องค์ความรู้เรื่ องเทคนิคการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบาทสาคัญใน
การเป็ นผู้เรี ยนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างความรู้ ได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล สือ่ และสิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ โดย
ใช้ กระบวนการต่าง ๆ เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ และนักเรี ยนมีโอกาสนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์อื่น
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบาทสาคัญใน
การเป็ นผู้เรี ยนรู้ โดยพยายามจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ สร้ างความรู้ ได้ มี ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคล สือ่ และสิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ โดย
ใช้ กระบวนการต่าง ๆ เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ และนักเรี ยนมีโอกาสนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในสถานการณ์อื่น
ครูจะมีวิธีการหรื อเทคนิคที่จะทาให้ เกิดเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ได้ อย่างไร ผู้เขียนเคยได้ รับข้ อมูลที่แสดงให้ ร้ ู ว่าครู ทวั่ ไป
ยังเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยเข้ าใจว่า การให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบความรู้
ด้ วยตนเอง คือ การปล่อยให้ ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้ กันเองโดยที่ครู ไม่ต้องมีบทบาทอะไร หรื อใช้ วิธีสงั่ ให้ ผ้ ูเรี ยนไปที่ห้องสมุด
อ่านหนังสือกันเองแล้ วเขียนรายงานมาส่งครู ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ อง
แม้ ว่าการให้ การเรี ยนรู้ เกิดขึ ้นที่ตวั ผู้เรี ยน เป็ นลักษณะที่ถกู ต้ องของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ แต่การที่ผ้ เู รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ขึ ้นมาได้ เองนันเป็
้ นเรื่ องยาก ครูจึงต้ องมีหน้ าที่เตรี ยมจัดสถานการณ์และกิจกรรม
ต่าง ๆ นาทางไปสูก่ ารเรี ยนรู้ โดยไม่ใช้ วิธีบอกความรู้ โดยตรง หรื อถ้ าจะจัดสถานการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นพบความรู้ โดยใช้
ห้ องสมุดเป็ นแหล่งข้ อมูล ครูจะต้ องสารวจให้ ร้ ูก่อนว่า ภายในห้ องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง อยู่ที่ใด จะค้ นหาอย่างไร แล้ ว
จึงวางแผนสัง่ การ ผู้เรี ยนต้ องรู้เป้าหมายของการค้ นหาจากคาสัง่ ที่ครูให้ รวมถึงการแนะแนวทางที่จะทางานให้ สาเร็ จ และ
ในขณะที่ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบตั ิ ครูควรสังเกตการณ์อยูด่ ้ วย เพื่ออานวยความสะดวก หรื อเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ หรื อ
ปั ญหาการเรี ยนรู้ของ ผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อนาข้ อมูลนันมาปรั
้
บปรุง การจัดการเรี ยนการสอนในครัง้ ต่อไป
รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนประเภทหนึ่งที่ครู ควรศึกษาเป็ นแนวทางนาไปใช้ เป็ นเทคนิคในการจัดกิจกรรม
คือ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning)
ศุภวรรณ เล็กวิไล (2544) ได้ กล่าวถึงลักษณะการจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกัน เป็ นการ
จัดการเรี ยนการสอนที่แบ่งผู้เรี ยนออกเป็ นกลุม่ ย่อยๆ กลุ่มละ 4-5 คน โดยสมาชิกในกลุม่ มีระดับความสามารถแตกต่างกัน
สมาชิ ก ทุก คนมีบ ทบาทหน้ า ที่ร่ วมกันในการปฏิ บัติ งานที่ได้ รั บมอบหมาย มีเ ป้าหมายและมีโอกาสได้ รั บรางวัลของ
ความสาเร็ จร่วมกัน วิธีการแบบนี ้ผู้เรี ยนจะมีโอกาสสร้ างปฏิสมั พันธ์ร่วมกันในเชิงบวก มปฏิสมั พันธ์ แบบเผชิญหน้ ากัน ได้
มีโอกาสรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายจากกลุม่ ได้ พฒ
ั นาทักษะทางสังคมและได้ ใช้ กระบวนการกลุม่ ในการทางานเพื่อ
สร้ างความรู้ให้ กบั ตนเอง
อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีหลายรู ปแบบ เช่น แบบ STAD, TGT, Jigsaw, TAI ครู จึงควร
ศึกษาทาความเข้ าใจในรายละเอียดของเทคนิคเหล่านี ้เพื่อนามาใช้ ประโยชน์ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ แก่
ผู้เรี ยน

ตามความหมายของการเรี ยนรู้ที่แท้ จริ ง คือ ผู้เรี ยนต้ องมีโอกาสนาความรู้ที่เรี ยนรู้มาไปใช้ ในการดาเนินชีวิต สิ่งที่
เรี ยนรู้ กับชีวิตจริ งจึงต้ องเป็ นเรื่ องเดียวกัน ครู สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนประยุกต์ใช้ ความรู้ ได้ โดยสร้ าง
สถานการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนต้ องแก้ ปัญหาและนาความรู้ที่เรี ยนมาประยุกต์ใช้ หรื อให้ ผู้เรี ยนแสดงความรู้นนออกมาในลั
ั้
กษณะ
ต่างๆ เช่น ให้ วาดภาพแสดงรายละเอียดที่เรี ยนรู้จากการอ่านบทประพันธ์ ในวิชาวรรณคดี เมื่อครู ได้ สอนให้ เข้ าใจโดยการ
ตีความและแปลความแล้ ว หรื อในวิชาที่มีเนื ้อหาของการปฏิบตั ิ เมื่อผ่านกิจกรรม การเรี ยนรู้ แล้ ว ครู ควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกให้
ทางาน ปฏิบตั ิซ ้าอีกครัง้ เพื่อให้ เกิดความชานาญ
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ นี ้ ครูควรจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความสามารถใน
ลักษณะต่าง ๆ และเปิ ดโอกาสให้ มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความสามารถเฉพาะที่ผ้ เู รี ยนแต่ละคนมีแตกต่างกัน
ตามที่กล่าวไว้ ในทฤษฎีพหุปัญญา (multiple intelligence) ของ การ์ ดเนอร์ (Howard Gardner อ้ างถึงใน ทิศนา แขมมณี
และคณะ 2540) ที่วา่ มนุษย์มีความสามารถในด้ านต่าง ๆ 8 ด้ าน ได้ แก่
1. ความสามารถด้ านภาษา เป็ นความสามารถในการใช้ ภาษาเพื่อแสดงความคิดเห็น แสดง
ความรู้สกึ สามารถใช้ ภาษาเพื่ออธิบายเรื่ องยากให้ เป็ นเรื่ องง่าย เข้ าใจชัดเจน สามารถใช้ ภาษาในการโน้ มน้ าวจิตใจของ
ผู้อื่น
2. ความสามารถด้ านตรรกศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็ นความสามารถในการใช้ ตวั เลข ปริ มาณ
การคิดคาดการณ์ในการจาแนก จัดหมวดหมู่ คิดคานวณ และตังสมมุ
้
ติฐาน มีความไวต่อการเห็นความสัมพันธ์ ตามแบบ
แผนทางตรรกวิทยาในการคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล
3. ความสามารถด้ านภาพมิติสมั พันธ์ เป็ นความสามารถด้ านการสร้ างแบบจาลอง 3 มิติของ
สิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ ในจินตนาการของตน สามารถคิดและปรับปรุงการใช้ พื ้นที่ได้ ดี มีความไวต่อสี เส้ น รูปร่าง เนื ้อที่และ
มองเห็นความสัมพันธ์ของสิง่ เหล่านัน้ และสามารถแสดงออกเป็ นรูปร่าง/รูปทรงในสิง่ ที่เห็นได้
4. ความสามารถด้ านร่างกายและการเคลือ่ นไหว เป็ นความสามารถในการใช้ ร่างกายทังหมดหรื
้
อ
บางส่วน แสดงถึงความรู้ สึกนึกคิด มีทกั ษะทางกายที่แข็งแรง รวดเร็ ว คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น มีความไวทางประสาท
สัมผัส
5. ความสามารถด้ านดนตรี เป็ นความสามารถในเรื่ องของจังหวะ ทานองเพลง มีความสามารถ
ในการแต่งเพลง เรี ยนรู้จงั หวะดนตรี ได้ จาดนตรี ได้ ง่ายและไม่ลมื
6.

ความสามารถด้ านมนุษยสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการเรี ยนรู้ และเข้ าใจถึงอารมณ์

ความรู้ สกึ นึกคิด ตลอดจนเจตนาของผู้อื่น เป็ นผู้ที่ชอบสังเกตน ้าเสียง ใบหน้ ากริ ยาท่าทาง และการสร้ างสัมพันธภาพ
กับบุคคลอื่น ให้ ความสาคัญกับบุคคลอื่น มีความสามารถในการเป็ นผู้นา สามารถสือ่ สารเพื่อลดความขัดแย้ งได้
7. ความสามารถในการเข้ าใจตนเอง เป็ นความสามารถในการรู้จกั และเข้ าใจอารมณ์ ความรู้สกึ นึก
คิดของตนเองได้ ดี ฝึ กฝนควบคุมตนเองได้ ทงกายและจิ
ั้
ต ติดตามสิง่ ที่ตนเองสนใจและแสวงหาผลสาเร็ จได้

8. ความสามารถในด้ านความเข้ าใจสภาพธรรมชาติ เป็ นความสามารถในการรู้ จกั ธรรมชาติ และ
เข้ าใจลักษณะต่าง ๆ ของสิง่ แวดล้ อม รักธรรมชาติ ชอบศึกษาชีวิตพืช สัตว์ และรักสงบ
นอกจากการใช้ เทคนิคการออกคาสัง่ ให้ ผ้ เู รี ยนแสดงการทางานในลักษณะต่างๆ แล้ ว ครู อาจใช้ วิธีการ
สอนบางวิธีที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความรู้ในสถานการณ์อื่นๆ ได้ เช่นกัน เช่น วิธีสอนโดยให้ จดั นิทรรศการ และการ
สอนโดยใช้ โครงงาน โดยครู เป็ นผู้กากับควบคุมให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนได้ ร่วมกันวางแผน ดาเนินการตามแผน และร่ วมกันสรุ ป
ผลงาน ผู้เรี ยนแต่ละคนจะได้ เลือกและแสดงความสามารถที่ตนเองถนัด เพื่อให้ งานบรรลุเป้าหมาย จึงสามารถกล่าวขยาย
ความได้ ว่า การเรี ยนรู้ ผ่านการให้ จัดนิทรรศการและการสอนโดยใช้ โครงงาน ซึ่งสามารถทาอย่างต่อเนื่องกันได้ โดยมี
ประเด็นดังนี ้
(1) ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้เรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ที่ตนเองสนใจ
(2) ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้หรื อหาคาตอบด้ วยตนเอง โดยการคิดและปฏิบตั ิจริ ง
(3) วิธีการหาคาตอบมีความหลากหลายจากแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย
(4) นาข้ อมูลหรื อข้ อความรู้จากการศึกษามาสรุปเป็ นคาตอบหรื อข้ อค้ นพบของตนเอง
(5) มีระยะเวลาในการศึกษาหรื อแสวงหาคาตอบพอสมควร
(6) คาตอบหรื อข้ อค้ นพบเชื่อมโยงต่อการพัฒนาความรู้ตอ่ ไป
(7) ผู้เรี ยนมีโอกาสเลือก วางแผน และจัดการนาเสนอคาตอบของปั ญหาหรื อผลของการค้ น พบด้ วยวิธีการที่
หลากหลายและสอดคล้ องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง
จะเห็นได้ วา่ ประเด็นที่กล่าวในข้ อ 1–7 เป็ นขันตอนของการใช้
้
วิธีสอนโดยใช้ โครงงาน สาหรับข้ อ 7 เป็ นประเด็น
เกี่ยวกับการสอนโดยใช้ การจัดนิทรรศการ ในการให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิ ครู ควรใช้ วิธีการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนทางานโดยใช้ คาถาม
เช่น
-

นักเรี ยนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่ องนี ้บ้ าง ลองคิดซิวา่ ทาไมสนใจเรื่ องนี ้

-

เห็นแล้ ว สงสัยไหมว่าทาไมจึงเป็ นเช่นนัน้

-

น่าจะมีคาอธิบายมากกว่านี ้หรื อไม่

-

นักเรี ยนดูแล้ วคิดอย่างไร

-

คาถามนักเรี ยนดีมาก ครูอยากให้ ช่วยกันหาคาตอบ

นอกจากแนวคิดการใช้ วิธีการสอนโครงงานและการจัดนิทรรศการแล้ ว ยังมีแนวคิดเรื่ องการบูรณาการที่ครู จะ
สามารถนามาใช้ เป็ นเทคนิคในการจัดกิ จกรรมกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนนาข้ อมูลหลากหลายที่เกิ ดจากการเรี ยนรู้ ไปสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ และคณะ. การจัดการเรียนรู้ท่ เี น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ Child
Center. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย, [ออนไลน์] : http://lms.thaicyberu.go.th/.../main/.../Child_Center1.htm

