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บทที่2  

 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของกิจกรรมผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง  การจัดกิจกรรมโดยวิธี
ต่างๆ อย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการ  เรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสม
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน  จึงต้องใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้รูปแบบการสอนหรือ
กระบวนการเรียนการสอนใน หลากหลายวิธีซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้
,2543)  

 1. การจัดการเรียนการสอนทางอ้อม  ได้แก่  การเรียนรู้แบบสืบค้น แบบค้นพบ แบบ
แก้ปัญหา แบบ สร้างแผนผังความคิดแบบใช้กรณีศึกษา แบบต้ังค าถามแบบใช้การตัดสินใจ 

 2. เทคนิคการศึกษาเป็น รายบุคคล ได้แก่ วิธีการเรียนแบบศูนย์การเรียน แบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง แบบชุดกิจกรรมดารเรียนรู ้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ  ประกอบการเรียน เช่น การใช้สิ่งพิมพ์ 
ต าราเรียน และแบบฝึกหัดการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ศูนย์การเ รียนชุดการสอน คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน บทเรียนส าเร็จรูป 

 4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นปฏิสัมพันธ์  ประกอบด้วย การโต้วาทีกลุ่ม 
Buzz การ อภิปราย การระดมพลังสมอง กลุ่มแก้ปัญหากลุ่มต่อการประชุมต่าง ๆ  การแสดง
บทบาทสมมติ กลุ่มสืบค้นคู่คิดการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 

 5. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์  เช่น การจัดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เกม กรณีตัวอย่างสถานการณ์จ าลองละคร เกม  กรณีตัวอย่างสถานการณ์
จ าลอง ละคร บทบาท สมมติ 
  6. เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  ได้แก่ ปริศนาความคิดร่วมมือแข่งขันหรือกลุ่ม
สืบค้น กลุ่มเรียนรู้ ร่วมกัน ร่วมกันคิด กลุ่มร่วมมือ 
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 7. เทคนิคการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  ได้แก่ การเรียนการสอนแบบใช้เว้นเล่าเรื่อง 
(Story line) และการเรียนการสอนแบบ แก้ปัญหา (Problem-Solving)  
 อนงค ์วิเศษสุวรรณ์ (2550)  กล่าวถึงลักษณะห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญว่า 
 ครูต้ังเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากกว่า
การให้ผู้เรียนฟังครูบรรยายตลอดบทเรียน  ครูจะใช้เวลาไม่มากให้ข้อมูลเบื้องต้น  แนะแนวทาง
เวลาส่วนใหญ่จะเน้นให้ผู้เรียนได้  ท ากิจกรรม  เช่นอภิปรายกลุ่มย่อย  ศึกษาข้อมูล  จากต ารา  
ห้องสมุดหรือจากอินเทอร์เน็ต ระดมความคิด  สร้างโครงการ  ผลิตผลงาน  การแสดงบทบาทสมมุติ
การแก้ปัญหา  ทั้งหมดนี้  อยู่บนฐานความคิดว่าผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ด้วยการเรียนอย่างมีส่วนร่วม
(Active) มากกว่าการเรียนแบบรับฟัง (Passive)ฟังหรือรับรู้จาก สิ่งที่ครูสอน เป็นเวลานาน 
 แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 2.1.1 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม  (Constructivism) เน้นให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองโดยผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ปัญญาของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรี ยนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาได้โดยจัด
สภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา ซึ่งเป็นสภาวะประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้อง
กับประสบการณ์เดิม ผู้เรียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมแล้วสร้างเป็น
ความรู้ใหม่(พิมพันธ์ เดชะคุปต์,2545) 
 
 2.1.2 ทฤษฏีการเรียนรู้ของกานเย (Gagne)(ทิศนา แขมมณี , 2545: 73-76) ได้จัด
ประเภทของการเรียนรู้เป็นล าดับขั้นจากง่ายไปหายากไว้ 8 ประเภท คือ การเรียนรู้สัญญาณ การ
เรียนรู้สิ่งเร้า- การตอบสนอง การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง การเชื่อมโยงทางภาษา การ
เรียนรู้ความแตกต่า ง การเรียนรู้ความคิดรวบยอด  การเรียนรู้กฎ และการเรียนรู้การแก้ปัญหา ใน
ระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้นั้น กานเยได้เสนอระบบ
การสอน 9 ขั้น ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 สร้างความสนใจ (Gaining Attention) เป็นขั้นที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
บทเรียน เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นทั้งจากสิ่งยั่วยุภายนอกและแรงจูงใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนเองด้วย ครู
อาจใช้วิธีการสนทนา ซักถาม ทายปัญหา หรือมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนต่ืนตัว และมี
ความสนใจที่จะเรียนรู้ 
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 ข้ันท่ี 2 แจ้งจุดประสงค์ (Informing the Learner of the Objective) เป็นการบอกให้
ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายหรือผลที่จะได้รับจากการเรียนบทเรียนนั้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนเห็น
ประโยชน์ในการเรียน เห็นแนวทางของการจัดกิจกรรมการเรียนท าให้ผู้เรียนวางแผนการเรียนของ
ตนเองได้ นอกจากน้ันยังสามารถช่วยให้ครูด าเนินการสอนตามแนวทางที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายได้
เป็นอย่างดี 

ข้ันท่ี 3 กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมที่จ าเป็น  (Stimulating Recall of 
Prerequisite Learned Capabilities) เป็นการทบทวนความรู้เดิมที่จ าเป็นต่อการเชื่อมโยงให้เกิ ด
การเรียนรู้ความรู้ใหม่ เนื่องจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง การเรียนรู้ความรู้ใหม่ต้อง
อาศัยความรู้เก่าเป็นพื้นฐาน 

ข้ันท่ี 4 เสนอบทเรียนใหม่  (Presenting the Stimulus) เป็นการเริ่มกิจกรรมของบทเรียน
ใหม่โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมมาประกอบการสอน 

ข้ันท่ี 5 ให้แนวทางการเรียนรู้  (Providing Learner Guidance) เป็นการช่วยให้ผู้เรียน
สามารถท ากิจกรรมด้วยตัวเอง ครูอาจแนะน าวิธีการท ากิจกรรม แนะน าแหล่งค้นคว้า เป็นการน า
ทาง ให้แนวทางให้ผู้เรียนไปคิดเอง เป็นต้น 

ข้ันท่ี 6 ให้ลงมือปฏิบัติ  (Eliciting the Performance) เป็นการให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ 

ข้ันท่ี 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ  (Feedback) เป็นขั้นที่ครูให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกว่ามีความถูกต้องหรือไม่ อย่างไร และเพียงใด 

ข้ันท่ี 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์  (Assessing the Performance) 
เป็นขั้นการวัดและประเมินว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนเพียงใด 
ซึ่งอาจท าการวัดโดยการใช้ข้อสอบ แบบสังเกตการตรวจผลงาน หรือการสัมภาษณ์  แล้วแต่ว่า
จุดประสงค์นั้นต้องการวัดพฤติกรรมด้านใด แต่สิ่งที่ส าคัญคือ เครื่องมือที่ใช้วัดจะต้องมีคุณภาพ มี
ความเชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรงในการวัด 

ข้ันท่ี 9 ส่งเสริมความแม่นย าและการถ่ายโอนการเรียนรู้  (Enhancing Retention and 
Transfer) เป็นการสรุป การย้ า ท บทวนการเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
ฝังแน่นขึ้น กิจกรรมในขั้นนี้อาจเป็นแบบฝึกหัด การให้ท ากิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งการให้ท า
การบ้าน การท ารายงาน หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากความรู้ที่ได้ในชั้นเรียน 
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2.1.3วิธีการสอนโดยใช้การบรรยาย (Lecture) (ทิศนา แขมมณี, 2545)  
 วิธีการสอนโดยใช้การบรรยาย คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการเตรียมเนื้อหาสาระ แล้วบรรยายคือ พูด บอก เล่า 
อธิบาย เนื้อหาสาระหรือสิ่งที่ต้องการสอนแก่ผู้เรียน และประเมินผล การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธี
ใด วิธีหนึ่ง วิธีสอนโดยใช้การบรรยายเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนจ านวนมากได้เรียนรู้เนื้อหา
สาระ หรือข้อความรู้จ านวนมากพร้อมๆ กันได้ในเวลาที่จ ากัด 
 
 องค์ประกอบที่ส าคัญ (ที่ขาดไม่ได้) ของวิธีสอน คือ มีผู้สอนและผู้เรียน มีเนื้ อหาสาระหรือ
ข้อความรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีการบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย ) โดยผู้สอน มีผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการบรรยาย 
 ขั้นตอนส าคัญ (ที่ขาดไม่ได้ ) ของการสอน คือ ผู้สอนเตรียมเนื้อหาสาระที่จะบรรยาย 
ผู้สอนบรรยาย (พูด บอก เล่า อธิบาย ) เนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผู้สอนประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 เทคนิคและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการใช้วิธีการสอนโดยใช้บรรยายให้มีประสิทธิภาพ 
 1. การเตรียมการบรรยาย การบรรยายที่ดีต้องอาศัยการเตรียมการที่ดี ผู้สอนจ าเป็นต้อง
ศึกษาเนื้อหาสาระที่จะบรรยายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง หากพบว่า มีจุดใดที่ตนยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง หรือ
มีข้อสงสัย ควรศึกษาค้นคว้าให้กระจ่างก่อน ต่อจากนั้นควรคัดเลือกว่าเนื้อหาสาระใดมีความ
จ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่อผู้เรียนของตนเพียงใด เนื้อหาใดไม่จ าเป็นอาจตัดออก ต่อไปควร
จัดล าดับเนื้อหาสาระว่า สิ่งใดควรพูดก่อน พูดหลัง และจะเชื่อมโยงกันอย่างไร เนื้อหาสาระแต่ละ
ส่วนมีส่วนใดที่ยังคลุมเครือ ซึ่งควรหาตัวอย่างประกอบหรือควรใช้สื่อใดช่วย และควรแสวงหา
เทคนิคในการน าเสนอสาระแต่ละส่วนให้น่าสนใจ ท้าทายความคิดและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งอาจจะเป็น
การใช้ค าถามกระตุ้น หรือการเล่าประสบการณ์ที่แปลกใหม่ หรือน าเสนอปัญหาที่ท้าทายความคิด
ก่อนการบรรยาย ผู้สอนควรจะมีโครงร่าง (Outline) ส าหรับการบรรยาย และมีเอกสาร
ประกอบการบรรยายแจกให้แก่ผู้เรียน 
 2. การบรรยาย เมื่อเริ่มการบรรยาย ผู้บรรยายควรเร้าความสนใจของผู้เรียนและพยายาม
รักษาความสนใจนั้นให้คงอยู่ตลอดการบรรยายด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การใช้ปัญหาเป็นสิ่งเร้า เช่น 
ใช้ข่าว เหตุการณ์ส าคัญและกรณีตัวอย่างต่างๆ การใช้การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นความสามารถของตนในเรื่องนั้น การใช้สื่อประกอบ เช่น ใช้แผ่นใส ภาพ สไลด์ 
เทปเสียง วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การใช้การซักถามประกอบกับการบรรยาย การ 
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ใช้กิจกรรมประกอบการบรรยาย เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ 
การเล่นเกม การทดลองปฏิบัติ เป็นต้น การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย การใช้อารมณ์ขัน การ
เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถาม และแสดงความคิดเห็น 
 3. การอภิปรายซักถาม และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนยุติการบรรยาย 
ผู้บรรยายควรสรุปสาระส าคัญของการบรรยาย และควรเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือเปิด
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ต่อจากนั้นควรมีการทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่
บรรยายด้วย วิธีการต่างๆ เช่น การสุ่มถามผู้เรียน หรือการให้ท าแบบทดสอบ เป็นต้น 
 ข้อดีของวิธีการสอนโดยใช้การบรรยาย เป็นวิธีการสอนท่ีใช้เวลาน้อย เมื่อเทียบกับวิธีสอน
แบบอ่ืนๆ เป็นวิธีสอนที่ใช้กับผู้เรียนจ านวนมากได้ เป็นวิธีการสอนท่ีสะดวก ไม่ยุ่งยาก เป็นวิธีสอน
ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้มาก 
 ข้อจ ากัดของวิธีการสอนโดยใช้การบรรยาย เป็นวิธีการสอนท่ีผู้เรียนมีบทบาทน้อยจึงอาจ
ท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจในการบรรยาย เป็นวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผู้บรรยาย ถ้า
ผู้บรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายดึงดูดใจผู้เรียน ผู้เรียนอาจขาดความสนใจ และถ้าผู้สอนขาด
การเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจ และไม่สามารถซักถามได้ (ถ้า
ผู้บรรยายไม่เปิดโอกาส ) เป็นวิธีสอนที่ไม่สามารถสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 
 2.1.4การจั ดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Student Center 
Instruction) (ทิศนา แขมมณี , 2545) การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
หมายถึง การจัดสภาพการณ์ของการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว 
(Active Participation) ท้ังทางด้านกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ในกิจกรรมหรือ
กระบวนการเรียนรู้โดยมีบทบาทดังกล่าวมากกว่าผู้สอน ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนการสอนแบบ
นี้ ก็คือ 
 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้อย่างต่ืนตัวทางกาย คือ ผู้เรียนได้
เคลื่อนไหวร่างกายท ากิจกรรมต่างๆ ท าให้ร่างกายหรือประสาทการรับรู้ต่ืนตัวพร้อมที่จะเรียนรู้ 
 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้อย่างต่ืนตัวทางสติปัญญา คือ ผู้เรียน
ได้มีการเคลื่อนไหวทางสติปัญญาหรือสมอง คือ ได้ติด ได้ท าโดยใช้ความคิด เป็นการใช้สติปัญญา
ของตนสร้างความหมาย ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ 
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 3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้อย่างต่ืนตัวทางอารมณ์ คือ ผู้เรียนได้
มีการเคลื่อนไหวทางอารมณ์หรือความรู้สึก คือ กิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนท าให้อารมณ์ของผู้เรียน
ต่ืนตัว หรือ กล่าวง่ายๆ คือ เกิดอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้นั้นมีความหมาย
ต่อตนเองมากขึ้น 
 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้อย่างต่ืนตัวทางสังคม คือ ผู้เรียนได้มี
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนและสิ่งต่างๆ รอบตัว เกิดการต่ืนตัวทางสังคมอันจะ เป็นปัจจัย
ช่วยให้สามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 5. บทบาทการมีส่วนร่วมในกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ของผู้เรียนมีมากกว่า
ผู้สอน 
 6. จ านวนผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม / กระบวนการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว มีเป็นส่วนใหญ่ 
ข้อนี้จ าเป็นต้องใช้เป็นตัวบ่งชี้ด้วย เนื่องจากสภาพของการจัดการเรียนการส อนโดยทั่วไปนั้น มี
ลักษณะเป็นชั้นเรียนที่มีจ านวนผู้เรียนมาก หากชั้นเรียนจ านวน 30 คน มีนักเรียนท่ีต่ืนตัวเพียง 5 
คน ก็คงไม่สามารถนับได้ว่า การจัดการเรียนการสอนส าหรับชั้นเรียนน้ันเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.1.5 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory  learning) (กรมสุขภาพจิต, 2544 ) 
 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ท่ี D.J. Nicol นักฝึกอบรมเชื่อว่าเป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคคลทั้งด้านความรู้ ทัศนคติ และทักษะได้ดีที่สุด 
ผ่านการสังเคราะห์จากผลวิเคราะห์ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วยวงจรการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ผสมผสานกับกระบวนการกลุ่ม (Group process) เพราะในแต่ละองค์ประกอบ
ของวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์นั้นผู้เรียนทุกคนซึ่งมีประสบการณ์ติดตัวมาจะสามารถใช้
ประสบการณ์ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนทดลองใช้
ความรู้ที่เรียนมาไปสู่การปฏิบัติได้ดีนั้น ต้องผ่านกระบวนการกลุ่ม ดั งที่ ทัศนา แขมณี (2537) ได้
กล่าวถึงความส าคัญของการท างานกลุ่มของการท างานกลุ่มว่า มนุษย์ทุกคนมีความจ ากัดในเรื่อง
พลัง มีความแตกต่างทางสติปัญญา และต้องพึ่งพาอาศัยผู้อ่ืน ฉะนั้นการให้ผู้เรียนได้ท างานกลุ่ม 
จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และช่วยกัน ท างานในสิ่งที่ยากหรือไม่เคยท ามา
ก่อนได้ด้วยความมั่นใจ โดยเฉพาะในการฝึกอบรมที่อาจจะจ ากัดด้วยเวลา 
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 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning) เป็นการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ประกอบด้วยหลักการเรียนรู้พื้นฐาน 2 อย่างคือ 
 1.  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
 2.  กระบวนการกลุ่ม (Group process) 
  หลักการส าคัญของ Participatory  learning 
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์    การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 
การเรียนรู้สูงสุด 

 
                            
                                          การมีส่วนร่วมสูงสุด                                        การบรรลุงานสูงสุด 
                                           (การออกแบบกลุ่ม)                                         (การออกแบบงาน) 
   
1.  การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) 
 เป็นการเรียนรู้ท่ีผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม มีลักษณะที่
ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  
 1.1  เป็นการเรียนรู้ท่ีอาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน 
 1.2  ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องและเป็น การเรียนรู้เชิง (Active 
learning) คือผู้เรียนต้องท ากิจกรรมตลอดเวลาไม่ได้นั่งฟังการบรรยายอย่างเดียว 
 1.3  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
 1.4  ปฏิสัมพันธ์ที่มีท าให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่าง
กว้างขวาง 
 1.5  อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบเช่น การพูดหรือการเขียน การวาดรูป การแสดงบทบาท
สมมุติ ซึ่งเอื้ออ านวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์และสังเคราะห์การเรียนรู้ 
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ประสบการณ์ 
(Experience) 

 
 

การทดลอง/ประยุกต์แนวคิด       การสะท้อน/อภิปราย 
(Experimentation/Application)                        
(Reflection/Discussion) 

           
 

ความคิดรวบยอด 
(Concept) 

 
ภาพที่ 2.1 วงจรและทิศทางขององค์ประกอบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 
2.  การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group process) 
 การเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นการเรียนรู้พื้นฐานที่ส าคัญอีก
อย่างหนึ่งซึ่งเมื่อประกอบไปกับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning) กระบวนการ
กลุ่มจะช่วยท าให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสูงสุดและท าให้บรรลุงานสูงสุด 
 
กระบวนการกลุ่ม (Group process) 
             
 
การเรียนรู้สูงสุด          มีส่วนร่วมสูงสุด       +        บรรลุงานสูงสุด 
                (Maximum participation)   (Maximum performance) 
 
 การมีส่วนร่วมสูงสุด (Maximum participation) ของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับการออกแบบกลุ่ม
ซึ่งมีตั้งแต่กลุ่มเล็กที่สุดคือ 2 คน จนกระทั่งกลุ่มใหญ่ กลุ่มแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจ ากัด
ต่างกันผู้เรียนทุกคนควรมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของแต่ละองค์ประกอบ ฉะนั้นผู้สอน จึงต้อง
พิจารณาตามจ านวนผู้เรียน 
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 การบรรลุงานสูงสุด (Maximum performance) ถึงแม้ผู้สอนจะออกแบบกลุ่มให้ผู้เรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมแล้วก็ตาม แต่สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะท าให้กลุ่มผู้เรียนบรรลุ
งานสูงสุด ได้คือ การออกแบบงาน ซึ่งเป็นกิจกกรมที่ผู้สอนจะต้องจัดท าเป็นใบงานที่ก าหนดให้
กลุ่มผู้เรียนท ากิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแผนการสอน 

สรุปในการวิจัยครั้งนี้แนวคิดการสอนแบบกระบวนการกลุ่มที่มีส่วนร่วมโดยประยุกต์
วิธีการสอนหลายๆ แบบตามสภาพผู้เรียนคือ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม  

 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยเกี่ยวกับผู้เรียนเป็นส าคัญมีผู้วิจัยไว้บ้างดังนี้  
 สุขเสนอ อินทะไชย์ (2546 : บทคัดย่อ )รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ส าหรับ
วิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2538 ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับ
การสอนตามรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.1 มีเจตคติในระดับดี 
 ประวิตร ชูศิลป์ (2548:ออนไลน์ )การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์โดยการใช้ชุดฝึกอบรมครู
เรื่อง การสอนวิทยาศาสตร์แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นการเรียนรู้แบบ Laboratory 
approach   ที่จัดขึ้น ช่วยท าให้ครู อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดังกล่ าว เพิ่มมากขึ้นจากเดิมก่อนการอบรม    อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 เบญจมาศ ทรัพย์ธ ารงศ์ (2549: บทคัดย่อ) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยวิธีสอนที่เ น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 สรุปได้ว่าการเรียนการสอนท่ีจัดกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ที่สูงขึ้น 
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2.3 สมมติฐานการวิจัย 
 
 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าการทดสอบก่อนเรียน 
 2.นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพในระดับมาก 
 3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนด้วยรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในระดับมาก 
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