอร ทําให
ผูปกครองทราบขอมูลขาวสารจากโรงเรียนไดหลายทางและรวดเร็วจากอินเตอรเน็ตได
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ทวีศิลป สารแสน (2543:133-137) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
องคประกอบของสภาพแวดลอมทางการเรียนในหองเรียน ดานครูผูสอนกับความพึงพอใจของ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวาสภาพแวดลอมทางการเรียนในหองเรียนดานครูผูสอน
โดยภาพรวมอยูในระดับดี สวนดานความพึงพอใจของนักเรียนพบวานักเรียนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในหองเรียนมีความพึงพอใจมาก สวนดาน
บรรยากาศในชั้นเรียน พบวานักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
องอาจ นัยพัฒน (2543:46) ศึกษาการประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2542 ซึ่งใชลักษณะการจัดบรรยากาศใน
โรงเรียน ชั้นเรียนที่เนนหนักไปทางดานบรรยากาศทางสังคมหรือประชาคม การมีปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียน หรือระหวางนักเรียนกับนักเรียน และความเอื้ออาทรของครูที่มีตอนักเรียน
และบรรยากาศดานระเบียบวินัย พบวา บรรยากาศในโรงเรียนมีอิทธิพลทางบวกตอการเรียนรูของ
นักเรียน
วีณา วโรตมะวิชญ (2543:บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมหองเรียนและ
ปฏิสัมพันธเพื่อการเรียนรูคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอเชียงใหม พบวา ครูที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนเปนผูที่มีประสบการณ
ในการสอนมานานผานกระบวนการอบรม มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียนของตนใชอุปกรณการสอน
และมีการถามคําถามการใหความชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล นาจะเปนภาพของ
สภาพแวดลอมที่นาพอใจ เพราะเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหบรรยากาศในการเรียนรูไดดี สวน
ปฏิสัมพันธของครูกับนักเรียนนั้น พบวา ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน ที่มีผลมาจากครู
ผานการอบรมและเขาใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จิรากร ทัศเกตุ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานวิชาการของ
โรงเรียนจิตราวิทยา อําเภอเมืองเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ครูที่ปฏิบัติการสอนสวนใหญเห็นวา
ไดมีการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนจิตราวิทยา เกือบทุกงานที่เกี่ยวกับหลักสูตร และการใช
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อการสอน การนิเทศการสอน หองสมุด และการวัดและ
ประเมินผลแตก็ยังมีงานที่ครูปฏิบัติการสอน เห็นวา ไมไดปฏิบัติ ดังเชน การประเมินผลการใช
หลักสูตร การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมสรางเสริมประสบการณชีวิตรวมกับ
ชุมชน การใชสื่ออยางหลากหลายในการเรียนการสอน การชี้แจงโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
ใหครูทราบกอนปฏิบัติ การเสนอแนะรูปแบบการประชาสัมพันธ เพื่อใหผูปกครองทราบผลการ
เรียน และการฝกใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง
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สรรคสุรางค สุไลมาน (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษา จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดปตตานี มีการปฏิบัติโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับดีมาก
สําหรับปญหาการบริหารงานวิชาการ ไดแก บุคลากรไมมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน การจัดหลักสูตรไมสอดคลองกับอาชีพและ
ความตองการของชุมชนและทองถิ่น ครูไมไดสอนตามหลักสูตร โรงเรียนขาดสื่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรม โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ครูขาดความเขาใจ
ในเรื่องการวัดผลและประเมินผล การนิเทศภายในไมเปนระบบและขาดความตอเนื่อง ขาด
หองปฏิบัติการและหองสมุดที่เปนเอกเทศ หนังสือมีนอย สวนขอเสนอแนะ ไดแก ควรจัดสรร
งบประมาณใหเหมาะสม ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช การจัดทําสื่อการเรียน
การสอนและ การผลิตเครื่องมือการวัดผล และประเมินผลที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
ฟาริด เตะมาหมัด (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา
แนวทางการบริหารงานวิชาการมีดังนี้ 1) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการนําหลักสูตรไป
ใช โรงเรียนควรบูรณาการหลักสูตรอิสลามศึกษาใหมีความกระชับและขจัดความซ้ําซอนของ
เนื้อหาใหหมดไป จัดใหมีการสลับคาบเรียนระหวางวิชาศาสนาและวิชาสามัญ ควรจัดอบรม
ความรูเพิ่มเติมใหกับครู การประชาสัมพันธหลักสูตรควรจัดในรูปแบบของปายนิเทศหรือการ
เผยแพรเอกสารตามสถานที่ตางๆ ที่มีความสําคัญตอชุมชน จัดใหมีการและเปลี่ยนเรียนรูดาน
หลักสูตรระหวางธรงเรียนในเครือขาย 2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ควรจัดกระบวนการ
เรียนรูโดยเนนการกระตุนความคิดและฝกใหผูเรียนไดคนหาความรูดวยตนเอง ยกเวน กลุมวิชา
ศาสนาที่เกี่ยวของกับหลักศรัทธาและอัล-กุรอาน พัฒนามาตรฐานการจัดกระบวนการเรียนรูวิชา
ศาสนาใหทัดเทียมกับวิชาสามัญ จัดทําประวัติการเรียนและทําการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล
3) งานวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ควรจัดใหมีคณะกรรมการวัดผลและ
ประเมินผล เนนการวัดจากสภาพจริงของผูเรียน ควรจัดใหมีการอบรมเพื่อพัฒนางานวัดผลอยาง
สม่ําเสมอ วัดผลเปนระยะๆอยางตอเนื่อง จัดใหมีการซอมเสริมแกผูเรียนที่ไมผานการประเมินดวย
กิจกรรมที่มุงเสริมองคความรูแกผูเรียน 4) งานประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ควรเรงสรางความตระหนักแกผูที่เกี่ยวของ กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพในระดับหนวยงาน
ภายในสถานศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหชัดเจน จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพและจัดสรร ความรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตางๆ
ใหแกบุคลากรตามความเหมาะสมกับความรูความสามารถ 5) งานพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
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การศึกษา ควรจัดตั้งศูนยสื่อเพอสงเสริมใหครูทุกคนไดใชสื่อ จัดใหมีบุคลากรเพื่อดูแลงานสื่อ
มีการจัดทําทะเบียนและดูแลโรงเรียนควรจัดฝกอบรมใหครูสามารถผลิตสือ่ บางอยางใชเอง 6)
งานพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ควรใหความสําคัญกับแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนใหมาก
ที่สุด หองสมุด สหกรณ แปลงเกษตร บริการสืบคนขอมูลขาวสารทางอินเตอรเน็ต ฯลฯ
จัดทัศนศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้งตอหองเรียน 7) งานวิจับเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ควรจัดใหงานวิจัยเปนขอบขายของานวิชาการ ตั้งคณะกรรมการวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
กําหนดใหผูบริหารและครูมีผลงานวิจัย จัดประกวดและมอบรางวัลใหกับผูวิจัยและผูบริหารตอง
เปนแบบอยางในการทําวิจัย 8) งานสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ ควรสนับสนุน
ใหครูสอนศาสนาเปนผูรับผิดชอบตองานสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งทางวิชาการ ดําเนินการ
สํารวจความตองการดานวิชาการของชุมชน สนับสนุนใหครูสอนศาสนาไดออกเทศนาตอชุมชน
ในวาระตางๆ เชิญผูนําชุมชนดานตางๆ เขามาเปนคณะกรรมการดําเนินงานสงเสริมใหชุมชนมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ จัดบริการความรูแกชุมชน จัดนิทรรศการทางวิชาการใหกับชุมชน
จัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน การจัดอบรม ศึกษาดูงาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ ผูวิจัยสรุปวา
งานวิชาการเปนงานหลักและสําคัญที่สุดของสถานศึกษา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดเนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดสื่อและ
บรรยากาศของการเรียนรู แตสถานศึกษาก็ยังมีปญหาไมวาปญหาดานการจัดหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนการสอน การจัดสื่อที่ทันสมัยและครูยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน นอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาควรใหความสําคัญในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา

