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ประกาศคุณูปการ 
 

 วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบณัฑิตฉบบัน้ี ส าเร็จลงไดด้ว้ยความ กรุณาจาก 
พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร. อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั, ดร. ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย อาจารยท่ี์ปรึกษา
ร่วม ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อคุณภาพของวทิยานิพนธ์ ซ่ึงผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยผ์ูส้อน คณาจารย ์ประจ าโครงการปริญญาเอกสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วทิยาเขตอีสาน ทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอน
ให้วิชาความรู้วิชาการ รศ.ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีได้ให้
ค  าแนะน าความถูกตอ้งของวทิยานิพนธ์ท าใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาอนัมีค่ายิ่ง 
เพื่อให้การตรวจสอบโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  ส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี  21  ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเคร่ืองมือวิจยัให้มีคุณภาพเพื่อ
การท าวจิยั คร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ กลุ่มเป้าหมาย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ีสละเวลาและให้ความ
ร่วมมือในการทดลองโปรแกรมในภาคสนามเป็นอยา่งดียิง่  

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา คณะเพื่อนร่วมท างานทุกท่าน  ท่ีคอยให้ก าลังใจและ
สนบัสนุนผูว้จิยัเสมอมา 

คุณค่าทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากวิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฏีบณัฑิต ฉบบัน้ี ผูว้ิจยั
ขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทิตาแด่บุพการี บูรพาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
ท่ีท าใหข้า้พเจา้เป็นผูมี้การศึกษาและประสบผลส าเร็จมาจนตราบทุกวนัน้ี 
 
 

      ขวญัใจ แกว้แสง 
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ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั : (DEVELOPMENT PROGRAM OF INQUIRY-
BASED LEARNING FOR THE 21st CENTURY CLASSROOM FOR BACHELOR OF 
EDUCATION IN ENGLISH TEACHING PROGRAM,  MAHAMAKUT BUDDHIST 
UNIVERSITY) อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: พระครูสุธีจริยวฒัน์, ดร., ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณนอ้ย, 
477 หนา้. ปี พ.ศ. 2559  

 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการ

เรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ดว้ยระเบียบวิธีวิจยัและ
พฒันารูปแบบการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้แบบมีการทดสอบก่อนและหลงักบักลุ่มเป้าหมาย 1 กลุ่ม 
เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอีสาน 5 ราย นักศึกษาเก่ียวข้อง 246 ราย ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมประกอบด้วย
โครงการพฒันาความรู้ มีคู่มือการเรียนรู้ 6 หน่วย คือ 1) หลกัแนวคิดและนานาทศันะ 2) การเรียนรู้
ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้ 3) การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษ
ท่ี 21 4) การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อน 5) การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6) ลกัษณะ
ส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั มีคู่มือการเรียนรู้ 1 หน่วย คือ 
ขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานในศตวรรษท่ี 21 หลังการทดลอง พบว่า โปรแกรมมี
ประสิทธิผลตามสมมุติฐานการวิจยัท่ีก าหนดไว ้คือ บรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมาย
และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง มีค่าเฉล่ียหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีขอ้เสนอแนะจากผลการถอดบทเรียนท่ีส าคญั คือการน า
โปรแกรมไปใชค้วรตระหนกัถึงการพฒันากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ใน 6 หน่วยการเรียนรู้ก่อนการ
ปฏิบติัการจริง 
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This research aims to develop and evaluate the effectiveness of inquiry-based learning 
programs for the 21st century classroom. The Research and Development (R&D) Methodology 
was used with the pre-experimentation of one group pretest and posttest design. The target group 
was 5 curriculum responsible teachers and 246 related students in the English Teaching Program 
of Mahamakut Buddhist University, Isan Campus. The results showed that the program includes 
Knowledge Development Project with six learning units are: 1) the concepts and perspectives 2) 
inquiry-based learning 3) inquiry-based learning for the 21st century classroom 4) preparation of 
learners and teachers 5) education and learning in the 21st century 6) the characteristics of the 21st 
century classrooms. And From Knowledge into Practice Project includes a guideline of inquiry-
based learning process for the 21st century. After the trial found that the program is effective 
according hypothesis that the mean values of the climate of teaching of the target group, and the 
learning behavior of the students involved were higher than before the experiment at the .05 level 
of statistical significance. Furthermore, the lesson distilled reflected the need for the development 
of target group to be knowledgeable in the six learning units before operating the program. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การศึกษาแนวใหม่เป็นการศึกษาท่ีเปิดตาและเปิดใจของคนให้รับรู้ความเป็นจริงต่างๆ 

ของโลกยุคโลกาภิวตัน์ (Globalized world) และปลุกให้ผูเ้รียนไดลุ้กข้ึนมาสร้างโลกท่ีมีความชอบ
ธรรมเสมอภาคและเคารพสิทธิมนุษยชนมากข้ึน รูปแบบการศึกษาในศตวรรษใหม่จึงต้อง
เปล่ียนแปลงแนวทางการเรียนรู้ ดงัท่ี (อนงค ์สินธุสิริ, 2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในปัจจุบนัรูปแบบการ
จัดการศึกษาแปรเปล่ียนไปจากเดิม ด้วยองค์ความรู้ท่ีเปล่ียนไป เทคโนโลยีท่ีพ ัฒนามากข้ึน 
พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลา ทฤษฏีการศึกษาแบบเดิมอาจใช้ไม่ได้ผล
เท่าท่ีควร ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาอยูท่ี่ไหน หากมองกนัท่ีการประสบความส าเร็จของบุคคล มิใช่
แค่ผลการสอบ รูปแบบการเรียนรู้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งปรับเปล่ียนให้ทนัต่อยุคสมยั กระบวน
ทศัน์การศึกษาของไทยเราในอดีต ครูจะเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนเพียงอยา่งเดียว ผูเ้รียนก็
มีหนา้ท่ีรับความรู้จากครูผูส้อน ซ่ึงแตกต่างจากปัจจุบนัท่ีมีการน าเอาเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนร่วมใน
การถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อนใหก้บันกัเรียน โดยท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน
จากการน าเทคโนโลยีไปใชส่้งผลให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ เขา้ใจ สนุกสนาน กระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ไดม้ากข้ึน ดงันั้น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งในระบบการจดัการศึกษา ท า
ใหผู้เ้รียนมีความรู้มากมายหลายดา้น สามารถคน้หาความรู้ในเร่ืองต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งง่าย  

การท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ก็ตอ้งอาศยัครูผูส้อน
ท่ีเขา้ใจและมีความรู้ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี ครูผูส้อนเป็นผูส้ร้างบรรยากาศ และเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ สอนให้เลือกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเร่ืองท่ีเรียน ศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีสนใจ 
เพราะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศก็มีทั้งดา้นบวกและดา้นลบ จึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด ซ่ึงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้นเป็นกระบวนการเรียนรู้สมยัใหม่ เป็นอีกหน่ึงพลงัท่ีส าคญัของการศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 ดังท่ี (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, วรางคณา ทองนพคุณ, 2556) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 วา่เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ โดยร่วมกนัสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ท่ีองค์
ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคม
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แห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยจะอา้งถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพฒันามาจากเครือข่ายองค์กร
ความร่วมมือเพื่อทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 21st Century Skills) ท่ีมีช่ือ
ยอ่ว่า เครือข่าย P21 ซ่ึงไดพ้ฒันากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์
ความรู้ ทกัษะเฉพาะดา้น ความช านาญการและความรู้เท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อความส าเร็จ
ของผูเ้รียนทั้งดา้นการท างานและการด าเนินชีวติ   

ปัจจุบนัน้ีประเทศอยู่ในช่วงของการเร่งการปฏิรูปการศึกษา สาเหตุนั้นมีอยู่ 2 ประการ
อย่างแรก คือเร่ืองของเศรษฐกิจ : ผูค้นพยายามขบคิดเร่ืองน้ีอยู่ว่า เราจะให้การศึกษากบัลูกๆ เรา
อย่างไร ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 เร่ืองท่ี 2 คือ วฒันธรรม ทุกคนบนโลกน้ี
พยายามคิดอยู่วา่ เราจะให้การศึกษากบัลูกๆอยา่งไรให้เขา้กบัเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมในประเทศ
นั้นๆ เราจะตีกรอบใหว้งจรการศึกษาทั้ง 2 เร่ืองน้ีใหเ้ขา้กบัยคุโลกาภิวตัน์อยา่งไร ปัญหาคือ พวกเขา
พยายามเช่ือมอนาคตดว้ยส่ิงท่ีเขาท าในอดีต เม่ือสมยัท่ีเราไปโรงเรียนจะถูกสอนเสมอว่า เรียนให้
หนัก ท าขอ้สอบให้ได้ดี ได้เขา้มหาลยัและมีงานท า แต่ลูก ๆ เรากลบัไม่เช่ืออย่างนั้น เม่ือไปถึง
อนาคต ไม่ว่าจะมีใบปริญญาหรือไม่ ก็ไม่สามารถรับประกนัไดว้่า จบมาคุณจะมีงานท า  เม่ือเป็น
เช่นนั้น พวกเขาจึงเร่ิมคิดท่ีจะพฒันามาตรฐานการศึกษาให้สูงข้ึน (Robinson, 2010) นกัการศึกษา
ของประเทศไทยท่ีมีแนวคิดและวิจยัท่ีสอดคลอ้งเร่ืองน้ีคือ (ปาณิศา คงสมจิตตเ์รียน, 2557) ไดก้ล่าว
ว่า สอนกันอย่างไรในยุคศตวรรษท่ี 21 ในยุคปัจจุบันท่ีก้าวมาถึงศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยี
สารสนเทศกา้วหนา้ไปแบบไม่หยดุย ั้ง ผูค้นทัว่โลกสามารถส่ือสารกนัไดแ้บบไร้พรหมแดน รวมทั้ง
ในแวดวงของการศึกษา การแสวงหาความรู้ต่างๆ ก็สามารถท าไดห้ลากหลายช่องทางโดยเฉพาะ
การเรียนการสอนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย  ทั้ งในระดับโรงเรียนและในระดับ
มหาวิทยาลยั จากเดิมๆ ท่ีเคยจดัการเรียนการสอนแบบท่ีคอยใหผู้ส้อนเป็นฝ่ายป้อนความรู้ใหผู้เ้รียน
แต่เพียงฝ่ายเดียว ก็มีการปรับรูปแบบให้เปล่ียนไปทนัโลกทนัเหตุการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ตอ้งเปิดโอกาสใหท้ั้งผูเ้รียนและผูส้อนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ส าหรับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในก้าวแห่งศตวรรษท่ี 21 
เร่ืองของทกัษะนับว่าเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพึงต้องให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนซ่ึงก็คือ 
ความคิดเชิงสร้างสรรค ์ความคิดเชิงวิพากษ์ ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการท างานร่วมกนั จะเห็น
วา่ การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนตอ้งกา้วตามให้ทนักบัส่ิงแวดลอ้มท่ีผนั
แปรไปในยุคโลกาภิวฒัน์ เม่ือครู อาจารยมี์บทบาทในการสอนน้อยลง ก็จะตอ้งมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัเรียน นกัศึกษามากข้ึน ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งรู้จริงและมีความรอบรู้ในเร่ือง
ต่างๆ เกือบทุกดา้น เพื่อน าองคค์วามรู้เหล่านั้นมาจดัเป็นกิจกรรมในกระบวน การเรียนการสอนได้
อยา่งลงตวัและมีคุณภาพ 
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การสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้  
(Constructivism) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้ เสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบ 
และ คน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมี
ความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนกัเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองได้
อยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหนา้ และ (Wu & Hsieh, 2006) ก็
ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการสืบเสาะหาความรู้ ว่า การสืบเสาะหาความรู้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย คือ การถามค าถาม ออกแบบการส ารวจขอ้มูล การส ารวจขอ้มูล การวิเคราะห์ การ
สรุปผล การคิดคน้ประดิษฐ์ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและส่ือสารค าอธิบาย ส่วนในประเทศไทย
นั้น เดิมประเทศไทยนิยมใช้การเรียนรู้ตาม  (กรมวิชาการ, 2545) ท่ีว่า กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ (Inquiry process) ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 
2) ขั้นส ารวจและคน้หา (exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ 
(elaboration) 5) ขั้นประเมิน (evaluation) และต่อมาไดป้รับปรุงวธีิการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
การใชแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5E เป็น 7E ซ่ึง (Eisenkraft, 2003) ไดก้ล่าวถึง ขั้นของการเรียนรู้
ตามแนวการสอนตามแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ดงัน้ี 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation 
Phase) โดยใชก้ารรู้คิดขั้นความสามารถเขา้ใจได ้(Intelligibility) 2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement 
Phase) โดยใช้การรู้ คิดขั้ นความสามารถเข้าใจได้ (Intelligibility) 3)  ขั้ นส ารวจและค้นหา 
(Exploration Phase) โดยใช้การรู้คิดขั้นความเช่ือถือได้ (Plausibility) 4) ขั้นอธิบาย (Explanation 
Phase) โดยใช้การรู้ คิดขั้ นความสามารถเข้าใจได้ (Intelligibility) และขั้ นความเ ช่ือถือได้ 
(Plausibility) 5) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) โดยใช้การรู้คิดขั้นความสามารถเข้าใจได้ 
(Intelligibility) ขั้นความเช่ือถือได้ (Plausibility) และขั้นการใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง      
(Wide-Applicability) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) โดยใช้การรู้คิดขั้นความสามารถเขา้ใจ
ได้ (Intelligibility) และขั้นการใช้ประโยชน์ได้อย่างกวา้งขวาง (Wide-Applicability) 7) ขั้นน า
ความรู้ไปใช้  (Extension Phase) โดยใช้การรู้ คิดขั้ นการใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง                       
(Wide-Applicability) 

การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานมีความส าคญัมากในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 เป็นกลวิธีการเรียนรู้ท่ีผูส้อนตอ้งน ามาใชใ้นการศึกษาทุกๆ ระดบัซ่ึงการเรียนรู้จะตอ้งแตกต่างไป
จากการสืบเสาะหาความรู้แบบเดิมท่ีผา่นมา ดงัใน (Carnesi&DiGiorgio, 2009) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรู้
ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ซ่ึงประกอบด้วย 6 ขั้นตอน               
คือ 1) การซักถาม (Questioning) 2) การวางแผน (Planning) 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและความ
น่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) 4) การจัดระเบียบ (organizing) 5) สังเคราะห์ (Synthesizing)                  
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การระบุรูปแบบ (Identifying themes) สร้างข้อสรุป (Forming conclusion) สร้างความเข้าใจใน
ปัญหา (Developing insight into the problem) และ 6) การติดต่อส่ือสาร (Communicating) ทุกๆ 
ขั้นตอนนั้นไดท้  าใหผู้เ้รียนทบทวนในส่ิงท่ีพวกเขาไดก้ระท าใหถู้กตอ้งและครบถว้น สุดทา้ยสามาร
รถน ารูปแบบท่ีหลากหลายมาใชเ้ป็นการเจรจาพูดคุยหรือปรับความเขา้ใจระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 
บางทียงัเป็นขอ้ดีท่ีวา่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นประโยชน์ในทกัษะดา้นความรู้ขั้นพื้นฐาน 
ดา้นความเขา้ใจ และดา้นการน าไปใชใ้น 2 ล าดบัแรกของกระบวนการ แต่เป็นการลดภาระมากกวา่
ภาระท่ีเพิ่มข้ึนในระดับท่ีสูงข้ึนของกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิลผล                     
ในขั้นตอนท่ีเหลือและในระหวา่งการตรวจสอบกระบวนการ ในโลกน้ีกระบวนการสืบเสาะความรู้
นั้ นเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ ผู ้สอนอาจจะสงสัยว่า ทุกๆ ส่ิงสามารถท าให้มี
กระบวนการสืบเสาะความรู้สมบูรณ์มากข้ึนหรือไม่ ค  าตอบคือ ใช่ เม่ือมนัถูกรวมเขา้กบัอุปกรณ์การ
สอนในศตวรรษท่ี 21  

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เป็นสถาบนัทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษา มีปรัชญา 
ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนการด าเนินการของมหาวิทยาลยัอย่างชัดเจน มีนโยบายในการ
พฒันาการเรียนการสอนของบุคลากรเพื่อการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ มหาวิทยาลยัมีกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาให้ก้าวทันต่อโลกในศตวรรษท่ี  21 ซ่ึ งจาก รายงานการประเมินตนเอง                    
(Self-Assessment Report-SAR) ประจ าปีการศึกษา 2555 ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2556 มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
มหาวทิยาลยัทั้งการใหค้  าปรึกษาแก่ศิษยปั์จจุบนั และการให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ศิษยเ์ก่า โดยมีเวบ็ไซต์
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเฉพาะศิษยเ์ก่า คือ www.alumni.mbuisc.ac.th ซ่ึงมหาวทิยาลยัส่งเสริม
ให้นกัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใช้ในการจดักิจกรรมท่ีด าเนินการโดยนกัศึกษา
อยา่งนอ้ย 5 ประเภทส าหรับระดบัปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดบับณัฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม และน าผลการประเมินโครงการและกิจกรรม
ส าหรับนักศึกษาไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษาในโครงการ
ต่อไป ในด้านการพฒันามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลยัเรียนรู้ มหาวิทยาลยัมีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัครอบคลุม
พนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจยั แบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผู ้
มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดี และน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการ
ความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปีการศึกษาท่ีผา่นมา ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร (explicit knowledge) 

http://www.alumni.mbuisc.ac.th/
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และจากความรู้ ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใช้
ในการปฏิบติังานจริง ส าหรับดา้นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ มหาวิทยาลยัมี
การสร้างเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และวางแผนระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุม
การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจดัการ การเงิน และสามารถใชใ้นการด าเนินงานดา้น
คุณภาพระหว่างมหาวิทยาลยั หรือสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนอ่ืนๆ และน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ (มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั, 2556) 

จากรายงานการประเมินตนเองจะเห็นไดช้ดัเจนวา่มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ไดมี้
การพฒันากระบวนการเรียนการสอนบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสืบเสาะหา
ความรู้เพื่อพฒันานกัศึกษาด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้แห่งศตวรรรษท่ี 21 แต่
อยา่งไรก็ตามหากการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
มีรูปแบบ วิธีการท่ีชดัเจน และใชก้นัอยา่งแพร่หลายในทุกๆ วิทยาเขต จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อ
การเรียนรู้ส าหรับอาจารยแ์ละนกัศึกษา เน่ืองจากสภาพจริงของการจดัการเรียนรู้มีการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศจริงแต่แนวการเรียนรู้ยงัไม่มีหลกัการในการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง สังเกตไดจ้าก
การมอบหมายงานให้นกัศึกษาท าและคน้หาทั้งรายบุคคลหรือรายกลุ่ม นกัศึกษาจะรีบท าโดยการ
คน้หาจากคอมพิวเตอร์แลว้คดัลอกมาส่งโดยไม่มีการสรุป ไม่มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และไม่มี
การส่ือสารสอบถามขอ้สงสัยในปัญหาท่ีเกิดข้ึน และท่ีส าคญัอาจารยบ์างท่านยงัขาดทกัษะการใช้
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงทุกวนัน้ีมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายท่ีสามารถสืบเสาะหาความรู้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้ให้ก้าวทนัต่อการศึกษาในยุค
ปัจจุบนัเพื่อน าทกัษะท่ีไดรั้บไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีคุณภาพ 
 

1.2 ค ำถำมกำรวจิัย 
1.2.1 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรี ยน

ศตวรรษ ท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั ประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่
ละโครงการอะไรบา้ง 
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1.2.2 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั ท่ีผา่นการทดลองในภาคสนามมีประสิทธิผลหรือไม่ และควรปรับปรุงแกไ้ขอะไรอีก 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ   
 1.3.1 เพื่อพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยั              
มหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งคู่มือประกอบ
โครงการแต่ละโครงการ 

1.3.2 เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมและเพื่อหาข้อบกพร่องในการปรับปรุง
แกไ้ขจากผลการทดลองในภาคสนามของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 

1.4 สมมติฐำนกำรวจิัย 
 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ
ท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั ในการวจิยัและพฒันาน้ีไดรั้บการพฒันาจากการศึกษาหลกัการ  แนวคิด และทฤษฎี รวมทั้ง
ผลการวิจัย มีการน าไปตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนได้เสียหลายขั้นตอน และจาก
ผลงานวจิยัของ (จินตนา  (ศรีสารคาม, 2554) เร่ืองการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาภาวะผูน้ าทาง
วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน งานวิจยัของ (มหาวิทยาลยัศรีปทุม, 2554) (Eisenkraft, 2003) 
เร่ืองขั้นของการเรียนรู้ตามแนวการสอนตามแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (Carnesi & DiGiorgio, 
2009) เร่ืองการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ดงันั้น การ
วิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานเพื่อคาดคะเนค าตอบว่า โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนจะมี
คุณภาพท่ีสามารถจะน าไปเผยแพร่หลงัการทดลองได ้ โดยพิจารณาจากผลการประเมินก่อนและ
หลังการทดลอง 2 ประการ คือ การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน และการประเมิน
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พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา วา่ผลการประเมินหลงัการทดลองจะสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

1.5 ขอบเขตของกำรวจิัย 
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ

ท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยัมีขอบเขตของการศึกษาวจิยั ดงัน้ี   

1.5.1 ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายในการทดลองภาคสนาม คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จ านวน 5 คน 
โดยมีนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการทดลอง จ านวน 246 คน 

1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา กระบวนการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ท่ีเป็นขั้นตอนประกอบดว้ย 1) ขั้นระบุหวัขอ้และซกัถาม (Topic Identifying 
and Questioning) 2) การวางแผนและสร้างโมนทัศน์  (Planning and Construction) 3) การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) 4) การสังเคราะห์ (Synthesizing)            
5) การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป (Conclusion and Understanding) และ 6) ขั้นการส่ือสาร
และการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ (Communications, Connector)   

1.5.3 โครงการในการวจิยัและพฒันา มี 2 โครงการ คือ   
1.5.3.1 โครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย ในการทดลองภาพสนามโดย

โครงการท่ี 1 มีคู่มือประกอบเป็นหน่วยการเรียนรู้ จ  านวน 6 หน่วย ดงัน้ี หน่วยท่ี 1 หลกัแนวคิดและ
นานาทศันะ การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน หน่วยท่ี 2 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐาน  หน่วยท่ี 3 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ
ท่ี 21 หน่วยท่ี 4 การ เตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐาน หน่วยท่ี 5 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ หน่วยท่ี 6 ลกัษณะส าคญัของ
หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21  

1.5.3.2 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั ในการทดลองภาคสนามโดยโครงการท่ี 2 
มีคู่มือประกอบการปฏิบติังาน จ านวน 1 หน่วย  
 1.5.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา    
  1.5.4.1 ระยะเวลาในการพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั จ านวน 4 เดือน 
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  1.5.4.2 ระยะเวลาด าเนินการทดลองภาคสนามด้วยโครงการ  2 โครงการ ใช้
ระยะเวลา ดงัน้ี 1) โครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1 เดือน (เดือนกรกฎาคม 
2559) 2) โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั จ านวน 3 เดือน (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2559) 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ในการวิจยัและพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ

ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ผูว้ิจยัไดก้  าหนดนิยามศพัท์เฉพาะไว ้
ดงัต่อไปน้ี 

1.6.1 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ หมายถึง นวตักรรมทางการศึกษาดว้ยกระบวนการท่ี
ผูเ้รียนจะตอ้งสืบคน้ เสาะแสวงหา ส ารวจตรวจสอบ และ คน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้ผูเ้รียน
เกิดความเขา้ใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้ไดอ้ยา่งมีความหมาย จนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของ
ผูเ้รียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน และสามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์
ใดๆ มาเผชิญหนา้ โดยโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้มีลกัษณะเป็นการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
(trial) 2 กิจกรรมหลกั คือ โครงการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ และ โครงการน าความรู้ความเขา้ใจสู่
การปฏิบติั   
 1.6.2 การสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียน
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติั และใชก้ารศึกษาคน้ควา้ผา่น
ส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั พร้อมทั้งสามารถส่ือสารขอ้มูลความรู้ท่ีศึกษาคน้ควา้ไปยงัผูอ่ื้นดว้ยการพูด 
การใช้ส่ือทางมลัติมีเดีย การใช้สมาร์ทโฟน การใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ หรือช่องทางอ่ืนๆ เป็น
เคร่ืองมือเพื่อการส่ือสารทางการศึกษา  ซ่ึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นระบุหวัขอ้และซกัถาม(Topic Identifying and Questioning)  2) 
การวางแผนและสร้างโมนทศัน์ (Planning and Construction) 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและความ
น่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) 4) การสังเคราะห์(Synthesizing) 5) การสร้างความเขา้ใจและ
สร้างขอ้สรุป (Conclusion and Understanding) สร้างความเขา้ใจในปัญหา (Developing insight into 
the problem) และ 6) ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้(Communications, Connector) 
ในแต่ละขอ้มีนิยามศพัทเ์ฉพาะดงัน้ี 

1.6.2.1 ขั้นระบุหัวขอ้และซกัถาม (Topic Identifying and Questioning) หมายถึง 
การก าหนดประเด็นส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยู่แล้วเก่ียวกบัหัวขอ้ จากนั้นสร้างรายการขอ้ค าถามท่ีจะ
คน้พบส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัหวัขอ้ ส่วนใหญ่สร้างค าถาม ใช่  ไม่ใช่ พร้อมกบักระตุน้ให้ผูเ้รียน
เขียนค าถามปลายเปิด เช่น ใหเ้ขียนค าถาม ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ท าไม หรือ อยา่งไร 
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1.6.2.2 การวางแผนและสร้างโมนทศัน์ (Planning and Construction) หมายถึง 
การสร้างแบบแผนการเรียนการสอน การสร้างตารางเวลาการท างานเบ้ืองตน้ ทบทวนขอ้ค าถาม
และแผนตามวามจ าเป็น การตรวจสอบทรัพยากรท่ีสามารถใช้ ไดส้ าหรับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐาน การประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากรทางการศึกษา 

1.6.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) 
หมายถึง กระบวนการช่วยผูเ้รียนในการจดัระเบียบท าบนัทึกขอ้มูล วิธีการจดัแหล่งเอกสาร ขณะท่ี
การติดตามขอ้มูล แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูลลงในแผนภาพ มีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ระบุขอ้มูลท่ีหายไปหรือขอ้มูลท่ีโตแ้ยง้ เขียนขอ้สรุป อาจโทรศพัท์หรืออีเมล์หาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ช้ีแจง การตรวจสอบ 

1.6.2.4 การสังเคราะห์ (Synthesizing) หมายถึง การระบุรูปแบบ  (Identifying 
themes) สร้างขอ้สรุป (Forming conclusion) สร้างความเขา้ใจในปัญหา (Developing insight into 
the problem) กระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจยัหลายอย่างท่ีแยกกนั แลว้น ามารวมกนัเขา้
เป็นหน่ึง ก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ข้ึนเป็นความรู้ใหม่ เคร่ืองมือใหม่ 

1.6.2.5 การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป (Conclusion and Understanding) 
หมายถึง การอธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ สรุปองค์
ความรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ และก าหนดรูปแบบน าเสนอดว้ยมลัติมีเดีย การอธิบาย รายงาน 
เอกสารและกระบวนการ น าเสนอ ดว้ย Power Point เวบ็ไซต ์บล็อก ประเมิน ตรวจสอบ ตรวจสอบ
เน้ือหา 

1.6.2.6 การส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ (Communications, Connector) 
หมายถึง การน าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหาความรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
กระบวนการท่ีหลากหลาย การส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูอ่ื้น จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีขยายเพิ่มเติม 
หรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กวา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่
ความรู้ใหม่ อธิบายและร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเติมเต็มเพื่อให้ได้องค์ความรู้ท่ี
สมบูรณ์หรือลึกซ้ึงข้ึน ขยายกรอบความรู้ ความคิดให้กวา้งข้ึน สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้
ในเร่ืองอ่ืนๆ หรือสถานการณ์ใหม่ 
  

1.7 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.7.1 ประโยชน์ในเชิงวชิาการ 

1.7.1.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิ เศษประจ า  
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ตามโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
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การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ด้วยคู่มือและโครงการผ่าน
กระบวนการวจิยัท่ีมีความถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือจากกลุ่มเป้าหมาย 

1.7.1.2 ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานด้านการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนท่ี
สามารถน าโปรแกรมการสืบเสาะหาความรู้ไปใชก้บัองคก์รหรือหน่วยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.7.1.3 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 สามารถน าไปพฒันาวิธีการสอนของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอ่ืนได้โดย
อาศยัการประยกุตรู์ปแบบของของโปรแกรมน้ี 

1.7.1.4 โปรแกรมการพัฒนาการเรียนรู้ ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัการพฒันาบุคลากรทางดา้นการศึกษาอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรและคณาจารย ์

1.7.1.5 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 เหมาะสมกบัการการเรียนการสอนในยุคศตวรรษท่ี 21 ของการศึกษาในยุค
ปฏิรูปการศึกษา 

1.7.2 ประโยชน์ในการน าไปประยกุตใ์ช ้
 ผลการวิจยัโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 ไดรั้บการยืนยนัดว้ยกระบวนการวจิยั ท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางพฒันาการเรียน
การสอนเพื่อก าหนดจุดเด่นจุดดอ้ยในการพฒันาบุคลากรไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัการน าไปใชด้งัน้ี 

1.7.2.1 มหาวิทยาลยัมกุฏราชวิทยาลยัวิทยาเขตอีสาน ประยุกต์ใช้ นวตักรรมท่ี
ไดรั้บจากการวิจยัและพฒันา ท่ีประกอบไปดว้ย โครงการพฒันาความรู้ ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการ
ประยุกต์ใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนของอาจารยป์ระจ าและอาจารย์พิเศษประจ า  โดยมี
เป้าหมายสุดทา้ยคือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 

1.7.2.2 อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษประจ า  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั สามารถเป็นผูน้ าในการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21ได ้

1.7.2.3 สถาบนัอุดมศึกษา สามารถน าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปใช้กบับุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการ
สอนเพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอน 

1.7.2.4 สามารถเขียนเป็นต าราให้กบัอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาไดศึ้กษา
เรียนรู้เพื่อน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 



   

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยัและ
พฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
โดยผูว้จิยัท าการวเิคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบัดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 การวจิยัและพฒันาแนวคิดเพื่อใชใ้นการวิจยั 
ตอนท่ี 2 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานในศตวรรษท่ี 21 

 2.1 หลักแนวคิดและนานาทัศนะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
(Inquiry-Based Learning) 
 2.2 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21  
  2.2.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
  2.2.2 หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐาน 
   2.2.3 รูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 
  2.2.4 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐาน 
  2.2.5 การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผู ้สอนในการใช้การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐาน 

ตอนท่ี 3 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.1 ลกัษณะส าคญัของการศึกษาศตวรรษท่ี 21 
 3.2 ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 3.3 ลกัษณะส าคญัของการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 3.4 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21   
 ตอนท่ี 4 บริบทการเรียนการสอน มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
 ตอนท่ี 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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ตอนที ่1 การวจิัยและพฒันา: แนวคดิเพือ่ใช้ในการวจิัย  
การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใช้แนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and Development : R&D) จากผล 

การศึกษาของ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) กล่าววา่ การวิจยัและพฒันามีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันานวตักรรม  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าไปใช้พัฒนาคนสู่การพัฒนาคุณภาพของงานท่ีมีปรากฏการณ์หรือข้อมูลเชิง
ประจกัษ์แสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็น (Need) เกิดข้ึนซ่ึงอาจเป็นผลสืบเน่ืองจากการก าหนดความ 
คาดหวงัใหม่ท่ีทา้ทายของหน่วยงานหรือเกิดการเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน์การท างานจากเก่าสู่ใหม่
ท่ีบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในกระบวนทัศน์ใหม่หรือเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีไม่ 
บรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวงัมาอย่างยืดเยื้อยาวนานจึงตอ้งการนวตักรรมใหม่มาใช้ หรืออาจเป็นผล 
สืบเน่ืองจากปัจจยัอ่ืนๆ แล้วแต่กรณีในปัจจุบันมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีถือเป็นนวตักรรมใหม่ 
ทางการบริหารการศึกษาเกิดข้ึนมากมาย ท่ีคาดหวงัวา่ หากบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ (Knowledge)  
แล้วกระตุ้นให้พวกเขาน าความรู้เหล่าน้ีไปสู่การปฏิบติั (Action) ก็จะก่อให้เกิดพลัง (Power) ให้การ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ตามแนวคิด Knowledge + 
Action = Power หรือตามค ากล่าวท่ีว่า Make Them Know What To Do, Then Encourage Them Do What  
They Know หรือ  Link To On-The-Job Application  และด้วยแนวคิดท่ี ว่าการศึกษาวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องในบทท่ี 2 ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัของการวิจยัและพฒันา เพราะจะท าให้ได้ โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั นั้นเป็นตวัตั้งตน้ในขั้นตอนท่ี 1 และการออกแบบ
วิจยัภาคสนามจะให้มีอย่างน้อย 2 โครงการ คือ โครงการพฒันาความรู้ให้กลุ่มทดลอง และ โครงการ
กลุ่มทดลองน าความรู้สู่การปฏิบติั”ดงันั้นขั้นตอนการวิจยัและพฒันา (R&D) (บทท่ี 3) ในทศันะของ 
วโิรจน์ สารรัตนะ ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
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“โปรแกรมพฒันา....ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั” 

ผลจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 
 

ขั้นตอนท่ี 
1 

การตรวจสอบ “โปรแกรมพฒันา....ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั” 

ท่ีพฒันาไดจ้ากบทท่ี 2 และการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
ขั้นตอนท่ี 

2 
การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน  2 โครงการ คือ 

 คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 
3 

การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี 
4 

การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามใน 2 โครงการ คือ 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี 
5 

การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
 โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรมในโครงการทั้งสอง 
ขั้นตอนท่ี 

6 
การเขียนรายงานการวจิยั 
การเผยแพร่ผลการวจิยั 

 

 แผนภาพที่ 2.1 แนวคิดและขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาตามทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ
ในแต่ละขั้นตอนอธิบายได้ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัยและการปรับปรุงแก้ไข อาจใชเ้กณฑ์
ประกอบการพิจารณาอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเช่นความสอดคล้อง (congruency) ความ
ถูกตอ้ง (accuracy) ความเป็นประโยชน์ (utility) เป็นตน้ ประกอบดว้ย 2 กิจกรรมหลกั คือ 
 1. การตรวจสอบ “โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับหลักสูตรสาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยัท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั”ท่ีพฒันาไดจ้ากบทท่ี 2 อาจด าเนินการโดยวธีิการใดวิธีการ
หน่ึง หรือหลายวิธีผสมกนัตามศกัยภาพท่ีจะท าได้ เช่น 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
ผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งทางวิชาการและทางการปฏิบติัเป็นใครและจ านวนเท่าไรข้ึนกบัเกณฑ์ท่ีจะก าหนด              
2) การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี มี จุดมุ่ งหมายจะน า
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โปรแกรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ 3) การวจิยัเชิงส ารวจ (survey study) เพื่อสอบถามความเห็นจาก
กลุ่มตวัอยา่งของประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีจะน าโปรแกรมไปเผยแพร่และใชป้ระโยชน์ 
 2. การปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมตามขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ 

ขั้นตอนที ่2 การจัดท าคู่มือประกอบโปรแกรมในโครงการอยา่งนอ้ย 2 โครงการ คือ 
1. คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เป็นความรู้

เก่ียวกบั “นวตักรรม” ท่ีจะพฒันาข้ึน และความรู้เก่ียวกบั “งาน” ท่ีจะให้ปฏิบติัจึงเป็นโครงการท่ีมี
กิจกรรมเก่ียวกบัการฝึกอบรม การสัมมนาการศึกษาดูงานตน้แบบ การศึกษาดว้ยตนเองการศึกษา
เป็นกลุ่ม หรืออ่ืนๆ 

2. คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองเป็น
คู่มือท่ีแสดงให้เห็นถึงวางแผนเพื่อการปฏิบัติไวล่้วงหน้า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน              
มีกิจกรรมด าเนินงาน มีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา มีการบริหารจดัการ มีการ
ติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ  

ส าหรับรูปแบบของโครงการ (project) นั้ น อาจเป็นรูปแบบเหตุผลสัมพันธ์  (logical 
framework) หรือท่ี เรียกกันสั้ นๆ  ว่า Log Frame หรืออาจเป็นรูปแบบปกติ  (traditional) ท่ี ใช้กัน
โดยทัว่ไป มีวตัถุประสงคข์องโครงการ เป้าหมาย กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ทรัพยากร และอ่ืนๆ  

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 2 ระยะ ประกอบด้วย                   
2 กิจกรรมหลกั ซ่ึงไม่ตายตวั ผูว้ิจยัอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม โดยยึดจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไ้ข 

1. การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข (preliminary field checking 
and revision) กับกลุ่มเป้าหมาย ผูเ้ก่ียวข้อง ผูมี้ส่วนได้เสีย และอ่ืนๆ แล้วแต่ความเหมาะสมกับ
งานวิจยั จ  านวนหน่ึงประมาณ 5-10-15 รายอาจด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) การ
อภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) หรืออ่ืนๆ แลว้แต่ความเหมาะสมมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมท่ีอาจใช้เกณฑ์ความสอดคล้อง (congruency) ความถูกต้อง 
(accuracy) และความเป็นประโยชน์ (utility) เป็นตน้ 

2. การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคัญและการปรับปรุงแก้ไข (main field checking and 
revision) กบักลุ่มเป้าหมาย ผูเ้ก่ียวข้อง ผูมี้ส่วนได้เสีย และอ่ืนๆ แล้วแต่ความเหมาะสมกบังานวิจยั 
จ  านวนหน่ึงท่ีไม่ซ ้ ากบัขอ้ 1 ประมาณ 10-15-20 ราย อาจดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) 
การอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) หรืออ่ืนๆ แล้วแต่ความเหมาะสม มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม ท่ีอาจใช้เกณฑ์พิจารณาเช่นเดียวกบัขอ้ 1 คือความสอดคล้อง 
(congruency) ความถูกตอ้ง (accuracy) และความเป็นประโยชน์ (utility) 
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ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  ควรมีแบบ
ประเมิน 6 ประเภท คือ  
 1. แบบประเมินปฏิกิริยา (reaction) ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลังส้ินสุดการ
ด าเนินงานของโครงการหน่ึงๆเพื่อดูประสิทธิผลของโครงการและหาขอ้บกพร่องในการปรับปรุง
แก้ไขโดยอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ การระดมสมอง การถอดบทเรียน หรืออ่ืนๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
สะทอ้นกลบั (reflection) ตามความเหมาะสม 
 2. แบบประเมินความรู้ (knowledge) หลังการด าเนินงานโครงการพฒันาความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองเพื่อให้ทราบวา่มีมากเพียงพอท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัไดห้รือไม่หลงัจาก
มีการด าเนินงานตามโครงการน้ีแลว้ อาจใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นตวัช้ีวดัว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
โดย 80 แรก หมายถึงบุคคลนั้นๆ ท าแบบประเมินความรู้ผา่น 80% ส่วน 80 หลงั หมายถึงทั้งกลุ่มท า
แบบประเมินความรู้ผา่น 80% 
 3. แบบประเมินการน าความรู้สู่การปฏิบติั (from knowledge to action) ของกลุ่มเป้าหมาย
ในการทดลอง ประเมินหลงัจากท่ีมีการด าเนินงานตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัไปแลว้ระยะ
หน่ึง โดยอาจมีการประเมินเป็นระยะๆ หรือเม่ือส้ินสุดโครงการในตอนทา้ยของการวจิยั  
 4. แบบประเมินการเปล่ียนแปลง (change) อาจใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบ
สังเกตแบบบนัทึกขอ้มูล ภาพถ่าย หรืออ่ืนๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงในมิติต่างๆ เช่น การ
เปล่ียนแปลงในงานท่ีปฏิบติั การเปล่ียนแปลงในบรรยากาศองค์การ การเปล่ียนแปลงในเทคนิค
หรือวธีิการท างาน และอ่ืนๆ  
 5. แบบประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน (student learning outcome) ในกรณีท่ี
โปรแกรมนั้นส่งผลถึงนกัเรียนดว้ย อาจเป็นแบบประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคติ หรือ
อ่ืนๆ รวมทั้งความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการวิจยั แลว้แต่กรณี แต่
หากโปรแกรมนั้นไม่ส่งผลถึงนกัเรียน ก็ไม่ตอ้งมีแบบการประเมินน้ี 
 6. แบบประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน เพื่อน าผลจากการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขนวตักรรมในช่วงทา้ยของการวิจยั อาจใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบบนัทึก แบบอภิปรายกลุ่ม เป็นตน้ 

เหตุผลท่ีสร้างเคร่ืองมือในขั้นตอนน้ี ก็เพื่อให้ไดเ้คร่ืองมือการประเมินท่ีมีความตรงเชิง
เน้ือหากับโปรแกรมท่ีได้รับการตรวจสอบยืนยนัแล้วจากขั้นตอนท่ี 3 ทั้ งน้ีเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน
จะตอ้งมีกระบวนการพฒันาคุณภาพเช่นเดียวกบัการวจิยัประเภทอ่ืนดว้ยเช่นกนั เช่น การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเน้ือหาโดยการสอบถามความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง แลว้วิเคราะห์
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หาค่า IOC รวมทั้งการน าไปทดลองใช้เคร่ืองมือ (try out) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) เป็น
ตน้ 

ขั้นตอนที ่5 การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) 2 กิจกรรมหลกั คือ 
1. ด าเนินการทดลองใชโ้ปรแกรมกบักลุ่มเป้าหมายการทดลองในภาคสนามเป็นการวิจยัก่ึง

ทดลอง (quasi-experiment) รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น แบบกลุ่มควบคุมไม่ได้สุ่มแต่มีการทดสอบ
ก่อนและหลงัการทดลอง (nonrandomized control-group pretest-posttest design) แบบวิจยัอนุกรมเวลา 
(time series design) แบบอนุกรมเวลา มีกลุ่มควบคุม (control-group time series design) เป็นตน้ แลว้แต่
ความเหมาะสม ผูว้ิจยัก็ควรศึกษาระเบียบวิธีวิจยัของรูปแบบท่ีเลือกน ามาใช ้และมีการด าเนินงานตาม
ระเบียบวิธีวิจยันั้นซ่ึงการทดลองนวตักรรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนในสาขาบริหารการศึกษา ควรเป็นการ
ทดลองในหน่วยงานหน่วยใดหน่วยหน่ึง หากเป็นโรงเรียนก็ควรเป็น “โรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง” 
เพราะสามารถควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนต่างๆ ได้ดีกว่าการทดลองกบักลุ่มเป้าหมายท่ีกระจายในวง
กวา้ง เช่นครูหรือผูบ้ริหารโรงเรียนทั้งเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นตน้ การทดลองโปรแกรมในภาคสนามน้ี 
ควรใชร้ะยะเวลา 1 ภาคเรียน เพื่อใหมี้เวลาเพียงพอต่อการด าเนินงานในโครงการ 2 ประเภท คือ  
 โครงการพัฒนาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ในระยะเร่ิมแรกในขั้นตอนน้ี 
ผูว้ิจยัควรค านึงการใชรู้ปแบบการพฒันาบุคลากรท่ีหลากหลายวธีิ ไม่จ  ากดัเพพาะเร่ืองการฝึกอบรม
หรือสัมมนาเท่านั้ นเช่น การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่ม การระดมสมอง การ
น าเสนอและการอภิปราย การเป็นพี่เล้ียง การศึกษาดูงาน เป็นตน้และควรใช้เวลาประมาณ 1 ใน 4 
ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 
 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติสืบเน่ืองจากโครงการแรก ในอดีตส าหรับศตวรรษท่ี 20 
ดว้ยความเช่ือท่ีวา่ Knowledge Is Power  จึงมีอิทธิพลต่อแนวคิดการพฒันาบุคลากรในกระบวนการวิจยั
และพฒันาดว้ย โดยกระท าในส่ิงท่ีเรียกวา่  Train And Hope มุ่งเนน้ให้บุคลากรมีความรู้อยา่งเดียว แลว้
หวงัว่าพวกเขาจะน าความรู้นั้นไปสู่การปฏิบติั โดยท่ีผลจากการวิจยัพบว่ามีโอกาสน้อยมากท่ีจะเป็น
เช่นนั้น ดังนั้ น การวิจยัและพฒันาในอดีตและอาจยงัมีอยู่บ้างในปัจจุบนั จึงมกัจบลงในระยะการ
พฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองเท่านั้นแต่ในปัจจุบนัส าหรับศตวรรษท่ี 21  แนวคิด
ดงักล่าวได้เปล่ียนไป จาก Knowledge Is Power เป็น Knowledge + Action = Power หรือ Make Them 
Know What To Do, Then Encourage Them Do What They Know ห รื อ  Link To On-The-Job 
Application  ซ่ึงส่งผลต่อการก าหนดแนวคิดในการวจิยัและพฒันาให้มีโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั
ด้วย เป็นโครงการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าจดัท าคู่มือประกอบล่วงหน้า มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน มีกิจกรรมด าเนินงาน มีการบริหารจัดการ มีการติดตามและประเมินผลท่ี
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หลากหลายมิติ มีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลาโดยเวลาท่ีใช้ควรประมาณ 3 ใน 4 ของ
เวลาใน 1 ภาคเรียน 
 2. สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรมโดยการสรุปผลนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อดู
วา่โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีคุณภาพส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดใน
มิติต่างๆ ตามเคร่ืองมือการประเมินท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 5 หรือไม่ ? ในกรณีการปรับปรุงแกไ้ขนั้น 
เป็นการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมโดยพิจารณาขอ้มูลจากการน าไปปฏิบติัจริง การสังเกต การบนัทึก 
การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน และอ่ืนๆ ท่ีผูว้จิยัใชใ้นทุกระยะของการด าเนินการทดลอง  

ขั้นตอนที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย การเขียนรายงาน
ผลการวจิยั (บทท่ี 4) ควรมีดงัน้ี  
 1. ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข 
 2. ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม 

- คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 
- คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  

3. ผลการตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  
- ผลการตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข  
- ผลการตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข  

4. ผลการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองในภาคสนาม  
- เคร่ืองมือส าหรับโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 
- เคร่ืองมือส าหรับโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
- เคร่ืองมือประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

4. ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) เป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ทดลองใน
ภาคสนาม แสดงผลจากแบบประเมินต่างๆ ท่ีใช ้

- ผลการทดลองโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายการทดลอง 
- ผลการทดลองโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
- ผลการประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

5. ผลผลิตสุดทา้ย (final product) จากการวิจยั คือ นวตักรรมท่ีเป็น “โปรแกรมพฒันา....”
ท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการประเมินขอ้บกพร่องของนวตักรรมท่ีพฒันาข้ึน 

กรณีการเผยแพร่ผลงานวิจยั อาจด าเนินการไดห้ลายวิธีเช่น การน าเสนอผลงานวิจยัใน
การสัมมนาวิชาการ การตีพิมพ์ในวารสาร การจดัพิมพ์คู่มือประกอบโปรแกรมเป็นเอกสารหรือ
ต าราเป็นตน้ 
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 จากกระบวนการวิจยัและพฒันาตามทศันะของนักวิชาการดงักล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า
กระบวนการท่ีส าคญัของการวิจยัและพฒันาประกอบดว้ยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นวตักรรมสร้างตน้พบบันวตักรรมตรวจสอบประสิทธิผลและปรับปรุงตน้พบบัหลายๆ คร้ังการ
ทดลองใช้ในกลุ่มตวัอยา่งขั้นตอนสุดทา้ยการสรุปและการเผยแพร่ ในการทดลองด าเนินการในรูป
กิจกรรมของโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ก่ียวขอ้งและโครงการการทดลองใชน้วตักรรม
เพื่อเกิดการพัฒนาคนให้คนมีความรู้และทักษะเพียงพอท่ีจะน านวตักรรมไปพัฒนางานและ
หน่วยงานแล้วประเมินผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ งในคนในงานและหน่วยงานโดยผูว้ิจยั
สามารถปรับปรุงกระบวนการใหมี้ความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบันวตักรรมท่ีจะผลิต  

แนวคิดการวิจยัและพฒันา (Research and Development: R&D) จากทศันะของ (วิโรจน์ 
สารรัตนะ, 2555) ท่ีผูว้จิยัน ามาใชเ้ป็นแนวในการด าเนินการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัไดก้ล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัมี
ขอ้สรุปเป็นขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ดงัน้ี  

1) จุดมุ่งหมายของการวิจยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อวจิยัและพฒันา โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงถือเป็น นวตักรรมทาง
การศึกษา เพราะการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชต้ามทฤษฎี
การสร้างความรู้ (Constructivism) เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนจะต้องสืบค้น เสาะแสวงหาส ารวจ
ตรวจสอบ และ คน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้ได้
อยา่งมีความหมาย จนสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของผูเ้รียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองได้
อยา่งยาวนาน และสามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหนา้ 

2) องค์ประกอบของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัประกอบดว้ย โครงการ 2 โครงการ คือ “โครงการพฒันาความรู้
ความเขา้ใจ” และ “โครงการน าความรู้ความเขา้ใจสู่การปฏิบติั”  

3) เน้ือหารูปแบบการน าเสนอเน้ือหา และกิจกรรมในโครงการพฒันาความรู้ความเขา้ใจ 
และ โครงการน าความรู้ความเขา้ใจสู่การปฏิบติัจะเป็นผลจากการศึกษาหวัขอ้ต่างๆ ในตอนท่ี 2 

ดงันั้น โปรแกรมพัฒนาเรียนรู้ จึงเป็นนวตักรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการท่ีผูเ้รียน

จะตอ้งสืบคน้ เสาะแสวงหา ส ารวจตรวจสอบ และ คน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้ผูเ้รียนเกิดความ

เขา้ใจ และ เกิดการรับรู้ความรู้ได้อย่างมีความหมาย จนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผูเ้รียนเอง 

และเก็บเป็นข้อมูลไวใ้นสมองได้อย่างยาวนาน และสามารถน ามาใช้ได้เม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มา
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เผชิญหนา้ โดยโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้มีลกัษณะเป็นการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (trial) 2 

กิจกรรมหลกั คือ โครงการพฒันาความรู้ความเข้าใจ และ โครงการน าความรู้ความเข้าใจสู่การ

ปฏิบติั   

ตอนที ่2 การเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานในศตวรรษที ่21 
 ในศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามีบทบาทกบักระบวนการเรียนการสอน
มาก ซ่ึงเปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู้ของเด็ก วิธีการท่ีเด็กๆ ส่ือสารกบัเพื่อนๆ การรับรู้และแบ่งปัน
ขอ้มูลข่าวสาร และการด าเนินชีวิต แตกต่างจากในยุคเดิมเป็นอยา่งมาก ไม่เพพาะเทคโนโลยเีท่านั้น
ท่ีพัฒนาข้ึนแต่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วไร้ขีดจ ากัด สถานศึกษาต่างๆ จึงต้อง
เปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหก้า้วทนัต่อโลก การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานแบบเดิมนั้นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการใหม่เช่นกนั ในส่วนของตอนท่ี 2 น้ีจะไดก้ล่าวถึง 
ลกัษณะความส าคญัของการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 การเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาหลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry-Based Learning) และการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน (Inquiry-Based Learning) ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 2.1 หลักแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ทีย่ึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry-
Based Learning)  
 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานนั้นเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการสืบเสาะหาดว้ยตนเองซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใชก้นัมาเป็นเวลานานแต่อยา่งไรก็ตาม
ในศตวรรษน้ีวิธีการเรียนรู้นั้นย่อมเปล่ียนไปจากเดิมมีแนวคิดและทศันะใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย 
วธีิการเรียนรู้แบบน้ีมีหลากหลายวธีิตามทศันะของนกัการศึกษาหลายๆ ท่าน ดงัท่ีจะเสนอตามล าดบั
ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน (Inquiry Process in the classroom)  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานใน มี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนด, นิยาม

(Defining) 2) ตั้งข้ึน Locating การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง gather relevant information 3) การเลือก 
การวิเคราะห์ Selecting analyzing 4) จดัสังเคราะห์ Organizing synthesizing 5) การสร้าง การน าเนอ
ด าเนินการในกลุ่มหรือรายบุคคล Creating presenting การประเมิน Evaluating = reflect on learning = 
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเรียนรู้ สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 2.2 (Brooklyn School (2012)) 

 

https://s00073212.wordpress.com/2012/08/22/inquiry-process-in-the-classroom/
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แผนภาพที ่2.2 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Brooklyn School, 2012)) 
   

2.1.2 กลยุทธ์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (worksheet library) 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะมีรากมาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของปรากฏการณ์การ

ตรวจสอบในลักษณะโครงสร้างและระเบียบ มันเป็นรูปแบบการประมวลผลข้อมูลท่ีช่วยให้
นักเรียนคน้พบความหมายและความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลผ่านขั้นตอนต่างๆท่ีน าไปสู่ขอ้สรุปหรือ
สะท้อนในความรู้ใหม่ ในกรณีส่วนใหญ่ครูใช้ "สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแนะน า" เพื่อท่ีจะ
อ านวยความสะดวกในประสบการณ์การเรียนรู้และโครงสร้าง ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานจะมีผลต่อการพฒันาของความคิดท่ีส าคญัความคิดสร้างสรรค์และการ
แกปั้ญหา 

หลักของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  (Principles of Inquiry-based 
Learning) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ค าถาม (s) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ของการสืบเสาะหาความรู้ (ปัญหา) 
2. ตามดว้ยการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถาม (เก็บขอ้มูล) 
3. ต่อเน่ืองดว้ยการอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีคน้หา (การวเิคราะห์) 
4. เร่ิมการสะทอ้นในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ (ผลกระทบ/ขอ้สรุป) 
ขั้นตอน 
1. ขั้นตอนแรกในการสืบเสาะหาความรู้ คือการก าหนดค าถามหรือชุดของค าถามท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสืบเสาะหาความรู้ ค าถามสามารถตั้งโดยครูหรือนักเรียน บางคร้ังค าถามจะถูก
เรียกวา่สมมติฐานหรือค าช้ีแจงปัญหา 

http://s00073212.files.wordpress.com/2012/08/inquire.jpg
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2. เม่ือค าถามถูกตั้งข้ึน นกัเรียนไดรั้บการสนบัสนุนในการตรวจสอบหวัขอ้โดยการ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีทั้งครูให้หรือภายในแหล่งการเรียนรู้หรือเคร่ืองมือท่ีมีความพร้อม
ท่ีจะใหก้บันกัเรียน 

3. เม่ือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ของการสืบเสาะหาความรู้ได้รวบรวมเพียงพอก็จะ
จดัอยูใ่นประเภทท่ีระบุไวห้รือโดยการเน้นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ น้ีจะช่วยให้นกัเรียน
เช่ือมต่อกบัการเรียนรู้ใหม่และการเรียนรู้ท่ีรู้มาก่อน 

4. ขอ้มูลจะถูกอภิปรายและวิเคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจเพิ่มเติม ครูสามารถน าการ
อภิปรายและเนน้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบและแสดงวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา 

5. สรุปผลจะเป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่ขอ้สรุป การเสริมสร้างรูปแบบเพื่อให้นักเรียน
สามารถท าซ ้ าขั้นตอนในการแกปั้ญหา 

กลยุทธ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความและรูปแบบ (Inquiry-based learning strategies 
and models) 

ผูเ้รียนปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เม่ือเขามีความสนใจอย่าง
แทจ้ริงในประสบการณ์การเรียนรู้ พื้นฐานส าหรับการท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมจึงวางอยู่บนความ
ตอ้งการท่ีจะกระตุน้ให้ผูเ้รียนและมีส่วนร่วมในความคิดท่ีส าคญัท่ีจะอภิปราย และแตกต่างจาก
กรอบแบบดั้งเดิมของการเรียนการสอน ท่ีการเรียนการสอนคือการขบัเคล่ือนดว้ยชุดโครงสร้างของ
บทเรียนและกิจกรรมท่ีจะข้ึนอยู่กบัการตั้งค่าท่ีก าหนดไวข้องทกัษะท่ีจะตอ้งเขา้ใจและวิเคราะห์ มี
ตวัอย่างหลายรูปแบบการสืบเสาะหาความรู้และกลยุทธ์ ซ่ึงแต่ละอนัมีผลประโยชน์ต่อผูเ้รียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ภาพ "กระบวนการสืบเสาะหาความรู้" ของ Brunner ดา้นล่างจะแสดงรูปแบบส าหรับ
ครูผูส้อนท่ีจะปฏิบติัตามเม่ือมีการวางแผนและการด าเนินการตามกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานในหอ้งเรียน สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 2.3 (Image provided by Worksheet Library, 2012) 
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แผนภาพที ่2.3 กลยุทธ์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  

(Image provided by Worksheet Library, 2012) 
 

  2.1.3 ข้ันตอนของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน : คู่มือส าหรับครูแบบ                 
4 ขั้นตอน (4 Phases Of Inquiry-Based Learning: A Guide For Teachers) (Heick (2013)) 

1. การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) 
แนวคิดหลกัมุ่งเนน้ไปในการมีส่วนร่วม ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความน่าเช่ือถือในรูปแบบ

ส่ือท่ีจะระบุ "ความตอ้งการ" หรือโอกาสในการสืบเสาะหาความรู้ 
ในช่วงแรกของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานท่ีใชเ้ป็นหน่ึงในท่ีโดดเด่น

ดว้ยการปฏิสัมพนัธ์ การปฏิสัมพนัธ์น้ีจะมี 

1. นกัศึกษา-วสัดุ วสัดุน้ีจะไดรั้บความนึกคิดผา่นอยา่งเป็นทางวชิาการ (เช่นการวิจยั) 
และไม่เป็นทางการ (เช่นการอ่าน ส่ือสังคมและดิจิตอล การท างานร่วมกนั) มนัสามารถจ าลองหรือ
ตบทา้ยดว้ยวสัดุท่ีครูให้ 
 3. นักเรียน-เพื่อน การท างานร่วมกนัน้ีจะได้รับการแต่งตั้งโดยอาจารยห์รือนกัเรียน
ไดรั้บแจง้จากความตอ้งการส าหรับขอ้มูลและมุมมอง 
 4. นกัศึกษา-ผูเ้ช่ียวชาญ (ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัท่ีสามารถเขา้ถึงได)้ 
 5. นกัศึกษา - ส่ือ (ดิจิตอล, ขอ้ความ, ขอ้มูล ฯลฯ) 

2. ค าช้ีแจง (Clarification) 
สรุปถอดความและจัดหมวดหมู่การเรียนรู้กับครูผูส้อนหรือการสนับสนุนจาก

ผูเ้ช่ียวชาญวเิคราะห์ขอ้มูลระบุและช้ีแจงความเขา้ใจผดิและอ่ืนๆ "รับความรู้สึก" ส าหรับธรรมชาติ
และความเป็นไปไดข้องหวัขอ้ท่ีเลือกของการสืบเสาะหาอ่าน ดู และอ่ืนๆ การมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ
ท่ีหลากหลายขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนน้ีเป็นศูนย์กลางในนักเรียนให้ชัดเจนทั้ งใน

http://www.teachthought.com/author/terryheick/
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ความคิดของตวัเองและธรรมชาติของ "ส่ิง" รอบตวัพวกเขา ความคิดส าหรับโครงการความทา้ทาย
ทางวิทยาศาสตร์โอกาส การแกไ้ขตอ้งการการคิดการออกแบบฯลฯรูปแบบการคิดมีทั้งการน าเขา้
และสะทอ้นและการน าออกและการส่ือสาร ในวิธีการท่ีนกัเรียนทั้งสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ของ
ตวัเองในขณะเร่ิมตน้ในการระบุเส้นทางท่ีเป็นไปไดไ้ปขา้งหนา้ 

3. การซักถาม (Questioning) 
 อยากรู้อยากเห็น มีค าถามตรวจสอบตนเองรูปแบบการซักถามคิดออกเสียงในการ
แกไ้ขค าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือมีขอ้บกพร่องอยา่งอ่ืน 

4. การออกแบบ (Design) 
1. ออกแบบของการแกปั้ญหาเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัท่ีบริหารจดัการได ้
2. การออกแบบการใชต้รรกะและอยากรู้อยากเห็นตามความเขา้ใจในปัจจุบนั 
3. การออกแบบขั้นตอนต่อไปท่ีจะขยายเส้นทางการเรียนรู้ของตวัเองสามารถสรุปได้

ดงัแผนภาพท่ี 2.4 
 

 

แผนภาพที ่2.4 ข้ันตอนของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Heick, 2013) 
 

 
 

http://www.teachthought.com/author/terryheick/
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2.1.4 วธีิการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry Based Approach) (Miller, 2014) 
ผูเ้รียนได้เรียนรู้ท่ีจะใช้ความเป็นเจ้าของของการเรียนรู้ของตวัเองโดยการค้นหา

ค าตอบเก่ียวกบัค าถามของตวัเอง สามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระหรือในกลุ่มท่ีจะด าเนินการขั้นตอน
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานและผูเ้รียนจะไดรั้บการสนบัสนุนให้ท าตามขั้นตอนของวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์ในแนวทางน้ี: 

1. นกัเรียนดูเน้ือหาดีจิตอลท่ีบา้น 
2. นกัเรียนตั้งค  าถามเก่ียวกบัโลกท่ีพวกเขาโดนอาศยัเน้ือหา 
3. นกัเรียนท างานในกลุ่มเพื่อนวจิยัปัญหา 
4. นกัเรียนใชท้กัษะในการคน้หาการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้
5. นกัเรียนเสนอส่ิงท่ีคน้พบ  
ดงัแผนภาพท่ี 2.5 
 

 
แผนภาพที ่2.5 การเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Miller, 2014) 

 
 2.2 การเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 
(Inquiry-Based Learning) 
 ส าหรับส่วนน้ีจะกล่าวถึงความหมาย แนวคิด เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานตามทศันะของนักการศึกษาหลายท่านด้วยกัน และจะได้พูดถึงขั้นตอนของการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตั้งแต่อดีตจนถึงการสืบเสาะหารู้เป็นฐานในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
ในแต่ละช่วงเวลาจะมีขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ท่ีแตกต่างกนั และจะไดน้ าเสนอในล าดบัต่อไป 

https://plus.google.com/110616916465935231962
https://plus.google.com/110616916465935231962
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 2.2.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
(Inquiry-Based Learning) 

การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน มีผู ้ให้ความหมายและแนวคิด
หลากหลาย ดงัน้ี 

Collier (2014) กล่าววา่ การสืบเสาะหาความรู้ช่วยใหเ้ด็กไดแ้สดงความคิดสร้างสรรค ์
เม่ือมุ่งประเด็นถึงจิตนาการของพวกเขา พวกเขาเร่ิมท่ีจะมีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิด
สร้างสรรคท่ี์จะแกไ้ขปัญหาในชีวติประจ าวนัได ้
 Abell (2002) ได้กล่าวถึงความหมายของการสืบเสาะหาความรู้ตามท่ี NSES และ 
AAAS นิยามไว ้ดงัน้ี 
 NSES (National Science Education Standards) ไดใ้ห้ความหมายของการสืบเสาะหา
ความรู้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีหลากหลายเก่ียวกบัการสังเกต การถามค าถาม การส ารวจตรวจสอบจาก
เอกสารและแหล่งความรู้อ่ืนๆ การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ การทดสอบตรวจสอบหลกัฐาน
เพื่อเป็นการยืนยนัความรู้ท่ีไดค้น้พบมาแลว้ การใชเ้คร่ืองมือในการรวบรวม การวิเคราะห์ และการ
แปลความหมายข้อมูล การน าเสนอผลงาน การอธิบายและการคาดคะเน และการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเก่ียวกบัผลงานท่ีได ้
 AAAS (American Association for the Advancement of Science) ได้ให้ความหมาย
การสืบเสาะหาความรู้ว่า เร่ิมตน้ดว้ยค าถามเก่ียวกบัธรรมชาติพร้อมทั้งกระตุน้นักเรียนให้ต่ืนเตน้
สงสัยใคร่รู้ใหน้กัเรียนตั้งใจรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐาน ครูเตรียมขอ้มูลเอกสารความรู้ต่างๆ ท่ีมีคน
ศึกษาคน้ควา้มาแล้ว เพื่อให้นักเรียนเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่ หรือเพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน
ลึกซ้ึงข้ึนให้นกัเรียนอธิบายให้ชดัเจน ไม่เนน้ความจ าเก่ียวกบัศพัทท์างวชิาการ และใชก้ระบวนการ
กลุ่ม 
 Budnitz (2003) กล่าว การสืบเสาะหาความรู้เป็นแนวคิดท่ีมีความซับซ้อนและมี
ความหมายแตกต่างกนัไปตามบริบทท่ีใช้และผูท่ี้ให้ค  าจ  ากดัความ โดยศูนยก์ลางของการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้นั้น มีตน้ก าเนิดจากนกัวทิยาศาสตร์ ครู และ นกัเรียน  
  การสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชต้ามทฤษฎีการสร้างความรู้ 
(Constructivism) ซ่ึงกล่าวไวว้า่เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้ เสาะหาส ารวจตรวจสอบ 
และ คน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมี
ความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองได้
อยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหนา้ (สาขาชีววทิยา สสวท., 2550) 
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  คณะศึกษานิเทศกก์ลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การ จดัการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 1 (2549) (Budnitz, 2003) และ 
(Wikipedia, 2007) การสืบเสาะหาความรู้คือการถามค าถามท่ีสงสัยและเป็นปัญหา ท่ีสามารถสืบ
คน้หาค าตอบได ้และส่ือสารค าตอบออกมาได ้ 
  Wu&Hsieh (2006) กล่าววา่ การสืบเสาะหาความรู้ เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย คือ การถามค าถาม ออกแบบการส ารวจข้อมูลการส ารวจข้อมูลการวิเคราะห์ การ
สรุปผล การคิดคน้ประดิษฐก์ารแลกเปล่ียนความคิดเห็นและส่ือสารค าอธิบาย  
 ชาตรี เกิดธรรม (2542) กล่าววา่ วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน เป็นวิธีสอนท่ีฝึกให้
นักเรียนรู้จกัค้นควา้หาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จะคน้พบความรู้หรือ
แนวทางท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง โดยผูส้อนตั้งค  าถามประเภทกระตุน้ให้นกัเรียนใชค้วามคิดหาวิธีการ
แกปั้ญหาไดเ้อง และสามารถน าการแกปั้ญหามาใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้

 พิมพนัธ์ เดชะคุปต์ (2554) ให้ความหมายวิธีสอนแบบสืบสอบ หมายถึง การจดัการ
เรียนการสอนโดยวธีิให้นกัเรียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง หรือสร้างความรู้ดว้ยตนเอง โดย
ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก เพื่อใหน้กัเรียนบรรลุเป้าหมาย วธีิสืบ
สอบความรู้จะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของการเรียน 

ดงันั้นการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียน
สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ และใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ 
 2.2.2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน 
 ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (Constructivism) เช่ือว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบับางส่ิงบางอย่างมาแลว้ไม่มากก็น้อย ก่อนท่ีครูจะจดัการเรียนการสอนให้เน้นว่าการ
เรียนรู้เกิดข้ึนด้วยตวัของผูเ้รียนรู้เอง และการเรียนรู้เร่ืองใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม ดงันั้น 
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ 
(Process of Leaning) ท่ีแท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครู หรือนักเรียนเพียงแต่
จดจ าแนวคิดต่างๆ ท่ีมีผูบ้อกให้เท่านั้น แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี Constructivism เป็น
กระบวนการท่ีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้
นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถเป็นองค์ความรู้
ของนกัเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์
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ใดๆ มาเผชิญหน้า ดังนั้ นการท่ีนักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย โดยเพพาะอยา่งยิง่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 

ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ 
 1. การสืบเสาะหาความรู้แบบยนืยนั (Confirmed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ี
ให้ผูเ้รียนเป็นผูต้รวจสอบความรู้หรือแนวคิด เพื่อยืนยนัความรู้หรือแนวคิดท่ีถูกคน้พบมาแลว้ โดย
ครูเป็นผูก้  าหนดปัญหาและค าตอบ หรือองค์ความรู้ท่ีคาดหวงัให้ผูเ้รียนคน้พบ และให้ผูเ้รียนท า
กิจกรรมท่ีก าหนดในหนงัสือหรือใบงาน หรือตามท่ีครูบรรยายบอกกล่าว 

2. การสืบเสาะหาความรู้แบบน าทาง (Directed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ี
ให้ผูเ้รียนคน้พบองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูก้  าหนดปัญหา และสาธิตหรืออธิบายการ
ส ารวจตรวจสอบ แลว้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบตามวธีิการท่ีก าหนด 
 3. การสืบเสาะหาความรู้แบบช้ีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะหา
ความรู้ท่ีให้ผูเ้รียนคน้พบองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดปัญหา และครูเป็นผู ้
ช้ีแนะแนวทางการส ารวจตรวจสอบ รวมทั้งให้ค  าปรึกษาหรือแนะน าให้ผูเ้รียนปฏิบติัการส ารวจ
ตรวจสอบ 
 4. การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Open Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้
ผูเ้รียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด เป็นผูก้  าหนดปัญหา 
ออกแบบ และปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบดว้ยตนเอง 

จิตวทิยาทีเ่ป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 1. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผูเ้รียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึนต่อเม่ือผูเ้รียนได้เก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการคน้หาความรู้นั้นๆ มากกวา่การบอกใหผู้เ้รียนรู้ 
 2. การเรียนรู้จะเกิดไดดี้ท่ีสุด เม่ือสถานการณ์แวดลอ้มในการเรียนรู้นั้นย ัว่ยุให้ผูเ้รียน
อยากเรียน ไม่ใช่บีบบงัคบัผูเ้รียน และครูตอ้งจดักิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการคน้ควา้
ทดลอง 
 3. วิธีการน าเสนอของครู จะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด มีความคิดสร้างสรรค ์ให้
โอกาสผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเองมากท่ีสุด 
 ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีจะให้ผูเ้รียนท าการส ารวจตรวจสอบจะตอ้งเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม 
และผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ โดยกิจกรรมท่ีจดัควรเป็นกิจกรรม
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ หรือแสวงหาความรู้ใหม่ 
 กรมวิชาการ (2545) ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  



28 

  

 การพฒันาการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาใน
ส่วน ของเน้ือหาและหลักการด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ประกอบกับหลักการด้านจิตวิทยา
พฒันาการท่ี สัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ ปัจจุบนัน้ีเป็นท่ียอมรับแลว้วา่ พฒันาการทางสมองของมนุษย์
ในวยัต่างๆ เป็นหวัใจส าคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ จึงน ามาใชเ้ป็นพื้นฐานในการจดัการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร์ ดงัน้ี 
 1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Jean Piaget  
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Learning by doing ) ของJohn Dewey  
 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยการคน้พบ (Discovery learning) ของ Bruner  
 4. การเรียนรู้อยา่งมีความหมายของ Asubel   
 5. ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
 กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้   
 1. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคญั 
ดงัน้ี 
  1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement)  
  2) ขั้นส ารวจและคน้หา (exploration)  
  3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation)  
  4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
  5) ขั้นประเมิน (evaluation) 
 ดงัแผนภาพท่ี 2.6 

 
 

แผนภาพที่ 2.6 วฎัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (กรมวชิาการ, 2545) 
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 2. กระบวนการแกปั้ญหา (Problem solving process)  
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายประการหน่ึงคือ เน้นให้นักเรียนได้ฝึก
แกปั้ญหาต่างๆ โดยผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบติัอยา่งมีระบบผลท่ีไดจ้ากการฝึกจะช่วยให้
นกัเรียนสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยวธีิการคิดอยา่งสมเหตุสมผล โดยใชก้ระบวนการหรือ
วิธีการ ความรู้ ทกัษะต่างๆ และความเข้าใจในปัญหานั้น มาประกอบกันเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
แก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาอาจท าได้หลายวิธี ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะของปัญหา ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผูแ้กปั้ญหานั้น ซ่ึงมีกระบวนการในการแกปั้ญหาตามขั้นตอน ต่อไปน้ี  
 1) ท าความเขา้ใจปัญหา  
  2) วางแผนแกปั้ญหา  
 3) ด าเนินการแกปั้ญหาและประเมินผล 
 4) ตรวจสอบการแกปั้ญหา 
 ดงัแผนภาพท่ี 2.7  

 
แผนภาพที ่2.7 กระบวนการแก้ปัญหา (กรมวชิาการ, 2545) 

  
3. กิจกรรมคิดและปฏิบติั (Hand-on Mind-on Activities) 
นกัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์แนะน าให้ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดคิ้ด และลงมือ

ปฏิบัติ เม่ือนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือได้ท าการทดลองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ก็ จะเกิด
ความคิดและค าถามท่ีหลากหลายซ่ึงเม่ือนกัเรียนไดท้  ากิจกรรมดงักล่าว จะท าให้สังเกตผลท่ีเกิดข้ึน
ด้วยตนเอง ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีจะน าไปสู่การถามค าถาม การอธิบาย การอภิปราย หาข้อสรุป และ
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การศึกษาต่อไป กิจกรรมลกัษณะน้ีจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัและฝึกคิด น ามาสู่การ
สร้างความรู้ดว้ยตนเองดว้ยความเขา้ใจและเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  
 4. การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) (กรมวชิาการศึกษา, 2545) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมวิธีหน่ึงเน่ืองจากขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนัใน
กลุ่ม นกัเรียนจะไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกของกลุ่ม และการท่ีแต่ละคนมีวยัใกลเ้คียง
กัน ท าให้สามารถส่ือสารกันได้ดี แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจท่ีมีประสิทธิผลนั้ น ต้องมี
รูปแบบหรือการจดัระบบอยา่งดี นกัการศึกษาหลายท่านไดท้  าการศึกษาดน้ควา้อยา่งกวา้งขวางเพื่อ
จะน ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิชาต่างๆ รวมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วย 
แนวคิดหลกัท่ีน าไปสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 6 ประการ 
ดงัแผนภาพท่ี 2.8 

 
แผนภาพที ่2.8 แนวคิดหลกัของการเรียนรู้แบบ cooperative learning (กรมวชิาการ, 2545) 

 

 2.2.3 รูปแบบการสอนแบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2010) เอกสารการอบรมการ

สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สาขาชีววิทยา นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological 
Science Curriculum Society) ไดเ้สนอกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ โดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กบัประสบการณ์หรือความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผูเ้รียน
เอง เรียกรูปแบบการสอนน้ีวา่ Inquiry cycle หรือ 5Es มีขั้นตอนดงัน้ี (BSCS, 1997) 
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 1) การสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้
ท่ีจะน าเขา้สู่บทเรียน จุดประสงคท่ี์ส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ ท าให้ผูเ้รียนสนใจ ใคร่รู้ในกิจกรรมท่ี
จะน าเขา้สู่บทเรียน ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกบัปัจจุบนั และควรเป็นกิจกรรมท่ี
คาดว่าก าลงัจะเกิดข้ึนซ่ึงท าให้ผูเ้รียนสนใจจดจ่อท่ีจะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือ
ทกัษะ และเร่ิมคิดเช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทกัษะกบัประสบการณ์เดิม 
 2) การส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้ นตอน น้ี เป็นขั้ นตอน ท่ีท าให้ผู ้ เรียน มี
ประสบการณ์ร่วมกนัในการสร้างและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ โดยการให้
เวลาและโอกาสแก่ผูเ้รียนในการท ากิจกรรมการส ารวจและคน้หาส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ตาม
ความคิดเห็นผูเ้รียนแต่ละคน หลังจากนั้นผูเ้รียนแต่ละคนได้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกบัการคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะในระหว่างท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรมส ารวจและคน้หา 
เป็นโอกาสท่ีผูเ้รียนจะไดต้รวจสอบหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดรวบยอดของผูเ้รียนท่ียงั
ไม่ถูกตอ้งและยงัไม่สมบูรณ์ โดยการให้ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอย่างเก่ียวกับความคิดเห็นของ
ผูเ้รียน ครูควรระลึกอยู่เสมอเก่ียวกับความสามารถของผูเ้รียนตามประเด็นปัญหา ผลจากการท่ี
ผูเ้รียนมีใจจดจ่อในการท ากิจกรรม ผูเ้รียนควรจะสามารถเช่ือมโยงการสังเกต การจ าแนกตวัแปร 
และค าถามเก่ียวกบัเหตุการณ์นั้นได ้
 3) การอธิบาย (Explain) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความ สามารถใน
การอธิบายความคิดรวบยอดท่ีไดจ้ากการส ารวจและคน้หา ครูควรให้โอกาสแก่ผูเ้รียนไดอ้ภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเก่ียวกับทกัษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนั้นต้องการให้
ผูเ้รียนได้ใช้ข้อสรุปร่วมกันในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมน้ีครูควรช้ีแนะ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการสรุปและการอธิบายรายละเอียด แต่อยา่งไรก็ตามครูควรระลึกอยูเ่สมอวา่กิจกรรม
เหล่าน้ียงัคงเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นัน่คือ ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอธิบายดว้ยตวั
ผูเ้รียนเอง บทบาทของครูเพียงแต่ช้ีแนะผา่นทางกิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสอย่างเต็มท่ีในการ
พฒันาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้ชัดเจน ในท่ีสุดผูเ้รียนควรจะสามารถอธิบาย
ความคิดรวบยอดไดอ้ยา่งเขา้ใจ โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั 
 4) การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนไดย้นืยนัและขยาย
หรือเพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน และยงัเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะและปฏิบติัตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือยงัสับสนอยู่
หรืออาจจะเข้าใจเพพาะข้อสรุปท่ีได้จากการปฏิบัติการส ารวจและค้นหาเท่ านั้ น  ควรให้
ประสบการณ์ใหม่ผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดใหก้วา้งขวางและลึกซ้ึง
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ยิ่งข้ึน เป้าหมายท่ีส าคญัของขั้นน้ี คือ ครูควรช้ีแนะให้ผูเ้รียนไดน้ าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะเพิ่มข้ึน 
 5) การประเมินผล (Evaluate) ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการ
อธิบายความรู้ความเขา้ใจของตนเอง ระหว่างการเรียนการสอนในขั้นน้ีของรูปแบบการสอน ครู
ตอ้งกระตุน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินความรู้ความเขา้ใจและความสามารถของตนเอง และยงั
เปิดโอกาสใหค้รูไดป้ระเมินความรู้ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะของผูเ้รียนดว้ย 
 การน ารูปแบบการสอนน้ีไปใช้ ส่ิงท่ีครูควรระลึกอยู่เสมอในแต่ละขั้นตอนของ
รูปแบบการสอนน้ี คือ การจดัเตรียมกิจกรรม ครูควรจดัเตรียมกิจกรรมให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของผูเ้รียน เม่ือครูเตรียมกิจกรรมแลว้ ครูควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของครูและ
ผูเ้รียนในการปฏิบติักิจกรรมแต่ละขั้นตอนวา่สอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 5Es หรือไม่จากตาราง
ท่ี 1-2 ต่อไปน้ี เพื่อครูจะไดป้รับหรือพฒันากิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน ดงัตารางท่ี 
2.1 
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ตารางที ่2.1  บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Es) (เอกสารการอบรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันตอน) (สาขาชีววทิยา 
สสวท, 2010) 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน ส่ิงทีค่รูควรท า 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 

1.การสร้างความสนใจ 
(Engage) 

 สร้างความสนใจ 
 สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
 ตั้งค  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 
 ดึงเอาค าตอบท่ียงัไม่ครอบคลุมส่ิงท่ีนกัเรียนรู้ หรือ

ความคิดเก่ียว กบัความคิดรวบยอด หรือเน้ือหาสาระ 

 อธิบายความคิดรวบยอด 
 ใหค้  าจ  ากดัความและค าตอบ 
 สรุปประเด็นให้ 
 จดัค าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
 บรรยาย 

2.การส ารวจและค้นหา 
(Explore) 

 ส่งเสริมใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัในการส ารวจ
ตรวจสอบ 

 สังเกตและฟังการโตต้อบกนัระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 
 ซกัถามเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบของนกัเรียน 
 ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดขอ้สงสัยตลอดจนปัญหาต่างๆ  
 ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

 เตรียมค าตอบไวใ้ห้ 
 บอกหรืออธิบายวธีิการแกปั้ญหา 
 จดัค าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
 บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าไม่ถูก 
 ใหข้อ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 
 น านกัเรียนแกปั้ญหาทีละขั้นตอน 

3.การอธิบาย (Explain)  ส่งเสริมใหน้กัเรียนอธิบายความคิดรวบยอดหรือแนวคิด 
หรือให้ค  าจ  ากดัความดว้ยค าพดูของนกัเรียนเอง 

 ใหน้กัเรียนแสดงหลกัฐาน ใหเ้หตุผลและอธิบายให้

 ยอมรับค าอธิบายโดยไม่มีหลกัฐานหรือให้
เหตุผลประกอบ 

 ไม่สนใจค าอธิบายของนกัเรียน 
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กระจ่าง 
 ให้ นั ก เรียนอ ธิบ าย  ให้ ค  าจ  ากัดความและ ช้ีบ อก

ส่วนประกอบต่างๆ ในแผนภาพ 
 ให้นักเรียนใช้ประสบการณ์เดิมของตนเป็นพื้นฐานใน

การอธิบายความคิดรวบยอดหรือแนวคิด 

 แนะน านกัเรียนโดยปราศจากการเช่ือมโยง
แนวคิด หรือความคิดรวบยอดหรือทกัษะ 

4. การขยายความรู้ 
(Elaborate) 

 คาดหวงัใหน้กัเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการช้ีบอกส่วน 
ประกอบต่างๆ ในแผนภาพค าจ ากดัความและการอธิบาย
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

 ส่ ง เส ริมให้นัก เรียนน า ส่ิ ง ท่ีนัก เรียนได้ เรียน รู้ไป
ประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้และทกัษะในสถานการณ์
ใหม่ 

 ใหน้กัเรียนอธิบายอยา่งหลาก หลาย 
 ให้นักเรียนอา้งอิงขอ้มูลท่ีมีอยู่พร้อมทั้งแสดงหลกัฐาน

และถามค าถามนักเรียนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือได้
แนวคิดอะไร(ท่ีจะน ากลวธีิจากการส ารวจตรวจสอบคร้ัง
น้ีไปประยกุตใ์ช)้ 

 ใหค้  าตอบท่ีชดัเจน 
 บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าไม่ถูก 
 ใชเ้วลามากในการบรรยาย 
 น านกัเรียนแกปั้ญหาทีละขั้นตอน 
 อธิบายวธีิการแกปั้ญหา 

5. การประเมินผล 
(Evaluate) 

 สังเกตนักเรียนในการน าความ คิดรวบยอดและทักษะ
ใหม่ไปประยกุตใ์ช ้

 ประเมินความรู้และทกัษะของนกัเรียน 

 ทดสอบค านิยามศพัท ์และขอ้เทจ็ จริง 
 ใหแ้นวคิดหรือความคิดรอบยอดใหม่ 
 ท าใหค้ลุมเครือ 
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 หาหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนไดเ้ปล่ียนความคิด หรือ
พฤติกรรม 

 ใหน้กัเรียนประเมินตนเองเก่ียว กบัการเรียนรู้และทกัษะ
กระบวน การกลุ่ม 

 ถามค าถามปลายเปิด เช่น ท าไมนกัเรียนจึงคิดเช่นนั้น มี
หลกัฐานอะไรนกัเรียนเรียนรู้อะไรเก่ียว กบัส่ิงนั้น และ
จะอธิบายส่ิงนั้นอยา่งไร 

 ส่งเสริมการอภิปรายท่ีไม่เช่ือมโยงความคิดรวบ
ยอดหรือทกัษะ 
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ตารางที ่2.2 บทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Es) 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน ส่ิงทีนั่กเรียนควรท า 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 

1.การสร้างความสนใจ (Engage)  ถามค าถาม เช่น ท าไมส่ิงน้ีจึงเกิด ข้ึนพนัไดเ้รียนรู้
อะไรบา้งเก่ียว กบัส่ิงน้ี 

 แสดงความสนใจ 

 ถามหาค าตอบท่ีถูก 
 ตอบเพพาะค าตอบท่ีถูก 
 ยนืยนัค าตอบหรือค าอธิบาย 
 มีวธีิการแกปั้ญหาเพียงวธีิเดียว 

2.การส ารวจและค้นหา 
(Explore) 

 คิดอยา่งอิสระแต่อยูใ่นขอบเขตของกิจกรรม 
 ทดสอบการคาดคะเนและสมมติ ฐาน 
 คาดคะเนและตั้งสมมติฐานใหม ่
 พยายามหาทางเลือกในการแก ้ปัญหาและอภิปราย

ทางเลือกเหล่านั้นกบัคนอ่ืน  
 บนัทึกการสังเกตและใหข้อ้คิด เห็น 
 ลงขอ้สรุป 

 ใหค้นอ่ืนคิดและส ารวจตรวจสอบ 
 ท างานเพียงล าพงัโดยมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นนอ้ยมาก 
 ปฏิบติัอยา่งสับสนไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจน 
 เม่ือแกปั้ญหาไดแ้ลว้ก็ไม่คิดต่อ 

3. การอธิบาย 
(Explain) 

 อธิบายการแกปั้ญหาหรือค าตอบท่ีซบัซอ้น 
 ฟังค าอธิบายของคนอ่ืนอยา่งคิดวเิคราะห์ 
 ถามค าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนไดอ้ธิบาย 
 ฟังและพยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีครูอธิบาย 

 อธิบายโดยไม่มีการเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม 
 ยกตวัอยา่งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 ยอมรับค าอธิบายโดยไม่ใหเ้หตุผล 
 ไม่สนใจค าอธิบายของคนอ่ืนซ่ึงมีเหตุผลพอท่ีจะ
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 อา้งอิงกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัมาแลว้ 
 ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึก/สังเกตในการอธิบาย 

เช่ือถือได ้

4. การขยายความรู้ 
(Elaborate) 

 น าการช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆ ในแผนภาพ ค า
จ ากดัความ ค า อธิบายและทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้น
สถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ยกบัสถานการณ์เดิม 

 ใชข้อ้มูลเดิมในการถามค าถามก าหนดจุดประสงคใ์น
การแก ้ปัญหาตดัสินใจ และออกแบบการทดลอง 

 ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลจากหลกัฐานท่ีปรากฏ 
 บนัทึกการสังเกตและอธิบาย 
 ตรวจสอบความเขา้ใจกบัเพื่อน ๆ 

 ปฏิบติัโดยไม่มีเป้าหมายชดัเจน 
 ไม่สนใจขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมีอยู ่
 อธิบายเหมือนกบัท่ีครูจดัเตรียมไวห้รือก าหนดให ้

5. การประเมินผล 
(Evaluate) 

 ตอบค าถามปลายเปิด โดยใชก้ารสังเกต หลกัฐานและ
ค าอธิบายท่ียอมรับมาแลว้ 

 แสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดรวบ
ยอดหรือทกัษะ 

 ประเมินความกา้วหนา้ดว้ยตนเอง 
 ถามค าถามเพื่อใหมี้การตรวจสอบต่อไป 

 ลงขอ้สรุปโดยปราศจากหลกัฐานหรือค าอธิบายท่ี
เป็นท่ียอมรับมาแลว้ 

 ตอบแต่เพียงวา่ถูกหรือผดิและอธิบายใหค้  าจ  ากดั
ความ/ความจ า 

 ไม่สามารถอธิบายเพื่อแสดงความเขา้ใจดว้ยค าพดู
ของตนเอง 
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รูปแบบการสอนน้ีสามารถสะทอ้นให้เห็นว่า ผูเ้รียนได้เรียนรู้อะไร และผูเ้รียนได้
เรียนรู้อะไร ดงันั้น รูปแบบการสอนน้ีเป็นทั้งรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเป็นรูปแบบการสอน
ของครู 
 เอกสารการอบรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สาขาชีววิทยา สสวท. 
(2010) รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพื่อพฒันา
กระบวนการคิดระดบัสูง ซ่ึงเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้โอกาสแก่
ผูเ้รียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกถาม -ตอบ ฝึกการส่ือสาร ฝึกเช่ือมโยงบูรณาการฝึกน าเสนอ ฝึก
วิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองค์ความรู้ โดยมีครูเป็นผูก้  ากบั ควบคุม ด าเนินการให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะ 
ช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจ เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิด อยากรู้อยากเห็น และสืบเสาะหาความรู้
จากการถามค าถาม และพยายามคน้หาค าตอบหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเองผา่นกระบวนการ
คิดและปฏิบติั ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ รวมทั้งครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
ผูเ้รียน และสร้างบรรยากาศการสืบเสาะหาความรู้ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนคิดอยา่งอิสระ ขอบข่ายรายละเอียด
ของรูปแบบปรากฏ ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.3 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันตอน 
ขั้นตอน ลกัษณะของกจิกรรมหรือสถานการณ์ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

1. สร้างความสนใจ (Engage) ครูจดั
กิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์กระตุน้              
ย ัว่ย ุหรือทา้ทาย ท าใหน้กัเรียนสนใจ 
สงสยั ใคร่รู้อยากรู้อยากเห็น ขดัแยง้ 
หรือเกิดปัญหา และท าใหน้กัเรียน
ตอ้งการศึกษา คน้ควา้ ทดลอง หรือ
แกปั้ญหา (ส ารวจตรวจสอบ) ดว้ยตวั
ของนกัเรียนเอง 

1. เช่ือมโยงกบัความรู้หรือประสบการณ์
เดิม 

2. แปลกใหม่นกัเรียนไม่เคยพบมาก่อน
3. ย ัว่ย ุทา้ทาย น่าสนใจ ใคร่รู้ 
4. เปิดโอกาสใหมี้แนวทางการ
ตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 

5. น าไปสู่กระบวนการตรวจสอบดว้ย
ตนเองนกัเรียนเอง 

1. สร้างความสนใจ 
2. สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
3. ตั้งค าถาม กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 
4. ใหเ้วลานกัเรียนคิดก่อนตอบค าถาม 

หรือไม่เร่งเร้าในการตอบค าถาม 
5. ดึงเอาค าตอบหรือความ คิดท่ียงัไม่

ชดัเจนไม่สมบูรณ์ 
6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท าความ

กระจ่างในปัญหาท่ีจะส ารวจ
ตรวจสอบ 

7. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือกหรือ
ก าหนดปัญหาท่ีจะส ารวจ
ตรวจสอบ 

1. ตั้งค าถาม 
2. ตอบค าถาม 
3. แสดงความคิดเห็น 
4. ก าหนดปัญหาหรือเร่ืองท่ีจะ
ส ารวจตรวจสอบใหช้ดัเจน 

5. แสดงความสนใจ 

2. ส ารวจและคน้หา (Explore)ครูจดั
กิจกรรมหรือสถานการณ์ใหน้กัเรียน
ส ารวจตรวจสอบปัญหา หรือประเดน็ท่ี
นกัเรียนสนใจ ใคร่รู้ 

1. นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีแสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 

2. นกัเรียนท างานตามความ คิดอยา่ง
อิสระ 

1. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดว้ิเคราะห์
กระบวนการส ารวจตรวจสอบ 

2. ซกัถามเพ่ือน าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบ 

1.  คิดอยา่งอิสระ แต่อยูใ่น
ขอบเขตของกิจกรรม 

2.  ตั้งสมมติฐาน 
3. พิจารณาสมมติฐานท่ีเป็นไป
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3. นกัเรียนตั้งสมมติฐานไดห้ลากหลา 
4. พิจารณาขอ้มลูและขอ้เทจ็ จริงท่ี
ปรากฏแลว้ก าหนดสมมติฐานท่ี
เป็นไปได ้

5.  นกัเรียนวางแผนแนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบ 

6. นกัเรียนวิเคราะห์อภิปรายเก่ียวกบั
กระบวน การส ารวจตรวจสอบ 

7.  กเรียนไดล้งมือปฏิบติัในการส ารวจ
ตรวจสอบ 

3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้ างาน
ร่วมกนัในการส ารวจตรวจสอบ 

4. ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดไตร่ตรอง
ปัญหา 

5. สงัเกตการณ์ท างานของนกัเรียน 
6. ฟังการโตต้อบกนัของนกัเรียน 
7. ท าหนา้ท่ีในการใหค้ าปรึกษา8. 

อ านวยความสะดวก 

ไดโ้ดยการอภิปราย 
4. ระดมความคิดเห็นในการ
แกปั้ญหาในการส ารวจ
ตรวจสอบ 

5. ตรวจสอบสมมติฐานอยา่งเป็น
ระบบ ขั้นตอนถูกตอ้ง 

6. บนัทึกการสงัเกตหรือผลการ
ส ารวจตรวจสอบ อยา่งเป็น
ระบบ ละเอียดรอบคอบ 

7. กระตือรือร้นมุ่งมัน่ในการ
ส ารวจตรวจสอบ 

3. อธิบายและลงขอ้สรุป (Explain)ครูจดั
กิจกรรมหรือสถานการณ์ใหน้กัเรียน
วิเคราะห์อธิบายความรู้ หรืออภิปราย
ซกัถามแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงกนั
และกนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้หรือส่ิงท่ี
ไดค้น้พบ เพ่ือใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา
ความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ท่ีได้
อยา่งชดัเจน 

1. นกัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ
ตรวจสอบมาน าเสนอในลกัษณะ 
1.1 วิเคราะห์ แปลผล 
1.2 สรุปผล 
1.3 อภิปราย 

2. นกัเรียนน าเสนอผล งานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น รูปวาด ตาราง แผนผงั 

3. มีการอภิปรายซกัถามแลกเปล่ียน

1.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดอ้ธิบายผล
การส ารวจตรวจสอบ และแนวคิด
ดว้ยค าพดูของนกัเรียนเอง 

2.  ใหน้กัเรียนอธิบายโดยเช่ือมโยง
ประสบการณ์ความรู้เดิม และส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้ หรือส่ิงท่ีไดค้น้พบเขา้
ดว้ยกนั 

3.  ใหน้กัเรียนอธิบายโดยมีเหตุผล 

1. อธิบายการแกปั้ญหาหรือผล
การส ารวจตรวจ สอบท่ีได ้

2.  อธิบายผลการส ารวจ
ตรวจสอบสอดคลอ้งกบัขอ้มูล 

3. อธิบายแบบเช่ือมโยงสัมพนัธ์
และมีเหตุผลหลกั การ หรือ
หลกัฐานประกอบ 

4.  ฟังการอธิบายของผูอ่ื้น แลว้
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 ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลงานของ
นกัเรียน 

4. มีการพิสูจนต์รวจสอบใหแ้น่ใจ 
(ท าซ ้ าหรือมีเอก สารอา้งอิง หรือ
หลกัฐานชดัเจน) 

หลกัการ หรือหลกัฐานประกอบ 
4. ใหค้วามสนใจกบัค า อธิบายของ

นกัเรียน 
5.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนสรุปองคค์วามรู้

ท่ีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน 
สมเหตุสมผล 

คิด วิเคราะห์ 
5. อภิปรายซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ี
เพ่ือนอธิบาย 

4.  ขยายความรู้ (Elaborate) ครูจดักิจกรรม
หรือสถานการณ์ท่ีใหน้กัเรียนไดข้ยาย
เพ่ิม เติม หรือเติมเต็มองคค์วามรู้ใหม่
ใหก้วา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึก 
ซ้ึงยิ่งข้ึน 

 

1. ใหน้กัเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่
ความรู้ใหม่ 

2. ใหน้กัเรียนไดอ้ธิบายและร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
หรือเติมเต็มเพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ี
สมบูรณ์กรจ่าง หรือลึกซ้ึงข้ึนหรือ
ขยายกรอบความรู้ความคิดใหก้วา้ง
ข้ึน 

3.  ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ หรือทดลอง
เพ่ิมข้ึน 

4. ใหน้กัเรียนน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ หรือ
สถานการณ์ใหม่ 

1.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนอธิบายอยา่ง
ละเอียดชดัเจน สมบูรณ์ และ
อภิปรายแสดงความคิด เห็นเพ่ิมเติม 
หรือเติมเต็มหรือขยายแนวความ 
คิด และทกัษะจากการส ารวจ
ตรวจสอบ 

2.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนเช่ือมโยงความรู้
จากการส ารวจตรวจสอบกบัความรู้
อ่ืน ๆ 

3. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมหรือเติมเต็ม หรือขยาย
กรอบความรู้ความคิด 

1. ใชข้อ้มลูจากการส ารวจ
ตรวจสอบไปอธิบายหรือ
ทกัษะ จากการส ารวจ
ตรวจสอบไปใชใ้นสถาน 
การณ์ใหม่ท่ีคลา้ยกบั
สถานการณ์เดิม 

2.  น าขอ้มลูจากการส ารวจ
ตรวจสอบไปสร้างความรู้ใหม่ 

3. น าความรู้ใหม่เช่ือมโยงกบั
ความรู้เดิมเพ่ืออธิบาย หรือ
น าไปใชใ้นชีวิต ประจ าวนั 
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5.  ประเมินผล (Evaluate) ครูจดักิจกรรม
หรือสถานการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้
นกัเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ หรือ 
อภิปรายซกัถามแลก เปล่ียนองคค์วามรู้
ซ่ึงกนัและกนัในเชิงเปรียบ เทียบ 
ประเมิน ปรับปรุง เพ่ิมเติม หรือ
ทบทวนใหม่ ทั้งกระบวนการและองค์
ความรู้ 

มีการตรวจสอบความถกู ตอ้ง ความ
ชดัเจน ความสมบูรณ์ของ
กระบวนการและองคค์วามรู้ท่ีไดโ้ดย 

1.  วิเคราะห์แลกเปล่ียนเรียน รู้ซ่ึงกนั
และกนั 

2. วิจารณ์ หรืออภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบ 
ประเมิน ปรับ ปรุง หรือเพ่ิมเติมทั้ง
กระบวนการและองคค์วามรู้ 

3. เปรียบเทียบผลการส ารวจตรวจสอบ
กบัสมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

1.  ถามค าถามเพ่ือน าไป สู่การประเมิน 
2.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนประเมิน

กระบวนการและผลงานดว้ยตนเอง 
3.  ใหน้กัเรียนวิเคราะห์ส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงแกไ้ขในการส ารวจ
ตรวจสอบ ทั้งกระบวนการและองค์
ความรู้ท่ีได ้

1.  วิเคราะห์กระบวนการสร้าง
องคค์วามรู้ของตนเอง 

2. ถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งจากการ
สงัเกต หลกัฐานและค าอธิบาย
เพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
ชดัเจน สมบูรณ์ และอาจ
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ
ใหม่ 

3.  ประเมินกระบวนการและองค์
ความรู้ของตน เอง 
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 นอกจากน้ีแล้วยงัมีบรรยากาศการเรียนการสอนก็เป็นปัจจยัส าคญัทีเอ้ือให้ผูเ้รียน
อยากสืบเสาะหาความรู้ ครูผูส้อนและผูเ้รียนต่างมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศ ครูจะเป็นผูริ้เร่ิม
สร้างบรรยากาศ ผูเ้รียนเป็นผูต้อบสนองและเพิ่มสีสันให้กบับรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นไป
ในรูปแบบต่างๆ  
 บรรยากาศการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 ประภสัรา โคตะขุน หลกัการและความส าคญัของการสอนแบบ 7E การสืบเสาะโดย
ใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ (Learning Cycle) วฏัจกัรการเรียนรู้เป็นยุทธวิธีในการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางให้ผูเ้รียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนได้ร่วมกนัประเมินการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองในระยะแรกไดพ้ฒันามาจากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต์ ไดแ้ก่ 
การปรับขยายความคิด(Assimilation) และการปรับขยายโครงสร้างความคิด (Accommodation) ซ่ึง 
มี 2 ขั้นตอน ต่อมาไดเ้พิ่มเป็น 3 ขั้นตอน (Eisenkraft, 2003) คือ   
 1. ขั้ นส ารวจ  (Exploration sine Concept Exploration) นักเรียนได้รับประสบการณ์ 
เก่ียวกับรูปธรรม เช่น วตัถุหรือเหตุการณ์ ซ่ึงการน าเอาทฤษฎีการพัฒนาสติปัญญาการเรียนรู้ 
ของ  Piaget มาใช้ คือ การท าให้นักเรียนขาดสมดุลก่อนเพื่ อน าเข้าสมดุลใหม่ อีกคร้ัง ส่ วน 
ประสบการณ์ท่ีกล่าวถึงควรมีคุณสมบติักระตุน้ให้เกิดมโนทศัน์หรือภาระงานท่ีทา้ทาย ถึงลกัษณะ 
ปลายเปิด เพื่อให้นกัเรียนใชว้ธีิแกไ้ขท่ีหลากหลาย เช่น การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ส่วนครู 
มีบทบาทในการช่วยเหลือ โดยการแนะน าหรือตอบค าถามของนักเรียนเท่าท่ีจ  าเป็น ทั้งน้ีเพื่อให ้
นกัเรียนเกิดความคิดท่ีอยูใ่นขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะเรียนได ้แก่ การแนะน ามโนทศัน์ใหม่หรือค าศพัท ์
ใหม่เป็นตน้   
 2. ขั้ น ส ร้ างม โน ทั ศ น์  (Invention ห รือ  Concept Introduction ห รือ  Clarification)             
ซ่ึง Barman ระบุว่าเร่ิมจากการเสนอมโนทัศน์หรือหลักการใหม่ หรือค าอธิบายเสริมเพื่อช่วยให้
นกัเรียนประยุกต์รูปแบบการใช้เหตุผลในประสบการณ์ของเขา แต่เปิดโอกาสให้นกัเรียนน าเสนอ
แนวคิดของตน นัน่คือครูและนกัเรียนช่วยกนันิยามมโนทศัน์ โดยอาจใชส่ื้อการเรียนการสอนช่วยก็
ได ้ 
 3. ขั้นน ามโนทศัน์ไปใช ้(Discovery หรือ Concept Application) เป็นระยะท่ีนกัเรียนน า
ความรู้ มโนทศัน์หรือทกัษะท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน โดยยกตวัอยา่งเพื่อแสดงมโนทศัน์ท่ีรู้
นั้นต่อมาไดมี้กลุ่มนกัศึกษาไดน้ าวิธีการน้ีมาใชแ้ละมีการพฒันาวิธีการและขั้นตอนในการเรียนการ
สอนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้น ดงัน้ี  
 3.1 ขั้นส ารวจ (Exploration) เป็นขั้นท่ียึดนกัเรียนเป็นส าคญั กระตุน้ความไม่สมดุล
ความคิดของผูเ้รียน และช่วยให้เกิดการปรับขยายความคิด ครูรับผิดชอบการให้นักเรียนได้รับ
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ค าแนะน า ช้ีแจงและวสัดุอุปกรณ์อยา่งเพียงพอท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ในทางท่ีสัมพนัธ์กบัแนวคิดค าแนะน า
ช้ีแจงของครูตอ้งไม่บอกนกัเรียนวา่พวกเขาควรเรียนอะไร และตอ้งไม่อธิบายแนวคิดให้แนวทางและ
ค าแนะน าเพื่อให้การส ารวจด าเนินต่อไปได ้นกัเรียนรับผิดชอบต่อการส ารวจ วสัดุและเก็บรวบรวม
และ/หรือบันทึกข้อมูลของตนเอง ครูอาศยัทักษะการถามเพื่อแนวทางการเรียนรู้เด็กต้องมีวสัดุ
อุปกรณ์การเรียน และประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมด้วย ถ้าครูจะให้เด็กสร้างแนวคิดวิทยาศาสตร์
ส าหรับตนเองให้ใชค้  าถามแนะเพื่อช่วยเร่ิมกระบวนการวางแผนและค าถาม ตอ้งน าตรงไปสู่กิจกรรม
ของเด็กเสนอแนะประเภทของบนัทึกท่ีเด็กจะท า และตอ้งไม่บอกหรืออธิบายแนวคิด อาจกล่าวถึง
การสอนอยา่งยอ่ๆ ได ้บางทีอาจจะเป็นในรูปจุดประสงคข์องการสอน  
 3.2 ขั้นอธิบาย (Explanation) เป็นระยะท่ียึดนกัเรียนเป็นส าคญันอ้ยลงและหาทาง
อ านวยความสะดวกทางจิตใจให้แก่ผูเ้รียน จุดมุ่งหมายของระยะน้ีคือครูและนักเรียนร่วมมือกนั
สร้างแนวคิดเก่ียวกบับทเรียน ครูเลือกและจดัสภาพแวดลอ้มของชั้นเรียนท่ีพึงประสงคใ์นระยะน้ีจะ
ช่วยน าไปสู่การปรับขยายโครงสร้างความคิด ดงัท่ีทฤษฎีของเพียเจต ์อธิบายไว ้นกัเรียนตอ้งมุ่งเนน้
ขอ้คน้พบเบ้ืองตน้จากการส ารวจของนกัเรียน ครูตอ้งน าภาษา หรือรูปแบบแนวคิดเพื่อช่วยในการ
ปรับขยายโครงสร้างความคิด ครูแนะแนวนกัเรียนจนตั้งค  าอธิบายของตนเองเก่ียวกบัแนวคิด ครู
สามารถ จะแนะแนวนักเรียนและงดการบอกนกัเรียนในส่ิงท่ีนักเรียนควรจะคน้พบแลว้ ถึงแมว้่า
ความเขา้ใจของนักเรียนไม่สมบูรณ์และสามารถช่วยนักเรียนให้ใช้ขอมูลของตนสร้างแนวคิดท่ี
ถูกตอ้งได ้ซ่ึงจะน านกัเรียนไปสู่ระยะต่อไปโดยอตัโนมติั คือ ระยะการขยายความคิด  
  3.3 ขั้นขยายความคิด (Expansion) เป็นระยะท่ีควรยึดนกเรียนเป็นส าคญัให้มาก
ท่ีสุดและเป็นระยะท่ีช่วยกระตุน้ความร่วมมือภายในกลุ่ม ความมุ่งหมายของระยะน้ีเพื่อช่วยผูเ้รียน
ให้สามารถจดัระเบียบประสบการณ์ทางความคิดท่ีนักเรียนได้มาจากการค้นพบ เช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมท่ีคลา้ยคลึงกนั และเพื่อให้คน้พบการประยุกต์ใชส่ิ้งใหม่ส าหรับส่ิงท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้มาแลว้ แนวคิดท่ีสร้างข้ึนและตอ้งเช่ือมโยงกบัความคิดอ่ืนหรือประสบการณ์อ่ืนท่ีสัมพนัธ์
กนั ซ่ึงครูตอ้งให้เด็กใช้ภาษา หรือพลาก หรือพายาต่างๆ ของแนวคิดใหม่เพื่อพวกเขาจะได้เพิ่ม
ความเขา้ใจ ตรงน้ีเองท่ีจะช่วยให้นกัเรียนประยุกต์ใชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้ โดยการขยายตวัอยา่งหรือโดย
การจดัประสบการณ์เชิงส ารวจเพิ่มเติมเพื่อพฒันาตวัเองของนกัเรียน ความสัมพนัธ์ภายในระหวา่ง
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคม ความเติบโตทางวิชาการและการตระหนกัรู้ดา้นอาชีพ ระยะการ
ขยายน้ีสามารถน าไปสู่ระยะการส ารวจบทเรียนต่อไปไดโ้ดยอตัโนมติั ดงันั้นวงจรต่อเน่ืองส าหรับ
การสอนและการเรียนจึงถูกสร้างข้ึนในระยะน้ี ครูช่วยนกัเรียนให้จดัระเบียบการคิดของตนโดยการ
เช่ือมโยงส่ิงเรียนรู้มาเขา้กบัความคิดหรือประสบการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัแนวคิดท่ีสร้างข้ึนใน
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ระยะน้ีจะเพิ่มความลุ่มลึกส าหรับความหมายของแนวคิดและเพื่อขยายขอบเขตความต้องการ
ส าหรับเด็ก  
  3.4 ขั้นประเมิน (Evaluation) ความมุ่งหมายของระยะน้ีเพื่อเป็นการทดสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ การเรียนรู้มกัจะเกิดข้ึนในสัดส่วนการเพิ่มข้ึนท่ีน้อยกว่าการยกระดับทาง
ความคิดท่ีมีการหย ัง่รู้จริงท่ีเป็นไปได ้ดงันั้น การประเมินผลควรต่อเน่ือง ซ่ึงไม่ใช่การส้ินสุดของ
บทเรียนหรือวิธีการของหน่วยการเรียน การวดัหลายชนิดมีความจ าเป็นต่อการจดัท าการประเมิน
โดยรวมการประเมินผลรวมแต่ละระยะของวฏัจกัรการเรียนรู้ไม่ใช่เพพาะการจดัท าตอนสุดทา้ย  
 ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 ไดข้ยายรูปแบบการสอนโดยใชแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5 ขั้น
เป็น 7 ขั้น ซ่ึงเพิ่มขั้นมา 2 ขั้น คือ ขั้นตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็ก (Elicitation Phase) ในขั้นน้ี
เป็นขั้นท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการสอนท่ีดีเป้าหมายท่ีส าคญัในขั้นน้ีคือการกระตุน้ให้เด็กมีความ
สนใจและต่ืนเตน้กบัการเรียน สามารถสร้างความรู้อย่างมีความหมายและขั้นการน าความรู้ไปใช ้
(Extension Phase) เพื่อให้นกัเรียนสามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้จากส่ิงท่ีไดเ้รียนมาให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั การปรับขยายรูปแบบการสอนโดยใชแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5E เป็น 7E  
 การสอนตามแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนท่ีเนน้การถ่ายโอนการเรียนรู้และ 
ให้ความส าคญัเก่ียวกบั การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูละเลยไม่ได้และการตรวจ 
สอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะท าให้ครูคน้พบวา่นกัเรียนตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนก่อนท่ีจะเรียนรู้ใน 
เน้ือหาบทเรียนนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จากขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบการสอนโดยวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเห็นได้ว่า
รูปแบบการสอนโดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความส าคญั
กบักาตรวจสอบความรู้เดิมของเด็กซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรละเลย หรือละทิ้ง เน่ืองจาก การตรวจสอบ
พื้นความรู้เดิมของเด็กจะท าให้ครูไดค้น้พบวา่นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหา
นั้นๆ นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมท่ีเด็กมี ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย
และไม่คิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด การละเลยหรือเพิกเพยในขั้นน้ีจะท าให้ยากแก่การพฒันา
แนวความคิดของเด็กซ่ึงจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว ้นอกจากน้ียงัเน้นให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
 การเรียนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ 7E (7-E Learning Cycle) 
 การจัดการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น ท่ีใช้เทคนิคการรู้คิด (Metacognitive 
Moves) หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะแบบหน่ึงท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสามารถใช้วิธีการ
สืบเสาะหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการรู้คิด ไดแ้ก่ Intelligibility, Plausibility และ Wide - 
Applicability ในการจดักิจกรรมการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกการคิด และพฒันาการคิดในระดับสูง 



46 

  

โดยแต่ละขั้นใชเ้ทคนิคการรู้คิดเพื่อแสดง ความสามารถของการคิดอยา่งมีเหตุผลและสามารถประเมิน
ความเข้าใจของตนได้ โดยการเปรียบเทียบ ชั่งน ้ าหนักความน่าเช่ือถือความมีเหตุผลของคิดเดิมกับ
ความคิดใหม่ๆ ได ้เน่ืองจากนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการรู้คิด (Beeth, 1998) ดงัน้ี 
 1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) โดยใชก้ารรู้คิดขั้นความสามารถเขา้ใจได ้
(Intelligibility)  
 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) โดยใช้การรู้คิดขั้นความสามารถเข้าใจได ้
(Intelligibility)  
 3. ขั้ นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) โดยใช้การรู้ คิดขั้ นความเช่ื อถือได้
(Plausibility)  
 4. ขั้ น อ ธิ บ าย  (Explanation Phase) โดยใช้ ก ารรู้ คิ ดขั้ น ความสามารถ เข้ าใจได้
(Intelligibility) และขั้นความเช่ือถือได ้(Plausibility)  
 5. ขั้ นขยายความรู้  (Elaboration Phase) โดยใช้การรู้คิดขั้ นความสามารถเข้าใจได้
(Intelligibility) ขั้นความเช่ือถือได้ (Plausibility) และขั้นการใช้ประโยชน์ได้อย่างกวา้งขวาง (Wide-
Applicability)  
 6. ขั้ นประเมินผล (Evaluation Phase) โดยใช้การรู้ คิดขั้ นความสามารถเข้าใจได้
(Intelligibility) และขั้นการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (Wide-Applicability)  
 7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) โดยใช้การรู้คิดขั้นการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กวา้งขวาง (Wide-Applicability) 
 วฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
 ในปี ค.ศ. 2003 Eisenkraftได้ขยายรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัร การเรียนรู้จาก  5 ขั้น 
เป็น 7 ขั้น เน่ืองจากการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น ไม่ไดเ้น้นการถ่าย โอนความรู้ และให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรละเลย หรือละทิ้ง เน่ืองจาก
การตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็ก จะท าให้ครูไดค้น้พบว่า จะตอ้งเรียนรู้ อะไรก่อนท่ีจะเรียนใน
เน้ือหานั้นๆ นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมท่ีเด็กมี ท าให้เกิด การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
และไม่เกิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด และการละเลยหรือเพิกเพย ในขั้นน้ีท าให้ยากแก่การพฒันา
แนวความคิดของเด็ก ซ่ึงจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว ้นอกจากน้ียงัเน้นให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั (Bransford, Brown and 
Cocking, 2000) ซ่ึงเพิ่มขั้นมา 2 ขั้น คือ  
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 1. ขั้นตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็ก (Elicitation Phase) ในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีมีความ
จ าเป็นส าหรับ การสอนท่ีดี เป้าหมายท่ีส าคญัในขั้นน้ี คือ การกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจและ
ต่ืนเตน้กบัการเรียน สามารถสร้างความรู้อยา่งมีความหมาย 
 2. ขั้นการน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) เพื่อให้ นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้จากส่ิงท่ีได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั การปรับ ขยายรูปแบบการสอน
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5E เป็น 7E 
 สรุป การสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีขั้นตอนการสอนต่างๆ และสาระส าคญั
ในแต่ละขั้น ดงัน้ี 
 1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation) ในขั้นน้ีจะเป็นขั้นท่ีครูจะตั้ งค  าถาม เพื่อ
กระตุน้ให้ผูเ้รียนได้แสดงความรู้เดิมออกมา เพื่อครูจะได้รู้ว่า เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้เดิม 
เท่าไหร่จะได้วางแผนการสอนได้ถูกตอ้ง และครูได้รู้ว่า นักเรียนควรจะเรียนเน้ือหาใดก่อนท่ีจะ
เรียน ในเน้ือหานั้นๆ 
 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนหรือเร่ือง ท่ีสนใจ 
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัย หรืออาจเร่ิมจากความสนใจของตวันกัเรียนเอง หรือเกิด จากการ
อภิปรายภายในกลุ่ม เร่ืองท่ีน่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ท่ีก าลงัเกิดข้ึนอยูใ่นช่วงเวลานั้น หรือเป็น
เร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมท่ีเด็กเพิ่มเรียนรู้มาแล้ว ครูเป็นคนกระตุน้ให้นักเรียนสร้าง ค าถาม
ก าหนดประเด็นท่ีจะศึกษาในกรณีท่ียงัไม่มีประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้ศึกษาจากส่ือต่าง ๆ หรือ
เป็นผูก้ระตุน้ดว้ยการเสนอประเด็นข้ึนก่อน แต่ไม่ควรบงัคบัใหน้กัเรียนยอมรับประเด็น หรือค าถาม
ท่ีครูก าลงัสนใจเป็นเร่ืองท่ีจะใชศึ้กษา 
 3. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration Phase) ในขั้นน้ีจะต่อเน่ืองจากขั้นเร้า ความสนใจ 
ซ่ึงเม่ือนกัเรียนท าความเขา้ใจในประเด็น หรือค าถามท่ีสนใจจะศึกษาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ ก็มีการวางแผน
ก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบ ตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ลงมือปฏิบติัเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ขอ้สนเทศ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจท าได้หลายวิธี เช่น ท าการ
ทดลองท ากิจกรรมภาคสนาม การใชค้อมพิวเตอร์เพื่อช่วยสร้าง สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การศึกษา
หาขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลอย่างเพียงพอท่ีจะใช้ในขั้น
ต่อไป 
 4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ในขั้นน้ีเม่ือนกัเรียนไดข้อ้มูลมาอยา่งเพียงพอ จาก
การส ารวจตรวจสอบแลว้จึงน าขอ้มูลขอ้สนเทศท่ีไดม้าวเิคราะห์ แปลผล สรุปผล และน าเสนอ ผลท่ี
ได้ในรูปต่างๆ เช่น บรรยายสรุป สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ หรือรูปวาด สร้างตาราง ฯลฯ 
การคน้พบในขั้นน้ีอาจเป็นไปไดห้ลายทาง เช่น สนบัสนุนสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โตแ้ยง้กบั สมมติฐาน
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ท่ีตั้งไว ้หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีไดก้ าหนดไว ้แต่ผลท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปใดก็สามารถ สร้างความรู้
และช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ได ้
 5. ขั้นขยายความคิด (Expansion / Elaboration Phase) เป็นการน าความรู้ ท่ีสร้างข้ึนไป
เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม หรือแนวความคิดท่ีไดค้น้ควา้เพิ่มเติม หรือน าแบบจ าลองหรือ ขอ้สรุปท่ีได้
ไปใชอ้ธิบายสถานการณ์ หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ถา้ใชอ้ธิบายเร่ืองต่างๆ ไดม้าก็แสดงวา่ ขอ้จ ากดัน้อย 
ซ่ึงก็จะช่วยใหเ้ช่ือมโยงกบัเร่ืองราวต่างๆ และท าใหเ้กิดความรู้กวา้งขวางข้ึน 
 6. ขั้ นประเมินผล (Evaluation Phase) ในขั้ น น้ี เป็นการประเมินการเรียน รู้ด้วย 
กระบวนการต่างๆ วา่ นกัเรียนมีความรู้อะไรบา้ง อยา่งไร และมากนอ้ยเพียงใด จากขั้นน้ีจะ น าไปสู่
การน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ 
 7. ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) ในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีครูจะตอ้งมีการจดัเตรียม 
โอกาสให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้น าส่ิงท่ีได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต 
ประจ าวนั ครูจะเป็นผูก้ระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ ท่ี
เรียกวา่ “การถ่ายโอนการเรียนรู้” (Thorndike, 1923) 
 จากขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบการสอนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเน้น การถ่าย
โอนการเรียนรู้ และให้ความส าคญักบัการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี ครูไม่ควรจะ
ละเลย หรือละทิ้ง เน่ืองจากการตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็กจะท าให้ครูไดค้น้พบวา่ นกัเรียน
จะตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหานั้นๆ นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิม ท่ีเด็กมี 
ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่เกิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด การละเลยหรือ 
เพิกเพยในขั้นน้ี จะท าให้ยากแก่การพฒันาแนวความคิดของเด็ก ซ่ึงจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ท่ี
ครูวางไว ้นอกจากน้ียงัเน้นให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ใน
ชีวติประจ าวนัได ้(Bransford, Brown and Cocking, 2000) 
 การเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7-E Learning Cycle) หมายถึง รูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะแบบหน่ึงท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ท่ีต้องอาศยัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบ
ความรู้หรือประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง แบ่งขั้นตอนการสอนออกเป็น
7 ขั้นตอน (Eisenkraft, 2003) ไดแ้ก่ 
 1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) 
 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 
 3. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration Phase) 
 4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 
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 5. ขั้นขยายความรู้ (Expansion Phase / Elaboration Phase) 
 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 
 7. ขั้นน าความรู้ไปใช ้(Extension Phase) 
 หลัก  6 ประการของการสื บ เส าะห าความ รู้  (Six Principles of Guided Inquiry)               
Collier, 2011) มีดงัน้ี 

1. เด็กเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มท่ีและสะท้อนให้ เห็นถึง
ประสบการณ์ 

2. เด็กเรียนรู้โดยการสร้างส่ิงท่ีพวกเขาไดรู้้แลว้ 
3. เด็กมีการพฒันาความคิดตามค าสั่งระดบัสูงข้ึนผา่นการค าแนะน าท่ีเป็นจุดวิกฤตใน

กระบวนการเรียนรู้ 
4. เด็กมีวธีิการและรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกต่างออกไป 
5. เด็กเรียนรู้ผา่นการปฏิสัมพนัธ์ทางดา้นสังคมกบัคนอ่ืนๆได ้
6. เด็กมีการเรียนรู้ผา่นโครงสร้างและประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาทาง

แนวความคิดของพวกเขา 

กลยุทธ์ส าหรับการสืบเสาะหาความรู้  
Miller (2013) กล่าวว่าในการสืบเสาะหาความรู้ โครงสร้างของการท างานเป็นทีมใช้

เป็นกลยทุธ์ในการแทรกแซงเพื่อท่ีจะแนะน านกัศึกษาเพื่อท่ีจะสร้างความเขา้ใจดว้ยตวัของพวกเขา
เอง กลยุทธ์ทั้งหลายเหล่าน้ีได้ถูกช้ีแนะเพื่อช่วยนักศึกษาให้ก้าวทนักบัความเป็นจริงในเร่ืองการ
อธิบายและการสังเคราะห์ ดงัตารางท่ี 2.4  
ตารางที ่2.4 กลยุทธ์ส าหรับการสืบเสาะหาความรู้ 

กลยุทธ์ส าหรับการสืบเสาะหาความรู้ 

6Cs (The Six Cs) 
ขั้นท่ี 1 การร่วมมือ (Collaborate) การท างานดว้ยกนัอยา่งมีความสุข 
ขั้นท่ี 2 การสนทนา (Converse) การพูดเก่ียวกับแนวความคิดท่ีชัดเจนและเกิดค าถาม

ต่อไป 
ขั้นท่ี 3 ความต่อเน่ือง (Continue) การพฒันาความเขา้ใจใหต่้อเน่ืองเร่ือยๆ 
ขั้นท่ี 4 การเลือก (Choose) การเลือกส่ิงท่ีน่าสนใจและตรงประเด็น 
ขั้นท่ี 5 แผนภูมิ (Chart) การมโนภาพ โดยการใชรู้ปภาพ หวัขอ้และการออกแบบ

ขอ้มูลรูปภาพ 
ขั้นท่ี 6 การเรียบเรียง (Compose) บนัทึกขอ้มูลทุกรายละเอียดโดยไม่มีท่ีส้ินสุด 
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ตารางที ่2.5 วฎัจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Circle Jobs) (Kuhlthau, 2012) 
 

วฎัจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

หัวข้อ(Titles) ภาระหน้าที ่( Tasks) 
ขั้นการคน้หาค าส าคญั 
(WORD HUNTER) 

คน้หาค าส าคญัหรือค าจดักดัความ 
Finds key words and definitions 

ขั้นการประเมินผล 
(EVALUATOR) 

ประเมินแหล่งท่ีมา 
Evaluates the source 

ขั้นการส่ือสาร 
(MESSENGER) 

สรุปความแนวความคิดท่ีส าคญัและจุดหลกั 
Summarizes big ideas and main points 

ขั้นทดสอบยอ่ย 
(QUIZ KID) 

การตั้งประเด็นค าถาม 
Raises questions 

ขั้นการเช่ือมต่อ 
(CONNECTOR) 

สร้างการเช่ือมต่อระหวา่งตวัเองขอ้ความและโลก 
Makes connections between self, texts and the world 

ขั้นการบนัทึก 
(NOTE TAKER) 

การจดบนัทึกท่ีเพพาะเจาะจงเก่ียวกบัเน้ือหา 
Takes specific notes on content 

ขั้นการสร้างภาพลกัษณ์ 
(IMAGE MAKER) 

สร้างโครงการภาพของความคิด (แผนภูมิการพฒันา, การจดัท า
กราฟิกงาน, วาดภาพ) 
Creates a visual scheme of the ideas (flow chart, graphic organizer, 
drawing) 

ขั้นการอธิบาย 
(INTERPRETER) 

จากค าถามวา่ “ความหมายวา่อะไร” และ “ท าไมถึงส าคญั” 
Asks, “What does it mean?” and “Why is it important? 
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ตารางที ่2.6 กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที ่21 (Carnesi&Digiorgio, 2009) 
 

ขั้นตอน กระบวนการ กระบวนการจัดการ มาตรฐาน 
เบ้ืองตน้

(Preliminary) 
 

ระบุและก าหนดหวัขอ้ 
(Identify & Focus on a 
Topic) 

เลือกหวัขอ้ยอ่ยของหลกัสูตร 1.1 ท าตามขั้นตอนกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้ในวชิาของหลกัสูตร 

1 การซกัถาม 
Questioning 
 

การระดมสมอง (Brainstorm) 
การใชห้อ้งสมุดออนไลน์ ขอค าแนะน า ความคิดแบบ
โตต้อบ (using online library of interactive thinking 
guides) เช่น www.exploratree.org.uk/  
ส่ิงท่ีคุณรู้อยูแ่ลว้วา่เก่ียวกบัหวัขอ้คืออะไร  
ค าถามไหนท่ีคุณตอ้งตอบเก่ียวกบั หวัขอ้?  
ใชค้  าถามท่ีเกิดข้ึนในการเร่ิมตน้:  
 Who • What • When • Where • Why 

1.2 ใชค้วามรู้ก่อนและพื้นหลงัความรู้เป็นบริบท
ส าหรับการเรียนรู้ใหม่  
1.3 การพฒันาและปรับปรุงช่วงของค าถาม เพื่อเป็น
กรอบการคน้หาส าหรับสร้างความเขา้ใจใหม่ ๆ 
1.4 การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อขยายและ ความเขา้ใจ
อยา่งลึกซ้ึง  
1.5 แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดสร้างสรรคโ์ดยใช้
ทรัพยากรและรูปแบบท่ีหลากหลาย 

2 การวางแผน 
Planning 

สร้างแผนการ (Create a Plan) 
1. ทบทวนขอ้ค าถามและแผนตามความจ าเป็น  
2. ตรวจสอบทรัพยากรท่ีคุณสามารถใช ้ได ้
3.การประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากร  
 

1.4.1 การตรวจสอบของกระบวนการคน้หาขอ้มูล
เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและความคืบหนา้และปรับ
ใชไ้ดต้ามความจ าเป็น 
1.4.2 ใชก้ารโตต้อบและการสะทอ้นผล จากครูและ
เพื่อนเพื่อท่ีจะเป็นแนวทางใหก้ารสืบเสาะหาความรู้
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เร่ิมต้นตารางเวลาการท างาน 
การใชอี้เมลแ์ละขอ้ความท่ีจะติดต่อผูส้อน บรรณารักษ์
และการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงกบัขอ้ค าถาม 

ดว้ยตนเอง  
4.1.7 ใชเ้ครือข่ายทางสังคมและเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอ้มูล การแชร์และใชข้อ้มูลร่วมกนั 

3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ความน่าเช่ือถือ 
Collecting and 
Crediting 

1. ใชซี้ดีรอมและสถานท่ีอ านวยความสะดวกดา้น
หอ้งสมุด  
2. นกัเรียนเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก URL ท่ีแสดง
ตวัอยา่ง บนอินเทอร์เน็ต  
3. นกัเรียนใชอี้เมลส์ าหรับการท างานร่วมกนัและ การ
รวบรวมขอ้มูล  
4. นกัเรียนรักษาแฟ้มงานแบบดิจิตอลเพื่อเก็บขอ้มูล  
บนัทึกแหล่งท่ีมาของคุณ 

1.3.1 เคารพลิขสิทธ์ิ / สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  
ของผูส้ร้างและผูผ้ลิต  
1.1.6 อ่านดูและฟังขอ้มูล  
น าเสนอในรูปแบบอ่ืนๆ (เช่นขอ้ความ, ภาพ  
ส่ือดิจิตอล) เพื่อท่ีจะท าใหก้ารหาขอ้สรุป  
และรวบรวมความหมาย 

4 การจดัระเบียบ 
organizing 

1. ทบทวนค าถามและวางแผนตามความจ าเป็น  
2. จดัระเบียบขอ้มูลลงในแผนภาพ  
3. วเิคราะห์ขอ้มูล - ระบุขอ้มูลท่ีหายไปหรือขอ้มูลท่ี
โตแ้ยง้ เขียนขอ้สรุป  
4. โทรศพัทห์รืออีเมลห์าผูเ้ช่ียวชาญเพื่อช้ีแจง การ
ตรวจสอบและ / หรือ กรอกขอ้มูลในส่วนท่ีขาด 

2.1.2  จดัระเบียบความรู้เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์  
2.1.4  การใชเ้ทคโนโลยแีละเคร่ืองมือท่ีขอ้มูลอ่ืน ๆ  
การวเิคราะห์และจดัระเบียบขอ้มูล  
2.4.1 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการท่ีเป็นระบบและ
ประเมิน  
ความสมบูรณ์ของการตรวจสอบ 

5 สังเคราะห์ (Synthesizing) 
การระบุรูปแบบ

ก าหนดหน่ึงในรูปแบบ  
น าเสนอมลัติมีเดีย ค าพดู รายงาน  

2.4.2 สะทอ้นใหเ้ห็นถึงกระบวนการท่ีเป็นระบบและ
ประเมิน ความสมบูรณ์ของการตรวจสอบ  
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(Identifying themes) 
สร้างขอ้สรุป 
(Forming conclusion) 
สร้างความเขา้ใจในปัญหา
(Developing insight 
into the problem) 

เอกสารกระบวนการค า น าเสนอ PowerPoint  
หนา้เวบ็ / บล็อก ประเมิน  
ตรวจสอบ /ตรวจสอบเน้ือหา 

2.2.3 จุดยนืท่ีส าคญัในการสร้างขอ้สรุป  
โดยแสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบของหลกัฐาน  
น าไปสู่การตดัสินใจหรือสรุป  
2.1.6 ใชก้ระบวนการเขียนส่ือและภาพ  
ความรู้และเทคโนโลยท่ีีมีทกัษะในการสร้าง  
ผลิตภณัฑท่ี์แสดงความเขา้ใจใหม่ 

6 การติดต่อส่ือสาร 
(Communicating) 

การส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูช้มของคุณ  
ประเมิน การประเมินผลตนเองและ / หรือ  
ประเมินครู ตั้งเป้าหมายใหม่ 

3.1.1 สรุปกระบวนการวจิยัสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมท่ีใชโ้ดย แบ่งปันความเขา้ใจใหม่และสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงท่ี การเรียนรู้  
3.1.3 การใชง้านการเขียนและการพูดทกัษะในการ  
ส่ือสารความเขา้ใจใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
3.2.3 แสดงใหเ้ห็นถึงการท างานเป็นทีมดว้ยการท างาน 
มีผลกบัผูอ่ื้น  
3.4.2 การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ  
ผลิตภณัฑก์ารเรียนรู้ 
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ตารางที ่2.7 การสรุปรูปแบบการสอนแบบวฎัจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 แบบ 
 
 

แบบที่ 1 (3E) แบบที่ 2 (4E) แบบที่ 3 (5E) แบบที่ 4 (7E) แบบที่ 5 (6Cs) แบบที่ 6 Inquiry 
Circle Jobs 

กระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานส าหรับผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

Inquiry base learning 
for 21stCentury 

1. ขั้นส ารวจ 1. ขั้นส ารวจ 1. ขั้นน าเขา้สู่
บทเรียน 

 

1. ขั้นตรวจสอบ
ความรู้เดิม 

1. ขั้นการร่วมมือ 1. ขั้นการคน้หาค า
ส าคญั 

 

1. ขั้นซกัถาม 
(Questioning) 

1. ขั้นระบุหวัขอ้และ 
ซกัถาม(Topic Identifying 
and Questioning) 

2. ขั้นแนะน า
มโนทศันข์ั้น
แนะน าค า
ส าคญัขั้น
สร้างมโน
ทศันข์ั้นไดม้า
ซ่ึงมโนทศัน์ 

2. ขั้นอธิบาย 2. ขั้นส ารวจ 2. ขั้นเร้าความ
สนใจ 

 

2. ขั้นการสนทนา 2. ขั้นการ
ประเมินผล 
 

2. ขั้นการวางแผน
(Planning) 

 

2. ขั้นการวางแผน สร้าง
โมนทศัน์ (Planning and 
Construction) 

 

3. ขั้น
ประยกุตใ์ช ้
มโนทศัน์ 

3. ขั้น
ประยกุตใ์ช ้
มโนทศันข์ั้น
ขยายมโนทศัน ์

3. ขั้นอธิบาย 3. ขั้นส ารวจและ
คน้หา 

3. ขั้นความ
ต่อเน่ือง 
 

3. ขั้นการส่ือสาร 
 

3. ขั้นการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูและความ
น่าเช่ือถือ 
(Collecting and 

3. ขั้นเกบ็รวบรวมขอ้มลู
และความน่าเช่ือถือ 
Collecting and Crediting 
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Crediting) 
 4. ขั้น

ประเมินผล 
4. ขั้นขยายหรือ
ประยกุต ์
ใชม้โนทศัน์ 

4. ขั้นอธิบาย 4. ขั้นการเลือก  
 

4. ขั้นทดสอบยอ่ย 
 

4. ขั้นการจดัระเบียบ 
(Organizing) 

 

4. ขั้นสงัเคราะห์ 
(Synthesizing) 

  5. ขั้น
ประเมินผล 

5. ขั้นขยาย
ความคิด 

5. ขั้นแผนภูมิ  5. ขั้นการเช่ือมต่อ 5. ขั้นสงัเคราะห์ 
(Synthesizing) 
การระบุรูปแบบ
(Identifying themes) 
สร้างขอ้สรุป 
(Forming conclusion) 
สร้างความเขา้ใจใน
ปัญหา  

5. ขั้นสร้างความเขา้ใจและ
สร้างขอ้สรุป 
(Conclusion and 
Understanding) 

   6. ขั้น
ประเมินผล 

6. ขั้นการเรียบ
เรียง (Compose) 

6. ขั้นการบนัทึก 
 

6. การติดต่อส่ือสาร 
(Communicating) 

 

6. ขั้นการส่ือสารและการ
เช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 
(Communications and 
Connector)  

   7. ขั้นน าความรู้
ไปใช ้

 7. ขั้นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ 

  

     8. ขั้นการอธิบาย   
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ดงันั้น จากการศึกษาคน้ควา้ วิเคราะห์ข้อมูล แล้วสามารถสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จาก
การศึกษา จึงเป็นแนวทางให้ผูว้ิจยัได้น าผลของการสรุปข้อมูลมาเป็นกรอบโปรแกรมพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัโดยผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์
และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งประเด็นในการพฒันาดงัน้ี 
 การสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนสร้างองค์

ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยผา่นกระบวนการคิดและปฏิบติั และใชก้ารศึกษาคน้ควา้ผา่นส่ือเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั พร้อมทั้งสามารถส่ือสารขอ้มูลความรู้ท่ีศึกษาคน้ควา้ไปยงัผูอ่ื้นดว้ยการพดู การใชส่ื้อทาง

มลัติมีเดีย การใช้สมาร์ทโฟน การใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ หรือช่องทางอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองมือ เพื่อการ

ส่ือสารทางการศึกษา ซ่ึงกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1) ขั้นระบุหัวขอ้และซักถาม(Topic Identifying and Questioning) 2) การวางแผนและสร้างโมนทศัน์ 

(Planning and Construction) 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting)                 

4) การสั ง เคราะห์  (Synthesizing)   5) การส ร้ างความ เข้ าใจและส ร้ างข้อส รุป  (Conclusion and 

Understanding) สร้างความเข้าใจในปัญหา (Developing insight into the problem) และ6) ขั้นการส่ือสาร

และการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ (Communications and Connector)  

 1. ข้ันระบุหัวข้อและซักถาม (Topic Identifying and Questioning) เป็นขั้นตอนการ
ก าหนดประเด็นส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยูแ่ลว้เก่ียวกบัหัวขอ้ จากนั้นสร้างรายการขอ้ค าถามท่ีจะคน้พบ
ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัหัวขอ้ ส่วนใหญ่สร้างค าถาม ใช่/ไม่ใช่ พร้อมกบักระตุน้ให้ผูเ้รียนเขียน
ค าถามปลายเปิด เช่น ใหเ้ขียนค าถาม ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ท าไม หรือ อยา่งไร 

2. ขั้นการวางแผนและสร้างโมนทัศน์ (Planning and Construction) เป็นขั้นตอนการ
สร้างแบบแผนการเรียนการสอน การสร้างตารางเวลาการท างานเบ้ืองตน้ ทบทวนขอ้ค าถามและ
แผนตามความจ าเป็น การตรวจสอบทรัพยากรท่ีสามารถใช้ ไดส้ าหรับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐาน การประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากรทางการศึกษา 

3. ขั้ นการเก็บรวบรวม ข้อมูลและความน่ าเช่ือถือ  (Collecting and Crediting) 

หมายถึง กระบวนการช่วยผูเ้รียนในการจดัระเบียบท าบนัทึกขอ้มูล วิธีการจดัแหล่งเอกสาร ขณะท่ี

การติดตามขอ้มูล แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูลลงในแผนภาพ มีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ระบุขอ้มูลท่ีหายไปหรือขอ้มูลท่ีโตแ้ยง้ เขียนขอ้สรุป อาจโทรศพัทห์รืออีเมลห์าผูเ้ช่ียวชาญเพื่อช้ีแจง 

การตรวจสอบ 
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4. ขั้ นการสังเคราะห์  (Synthesizing) หมายถึง การระบุรูปแบบ  (Identifying themes) 
สร้างข้อสรุป (Forming conclusion) สร้างความเข้าใจในปัญหา (Developing insight into the problem) 
กระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจยัหลายอยา่งท่ีแยกกนั แลว้น ามารวมกนัเขา้เป็นหน่ึง ก่อให้เกิด
ส่ิงใหม่ข้ึนเป็นความรู้ใหม่ เคร่ืองมือใหม่ 

5. ขั้ นการสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป (Conclusion and Understanding) 
หมายถึง การอธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ สรุปองค์
ความรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ และก าหนดรูปแบบน าเสนอดว้ยมลัติมีเดีย การอธิบาย รายงาน 
เอกสารและกระบวนการ น าเสนอ ดว้ย PowerPoint เวบ็ไซต ์บล็อก ประเมิน ตรวจสอบ ตรวจสอบ
เน้ือหา 

6. ขั้ น การ ส่ื อส ารและการเช่ื อม ต่ อขยายองค์ความ รู้  (Communications and 
Connector) หมายถึง การน าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหาความรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ผ่านกระบวนการท่ีหลากหลาย การส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูอ่ื้น จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ี
ขยายเพิ่มเติม หรือเติมเต็มองคค์วามรู้ใหม่ให้กวา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เช่ือมโยง
ความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ อธิบายและร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเติมเต็มเพื่อให้
ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์หรือลึกซ้ึงข้ึน ขยายกรอบความรู้ ความคิดให้กวา้งข้ึน สามารถน าความรู้ท่ี
ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ หรือสถานการณ์ใหม่ 
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ตารางที่ 2.8 การเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั (Inquiry base learning for 21stCentury)  

ขั้นตอน กระบวนการจดัการ บทบาทของอาจารย์ บทบาทของนักศึกษา 

1. ขั้นระบุหวัขอ้และซกัถาม
(Topic Identifying and 
Questioning) 

1. ระบุหวัขอ้ท่ีส าคญัเพื่อการคน้หา การระดมสมอง
และการมีส่วน ร่วม การท างานเป็นทีม  

2. การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ส่ือ อินเตอร์เน็ตเพื่อ
การคน้ควา้หาขอ้มูล   

3. การขอค าแนะน า การสนทนาเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีศึกษา 
ใชค้  าถามท่ีเกิดแรงเร่ิมตน้:  Who • What • When • 
Where • Why   

4. เรียนรู้วธีิแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองท างานตาม
ความคิดอยา่งอิสระ  

5. ตั้งสมมติฐานไดห้ลากหลาย 
6. พิจารณาขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏแลว้ก าหนด
สมมติฐานท่ีเป็นไปได ้

1. ระบุหวัขอ้และฝึกใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ใน
กระบวนการคน้หา  

2. ซกัถามเพ่ือน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้
ตรวจสอบ  

3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดท้ างานร่วมกนั และ
ใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารเพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 

4.  สงัเกตการณ์ท างานของนกัศึกษา 
5. ใหค้  าปรึกษา แนะน า และฟังการโตต้อบกนั
ของนกัศึกษา ผา่นหลายช่องทางทั้งให้
ค  าปรึกษาโดยตรงและใหค้  าปรึกษาผา่นส่ือ
อินเตอร์เน็ต 

6. อาจารยเ์ป็นผูอ้  านวยความสะดวก 

1. มีอิสระดา้นการคิด มีส่วนร่วมในการ
ท างาน เคารพความคิดของผูร่้วมงาน  

2. ตั้งสมมติฐานตั้งปัญหาพร้อมเช่ือมโยง
ขอ้มูลเดิมเขา้กบัขอ้มูลใหม่  

3. พิจารณาสมมติฐานท่ีเป็นไปไดโ้ดยการ
อภิปรายและซกัถาม  

4. ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากหลายช่องทาง
ทั้งดว้ยการซกัถามและการคน้ควา้ดว้ย
ตนเองผา่นส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา 

5. ระดมความคิดเห็นในการแกปั้ญหาใน
การคน้ควา้ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ 

6. ฝึกการสงัเกต การบนัทึกผลท่ีไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ ละเอียดรอบคอบ 

2. ขั้นการวางแผน สร้างมโน
ทศัน ์(Planning and 
Construction) 

 

สร้างแผนการ (Create a Plan) 
1. ทบทวนขอ้ค าถามและแผนตามความจ าเป็น  
2. ตรวจสอบทรัพยากรท่ีคุณสามารถใช ้ได ้
3. การประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากร  

1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาวางแผนการท างาน
อยา่งเป็นระบบจากการเสนอมโนทศัน์
หรือหลกัการใหม่  

2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาประยกุตรู์ปแบบการ

1. นกัศึกษาศึกษาปัญหาและแผนการ
ท างาน ทรัพยากรการท างาน แหล่งท่ีมา
ในการศึกษาคน้ควา้ 

2. น าความรู้ มโนทศัน์หรือทกัษะท่ีเกิดข้ึน
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4. เร่ิมตน้ตารางเวลาการท างาน 
5. การใชอี้เมลแ์ละขอ้ความท่ีจะติดต่อผูส้อน 

 

ใชเ้หตผุลในประสบการณ์การท างาน  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาน าเสนอแนวคิด
ของตน อาจารยแ์ละนกัศึกษาช่วยกนั
นิยามมโนทศัน์ โดยอาจใชส่ื้อการเรียน
การสอนช่วย 

ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน โดยยกตวัอยา่ง
เพื่อแสดงมโนทศันท่ี์รู้นั้น 

3. นกัศึกษาไดน้ าวธีิการศึกษาคน้ควา้หา
ขอ้มูลดว้ยตนเองมาใชแ้ละมีการพฒันา
วธีิการและขั้นตอนในการเรียนการ
สอนแบบวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้
อยา่งต่อเน่ือง 

3. ขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ความน่าเช่ือถือ (Collecting 
and Crediting) 

1. ใชซี้ดีรอมและสถานท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการ
สืบเสาะหาความรู้  

2. นกัศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก URL ท่ีแสดง
ตวัอยา่ง บนอินเทอร์เน็ต  

3.  นกัศึกษาใชเ้วบ็ไซต ์อีเมล ์ไลน์ เฟสบุ๊ค ทวสิเตอร์ 
สไกป์และช่องทางอ่ืนส าหรับการท างานร่วมกนั
และ การรวบรวมขอ้มูล  

4.  ก็บรักษาแฟ้มงานแบบดิจิตอลเพ่ือเก็บขอ้มูล 
บนัทึกแหล่งท่ีมาเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล 

1. อ านวยความสะดวกในสถานท่ีศึกษาหา
ขอ้มูล ส่ือท่ีใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้ 

2. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดใ้ชส่ื้อการ
เรียนรู้อยา่งอิสระและมีระบบ 

3. ช้ีแนะแนวทางการรักษาแฟ้มผลงานและ
วธีิการสร้างความน่าเช่ือถือขอขอ้มูลท่ี
ศึกษาคน้ควา้ 

1. นกัศึกษาเสาะแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 

2. ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยทีาง
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ใชส่ื้อทางการส่ือสาร เวบ็ไซต ์อีเมล ์
ไลน์ เฟสบุ๊ค ทวสิเตอร์ สไกป์ และ
ช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือสืบเสาะหาความรู้ 
ปรึกษา ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้า 

4. เก็บรวบรวม รักษาแฟ้มงานแบบ
ดิจิตอลอยา่งเป็นระบบ 

5. อา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพ่ือความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล 

4. ขั้นสงัเคราะห์ (Synthesizing) การระบุรูปแบบ (Identifying themes) สร้างขอ้สรุป 
(Forming conclusion) สร้างความเขา้ใจในปัญหา 

1. ใหค้  าปรึกษาในกระบวนการแผนการ
ท างาน  

1. นกัศึกษาทบทวนส่ิงท่ีคน้หาและวาง
แผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน 
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(Developing insight into the problem) กระบวนการ
หรือผลของการน าเอาปัจจยัหลายอยา่งท่ีแยกกนั แลว้
น ามารวมกนัเขา้เป็นหน่ึง ก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ข้ึนเป็น
ความรู้ใหม่ เคร่ืองมือใหม่ 

1. ทบทวนค าถามและวางแผนตามความจ าเป็น  
2. จดัระเบียบขอ้มูล  
3. วเิคราะห์ขอ้มูล ระบุขอ้มูลท่ีคน้หาหรือขอ้มูลท่ี
โตแ้ยง้  

4. สงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีสืบเสาะหาความรู้แลว้เขียน
ขอ้สรุป  

5.โทรศพัทห์รืออีเมลห์าผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือช้ีแจง การ
ตรวจสอบและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลนั้น 

 

2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดคิ้ดวเิคราะห์ขอ้มูล
เพื่อสงัเคราะห์หาขอ้สรุป 

3. มีส่ือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการช้ีแจง 
การตรวจสอบขอ้มูล ความน่าเช่ือถือช่วย
นกัศึกษา 

2. นกัศึกษาฝึกการวเิคราะห์ขอ้มลู จดั
ระเบียบขอ้มูล เพ่ือน าไปสู่การ
สงัเคราะห์สรุปขอ้มูลท่ีศึกษาคน้ควา้ 

3. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
ดว้ยการปรึกษา ขอค าแนะน าจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 

5. ขั้นสร้างความเขา้ใจและ
สร้างขอ้สรุป (Conclusion and 
Understanding) 

1. อธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยง
ความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ 

2. สรุปองคค์วามรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ และ
ก าหนดรูปแบบน าเสนอดว้ยมลัติมีเดีย การอธิบาย 
รายงาน เอกสารและกระบวนการ น าเสนอ ดว้ย 
PowerPoint เวบ็ไซต ์บลอ็ก  

ประเมิน ตรวจสอบ ตรวจสอบเน้ือหา 

1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดอ้ธิบายผล
การศึกษาคน้ควา้ และแนวคิดดว้ยการ
น าเสนอและใชม้ลัติเมียเดียประกอบ 

2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาอธิบายโดยเช่ือมโยง
ประสบการณ์ความรู้เดิม และส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ หรือส่ิงท่ีไดค้น้พบเขา้ดว้ยกนั 

3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาอธิบายโดยมีเหตุผล 
หลกัการ บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ี

1. อธิบายการแกปั้ญหาหรือผลการสืบ
เสาะหาความรู้และตรวจสอบขอ้มูลท่ี
ได ้

2. อธิบายผลการสืบเสาะหาความรู้
ตรวจสอบสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเพือ่สร้าง
ความเขา้ใจ 

3. อธิบายแบบเช่ือมโยงสมัพนัธ์และมี
เหตผุลหลกัการ หรือหลกัฐานประกอบ 
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น่าเช่ือถือ 
4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสรุปองคค์วามรู้ท่ีได้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน สมเหตุสมผล 

ในการสรุปผลการสืบเสาะหาความรู้ 
4. ฟังการอธิบายของผูอ่ื้น แลว้คิด 
วเิคราะห์ 

5. อภิปรายซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีเพ่ือน
อธิบาย 

6. ขั้นการส่ือสารและการ
เช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้
(Communications, Connector)  

การน าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหาความรู้ ดว้ย
กระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่นกระบวนการท่ี
หลากหลาย การส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูอ่ื้น จดักิจกรรม
หรือสถานการณ์ท่ีขยายเพ่ิมเติม หรือเติมเตม็องค์
ความรู้ใหม่ใหก้วา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซ้ึง
ยิง่ข้ึน เช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ อธิบาย
และร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเติม
เตม็เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์หรือลึกซ้ึงข้ึน 
ขยายกรอบความรู้ ความคิดใหก้วา้งข้ึน สามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ หรือ
สถานการณ์ใหม่ 

1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาส่ือสารขอ้มูลความรู้
ท่ีศึกษาคน้ควา้ไปยงัผูอ่ื้นดว้ยการพดู การ
ใชส่ื้อทางมลัติมีเดีย การใชส้มาร์ทโฟน 
การใชไ้ลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล ์หรือช่องทาง
อ่ืนๆ เพื่อการส่ือสารทางการศึกษา 

2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชส่ื้อเทคโนโลยทีาง
การศึกษาเพ่ืออธิบายขอ้มูลอยา่งละเอียด
ชดัเจน สมบูรณ์ 

3. อภิปรายแสดงความคิด เห็นเพ่ิมเติม หรือ
เติมเตม็หรือขยายแนวความ คิด และ
ทกัษะจากการส ารวจตรวจสอบ  

4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเช่ือมโยงความรู้จาก
การศึกษาคน้ควา้กบัความรู้อ่ืน ๆ 

5. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
หรือเติมเตม็ หรือขยายกรอบความรู้
ความคิด 

1. ใชข้อ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบไป
อธิบายหรือทกัษะ จากการส ารวจ
ตรวจสอบไปใชใ้นสถาน การณ์ใหม่ท่ี
คลา้ยกบัสถานการณ์เดิม 

2. น าขอ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบไป
สร้างความรู้ใหม่ 

3. น าความรู้ใหม่เช่ือมโยงกบัความรู้เดิม
เพื่ออธิบาย หรือน าไปใชใ้นชีวติ 
ประจ าวนั 
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 2.2.4 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่ใช้การเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 
  ส าหรับการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนนั้นมีความส าคัญมากกับ
กระบวนศึกษาในห้องเรียนเพราะจะเป็นเคร่ืองรับรองคุณภาพของการศึกษาของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
จะท าให้เห็นจุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียนตามสภาพความเป็นจริงดงันกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงการ
วดัและประเมินผลดงัน้ี 

  วิลาส พุ่มพิมล (2553) บรรยายประสบการณ์การท าวิจยัพฒันาการเรียนการสอนองค์
ความรู้ดา้นการวดัผลการประเมิน 
 การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลผูเ้รียนรอบดา้นตามสภาพจริงของ
ผูเ้รียน มีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
 1. เน้นการประเมินท่ีด าเนินการไปพร้อมๆ กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึง
สามารถท าไดต้ลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 
 2. เนน้การประเมินท่ียดึพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนจริงๆ 
 3. เนน้การพฒันาจุดเด่นของผูเ้รียน 
 4. ใชข้อ้มูลท่ีหลากหลาย ดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัวิธีการประเมิน 
ตลอดจนจุดประสงคใ์นการประเมิน 
 5. เน้นคุณภาพผลงานของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ 
ดา้น 
 6. การประเมินดา้นความคิด เนน้ความคิดเชิงวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
 7. เน้นให้ผู ้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู ้เรียน 
ผูป้กครอง และครู 
 บทบาทในฐานะผูจ้ดัการ ซ่ึงก าหนดเป้าหมายในการจดัการวา่ "ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเต็ม
ตามศกัยภาพของตนเอง" ดงันั้นครูจะตอ้งมีขอ้มูลของผูเ้รียนแต่ละคนรอบดา้นเพื่อน ามาวิเคราะห์
และจดัการอยา่งเหมาะสมเป็นงานหลกัท่ีส าคญั ทั้งน้ีเพื่อ 
 1. วางแผนการจดัการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1.1 การวางแผนอ านวยความสะดวก เป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลของผู ้เรียน ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลผูเ้รียนรอบดา้น เพื่อน ามาวิเคราะห์และจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น จดัการดา้น
แหล่งเรียนรู้ จดักิจกรรมสนบัสนุน การให้การสงเคราะห์ เป็นตน้ หรือการสร้างความสัมพนัธ์กบั
หน่วยงานอ่ืน ชุมชน บุคคลอ่ืน เพื่อเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
  1.2 การวางแผนการเรียนรู้รวมถึงการบริหารชั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบหรือ 
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วธีิการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ัง 
  1.3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง มีขั้นตอนส าคัญ คือ ก าหนด
จุดประสงค ์ประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผูเ้รียน ก าหนดวธีิการสอน และประเมินผล 
 2. ก าหนดบทบาทของตนเอง โดยเพพาะการเป็นตวักลางท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ เช่น  
การสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผูเ้รียน การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือกลูต่อ
การเรียนรู้ และการประพฤติปฏิบติัของผูเ้รียน การสร้างระบบและการส่ือสารกบัผูเ้รียนให้ชดัเจน 
การสร้างระบบควบคุม ก ากบั ดูแล ดว้ยความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย 

 นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2011) การประเมินผลการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ ดงัตารารงท่ี 2.9 

ตารางที ่2.9 ข้ันตอนการสอนและพฤติกรรมผู้เรียน 

ขั้นตอนการสอน พฤติกรรมผูเ้รียน 

 1. การสร้างความสนใจ/ให้ เผชิญ
ปัญหา 

 1.1 ตั้งค าถาม/ก าหนดประเดน็ปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาได ้

 2. การส ารวจและคน้หา  2.1 ส ารวจขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้
 2.2 ตั้งสมมติฐานของค าตอบได ้
 2.3 แสดงการทดลอง/สืบคน้ขอ้มลูดว้ยวิธีต่างๆ  

เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานได ้

3. การอธิบายและลงขอ้สรุป 
 

3.1 สร้างองคค์วามรู้ใหม่ของตนเองโดยการอธิบาย 
ความคิดของตนเองพร้อมแสดงหลกัฐานประกอบ  
ค าอธิบายแสดงผลการตรวจสอบผลการทดลอง 
วา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
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4. การขยายความรู้ 
 

4. แสดงการตรวจสอบ/เพ่ิมเติมความสมบูรณ์/ขยายกรอบ
ความคิดของความรู้ท่ีสร้างข้ึนใหม่โดย 

 4.1  อธิบาย/แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความรู้ใหม่ท่ี
น าเสนอไวไ้ดห้รือ 

 4.2  ตอบค าถาม/ขยายความ/ใหต้วัอยา่งเพ่ิมเติมในเร่ือง 
ความรู้/ขอ้คน้พบท่ีไดน้ าเสนอไวห้รือ 

 4.3  แสดงการเช่ือมโยงความรู้ใหม่ท่ีสร้างข้ึนกบัความรู้เดิมท่ี
มีอยู ่ดว้ยวิธีการต่างๆ เช่นเสนอเป็นโมเดลหรือแผนผงั
ความรู้หรือ 

 4.4  น าเสนอวิธีการและขอ้มูลท่ีไดท้ าการคน้ควา้เพ่ิมเติมตาม
ประเดน็ท่ีสนใจได ้

5. การประเมินผล 
 

5.1  ตอบค าถามปลายเปิดโดยใชก้ารสงัเกตหลกัฐาน 
และค าอธิบายได ้หรือ 

5.2  พดูอธิบายวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ของตนเองได ้ 
5.3  แสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดรวบยอด

หรือทกัษะท่ีไดเ้รียนรู้ หรือ 
5.4  ประเมินความกา้วหนา้หรือความรู้ของตนเองได ้หรือ 
5.5  ถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือส่งเสริมใหมี้การส ารวจ

ตรวจสอบต่อไปได ้

  
 2.2.5 การเตรียมตัวของผู้สอนในการใช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์(2011)ไดก้ล่าวถึง การเตรียมตวัของผูส้อนในการจดัการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ดงัน้ี 
 1. ฝึกออกแบบกิจกรรม/สร้างสถานการณ์ ท่ีชวนสงสัย เพื่อชกัชวนใหผู้เ้รียนตั้งค  าถาม 
น าเสนอประเด็นท่ีน าไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ 
 2. ฝึกการใช้ค  าถามน าและเช่ือมโยงความคิดของผูเ้รียน เพื่อน าไปสู่การตั้งสมมติฐาน
และการสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการสืบเสาะ 
 3. จดัเตรียมข้อมูล แหล่งเรียนรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนจะใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้ผูส้อนตอ้งแสดงบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการสืบเสาะหาความรู้ไม่ใช่บอกความรู้ 
 4. เตรียมการเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนการสร้างความรู้ของผูเ้รียนช่วยปรับปรุงภาษาใน
ค าถามของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจในค าถามใหก้ระจ่างดียิง่ข้ึน 
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 5. เตรียมจดัสภาพชั้นเรียนและจดับรรยากาศให้เหมาะสมโดยจดัเป็นกลุ่มหรือชั้น ตาม
ลกัษณะของผูเ้รียนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ในศตวรรษท่ี 21 มีหลากหลายแนวความคิดท่ีส าคญั อาทิ (Heick, 2013) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน : คู่มือส าหรับครูแบบ 4 ขั้นตอน คือจะตอ้งมี การปฏิสัมพนัธ์ 
(Interaction) ค าช้ีแจง (Clarification) การซักถาม (Questioning) การออกแบบ (Design) ซ่ึงเหล่าน้ี
เป็นส่วนท่ีส าคญัส าหรับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง (Collier, 2014) ก็ได้
กล่าวถึงการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไวเ้ช่นกนัว่า การสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้เด็กได้แสดง
ความคิดสร้างสรรค ์เม่ือมุ่งประเด็นถึงจิตนาการของพวกเขา พวกเขาเร่ิมท่ีจะมีความคิดสร้างสรรค์
และมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้ และในเน้ือหาขา้งตน้ไดก้ล่าวถึง
รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หลายรูปแบบตั้ งอดีตโดยเร่ิมจาก (กรมวิชาการ, 
2545) ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได้
กล่าววา่ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี1) ขั้น
สร้างความสนใจ (engagement) 2) ขั้นส ารวจและคน้หา (exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป 
(explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 5) ขั้นประเมิน (evaluation) ต่อมา (Eisenkraft, 2003)ได้
ขยายรูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น (5E เป็น 7E) คือ 1. ขั้นตรวจสอบ
ความรู้เดิม (Elicitation Phase) 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 3. ขั้นส ารวจและค้นหา 
(Exploration Phase) 4. ขั้ น อ ธิ บ าย  (Explanation Phase) 5. ขั้ น ข ยายความ รู้  (Expansion Phase / 
Elaboration Phase) 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) และในศตวรรษท่ี 21 น้ีรูปแบบของการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ได้เปล่ียนไปมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้ (Carnesi&Digiorgio, 2009) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไว ้6 ขั้นตอนดว้ยกนั ประกอบดว้ย 1) การซักถาม Questioning 
2) การวางแผน Planning 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ Collecting and Crediting 4) 
การจดัระเบียบ organizing 5) สังเคราะห์ (Synthesizing) การระบุรูปแบบ(Identifying themes) สร้าง
ข้อสรุป (Forming conclusion) สร้างความเข้าใจในปัญหา(Developing insight into the problem) 
และ 6) การติดต่อส่ือสาร(Communicating) ซ่ึงกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไว ้6 ขั้นตอนน้ี เป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีผูว้ิจยัได้น ามาก าหนดเป็น
ประเด็นท่ีจะศึกษาและเป็นรูปแบบเพื่อการวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

http://www.teachthought.com/author/terryheick/
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ตอนที่ 3 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3.1 ลกัษณะส าคัญของการศึกษาศตวรรษที ่21 
 หากกล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แล้วต้องมองและมุ่งเน้นไปท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ซ่ึงการพฒันาการศึกษาของไทยในศตวรรษใหม่น้ี ตอ้งมีเป้าหมายในการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทั้งครูผา่นส่ือและแนวทางการเรียนรู้
แบบใหม่ซ่ึงในหัวขอ้น้ีผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของนกัการศึกษา
หลายๆ ท่าน อาทิ วิโรจน์ สารรัตนะ ซ่ึงได้ให้ทศันะเก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่าง
น่าสนใจ, สุพกัตร์ พิบูลย ์ซ่ึงไดอ้ภิปรายเร่ือง ทิศทางการจดัการศึกษาของประเทศไทย ในศตวรรษท่ี 
21 (ทศวรรษท่ี 2-3) อีกทั้งไดก้ล่าวถึงแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 และท่ีส าคญัยิ่ง
คือทศันะของ วจิารณ์ พานิช กบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 

วิโรจน์ สารรัตนะ(2556) การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุ่น 
สร้างสรรค ์ทา้ทาย และซบัซ้อน เป็นการศึกษาท่ีจะท าให้โลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยา่ง
เต็มไปดว้ยส่ิงทา้ทาย และปัญหารวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปได้ใหม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้โรงเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 จะเป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (project -based curriculum) 
เป็นหลกัสูตรท่ีให้นกัเรียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
มนุษย ์และค าถามเก่ียวกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากล 

ภาพของโรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท 
(nerve centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยูแ่ต่ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นกัเรียนและชุมชน เขา้สู่ขมุคลงัแห่ง
ความรู้ทัว่โลก ครูเองจะเปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูส้นบัสนุนช่วยเหลือใหน้กัเรียน
สามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและใหเ้ป็นประโยชน์ 
เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวฒันธรรมการสืบค้น ( create a culture of 
inquiry) 

ในศตวรรษท่ี 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of 
Learning) จะเปล่ียนไป เน้นทกัษะการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (higher order learning skills) โดยเพพาะ
ทกัษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนท่ีโดยทกัษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์ (ability to use new knowledge in a creative way)ในอดีตท่ีผ่านมา นักเรียนไปโรงเรียน
เพื่อใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบนัจะพบ
ปรากฏการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้ตรียมตวัเพื่อใชชี้วิตใน
โลกท่ีเป็นจริง (life in the real world) เนน้การศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ดว้ยวิธีการสอนท่ี
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มีความยืดหยุ่น (flexible in how we teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู ้เรียนมีความเป็นคนเจ้า
ความคิดเจา้ปัญญา (resourceful) ท่ียงัคงแสวงหาการเรียนรู้แมจ้ะจบการศึกษาออกไป 

ลกัษณะของหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นหลักสูตรท่ีเน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ ์
(critical attributes) เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และ
ขบัเคล่ือนด้วยการวิจยั (research-driven) เช่ือมโยงทอ้งถ่ินชุมชนเขา้กบัภาค ประเทศ และโลก ใน
บางโอกาสนกัเรียนสามารถร่วมมือ (collaboration) กบัโครงงานต่างๆไดท้ัว่โลก เป็นหลกัสูตรท่ีเนน้
ทกัษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลยีและมลัติมีเดีย ความรู้พื้นฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษท่ี 21 
และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) ก็เป็นองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญั 

ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนท่ีใหญ่ข้ึน (greater community) นักเรียนมี
คุณลกัษณะเป็นผูช้ี้น าตนเองได ้(self-directed) มีการท างานทั้งอยา่งเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกนั
คนอ่ืน หลกัสูตรและการสอนจะมีลกัษณะทา้ทายส าหรับนกัเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หลกัสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตวัขบัเคล่ือน (textbook-driven) หรือแบบแยก
ส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอน
ทกัษะและเน้ือหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นท่ีเคยเป็นมา แต่นกัเรียนจะตอ้งมีการ
เรียนรู้ผ่านการวิจยัและการปฏิบติัในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้ น 
ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าขอ้เท็จจริงหรือตวัเลข แต่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ
วจิยัและการปฏิบติัโดยเช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู ่ทกัษะและเน้ือหาท่ีไดรั้บจะ
เก่ียวขอ้งและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัในโครงงาน จะไม่จบลงตรงท่ีการไดรั้บทกัษะและเน้ือหา
แลว้เท่านั้น การประเมินผลจะเปล่ียนจากการประเมินความจ าและความไม่เก่ียวโยงกบัความเขา้ใจ
ต่อการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ไปเป็นการประเมินท่ีผูถู้กประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองดว้ย 
(self-assessment)ทกัษะท่ีคาดหวงัส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรู้ผ่านหลกัสูตรท่ีเป็นสหวิทยาการ 
บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐาน และอ่ืนๆ ดงักล่าวจะเน้นเร่ือง 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
(learning and innovation skills) 2) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทักษะสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดข้ึนไดจ้ากความ
ร่วมมือ (collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาท่ี
ซับซ้อน การน าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี การฝึก
ปฏิบติัอาชีพ การวจิยั และการปฏิบติัส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ดงันั้น การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จาก
กระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลก



68 

  

ของนกัเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ท่ีไปไกลกวา่
การได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ - ทักษะการคิด ทักษะการ
แกปั้ญหา ทกัษะองคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค ์ทกัษะการ
ส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และ
ความตระหนักในสภาพแวดล้อมและเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค ์       
(the ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือ เป็นทักษะท่ีส าคัญ
จ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีท้าทายในการท่ีจะพฒันาเรียนเพื่อ
อนาคตใหน้กัเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ยภาพ
ในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้งความส าเร็จและมีความสุข  
 สุพักตร์ พิบูลย์ (2557) อภิปรายเร่ือง  ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย ใน
ศตวรรษท่ี 21 (ทศวรรษท่ี 2-3) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัทิศทางการ
จดัการศึกษา (เนน้ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ซ่ึงตั้งใจจะเสนอ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทบทวนภาวะคุกคามและเง่ือนไขโอกาสในการพฒันาการศึกษาของประเทศไทย  
 2. วเิคราะห์ปัญหา จุดอ่อน ขอ้จ ากดั และสภาพปัจจุบนัของการศึกษาไทย  
 3. เสนอ ส่ิงท่ีควรท า หรือด าเนินการโดยด่วนในช่วงทศวรรษท่ี 2 ของศตวรรษท่ี 21 
และ  
 4. เสนอแนวทางการพฒันาแบบยัง่ยนืในอนาคตสาระโดยสรุป เป็นดงัน้ี 
 1. บริบทการศึกษาไทย ศตวรรษที่ 21 ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2011-2020): การจดัการ
ศึกษาในปี 2554-2563 เราตอ้งเผชิญกบัอะไรบา้งมีภาวะคุกคามและเง่ือนไขโอกาส อยา่งไรบา้ง 
 การรวมตวัของประเทศอาเซียน (AC) หลงัรวมอาเซียน 5 ปี มีการท านายวา่อุดมศึกษา
ไทยจะล่มสลาย 40 % ถ้ามีวิทยาลัยเทคนิคแห่งสิงค์โปร์มาตั้ งในประเทศไทยจ านวนมาก
วิทยาลยัเทคนิคเราจะมีปัญหาทนัทีโดยสรุป หากเราไม่เร่งปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจงัคาดว่าจาก
อนัดบั 8 อาเซียน เราอาจกลายเป็นอนัดบั 11 (เม่ือติมอร์ เขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียน)   
  ความตอ้งการแรงงานดา้นอาชีวศึกษา ท่ีสวนทางกบัความตอ้งการศึกษาในสายน้ี (ถา้
เราไม่สามารถสร้างค่านิยมด้านอาชีวศึกษาได ้เราจะประสบปัญหาเร่ืองแรงงานและการลงทุนใน
ประเทศ)  

ความเป็นประเทศน่าลงทุนของประเทศไทย (ยงัติดอนัดบัน่าลงทุน 1 ใน 10 ของโลก) 
เง่ือนไขโอกาส  

ความเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีเป็นครัวโลก: ยงัเป็นเง่ือนไขโอกาส  
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 2. ปัญหา จุดอ่อน ข้อจ ากัด และสภาพปัจจุบันการศึกษาไทย ในระยะ 10-15 ปี ท่ีผ่าน
มา เราขบัเคล่ือนดว้ยกลยุทธ์อย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีจุดอ่อน ขอ้จ ากดัอย่างไร ส่งผลให้
คุณภาพผูเ้รียนดอ้ยคุณภาพอยา่งไร 
  2.1 ปัจจัยสนับสนุน 
 2.1.1 ผูกขาดระบบหนังสือเรียน เป็นประเทศท่ีแจกหนังสือหลงัเปิดภาคเรียน 
(ประเทศเดียวในอาเซียน) 
 2.1.2 ผลิตครูไม่ไดม้าตรฐานจิตวญิญาณความเป็นครูลดลงผูบ้ริหารสถานศึกษา
จ านวนมาก (60-70%) สมรรถนะเชิงวิชาการต ่ามากไม่แตกพานในหลกัสูตร หลกัการในการจดัการ
เรียนการสอนและการวดั ประเมินผล (จริงจงัเพพาะเร่ืองผิวเผิน เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ฯลฯ) 
 2.1.3 ระบบงบประมาณแบบรวมศูนยท่ี์ "ก าหนดโครงการไม่ตรงปัญหา เพราะ
คนคิดอยู่ส่ วนกลาง คิดแบบทั่วๆไป  ส่งงบประมาณล่าช้า ส่ งเงินให้ท างานเพียง 3 เดือน
สุดทา้ย ตลอด 70 ปี (กอดเงินไว ้9 เดือน) และใชเ้งินผิดเป้าหมาย ทุ่งเทงบประมาณกบัโรงเรียนหรือ
เด็กเก่งจ านวนน้อย ทิ้งเด็กหรือโรงเรียนส่วนใหญ่" งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ (2-3 พนัลา้นบาท) 
การล่ารางวลัโอลิมปิก (100 ลา้นบาท) โรงเรียน 500 โรง (ท่ีพร้อมอยูแ่ลว้) สู่มาตรฐานสากล เป็นตน้ 
 2.1.4 ครอบครัวสมรรถนะต ่าในการดูและนกัเรียน การดูแลโดยครอบครัวจึงไม่
มีมาตรฐาน (ประเทศคุณภาพการศึกษาชั้นน า เช่น ฟินแลนด์เยอรมนัครอบครัวมีความพร้อมและมี
บทบาทสูงมากในการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน) 
 2.1.5 แผนพัฒนา กลยุทธ์ระยะยาว ไม่มี หรือ ถูกล้างโดยระบบการเมืองท่ี
เปล่ียน รมต.บ่อยมาก นโยบายทางการศึกษา ข้ึนกบันกัการเมือง 
 2.1.6 นกับริหารการศึกษา วิง่ตามนกัการเมือง ไม่สนใจงานประจ า 
  2.2 กระบวนการบริหารจัดการ 
 2.2.1 การบริหารงานบุคคล ลม้เหลว"ระบบผลิตคดัเลือก นิเทศ-พฒันา ส่งเสริม
และควบคุมคุณภาพครู ไม่มีประสิทธิภาพ" (ระบบ ก.ค.ศ. ไร้คุณภาพ ไม่มีแบบแผนในการส่งเสริม 
ควบคุมคุณภาพครูมุ่งแก้ปัญหารายวนัไม่ให้ความส าคญักับแผนระยะยาวพอจะแก้ปัญหาเร่ือง
บุคลากรทีไร ก็เร่ิมท่ีการส ารวจจ านวนท่ีมีปัญหาท่ีแสดงถึงความลม้เหลวในระบบฐานขอ้มูล ท่ีเป็น
พื้นฐานของการบริหารจดัการและการตดัสินใจ) 
 2.2.2 การบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ล้มเหลวสถาบนัอุดมศึกษาไม่ดูแล
สถานศึกษาในเขตบริการใกล้เคียง อย่างเป็นระบบ จริงจงัระบบกรรมการ เช่น คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ยงัไม่ท างาน ไม่มี
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ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ไม่มีปฏิทินการขบัเคล่ือนคุณภาพและยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนท่ีเป็น
รูปธรรม 
 2.2.3 กระบวนการสอนไม่มีมาตรฐาน ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทนัยุค ยงัเน้น 
Content Based, ครูไม่มี PLC, ขาดการวจิยัและพฒันานวตักรรม อยา่งต่อเน่ือง 
 2.2.4 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดบัครอบครัว ระดบัห้องเรียนประจ าชั้น
ระดบัชั้นระดบัโรงเรียนระดบัชุมชน ยงัไม่สอดรับกนั/ไม่มีประสิทธิภาพ 
  2.3 ผลผลติทางการศึกษา 
 2.3.1 ผลสัมฤทธ์ิตามหลกัสูตรไทย (O-NET) และมาตรฐานสากล (PISA) ต ่า
มาก 
 2.3.2 เด็กจ านวนมาถูกทอดทิ้ง อ่านไม่ออกเม่ือจบ ป.6 ติด 0 ร. มส.ตกออก
หมกมุ่นกบัส่ิงเสพยติ์ด 
 2.3.3  เด็กไทยไม่เป็นนักอ่านนักคิด-วิเคราะห์ ขาดความสามารถในการเผชิญ
ปัญหา ขาดทกัษะชีวติ 
 3. ส่ิงที่ควรแก้ปัญหาหรือปรับทิศทางการท างานหรือประกาศจุดเน้นโดยด่วน: 
รายการเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการในระยะ 3-5 ปี 
  3.1 จดัท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดทิศทางนโยบาย กลยุทธ์ระยะ 10-15 ปี ท่ีผ่านการ
ประชาพิจารณ์ เห็นพอ้งตอ้งกนัทั้งประเทศ 
  3.2 ปฏิรูประบบการผลิตครูเลือกคนเขา้ระบบ-พฒันาสมรรถนะระหวา่งเรียนเสริม
สมรรถนะช่วงเร่ิมต้น 10 ปีแรกส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพสร้างระบบควบคุมคุณภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง 
  3.3 การกระจายอ านาจทางการศึกษาโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการมากข้ึน
เนน้ตน้ทุนเครือข่ายเพื่อการบริหารจดัการ 
  3.4  ปฏิ รูปหลัก สูตร กระบวนการจัดการเรียน รู้  ท่ี เน้น  Authentic learning, 
Problem-based learning 
 สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะส าคญั ในศตวรรษท่ี 21  

1. เรียนรู้เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของโลก ภาวะเส่ียงกบัภยัภิบติั 
2. Information literacy 
3. Health Literacy 
4. Economic Literacy/Economic for life 
5. Democracy Literacy 
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6. ทกัษะการวเิคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา เผชิญปัญหา 
7. ความมีวนิยันิสัยใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการท างาน 
8. Life Skill 
9. ทกัษะวชิาชีพเพพาะทาง 

  3.5 ปฏิรูประบบดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมสมรรถนะผูเ้รียน บทบาทร่วม ก าหนด
มาตรฐานครอบครัว มาตรฐานครูประจ าชั้ น มาตรฐานการบริหารจดัการในการดูแล ส่งเสริม
ระดบัชั้น ระดบัโรงเรียน และระดบัเครือข่าย ส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล 
 4. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  การใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาประเทศ 
  4.1 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะเด็กไทย คนไทย ในอีก 10-30 ปีข้างหน้า (ให้
ครอบคลุม มาตรฐานความรู้ทกัษะ และคุณลกัษณะ ทั้งเพื่อการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก) 
  4.2 กระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน เขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาหลักสูตร เพื่อเสริม
สมรรถนะเยาวชน (ภายใตบ้ทบาทร่วมของทอ้งถ่ิน สถานบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน)โดยส่วนกลาง
เนน้บทบาทการประเมินและรับรองมาตรฐานรายเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4.3 เร่งรัด ส่งเสริมให้โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูง กา้วสู่การเป็นโรงเรียนในก ากบั
ของรัฐ มีอิสระในการบริหารจดัการและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจดัการศึกษา ไม่มี
เพดานค่าเล่าเรียน (เพื่อลดภาระของรัฐ และมีโอกาสดูแลโรงเรียนท่ีไม่พร้อมมากข้ึน) 
 แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที ่21 ( Changing Education Paradigms) 
 ในหัวขอ้น้ีจะไดก้ล่าวถึงแนวคิดและบทความท่ีส าคญัเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21สาระวิชาหลกั และ กรอบแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามล าดบัดงัน้ี 
 Robinson (2010) ในขณะน้ีทุกๆประเทศอยู่ในช่วงของการเร่งการปฏิรูปการศึกษา
สาเหตุนั้นมีอยู ่2 ประการอย่างแรกคือเร่ืองของเศรษฐกิจ ผูค้นพยายามขบคิดเร่ืองน้ีอยู่ว่า เราจะให้
การศึกษากบัลูกๆ เราอยา่งไร ให้สอดคลอ้งกบัเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21เร่ืองท่ี 2 คือวฒันธรรมทุก
คนบนโลกน้ีพยายามคิดอยูว่า่ เราจะให้การศึกษากบัลูกๆอยา่งไรใหเ้ขา้กบัเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม
ในประเทศนั้นๆ เราจะตีกรอบใหว้งจรการศึกษาทั้ง 2 เร่ืองน้ีใหเ้ขา้กบัยคุโลกาภิวตัน์อยา่งไร 

ปัญหาคือ พวกเขาพยายามเช่ือมอนาคตด้วยส่ิงท่ีเขาท าในอดีต เม่ือสมัยท่ีเราไป
โรงเรียนจะถูกสอนเสมอวา่ เรียนให้หนกั ท าขอ้สอบให้ไดดี้ ไดเ้ขา้มหาลยัและมีงานท า แต่ลูกๆ เรา
กลบัไม่เช่ืออยา่งนั้นเม่ือไปถึงอนาคต ไม่วา่จะมีใบปริญญาหรือไม่ก็ไม่สามารถรับประกนัไดว้า่ จบ
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มาคุณจะมีงานท า เม่ือเป็นเช่นนั้น พวกเขาจึงเร่ิมคิดท่ีจะพฒันามาตรฐานการศึกษาใหสู้งข้ึน ท าไมจะ
ไม่ล่ะ? ท าไมเราตอ้งไปลดมนัลงล่ะ 

ปัญหาอีกอยา่งหน่ึงคือระบบการศึกษาในปัจจุบนัถูกออกแบบและคิดโครงสร้าง โดย
คนอีกยุคหน่ึงท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ คนคิดระบบกบัคนเรียนอยู่คนละยุคกันระบบน้ีถูกเรียกว่า
วฒันธรรมทางปัญญาของการรู้จริง กับสภาวะเศรษฐกิจ และวิวฒันาการของอุตสาหกรรม ซ่ึง
การศึกษาของรัฐ ไดรั้บเงินอุดหนุนจากระบบการจดัเก็บภาษี ซ่ึงบงัคบัใหทุ้กคนตอ้งจ่าย แบบจ าลอง
ทางสติปัญญาของจิตใจ บ่งบอกถึง ความพลาดท่ีแทจ้ริง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. การให้เหตุผลในเชิงนิรนัย/วิธีการใช้เหตุผล ท่ีค่อยๆ เร่ิมจากส่วนรวมไปหา
ส่วนยอ่ย 

2. ความรู้ตามแบบพบับทั้ ง 2 ส่ิงน้ีท าให้เกิด ความสามารถทางวิชาการ กลายเป็น  
Gene pool ของระบบการศึกษาของรัฐ ท าใหเ้ราแบ่งคนไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. ไดเ้รียนหนงัสือ 
2. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือก็คือ คนพลาดกบัไม่พลาด 

ซ่ึงท าให้คนอจัพริยะท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือคิดวา่ตนเองโง่ โดยยึดถือตามกรอบความคิด
น้ี ซ่ึงระบบน้ีไม่ไดม้องถึงความสามารถในการรับไดข้องคนเลย ทีน้ี เรามาสรุปวา่ ระบบการศึกษา
ของรัฐประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เศรษฐกิจและระดับสติปัญญาซ่ึงในความเห็นของผมคิดว่า 
“แบบจ าลองน้ีเป็นสาเหตุของความวุน่วาย” 

การศึกษาเป็นโมเดลบนผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมและเป็นภาพสะทอ้นของมนั
ซ่ึงผมจะยกตัวอย่างให้ฟังโรงเรียนถูกจัดระบบการเรียนการสอนแบบสายพานของโรงงาน
อุตสาหกรรม เร่ิมจากมีเสียงออกเรียกเขา้เรียน มีการแยกส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียน 
แบ่งเป็นแผนกเป็นวิชาๆ เรายงัคงให้การศึกษากบัเด็กๆ โดยการแบ่งพวกเขาเป็นกลุ่มๆ เราสร้าง
ระบบโดยแยกเด็กไวเ้ป็นกลุ่ม เป็นปีๆ ท าไมเราถึงท าแบบนั้นล่ะเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา เราก็ได้
นักเรียนท่ีเรียนจบออกมาในรุ่นนั้ นๆ การท าแบบน้ีไม่ต่างอะไรจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมี
กระบวนการผลิตเลย 

ถา้หากท่ีกล่าวมาคือมาตรฐานการศึกษาแลว้ล่ะก็ ผมจะกล่าวถึงมาตรฐานการศึกษา
แบบใหม่ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างแท้จริง ผมจะเปล่ียนกรอบความคิดใหม่เป็น “Divergent 
Thinking” Divergent Thinking ไม่ใช่ ส่ิงเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ ผมขอนิยามมันว่า เป็น
กระบวนการของความคิดริเร่ิมท่ีมีคุณค่า Divergent Thinking ไม่ใช่ค าคุณศพัท์มนัคือส่วนท่ีส าคญั
ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ทั้ งน้ี หมายความว่าเราสามารถหาค าตอบท่ีเป็นไปได้ อย่าง
หลากหลายในค าถามเดียว เป็นการคิดแนวขา้ง Think Laterally ตามแนวคิดของ DE BONO ไม่ใช่
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การคิดแบบ Linear Thinking หรือ Convergent Thinking สรุปคือ ค าตอบต้องมีหลากหลายไม่ใช่
เพียงค าตอบเดียว ถ้ายกตวัอย่าง Gene Pool Education เราจ าเป็นจะตอ้งเขา้ใจความแตกต่างในการ
รับรู้ของมนุษย ์

เราจ าเป็นตอ้งก้าวออกมาจากกรอบความคิดเดิม ท่ีแบ่งแยกคน คนน้ีชอบส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมคนน้ีชอบหลกัการเหตุผล ส่ิงยอดเยี่ยมท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนรู้คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การ
ร่วมมือกนั คือส่ิงท่ีส าคญัของการพฒันา และถ้าเราลองแยกกลุ่มนั้นออกมา หมายถึงแตกทั้งกลุ่ม
ออกมาเป็นคนเด่ียวๆ วฒันธรรมเดิมจะท าใหเ้กิดการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงไม่ต่างจากเดิม ท่ี
วฒันธรรมการศึกษาเป็นลกัษณะแบบอุตสาหกรรมการศึกษา และส่ิงแวดลอ้มเดิมท่ีพวกเขายงัคงท า
อยูต่่อไป  

นกัการศึกษาของประเทศไทยท่ีมีแนวคิดและวิจยัท่ีสอดคล้องเร่ืองน้ีคือ วิริยะ ฤาชัย
พาณิชย์ ท าการวิจัยและพัฒนาการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learningซ่ึง
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐานเป็นหน่ึงในวิธีการจดัการเรียนการสอน
โดยมีผูเ้รียนเป็นส าคญัโครงสร้างหลกัของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานพฒันา
มาจากโครงสร้างการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-based learning) และแนวทาง
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์แบบความคิดแนวขนานของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ซ่ึงไดท้  าการเรียน
การสอนจริงแล้วในหลายโรงเรียนสามารถดูขอ้มูล  การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-
based Learning 
 วจิารณ์ พานิช (2555) ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ไดก้ล่าวถึงทกัษะ
เพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 
 สาระวิชาหลกั (Core Subjects) ประกอบดว้ย ภาษาแม่ และภาษาส าคญัของโลกศิลปะ
คณิตศาสตร์การปกครองและหนา้ท่ีพลเมืองเศรษฐศาสตร์วทิยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ 
 โดยวิชาแกนหลกัน้ีจะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคญัต่อ
การจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหวัขอ้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดย
การส่งเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาแกนหลกั และสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปในทุก
วชิาแกนหลกั ดงัน้ี 

ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 
 ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness) 
 ความรู้เก่ียวกบัการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
 ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 

http://www.jsfutureclassroom.com/news_detail.php?nid=57
http://www.jsfutureclassroom.com/news_detail.php?nid=57
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 ความรู้ดา้นสุขภาพ (Health Literacy) 
 ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Literacy) 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนักเรียนเขา้สู่

โลกการท างานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
  ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม 

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณและการแกปั้ญหา 
  การส่ือสารและการร่วมมือ 
 ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองด้วยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารผา่นทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการแสดงทกัษะการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดยอาศยัความรู้ในหลายดา้น ดงัน้ี 
  ความรู้ดา้นสารสนเทศ 
  ความรู้เก่ียวกบัส่ือ 
  ความรู้ดา้นเทคโนโลยี 
 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จนกัเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวติท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 ความยดืหยุน่และการปรับตวั 
 การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละเป็นตวัของตวัเอง 
 ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม 

การเป็ นผู ้ส ร้างห รือผู ้ผ ลิต  (Productivity) และความ รับผิดชอบ เช่ื อ ถือได ้
(Accountability) 

ภาวะผูน้ าและความรับผิดชอบ (Responsibility)  
 ทกัษะของคนในศตวรรษที ่21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิตคือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C 
ไดแ้ก่  

Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และ
ทกัษะในการแกปั้ญหา) 
  Creativity and Innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรค ์และนวตักรรม) 
  Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวฒันธรรม ต่าง
กระบวนทศัน์) 
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  Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผูน้ า) 
  Communications, Information, and Media Literacy (ทั ก ษ ะ ด้ าน ก าร ส่ื อ ส าร 
สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) 
  Computing and ICT Literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร) 
  Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) 
  ศิริวรรณ พัตรมณีรุ่งเจริญ, วรางคณา ทองนพคุณ (2556) แนวคิดทกัษะแห่งอนาคต
ใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ 
โดยร่วมกนัสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ท่ีองคค์วามรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน เพื่อใช้
ในการด ารงชีวติในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยจะอา้งถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพฒันา
มาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 
21stCentury Skills) (www.p21.org) ท่ีมีช่ือย่อว่า เครือข่าย P21ซ่ึงได้พฒันากรอบแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองคค์วามรู้ ทกัษะเพพาะดา้น ความช านาญการและความรู้เท่า
ทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อความส าเร็จของผูเ้รียนทั้งดา้นการท างานและการด าเนินชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 

  

 กรอบแนวคิดเพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
วรางคณา ทองนพคุณ (กรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีแสดง

ผลลพัธ์ของนกัเรียนและปัจจยัส่งเสริมสนบัสนุนในการจดัการเรียนรู้เพื่อรองรับศตวรรษท่ี 21 
 

 
 

ภาพท่ี 2.9 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework)  
 

กรอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับในการสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับอยา่งกวา้งขวางเน่ืองดว้ยเป็นกรอบแนวคิดท่ีเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน (Student Outcomes) 
ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะช่วยผูเ้รียนได้
เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน รวมทั้งระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่มาตรฐานและการ
ประเมิน หลกัสูตรและการเยนการสอน การพฒันาครู สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งกา้วขา้ม สาระวิชา ไปสู่การเรียนรู้ ทกัษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้แต่ตอ้งให้นกัเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดย
ครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโคช้ (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator)ใน
การเรียนรู้แบบ  PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตัวช่วยของครูในการ
จดัการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์(Professional Learning Communities : PLC) เกิดจาก
การรวมตวักนัของครูเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าหนา้ท่ีของครูแต่ละคนนัน่เอง 
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3.2 ลกัษณะส าคัญของห้องเรียนในศตวรรษที ่21 

 การเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัน้ีระบบสารสนเทศและการส่ือสารเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
จดักิจกรรมในห้องเรียนเป็นอย่างมากอีกทั้ งยงัส่งผลต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการนั้นยงัสนบัสนุนให้สถานศึกษาทุกระดบัจดัการเรียนการสอนโดยใช ้ICT เป็น
ฐาน (ICT Based Learning) และสถานศึกษาต้องสามารถใช้ ICT บริหารจัดการองค์กรได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 อย่างเต็มรูปแบบการใช้ ICT นั้น
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานในยุคแห่งการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น้ี
ไดเ้ป็นอย่างดีห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 น้ีจึงตอ้งเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะกล่าวถึง
ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 พร้อมทั้งอธิบายถึงแนวทางการพฒันาห้องเรียนใน
โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ บรรยากาศในห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 สภาพห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ 
และหอ้งเรียนในอนาคตตามล าดบัดงัน้ี 

เพ็ญนี หล่อวฒันพงษา บอกว่าโรงเรียนมีเป้าหมายของการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี (คดัมาจาก
รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 465) 

มีการจดัการศึกษาท่ีพฒันานกัเรียนให้เป็นตน้แบบของการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทั้งทกัษะ
ชีวิต และทกัษะความรู้โดยน าเร่ืองจิตวิญญาณ และมโนส านึกของชาวมหิดล ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและเป็นพลเมืองดีของประเทศ มีวิสัยทศัน์และกระบวนการคิดแบบสากลความ
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นพลโลก และความสามารถท่ีจะด ารงชีวติอยา่ง
มีความสุขในสังคมพหุวฒันธรรม โดยโรงเรียนสาธิตนานาชาติจะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีการศึกษาวิจยั
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผลของการวจิยัจะน ามาปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการให้
เป็นแบบอยา่งของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพในระดบัมธัยมศึกษา ทั้งน้ี จะมีความแตกต่างจากโรงเรียน
ทัว่ไปดงัตารางท่ี 2.10 
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ตารางที ่2.10 เปรียบเทยีบโรงเรียนทัว่ไปกบัโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 

โรงเรียนทัว่ไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
- เนน้การท่องจ าและเลียนแบบ 
 
- เรียนรู้จากต ารา 
- สอนเน้ือหา 
- หลกัเล่ียงขอ้ผดิพลาด 
- Passive Learners 
- เรียนรู้จากครู 
- ครูถาม-นกัเรียนตอบ 
 

- เนน้ทกัษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการ
แกปั้ญหา 

- เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
- เนน้กระบวนการเรียนรู้ 
- เรียนรู้จากขอ้ผดิพลาด 
- Active-Reflective-Generative Learners 
- เรียนรู้จากหลากหลายแหล่งความรู้ 
- Inquiry Learning 
 

 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ นบัเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีมีเอกลกัษณ์เพพาะและโดด
เด่นดว้ยการผสานความร่วมมือจากคณะ/สถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยัอาทิวิทยาลยั
นานาชาติ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ , คณะวิทยาศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์,คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ,สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้, คณะทนัต
แพทยศาสตร์ ,วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและศูนย์จิตตปัญญาศึกษาโดย
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการหลกัสูตร ไดจ้ดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษากลุ่มผูบ้ริหารและเจา้ของโรงเรียนนานาชาติ 
โรงเรียน E.P.และโรงเรียนทางเลือก 

ส าหรับแนวทางการวางหลกัสูตรไดมี้การศึกษา Core Value ของมหาวิทยาลยัมหิดล 
ให้เป็นลกัษณะพึงประสงค์ของผูเ้รียน มีตวัช้ีวดัท่ีประเมินได้และอยู่ในทุกสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 
สาระด้วยกันโดยน าเอาความรู้และทกัษะของศตวรรษท่ี 21 และของประชาคมอาเซียนส่วนการ
เรียนรู้จะน ามากระบวนการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการวจิยัวา่เป็น Best Practice 

เด็กท่ีเรียนท่ีโรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ จะได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ภาษาองักฤษท่ีสอนให้เป็นผูท่ี้มีจิตปัญญา มีความรับผิดชอบ และรู้จกัการตดัสินใจโดยมีตวัช้ีวดั 
เพื่อให้เห็นว่า การเรียนการสอนท่ีวางไว ้ทั้งวิชาพื้นฐาน วิชาเลือก และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร จะ
สอดคลอ้งกนั ซ่ึงใน 3 ปีให้ไดห้น่วยกิตของทางนานาชาติโดยอิงหลกัสูตรอเมริกนั และของไทยท่ี
ส าคญั คือตอ้งการให้สามารถน ามาบูรณาการ ท าโครงการแกปั้ญหา หรือท าจิตอาสา เป็นโรงเรียนไร้
ผนงั ซ่ึงเป็นโครงการท่ีทุกปีจะตอ้งออกไปเรียนรู้จากสถานท่ีจริง ส าหรับรายวิชาและวิชาเลือกหรือ 
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pathway to college (ตามแผนการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคน) ซ่ึงส่วนงานต่างๆ ก็ไดเ้ขา้มาให้ความ
ร่วมมือดว้ย 

ทั้งน้ี คาดว่า จะเปิดโรงเรียน ประมาณเดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 โดยใช้สถานท่ีของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ก่อนและจึงยา้ยไปท่ีสถานก่อสร้างใหม่ของโรงเรียน ในปี 2557 

MUIDS (Mahidol University International Demonstration School)  ไม่ได้แค่มีวตัถุประสงค์
เพื่อจดับริการการศึกษาแก่เด็กเท่านั้นแต่วตัถุประสงคใ์หญ่ คือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ประเทศไทย 

วิจารณ์ พานิช (2555) อาคารเรียนห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาในศตวรรษ            
ท่ี 21 เปล่ียนไปจากเดิม (ศตวรรษท่ี 20) อยา่งมากมายรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนเปล่ียนจากการ
ถ่ายทอดหรือบอกความรู้ (สมยัผมเรียน ครูบอกให้จดแมต้อนเรียนมหาวิทยาลยั ก็ยงัเป็นการเล็ก
เชอร์ให้จด) มาเป็นเรียนโดย นกัศึกษา ท ากิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจข้ึนในสมองและจิตใจ
ของตน 
 ห้องเรียนจึงต้องเปล่ียนจาก ห้องเรียนโดยครูสอนหน้าชั้ น มาเป็น ห้องเรียนโดย
นกัเรียน ลงมือท าเป็นทีม การออกแบบก่อสร้างห้องเรียนจึงตอ้งเปล่ียนไปจากออกแบบ classroom 
เป็นออกแบบ studio (ห้องท างาน) เพราะเวลาน้ี นกัเรียน ตอ้งเรียนโดยการ ท างาน หรือเรียนโดยลง
มือท า 
 ผมจึงตั้ งข้อสังเกต ค าถาม ว่าเวลาน้ีหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ (และใน
มหาวิทยาลัย) ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบอาคารทราบแล้วหรือยงั ว่าต้องเปล่ียนแบบ
มาตรฐานของห้องเรียนเสียใหม่สถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบอาคารการศึกษา ทราบเร่ืองน้ีแลว้
หรือยงั 
 สถาปัตยกรรมมี ส่วน ช่วยหนุน  ห รือขัด  การเรียน รู้ในศตวรรษ ท่ี  21วงการ
สถาปัตยกรรมไทย ตระหนักถึงความจ าเป็น ท่ีจะต้องเปล่ียนหลักการออกแบบโครงสร้างทาง
กายภาพ ใหส้อดคลอ้งกบัการเรียนในศตวรรษท่ี 21 แลว้หรือยงั  
 วงการออกแบบโรงเรียนและมหาวิทยาลยั น่าจะไดมี้การสัมมนากนัสักคร้ังวา่รูปแบบ
ท่ีเหมาะสมของอาคารและบริเวณโรงเรียน ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นอย่างไรและน่าจะมีการ
ประกวด อาคารสถานท่ีโรงเรียนแห่งศตวรรษท่ี 2 
 ทกัษะในศตวรรษที ่21 ห้องเรียนเป็นอย่างไร 
 Environment learning เป็ น ปัจจัยอันห น่ึ ง ท่ี จะส่ งเส ริมการเรียน รู้  ในศตวรรษ
ท่ี 21 ห้องเรียนควรจะเป็นแบบใดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้มุ่งหรือควรส่งเสริมอะไรบา้ง ดงัตารางท่ี 
2.11  
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ตารางที ่2.11 ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

 

ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
1 การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong leaner ตอ้งส่งเสริมและสร้างแรงบนัดาลใจ 
2 การท างานร่วมกนัเป็นทีม Collaborate การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การสอนเพื่อนเป็น

การทบทวนและท าให้เราสามารถจดจ าได้ดี
ท่ี สุด ท าให้เราสามารถจ าได้ ตั้ งแต่  50-90
เปอร์เซ็นต ์

3 การแลกเปล่ียนความคิดเห็น communicate  
4 การคิดวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา Critical 

Thinking & Problem Solving 
เป็นการลงมือปฏิบติัโดยครูผูส้อนจะส่งงาน 
หรือ PBL ใหน้กัเรียน 

5 ความคิดริเร่ิมและความคิดสร้างสรรค์
Creativity and innovation 

เป็นการลงมือปฏิบัติในเชิงความท้าทาย 
กระตุน้ เร่งเร้าให้เกิดการเรียนรู้ สนุกกบัการ
สร้างสรรค ์

6 เสริมทกัษะทางดา้นLife Skill การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นคุณธรรมจริยธรรมทาง
สังคม 

7 เสริมทกัษะทางดา้น เทคโนโลยแีละส่ือ
information Media & ICT literacy 

เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าเทคโนโลยมีาใชแ้ละ
ไปใชไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 
 

1. ส่งเสริมสร้างแรงบนัดาลใจ Creative Space จะต้องมี พื้นท่ีโล่ง ได้คุยได้สนทนา 
แสดงออกท่ีใกล้ชิดกบัคุณครูผูส้อน ประมาณ 5-6 ตารางเมตร เป็นอย่างน้อย อาจจะตอ้งมีพื้นท่ีท่ี
สร้างแรงบนัดาลใจ เช่น พื้นท่ีส าหรับการโชวข์อง พื้นท่ีแสดงของหรือผลงานของนกัเรียน ท่ีเด่น 
ออกมา 

2. พื้นท่ีส่วนตวัของผูเ้รียน ท่ีตอ้งมีชดัเจน มีส่ือต่างๆ ทางดา้นเทคโนโลย ีnotebook 
3. พื้นท่ีส่วนกลางท่ีแลกเปล่ียนความคิดในแต่ละกลุ่ม 
4. พื้นท่ีท่ีสามารถลงมือปฏิบติัเพพาะกลุ่มได ้
5. พื้นท่ีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนภายนอก ดว้ยกลอ้งระบบ HD 
6. พื้นท่ีเก็บอุปกรณ์ส่วนตวัภายในกลุ่ม 
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 สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 1. การท่ีนกัเรียนสามารถเขา้ไปใกลชิ้ดและเขา้ถึงคุณครูผูส้อน 
 2. บรรยากาศยิม้แยม้แจ่มใส สดใส 
 3. อากาศโล่งโปร่งสบาย 
 4. สีสันและพื้นท่ีส าหรับสร้างแรงบนัดาลใจ Creative Space 
 5. ผูเ้รียนอยูใ่กลก้นัแต่ไม่มากมีพื้นท่ีส่วนตวั เพื่อใชใ้นการพดูคุย ปรึกษา และ พื้นท่ี
ส่วนกลางเพื่อวเิคราะห์งาน หรือแสดงความคิดเห็นอนัหลากหลาย 
  6. มีส่วนแสดงการส่ือสารต่อบุคคลภายนอก HD camera wireless 
 ห้องเรียนในอนาคต (The Classroom of the Future ) 

หอ้งเรียนท่ีมีโตะ๊ครูอยูด่า้นหนา้หอ้งเรียน โตะ๊นกัเรียนจดัเรียงเป็นแถวในแนวเดียวกนั
อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกวา่การเรียนรู้เทคโนโลยีและเปล่ียนวิธีสอนไม่ใช่แค่เปล่ียนวิธีสอน
แต่ต้องปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เข้ากับการเรียนรู้เพื่อการเร่ิมต้นท่ีศึกษาและเข้าใจ
(Akinsanmi, 2011) อ้างว่า "มีงานวิจยัน้อยมากท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการเรียนรู้แต่จากทฤษฎีทางการศึกษาท่ีมากข้ึนสามารถสร้างกรอบความคิดในการสร้าง 

สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส่ิงท่ีเห็นไดช้ัดจากการวิจยัของพื้นท่ีทาง
กายภาพกับการเรียนรู้ พบว่าห้องเรียนในปัจจุบันไม่ค่อยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

การศึกษาในศตวรรษใหม่ในการปรับตวัและผลกระทบต่อการเรียนรู้ท่ีระบุส่ีหวัขอ้ท่ี
ส าคญัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยก์ารเรียนการสอนและ
การมีส่วนร่วมเฮอร์แมนมิลเลอร์ยืนยนัวา่มี "คุณค่าของเกา้อ้ีท่ีสะดวกสบาย" และโดย "ตระหนกัถึง
ผลกระทบท่ีมีความสะดวกสบายทางกายภาพคือการสนับสนุนของการเรียนการสอนและการ
ออกแบบท่ีมีความยืดหยุ่น, การเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ความสะดวกสบายของคณะและนกัเรียน" 
ห้องเรียนเม่ือ เฟอร์นิ เจอร์เคล่ือนย้ายได้ง่ายเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้นักเรียนความ
สะดวกสบายและการปฏิบติัจริง ถูกริเร่ิมดว้ยความสะดวกสบายท่ีเพิ่มข้ึนท่ีนัง่ (32%) ความสามารถ
ในการเขา้ใจอย่างชดัเจนในรายวิชา (14%) และส่ือ (17%) นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีไดรั้บบริการท่ีดีข้ึน
โดยการออกแบบและนกัการศึกษาเรียนอ่อนยงัรายงานผลประโยชน์ของแสงท่ีเพิ่มข้ึนการเขา้ถึงท่ี
ดีกว่าการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีความสามารถท่ีดีข้ึนท่ีจะได้ยินนักเรียนและมีพื้นท่ีมากข้ึนไวท์
บอร์ด  

สรุปการวิจยัยงัเน้นความจริงท่ีว่าในเร่ืองเก่ียวกับการเรียนการสอน การค้นพบท่ี
เกิดข้ึนใหม่เก่ียวกบัวิธีท่ีผูค้นเรียนรู้ท่ีกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในดา้นเทคโนโลยแีละการรับรู้ของความ
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คาดหวงัของนักเรียนเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการสอนมากท่ีสุดและเพื่อให้ครูท่ีจะใช้
ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ช่องวา่งการเรียนการสอนจะตอ้งสามารถท่ีจะใช้เทคโนโลยี
ใหม่และมีห้องเรียน มีความยืดหยุน่พอท่ีจะรองรับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัช่องวา่ง
การเรียนรู้การปรับตวัท่ีดีข้ึนนอกจากน้ียงัอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยเพพาะอยา่งยิ่งตั้งแต่ 
ความหมายของการรู้ไดเ้ปล่ียนจากความสามารถในการจ าและท าซ ้ าขอ้มูลไปยงัความสามารถใน
การพบวา่มนัใชง้านไดแ้ละ อธิบายวธีินกัเรียนไม่ชอบห้องบรรยายขนาดใหญ่และแทน ช่องวา่งการ
เรียนรู้ถึงความปรารถนาวา่ ช่วยให้พวกเขาไดรั้บรู้วา่คนอ่ืนมีส่วนร่วมในการสนทนาท างานไดอ้ยา่ง
อิสระหรืออยูใ่นกลุ่มโครงการท่ีไดรั้บหรือให้ขอ้เสนอแนะเอกชน และแสวงหาสภาพแวดลอ้มการ
ท างานร่วมกนัท่ีส่งเสริมความเขา้ใจและการเรียนรู้ (บริษทัเฮอร์แมนมิลเลอร์, 2011) อา้ง Prensky
ของสมบูรณ์แสดงให้เห็นถึงช่องวา่งท าไมห้องเรียนไม่ควรจะคงท่ี แต่ควรจะปรับตวัไดง่้ายเพื่อให้
พอดีกบัส่ิงท่ีกิจกรรมหรือวธีิการการสอนครูเลือกท่ีจะส่งมอบบทเรียนวนันั้น 

ตวัสุดทา้ยช่องว่างการเรียนรู้ให้ง่ายต่อการดึงดูดนักเรียนโดยการอนุญาตให้ส าหรับ
การตั้งค่าท่ีง่ายและรวดเร็วของห้องเรียนเพื่ออ านวยความสะดวกแตกต่างกนัของกิจกรรม นกัเรียนท่ี
เขา้ร่วมในชั้นเรียนท่ีจดัข้ึนในห้องเรียนท่ีได้รับการออกแบบไอเดียช่องว่าง adoptableรายงานการ
เพิ่มข้ึน 24% ส่วนร่วมในการเรียนและ 23% มีแนวโน้มท่ีจะรู้สึกว่าการส่ือสารท่ีไดรั้บการอ านวย
ความสะดวกท่ีดีข้ึนในขณะท่ีครูวา่มนัก็ง่ายท่ีจะบูรณาการการเรียนการสอน (22%) ไดง่้ายข้ึนการใช้
เทคโนโลยีในขณะท่ีตวัเลข ด้านล่างจะถูกน ายงัมาจากการศึกษาและการแสดงเพียงวิธีการปรับ
ช่องวา่งท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.3 ลกัษณะส าคัญของการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21 
ส่วนน้ีจะอธิบายถึงการเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ตามทัศนะของนัก

การศึกษาท่ีส าคญั การศึกษากบัเทคโนโลยียคุใหม่ และจะกล่าวถึงเร่ือง สอนกนัอยา่งไร ในศตวรรษ
ท่ี 21 ซ่ึงจะเป็นหวัขอ้ในการจุดประกายแนวความคิดของครูผูส้อนเพื่อให้เปล่ียนแปลงแนวทางและ
วธีิการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลกการศึกษานัน่เอง ดงัท่ีจะกล่าวในล าดบัต่อไป 
 การเรียนแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 (นิตยสาร School in focus วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 
2556) 
 การศึกษาในศตวรรษท่ี21ครูจะตอ้งปรับแนวทางการเรียนการสอน (pedagogy) โดยครู
จะต้องท าให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนท่ีจะท าให้เด็กมีทกัษะชี วิต
ทกัษะการคิดและทกัษะดา้นไอที ซ่ึงไอทีในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึง ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือใช้ไอแพด
เป็น แต่หมายถึงการท่ีเด็กรู้วา่เม่ือเขาอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเขาจะไปตามหาขอ้มูล (data) เหล่านั้น
ได้ท่ีไหน และเม่ือได้ขอ้มูลมาเด็กตอ้งวิเคราะห์ไดว้่าขอ้มูลเหล่านั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด และ
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สามารถแปลงขอ้มูลเป็นความรู้ (knowledge) ไดซ่ึ้งส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเกิดจากการฝึกฝน ครูจะตอ้งใหเ้ด็ก
ไดมี้โอกาสทดลองดว้ยตนเอง 
 The Flipped Classroom หรือการเรียนแบบ พลิกกลบั คือ วิธีการเรียนแนวใหม่ท่ีพีกต ารา
การสอนแบบเดิมๆ ไปโดยส้ินเชิงและก าลังได้รับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ ในโลกปัจจุบันท่ี 
การศึกษา และ เทคโนโลยี แทบจะเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั Flipped Classroomเป็นการเรียน
แบบ กลับหัวกลับหาง หรือ พลิกกลับ โดยเปล่ียนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมท่ีเร่ิมจาก
ครูผูส้อนในห้องเรียนนกัเรียนกลบัไปท าการบา้นส่ง เปล่ียนเป็นนกัเรียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง ผา่นเทคโนโลย ีท่ีครูจดัหาให้ก่อนเขา้ชั้นเรียน และมาท ากิจกรรม โดยมีครูคอยแนะน าในชั้น
เรียนแทน 
 ในต่างประเทศ วิธีการสอนแบบ พลิกกลบั ก าลงัเป็นท่ีแพร่หลายในวงกวา้งมากข้ึนโดย
ส่ิงท่ีเป็นหัวใจส าคญัของ Flipped Classroom น้ีก็คือการใช้เทคโนโลยี การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
และการให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ผา่นกิจกรรมซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีจะกระตุน้ใหเ้กิดสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 
 ท่ีมาของการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom เกิดข้ึนในปี 2007 โดยครู 2 คน ในรัฐ
โคโลราโดสหรัฐอเมริกาช่ือ โจนาธาน เบิร์กแมนและแอรอน แซมส์ ไดถ่้ายคลิปวิดีโอการสอนของ
ตนเองเอาไวส้ าหรับนกัเรียนท่ีขาดเรียน เม่ือคลิปบทเรียนของครูทั้งสองเร่ิมแพร่ขยายออกไปในวง
กวา้งครูหลายคนจึงเร่ิมหันมาใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Podcasts หรือ YouTube เพื่อสอนนักเรียน
นอกห้องเรียนและสงวนเวลาในชั้นเรียนไวส้ าหรับการรวมกลุ่มท าแบบฝึกหัด หรือ ท ากิจกรรม
ร่วมกนัและผลลพัธ์ท่ีได ้คือ ดีกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม นกัเรียนจะสามารถศึกษาดูผ่านทาง
โทรทัศน์ หรือ ในห้องแล็บคอมพิวเตอร์ หรือดูจากท่ีบ้านได้เม่ือเข้าชั้ นเรียน จะได้ใช้เวลาใน
ห้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในเร่ืองท่ีสงสัย หรือขอให้ครูอธิบายเพิ่มเติมไดเ้ขา้ใจยิ่งข้ึน และเป็น
การกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งไม่มีขีดจ ากดั 
 ในรูปแบบการเรียนการสอนวิธีน้ี ถือว่าเป็นการเรียนการสอนท่ีเน้นในรูปธรรมให้
นกัเรียนไดเ้ห็นและปฏิบติัจากประสบการณ์จริง ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนมีการจดจ าและเกิดทกัษะการ
เรียนรู้ไดดี้กวา่ท่ีเรียนแบบนามธรรมแต่ในมุมมองอีกดา้นหน่ึงท่ีกวา่จะสอนใหน้กัเรียนรู้จกัวิเคราะห์ 
เลือกใชส่ื้อท่ีถูกตอ้ง รู้จกัเลือกศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีตนเองสนใจนั้นก็จะมีส่ือท่ีไม่เหมาะสม
กบันักเรียนก็จะแทรกอยู่บนหน้าจอเหมือนกนัดงันั้นในการใช้ส่ือต่างๆในด้านของไอที ก็ควรท่ี
แนะน าใหเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้ริงและในระยะแรกก็ตอ้งมีผูค้อยใหค้  าแนะน าท่ีดีไม่วา่จะเป็นผูป้กครองครู
ตอ้งมีส่วนร่วมกนัสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บันกัเรียนดว้ยเหมือนกนั 
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 การศึกษากบัเทคโนโลยยุีคใหม่ 
 การศึกษากบัเทคโนโลยีในยุคใหม่น้ีจะตอ้งมาคู่กนัดงัท่ีกล่าวมาในหวัขอ้ขา้งตน้ๆ แต่ใน
หัวข้อน้ีผูว้ิจยัได้ช้ีเพพาะถึงการใช้เทคโนโลยีโดยตรง และให้มองเห็นว่าถึงเวลาแล้วท่ีครูและ
กระบวนการเรียนการสอนจะตอ้งเปล่ียนและหน้าท่ีของผูส้อนก็จะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมซ่ึงมี
รายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 
 อนงค ์สินธุสิริ (2555) ในปัจจุบนัรูปแบบการจดัการศึกษาแปรเปล่ียนไปจากเดิม ดว้ย
องค์ความรู้ท่ีเปล่ียนไปเทคโนโลยีท่ีพ ัฒนามากข้ึน พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
กาลเวลาทฤษฏีการศึกษาแบบเดิมอาจใช้ไม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาอยูท่ี่ไหนหาก
มองกนัท่ีการประสบความส าเร็จของบุคคล มิใช่แค่ผลการสอบรูปแบบการเรียนรู้จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ตอ้งปรับเปล่ียนใหท้นัต่อยคุสมยั 

กระบวนทศัน์การศึกษาของไทยเราในอดีตครูจะเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียน
เพียงอย่างเดียว ผูเ้รียนก็มีหน้าท่ีรับความรู้จากครูผูส้อน ซึงแตกต่างจากปัจจุบันท่ีมีการน าเอา
เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อนให้กบันกัเรียนโดยท่ีผูเ้รียนมีส่วน
ร่วมในการเรียกการสอนมากข้ึนจากการน าเทคโนโลยีไปใช้ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจเขา้ใจ
สนุกสนานกระตือรือร้นในการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 
 ดงันั้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งในระบบการจดัการศึกษาท าให้
ผูเ้รียนมีความรู้มากมายหลายดา้นสามารถคน้หาความรู้ในเร่ืองต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งง่าย 

การท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกต้อง ก็ต้องอาศัย
ครูผูส้อนท่ีเขา้ใจและมีความรู้ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยีครูผูส้อนเป็นผูส้ร้างบรรยากาศ และเจตคติท่ี
ดีต่อการเรียนรู้สอนให้เลือกใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเรียนศึกษาค้นควา้ในเร่ืองท่ี
สนใจเพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีทั้ งด้านบวกด้านลบจึงจ าเป็นต้องรู้จกัคิดวิเคราะห์                
คิดอย่างมีระบบ คิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด หากใช้เทคโนโลยีไปในทางลบ
อาจจะมีผลกระทบทั้งผูใ้ชส่ื้อและสังคม 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศยุคใหม่ 

ในฐานะท่ีเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากท่ีเคยยุง่ยาก 
ตอ้งแบกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆไปไหนมาไหนการเก็บขอ้มูลก็ตอ้งมีแผ่นเก็บขอ้มูลหลายแผ่น
การคน้ควา้หาหนงัสือท่ีอยากอ่านก็ตอ้งเขา้ห้องสมุด หรือหาซ้ือจากร้านหนงัสือ ถา้ชอบเล่มนั้นและ
ถา้อ่านยงัไม่จบ ก็ตอ้งจ าใจวางไวก่้อน แต่ในปัจจุบนักลบักลายเป็นเร่ืองท่ีง่ายมากในการท่ีจะคน้หา
ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีสนใจและเก่ียวกบัการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ก็ท  าได้ง่าย โดยไม่ต้อง

https://plus.google.com/112830235562369315978
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เสียเวลาไปห้องสมุด หรือ เสียเงินซ้ือหนังสือ เพราะว่า มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยให้ง่ายมาก
ยิง่ข้ึน ไม่วา่จะเป็น Internetเครือข่ายการเรียนรู้วธีิอ่ืนๆ ก็ช่วยได ้
 ปาณิศา คงสมจิตต ์(2557) เรียนสอนกนัอย่างไรในยุคศตวรรษท่ี 21 ในยุคปัจจุบนัท่ีกา้ว
มาถึงศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีสารสนเทศกา้วหน้าไปแบบไม่หยุดย ั้ง ผูค้นทัว่โลกสามารถส่ือสาร
กนัไดแ้บบไร้พรหมแดนรวมทั้งในแวดวงของการศึกษาการแสวงหาความรู้ต่างๆ ก็สามารถท าได้
หลากหลายช่องทางโดยเพพาะการเรียนการสอนท่ีมีการเปล่ียนแปลง ไปตามยุคสมยัทั้งในระดบั
โรงเรียนและในระดบัมหาวทิยาลยั 
 จากเดิมๆ ท่ีเคยจดัการเรียนการสอนแบบท่ีคอยให้ผูส้อนเป็นฝ่ายป้อนความรู้ให้ผูเ้รียนแต่
เพียงฝ่ายเดียวก็มีการปรับรูปแบบให้เปล่ียนไปทนัโลกทนัเหตุการณ์กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
น าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ตอ้งเปิดโอกาสให้ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

กิจกรรมท่ีวา่น้ี มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการรู้จกัคิดในเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ (การคิดเชิงวิเคราะห์ หรือ Analytical Thinking เป็นการคิดเชิงเหตุผลของ
ข้อมูลมีการใช้ค  าถามแยกแยะเร่ืองจริงกับเร่ืองเท็จและข้อคิดเห็นออกจากกัน/ส่วนการคิดเชิง
สังเคราะห์ หรือ Synthesis type Thinking เป็นการน าขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่แลว้มาผสมผสานเพิ่มเติมเขา้
ด้วยกันเพื่อท าให้ข้อมูลใหม่เกิดข้ึนโดยข้อมูลท่ีน ามาสังเคราะห์นั้ นต้องเป็นข้อมูลเดิมมีความ
น่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด) ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรคมี์ทกัษะใน
การส่ือสารทั้งดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน และมีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 ในขณะท่ีบทบาท หนา้ท่ีของผูส้อนก็จะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แทนท่ีจะเป็นผูถ่้ายทอด
ความรู้ให้แก่ผูเ้รียนแต่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนท่ีเคยปฏิบติัมาก็จะตอ้งปรับตวัเองใหเ้ป็นผูช้ี้น าเป็นผูใ้ห้
แนวทางรูปแบบของการเรียนในยุคใหม่น้ีจะเน้นกิจกรรมท่ีเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีส าคญัการ
สร้างองคค์วามรู้ท่ีจะเกิดข้ึนตอ้งเป็นการสร้างดว้ยตวัของผูเ้รียนรวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเขา้มา
มีส่วนในการเรียนรู้มากยิง่ข้ึนอนัจะเป็นหนทางน าไปสู่การพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพดีข้ึน 
 ส าหรับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในกา้วแห่งศตวรรษท่ี 21 เร่ืองของทกัษะนบัวา่เป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีพึงตอ้งใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนซ่ึงก็คือ ความคิดเชิงสร้างสรรคค์วามคิดเชิง
วพิากษท์กัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนั 
 ลกัษณะความคิดเชิงสร้างสรรคร์ายละเอียดทกัษะของการส่ือสารและเร่ืองของทกัษะการ
ท างานร่วมกนัท่านผูอ่้านก็คงพอจะทราบกนับา้งแลว้แต่ในเร่ืองของความคิดหรือการคิดเชิงวพิากษ ์
(Critical Thinking) นั้ นก็หมายถึงความตั้ งใจพิจารณาตัดสินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยไม่ด่วนสรุป
ความเห็นคลอ้ยตามในทนัทีมีการตั้งค  าถามทา้ทายหรือโตแ้ยง้สมมุติฐานท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัพยายามเปิด
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กวา้งทางความคิดท่ีมีความเห็นแตกต่างในหลายมุมมอง เพื่อใหไ้ดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์มากกวา่เดิมซ่ึง
หลกัของการคิดเชิงวิพากษ์ก็คือให้สงสัยไวก่้อนอยา่รีบเช่ือหรือด่วนสรุปเพราะเร่ืองนั้นอาจจะจริง
หรือไม่จริงก็ไดร้วมทั้งมีการตั้งค  าถามซักคา้นเพื่อเปิดทางกวา้งให้ไดท้ราบความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
กนัออกไป 
 จะเห็นวา่ การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนตอ้งกา้วตามให้ทนักบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีผนัแปรไปในยุคโลกาภิวฒัน์เม่ือครู-อาจารยมี์บทบาทในการสอนน้อยลงก็จะตอ้งมี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัเรียน-นกัศึกษามากข้ึนดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งรู้จริงและมีความ
รอบรู้ในเร่ืองต่างๆ เกือบทุกดา้นเพื่อน าองคค์วามรู้เหล่านั้นมาจดัเป็นกิจกรรมในกระบวน การเรียน
การสอนไดอ้ยา่งลงตวัและมีคุณภาพ 
 3.4 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส าหรับศตวรรษที ่21 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคคลส าคัญท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาและจะจัดการ
สถานศึกษาอยา่งไรให้นกัเรียนนกัศึกษามีศกัยภาพสูงสุดและครบถว้นตามทกัษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์บวกกบัแนวคิดใหม่ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ให้ความส าคญักบัทกัษะใหม่ท่ีเกิดข้ึนทนัต่อเหตุการณ์กบัสถานการณ์โลกท่ี
เปล่ียนแปลง ในหัวขอ้น้ีจะกล่าวถึงทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ส าหรับศตวรรษ
ใหม่ และจะกล่าวถึงเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการบริหารจดัการศึกษา ตามล าดบัดงัน้ี 
 ในศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ีทราบกันดีว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการท่ี 
เจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีเป็นประโยชน์กบังานสารสนเทศอยู่
ตลอดเวลา ท าให้วงการวิชาชีพหันมาปรับปรุงกลไกในวิชาชีพของตนให้ทนักบัสังคมสารสนเทศ 
เพื่อให้ทนัต่อกระแสโลก จึงท าให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ ข้ึนมากมาย ไม่วา่จะเป็นการซ้ือขาย
ผ่านอินเตอร์เน็ตการให้บริการส่งข่าวสาร SMS หรือการโหลดเพลงผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ 
นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ ยงัไดส้ร้างระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานของตนเองข้ึนเป็นจ านวน
มาก เช่น การท าเว็บไซด์ของหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเหล่านั้ นเพื่อให้เกิด 
ประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและคุม้ค่า โดยสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการจดัท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์ การปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา หรือการตดัสินใจ เพื่อการ
วางแผนและการจดัการดงันั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทและความส าคญัมากในปัจจุบนั 
และมีแนวโนม้ท่ีจะมีบทบาทมากยิ่งข้ึนในอนาคต เพราะเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน
สารสนเทศให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผลิต การจดัเก็บ การประมวลผล การ
เรียกใช ้การส่ือสารสารสนเทศ การแลกเปล่ียนและใชท้รัพยากรสารสนเทศร่วมกนัใหเ้กิดประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ี 
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 ความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก
ตวัอยา่งเช่น 
 1. การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในด้านการค้นควา้ศึกษาแหล่งข้อมูล ท าให้
การศึกษาง่ายข้ึนและไร้ขีดจ ากดั ผูเ้รียนมีความสะดวกในการคน้ควา้วจิยั 
 2. การด ารงชีวิตประจ าวนัท าใหมี้ความสะดวกคล่องตวัและรวดเร็วในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัสามารถท างานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกนัได้หรือท างานใช้เวลา
นอ้ยลง 
 3. การด าเนินธุรกิจท าให้มีการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจมากข้ึนท าให้ตอ้งมีการพฒันาองคก์ร
เพื่อใหท้นักบัขอ้มูลข่าวสารอยูต่ลอดเวลาอนั ส่งผลต่อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
 4. อัตราการขยายตัวทุกๆ ด้านท่ี เพิ่ม ข้ึนอย่างรวดเร็วเพราะมีการติดต่อส่ือสารท่ี
เจริญกา้วหนา้ทนัสมยัรวดเร็วถูกตอ้งและท าใหเ้ป็นโลกท่ีไร้พรมแดน 
 5. ระบบการท างานมีคอมพิวเตอร์มาใชซ่ื้อสามารถท างานไดม้ากข้ึนงานบางอยา่งมนุษย์
ท าไม่ไดก้็ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยท างานแทนซ่ึงไดผ้ลถูกตอ้งรวดเร็ว  
 บทบาทของผู้บริหารในส่วนทีด่ีตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน 
 นกับริหารการศึกษายุคใหม่ตอ้งมีคุณสมบติัอนัจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้เขาไดป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ นักบริหารต้องมีวิสัยทศัน์มีความเป็นผูน้ าท่ี สามารถจูงใจคนได้ขาย
ความคิดใหม่ๆ ให้คนยอมรับสามารถวางแผนงานอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนส าหรับการพฒันา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการพฒันางานดา้นไอทีนั้นก็คือผูบ้ริหารน่ีแหละ
ถา้ผูบ้ริหารเอาใจใส่ สนับสนุน ก็เช่ือแน่ว่าจะประสบความส าเร็จแต่ถา้ผูบ้ริหารท าในทางตรงกนั
ขา้ม ก็มกัจะลม้เหลวไม่เป็นท่า 
 ครรชิต มาลัยวงศ์ กล่าวว่า ท่าทีของผูบ้ริหารส่งผลต่อความส าเร็จของงานด้านไอที
ผูบ้ริหาร และยงับอกสูตรการแสดงบทบาทการน าดา้นไอทีของผูบ้ริหารไว ้ดงัน้ี 
 1. ต้องแสดงความสนใจ อย่างน้อยต้องเข้าร่วมประชุมโครงการคร้ังแรก (Kick Off 
Meeting) 
 2. ช้ีแจงนโยบาย และวตัถุประสงค์ รวมทั้ งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ลูกนอ้ง ให ้ทีมงานเขา้พบเพื่อสอบถามขอ้ขดัขอ้งสงสัยต่างๆ ไดโ้ดยสะดวกเสมอ 
 3. คอย ติดตามความกา้วหนา้ในการพฒันาระบบไอทีต่างๆ 
 4. จดัสรรงบประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อค่าใช้จ่ายในหลายๆ ส่วนเป็นตน้วา่ค่าฮาร์ดแวร์
ซอฟทแ์วร์ค่าบุคลากร ค่าบ ารุงรักษาค่าฝึกอบรมค่าของใชส้ิ้นเปลืองต่างๆ 
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 5. ตอ้งทราบ และเขา้ใจวา่คอมพิวเตอร์เป็นงานท่ีมีความเคล่ือนไหว (พลวตั)ไม่หยุดน่ิง 
และไม่ใช่ซ้ือคอมพิวเตอร์แลว้จะไดทุ้กอยา่งตามมาโดยอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งลงทุนลงแรงอะไรอีก 
 ปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียนบา้นจือแร คือ ระบบบริหารจดัการท่ี
มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจดัการ ซ่ึงคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัท่ีจะท าใหก้ารบริหารจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบันกัวชิาการ  
 บุรัญชัย จงกลนี (ม.ป.ป.:11-12) กล่าวถึงคุณลักษณะของนักบริหารท่ีดีควรมีลักษณะ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. เพลียวพลาด แต่ไม่อวดพลาด 
2. มีความสามารถรอบดา้น (Well rounder) 
3. มีพลงัผลกัดนัภายใน (Inner drive) ใหก้ระตือรือร้นอยูเ่สมอ 
4. ท าตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือ (Integrity) 
5. กลา้หาญทั้งกายและใจ (Courage physically and morally) 
6. มีความคิดริเร่ิม (Initiative) 
7. รู้จกัวธีิส่งเสริมและบ ารุงขวญัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
8. การเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตวั 
9. มีความยติุธรรม (Justice) 
10. วางตวัดี (Bearing) 
11. กระตุน้ใหผู้น้อ้ยมีความภูมิใจในงานของตน 
12. ใหเ้กียรติในผลงานท่ีผูน้อ้ยไดป้ฏิบติั 
13. ปฏิบติังานอยา่งเป็นทีม ใหท้  างานแทนกนัได ้
14.  ใช้ผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ เหมาะสมกับความสามารถ  และมีการพัฒนาฝี มือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูเ่สมอ 
 เม่ือก้าวล่วงมาถึงยุคปัจจุบนั จากกระแสโลกาภิวฒัน์ มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนหลาย
ประการคือ การปฏิรูปการศึกษา มีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มีระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ในการบริหารจดัการงานดา้นการศึกษาต่างๆ 
หลัง่ไหลเขา้มาในระบบโรงเรียนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง หากผูบ้ริหารจะยงัคงยนืน่ิงอยูไ่ปวนัๆยึด
สุภาษิต “ชา้ๆ ไดพ้ร้าเล่มงาม” หรือคติวา่ อยูเ่พยๆ รอดูเขาไปก่อนถา้จ าเป็นจริงก็ลอกเขาก็ไดแ้ลว้ละ
กอ้ คงจะตอ้งจมน ้ าตายหรือถูกกระแสน ้ าพดัหายไปจากระบบในไม่ช้า ผูแ้กร่งกลา้เท่านั้นท่ีจะยืน
หยดัอยู่ไดอ้ย่างสมภาคภูมิ ไดรั้บการยอมรับและยกย่องจากวงสังคม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหาร
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จะต้องสร้างศักยภาพของตนเองให้มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์เพื่อให้สอดรับกับยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาตามความคาด หวงัของสังคม 
 ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ตอ้งท างานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์โดยอาศยัคนอ่ืน ดงันั้นผูบ้ริหารท่ี 
ดีควรท่ีจะมีคุณสมบติัของผูน้ าควบคู่ไปดว้ย ดงัน้ี 
 1. มีภาวะผู้น า มีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การ
สนบัสนุนเป็นนกัประสานความาเขา้ใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลและ
ประสานประโยชน์ใหเ้กิดกบัองคก์รได ้
 2. มีเมตตาธรรมไม่มีอคติหรือพันทาคติคือล าเอียงด้วยความชังหรือรักไม่เอาเข้ามา
เก่ียวขอ้งดว้ยการต าหนิหรือลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งลงโทษดว้ยเมตตาไม่ใช่ดว้ยอารมณ์โกรธ
แค้นส่วนตวันักบริหารท่ีเป็นผูน้ าขององค์กรยงัต้องรู้จักสละประโยชน์ส่านตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมตอ้งรู้จกัแสดงน ้ าใจกบัเพื่อนร่วมงานและลูกน้องในโอกาส อนัสมควรและส่ิงท่ีสมควรท่ี
จะตอ้งมีอยา่งยิ่งคือความรู้จดัอดกลั้นและอดทนทั้งทางอารมณ์และจิตใจสุดทา้ยคือการรู้จกัให้อภยั
ไม่อาฆาตแค้นเร่ืองท่ีแล้วก็ให้แล้วกันไปถ้าผู ้บริหารมีเมตตาธรรมรู้จักให้อภัยจะท าให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
 3. ต้องอยู่บนพืน้ฐานของเหตุผลและความถูกต้องในการท างานถา้มีหลกัการท่ีชดัเจนการ
ท างานก็จะง่ายสะดวกเร็วข้ึนมีความเป็นธรรมและตดัสินใจปัญหาต่างๆ ไดแ้ม่นย  า 
 4. เป็นนักคิดนกัวิเคราะห์นกับริหารท่ีดีตอ้งคิดสร้างสรรค์ให้บงัเกิดส่ิงท่ีเป็นไปไดแ้ละ 
ตอ้งมีความสามารถในการจดัระบบความคิดให้เช่ือมโยงมองถึงองค์กรรวมของปัญญาทั้ งหมด
นอกจากการคิดอยา่งมีระบบแลว้ยงัตอ้งรู้จกัวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ไดช้ดัเจนมีความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. มีการสร้างวสัิยทัศน์นกั บริหารท่ีมีความสามารถตอ้งมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตออก
และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย  าด้วยสายตาท่ีกวา้งไกลจากประสบการณ์ท่ีสะสมมานานปีด้วย
การศึกษาและพฒันาอย่างต่อเน่ืองยาวนานมองเห็นภาพรวมทั้ งระบบข้อมูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์
ทนัสมยัจะช่วยกะเก็งเหตุการณ์ในอนาคตไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงมากข้ึนและสามารถตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารองคก์รใหเ้ป็นในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมได ้
 6. มีทกัษะหลายด้านนอกจากจะเป็นนกัคิดนกัวเิคราะห์ยงัตอ้งมีทกัษะในเร่ืองต่อไปน้ี 
 ทักษะในการตัดสินใจตอ้งมีการจดัการท่ีดีมีทีมงานท่ีแข็งแกร่งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมาก
พอและทนัสมยัรู้จกัรุกในโอกาสและจงัหวะเวลาท่ีดีและเหมาะสมรู้จกัรอเม่ือยงัไม่ถึงเวลาท่ีสมควร 
 ทักษะในการวางแผนทั้ งแผนขององค์กร (แผนแม่บท) และแผนกลยุทธ์เป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีจะท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์โดยก าหนดทิศทางและวิธีการท างานไวล่้วงหน้า
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เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานสามารถเดินตามแนวทางทีก าหนดไวไ้ดโ้ดยสะดวกมีการก าหนดแผนระยะสั้น
ระยะยาวเพื่อท่ีจะปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มและสถานการณ์ในแต่ละขณะได ้อย่าง
เหมาะสมลงตวั 
 ทกัษะในการจัดองค์กรก าหนดโครงสร้างขององคก์รใหมี้รูปแบบเหมาะสมกบัพนัธกิจ
และภารกิจขององคก์รวางตนให้เหมาะสมกบังานท่ีถนดัสร้างทีมงานท่ีดีขจดัปัญหาและอุปสรรคใน
การท างานดว้ยวธีิละมุนละม่อมบางคร้ังอาจตอ้งใชค้วามเด็ดเด่ียว เพียบขาด ก็ตอ้งท า 
 ทักษะในการแก้ไขปัญหาพึงระลึกไวเ้สมอว่าปัญหาเป็นส่วนหน่ึงของงานจึงเป็นเร่ือง
ธรรมดาความสามารถในการแกปั้ญหาดูวา่ปัญหาใดเป็นปัญหาหลกั ปัญหาใดเป็นปัญหารองปัญหา
ใดส าคญัเร่งด่วนท่ีส าคญัผูบ้ริหารตอ้งไม่กระท าตวัเป็นปัญหาเสียเอง 
 ทักษะในการสร้างทีมงาน ตอ้งสามารถสร้างทีมงานท่ีดี มีฝีมือให้เหมาะสมในแต่ดา้น
จดัมือท างานไวเ้ป็นสตาฟท ์(Staff) ช่วยคิดช่วยกลัน่กรองงาน 

7. รอบรู้และมีข้อมูลที่ทนัสมัย เพราะการมีขอ้มูลท่ีดีช่วยใหก้ารตดัสินใจถูกแม่นย  าข้ึน จึง
ตอ้งรู้ลึกรู้รอบรู้กวา้งรู้ไกลกระตือรือร้นอยูเ่สมอเป็นนกัอ่านขยนัใฝ่หาความรู้ช่างสังเกตรู้จกัฟัง 

8. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ทันสมัยรู้ วา่ขณะน้ีตนเป็นใครมีบทบาทและมีอ านาจหนา้ท่ี
อย่างไรเพื่อท่ีจะสวมบทบาทและแสดงบทบาทตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ได้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมไม่เขา้ไปกา้วก่ายงานในหนา้ท่ีรับผดิชอบของคนอ่ืน 

9. กล้าตัดสินใจ ในหลกัวิชาการบริหารกล่าวกนัว่าส่ิงท่ียากท่ีสุดของนักบริหารคือการ
ตดัสินใจแม้จะมีข้อมูลครบถ้วนในมือแต่ก็ไม่กล้าตดัสินใจเพราะขาดความมัน่ใจกลัวท่ีจะต้อง
รับผิดชอบกบัผลท่ีเกิดจากการตดัสินใจนั้นองคก์รใดท่ีมีผูบ้ริหารแบบน้ีองคก์รนั้นคงเจริญเติบโตได้
ยากมองไม่เห็นอนาคตดา้นความเจริญกา้วหนา้ 

10. มียุทธวิธีและเทคนิคกลยุทธ์เป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงาน
ส่วนเทคนิคจะช่วย ประหยดัเวลาและทรัพยากรอ่ืนๆ มิให้ส้ินเปลืองเทคนิคท่ีดีไม่ควรมีความ
สลบัซบัซอ้นมากเกินไปสามารถเขา้ใจและง่ายต่อการปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จได ้ 

11. รู้จักประนีประนอมและยืดหยุ่นจะช่วยลดความขดัแยง้และขจดัปัญหาอุปสรรคใน
การท างานไดม้าก 

12. รู้จักการเจรจาต่อรองไม่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่มีใครได้ทั้ งหมดและต้องไม่ใครเสีย
ทั้งหมดตอ้งไดท้ั้งสองฝ่าย (Win - Win) บางคร้ังตอ้งรู้จกัแพเ้พื่อชนะ 

13. ประสานงานเป็นและประสานประโยชน์ได้ การสร้างสัมพนัธภาพอยา่งไม่เป็นทางการ
มีความส าเร็จขององคก์รอยา่งสูงท าใหเ้ร่ืองยากเป็นเร่ืองง่ายยน่ระยะเวลาลดพิธีกรรมรูปแบบต่างๆ 
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 14. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับตั้งแต่ทรัพยากรมนุษยว์สัดุอุปกรณ์ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 
รวมทั้งเวลาเหล่าน้ีลว้นเป็นตน้ทุนในการท างาน 

15. เป็นนักประชาธิปไตยนกับริหารตอ้งใจกวา้งพอจะยอมรับความแตกต่างทางความคิด
และต้องอยู่ท่ามกลางความแตกต่างให้ได้พร้อมทั้ งต้องพยายามประสานความค่างนั้ นให้เกิด
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค ์

16. กระจายอ านาจเป็นโดยดูจากการกระจายอ านาจหน้าท่ีและความรู้ผิดชอบไปสู่มือ
ท างานเพื่องานจะไดส้ าเร็จลุล่วงเรียบร้อยรวดเร็วมอบหมายงานท่ีมีความส าคญัให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพื่อพฒันาให้เขารู้จกัผดิชอบ สูงข้ึนเปิดโอกาสใหเ้ขาเป็นเจา้ของงานและตดัสินใจในงานช้ินส าคญัๆ 
ให้ความรู้สึกในดา้นจิตวทิยาให้โอกาสและสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความริเร่ิมสร้างสร้างใน
ส่ิงใหม่ๆ  และเป็นประโยชน์ 

17. รู้จักท างานในเชิงรุกมุ่งผลงานในเน้ืองานเป็นหลกัมากวา่รูปแบบหรือพิธีการเป็นฝ่าย
เร่ิมตน้กระท าก่อนในส่ิงท่ีถูกตอ้งและจ าเป็นเพื่อใหง้านส าเร็จ 

18. พิจารณาคนเป็นนกับริหารตอ้งเช่ือในความสามารถของคนอ่ืนดว้ยมนุษยทุ์กคนลว้น
มีศกัยภาพและความสามารถในทางใดทางหน่ึงเสมอนกับริหารท่ีมีความสามารถจึงตอ้งมองคนให้
เป็นใชค้นให้ถูกใชใ้ห้ถูกคนและถูกงานตอ้งแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากเร่ืองของส่วนรวมโดยเด็ดขาด
สังคมไทยมกัจะแยกไม่ ค่อยออก 

 19. โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหน่ึงในการบริหารการจดัการท่ีดี (good governance) 
แสดงถึงความสุจริตใจในการท างานตอ้งเปิดเผยชดัเจนตรงไปตรงมาตอบค าถามของสังคมได ้

 20. รู้จักควรไม่ควรรู้จักความพอดีเป็นเร่ืองยากท่ีจะบอกอย่างไรจึงพอดีข้ึนอยู่กับ
สติปัญญาวิจารณญาณและประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีจะเรียนรู้ความพอเหมาะพอดีตอ้งรู้จกังาน
รู้จกัดีรู้จกัชัว่แยกแยะออกไดอ้ยา่งชดัเจน 

บทบาทของผูบ้ริหารนั้นจะตอ้งใช้ศาสตร์และ ศิลป์ในการบริหารเพื่อให้การด าเนินงาน
ของหน่วยงานหรือสถาบนันั้นๆให้บรรลุ จุดมุ่งหมายขององคก์ารโดยอาศยัหน้าท่ีทางการบริหารท่ี
ส าคัญคือการวางแผน(Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) การบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายส าคญัอยู่ท่ีการพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพซ่ึงเป็นหนา้ท่ี ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะด าเนินการตามบทบาทและหนา้ท่ีเพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าวการบริหารโรงเรียนเป็นการร่วมมือกนัท างานของบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการ จดัการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กบัการศึกษามาก
ท่ีสุดผูเ้รียนเกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม
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ผู ้บริหารมีภาวะผู ้น าสามารถบริหารโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมาย และบรรลุตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา 

จากท่ีกล่าวมาทั้ง 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 การวิจยัและพฒันาแนวคิดเพื่อใชใ้นการวิจยั ตอนท่ี 
2 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานในศตวรรษท่ี  21 และตอนท่ี 3 การศึกษาและการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผูว้ิจยัสามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัเพื่อน าไปก าหนดเป็นประเด็นในการ
เขียนคู่มือโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน ศตวรรษท่ี 
21หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช ซ่ึงคู่มือ
การศึกษาจะประกอบดว้ย 6 หน่วยการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 

หน่วยท่ี 1 หลักแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
(Inquiry-Based Learning )  

หน่วยท่ี 2 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
หน่วยท่ี 3 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 

(Inquiry-Based Learning) 
หน่วยท่ี 4 การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใช้การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา

ความรู้เป็นฐาน 
หน่วยท่ี 5 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
หน่วยท่ี 6 ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21  
 

ตอนที่ 4 บริบทการเรียนการสอนมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีพนัธกิจด้านการผลิตบัณฑิต งานวิจยั งานบริการ 
วชิาการแก่ชุมชน และงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั โดยมียุทธศาสตร์ 
กลยทุธ์ (Strategics) ดงัน้ี 

  1. ด้านการผลติบัณฑิต  
               1.1 ปรับกระบวนการผลิตบณัฑิตโดยใชร้ะบบและกลไกประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั
เป็นเคร่ืองมือ 
               1.2 ทบทวนการจดัการเรียนการสอน วธีิการเรียนการสอน บรรณสาร เทคโนโลยกีารศึกษา 
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวก รวมทั้งการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
               1.3 จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีตอ้งการ
ให้เกิดการปฏิรูป กล่าวคือ กระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรและค านึงถึงความแตกต่าง
เพพาะบุคคลโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เช่น การจดัให้มีจ  านวนหน่วยกิต/ชัว่โมงเรียนหรือรายวิชา
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ในภาคปฏิบติั การจดัใหมี้จ านวนหน่วยกิต/ชัว่โมงเรียนหรือรายวชิาในภาคสนาม การเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเน้ือหาหรือรายวิชาท่ีเปิดสอน การ
เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาใชห้อ้งคอมพิวเตอร์/ห้องสมุดต่อวนั ฯลฯ 
               1.4 จดัการเรียนการสอน โดยให้ความส าคญักบัภาษาบาลีในฐานะภาษาท่ีใชจ้ารึกพระพุทธ
วจนะเพิ่มมากข้ึน เพิ่มจ านวนหน่วยกิต เพิ่มชัว่โมงเรียน  
               1.5 เร่งขยายหลักสูตรสาขาวิชาภาษาบาลีและพระพุทธศาสนาในระดับสูง คือ ระดับ
มหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิต เพื่อการวิจยัพระพุทธศาสนาในเชิ งลึก ซ่ึงจะท าให้มหาวิทยาลัยมี
โอกาสพฒันาไปสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการพระพุทธศาสนาตามปรัชญาของมหาวทิยาลยัได ้
               1.6 เร่งพฒันาระบบฐานขอ้มูลและการให้บริการดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นงานทะเบียน งานวดั
ประเมินผล การสืบคน้ขอ้มูลวิจยั เป็นตน้ โดยเพิ่มศกัยภาพซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และได้อย่างกวา้งขวาง เป็นระบบเครือข่ายข้อมูลทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
สามารถสืบคน้และเช่ือมโยงกนัได ้ 
               1.7 เร่งพฒันาบุคลากรดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย ให้สามารถใชส่ื้อเทคโนโลยี
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือผสม ส่ือการ
สอนทางไกล ฯลฯ ตลอดจนการใชบุ้คลากรจากภายนอกท่ีมีคุณภาพ ( Out sourcing) 
               1.8 เร่งพฒันาอาจารยใ์หมี้คุณวฒิุและต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มข้ึน 

2. ด้านการบริการวชิาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม 
               2.1  เร่งขยายการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน และท้องถ่ินแบบเชิงรุกให้
กวา้งขวาง 
               2.2 ให้การสนับสนุน หรือร่วมมือกบัคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร / 
ชุมชน และครอบครัว ในดา้นวิทยากร และวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื่อแกแ้ละป้องกนัปัญหา
ทางสังคม เช่น โรคติดต่อร้ายแรง และสารเสพยติ์ดใหโ้ทษ เป็นตน้ 
               2.3 จดัโครงการประชุม/ อบรม/ สัมมนา ร่วมกบัคณะสงฆ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจในการ
พฒันาสังคมร่วมกนั  
               2.4 เน้นบทบาทในการแก้ปัญหาด้านจิตใจแก่สังคม เช่น การให้ค  าเตือน แนวคิด และ
ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ เพื่อลดปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีจะตามมา 
               2.5 จดัประชุมสัมมนาใหค้วามรู้แก่ประชาชนทัว่ไป 
               2.6 เร่งรัดการใช ้ICT เพื่อช่วยเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ใหห้ลากหลาย 
               2.7 ใช ้ICT เพื่อขยายฐานความรู้ดา้นพระพุทธศาสนาเถรวาทสู่สังคมนานาชาติ 
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3. ด้านการวจัิย 
               3.1 จดัระบบวิจยัท่ีเน้นการวิจยัทางดา้นพระพุทธศาสนาในลกัษณะโครงการร่วมระหวา่ง
หน่วยงานมหาวทิยาลยั รวมทั้งองคก์รต่าง ๆ ภายนอกมหาวทิยาลยั 
               3.2 พิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัของมหาวิทยาลยัในวงกวา้ง โดยเพพาะในวารสารระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 
               3.3 ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้เพื่อช่วยพัฒนาสถาบัน สังคม และหรือ 
ประเทศชาติ 
               3.4 สนับสนุนให้วิทยาเขตต่าง ๆ และศูนยก์ารศึกษาของมหาวิทยาลยั ประสานงานกับ
สถาบนัการศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิด้านภาษาและพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาวิจยัคมัภีร์ท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถ่ิน 
              3.5 ให้วทิยาเขตและศูนยก์ารศึกษาต่าง ๆ เนน้เสนอโครงการวิจยัท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา
ดา้นวตัถุโบราณในทอ้งถ่ิน ประเภทศิลาจารึก คมัภีร์ใบลาน สมุดไทย เป็นตน้ 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
               4.1 รณรงค์ให้ผู ้น าชุมชน ผู ้น าท้องถ่ิน และพระสังฆาธิการมีความรู้ความเข้าใจใน
ศิลปวฒันธรรมของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
               4.2 ประสานความร่วมมือกบัคณะสงฆห์รือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดา้นศิลปวฒันธรรมโดย
จดัหลกัสูตรระยะสั้ น และพฒันาระบบการให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม และการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูแก่ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทอ้งถ่ินและพระสังฆาธิการ 
               4.3 สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูประเพณีพื้นบา้น กีฬาพื้นบา้น และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
               4.4 แนะน าให้ความรู้แก่ชุมชนเก่ียวกับวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสม การคดัสรรและการ
ประยกุตว์ฒันธรรมจากภายนอกท่ีจ าเป็นตอ้งยอมรับ 

5. ด้านการบริหารจัดการ 
               5.1 ปรับโครงสร้าง ปรับร้ือระบบและกลไกการบริหารงาน และปรับกระบวนการบริหาร
จดัการ ใหมี้ความสะดวก มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็ว 
               5.2 ปรับปรุงระเบียบและขอ้บงัคบั การบริหารงานท่ีเหมาะสม เช่น การบริหารงบประมาณ 
การบริหารบุคลากร การบริหารวิชาการ ระบบตรวจสอบภายในและอาคารสถานท่ีท่ียงัไม่
เอ้ืออ านวยต่อการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
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               5.3 เร่งพฒันาดา้นการบริหารจดัการโดยเพพาะการบริหารการเงิน ท่ีเป็นเคร่ืองช้ีให้เห็นว่า
มหาวิทยาลยัมีความจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาทบทวนโดยเทียบเคียงกบัสถาบนัอุดมศึกษาของคฤหสัถ์
ท่ีบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และควรตอ้งมี “มืออาชีพ” 
               5.4 เร่งพฒันาวิธีประกนัมาตรฐานการศึกษาระหว่างส่วนกลางกบัวิทยาเขตและระหว่าง
วทิยาเขตกบัศูนยก์ารศึกษา 
               5.5 ใหผู้แ้ทนจากวทิยาเขตเป็นกรรมการหรือมีส่วนร่วมในการจดัสรรงบประมาณประจ าปี 
               5.6 บริหารจดัการโดยยดึแผนยทุธศาสตร์ / แผนบริหารจดัการระยะ กลางของสถาบนั เพื่อ
ควบคุมการบริหารจดัการใหคุ้ม้ทุนและมีประสิทธิภาพ 
               5.7 หามาตรการลดปัญหาเร่ืองการประสานงานหรือการส่ือสารระหวา่งส่วนกลางกบัวิทยา
เขตและระหวา่งวทิยาเขตดว้ยกนั  
               5.8 พฒันาและควบคุมสัดส่วนอาจารยป์ระจ า (รวมอาจารยพ์ิเศษและพิเศษประจ า) ต่อ
นกัศึกษาใหไ้ดเ้ท่ากบั 1 ต่อ 25 (ปัจจุบนัประมาณ 1: 10) ภายในปี 2553 
               5.9 จดัล าดับความส าคัญของพนัธกิจของมหาวิทยาลัย คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การ
บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม 3) การวิจยั 4) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และ
จดัสรรงบประมาณตามล าดบัความส าคญัของพนัธกิจดงักล่าว 
               5.10 เร่งน าผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการบริหารจดัการและการ
จดัสรรงบประมาณ เพื่อสร้างกระบวนการพฒันาท่ีเป็นธรรมและยกระดบัคุณภาพของมหาวทิยาลยัสู่
ระดบัมาตรฐานสากล 
 ผูว้จิยัน าผลการประเมินการประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั (2556) 
มากล่าวถึงเพื่อช้ีให้เห็นถึงบริบทของการเรียนการสอนและกระบวนการท างานของมหาวิทยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั ดงัน้ี 
 มาตรฐานที ่1 ด้านการผลติบัณฑิต 
 จุดเด่น บณัฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นท่ีพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตบณัฑิตมีความ
ภาคภูมิใจมหาวทิยาลยัมากโดยมีศิษยเ์ก่าไดรั้บรางวลัดา้นวชิาการและวชิาชีพค่อนขา้งมาก 
 จุดทีค่วรพฒันา มีการเผยแพร่วทิยานิพนธ์จ านวนค่อนขา้งนอ้ย 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. ควรมีหน่วยงานติดตามบณัฑิตเพื่อการประเมินคุณภาพและการพฒันาบณัฑิตอย่าง
ต่อเน่ือง 
 2. ก าหนดการประชุมทางวิชาการทุกปี เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโทมีโอกาสเผยแพร่
ผลงานคน้ควา้วจิยัมากข้ึน 
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 มาตรฐานที ่2 ด้านงานวจัิยและสร้างสรรค์ 
 จุดที่ควรพัฒนา การเผยแพร่ผลงานวิจยัค่อนขา้งจ ากดัและจ านวนอาจารยท่ี์ท าวิจยัมีนอ้ย
มาก 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. มหาวทิยาลยัควรสนบัสนุนงบประมาณการวิจยัใหม้ากข้ึน 
 2. สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อทุนวจิยัจากภายนอกใหม้ากข้ึน 
 3. จดัหาฐานขอ้มูลท่ีจ าเป็นในงานวจิยัให้อาจารย  ์
 4. สนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวจิยัในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติใหม้ากข้ึน 
 มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวชิาการ 
 จุดเด่น มหาวิทยาลยัมีงานบริการวิชาการมากและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน
และพนัธกิจของมหาวิทยาลยัมีการให้นกัศึกษามีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ชุมชนมีความร่วมมือ
กบัองคก์รในชุมชนดีมากและมีแหล่งบริการวชิาการท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของสถาบนั 
 จุดทีค่วรพัฒนา คณาจารยมี์ภาระงานบริการวชิาการมากประกอบกบัภาระงานสอนมากมี
ผลท าให้มีเวลาวิจยันอ้ยและการน าประสบการณ์การบริการวชิาการมาใชใ้นการเรียนการสอนยงัไม่
มากเท่าท่ีควร 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. สนบัสนุนนุคลากรท่ีมีความสามรถใหเ้ป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิต่างๆ 
 มาตรฐานที ่4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 จุดเด่น มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ท ากิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรมและจดัสรรงบประมาณไดเ้พียงพอต่อการอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปะ
และวฒันธรรม 
 มาตรฐานที ่5 ด้านการพฒันาสถาบันและบุคลากร 
 จุดเด่น มีการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยมีการประชุมเป็นประจ ามีการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัทอ้งถ่ินจนเป็นท่ียอมรับให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรโดยเพพาะมีการ
จดัสรรงบประมาณในการเขา้ร่วมประชุมกาศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
 จุดที่ควรพัฒนา ในการน านโยบายสู่การปฏิบติัผูบ้ริหารควรถ่ายทอดความคิดและรับฟัง
ความคิดของบุคลากรของมหาวิทยาลยัทุกระดบัควรมีนโยบายในการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งเป็น
ระบบควรวางแผนในการหางบประมาณเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานส่งเสริม
งานวจิยัและการบริการทางวชิาการ 
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 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. ควรเพิ่มบุคลากรสายอาจารยใ์หม้ากยิง่ข้ึน 
 2. เพิ่มบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนเพื่อช่วยงานวจิยัและการเรียนการสอน 

มาตรฐานที ่6 ด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
 จุดเด่น มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส าคัญ
โดยเพพาะการเรียนรู้ การปฏิบติัและประสบการณ์จริงมีการให้นกัศึกษาปฏิบติัศาสนกิจการสัมมนา
ท่ีหลากหลายและการทศันศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา อาจารยป์ระจ ามีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการนอ้ยและ
จ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารยป์ระจ านอ้ยกวา่เกณฑข์องสมศ.มาก 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
 1. ควรปรับปรุงหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐานอุดมศึกษาพ.ศ. 2548 อยา่งแทจ้ริง 
 2. ใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีทรงคุณวุฒิคุณสมบติัความเช่ียวชาญตามสาขานั้นๆ 
 3. วางแผนพฒันาวฒิุและต าแหน่งทางสิชาการของคณาจารยส์นบัสนุนเร่ืองทุนการศึกษา
และงบประมาณในการท าต าแหน่งทางวชิาการ 

มาตรฐานที ่7 ด้านระบบประกนัคุณภาพ 
จุดเด่นมีการพฒันาระบบกลไกในการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง 
จุดที่ควรพัฒนา น าผลการประกนัมาพฒันาและปรับปรุงบริหารจดัการมหาวิทยาลยัให้

เป็นไปตามพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
1. มหาวิทยาลยัควรดูแลให้ทุกหน่วยงานมีระบบประกนัคุณภาพเป็นแนวเดียวกนัและมี

การเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้น 
2. สนับสนุนให้บุคลากรเห็นความส าคญัของประกันคุณภาพและปฏิบัติเป็นภารกิจ

ประจ า 
สรุปสภาพปัจจุบันของการเรียนการสอนที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานของ

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
จากขอ้มูลเก่ียวกบับริบทของการเรียนการสอนและกระบวนการท างานของมหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านการผลิตบณัฑิต ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และด้านอ่ืนๆ 
สะทอ้นให้เห็นถึงสภาพของการเรียนการสอน อาทิ มหาวิทยาลยัให้ความส าคญักบักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยเพพาะการเรียนรู้จากการปฏิบติัและประสบการณ์จริงมีการให้
นกัศึกษาปฏิบติัศาสนกิจการสัมมนาท่ีหลากหลายและการทศันศึกษา มีระบบการน าเทคโนโลยีมา
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ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ซ่ึงเป็นไปตามกาลสมยั อาจารยห์ลายท่านมีการ
พฒันาเทคนิคการสอนเพื่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาในการสืบเสาะหาความรู้ส่ิงท่ีสงสัยดว้ยตนเอง แต่
รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ยงัไม่ชดัเจนและยงัไม่มีขั้นตอนในการถ่ายทอดความรู้จึงมีส่งผลให้
การเรียนรู้โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ไม่เด่นชัดและไม่ต่อเน่ือง และท่ีส าคญับางท่านยงัยึดการ
เรียนการสอนแบบเดิมๆ ไม่ยอมเปล่ียนแปลงวิธีกาเรียนการสอนส่งผลให้นักศึกษาสับสนใน
กระบวนการเรียนรู้ไม่มัน่ใจในการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง พะนั้นหากแนวทางการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะความรู้ท่ีชดัเจนและเป็นกระบวนการจะเป็นการดีอยา่งยิง่ท่ีจะท าให้นกัศึกษาเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้สามารถปรับเปล่ียนวธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
 

ตอนที ่5 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 5.1 กรอบแนวคดิการวจิัยเชิงทฤษฎ ีด้านเนือ้หา 

จากการศึกษาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงผูว้ิจยัได้แยกออกเป็นความรู้ดา้นการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานในศตวรรษท่ี 21 
และ การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดศึ้กษาแนวคิดและทฤษฎีของนกัวิชาการหลายท่าน 
ซ่ึงในศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกบักระบวนการเรียนการสอนมาก ซ่ึง
เปล่ียนแปลงวิธีการเรียนรู้ วิธีการท่ีนักศึกษาสามารถส่ือสารกบัเพื่อนๆ การรับรู้และแบ่งปันขอ้มูล
ข่าวสาร และการด าเนินชีวิต แตกต่างจากในยุคเดิม ไม่เพพาะเทคโนโลยีเท่านั้นท่ีพฒันาข้ึนแต่รวมถึง
การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วไร้ขีดจ ากดั สถานศึกษาต่างๆ จึงตอ้งเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานแบบเดิมนั้ นต้อง
ปรับเปล่ียนกระบวนการใหม่เช่นกัน การศึกษาในรูปแบบน้ีจะประกอบด้วยการศึกษาลักษณะ
ความส าคญัของการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาหลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานและการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี  21 ผูว้ิจยัน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปเป็นเน้ือหาในโปรแกรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปประเด็นท่ีส าคญัเพื่อน าไป
ก าหนดเป็นประเด็นในการเขียนเป็นโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ซ่ึงการศึกษาตามโปรแกรมพฒันาจะประกอบดว้ย 6 หน่วยการ
เรียนรู้ และ 1 คู่มือการน าความรู้สู่การปฏิบติั ดงัน้ี  

1. หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
2. การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
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3. การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
4. การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น

ฐาน 
5. การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
6. ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21  
7. คู่มือการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาในส่วนของกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน

ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีหลากหลายแนวความคิดท่ีส าคญั อาทิ  Heick (2013) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนของ
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  คู่ มือส าหรับครูแบบ 4 ขั้ นตอน คือจะต้องมี การ
ปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ค าช้ีแจง (Clarification) การซักถาม (Questioning) การออกแบบ (Design) 
ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นส่วนท่ีส าคญัส าหรับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง Collier 
(2014) ก็ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไวเ้ช่นกนัวา่ การสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้เด็ก
ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เม่ือมุ่งประเด็นถึงจิตนาการของพวกเขา พวกเขาเร่ิมท่ีจะมีความคิด
สร้างสรรคแ์ละมีความคิดสร้างสรรคท่ี์จะแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวนัได ้และในเน้ือหาขา้งตน้ได้
กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้หลายรูปแบบตั้งอดีตโดยเร่ิมจาก กรมวิชาการ                
(2545) ทฤษฎีการเรียน รู้ ท่ี ใช้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้กล่าวว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) ประกอบด้วยขั้นตอนท่ี
ส าคัญ ดังน้ี  1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) 2)ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration) 3) ขั้น
อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 5) ขั้นประเมิน (evaluation) 
ต่อมา Eisenkraft (2003)ได้ขยายรูปแบบการสอนแบบวฏัจักร การเรียนรู้จาก  5 ขั้น เป็น  7 ขั้น 
(5E เป็น 7E) คือ 1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement 
Phase) 3. ขั้นส ารวจและคน้หา (Exploration Phase) 4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 5. ขั้นขยาย
ความรู้ (Expansion Phase/Elaboration Phase) 6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) และในศตวรรษ
ท่ี 21 น้ีรูปแบบของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไดเ้ปล่ียนไปมีการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ
เขา้มาใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ Carnesi & DiGiorgio (2009) ได้กล่าวถึงกระบวนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไว ้6 ขั้นตอนดว้ยกนั ประกอบดว้ย 1) การ
ซักถาม Questioning 2) การวางแผน Planning 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ 
Collecting and Crediting 4) การจัดระเบียบ  organizing 5) สั งเคราะห์  (Synthesizing) การระบุ
รูปแบบ (Identifying themes) สร้างข้อสรุป (Forming conclusion) สร้างความเข้าใจในปัญหา
(Developing insight into the problem) และ 6) การติดต่อส่ือสาร (Communicating)  

http://www.teachthought.com/author/terryheick/
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 ซ่ึงกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 ไว ้          
6 ขั้นตอนน้ี เป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นประเด็นท่ีจะศึกษาและเป็นรูปแบบเพื่อ
การวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน 
ศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหา 
มกุฏราชวทิยาลยั 

1.  ขั้นระบุหวัขอ้และซกัถาม (Topic Identifying and Questioning) 
2. การวางแผนและสร้างโมนทศัน์ (Planning and Construction)  
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting)  
4. การสังเคราะห์ (Synthesizing)  
5. การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป (Conclusion and Understanding)  
6. ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ (Communications and Connector)  

 จากกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 
21 ทั้ง 6 ขั้นตอน ผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัเชิงทฤษฎี ดา้นเน้ือหา แสดงรายละเอียดได้
ดงัแผนภาพท่ี 2.10 
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ภาพที ่2.10 แสดงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
 
1. คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ 

หน่วยท่ี 1 หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
หน่วยท่ี 2 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
หน่วยท่ี 3 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 

    หน่วยท่ี 4 การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อน 
     หน่วยท่ี 5 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
   หน่วยท่ี 6 ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21  
2. คู่มือการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
 

คู่มอืประกอบโปรแกรมพฒันาการรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 

 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 (IBL PROCESS FOR 21st CENTURY) 
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 5.2 กรอบแนวคดิการวจิัยด้านกระบวนการ 
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ

ท่ี 21 เป็นการวิจัยและพัฒนา ผู ้วิจ ัยใช้แนวคิดการวิจัยและพัฒนา (Research and development: 
R&D) จากผลการศึกษา โดยขั้นตอนการวิจยัและพฒันา (R&D) ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนท่ี 1 การตรวจสอบโปรแกรมพฒันา ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั ท่ีพฒันาไดจ้ากบทท่ี 
2 และการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ขั้นตอนท่ี 2 การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน 2 
โครงการ ขั้นตอนท่ี 3 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 
ขั้นตอนท่ี 4 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม ใน 2 โครงการ ขั้นตอนท่ี 5 
การทดลองโปรแกรมในภาคสนามขั้นตอนท่ี 6 การเขียนรายงานการวิจยั การเผยแพร่ผลการวิจยั 
และในส่วนของการเรียนรู้ท่ียดึ มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าไปใชพ้ฒันาคนสู่การพฒันาคุณภาพของงานท่ีมี
ปรากฏการณ์หรือข้อมูลเชิงประจกัษ์แสดงให้เห็นว่ามีความจ าเป็น (Need) เกิดข้ึนซ่ึงอาจเป็นผล
สืบเน่ืองจากการก าหนดความคาดหวงัใหม่ท่ีท้าทายของหน่วยงานหรือเกิดการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนทศัน์การท างานจากเก่าสู่ใหม่ท่ีบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในกระบวนทศัน์
ใหม ่

ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา “โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ส าหรับหลักสูตรสาขาการสอน
ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการพฒันา
ความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย และ โครงการกลุ่มทดลองน าความรู้สู่การปฏิบติั  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันา
ความรู้ 6 ดา้นคือ 1) หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 2) 
การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 3) การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
(Inquiry-Based Learning ) ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 4) การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนใน
การใช้การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 5 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6) 
ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 7) คู่มือการน าความรู้สู่การปฏิบติั โดยแต่ละโครงการ
จะมีการประเมินผลการปฏิบติัโครงการดว้ย   

ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาความรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย มีการประเมินผลการวิจยัตามล าดับ
ดงัน้ี 1) การประเมินปฏิกิริยาหลงัการด าเนินงานตามโครงการพฒันาความรู้ 2) การประเมินความรู้
ของ กลุ่มเป้าหมายในการทดลองตามโครงการพฒันาความรู้ 3) การถอดบทเรียนหลงัการด าเนินงาน
ตามโครงการพฒันาความรู้  
 ระยะที่ 2 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติของทดลอง มุ่งเนน้ให้กลุ่มทดลองไดน้ าความรู้
ท่ีไดรั้บไปสู่การปฏิบติัหนา้ท่ี มีการประเมินผลการวิจยัตามล าดบัดงัน้ี 1) การประเมินปฏิกิริยาหลงั
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การด าเนินงานตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 2) การถอดบทเรียนหลังการด าเนินงานตาม
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ทั้ งน้ีในกรณีการประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม (หลังการทดลอง) ของ
โปรแกรมจะมีการประเมินผล 2 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 2) การ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงจะประเมินทั้งระยะก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลอง ดงัแสดงในแผนภาพท่ี 2.11 
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สรุปผลการวจิยั เพือ่น าเสนอโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษที ่21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

 

ประเมนิความมปีระสิทธิผลของโปรแกรม (หลงัการทดลอง) 
 (1) การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน (2) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 

ถอดบทเรียนหลงัการด าเนนิงานตามโครงการน าความรู้สู่การปฏบิัต ิ

ประเมนิปฏิกริิยาหลงัการด าเนินงานตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัต ิ

ปฏิบัตกิาร - โครงการน าความรู้สู่การปฏบิัต ิ

กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ท่ีไดรั้บไปสู่การปฏิบติัหนา้ท่ีในดา้นการพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21 

 

ถอดบทเรียนหลงัการด าเนนิงานตามโครงการพฒันาความรู้ 

ประเมนิความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองตามโครงการพฒันาความรู้ 
     โดยใชก้ารประเมินมีความรู้ผูร่้วมโปรแกรมเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  

 

ประเมนิปฏิกริิยาหลงัการด าเนินงานตามโครงการพฒันาความรู้ 

ปฏิบัตกิาร – โครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี  21   

ดว้ย 6 หน่วยการเรียนรู้ 

 

ประเมนิความมปีระสิทธิผลของโปรแกรม (ก่อนการทดลอง) 
 (1) การประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน (2) การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

แนวคดิพืน้ฐานทีน่ ามาออกแบบโปรแกรม  
ศึกษาเอกสารเพ่ือวเิคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา การ
เรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
กระบวนการการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 
แผนภาพที ่2.11 กรอบแนวคิดเพือ่การวจัิยด้านกระบวนการ 



 

บทที ่3  
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง “โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ

หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีวิจยัและพฒันา (research and development) ตาม
ทศันะของ (วิโรจน์ สารรัตนะ , 2558) ท่ีเห็นว่า นวตักรรมท่ีพฒันาข้ึนโดยกระบวนการวิจยัและ
พฒันามีจุดมุ่งหมายเพื่อน าไปใชพ้ฒันาบุคลากรสู่การพฒันาคุณภาพของงานท่ีมีปรากฏการณ์หรือ
ขอ้มูลเชิงประจกัษแ์สดงใหเ้ห็นวา่มีความจ าเป็น (need) เกิดข้ึน เช่น เป็นผลสืบเน่ืองจากการก าหนด
ความคาดหวงัใหม่ท่ีทา้ทายของหน่วยงาน หรือการเปล่ียนแปลงในกระบวนทศัน์การท างานจากเก่า
สู่ใหม่ท่ีบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะในกระบวนทศัน์ใหม่ และเห็นดว้ยวา่ ในปัจจุบนั
มีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีถือเป็นนวตักรรมใหม่ทางการบริหารการศึกษาเกิดข้ึนมากมาย ท่ี
คาดหวงัว่าหากบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ (knowledge) แล้วกระตุ้นให้พวกเขาน าความรู้
เหล่าน้ีสู่การปฏิบติั (action) ก็จะก่อให้เกิดพลงั (power) ให้การปฏิบติังานในหน้าท่ีเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ตามแนวคิด “Knowledge + Action = Power” หรือตามค า
กล่าวท่ีว่า “Make Them Know What To Do, Then Encourage Them Do What They Know”หรือ 
“Link To On-The-Job Application” และดว้ยแนวคิดท่ีวา่การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 
ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของการวิจยัและพฒันา เพราะจะท าให้ได ้“โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยึดโครงงานเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดั
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลจากการศึกษาวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องในบทท่ี 2 ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย ได้โครงการ 2 โครงการ คือ                     
1) โครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และ 2) โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั โดยแต่ละ
โครงการมีรายละเอียดของโครงการ เช่น วตัถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม การด าเนินงาน 
ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีใช ้และผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั เป็นตน้ 

ดงันั้น วิธีด าเนินการวิจยัในบทท่ี 3 จึงจะเร่ิมตน้ด้วยการน าเอาโครงการในโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาเป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิด
เพือ่การวจิยันั้นเป็นตวัตั้งตน้ ตามดว้ยขั้นตอนการวจิยัอ่ืนๆ ดงัแผนภาพท่ี 3.1 
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“โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21  
ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั” 

 

ขั้นตอนท่ี  
1 

การตรวจสอบ “โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ หอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยั” ท่ีพฒันาไดจ้ากบทท่ี 2 และการปรับปรุงแกไ้ข
ตามขอ้เสนอแนะ 

ขั้นตอนท่ี  
2 

การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน 2 โครงการ คือ 
 คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี  
3 

การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ข 
 การตรวจสอบภาคสนามคร้ังส าคญัและการปรับปรุงแกไ้ข 

ขั้นตอนท่ี  
4 

การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามใน 2 โครงการ คือ 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 เคร่ืองมือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

ขั้นตอนท่ี  
5 

การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม 
 โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
 โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 

สรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรมในโครงการทั้งสอง 
ขั้นตอนท่ี  

6 
การเขียนรายงานการวจิยั 
การเผยแพร่ผลการวจิยั 

 

แผนภำพที ่3.1 ขั้นตอนกำรวิจัยและพฒันำทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 

ขั้นตอนที ่1 กำรตรวจสอบกรอบแนวคดิเพือ่กำรวจิัยและกำรปรับปรุงแก้ไข 
 ในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจัยคือ โปรแกรม

พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั โดยใช้เกณฑ์
ความสอดคล้อง (congruency) ของโปรแกรมกบัปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นและบริบทของ
สถานศึกษาใน 2 กิจกรรม ดงัน้ี 
 1. กำรตรวจสอบกรอบแนวคิดในกำรวิจัย โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรสาขาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลัย       
มหามกุฏราชวิทยาลัยท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั” โดยวิธีการ สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
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interview) ผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการ 3 ราย และทางการปฏิบติั 2 ราย รวมทั้ งส้ิน 5 ราย (ดูรายช่ือใน
ภาคผนวก ก) โดยใชเ้กณฑ์โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้ง (congruency) กบัปัญหาหรือความ
ตอ้งการจ าเป็นและบริบทของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสานหรือไม่ ควรปรับปรุง
แกไ้ขอะไรอีก 
 2. กำรปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมตำมข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับ 

ผลจากการการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยัคือ โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนโดยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผูว้ิจยัไดน้ าผลมาสังเคราะห์เพื่อการปรับปรุงแกไ้ขให้มีความ
สอดคล้องกบัปัญหาหรือความตอ้งการจ าเป็นและบริบทของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน 

 

ขั้นตอนที ่2 กำรจัดท ำคู่มอืประกอบโปรแกรม 
เป็นการจดัท าเอกสารคู่มือประกอบโครงการในแต่ละโครงการ อนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก

ผลการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 และผลจากการตรวจสอบกรอบแนวคิดในการวิจยั
ดงักล่าวในขั้นตอนท่ี 1 ดงัน้ี  

1. คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลองเพื่อใชใ้นการ
ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การมอบหมายงานให้ท า หรืออ่ืนๆ 
ในเบ้ืองตน้น้ี มีจ  านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ  

1.1 หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
1.2 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
1.3 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21  
1.4 การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้

เป็นฐาน 
1.5 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
1.6 ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 

 ลกัษณะและรูปแบบของคู่มือ มีลกัษณะดงัน้ี 
 1. ส่วนท่ี 1 คือ ปก ค าน า สารบญั 
 2. ส่วนท่ี  2 คือ แผนการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แนวคิด 
วตัถุประสงค ์กิจกรรมการเรียน ส่ือการสอน และแบบประเมินตนเองก่อนเรียน 
 3. ส่วนท่ี 3 คือ เน้ือหา 
 4. ส่วนท่ี 4 คือ ประเมินตนเองหลงัเรียน สรุปทา้ยหน่วยการเรียนรู้ และบรรณานุกรม 
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2. คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เป็น
คู่มือท่ีแสดงให้เห็นถึงการวางแผนเพื่อการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 
มีกิจกรรมด าเนินงาน และมีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา มีการบริหารจดัการ มีการ
ติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ 

 

ขั้นตอนที ่3 กำรตรวจสอบโปรแกรมและกำรปรับปรุงแก้ไข 2 ระยะ 
การตรวจสอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ขจะท าเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

 1. กำรตรวจสอบภำคสนำมเบือ้งต้นและกำรปรับปรุงแก้ไข (preliminary field checking 
and revision) โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ราย (ดูรายช่ือในภาคผนวก ค) โดยใช้เกณฑ์ความถูกต้อง (accuracy) และความเป็น
ประโยชน์  (utility) ต่อการน าไปใช้ โดยผู ้วิจ ัยน าเสนอความเป็นมาของการวิจัยและผลการ
ด าเนินงานท่ีได้จากการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1-2 ให้กลุ่มร่วมกันอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข 
 2. กำรตรวจสอบภำคสนำมคร้ังส ำคัญและกำรปรับปรุงแก้ไข (main field checking and 
revision) หลงัจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในระยะท่ี 1 แล้วผูว้ิจยัน าไปตรวจสอบโดย
วิธีการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (focus group discussion) ใหม่และจ านวนท่ีมากกว่าระยะท่ี 1 
ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 7 ราย (ดูรายช่ือในภาคผนวก จ) โดยใช้เกณฑ์ความถูกต้อง 
(accuracy) และความเป็นประโยชน์ (utility) ต่อการน าไปใช้ โดยผูว้ิจยัน าเสนอความเป็นมาของ
การวิจยัและผลการด าเนินงานท่ีไดจ้ากการวิจยัในขั้นตอนท่ี 1-2 และผลการตรวจสอบภาคสนาม
เบ้ืองตน้และการปรับปรุงแกไ้ขในระยะท่ี 1ให้กลุ่มร่วมกนัอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้
ไดข้อ้เสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแกไ้ข  
 

ขั้นตอนที ่4 กำรสร้ำงเคร่ืองมอืเพือ่กำรทดลองโปรแกรมในภำคสนำม 
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนด 

เคร่ืองมือ 2 ประเภท คือ  
1. เคร่ืองมือประเมินผลโครงกำรพฒันำควำมรู้ให้กลุ่มเป้ำหมำย  

1.1 แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย   
 1.2 แบบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลงัการพฒันา  
 1.3 แบบถอดบทเรียนหลงัการพฒันา  
 2. เคร่ืองมือประเมินผลโครงกำรน ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ 
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2.1 แบบประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั   
2.2 แบบถอดบทเรียนหลงัการทดลอง   

3. เคร่ืองประเมินประสิทธิผลโปรแกรมพัฒนำกำรเรียนรู้ที่ยึดกำรสืบเสำะหำควำมรู้เป็น
ฐำนส ำหรับห้องเรียน ศตวรรษที่ 21 เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองโปรแกรมก่อนและหลงัการ
ทดลอง (pre-test, post-test) ประกอบดว้ย  

    3.1 แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน   
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 
ขั้นตอนที ่5 กำรทดลองโปรแกรมในภำคสนำม (trial) 

การทดลองโปรแกรมในภาคสนามใช้ระเบียบวิธีวิจยัก่ึงทดลอง (pre-experiment) มีกลุ่ม
ทดลอง 1 ก ลุ่ ม  มี ก ารทดสอบ ก่ อนและหลั งก ารทดลอง (one group pretest-posttest design) 
กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ไดแ้ก่ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหา 
มกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จ านวน 5 ราย มีนักศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการทดลอง จ านวน 246 คน 
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม รวมเวลา 4 เดือน 

การสรุปผลการทดลอง และปรังปรุงแกไ้ขโปรแกรม โดยการสรุปผลนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ดูวา่โปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีคุณภาพส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนตามเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยัก าหนดใน
มิติต่างๆ ตามเคร่ืองมือการประเมินท่ีสร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 5 หรือไม่ ในกรณีการปรับปรุงแกไ้ขนั้น 
เป็นการปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมโดยพิจารณาขอ้มูลจากการน าไปปฏิบติัจริง การสังเกต การบนัทึก 
การสัมภาษณ์ การถอดบทเรียน และอ่ืนๆ ท่ีผูว้จิยัใชใ้นทุกระยะของการด าเนินการทดลอง  

 

ขั้นตอนที ่6 กำรเขยีนรำยงำนกำรวจิัยและกำรเผยแพร่ผลงำนวจิัย  
 เขียนและน าเสนอรายงานผลการวิจยัในรูปแบบอิงแนวคิดเชิงวิพากษ์ (critical approach) 

แสดงหลักฐานประกอบทั้ งข้อมูล สถิติ ภาพถ่าย เอกสาร หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีผู ้ร่วมโปรแกรมและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัปฏิบติั ใชว้ิธีการสกดัความรู้และประสบการณ์ท่ีฝังลึกจากการสะทอ้นผล พร้อม
ทั้งบนัทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังาน และความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนระหว่างการ
ปฏิบัติงานทั้ งท่ีส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้การ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมาย ดงันั้นการน าเสนอผลการวิจยัจึงมีลกัษณะเป็นไปในลกัษณะเป็นการ
พรรณนาหรือบรรยายเชิงวิพากษ์ โดยในขั้นตอนท่ี 1 ถึงขั้นตอนท่ี 3 เป็นการน าเสนอผลการวิจัย
ประกอบขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก การจดัท ารายละเอียดโปรแกรม จากการอภิปรายกลุ่ม
และจากการหาประสิทธิภาพโปรแกรม ขั้นตอนท่ี 4 น าเสนอรายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการ
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ทดลองโปรแกรมภาคสนามทั้ ง 6 ประเภท และขั้นตอนท่ี 5 การทดลองใช้โปรแกรมภาคสนาม 
น าเสนอเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะการเล่าเร่ือง (story telling) ตามความเป็นจริงและเป็นกลาง 
(factual and neutral manner) ประกอบข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบประเมินปฏิกิริยา (reaction) แบบ
ประเมินความรู้ (knowledge) แบบประเมินการน าความรู้สู่การปฏิบติั (from knowledge to action) แบบ
ประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน(teaching climate) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
(learning behavior)  
 ส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการโดยการน าเสนอผลงานวิจยัในการสัมมนา
วิชาการ การตีพิมพใ์นวารสาร และการจดัพิมพคู์่มือประกอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
 

 



 

 

บทที ่4 
ผลการวจิยัและพฒันา  

 
การวิจยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ

หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั ผูว้จิยัขอน าเสนอผลการวจิยัและพฒันาตามล าดบัดงัน้ี คือ  
 4.1 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวจิยัและการปรับปรุงแกไ้ข  
 4.2 ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรมใน 2 โครงการ  
 4.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแกไ้ข  

4.4 ผลการสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  
4.5 ผลการทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  
4.6. ผลการประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง 
 

4.1. ผลการตรวจสอบกรอบแนวคดิเพือ่การวจิัยและการปรับปรุงแก้ไข 
4.1 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพือ่การวจัิย 

 ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั  โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีถือเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยั โดยวิธีการ สัมภาษณ์เชิงลึก 
(in-depth interview) ผูท้รงคุณวุฒิทางวิชาการ 3 คน และทางการปฏิบติั 2 คน รวมทั้งส้ิน 5 คน ดงั
ภาพแผนภาพท่ี 4.1 (ดูรายช่ือในภาคผนวก ก) 

 

   
 

แผนภาพที ่4.1 ภาพการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่การตรวจสอบกรอบแนวคิดเพือ่การวจัิย 
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ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข
กรอบแนวคิดการวิจยั ต่อการน ามาปรับปรุงและแก้ไขกรอบแนวคิดเพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในบริบทท่ีเป็นจริง รวมทั้งเป็นแนวในการพฒันา
องค์ประกอบของคู่ มือ แนวคิดโครงสร้างความสัมพันธ์กรอบแนวคิดของโปรแกรมและ
ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ สรุปไดด้งัน้ี  

4.1.1 กรอบแนวคิดการวจัิยเชิงแนวคิดทฤษฎ ีด้านเนือ้หา 
จากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ราย ด้านกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ใน

โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
หลกัสูตรสาขาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่มีความ
เหมาะสมดี เป็นกรอบท่ีอธิบายถึง ความเป็นมาท่ีจะได้ซ่ึงคู่มือประกอบโครงการ ท่ีประกอบด้วย 
เน้ือหา 1) หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 2) การเรียนรู้ท่ี
ยดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 3) การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี 21 4) การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐาน 5) การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6) ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 
21 ซ่ึงเป็นการสรุปเร่ืองราวของการศึกษาคน้ควา้ทางเอกสาร ในการสร้างกรอบแนวคิดตอ้งชดัเจน 
จะเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัและผูท่ี้อ่านงานวิจยั ผูว้ิจยัจะตอ้งเช่ือมโยงแนวความคิดเขา้ดว้ยกนั และ
ไตร่ตรองว่ามี กระบวนการใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา และเน้ือหาต่างๆ เหล่านั้นมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร จะเป็นประโยชน์ ต่อการวางแผนและด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในการ
วจิยัไปสู่การก าหนดกรอบทิศทางการท าวจิยัไดเ้หมาะสม ถูกตอ้ง  

ผูว้ิจยัจึงไดป้รับขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นภาษาเขียนท่ี
ง่ายข้ึนและจดัองค์ประกอบของแต่ละหน่วยออกเป็นดงัน้ี 1) แนวคิด วตัถุประสงค์ กิจกรรมการ
เรียน ส่ือการสอน และการประเมินผล 2) เน้ือหา แบ่งเป็น การประเมินตนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

4.1.2 กรอบแนวคิดการวจัิยด้านกระบวนการ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากมีการประเมินผลทุก

กระบวนการของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ และประเมินให้ครบทุกด้าน ซ่ึงได้แก่ ประเมิน
ปฏิกิริยา (reaction) แบบประเมินความรู้ (knowledge) ประเมินการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (from 
knowledge to action) ประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม และมีการถอดบทเรียนทั้งสองโครงการ 
แต่ผูท้รงคุณวุฒิเสนอว่าควรท่ีจะต้องมีการถอดบทเรียนหลังด าเนินงานจะเหมาะสมท่ีสุด และ
ขั้นตอนสุดทา้ยจะเป็นการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม และการสรุปผลการวิจยั เพื่อการ
น าเสนอโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 
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21 เป็นประเด็นท่ีส าคัญ ควรน าเสนอผลการวิจยัให้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการท างานท่ีได้
วางแผนไวด้้วยความเป็นจริงและครบทุกประเด็น และท่ีส าคญัผูว้ิจยัควรแยกกระบวนการทั้ ง                  
2 โครงการออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อความง่ายต่อผูว้ิจยัและผูท่ี้อ่านงานวิจยั และส่วนของการ
ประเมินประสิทธิผลของโปแกรมตอ้งกระท าให้เป็นกระบวนการท่ีชดัเจนและตอ้งท ากรอบแนวคิด
ให้มองออกได้ว่าเป็นการประเมินโดยรวมของโปรแกรมทั้งหมดไม่ใช่การประเมินโครงการย่อย                   
2 โครงการเพื่อใหง่้ายต่อการประเมินผล  

ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงได้จดัรูปแบบกรอบแนวคิดใหม่อีกคร้ังโดยแยกส่วนกระบวนการ
โครงการท่ี 1 และกระบวนการในโครงการท่ี 2 ออกมาอยา่งชดัเจน แต่กระบวนการทั้งสองโครงการ
น้ีมีความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนั 
 

4.2 ผลการจัดท าคู่มอืประกอบโปรแกรมใน 2 โครงการ  
คู่มือประกอบโปรแกรม ประกอบด้วย คู่มือประกอบโครงการพัฒนาความรู้ให้กับ

กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั  
1. คู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลองเพื่อใชใ้นการ

ฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การมอบหมายงานให้ท า หรืออ่ืนๆ 
ในเบ้ืองตน้น้ี มีจ  านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ  

1.1 หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
1.2 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
1.3 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21  
1.4 การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้

เป็นฐาน 
1.5 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
1.6 ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 

โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ประกอบดว้ย 
  1.6.1 แผนการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แนวคิด วตัถุประสงค ์
กิจกรรมการเรียน ส่ือการสอน และการประเมินผล  
  1.6.2 ส่วนของเน้ือหา ซ่ึงจะมีการประเมินตนก่อนเรียนและหลงัเรียน  

2. คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง เป็น
คู่มือท่ีแสดงให้เห็นถึงการวางแผนเพื่อการปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน 
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มีกิจกรรมด าเนินงาน และมีการก าหนดระยะเวลาและขอบเขตของเวลา มีการบริหารจดัการ มีการ
ติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการท่ีจะท าให้ผูร่้วมโครงการตระหนกัถึง
ความส าคญัของการพฒันา และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายการพฒันา ในการ
จดัท าคู่มือประกอบโครงการ จึงมีขอ้ควรค านึงในการจดัท าเอกสารประกอบโครงการ ดงัน้ี  
  1. เอกสารประกอบโครงการ  
 2. เน้ือหาในรูปหน่วย ประกอบดว้ย  
 2.1 โครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 (การทดลองภาคสนามระยะท่ี 2) 

2.2 แผนการด าเนินงานโครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติัการเรียนรู้ 
 2.3 ขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่ือคู่มือพกพาในรูปแบบไฟล ์PDF  

ผลการจดัท าคู่มือประกอบโครงการทั้งสองโครงการ มีหวัขอ้ของเน้ือหาและลกัษณะ 
ดงัสรุปในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1 เอกสารประกอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

 

ช่ือโครงการ/ช่ือเอกสารและรายละเอยีด รูปหน่วยเอกสาร 

โครงการพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

หน่วย 
1 

หลกัแนวคิดและนานาทัศนะการเรียนรู้ที่ยึดการ
สืบ เสาะหาความ รู้ เป็นฐาน  (Inquiry-Based 
Learning) 
 ตอนท่ี 1.1 แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้ท่ียดึการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐาน 

 
หน่วย 
2 

การเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ตอนท่ี 2.1 การจดัการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 
ตอนท่ี 2.2 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 

 
หน่วย 
3 

การเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนในศตวรรษที ่21 
ตอนท่ี 3.1 การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 (Inquiry-Based Learning 
for 21st century)  
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หน่วย 
4 

การเตรียมตวัของผู้เรียนและผู้สอนในการใช้การ
เรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
ตอนท่ี 4.1 การเตรียมตวัของผูส้อนในการจดัการ
เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน              
 

 
หน่วย 
5 

การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษที ่21 
ตอนท่ี 5.1 การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ท่ี 21 

 
หน่วย  
6 

ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษที ่21 
ตอนท่ี 6.1 หอ้งเรียนในในศตวรรษท่ี 21 
ตอนท่ี 6.2 ลกัษณะส าคญัของการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 
ตอนท่ี 6.3 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
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ช่ือโครงการ/ช่ือเอกสารและรายละเอยีด รูปหน่วยเอกสาร 

โครงการน าความรู้สู่การปฏบิัตกิารเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

หน่วย 
1 

คู่มอืโครงการน าความรู้สู่การปฏบิัต ิ
1. โครงการการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
2. ตารางการปฏิบติั 
3. ขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียน ศตวรรษท่ี 21 

 

 

 

4.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มอืประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 
การตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขโดย ผู ้เช่ียวชาญทางการศึกษา ได้ตรวจสอบหา

ข้อบกพร่องและแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ต่อโปรแกรม การตรวจสอบโปรแกรมมีการ
ด าเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เป็นการตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเบ้ืองตน้ ระยะท่ี 2 เป็น
การตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ขคร้ังส าคญั ผลการด าเนินการแต่ละระยะตามล าดบัดงัน้ี  

4.3.1 ผลการตรวจสอบเบือ้งต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
ผลจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษา จ านวน 5 ราย (ดูในภาคผนวกท่ี ค) 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยวธีิการอภิปรายกลุ่ม ดงัแผนภาพท่ี 4.2  
 

  
 

แผนภาพที ่4.2 การตรวจสอบเบือ้งต้นและการปรับปรุงแก้ไข 
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ผลจากการตรวจสอบ มีขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ข ดงัน้ี  
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
การทดลองเพื่อใช้ในการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดว้ยตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม 

การมอบหมายงานให้ท า หรืออ่ืนๆ ในเบ้ืองตน้น้ี มีจ  านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการ 
เรียนรู้ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี 
  1.1 แนวคิด วตัถุประสงค ์กิจกรรมการเรียน ส่ือการสอน  
  ด้านแนวคิดในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-6 นั้นมีความเหมาะสมซ่ึงเขียนได้ครอบคลุม
เน้ือหาทั้งหมด วตัถุประสงค์ของแต่ละหน่วยชดัเจนว่าตอ้งการอะไรจากกลุ่มเป้าหมายเม่ือส้ินสุด
การเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมในการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมีส่ือเพื่อประกอบ
โครงการพฒันาการเรียนรู้ท่ีชดัเจนง่ายต่อการเขา้ใจและทนัสมยั แต่การจดัรูปแบบเอกสารควรจดั
ให้น่าสนใจ มีสีสันสวยงามน่าเรียนรู้และควรจดัเอกสารในรูปแบบท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถพกพา
และเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา  
  1.2 เน้ือหาและการประเมิน  

 ดา้นเน้ือหาคู่มือเป็นจุดเด่นท่ีน่าสนใจ คู่มือประกอบดว้ยเน้ือหาท่ีมี 6 หน่วยการเรียนรู้
ซ่ึงไดถู้กกลัน่กรองมาจากแนวคิดทฤษฎีท่ีหลากหลาย ซ่ึงเหมาะสมดี มีการจดัเรียงหวัขอ้ท่ีเหมาะสม
ตามความส าคญัของเน้ือเร่ือง  

 ด้านการประเมินผลเป็นแบบประเมินก่อนและหลังเรียนผู ้วิจัยต้องใช้ค  าถามท่ี
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในหน่วยการเรียนนั้นๆ และเป็นค าถามท่ีไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไป เช่น เป็น
ค าถามให้ผูเ้รียนวเิคราะห์ แยกแยะปัญหา จดัหมวดหมู่ วิจารณ์แนวคิด หรือบอกความสัมพนัธ์และ
เหตุผล 

 จาก ผลการตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้จากเช่ียวชาญ 
ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาปรับปรุงคู่มือดา้นการจดัรูปแบบคู่มือใหน่้าสนใจข้ึน มีสีสันท่ีสวยงามน่าอ่าน และ
สร้างคู่มือพกพาดว้ยรูปแบบไฟล ์PDF เพื่อสามารถดาวโหลดผา่นส่ือต่างๆ ได ้

2. ผลการตรวจสอบคู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการวิจยั ท่ีผูว้ิจยัตอ้งเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการท่ีจะท าให้ผูร่้วม

โครงการนั้นมีความเหมาะแลว้ เอกสารคู่มือในขั้นตอนน้ีท่ีประกอบดว้ย  
  2.1 ด้านเอกสารประกอบโครงการมีเน้ือหาครอบคลุมในการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 และมีการจดัเอกสารท่ีเป็นระบบ  
  2.2 ด้านเน้ือหา ในหน่วยการเรียนรู้มีเน้ือหาท่ีสมบูรณ์ กระชับ มีภาพประกอบ
น่าสนใจต่อการศึกษา ส่วนของโครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้
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เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 (การทดลองภาคสนามระยะท่ี 2) เป็นส่วนท่ีอธิบายความ
เป็นมาของโครงการ วตัถุประสงค์ แนวคิด เป้าหมาย และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีชดัเจนเหมาะสม มี
แผนการด าเนินงานโครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติัการเรียนรู้ท่ีบอกให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
กระบวนการ อีกทั้งมีขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21 ให้
กลุ่มเป้าหมายไดด้ าเนินการและสามารถปรับใชไ้ดก้บัการเรียนการสอนทุกๆ รายวชิา 
 2.3 ดา้นคู่มือประกอบโครงการ ในการออกแบบคู่มือและวิธีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ
นั้นยงัน้อย แต่ควรท าให้กลุ่มเป้าหมายสนใจมากข้ึนโดยการเพิ่มสีสันและรูปแบบท่ีทนัสมยัจากท่ี
เป็นรูปแบบเปอร์ชีทควรท าใหเ้ป็นลกัษณะคลา้ยคู่มือประกอบโครงการท่ี 1 
 2.4 เพิ่มช่องทางการศึกษาท่ีหลากหลาย การรวบรวมแหล่งความรู้ หรือรูปแบบอ่ืนๆ 
ท่ีเหมาะสม ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่เหมาะสม 
 2.5 ส่ือคู่มือประกอบโครงการท่ีง่ายต่อการพกพา และสะดวกต่อการน ามาใช้ทุก
สถานการณ์ คู่มือพกพาในรูปแบบไฟล์ PDF ท่ีสามารถดาวโหลดไวใ้นโทรศัพท์มือถือ หรือ
คอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสม 

ผลการตรวจสอบคู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั ผูว้จิยัไดท้  าคู่มือประกอบ
โครงการในลกัษะเช่นเดียวกนักบัคู่มือประกอบโครงการระยะท่ี 1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไดน้ าไปใช้
ในการปฏิบติัไดง่้าย 

4.3.2 ผลการตรวจสอบคร้ังส าคัญและการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 
เป็นผลจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญทางการศึกษา จ านวน 7 ราย อาจารยป์ระจ า

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ านวน 5 ราย (ดูรายช่ือในภาคผนวก จ) ใช้
วธีิการอภิปรายกลุ่ม (focus group discussion) เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ผลจากการตรวจสอบ มีข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรุงแก้ไข ดังนี ้
1.1 ด้านหน่วยการเรียนรู้ท่ีมีจ  านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ควรเขียนแผนประจ าหน่วย

การเรียนรู้ เป็นมุ่งเนน้ให้กลุ่มเป้าหมายไดท้ราบรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ แผนประจ า
หน่วยการเรียนรู้ทั้ง 6 หน่วย มีความเหมาะสม แต่ตอ้งปรับดา้นภาษาให้เหมาะสมดว้ยภาษาวชิาการ
มากยิง่ข้ึน 

1.2 ด้านเน้ือหาและการประเมิน เน้ือหาภายในเป็นเร่ืองท่ีทันสมัยและน่าสนใจ 
เรียงล าดบัไดล้ะเอียด และในเน้ือหาของหน่วยท่ี 3 ก็กล่าวถึงขั้นตอนของการศึกษาดว้ยรูปแบบท่ียึด
การสืบเสาะหาความรู้ไดช้ัดเจน เป็นการสรุปขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีง่ายต่อการน ามาปรับใช้กบัการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ เน่ืองจากในรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
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ความรู้เป็นฐานนั้นเป็นขั้นตอนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัตอ้งอธิบายทุกกระบวนการท่ีให้
ชดัเจนแลว้น ามาปรับเพื่อน ามาใชก้บัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษใหไ้ดอ้ยา่งสอดคลอ้ง  

การประเมินก่อนและหลังเรียนควรใช้ข้อค าถามปลายเปิดท่ีตรงกบัเน้ือหาภายใน
หน่วยการเรียนรู้นั้นๆ และเป็นค าถามท่ีไม่สลบัซบัซอ้น 

ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาปรับปรุงคู่มือดา้นภาษาให้เหมาะสมดว้ยภาษาวชิาการมากยิ่งข้ึนโดย
มีการตรวจสอบภาษาท่ีใช้ในคู่มืออย่างเขม้ข้นทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อให้คู่มือมี
คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

 

4.4 ผลการสร้างเคร่ืองมอืเพือ่การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม  
ผลจากการสร้างเคร่ืองมือ และพฒันาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 
4.4.1 กรณีแบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการพฒันาความรู้  

4.4.1.1 แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการพัฒนาความรู้ ผูว้ิจยัสร้าง
ข้ึนเพื่อใชส้อบถามความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาความรู้ ใน            
3 ด้าน คือ 1) เน้ือหา 2) กระบวนการ 3) สภาพแวดล้อม หลังการส้ินสุดการด าเนินการวิจยัตาม
โครงการพฒันาความรู้ (โครงการท่ี 1) มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ 
ระดบั 5 4 3 2 1 หมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ตามล าดับ ได้ด าเนินการเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 1) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั (Index of Item 
- Objective congruence: IOC) เพื่อให้ทราบว่าค าถามท่ีตั้งครอบคลุมเน้ือหาตรงตามวตัถุประสงค์
เก่ียวกบัความพึงพอใจต่อโครงการพฒันาความรู้หรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย (ดูรายช่ือใน
ภาคผนวก ช ) โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดย + 1 หมายถึง ขอ้ค าถามมี
ความสอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1 หมายถึง ข้อค าถามไม่มีความ
สอดคล้อง ผลท่ีได้รับจากการตรวจสอบของผู ้เช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.05 จึงจะถือวา่ขอ้ค าถามนั้นมี

ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในการวดั จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อค าถามใน
แบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.80 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญได้
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามด้วย ซ่ึงมี
ขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 
 2) การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการพฒันา
ความรู้  เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัได้น าเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบ
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ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน า
แลว้ ไปทดลองใช้กบัอาจารยท่ี์ไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากอาจารยป์ระจ าและ
อาจารยพ์ิเศษประจ า มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิวาลยั วทิยาเขตอีสาน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวม
ไดไ้ปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมัน่ (alpha coefficient of reliability) โดยใช้
วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 
2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัตารางท่ี 4.2 (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ฏ) 
 
ตารางที่  4 .2 ผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการพัฒนาความรู้ โดยรวมและจ าแนก
เป็นรายด้าน 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมั่น 
1. ดา้นเน้ือหา 0.92 
2. ดา้นกระบวนการ 0.92 
3. ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.92 

โดยรวม 0.93 

  
 4.4.2 กรณีแบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 

4.4.2.1 แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ  
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใชส้อบถามความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกบัการปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนโดยยึดวตัถุประสงค์และเน้ือหา ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการเตรียมความพร้อม 2) ด้าน
กระบวนการ 3) ด้านการปฏิบติั หลงัการส้ินสุดการด าเนินการวิจยัตามโครงการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติั (โครงการท่ี 2) มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ ระดบั 5 4 3  2 1 
หมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุดตามล าดบั ไดด้ าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถาม ดงัน้ี  
 1) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั (Index of 
Item - Objective congruence: IOC) เพื่ อให้ทราบว่าค าถาม ท่ี ตั้ งครอบคลุม เน้ื อห าตรงตาม
วตัถุประสงค์เก่ียวกับความพึงพอใจต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัหรือไม่โดยผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 5 ราย (ดูรายช่ือในภาคผนวก ช) โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดย 
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+ 1 หมายถึง ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1 หมายถึง 
ขอ้ค าถามไม่มีความสอดคลอ้ง ผลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า 
IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.50 จึงจะถือวา่

ขอ้ค าถามนั้นมีความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการวดั จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อ
ค าถามในแบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.80 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ขณะเดียวกัน 
ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม
ดว้ย ซ่ึงมีขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 
 2) การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามปฏิกิริยาของกลุ่มทดลองต่อโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใช้กบัอาจารยท่ี์ไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากอาจารย์
ประจ าและอาจารยพ์ิเศษประจ า มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน แลว้น าขอ้มูลท่ี
เก็บรวบรวมได้ไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of 
reliability) โดยใช้วิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากบัหรือสูงกวา่ 0.70 (สุชาติ 
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามในงานวิจัยน้ี พบค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นโดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน ดังตารางท่ี  4.3 (ดู
แบบสอบถามในภาคผนวก ฏ) 
 
ตารางที ่4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นของแบบสอบถามปฏิกริิยาของ

กลุ่มทดลองต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมั่น 
1. ดา้นการเตรียมความพร้อม  0.89 
2. ดา้นกระบวนการ  0.88 
3. ดา้นการปฏิบติั  0.88 

โดยรวม 0.90 

 
4.4.3 กรณีแบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน  

4.4.3.1 แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อใช้สอบถาม
ความเห็นของกลุ่มทดลองเก่ียวกบับรรยากาศการเรียนการสอน ใน 3 ดา้น คือ 1) สภาพแวดลอ้ม               
2) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันักศึกษา 3) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัศึกษากบันกัศึกษา ในระยะ



123 

ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาความมีประสิทธิผลของโปรแกรม โปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน ศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  มีลกัษณะเป็น
แบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ 5 4 3  2 1 หมายถึง มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ย
ท่ีสุดตามล าดบั ไดด้ าเนินการเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี  

1) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั (Index of 
Item - Objective congruence: IOC) เพื่ อให้ทราบว่าค าถาม ท่ี ตั้ งครอบคลุม เน้ื อห าตรงตาม
วตัถุประสงค์เก่ียวกบับรรยากาศการเรียนการสอนหรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย (ดูรายช่ือ
ในภาคผนวก ช) โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1โดย + 1 หมายถึง ขอ้ค าถาม
มีความสอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคล้อง และ -1 หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มีความ
สอดคล้อง ผลท่ีได้รับจากการตรวจสอบของผู ้เช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.05 จึงจะถือวา่ขอ้ค าถามนั้นมี

ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในการวดั จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อค าถามใน
แบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.80 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญได้
ให้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามด้วย ซ่ึงมี
ขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 
 2) การทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อหาค่า
ความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
ขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดั และมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใชก้บั
อาจารยผ์ูส้อนท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองในการวิจยั จ  านวน 30 คน จากอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษ
ประจ า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไป
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of reliability) โดยใช้วิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 
2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัตาราง 4.4 (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ฏ) 
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ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นของแบบสอบถามบรรยากาศ
การเรียนการสอน โดยรวมและจ าแนกเป็นรายด้าน 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมั่น 
1. สภาพแวดลอ้ม  0.96 
2. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา  0.96 
3. ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบันกัศึกษา  0.96 

โดยรวม 0.96 

  
 4.4.4 กรณีแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้  

4.4.4.1 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนเพื่อใช้
สอบถามความเห็นของนกัศึกษา เก่ียวกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 2 ดา้น คือ 1) ความรู้
ความเข้าใจ 2) ด้านการเรียนรู้ ในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เพื่อศึกษาความมี
ประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน 
ศตวรรษท่ี 21 มีลกัษณะเป็นแบบประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ 5 4 3  2 1 หมายถึง มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ี สุดตามล าดับ  ได้ด าเนินการเพื่ อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถาม ดงัน้ี  

1) ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ในการวดั (Index of 
Item - Objective congruence: IOC) เพื่ อให้ทราบว่าค าถาม ท่ี ตั้ งครอบคลุม เน้ื อห าตรงตาม
วตัถุประสงค์เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือไม่ โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ราย                     
(ดูรายช่ือในภาคผนวก ช) โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง +1 หรือ 0 หรือ -1 โดย + 1 หมายถึง 
ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจในความสอดคลอ้ง และ -1 หมายถึง ขอ้ค าถามไม่มี
ความสอดคล้อง ผลท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์หาค่า IOC จากสูตร 

N
RIOC 

 โดยก าหนดเกณฑ์ค่า IOC ท่ีระดบัเท่ากบัหรือมากกวา่ 0.50 จึงจะถือวา่ขอ้ค าถามนั้นมี

ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ในการวดั จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ข้อค าถามใน
แบบสอบถามมีค่า IOC ต ่าสุด คือ 0.80 ซ่ึงมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ขณะเดียวกนั ผูเ้ช่ียวชาญได้
ให้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของส านวนภาษาและรูปแบบของแบบสอบถามด้วย ซ่ึงมี
ขอ้แนะน าเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเล็กนอ้ย 

2) การทดลองใช ้(try-out) แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาเพื่อหา
ค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้ิจยัไดน้ าเอาแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
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ของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคใ์นการวดัและมีการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะน าแลว้ ไปทดลองใช้
กับนักศึกษา ท่ีไม่ เก่ียวข้องในการวิจัย จ  านวน 30 คน จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตขอนแก่น แล้วน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้ไป
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่น (alpha coefficient of reliability) โดยใช้วิธี
ของครอนบาค (Cronbach) โดยก าหนดเกณฑ์เท่ากับหรือสูงกว่า 0.70 (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 
2546) ซ่ึงผลจากการทดลองใช้ (try-out) แบบสอบถามในงานวิจยัน้ี พบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
ความเช่ือมัน่โดยรวมและจ าแนกเป็นรายดา้น ดงัตารางท่ี 4.5  (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ฏ) 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยรวมและ

จ าแนกเป็นรายด้าน 

ประเด็นในแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของความเช่ือมั่น 
1. ความรู้ความเขา้ใจ  0.96 
2. ดา้นการเรียนรู้ 0.96 

โดยรวม 0.96 

 
4.4.5 กรณีแบบถอดบทเรียน 

4.4.5.1 แบบถอดบทเรียนของกลุ่มทดลองหลังการด าเนินงานวิจัยตามโครงการ
พัฒนาความ รู้ ผู ้วิจ ัยส ร้างข้ึน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open - Ended 
Questionnaire) เพื่อให้กลุ่มทดลองร่วมกันอภิปราย เพื่อระบุขอ้ดี ข้อบกพร่อง และขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัการด าเนินงานวิจยัตามโครงการพฒันาความรู้ (โครงการท่ี 1) ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 1) ดา้น
การพฒันาการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์ 2) ดา้นสถานท่ี ระยะเวลา 3) วิธีการอบรมและ
พฒันา 4) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5) ด้านการศึกษาเป็นกลุ่ม ซ่ึงแบบถอดบทเรียนน้ี ผูว้ิจยัได้
ตรวจสอบคุณภาพ โดยน าไปทดลองใช้กบัอาจารยใ์นอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 ราย (ดูรายช่ือในภาคผนวก ช) พบว่า 
อาจารยผ์ูส้อนทั้ง 5 ราย ต่างเขา้ใจความหมายในขอ้ค าถามแบบปลายเปิดนั้นตรงกนั สามารถใชเ้ป็น
ขอ้ค าถามเพื่อการอภิปรายร่วมกนัได ้

4.4.5.2 แบบถอดบทเรียนของกลุ่มทดลองหลังการด าเนินงานวิจัยตามโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบัติ ผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open – Ended 
Questionnaire) เพื่อให้กลุ่มทดลองร่วมกันอภิปราย เพื่อระบุขอ้ดี ข้อบกพร่อง และขอ้เสนอแนะ
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เก่ียวกบัการด าเนินงานวิจยัตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 2) ในประเด็นต่างๆ 
ดงัน้ี 1) ดา้นกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 2) ดา้นโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ได ้ซ่ึงแบบถอดบทเรียนน้ี ผูว้ิจยั
ไดต้รวจสอบคุณภาพ โดยน าไปทดลองใช้กบัอาจารยใ์นอาจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 ราย (ดูรายช่ือในภาคผนวก ฒ) พบว่า 
อาจารยผ์ูส้อนทั้ง 5 ราย ต่างเขา้ใจความหมายในขอ้ค าถามแบบปลายเปิดนั้นตรงกนั สามารถใชเ้ป็น
ขอ้ค าถามเพื่อการอภิปรายร่วมกนัได ้

4.4.6 กรณีแบบประเมินความรู้ของกลุ่มทดลองหลังการด าเนินงานวิจัยตามโครงการ
พฒันาความรู้ 

4.4.6.1 แบบประเมินความรู้ของกลุ่มทดลองหลังการด าเนินงานวิจัยตามโครงการ
พฒันาความรู้ ผูว้จิยัสร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบความรู้ในดา้นมีความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐาน มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั มีตวัเลือก 5 ตวัเลือก จ านวนรวมทั้งส้ิน 35 ขอ้ ได้
น าไปทดลองใชก้บัอาจารยท่ี์เป็นอาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์ิเศษประจ ามหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน ท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ราย (ดูรายช่ือในภาคผนวก ณ) เพื่อหาค่า
ความยาก (difficulty) โดยดูจากสัดส่วนท่ีขอ้สอบหน่ึงๆ มีคนท าถูกมากหรือถูกนอ้ย หากท าถูกมาก
แสดงวา่ขอ้สอบนั้นง่าย หากท าถูกน้อยแสดงว่าขอ้สอบนั้นยาก โดยใชสู้ตร D = จ านวนคนท่ีตอบ
ขอ้นั้นถูก หารดว้ย จ านวนคนท่ีตอบขอ้นั้นทั้งหมด โดยใชเ้กณฑต์ารางท่ี 4.6 ดงัน้ี  

 
ตารางที ่4.6 แสดงเกณฑ์การหาค่าระดับยาก ง่าย ของแบบประเมินความรู้ของกลุ่มทดลอง 
 

 

ค่าความยาก (difficulty) ระดับยาก/ง่าย คุณภาพข้อสอบ 

ร้อยละ สัดส่วน 
80-100 0.80-1.0 ง่ายมาก ไม่ดี ตดัทิ้งหรือปรับปรุง 
60-79 0.60-0.79 ง่าย พอใชไ้ด ้
40-59 0.40-0.59 ปานกลาง ดีมาก 
20-39 0.20-0.39 ยาก พอใชไ้ด ้
0-19 0.00-0.19 ยากมาก ไม่ดี ตดัทิ้งหรือปรับปรุง 
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 ผลการทดลองใชแ้บบประเมินความรู้ดงักล่าว พบวา่ ขอ้สอบมีค่า p และค่า r จากขอ้สอบ
ทั้งหมด 35 ขอ้ ผา่นเกณฑ์จ านวน 30 ขอ้ ท่ีมีค่าความยากระหวา่ง 0.40-0.76 ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นผา่น
เกณฑน์ าไปใชไ้ด ้

4.5 ผลการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนาม 
ด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมในภาคสนามท่ีมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา

เขตอีสาน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรการสอนวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 5 คน และ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 1-4 จ านวน 246 คน ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2559 – ตุลาคม 2559 โดยมีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  
 4.5.1 ผลการด าเนินงานตามโครงการพฒันาความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (โครงการที ่1) 

4.5.1.1 การด าเนินงาน 
 การประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรม ก่อนการทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผล
การทดลอง 

เป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
สอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ก่อนการทดลองโปรแกรม เพื่อเก็บค่าคะแนน
แล้วน าไปเปรียบเทียบผลการทดลองโปรแกรมระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง (pre-test, post-
test ) ประกอบดว้ย 1) ผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 2) ผลการประเมินการประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้ าเนินการประเมินในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ก่อน
การประชุมช้ีแจง การวางแผนปฏิบติั และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้ 

การประชุมช้ีแจง การวางแผนปฏิบัติ และการศึกษาสภาพการณ์เบือ้งต้น 
การด าเนินการมีวตัถุประสงค์เพื่อช้ีแจงท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการวิจยั และวางแผน

ด าเนินการ การศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้ ในวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2559 โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน เขา้รับการช้ีแจงวตัถุประสงค์และแนวทางการด าเนินการพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในองค์ประกอบด้าน
ความรู้พื้นฐาน ตามโปรแกรมท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน และสร้างความตระหนกัให้กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้รับ
การพฒันาตามโครงการ เห็นความส าคญัและจ าเป็นในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ การพฒันา
ทกัษะ มีการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นรายบุคคลโดยผูว้จิยั ดงัแผนภาพท่ี 4.3  
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ภาพที ่4.3 การประชุมช้ีแจง วางแผนปฏิบัติ และการศึกษาสภาพการณ์เบือ้งต้น 
 

ผลการประชุมช้ีแจง วางแผนปฏิบติั และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้ดงักล่าว ท าให ้
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการเขา้ร่วมการทดลองการจดัการ
เรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 เป็นอยา่งดี รวมทั้งมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการด าเนินการในคร้ังน้ี โดยทุกคนให้เหตุผล
วา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะไดพ้ฒันาดา้นพื้นฐานความรู้ บทบาท และทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน
และท่ีส าคญัเป็นโอกาสดีท่ีนักศึกษาจะไดรั้บเทคนิค กระบวนการ ในการเรียนรู้แบบใหม่ คือการ
สืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง และสร้างองค์ความรู้ไดด้้วยตนเองตามกระบวนการท่ีมีระบบและ
ขั้นตอน ส่งผลให้ผูว้ิจยัมีก าลงัใจและมีแรงบนัดาลใจท่ีจะด าเนินการทดลองการจดัการเรียนรู้ท่ียึด
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ในขั้นตอนต่อไป 
  

การพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการทดลอง  
การฝึกอบรมเข้มข้น (intensive training)  
ภายหลงัจากการให้กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองแลว้ ใน          

4-5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ด าเนินการฝึกอบรมเขม้ขน้ (intensive training) และรับฟังการ
บรรยายพิเศษ ณ หอ้งประชุมยอ่ย อาคารศูนยว์ทิยบริการสิรินธร ในโครงการพฒันาการเรียนรู้ระยะ
ท่ี 1 เพื่อให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการสอนวิชาภาษาองักฤษ ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไดฝึ้กทกัษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามโปรแกรมพฒันาการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ดว้ยเน้ือหาทั้งหมด 6 หน่วยการเรียนรู้ แยกออกเป็น 6 หน่วย ดงัน้ี 
หน่วยท่ี 1 หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน หน่วยท่ี 2 การ
เรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน หน่วยท่ี 3 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หน่วยท่ี 4 การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ี
ยดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน หน่วยท่ี 5 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ หน่วยท่ี 
6 ลักษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี  21 การด าเนินการฝึกอบรมเข้มผูว้ิจยัได้บูรณาการ
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รูปแบบการพฒันาวิชาชีพมาบูรณาการดว้ยการน ารูปแบบการพฒันาโดยการสืบคน้และการศึกษา
เป็นกลุ่มมาผสมผสานในการด าเนินการ 

ในการอบรมมีกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี การช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการอบรมโดยผูว้ิจยั จากนั้น
เป็นการบรรยายในหัวขอ้เร่ือง  การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เร่ือง แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ียึด
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน และ เร่ือง กระบวนการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 โดยผูว้ิจยัให้แนวคิด เทคนิค รูปแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน มีวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทั้ง
ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบติั ได้แก่ พระครูสุธีจริยวฒัน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ  พระครูธรรมาภิสมยั ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวิชาการอีสาน ใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซกัถามประเด็นสงสัยตวัต่อตวั และสอบถามขั้นตอนในการเรียนรู้แต่
ละหน่วยการเรียนรู้ ให้แต่ละท่านไดส้รุปประเด็นท่ีส าคญัในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นผงัความคิดรวบยอด มีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ของโปรแกรมการเรียนรู้ 
เน่ืองจากการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ส่วนมากใชใ้น
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ หากน ามาจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษจะมี
ความเหมาะสมในลักษณะใด ซ่ึงในการอบรมได้ข้อสรุปว่ามีความเหมาะสมในการใช้เพื่อจดั
กิจกรรมในลกัษณะท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดส้ร้างฟกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยท่ีผูส้อนเป็นผู ้
กระตุ้นให้ผูเ้รียนได้เกิดการสงสัย เพื่อให้ผูเ้รียนกล้าและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนสามารถ
ร่วมกัน ระบุหัวข้อและซักถาม (Topic Identifying and Questioning) วางแผนและสร้างโมนทัศน์ 
(Planning and Construction) เก็ บรวบรวมข้อมู ลและความน่ าเช่ื อถือ (Collecting and Crediting) 

สังเคราะห์ (Synthesizing) สร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป (Conclusion and Understanding) และ
สุดทา้ยผูเ้รียนสามารถส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ได้ (Communications and Connector) 
และผูเ้รียนจะเกิดความกลา้ท่ีจะสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง ดงัแผนภาพท่ี 4.4   
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แผนภาพที ่4.4 การฝึกอบรมตามโครงการระยะที ่1 
 
การศึกษาด้วยตนเอง (Self- Study) 
หลังจากกลุ่มเป้าหมายได้เขา้ร่วมโครงการพฒันาความรู้ กลุ่มเป้าหมายได้ด าเนินการ

พฒันาองคค์วามรู้ดว้ยรูปแบบการศึกษาดว้ยตนเองจากชุดการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั อนัประกอบดว้ยองค์ความรู้ท่ี
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดนกัวิชาการและผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นมาจดัท าเป็นคู่มือ
ในรูปของชุดการเรียนรู้จ านวน 6 หน่วย ประกอบดว้ย หน่วยท่ี 1 หลกัแนวคิดและนานาทศันะการ
เรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน หน่วยท่ี 2 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
หน่วยท่ี 3 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หน่วยท่ี 4 
การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน หน่วยท่ี 
5 การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และหน่วยท่ี 6 ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ระยะเวลาในการศึกษาดว้ยตนเอง 1 เดือน (เดือนกรกฎาคม 2559) 

ผูว้ิจยัไดช้ี้แจงแนวทางการศึกษาชุดการเรียนรู้และการปฏิบติักิจกรรมระหว่างการศึกษา
ดว้ยตนเองให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ และกลุ่มเป้าหมายด าเนินศึกษาชุดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและ
ปฏิบัติตามเส้นทางการศึกษาเอกสารด้วยตนเองท่ีระบุไวใ้นเอกสารแต่ละหน่วยในระหว่าง
การศึกษาชุดการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาเอกสาร ดงัจะเห็นไดจ้ากการสรุปประเด็นส าคญัตาม
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ใบงานในเอกสารแต่ละหน่วยและมีศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผลสะทอ้นกลบัท่ี
ไดรั้บคือกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบการศึกษาดว้ยตนเองเพราะเป็นรูปแบบการพฒันา
ความรู้ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของอาจารย์ท่ีเน้นการศึกษาด้วยตนเองและสร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเองดว้ยกระบวนการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

การศึกษาเป็นกลุ่ม (Group-Study) 
สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัศึกษาเอกสารชุดการเรียนรู้เพื่อสรุปผลการน าเอากระบวนการ

เรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปทดลองใชใ้นภาคสนาม 
ซ่ึงทดลองใชภ้าคสนาม ท่านละ 1 วิชา 1 ชั้นปี โดยประธานหลกัสูตรการสอนวิชาภาษาองักฤษได้
เป็นประธานในการช้ีแจงรายวิชาต่างๆ ให้แก่สมาชิกอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ผลการศึกษาในกลุ่ม
ยอ่ยนั้นเป็นผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความเขา้ใจในกระบวนการน าองคค์วามรู้เร่ืองการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐานไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างชัดเจน เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัความรู้และการพฒันาความเขา้ใจของตนเองท่ีมีต่อโปรแกรม ท่ีได้ร่วมด าเนินการมา ได้
จดัท าแผนการสอนเพื่อพฒันานกัศึกษาให้เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐาน มีการส่ือสารเพื่อหาความกระจ่างชดัในประเด็นท่ีสงสัย การสนทนาทางส่ือออนไลน์ และ
การนดัหมายประชุมตามวนัเวลาท่ีก าหนด  

การค้นคว้าข้อมูล  
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เป็นมหาวิทยาลยัน าร่องในการใช ้     

อีเลิร์นนิงในศตวรรษท่ี 21 เพื่อการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเองทั้งคณาจารยแ์ละนกัศึกษา มี
ส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีสารสนเทศคอยแนะน าแนวการใช้โปรแกรมต่างๆ 
อธิบายวธีิการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ มีห้องปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์พร้อมมีระบบ Wifi พร้อมใชง้าน
สามารถสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตไดทุ้กท่ีทุกเวลา มีห้องสมุดท่ีพร้อมดว้ยระบบการคน้ควา้หา
ขอ้มูลพร้อมทั้งมีบุคลากรท่ีคอยแนะน าช้ีแจงระบบการสืบคน้ อีกทั้งคณาจารยทุ์กคนได้เขา้ร่วม
อบรมพฒันาการเรียนรู้อีเลิร์นนิงเพื่อการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
เพื่อเพิ่มระดบัความส าคญัในการพฒันาความรู้ของตนเอง โดยการคน้ควา้ขอ้มูลหาความรู้ใหม่ๆ 
ทกัษะใหม่ ๆ แลว้น าความรู้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีการตดัสินใจ
ร่วมกนัในความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาร่วมกนัในทุกหัวขอ้ของการพฒันาตลอดทั้งโครงการ จากนั้น
ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากคู่มือ และสืบคน้จากส่ือออนไลน์  
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4.5.1.2  ผลการประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการพัฒนาความรู้ของกลุ่ มเป้าหมาย 
(โครงการที ่1) 

หลงัจากเสร็จส้ินโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายผูว้ิจยัให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึง
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน จ านวน 5 ราย ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหา 3 ดา้น คือ 
1) เน้ือหาโครงการ 2) กระบวนการ 3) สภาพแวดล้อมของโครงการ ผลการประเมินปฏิกิริยาต่อ
โครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการประเมินปฏิกริิยาของกลุ่มเป้าหมายทีม่ีต่อโครงการพฒันาความรู้  
 

รายการประเมิน 
ระดับปฏิกริิยา 

 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านเนือ้หาโครงการ 
1. ช่ือโครงการกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือการน าความรู้สู่การ

เรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี 21 

2. วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ี
ยดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 

3. ผลลพัธ์ของโครงการน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
ยกระดบัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 

4. กิจกรรมการตามโครงการมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
ทดลองใชก้บักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ท่ีพฒันาข้ึน 

5. วทิยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ เน้ือหาสาระมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21  
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3.40 

 
0.44 

 
 

0.89 
 

0.54 
 
 

0.44 
 
 

1.50 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.60 0.64 มาก 
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รายการประเมิน 
ระดับปฏิกริิยา 

 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านกระบวนการ 
6. มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย  
7. มีส่วนคน้หาก าหนดความตอ้งการในการทดลองใชร้ะบบ 
8. การทดลองใชร้ะบบช่วยยกระดบัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหา

ความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21  

 
3.00 
3.60 
3.60 

 
0.70 
0.89 
0.89 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

9. การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบัการทดลองใช้
ระบบ 

10. มีนิเทศติดตาม ตรวจสอบผลก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ 
11. มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

4.20 
 

3.80 
4.00 

0.83 
 

0.83 
0.70 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
มาก 

รวม 3.70 0.66 มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไปในการด าเนินโครงการ 
12. ความพร้อมในเร่ืองเอกสารคู่มือ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยี 

แหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ียดึการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21  

13. สถานท่ีส าหรับด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 มีความเหมาะสม 

 
3.80 

 
 
3.40 

 
1.09 

 
 
0.89 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

รวม 3.60 0.82 มาก 

รวมทุกด้าน 3.63 0.69 มาก 

  
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการพัฒนาความรู้ มี

ค่าเฉล่ีย โดยรวมอยูใ่น ระดบัมาก และรายดา้นโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น แต่ละดา้น
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

ดา้นเน้ือหาโครงการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณารายขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ ขอ้ช่ือโครงการกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือการน าความรู้สู่การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 
ขอ้วตัถุประสงค์โครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
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ฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
ด้านกระบวนการมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรเหมาะสมกบัการทดลองใช้ระบบ มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ขอ้มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงค์โครงการต่อ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปในการด าเนินโครงการมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ขอ้ มีรายการท่ีมีปฏิกิริยาท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความพร้อม
ในเร่ืองเอกสารคู่มือ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยี แหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการจดักิจกรรม
เรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ระดบัมาก และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีส าหรับด าเนินการจดักิจกรรมเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

4.5.1.3 ผลการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายหลังการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ความรู้ (โครงการที ่1) 

ก่อนจะเสร็จส้ินโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายผูว้ิจยัให้กลุ่มเป้าหมายซ่ึง
ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการสอนวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหากุฏราชวิทยาลยั 
วทิยาเขตอีสานท าแบบประเมินความรู้ โดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 80/80 เป็นตวัช้ีวดัวา่ผา่นหรือไม่ผา่น 
โดย 80 แรก หมายถึงบุคคลนั้นๆ ท าแบบประเมินความรู้ผา่น 80% ส่วน 80 หลงั หมายถึงทั้งกลุ่มท า
แบบประเมินความรู้ผา่น 80% ผลการท าแบบประเมินปรากฏในตารางท่ี 4.8 

 
ตารางที ่4.8 ผลการประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการน าความรู่สู่การปฏิบัติ 
 

เนือ้หา คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ คิดเป็นร้อยละ ผ่านเกณฑ์ 

1. กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 1 
2. กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 2 
3. กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 3 
4. กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 4 
5. กลุ่มเป้าหมายรายท่ี 5 

30 
30 
30 
30 
30 

25 
25 
28 
26 
27 

83.33 
83.33 
93.33 
86.66 
90.00 

ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์
ผา่นเกณฑ ์

 30 26.2 87.33 ผา่นเกณฑ ์
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ กลุ่มเป้าหมายแต่ละราย มีผลการท าแบบประเมินไดค้ะแนนเท่ากบั 
ร้อยละ 93.33 90.00 86.66 ตามล าดบัซ่ึงเท่ากบัหรือสูงกวา่ ร้อยละ 80 และกลุ่มเป้าหมายทุกคน มีผล
การท าแบบประเมินไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 87.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์จึงสามารถสรุปไดว้า่กลุ่มเป้าหมาย
แต่ละรายมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 เพียงพอในการน าความรู้ไปใชป้ฏิบติัจริง  

4.5.1.4  ผลการถอดบทเรียนหลงัการพฒันาตามโครงการพฒันาความรู้ (โครงการที ่1) 
ผูว้ิจยัด าเนินการถอดบทเรียนหลงัโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย และใชก้าร

วเิคราะห์เน้ือหาและสรุปประเด็นส าคญัหลงัการพฒันาตามโครงการ โดยใชแ้บบบนัทึกการสะทอ้น
ผลของผูร่้วมโปรแกรมหลงัการปฏิบติักิจกรรมส าคญัของแต่ละโครงการว่ามีการใช้ความรู้ ทกัษะ
หรือความช านาญ ท่ีไดรั้บจากการพฒันาความรู้เร่ืองการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้มากนอ้ย
เพียงใดและพร้อมท่ีจะน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโปรแกรมหรือไม่ ไดข้อ้
สรุปผลการถอดบทเรียน เป็นขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขโครงการพฒันาความรู้ ดงัน้ี 

1. ด้านการพฒันาการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์  
จากการถอดบทเรียนสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี ด้านการพฒันาการเรียนการสอนและ

การใชป้ระโยชน์เร่ืองการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
เป็น กระบวนการพฒันาการสอน จากโปรแกรมการเรียนรู้ คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนไดจ้ดั
หรือด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล ความสามารถทางปัญญา มี
การเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรมค่านิยมอนัพึงประสงค์ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัจริง ได้
พฒันากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา คน้ควา้ ทดลอง และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามความ
ถนดั ความสนใจ ดว้ยวธีิการ กระบวนการ และแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเช่ือมโยงกบัชีวิตจริง
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง ท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
ตามมาตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนด การเร่ิมตน้การการพฒันาการเรียนการสอนจะตอ้งมีกระบวนการ
ในการพฒันาอาจารยแ์ละนกัศึกษา และการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานท าให้เกิดผล
กบัผูเ้รียนจริงดงัน้ี  

1.1  เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นการออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้
สอดคล้องกบัมาตรฐานโปรแกรมและเช่ือมโยงบูรณาการระหว่างกลุ่มอาจารยแ์ละนักศึกษาผูใ้ช้
โปรแกรมการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ ประโยชน์ท่ีไดรั้บ  

1.2 ผูส้อนไดรู้้วา่การจดัการเรียนการสอนท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานเป็น
การจดัการเรียนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสร้างให้ผูเ้รียนเป็นผูรู้้ตามอตัภาพของเขา
ได ้ 
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1.3 ผูส้อนมีความกระตือรือร้นเพื่อสร้างประสบการณ์แก้ปัญหาในการพฒันา
ตนเองและผูเ้รียน  

ในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความ
เหมาะสมกับผูเ้รียน แต่ในการพฒันากาเรียนการสอนของผูเ้รียนในการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานซ่ึงเป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีเร่ิมมาจากการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์หากน ากระบวนการมา
ปรับใชใ้นศาสตร์และสาขาอ่ืนๆ ไดจ้ะเป็นวิธีท่ีดีมากเน่ืองจากการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานเป็นวิธีการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีจะตอ้งสืบเสาะหาความรู้และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ย
ตนเอง การท่ีเราไดศึ้กษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองนั้นจะท าให้นกัศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตวัเองและ
ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจะเป็นองคค์วามรู้ท่ีย ัง่ยนืและพร้อมท่ีจะพฒันาต่อไป  
 2. ด้านสถานทีแ่ละระยะเวลา  

ด้านสถานท่ีนับเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินโครงการ มีการประชุมในการวาง
แผนการจดัสถานท่ีกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรโดยก าหนดวตัถุประสงค์
ของการจดัสถานท่ีคือ 1) เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและบรรยากาศในการประชุม 2) เพื่อให้เกิด
ความราบร่ืนในการสัมมนา น่าสนใจ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของผูจ้ดัและผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา ซ่ึง
การเตรียมสถานท่ีนับเป็นส่ิงท่ีมีผลกบัการท าโครงการเป็นอย่างมากเพราะตอ้งให้เขา้กบัจ านวนผู ้
เขา้รับอบรม จึงท าให้เห็นวา่ห้องประชุมโครงการมีความพร้อมเพรียง หลายดา้น การจดัให้เหมาะ
กบั ขนาดของห้องท่ีใช้สัมมนา จดัให้เหมาะสมกบัจ านวนคน สถานท่ีตั้งของห้องสัมมนาหรือห้อง
ประชุม เดินทางสะดวก เป็นท่ี รู้จกั อาคาร ชั้น ห้อง ระบุละเอียด เหมาะส าหรับการประชุม โดย
ภาพรวมนั้นดา้นสถานท่ีจดัการอบรมเหมาะแก่การเรียนรู้ แต่สถานท่ีในการจดัประชุมควรมีความ
หลากหลาย เช่นอาจใช้ห้องปฏิบติัการการสอนเพื่อแสดงบทบาทและได้บรรยากาศในห้องเรียน 
การใชห้อ้งสมุดเพื่อท าการสืบคน้เป็นตน้ 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการระยะท่ี 1 เหมาะสม การอบรมเขม้ขน้จ านวน 2 วนั 
แล้วจากนั้นเป็นการศึกษาด้วยตนเอง การคน้ควา้ขอ้มูล การศึกษาเป็นกลุ่มย่อย รวมระยะเวลา 1 
เดือน นบัวา่มีความเหมาะสม  

3. ด้านวธีิการอบรมและพฒันา  
การฝึกอบรมมุ่งเน้นดา้นการพฒันาอาจารยแ์ละเขา้ใจการเรียนรู้ เพื่อท่ีจะน าไปสอน 

และปฏิบติัจริงได ้การฝึกอบรมและพฒันายงัให้ท าให้เห็นถึง การพฒันาของอาจารย ์ท าให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อน าไปถ่ายทอดให้กบันกัศึกษาท่ีไดเ้รียนรู้โปรแกรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายเห็น 
วา่การฝึกอบรมและพฒันาเป็นไปในทางท่ีดีเป็นปรับเปล่ียนทศันคติท่ีดีต่ออาจารยด์ว้ยกระบวนการ
สอนสืบเสระหาความรู้ นอกจากนั้นการฝึกอบรมท าให้ เพิ่มสมรรถนะท่ีดีของอาจารย ์ป้องกัน
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ปัญหาการท าให้เขา้ใจผิดกบัโปรแกรมการเรียนรู้ สามารถปรับปรุงวิธีการสอนให้ดียิ่งข้ึนไป การ
ฝึกอบรมจึงเป็นหัวใจในการออกแบบของการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการน า
โปรแกรมการเรียนรู้ท่ียึดสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษท่ี 21 แต่ด้าน
กระบวนการล าดบัในการจดัอบรมควรกระชับและมุ่งเน้นไปให้ทางดา้นความรู้ทางวิชาการและ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความสุขในการจดักิจกรรมนั้นๆ เช่นการ
เขียนแผนการสอนควรจดัในห้องท่ีมีเอกสารดา้นการจดัการศึกษาท่ีพร้อม อาจใช้ห้องปฏิบติังาน
ของคณะศึกษาศาสตร์ในกระบวนการหรือขั้นตอนน้ี 

4. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การเรียนรู้ท่ี เกิดข้ึนเกิดจากการอยากรู้อยากเห็น อยากเข้าใจในเร่ืองราวต่างๆ 

โปรแกรมการเรียนถือว่าเป็นโปรแกรมท่ีจะพฒันาโปรแกรมการเรียนรู้ให้ถูกตอ้ง การเรียนรู้ด้วย
ตวัเองมนัเกิดจากส่ิงท่ีเป็นส่ิงเร้าให้อาจารยแ์ละนกัศึกษาเกิดอยากเขา้ใจในโปรแกรมเรียนรู้ ซ่ึงจะมี
องคป์ระกอบคือ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed learning) เป็นการเรียนท่ีเกิดจากความอยากรู้ 
อยากเห็น ผูเ้รียนจะมีการวางแผนดว้ยตนเอง การเรียนรู้ท่ีจดัโดยการสร้างโครงการข้ึนมา โดยมีกลุ่ม
อาจารย ์นกัศึกษา ในสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จะเห็นไดว้า่ การเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นวธีิการ
เรียนรู้วิธีหน่ึงท่ีนักการศึกษาให้ความส าคญัและเป็นส่ิงท่ีควรส่งเสริมให้มีข้ึนในตวัผูเ้รียน เพราะ
เม่ือใดก็ตามท่ีผูเ้รียนมีใจรักท่ีจะศึกษาคน้ควา้ตามความตอ้งการ ก็จะเกิดการศึกษาต่อเน่ืองโดยไม่
ตอ้งบอก และมีแรงกระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นไม่ส้ินสุด ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้
ตลอดชีวติ หรือบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื (learning person) อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษา  

การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยกระบวนการท่ีผูว้ิจยัได้ให้กลุ่มท่ีเข้ามาใช้โปรแกรมการ
เรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยได้เขียนชุดการ
เรียนรู้จ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้นั้ น เป็นเสมือนกรอบแนวทางในการเรียนรู้ท่ีชัดเจนท่ีทุกคน
จะตอ้งไดศึ้กษาเพื่อความเขา้ใจและก็น ามาปฏิบติัในการเรียนการสอน ซ่ึงจะมีเวลาในการศึกษาดว้ย
ตนเองประมาณ 1 เดือน ในการศึกษาด้วยตนเองนั้ นผูว้ิจ ัยก็ได้ร่วมช้ีแจงในส่ิงท่ีอาจารย์และ
นกัศึกษาไม่เขา้ใจเพื่อก่อให้เกิดความถูกตอ้งในโปรแกรมการเรียนรู้ทั้ง 6 หน่วยการเรียนรู้ ในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองนั้น ท าให้อาจารยต์อ้งตระหนกัถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเรียนรู้หลายวิธี การ
จัดกิจกรรมอาจารย์สามารถท าได้หลายกิจกรรมตามรายวิชาท่ีสอน อาจารย์มีความสุขและ
เพลิดเพลินกนัการศึกษาดว้ยตนเอง แต่เน่ืองดว้ยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมีภาระหนา้ท่ีดา้นการศึกษา
จ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งอบรมเขม้ขน้ภายในโครงการไดเ้พียง 2 วนัเท่านั้น และประชุมกนัอีกคร้ัง
จ านวน 1 วนั เร่ืองการเขียนแผนการเรียนรู้ก่อนเร่ิมโครงการระยะท่ี 2 ซ่ึงถือวา่เป็นการเตรียมความ
พร้อมของอาจารยอี์กคร้ังก่อนปฏิบติัจริง 
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5. ด้านการศึกษาเป็นกลุ่ม  
การศึกษาดว้ยกลุ่มยอ่ยจะเป็นการท่ีท าให้กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในโปรแกรมการเรียนรู้

โดยดูจากวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจนและการศึกษาเป็นกลุ่มท าให้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ภิปราย แสดงความ
คิดเห็น พูดคุยแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสบการณ์ในประเด็นท่ีก าหนด และสรุปผลการออกมาเป็น
ขอ้สรุปของกลุ่ม เป็นวธีิการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์อนัจะช่วยให้ผูก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ในเร่ือง
ท่ีเรียนกวา้งข้ึน  
 4.5.2 ผลการด าเนินงานตาม โครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงการที ่2) 

4.5.2.1 การด าเนินงาน 
โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประยุกต์และบูรณาการในการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีในระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าท่ีในระหว่างการทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม มีการด าเนินงานดงัน้ี 

การประชุมเพือ่การน าความรู้สู่ปฏิบัติ 
ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอาจารย์สุธีจริยวฒัน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย       

มหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เป็นผูใ้ห้แนวคิดทฤษฎีและเทคนิควิธีการสอน การท างาน
เป็นทีม การสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยใหค้วามรู้ ตลอดทั้ง
เน้ือหาความรู้เบ้ืองตน้ และแนะน าในการจดัท าเอกสาร ค าบรรยายประกอบการน าเสนอ มอบให้ผู ้
ร่วมโปรแกรมไดศึ้กษาและจดบนัทึกลงในเอกสารในขณะการน าเสนอดว้ย ดงัแผนภาพท่ี 4.5 

 

  
 

ภาพที ่4.5 บรรยากาศการประชุมช้ีแจงโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
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การวางแผนเพือ่ปฏิบัติการพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัและกลุ่มเป้าหมายทุกคนไดร่้วมกนัก าหนดทิศทางของเรียนรู้ท่ียึด

การสืบเสาะหาความรู้ ก าหนดภารกิจของอาจารยแ์ต่ละท่านท่ีจะน าองคค์วามรู้ไปปรับใชใ้นรายวชิา
ใดบา้ง ก าหนดระยะเวลาการน าความรู้ลงไปสู่การปฏิบติัตาม มคอ.3 หรือแผนการสอนประจ าวิชา 
และทุกท่านไดมี้การด าเนินงานการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ชดัเจน น าไปสู่
การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงไดก้ าหนดถึงช่วงระหวา่งการด าเนินการภาคสนาม เม่ือเสร็จส้ินแต่ละ
ขั้นตอนการเรียนการสอนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรพร้อมด้วยผูว้ิจยัจะต้องมีการประชุมกันเพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สรุปขอ้ดีขอ้เสีย ความยากง่ายแต่ละขั้นตอน ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน  

การปฏิบัติเพือ่พฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
การออกแบบการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนของการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้

เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ตามท่ีไดศึ้กษามาในโครงการพฒันาความรู้ระยะท่ี 1 มีการ
ประเมินผล และเป็นไปตามคู่มือโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั กิจกรรมในโครงการน าความรู้สู่
การปฏิบติัแสดงใหเ้ห็นตามขั้นตอนสรุปไดด้งัน้ี  

ขั้นตอนที ่1 ข้ันระบุหัวข้อและซักถาม (Topic Identifying and Questioning) 
ขั้นตอนน้ีก าหนดใชเ้วลา 1 คาบ ในสัปดาห์ท่ี 1 โดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกท่าน

ท ากิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมและน่าสนใจต่อนกัศึกษาเป็นอยา่งมาก อาจารยทุ์กท่านใช้
การเลือกหน่วยการเรียนหรือหวัขอ้ท่ีเรียนแลว้กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดขอ้สงสัยแลว้น าไปสู่การซกัถาม 
และผูส้อนยงัไม่ใหค้  าตอบในขณะนั้น นกัศึกษาพยายามตั้งค  าถามท่ีสงสัยและมีความกระตือรือร้นท่ี
อยากรู้อยากเห็น จากรายวิชาเพิ่มข้ึนเร่ือยจากหน่ึงคนเป็นสอง เป็นสาม ตามล าดับ และอาจารย์
ผูส้อนจะกระตุ้นความสงสัยของนักศึกษาผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายทั้ งนอกห้องเรียนและใน
ห้องเรียน ขั้นตอนน้ีอาจารย์อาจน าเขา้สู่เน้ือหาหลักและเน้ือหาย่อยในรายวิชา แสดงให้เห็นดัง
แผนภาพท่ี 4.6 
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แผนภาพที ่4.6 แสดงขั้นตอนที ่1 ข้ันระบุหัวข้อและซักถาม 

 
ขั้นตอนที ่2 การวางแผนและสร้างโมนทศัน์ (Planning and Construction)  
ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลา 1 คาบในสัปดาห์ที่ 2 นกัศึกษาทุกคนจะได้วางแผนเพื่อการสืบ

เสาะหาความรู้ เขียนโยงองค์ความรู้ท่ีมีอยู่เดินเพื่อไขปัญหาขอ้สงสัยท่ีอาจารยไ์ดก้ระตุน้ให้เกิดการ
สงสัยในกระบวนการแรก จากนั้นนกัศึกษาจะไดส้ร้างมโนทศัน์จากส่ิงท่ีนักศึกษาเคยเรียนมากอย่าง
กวา้งและแคบลงเร่ือยเพื่อหาค าตอบ แสดงใหเ้ห็นดงัแผนภาพท่ี 4.7 

 

  
 

แผนภาพที ่4.7 แสดงขั้นตอนที ่2 การวางแผนและสร้างโมนทัศน์ (Planning and Construction)  
 

ขั้นตอนที ่3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting)  
ขั้นตอนน้ีใช้ระยะเวลา 1คาบในสัปดาห์ท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ

ของขอ้มูลท่ีไดม้า เป็นกระบวนการช่วยผูเ้รียนในการจดัระเบียบท าบนัทึกขอ้มูล วิธีการจดัแหล่ง
เอกสาร ขณะท่ีการติดตามขอ้มูล แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูลลงในแผนภาพ มีการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ระบุขอ้มูลท่ีหายไปหรือขอ้มูลท่ีโตแ้ยง้ เขียนขอ้สรุป อาจโทรศพัท์หรืออีเมล์หา
ผูเ้ช่ียวชาญหรืออาจารยเ์พื่อช้ีแจง การตรวจสอบ ซ่ึงในสถานการณ์จริงนกัศึกษามีความมุ่งมัน่ในการ
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เรียนรู้และค้นควา้หาข้อมูลด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ดังตัวอย่างท่ีแสดงใน
แผนภาพท่ี 4.8 
 

  
 

แผนภาพที ่4.8 ขั้นตอนที ่3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
 

ขั้นตอนที ่4 การสังเคราะห์(Synthesizing) 
ขั้นตอนน้ีใชเ้วลาในการจดักิจกรรมประมาณ 1 คาบในสัปดาห์ท่ี 4 เป็นกระบวนการ

หรือผลของการน าเอาปัจจยัหลายอยา่งท่ีแยกกนั แลว้น ามารวมกนัเขา้เป็นหน่ึง ก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ข้ึน
เป็นความรู้ใหม่ และจากการท่ีนักศึกษาไดว้างแผนการท างาน และศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลมาแลว้นั้น
ขั้นตอนน้ีจึงเป็นการง่ายท่ีนกัศึกษาทุกท่านจะท าการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีหามาไดม้าสรุปให้กระชบั
ชดัเจน อาจท าออกมาในรูปแบบ Concepts map หรือ ตารางสรุป ข้ึนอยู่กบัลกัษณะงานท่ีนกัศึกษา
ไดค้น้ควา้ และนกัศึกษาสามารถออกแบบการสังเคราะห์งานไดอ้ยา่งอิสระ ดงัแผนภาพท่ี 4.9 
 

  

ภาพที ่4.9 ขั้นตอนที ่4 การสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ของนักศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 5 การสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป (Conclusion and Understanding) 
สร้างความเข้าใจในปัญหา (Developing insight into the problem)  

ขั้นตอนน้ีใช้เวลาในการเรียนรู้ 1 คาบ ใน สัปดาห์ท่ี 4 ใช้เวลาร่วมกนักบัขั้นตอนท่ี 4
เป็นขั้นตอนท่ีนกัศึกษาอธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ 
สรุปองค์ความรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ และก าหนดรูปแบบน าเสนอดว้ยมลัติมีเดีย การอธิบาย 
รายงาน เอกสารและกระบวนการ น าเสนอ ด้วย PowerPoint เวบ็ไซต์ บล็อก ประเมิน ตรวจสอบ 
ตรวจสอบเน้ือหา นกัศึกษาไดม้ัน่ใจในองคค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษามา มีความภาคภูมิใจในตวัเองและสร้าง
ความเข้าใจในเร่ืองท่ีได้ศึกษา และสามารถท างานเป็นกลุ่มเพื่อนซ่ึงเป็นพื้นฐานในการสร้าง
สัมพนัธไมตรีไดอ้ยา่งดี ดงัแผนภาพท่ี 4.10 

 

  
 

แผนภาพที ่4.10 ขั้นตอนที ่5 นักศึกษารวมกลุ่มเพือ่สร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุปร่วมกนั 
 

ขั้นตอนที่  6 ข้ันการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ (Communications, 
Connector)  

ขั้นตอนน้ีใชเ้วลา 1 คาบในสัปดาห์ท่ี 5 เป็นการน าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหา
ความรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่นกระบวนการท่ีหลากหลาย การส่ือสารขอ้มูลไปยงั
ผูอ่ื้น จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีขยายเพิ่มเติม หรือเติมเต็มองคค์วามรู้ใหม่ให้กวา้งขวางสมบูรณ์ 
กระจ่างและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ อธิบายและร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมหรือเติมเต็มเพื่อให้ไดอ้งค์ความรู้ท่ีสมบูรณ์หรือลึกซ้ึงข้ึน ซ่ึงอาจารยไ์ดเ้ป็นเพียงผู ้
ส่งเสริมให้นักศึกษาส่ือสารข้อมูลความรู้ท่ีศึกษาค้นควา้ไปยงัผูอ่ื้นด้วยการพูด การใช้ส่ือทาง
มลัติมีเดีย ส่งเสริมให้นกัศึกษาใชส่ื้อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่ออธิบายขอ้มูลอยา่งละเอียดชดัเจน 
สมบูรณ์และนกัศึกษาสามารถอภิปรายแสดงความคิด เห็นเพิ่มเติม หรือเติมเต็มหรือขยายแนวความ 
คิด และทกัษะจากการสืบเสาะหาความรู้ ดงัแผนภาพท่ี 4.11 
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แผนภาพที ่4.11 ขั้นตอนที ่6 ข้ันการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ 
 

กระบวนการแรกตามขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้ส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 
ท่ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการสอนวิชาภาษาองักฤษ ได้น ากระบวนการลงไปใช้ในการเรียนการ
สอนในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ซ่ึงอาจารยไ์ดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานให้นักศึกษาได้ทราบและเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แต่ละขั้น จากนั้น
อาจารยแ์ต่ละท่านไดน้ ากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไปใชใ้นหน่วยการเรียนรู้แต่ละวชิา ซ่ึงไดแ้ก่ 

แสงอาทิตย์ ไทยมิตร ประธานหลกัสูตร ได้น ากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปใชก้บัรายวิชาทฤษฎีและวธีิการสอนภาษาองักฤษ 
นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาองักฤษ  ผลท่ีได้เป็นท่ีพอใจมากนักศึกษาให้ความ
สนใจในแนวการเรียนการสอนท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน เพราะมีกระบวนการท่ีชดัเจน
และเขา้ใจง่าย อีกทั้งไดล้งมือในการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง และดงัแผนภาพท่ี 4.12 
 

  
การกระตุน้เพื่อให้เกิดขอ้สงสัย นกัศึกษาตั้งประเด็นค าถาม-ตอบกบัอาจารย ์
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การวางแผนการท างานและการสร้างมโนทศัน์ นกัศึกษาไดสื้บเสาะหาขอ้มูลความรู้ดว้ยตนเอง 

  
นกัศึกษาร่วมกนัสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ นกัศึกษาร่วมกนัสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ 

  
การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป 

นอกเวลาเรียน 
ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 

นกัศึกษาสามารถใชส่ื้อไดห้ลากหลาย 
 

แผนภาพที ่4.12 บรรยากาศการเรียนรู้การสอนโดยแสงอาทติย์ ไทยมิตร 
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สุพรรณ์ ก้อนค า อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ไดน้ ากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปใชก้บัรายวิชาวิทยาการการสอนภาษาองักฤษ นกัศึกษา
ชั้นปี 3 สาขาวิชาการสอนวิชาภาษาองักฤษ  ซ่ึงการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความน่าสนใจต่อ
นกัศึกษา โดยอาจารยไ์ดป้รับใชห้้องเรียนในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เพื่อง่ายต่อการสืบเสาะหา
ความรู้ และไดท้  าตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ
ท่ี 21 โดยเร่ิมจากเร้าและย ัว่ยุให้นักศึกษาเกิดความสงสัยแล้วเกิดการตั้งค  าถาม จากนั้นก็ได้เข้า
กระบวนการท่ี 2 ใหน้กัศึกษาไดว้างแผนการท างานและคน้หาขอ้มูล ดงัแผนภาพ   ท่ี 4.13 

 

  
การกระตุน้เพื่อให้เกิดขอ้สงสัย นกัศึกษาตั้ง

ประเด็นค าถาม-ตอบกบัอาจารย ์
การวางแผนการท างานและการสร้างมโนทศัน์ 

  
นกัศึกษาไดสื้บเสาะหาขอ้มูลความรู้ดว้ยตนเอง

จากอินเตอร์เน็ต 
นกัศึกษาร่วมกนัสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ 
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การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุปร่วมกนั 

เป็นกลุ่มนอกเวลาเรียน 
ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 
นกัศึกษาสามารถ่ายทอดความรู้ท่ีศึกษาดว้ยส่ือ
เทคโนโลย ีการน าเสนอขอ้มูล การส่งขอ้มูล 

ภาพที ่4.13 บรรยากาศการเรียนรู้การสอนโดย สุพรรณ์ ก้อนค า 

 

ภัทรลดา วงษ์โยธา อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ได้น ากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปใชก้บัรายวิชาวิทยการจดัการเรียนรู้ นกัศึกษาชั้น
ปี 2 สาขาวิชาการสอนวชิาภาษาองักฤษ ลกัษณะการจดัการเรียนรู้อาจารยจ์ะเนน้ให้เด็กไดล้งมือท า
ด้วยตนเองและมีกิจกรรมท่ีหลากหลายแต่สอดแทรกเน้ือหาและกระบวนการเรียนรู้ท่ีชัดเจน 
อาจารยจ์ะเน้นให้ตนเองเป็นเพียงผูค้อยช้ีแนะแนวทางการศึกษาและเป็นผูช่้วยในการสรุปผลท่ีได้
จากการศึกษา ดงัแผน ภาพท่ี 4.14 

  
การกระตุน้เพื่อให้เกิดขอ้สงสัย นกัศึกษาตั้ง

ประเด็นค าถาม-ตอบกบัอาจารย ์
การวางแผนการท างานและการสร้างมโนทศัน์ 
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นกัศึกษาไดสื้บเสาะหาขอ้มูลความรู้ดว้ยตนเอง

นอกหอ้งเรียน 
นกัศึกษาร่วมกนัสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ 

  
การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุปร่วมกนั ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 

 

แผนภาพที ่4.14 บรรยากาศการเรียนรู้การสอนโดย ภัทรลดา วงษ์โยธา 

 
พระมหาศุภชัย สุภกจฺิโจ ไดน้ ากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ

ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปใชก้บัรายวชิาความรู้พื้นฐานวชิาชีพ นกัศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชาการสอน
วิชาภาษาองักฤษ เป็นการเรียนการสอนท่ีตอบโจทยก์ารศึกษาท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
เป็นอยา่งยิง่ กระบวนการเรียนการสอนเนน้การจุดประเด็นให้ผูเ้รียนเกิดขอ้สงสัยในวชิาชีพ จากนั้น
ผูส้อนก็เขา้สู่กระบวนการท่ีสองคือการวางแผนเพื่อการท างาน แลว้ผูส้อนก็น าเขา้สู่กระบวนการ
ต่อไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายคือการขยายองค์ความรู้โดยผูส้อนเป็นเพียงผูท่ี้คอยช่วยเหลือ
นกัศึกษา ดงัแผนภาพท่ี 4.15 
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การกระตุน้เพื่อให้เกิดขอ้สงสัย นกัศึกษาตั้งประเด็น

ค าถาม-ตอบกบัอาจารย ์
การวางแผนการท างานและการสร้างมโนทศัน์ 

  
นกัศึกษาไดสื้บเสาะหาขอ้มูลความรู้ดว้ยตนเอง 

ผา่นสือเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
นกัศึกษาร่วมกนัสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ 

  
การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุปร่วมกนั ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 

ภาพที ่4.15 บรรยากาศการเรียนรู้การสอนโดย พระมหาศุภชัย สุภกจฺิโจ 

 

พระอธิการสมบูรณ์ อุตฺโม ได้น ากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปใชก้บัรายวิชาจิตวทิยาการศึกษาและการแนะแนว นกัศึกษาชั้นปี 
1 สาขาวชิาการสอนวิชาภาษาองักฤษ ไดจ้ดัการเรียนการสอนในรูปแบบการตั้งปัญหาเพื่อให้ผูเ้รียน
เกิดความสงสัย อยากรู้อยากเห็น จากนั้นให้ผูเ้รียนไดว้างแผนเพื่อคน้หาประเด็นท่ีตนสงสัยและให้
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นกัศึกษาได้สืบคน้หาขอ้มูลและแหล่งท่ีมาของขอ้มูล แล้วน าเขา้สู่กระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูล
แลว้สร้างขอ้สรุปและสุดทา้ยผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูน้ าเสนอขอ้มูล โดยท่ีผูส้อนคอยก ากบัติดตามทุก
ขั้นตอน ดงัแผนภาพท่ี 4.16 

 

  
การกระตุน้เพ่ือใหเ้กิดขอ้สงสยั นกัศึกษาตั้งประเดน็

ค าถาม-ตอบกบัอาจารย ์
การวางแผนการท างานและการสร้างมโนทศัน์ 

  
นกัศึกษาไดสื้บเสาะหาขอ้มลูความรู้ดว้ยตนเองดว้ย

ส่ือการเรียนการสอน  
นกัศึกษาร่วมกนัสังเคราะห์ขอ้มูลความรู้ 

  
การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุปดว้ยตนเอง  ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 

แผนภาพที ่4.16 บรรยากาศการเรียนรู้การสอนโดยพระอธิการสมบูรณ์ อุตฺตโม 
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4.5.2.2 ผลการประเมินปฏิกริิยาต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงการที ่2)  
หลังจากเสร็จส้ินโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ  ผู ้วิจ ัยให้ก ลุ่มเป้าหมายซ่ึง

ประกอบดว้ย อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการสอนวิชาภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วิทยาเขตอีสานท าแบบประเมินปฏิกิริยา ซ่ึงประกอบด้วยเน้ือหา 3 ด้าน คือ 1) การเตรียมความ
พร้อม 2) กระบวนการ 3) การปฏิบติั มีผลการประเมินปรากฏในตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9 ผลการประเมินปฏิกริิยาของกลุ่มเป้าหมายทีม่ีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ  
 

รายการประเมิน 
ระดับปฏิกริิยา 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการเตรียมความพร้อม 
1. วตัถุประสงคโ์ครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของวทิยากรมีความ
เหมาะสม 

 
4.60 

 
4.40 

 
0.54 

 
0.89 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

3. กิจกรรมการตามโครงการมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัการ
ทดลองใชก้บักิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ท่ีพฒันาข้ึน 

4.40 0.54 มากท่ีสุด 

4. เน้ือหาสาระการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
รายวชิาสอน 

4.40 0.54 มากท่ีสุด 

5. คู่มือโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัมีรายละเอียดของกิจกรรม 
ช่วงเวลา พร้อมในการจดักิจกรรมของโครงการ 

4.20 0.44 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.24 มากท่ีสุด 

ด้านกระบวนการ 
6. มีการประชุมช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย
โครงการ 

7. คู่มือประกอบโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัมีความเหมาะสม 

 
4.40 

 
4.40 

 
0.54 

 
0.54 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
ระดับปฏิกริิยา 

�̅� S.D. แปลผล 

8. การทดลองใชร้ะบบช่วยยกระดบัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ของผู ้
มีส่วนไดเ้สีย 

9. การก าหนดระยะเวลาและทรัพยากรในการจดักิจกรรมของ
โครงการมีความเหมาะสม 

10. นิเทศติดตามขณะด าเนินโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัมี
ความเหมาะสม 

11. การประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการมีความ
เหมาะสม 

4.60 
 
 

4.60 
 

4.00 
 

4.60 

0.54 
 
 

0.54 
 

0.70 
 

0.54 

มากท่ีสุด 
 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.43 0.32 มากท่ีสุด 

ด้านการปฏิบัติ 
12. กิจกรรมการเรียนรู้แบบใชก้ารสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานใน

ศตวรรษท่ี 21 เหมาะสมกบับริบทปัจจุบนัของมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

13. กระบวนการเรียนการสอนท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและ
สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริง 

 
4.40 

 
 

4.40 
 

 
0.54 

 
 

0.89 
 

 
มากท่ีสุด 

 
 

มากท่ีสุด 

14. กิจกรรม การถอดบทเรียนหลงัการส้ินสุดโครงการ ระยะท่ี 1 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความเหมาะสม 

3.80 
 

0.83 
 

มาก 
 

15. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ระยะท่ี 2  มี
ความเหมาะสม 

4.80 
 

0.44 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.35 0.33 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.39 0.18 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผลการประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการน า

ความรู้สู่การปฏิบติั โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยู่
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ในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น แต่ละดา้นมีรายละเอียด ดงัน้ี  
ดา้นการเตรียมความพร้อม มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ 

พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อวตัถุประสงค์โครงการน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้คู่มือโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติัมีรายละเอียดของกิจกรรม ช่วงเวลา พร้อมในการจดักิจกรรมของโครงการ  
 ดา้นกระบวนการมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้การทดลองใช้ระบบช่วยยกระดบัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ นิเทศติดตามขณะด าเนินโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัมีความเหมาะสม มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 ดา้นการปฏิบติัมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดบทเรียน ระยะท่ี 2 มีค่าเฉล่ียโดยรวม
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือกิจกรรม การถอดบทเรียนหลงัการส้ินสุด
โครงการ ระยะท่ี 1 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความเหมาะสม ระดบัมาก  

4.5.3 ผลการถอดบทเรียนหลังการทดลองโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
ผลการถอดบทเรียนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึด

การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยกลุ่มเป้าหมายถอดบทเรียน
ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผูอ้  านวยการศูนยบ์ริการวิชาการ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการสอน
ภาษาองักฤษจ านวน 5 รูป/คน ผูแ้ทนนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ จ านวน 6 คน และ
ผูว้ิจยั รวมทั้งส้ินจ านวน 14 รูป/คน การอภิปรายกลุ่มไดน้ าเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นหลงั
ส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมย่อยศูนย ์                
วทิยบริการสิรินธร มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน ผลการถอดบทเรียน ดงัน้ี 

1) ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน จ  าแนกออกเป็น 6 ขั้นตอน 
ดงัน้ี  

1.1 ขั้ นระบุหัวข้อและซักถาม (Topic Identifying and Questioning) จากการถอด
บทเรียนขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการท่ีผูส้อนตอ้งระบุหวัขอ้ท่ีจะท าการเรียนรู้แลว้กระตุน้ให้ผูเ้รียน
เกิดขอ้สงสัย ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีท าได้ยากเน่ืองจากเป็นขั้นตอนของการน าเขา้สู่บทเรียน ขั้นน้ีจะมี
ลกัษณะเป็นการแนะน าบทเรียน กิจกรรมจะประกอบไปดว้ย 1) การระบุเน้ือหาในการเรียนรู้ การ
ซักถามปัญหา 2) การทบทวนความรู้เดิม 3) การก าหนดกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมายไดท้  าการเรียนการสอนตามขั้นตอนแรก ผลท่ีไดคื้อ 1) ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยาก 
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เห็นสงสัย 2) ตั้งประเด็นค าถาม 3) ผูเ้รียนก็เกิดทกัษะการพูด 4) กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น แต่มี
ผูเ้รียนบางคนท่ีไม่มีค  าถาม และไปไม่มีค่อยมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนในชัว่โมงแรกของการ
น าโปรแกรมลงใช ้เม่ือเขา้สู่สัปดาห์ท่ีสองผูเ้รียนท่ีไม่กลา้ถาม ไม่กลา้พูด ก็ไดเ้ตรียมค าถามมาเพื่อ
ร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  

1 .2  การวางแผนและส ร้างมโนทัศน์  (Planning and Construction) ขั้ น ตอน น้ี
กลุ่มเป้าหมายได้เตรียมแผนกิจกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนไดมี้การวางแผนในการท างานและสร้างมโน
ทศัน์ เม่ือมีแผนท่ีดี ซ่ึงแผนจะเป็นตวัก าหนดเป้าหมายไวช้ดัเจนท าให้สามารถตรวจสอบไดว้า่ งาน
ได้ด าเนินไปมากน้อยเพียงใดผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อจะได้ข้อมูล
ยอ้นกลับ  มาปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นประโยชน์มากกับนักศึกษา จะเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการท างานท่ีเป็นระบบ ท าให้การท างานมีทิศทางท่ีชดัเจนตรงตามวตัถุประสงค์ของ
เร่ืองท่ีก าลงัศึกษา แต่อาจารยค์วรคอยช่วยเหลือให้ค  าปรึกษา ผลท่ีได้คือนักศึกษาได้ร่วมกนัวาง
แผนการท างานและท าอยา่งเป็นระบบมีความสุขกบัการไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง แต่มีบางกลุ่มท่ี
ขาดทกัษะการท างานเป็นทีมการวางแผนจึงท าไดเ้พียงเฉพาะบางคนในกลุ่มเท่านั้น ดงันั้นจึงควรมี
การสร้างบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจมากข้ึน ควรสอนแทรกเร่ืองการท างานเป็นทีมและจดั
กิจกรรมในหวัขอ้ท่ีหลากหลายเป็นท่ีน่าสนใจในสมยัปัจจุบนั 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดขั้นหน่ึงในการเรียนการสอน ควรศึกษาท าความเขา้ใจทั้ง
ลกัษณะและประเภทขอ้มูลตลอดจนวิธีการเก็บขอ้มูล เพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสมกับงานของตน โดยทั่วไปวิธีการรวบรวมและประเภทข้อมูลท่ีรวบรวมข้ึนกับ
วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้เร่ืองนั้นท่ีก าลงัท าอยู ่การเก็บขอ้มูลจะมีวิธีการและแหล่งท่ีมาแตกต่าง
กนัไป ทั้ งน้ีต้องดูแหล่งท่ีมีและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ในการเรียนการสอนในโครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติัของกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนไดน้ ากระบวนการน้ีไปใช้ไดอ้ยา่งชดัเจน จะเห็นได้
จากการจดักิจกรรมในชั้นเรียน นกัศึกษามีความสุขในการท างานท่ีอิสระในการสืบเสาะหาความรู้
ด้วยตนเอง ทั้ งในและนอกห้องเรียน โดยอาจารย์เป็นผูใ้ห้อิสระทางความคิดของนักศึกษา แต่
ขอ้จ ากดัของขั้นตอนน้ีคือ นกัศึกษาตอ้งเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหากนกัศึกษาคน้ควา้ในแหล่ง
ข้ึนมูลท่ีไม่ถูกตอ้งจะท าใหน้กัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นอาจารยจึ์งตอ้งคอยใหค้  าปรึกษา
ดา้นแหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

1.4 การสังเคราะห์ (Synthesizing) ขั้นตอนน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเห็นว่าการคิด
สังเคราะห์มีความส าคญัอยา่งมากในกระบวนการคิด เน่ืองจากช่วยจดัระบบขอ้มูลใหมี้ความชดัเจน
ในประเด็นและเป็นระเบียบมากข้ึน ท าใหมี้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นครบถว้น ซ่ึงการสังเคราะห์มีความส าคญั
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อีกทางคือช่วยให้ผูเ้รียนหาทางออกของปัญหาโดยไม่ตอ้งเร่ิมจากศูนย ์เราสามารถน าส่ิงท่ีคนอ่ืนคิด
หรือปฏิบติัมาแลว้มาใช้ประโยชน์ไดท้ั้งท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม น ามาผสมผสานกนัเป็น
ทางออกในการแกปั้ญหา ซ่ึงขั้นตอนน้ีมีประโยชน์มากกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

1.4.1 การสังเคราะห์ช่วยให้นกัศึกษามีความเขา้ใจท่ีคมชดัและครบถว้นเก่ียวกบั
เร่ืองต่าง ๆ  

1.4.2 การสังเคราะห์เป็นขั้นตอนท่ีช่วยสรุปความรู้ท่ีกระจดักระจาย ให้เขา้ใจเร่ือง
ไดอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น 

1.4.3 การสังเคราะห์ช่วยขยายขอบเขตความสามารถของสมองในการพยายาม
สืบเสาะแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ  

1.4.4 ข้อมูลท่ีสังเคราะห์จะเป็นประโยชน์ในการคิดต่อยอดความรู้เดิมของ
นักศึกษา ท าให้ไม่เสียเวลาเร่ิมต้นใหม่ ช่วยเช่ือมโยงความรู้ น าไปสู่การพัฒนาส่ิงใหม่ ๆ ท่ีมี
ประโยชน ์ 

ขอ้จ ากัดของขั้นตอนสังเคราะห์น้ีคือใช้ระยะเวลานานนักศึกษาต้องท าความเขา้ใจกับ
เน้ือหาอยา่งละเอียดและถูกตอ้ง อาจารยค์อยเป็นท่ีปรึกษา และคอยตรวจสอบความถูกตอ้งขอ้มูล 
และการสังเคราะห์ และนกัศึกษาตอ้งเขา้ใจในเน้ือหาขอ้มูลอยา่งดีและตอ้งมีพื้นฐานความรู้เดิม แต่
ในการปฏิบัติในห้องเรียนนักศึกษายงัขาดประสบการณ์การเช่ือมโยงองค์ความรู้เก่าและใหม่ 
อาจารยต์อ้งเป็นผูก้ระตุม้และเช่ือมโยงองคค์วามรู้ในบางประเด็น 

1.5 การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป (Conclusion and Understanding)  
จากการถอดบทเรียนกระบวนการน้ีกลุ่มเป้าหมายไดอ้อกแบบการเรียนการสอนไดดี้

และไดท้  าขั้นตอนของการสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุปไดห้ลากหลายวธีิ เช่นเป็นรูปแบบของ
การรายงาน การท าผงัความคิด การสรุปโดยเขียนเรียงความ กิจกรรมทุกอยา่งนั้นมุ่งเนน้ใหน้กัศึกษา
เป็นส าคญัในการท ากิจกรรมโดยท าดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย เช่น สร้างความเขา้ใจและสรุปร่วมกนัเป็น
กลุ่ม สร้างความเขา้ใจและสรุปดว้ยตนเอง อาจารยเ์ป็นท่ีปรึกษาและสรุปเน้ือหาตอนทา้ยการเรียนรู้ 
นกัศึกษามีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่ขอ้จ ากดัของขั้นตอนน้ีคืออาจารยต์อ้ง
เป็นผูค้อยใหค้  าปรึกษาตลอดการท าการสรุป อาจตอ้งใชเ้วลานอกเหนือจากเวลาสอน  

1.6 ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ (Communications, Connector)  
ขั้นตอนน้ีกลุ่มเป้าหมายเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ งในและนอก

ห้องเรียน เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลมาระยะหน่ึง ผลปรากฏวา่ขั้น
การส่ือสารนกัศึกษาส่วนมากขาดทกัษะการพดูและใชว้ธีิการอ่านในการน าเสนอขอ้มูลท าให้เน้ือหา
ท่ีน ามาส่ือสารไม่น่าสนใจ ดงันั้นผูส้อนตอ้งคอยสร้างความมัน่ใจและสอดแทรกทกัษะการพูด
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น าเสนองานทางวิชาการพร้อมทั้งแนะน าให้นกัศึกษาไดฝึ้กกิจกรรมการน าเสนองานวิชาการจากส่ือ
เทคโนโลยีซ่ึงเป็นช่องทางแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองและนักศึกษาเกิดความสุขในขณะท่ีเรียนรู้
เก่ียวกบัการฝึกพูดส่ือสาร ผูส้อนจะกระตุน้ให้นกัศึกษาไดถ่้ายทอดองคค์วามรู้ท่ีตนไดศึ้กษามาให้
เพื่อนได้เรียนรู้และเขา้ใจร่วมกนั โดยการถ่ายทอดนั้นนักศึกษาสามารถท าได้หลายวิธีและมีส่ือ
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการถ่ายทอดซ่ึงเป็นการเสริมทกัษะดา้นส่ือเทคโนโลยีใหก้บันกัศึกษา เช่น 
การน าเสนอดว้ยวิดีโอเร่ืองสั้น การน าเสนอดว้ย power point หรือการน าเสนอหนา้ชั้นเป็นกลุ่ม ซ่ึง
ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีดีเน่ืองจากนกัศึกษาไดส่ื้อสารความรู้ท่ีตนเองไดศึ้กษามาผ่านส่ือต่างๆ 
นกัศึกษาใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเกิดประโยชน์ไดสู้งสุดผา่นไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค อีเมลล์ และช่องทางอ่ืนๆ 
และจะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

2) ด้านโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ทีย่ดึการสืบการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
จากโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ีแบ่งออกเป็น 2 โครงการ คือ 1) โครงการพฒันาความรู้

ให้กบักลุ่มเป้าหมาย 2) โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั จากภาพรวมของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐาน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 1) โครงการพฒันาความรู้ท าให้กลุ่มเป้าหมายหรืออาจารย์
ไดรู้้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อยา่งเป็นระบบ 2) ท าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัการวางแผนในการ
พฒันาความรู้ และสร้างความเช่ือมัน่ในการสร้างองคค์วามรู้ 3) การสืบเสาะหาความรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัการเรียนรู้ธรรมชาติและประสบการณ์ของผูท่ี้ถ่ายทอดองคค์วามรู้จากความรู้ท่ีสั่งสมมา 4) เป็น
การสร้างความกระตือรือร้นให้เกิดกบัการเรียนรู้ยุคใหม่ ท าให้ผูเ้รียนต่ืนตวัตลอดเวลา 4) เป็นการ
สร้างความเช่ือมัน่ ในการเรียนรู้เพราะมีกระบวนการท่ีชดัเจนในการสืบเสาะหาความรู้ และขอ้จ ากดั
ของ โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ในการสืบเสาะหาความรู้ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายคือ 1) การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีสลบัซับซ้อน ซ่ึงดูเหมือนยุง่ยาก ท า
ให้กลุ่มเป้าหมายไม่อยากจะท าเพราะใชเ้วลานาน 2) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานมีฐาน
มาจากการขั้นตอนการเรียนรู้ท่ีเป็นแบบวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้เดิมของกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นให้
แนวคิดไปทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายคิดวา่มนัเป็นหลกัท่ีตอ้งแสวงหาค าตอบตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ จึงคิดวา่เป็นการยากในการปรับใช้กบัการสอนภาษาองักฤษ แต่พอให้ศึกษาผา่น
โครงการท่ี 1 แล้วจึงทราบว่ากระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสามารถปรับใช้ได้กับทุก
ศาสตร์การสอน  

จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะน าวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (IBL) มาประยุกต์ใช้
กบัการสอนในระดบัอุดมศึกษา ในทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลยัมหามหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยา
เขตอีสาน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการถอดบทเรียนโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ ดังแผนภาพ         
ท่ี 4.17 

 

  

  

  
แผนภาพที ่4.17 แสดงการถอดบทเรียนหลงัการทดลอง 

 

4.6 ผลการประเมนิความมปีระสิทธิผลของโปรแกรม เพือ่เปรียบเทยีบผลการทดลอง 
เป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา

ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองโปรแกรมก่อนและ
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หลงัการทดลอง (pre-test, post-test) ประกอบดว้ย 1) ผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 
2) ผลการประเมินการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

4.6.1 ผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 
ผลการประเมินแบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างตอบ

แบบประเมินน้ี 2 คร้ัง คือ ก่อนการด าเนินการตามโครงการท่ี 1 อีก และคร้ังหน่ึงคือ หลังการ
ด าเนินการตามโครงการท่ี 2 เม่ือไดค้ะแนนจากการประเมิน 2 คร้ัง การเปรียบเทียบ มี 3 ประเด็น คือ 
สภาพแวดลอ้ม ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบันกัศึกษา 
มีผลการประเมิน ดงัน้ี 

4.6.1.1 แบบประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อม 
ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนการสอน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ก่อนและหลงั

การทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษ
ท่ี 21 มีผลการเปรียบเทียบปรากฏดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านสภาพแวดล้อม ก่อนและ

หลงัการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ 
 

 Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนการทดลองโปรแกรม 3.03 0.13 5 -2.032* 0.04 
หลงัการทดลองโปรแกรม 4.10 0.27 5 

*p<.05 
 

จากตารางท่ี 2.10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผลการเปรียบเทียบดา้นสภาพแวดล้อม
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 มี
ประสิทธิผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4.6.1.2 ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กบันักศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนการสอน ด้านปฏิสัมพนัธ์ระห่างอาจารย์กับ
นกัศึกษา ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 มีผลการเปรียบเทียบปรากฏดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนการสอน  ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
อาจารย์กบันักศึกษา ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ 

 

 Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนการทดลองโปรแกรม 2.82 0.34 5 -2.023* 0.04 
หลงัการทดลองโปรแกรม 4.51 0.05 5 

*p<.05 
 

 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่าปฏิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยก์บันักศึกษา
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 มี
ประสิทธิผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

4.6.1.3 ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนการสอน  ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษากบันักศึกษา 

ผลการเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนการสอน ดา้นปฏิสัมพันธ์ระห่างนกัศึกษากบั
นกัศึกษา ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 มีผลการเปรียบเทียบปรากฏดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบบรรยากาศการเรียนการสอน  ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

นักศึกษากบันักศึกษา ก่อนและหลงัการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ 
 

 Mean S.D. n Wilcoxon Value Wilcoxon Prob 
ก่อนการทดลองโปรแกรม 2.71 0.29 5 -2.023* 0.04 
หลงัการทดลองโปรแกรม 4.47 0.16 5   

*p<.05 
 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนกัศึกษากบันกัศึกษา
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 มี
ประสิทธิผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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4.6.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา   
ผลการประเมินแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอน 

ภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 1-4 จ านวน 246 คน ผูว้ิจยัให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบประเมินน้ี 2 คร้ัง คือ  
ก่อนการด าเนินการตามโครงการท่ี 1 อีก และ หลงัการด าเนินการตามโครงการท่ี 2 เม่ือไดค้ะแนน
จากการประเมิน 2 คร้ัง การเปรียบเทียบกนั แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) พฤติกรรมการเรียนรู้ ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ 2) พฤติกรรมการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้ ผลการการเปรียบเทียบปรากฏดงัน้ี   

4.6.2.1 ผลการเปรียบเทยีบระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจ  
ผลการเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ ดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาท่ี

มี ต่อการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ก่อนการทดลอง 
และหลงัการทดลอง ผลการเปรียบเทียบปรากฏดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและ

หลงัการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้  
 

 
 

�̅� S.D. n df. t  Sig. 
ก่อนเรียน 2.77 0.75 246 245 -13.096* .000 
หลงัเรียน 3.37 0.48 246    

*p<.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ด้านความรู้ความเขา้ใจ หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 มีประสิทธิผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

  4.6.2.2 แบบประเมินผล ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้    
 ผลการเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา

ท่ีมีต่อการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ก่อนการทดลอง
และหลงัการทดลอง มีผลการเปรียบเทียบปรากฏดงัตารางท่ี 4.14 
 
 



160 

ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา ก่อนและหลัง
การทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ 

 

 
 

�̅� S.D. n df. t Sig. 
ก่อนเรียน 2.93 0.59 246 245 -8.132* .000 
หลงัเรียน 3.31 0.66 246    

*p<.05  
 

จากตาราง 4.14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้ หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 มีประสิทธิผลตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้



 
 

 
 

 

บทที ่5 
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ที่ยดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 

 
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 

21 มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน

ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีประกอบดว้ยโครงการและรายละเอียดของโครงการ รวมทั้ง

คู่มือประกอบโครงการแต่ละโครงการ 2) ประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมและเพื่อหา

ขอ้บกพร่องในการปรับปรุงแกไ้ขจากผลการทดลองในภาคสนาม กลุ่มเป้าหมายของการวิจยั คือ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย          

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีขั้นตอนด าเนินการ 5 ขั้นตอน ดังน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การ

ตรวจสอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี(theoretical framework) โดยผูท้รงคุณวุฒิ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้าง

รายละเอียดโปรแกรมและเอกสารประกอบโปรแกรมจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผู ้ทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงประกอบด้วย  2 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาความรู้ของ

กลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 2) โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั และเอกสารประกอบโปรแกรม 

จ านวน 6 เล่ม ดงัน้ี เล่มท่ี 1 หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น

ฐาน เล่มท่ี 2 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน เล่มท่ี 3 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา

ความรู้เป็นฐาน (Inquiry-Based Learning) ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 เล่มท่ี 4 การเตรียมตวัของ

ผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน เล่มท่ี 5 การศึกษาและการ

เรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 และ เล่มท่ี 6 ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดงัรายละเอียด

ต่อไปน้ี      
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ค าน า 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี เป็นเอกสารท่ีผู ้วิจ ัยจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ เล่มท่ี 1 หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐาน จะอธิบายถึงความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน เพื่อเป็น
การปูพื้นฐานในการเรียน โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้ ทกัษะวิธีการท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ ตลอดจนนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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หน่วยที ่1 หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ที่ยดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
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กิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือการสอน  
ประเมินผล    

ตอนที ่1.1 แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้ที่ยดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                                                                     
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แบบประเมินตนเองหลงัเรียน  

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที ่1                                                                                                     
บรรณานุกรม   
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หลกัแนวคดิและนานาทศันะการเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
(Inquiry-Based Learning) 

 
นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 

 

 
 

หน่วยที่ 1 หลกัแนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ( Inquiry-
Based Learning) 

ตอนที่  
1.1 แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  

แนวคิด 
1. การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคน้ควา้
หาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ท าให้คน้พบความรู้หรือแนวทาง
แก้ปัญหาท่ีถูกต้องด้วยตนเอง พฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์และมีการถามตอบเป็นส่ือกลางส าคญัในการเรียนรู้ 
2. การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เป็นวิธีสอนท่ีฝึกให้นกัเรียน
รู้จกัคน้ควา้หาความรู้ โดยใชก้ระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ท าให้คน้พบความรู้หรือ
แนวทางแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง และสามารถน าการแกปั้ญหามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัได ้
3. การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา 
ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิด
การรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถเป็นองค์ความรู้ของนกัเรียนเอง และ
เก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ไดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มา
เผชิญหน้า ดังนั้นการท่ีนักเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 
 
 

แผนการสอนประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 1 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่ออธิบายความหมายและความส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 
2. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐาน 

กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 1 
 2. ท  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 1 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 1 
 4. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 

5. สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
6. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 1 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 1 
 3. รายการวทิยโุทรทศัน์ 

4. อินเทอร์เน็ต 
 5. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมนิผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ตอนที ่1.1 แนวคดิ ทฤษฏีการเรียนรู้ที่ยดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 1.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
 1.1.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
 1.1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

แนวคดิ 
1. การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคน้ควา้หา

ความรู้ โดยใชก้ระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ท าให้คน้พบความรู้หรือแนวทางแกปั้ญหาท่ี
ถูกตอ้งดว้ยตนเอง พฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และมี
การถามตอบเป็นส่ือกลางส าคญัในการเรียนรู้ 

2. การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานวธีิการมุ่งส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และครูมีบทบาทส าคญัในการจดัสภาพการ
เรียนการสอน ให้เอ้ือต่อกระบวนการสืบสวนและค้นหาค าตอบท่ีจะตอบค าถามหรือท าให้
คน้พบความรู้เป็นแนวทางแกปั้ญหาท่ีเขาก าลงัประสบอยูห่รือจะพบในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น 

3. การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานเนน้กระบวนการท่ีผูเ้รียนจะตอ้งสืบคน้
เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและ
เกิดการรับรู้ความรู้นั้นอยา่งมีความหมาย จึงจะสามารถเป็นองคค์วามรู้ของผูเ้รียนเอง และเก็บ
เป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ยา่งยาวนาน สามารถน ามาใชไ้ดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหนา้ 
ดงันั้นการท่ีผูเ้รียนจะสร้างองคค์วามรู้ได ้ตอ้งผา่นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่ออธิบายความหมายและความส าคญัของแนวคิดเก่ียวกบัการสอนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ 
2. เพื่อศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  

 

วตัถุประสงค์   เพื่ออธิบายความหมายและความส าคัญของแนวคิดเก่ียวกับการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ 

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้

1.  การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานหมายถึงการเรียนรู้แบบใด? อธิบายตามทศันะของ
ท่าน? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. อธิบายกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานท่ีท่านทราบนั้นเป็นอยา่งไร? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เร่ืองที ่1.1.1                  ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัคิดด้วยตนเอง รู้จกั

คน้ควา้หาเหตุผล นอกจากน้ียงัเป็นการเรียนเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ดว้ยการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผูใ้ห้ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ไวห้ลากหลาย ดงัน้ี  

Lawson แสดงแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้วา่เป็นวิธี
สอนรูปแบบหน่ึงท่ีมีกระบวนการสอนอย่างหลากหลาย เช่นการทดลอง การตั้งค  าถาม การสาธิต
การท างานเป็นกลุ่ม การส ารวจศึกษา การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด
ความเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจในบทเรียนมากกวา่การท่องจ า 
 National Science Education Standard กล่าวว่า การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นวิธีการท่ีหลากหลายท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาธรรมชาติและอธิบายผลด้วยหลกัฐาน
ต่างๆ รวมถึง กิจกรรมท่ีพฒันาความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียนเก่ียวกบัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ และ
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของนกัวิทยาศาสตร์โดยการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถือ
เป็นหวัใจท่ีส าคญัของการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 ชาตรี เกิดธรรม ไดใ้ห้ความหมายของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้วา่ การจดัการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method) เป็นวิธีสอนท่ีฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ โดยใช้
กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ท าให้คน้พบความรู้หรือแนวทางแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
และสามารถน าการแกปั้ญหามาใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
 สราวุธ สุธีรวงศ์ กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีอิสระในการคิด คน้ควา้เสาะแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนัได ้
 วิชนีย์ ทศศะ  ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า เป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นักเรียนรู้จกัค้นควา้หาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหา
เหตุผล ท าให้คน้พบความรู้หรือแนวทางแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง พฒันาความสามารถในการ
คิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์และมีการถามตอบเป็นส่ือกลางส าคญัในการเรียนรู้ 
 ศิวพร ตาใจ กล่าววา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกั
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และครูมีบทบาทส าคญัใน
การจดัสภาพการเรียนการสอน ให้เอ้ือต่อกระบวนการสืบสวนและคน้หาค าตอบท่ีจะตอบค าถาม
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หรือท าให้ค้นพบความรู้เป็นแนวทางแก้ปัญหาท่ีเขาก าลังประสบอยู่หรือจะพบในอนาคต เพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนคิดเป็น ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น 
 ทิศนา แขมมณี ให้นิยามไวว้่า เป็นการจดัการเรียนการสอน โดยผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียน
เกิดค าถาม ความคิด แลว้ลงมือคน้หาความรู้ เพื่อน ามาตอบค าถามหรือหาขอ้สรุปดว้ยตนเองซ่ึง
ผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ให้ความหมายวา่ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
โดยให้ผูเ้รียนเป็นผูห้าความรู้ดว้ยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยครูจะท าหน้าท่ี
เป็นผูค้อยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รียน 
 สมบัติ การจนารักพงค์ และคณะ กล่าววา่กิจกรรมการเรียนรู้แบบ inquiry cycle นั้นคือการ
ท ากิจกรรมท่ีจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง constructivism โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและคน้หา ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้น
ประเมิน 
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ให้ความหมายของการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไวว้า่ เป็นการสอนท่ีมุ่งให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการ
เรียนรู้เร่ืองใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม โดยอาศยักระบวนการท่ีนกัเรียนตอ้งสืบคน้เสาะหา
ส ารวจตรวจสอบ และคน้หาดว้ยวธีิการต่างๆ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความเขา้ใจ และเกิดการรับรู้ความรู้
นั้นอยา่งมีความหมายและสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของนกัเรียนเอง 

ดงันั้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียน
สร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นกัเรียนรู้จกัคน้ควา้หาความรู้ โดย
ใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผล ท าให้คน้พบความรู้ หรือแนวทางแกปั้ญหาท่ีถูกตอ้งดว้ย
ตนเอง พฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ 
 
กจิกรรม 1.1.1 

จงสรุปความหมายและแนวคิดของนักคิดทีก่ล่าวมาข้างต้น  
 

ตอบแนวกจิกรรม 1.1.1 
ดูในเร่ือง 1.1.1 ในการตอบกจิกรรม 
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เร่ืองที ่1.1.2            ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 
 การพฒันาการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาในส่วน 
ของเน้ือหาและหลกัการดา้นวิทยาศาสตร์โดยตรง ประกอบกบัหลกัการดา้นจิตวิทยาพฒันาการท่ี 
สัมพนัธ์กบัการเรียนรู้ ปัจจุบนัน้ีเป็นท่ียอมรับแล้วว่า พฒันาการทางสมองของมนุษยใ์นวยัต่างๆ 
เป็นหัวใจส าคญัท่ีส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ จึงน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์ ดงัน้ี 
 1. ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของ Jean Piaget  
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Learning by doing) ของ John Dewey  
 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ดว้ยการคน้พบ (Discovery learning ของ Bruner  
 4. ทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของ Asubel  
 5. ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีใชใ้นการเรียนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีดงัต่อไปน้ี  
 1.1 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั ดงัน้ี 
  1) ขั้นสร้างความสนใจ (engagement)  
  2) ขั้นส ารวจและคน้หา (exploration)  
  3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป (explanation)  
  4) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
  5) ขั้นประเมิน (evaluation) 

 
 

ภาพที ่5.1 วฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (กรมวชิาการ, 2545 : 23) 
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1.2 กระบวนการแกปั้ญหา (Problem solving process)  
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายประการหน่ึงคือ เน้นให้นักเรียนได้ฝึก
แกปั้ญหาต่างๆ โดยผา่นกระบวนการคิดและการปฏิบติัอย่างมีระบบผลท่ีไดจ้ากการฝึกจะช่วยให้
นกัเรียนสามารถตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ดว้ยวธีิการคิดอยา่งสมเหตุสมผล โดยใชก้ระบวนการหรือ
วิธีการ ความรู้ ทกัษะต่างๆ และความเข้าใจในปัญหานั้น มาประกอบกนัเพื่อเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาอาจท าได้หลายวิธี ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะของปัญหา ความรู้ และ
ประสบการณ์ของผูแ้กปั้ญหานั้น ซ่ึงมีกระบวนการในการแกปั้ญหาตามขั้นตอน ต่อไปน้ี  
  1) ท าความเขา้ใจปัญหา  
   2) วางแผนแกปั้ญหา  
  3) ด าเนินการแกปั้ญหาและประเมินผล 
  4) ตรวจสอบการแกปั้ญหา 

 
ภาพที ่5.2 กระบวนการแก้ปัญหา (กรมวชิาการ, 2545) 

 
 1.3 กิจกรรมคิดและปฏิบติั (Hand-on Mind-on Activities) 
 นกัการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์แนะน าให้ครูจดักิจกรรมให้นกัเรียนไดคิ้ด และลงมือปฏิบติั 
เม่ือนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง หรือไดท้  าการทดลองต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์ก็ จะเกิดความคิดและ
ค าถามท่ีหลากหลายซ่ึงเม่ือนกัเรียนไดท้  ากิจกรรมดงักล่าว จะท าให้สังเกตผลท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเอง 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การถามค าถาม การอธิบาย การอภิปราย หาขอ้สรุป และการศึกษาต่อไป 
กิจกรรมลกัษณะน้ีจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัและฝึกคิด น ามาสู่การสร้างความรู้ด้วย
ตนเองดว้ยความเขา้ใจและเป็นการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย  
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 1.4 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning)  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งเหมาะสมวิธีหน่ึงเน่ืองจากขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนัในกลุ่ม 
นกัเรียนจะไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความรู้กบัสมาชิกของกลุ่ม และการท่ีแต่ละคนมีวยัใกลเ้คียงกนั 
ท าให้สามารถส่ือสารกนัได้ดี แต่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจท่ีมีประสิทธิผลนั้น ตอ้งมีรูปแบบ
หรือการจดัระบบอย่างดี นักการศึกษาหลายท่านได้ท าการศึกษาด้นควา้อย่างกวา้งขวางเพื่อจะ
น ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนวิชาต่างๆ รวมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยแนวคิด
หลกัท่ีน าไปสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 6 ประการ ดงัภาพท่ี 
5.3 

 
ภาพที ่5.3 แนวคิดหลกัของการเรียนรู้แบบ cooperative learning (กรมวชิาการ, 2545 : 25) 

ทฤษฎีการสร้างเสริมความรู้ (Constructivism) เช่ือว่านกัเรียนทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบับางส่ิงบางอยา่งมาแลว้ไม่มากก็นอ้ย ก่อนท่ีครูจะจดัการเรียนการสอนให้เนน้วา่การเรียนรู้
เกิดข้ึนด้วยตัวของผูเ้รียนรู้เอง และการเรียนรู้เร่ืองใหม่จะมีพื้นฐานมาจากความรู้เดิม ดังนั้ น 
ประสบการณ์เดิมของนักเรียนจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง กระบวนการเรียนรู้ 
(Process of Leaning) ท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนไม่ไดเ้กิดจากการบอกเล่าของครู หรือนกัเรียนเพียงแต่
จดจ าแนวคิดต่างๆ ท่ีมีผูบ้อกให้เท่านั้น แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎี Constructivism เป็น
กระบวนการท่ีนกัเรียนจะตอ้งสืบคน้เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และคน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท า
ให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จึงจะสามารถเป็นองค์
ความรู้ของนกัเรียนเอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองได้อย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ไดเ้ม่ือมี
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สถานการณ์ใดๆ มาเผชิญหน้า ดงันั้นการท่ีนกัเรียนจะสร้างองค์ความรู้ได ้ตอ้งผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) 

ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ (Level of inquiry) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 
1. การสืบเสาะหาความรู้แบบยืนยัน (Confirmed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้

ผูเ้รียนเป็นผูต้รวจสอบความรู้หรือแนวคิด เพื่อยืนยนัความรู้หรือแนวคิดท่ีถูกคน้พบมาแลว้ โดยครู
เป็นผูก้  าหนดปัญหาและค าตอบ หรือองค์ความรู้ท่ีคาดหวงัให้ผูเ้รียนค้นพบ และให้ผูเ้รียนท า
กิจกรรมท่ีก าหนดในหนงัสือหรือใบงาน หรือตามท่ีครูบรรยายบอกกล่าว 

2. การสืบเสาะหาความรู้แบบน าทาง (Directed Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้
ผูเ้รียนค้นพบองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผูก้  าหนดปัญหา และสาธิตหรืออธิบายการ
ส ารวจตรวจสอบ แลว้ใหผู้เ้รียนปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบตามวธีิการท่ีก าหนด 
 3. การสืบเสาะหาความรู้แบบช้ีแนะแนวทาง (Guided Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ี
ให้ผูเ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดปัญหา และครูเป็นผูช้ี้แนะแนว
ทางการส ารวจตรวจสอบ รวมทั้งใหค้  าปรึกษาหรือแนะน าใหผู้เ้รียนปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบ 
 4. การสืบเสาะหาความรู้แบบเปิด (Open Inquiry) เป็นการสืบเสาะหาความรู้ท่ีให้ผูเ้รียน
คน้พบองค์ความรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยให้ผูเ้รียนมีอิสระในการคิด เป็นผูก้  าหนดปัญหา ออกแบบ 
และปฏิบติัการส ารวจตรวจสอบดว้ยตนเอง 

 ทฤษฏคีอนสตรักติวซึิม (Constructivist Theory) 
 ความหมายของคอนสตรักติวซึิม 

คอนสตรักติวิซึม เป็นทฤษฏีท่ีเช่ือว่านกัเรียนทุกคน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับางส่ิง
บางอย่างมาบ้างแล้ว ความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนเป็นปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ไม่ได้มาจากการบอกเล่า แต่เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนตอ้งสืบค้น เสาะหา 
ส ารวจตรวจสอบและค้นควา้ด้วยวิธีการต่างๆ จนท าให้เกิดความเข้าใจเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย จึงสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ใหม่ได ้และเก็บไวใ้นสมองไดย้าวนาน หรืออีกนยัหน่ึง 
คอนสตรักติวิซึม เป็นทฤษฏีเก่ียวกบัความรู้และการเรียนรู้ และเป็นการบรรยายโดยอาศยัพื้นฐาน
ทางจิตวิทยา ปรัชญา และมานุษยวิทยา ว่าความรู้คืออะไร และได้มาอย่างไร ทฤษฏีน้ีอธิบายว่า
ความรู้เป็นส่ิงชัว่คราว มีการพฒันาไดแ้ละถูกสร้างข้ึนภายในตวับุคคล โดยอาศยัส่ือกลางทางสังคม
และวฒันธรรม การเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีคอนสตรักติวิซึมน้ีถูกมองว่าสามารถควบคุมได้ด้วย
ตนเอง 
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การเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรักติวซึิม 
จากการศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย ์พบวา่ความรู้เก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษยมี์ประโยชน์

ต่อการเรียนการสอนอย่างมาก การสอนท่ีน าเอาทฤษฏีการเรียนรู้มาใช้ย่อมมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จไดม้ากกวา่การท่ีผูส้อนไม่มีการน าทฤษฏีการเรียนรู้มาใชเ้ลย มีนกัจิตวิทยาและนกัการ
ศึกษาหลายท่าน ไดศึ้กษาเก่ียวกบัหลกัการเรียนรู้ของมนุษย ์เช่น Piaget Bruner Gagne และ Ausubel 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  

Piaget สร้างทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญา ท่ีเช่ือวา่ มนุษยป์ะทะส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่เกิดท า
ให้ระดบัสติปัญญาและความคิดมีการพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา ความรู้ไม่ใช่ส่ิงท่ีดูดซบั
ได ้แต่จะถูกสร้างข้ึนในสมองของมนุษยโ์ดยผา่นการกระท า ของตนเองเพื่อพฒันาสติปัญญา 

Bruner สร้างทฤษฏีพฒันาการ ท่ีมีส่วนคลา้ยคลึงกบัทฤษฏี Piaget แต่ต่างกนัตรงท่ี Bruner 
เนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมกบัพฒันาการทางสติปัญญา เช่ือวา่ ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรม 
จะเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเร่งความเจริญงอกงามทางสติปัญญา 

Gagne มีความเช่ือว่า การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีประกอบด้วย
สถานการณ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดไดโ้ดยการสร้างจุดประสงคท่ี์ชดัเจน 

Ausubel สร้างทฤษฏีการเรียนรู้แบบมีความหมาย โดยอธิบายวา่ การเรียนรู้ประกอบดว้ย 2 
กระบวนการคือ การสร้างมโนมติ (concept formation) กบัการดูดซึมมโนมติ (concept assimilation) 
เนน้วา่ผูส้อนจ าเป็นตอ้งคน้หาความรู้เดิมของนกัเรียน แลว้น าความรู้เดิมมาสัมพนัธ์กบัความรู้ใหม่ 

จากทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของมนุษย ์ต่อมาไดมี้ทฤษฏีคอนสตรักติวิซึม ท่ีเช่ือว่า
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวัของนกัเรียนเอง โดยครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวก โดยจดัสถานการณ์ให้
นกัเรียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายการ
เรียนรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม เป็นการเรียนรู้ท่ีนักเรียนมีโครงสร้างความรู้ท่ีใช้ในการ
ตีความหมาย ไม่ใช่การเติมสมองท่ีวา่งเปล่าของนกัเรียน แต่เป็นการพฒันาหรือเปล่ียนความคิดท่ีมี
อยูแ่ลว้ของนกัเรียน เป็นการเปล่ียนแปลงมโนมติ เป็นการสร้างหรือยอมรับความคิดใหม่ๆ หรือเป็น
การจดัโครงสร้างของความคิดเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหม่  
 ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ทฤษฏีพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของ Piaget และของ Vygoysky เป็นรากฐานท่ีส าคญั
ของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) Piaget อธิบายว่า พฒันาการทางเชาวน์
ปัญญาของบุคคลมีการปรับตวัผา่นกระบวนการซึมซาบหรือดูดซึม (assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) พฒันาการเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับและซึมซาบขอ้มูลหรือ
ประสบการณ์ใหม่เขา้ไปสัมพนัธ์กบัความรู้สึก หรือโครงสร้างทางปัญญาท่ีมีอยูเ่ดิม หากไม่สามารถ
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สัมพนัธ์กนัได ้จะเกิดภาวะไม่สมดุล (disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาวะให้อยู่ในภาวะ
สมดุล (equilibrium) โดยใชก้ระบวนการปรับโครงสร้างทางปัญญา (accommodation) Piaget เช่ือวา่
คนทุกคนจะมีการพฒันาเชาวน์ปัญญาไปตามล าดบัขั้น จากการมีปฏิสัมพนัธ์และประสบการณ์ กบั
ส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการคิดเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(logicomathematical experience) รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ทางสังคม (social transmission) วุฒิ
ภาวะ (maturity) และกระบวนการพฒันาความสมดุลของบุคคลนั้น ส่วน Vygoysky ใหค้วามส า คญั
กับวฒันธรรมและสังคม เขาเช่ือว่าปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมจะท าให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยการ
เปล่ียนแปลงความเขา้ใจเดิมให้ถูกตอ้ง หรือซับซ้อนกวา้งขวางข้ึน Vygoysky มองว่ามนุษยไ์ดรั้บ
อิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่แรกเกิด ไม่วา่จะเป็นส่ิงแวดลอ้มจากธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้มทาง
สังคมซ่ึงก็คือวฒันธรรมท่ีแต่ละสังคมสร้างข้ึนดงันั้น ทั้ง Piaget และ Vygoysky จึงเป็นนกัทฤษฎี
การเรียนรู้ในกลุ่มพุทธินิยม (cognitivism) ท่ีให้ความสนใจเก่ียวกับกระบวนการรู้คิด หรือ
กระบวนการทางปัญญา (cognition) 
 การจัดการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ตามทฤษฎกีารสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 สุวิทย์ มูลค า และ อรทัย มูลค า กล่าวถึงหลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้าง
องคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ไวด้งัน้ี 
 1. ความรู้ คือโครงสร้างทางปัญญาท่ีบุคคลสร้างข้ึนเพื่อคล่ีคลายสถานการณ์ท่ีเผชิญ 

2. ความรู้เกิดจากตัวผูเ้รียน ผูเ้รียนไม่เป็นผูท่ี้มีแต่ความว่างเปล่า แต่ผู ้เรียนจะดูดซับ
สารสนเทศใหม่เขา้กบัความรู้เดิมหรือปรับเปล่ียนสารสนเทศใหม่เขา้กบัความรู้เดิม 

3. ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างความหมายแก่ส่ิงท่ีเรียน โดยการน ามาเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมหรือ
ประสบการณ์เดิม 

4. กิจกรรมการเรียนการสอนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถตามความ
เช่ือของตน จะช่วยใหฝึ้กสร้างความหมายกบัสารสนเทศใหม่ท่ีไดรั้บ 

5. การเรียนรู้เป็นกิจกรรมทางสังคมซ่ึงเกิดข้ึนโดยการสืบเสาะร่วมกนั จะท าให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ลึกซ้ึงและกวา้งข้ึน เพราะมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ื้น และเป็นการขยาย
ทรรศนะของตนใหก้วา้งข้ึน 
 วรรณทพิา รอดแรงค้า ไดก้ล่าวถึงแนวคิดตามทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองไวด้งัน้ี 
 1.  บุคคลทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบตัวและแสวงหาเพื่อท่ีจะอธิบาย
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เหล่านั้น 

2. ในการหาค าอธิบาย บุคคลทุกคนไดส้ร้างโมเดลหรือตวัแทนของวตัถุ ปรากฏการณ์และ
เหตุการณ์ท่ีเขาไดพ้บในสมองของเขา 
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3. โมเดลท่ีสร้างข้ึนอาจแปลกและแตกต่างจากโมเดลของผูเ้ช่ียวชาญ 
4. บุคคลทุกคนสร้างความหมายให้กบัส่ิงท่ีเขารับรู้ ซ่ึงความหมายท่ีสร้างข้ึน อาจได้รับ

ค าแนะน า จากบุคคลอ่ืนรอบๆ ตวั 
 5. การสร้างความหมายน้ีเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

6. ผูเ้รียนตอ้งมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง ครูเป็นเพียงแต่ผูส้นบัสนุนและ
คอยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น 

7. ผูเ้รียนสร้างความหมายโดยการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ 
ทศินา แขมมณ ีไดเ้สนอแนวการน าทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองไปใชใ้นการเรียนการ

สอน ดงัน้ี 
1. ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ผลของการเรียนรู้จะมุ่งเน้นไปท่ีกระบวนการ

สร้างความรู้ (process of knowledge construction) และการตระหนกัรู้ในกระบวนการนั้น (reflexive 
awareness of that process) เป้าหมายการเรียนรู้จะตอ้งมาจากการปฏิบติังานจริง (authentic tasks) ครู
จะตอ้งเป็นตวัอยา่งและฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเห็น ผูเ้รียนจะตอ้งฝึกฝนการสร้างความรู้
ดว้ยตนเอง 

2. เป้าหมายของการสอนจะเปล่ียนจากการถ่ายทอดสาระความรู้ท่ีแน่นอนให้ผูเ้รียน ไปสู่
การสาธิตกระบวนการแปลและสร้างความหมายท่ีหลากหลาย การเรียนรู้ทกัษะต่างๆ จะตอ้งให้มี
ประสิทธิภาพถึงขั้นท าไดแ้ละแกปั้ญหาจริงได ้

3. ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนจะเป็นผูมี้บทบาทในการเรียนรู้อย่างต่ืนตวั (active) ผูเ้รียน
จะตอ้งเป็นผูจ้ดักระท ากบัขอ้มูลหรือประสบการณ์ต่างๆ และจะตอ้งสร้างความหมายให้กบัส่ิงนั้น
ด้วยตนเอง โดยการให้ผูเ้รียนอยู่ในบริบทจริง ซ่ึงไม่ได้หมายความว่าผูเ้รียนจะต้องออกไปยงั
สถานท่ีจริงเสมอไป แต่อาจจดัเป็นกิจกรรมท่ีเรียกว่า “physical knowledge activities” ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ ส่ิงของหรือขอ้มูลต่างๆ ท่ีเป็นของ
จริงและมีความสอดคล้องกบัความสนใจของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนสามารถจดักระท าศึกษา ส ารวจ
วเิคราะห์ ทดลอง ลองผดิลองถูกกบัส่ิงนั้นๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเขา้ใจข้ึน ดงันั้นความเขา้ใจเป็น
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการคิด การจดักระท ากบัขอ้มูล มิใช่เกิดข้ึนไดง่้ายๆ จากการไดรั้บขอ้มูล
หรือมีขอ้มูลเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น 

4. ในการจดัการเรียนการสอนครูจะตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศทางสังคม จริยธรรม ให้
เกิด ข้ึน กล่าวคือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีโอกาสเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึง
ซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัของการสร้างความรู้ เพราะล าพงักิจกรรมและวสัดุ
อุปกรณ์ทั้งหลายท่ีครูจดัให้หรือผูเ้รียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรู้ ไม่เป็นการเพียงพอ ปฏิสัมพนัธ์
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ทางสังคม การร่วมมือ และการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ระหว่างผูเ้รียนกบั
ผูเ้รียน และบุคคลอ่ืนๆ จะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนกวา้งข้ึน ซบัซอ้นข้ึน และหลากหลายข้ึน 
 5. ในการเรียนการสอน ผูเ้รียนมีบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี โดยผูเ้รียนจะน าตนเอง
และควบคุมตนเองในการเรียนรู้ เช่น ผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกส่ิงท่ีตอ้งการเรียนเอง ตั้งกฎระเบียบเอง
แก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเอง ตกลงกันเองเม่ือเกิดความขัดแยง้ หรือมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เลือก
ผูร่้วมงานไดเ้อง และรับผดิชอบในการดูแลรักษาหอ้งเรียนร่วมกนั 

6. ในการเรียนการสอนแบบสร้างความรู้ ครูจะมีบทบาทแตกต่างไปจากเดิม คือจากการ
เป็นผูถ่้ายทอดความรู้และควบคุมการเรียนรู้ เปล่ียนไปเป็นให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวกและ
ช่วยเหลือผูเ้รียนในการเรียนรู้ คือการเรียนการสอนจะต้องเปล่ียนจาก “instruction” ไปเป็น
“construction” 

7. ในดา้นการประเมินผลการเรียนรู้ เน่ืองจากการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองน้ี ข้ึนกบัความสนใจและการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกนัของบุคคล ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน                  
จึงมีลกัษณะหลากหลาย  

ดงันั้น การประเมินผลจึงจ าเป็นต้องมีลักษณะเป็น “goad free evaluation” ซ่ึงก็หมายถึง 
การประเมินตามจุดมุ่งหมายในลกัษณะท่ียืดหยุน่กนัไปในแต่ละบุคคล หรืออาจใชว้ิธีการท่ีเรียกว่า 
“socially negotiated goad” และการประเมินควรใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย 
 
กจิกรรม 1.1.2 

ให้ผู้เรียนวิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานทั้ง 3 ทฤษฏี ว่าสามารถน ามาใช้กับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานได้
อย่างไร 

 

ตอบแนวกจิกรรม 1.1.2 
ดูในเร่ือง 1.1.2 ในการตอบกจิกรรม 
ทฤษฎกีารสร้างเสริมความรู้ 
ทฤษฏีคอนสตรักติวซึิม 
ทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
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วตัถุประสงค์   เพื่ออธิบายความหมายและความส าคัญของแนวคิดเก่ียวกับการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้

 

1. การสืบเสาะหาความรู้ คืออะไร? จงอธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน เป็นอยา่งไร? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ทฤษฎีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

อยา่งไร? จงอธิบายมาพอเขา้ใจ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

  

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

 

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 
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หลักแนวคิดและนานาทัศนะการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
(Inquiry-Based Learning) 

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นวิธีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดด้วย
ตนเอง รู้จกัคน้ควา้หาเหตุผล การจดัการเรียนการสอนดว้ยวธีิสืบเสาะหาความรู้วา่เป็น
วิธีสอนรูปแบบหน่ึงท่ีมีกระบวนการสอนอย่างหลากหลาย เช่น การทดลอง การตั้ง
ค  าถาม การสาธิตการท างานเป็นกลุ่ม การส ารวจศึกษา การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจ
ในบทเรียนมากกวา่การท่องจ า ซ่ึงมีหลากหลายทศันะเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐาน และปัจจุบนัน้ีมีนกัวิชาการ อาจารยผ์ูส้อน หลายท่านไดน้ า
วิธีการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้สร้างองค์
ความรู้ดว้ยตนเอง  

การเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานจึงเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดค าถาม ความคิด แล้วลงมือค้นหา
ความรู้ เพือ่น ามาตอบค าถามหรือหาข้อสรุปด้วยตนเอง 

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
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ค าน า 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี เป็นเอกสารท่ีผู ้วิจ ัยจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ เล่มท่ี 2 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน จะอธิบายถึง
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ แนวการจดั กระบวนการ ขั้นตอน ตลอดจน
ประเภทเทคนิควธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียน โดยมุ่งหวงัให้
มีการน าความรู้ เทคนิควิธีการท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ ตลอดจนนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ขียนต ารา หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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สารบัญ  
หน่วยที ่2 การเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  

แนวคิด             
วตัถุประสงค ์                                                                                              
กิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือการสอน  
ประเมินผล    

ตอนที ่2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                                                                     
แนวการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                       
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน                            
ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
แบบประเมินตนเองหลงัเรียน  

ตอนที ่2.2 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                                                                     
ประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
เทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  
แบบประเมินตนเองหลงัเรียน  

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที ่2                                                                                                        
บรรณานุกรม   
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การเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  

 
นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 

 

 
 

หน่วยที ่2 การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

ตอนที ่
2.1 การจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
2.2 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

แนวคดิ 
1. การจดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นให้เห็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นตอ้งเป็นการเรียนการ
สอนท่ีเน้นให้นกัเรียนสืบเสาะหาความรู้ และถือเอาการทดลองเป็นหัวใจของการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 
2. การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนส ารวจและสร้างค าถามจากประสบการณ์ 
ปรากฏการณ์ และการปฏิบติั การทดลองทั้งท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน 
3. วิธีการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการเรียนท่ีเน้นการพฒันา
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัศึกษาคา้ควา้หาความรู้โดยผู ้
ตั้งค  าถามกระตุน้ให้นกัเรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนคน้พบความรู้หรือ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
4. การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชแ้นวทางการใชเ้หตุผล ครูจะตอ้งช้ีน านกัเรียนให้
รู้จกัวธีิการตั้งค  าถาม ซ่ึงโดยปกติแลว้ครูถามค าถามและใหแ้รงจูงใจแก่นกัเรียนในการตอบ
ค าถาม  

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

2. เพื่อศึกษาการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

แผนการสอนประจ าหน่วย 

หน่วยที ่2 
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กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 2 
 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 2 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 2 

4. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
5. สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
6. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 2 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 2 
 3. รายการวทิยโุทรทศัน์ 
 4. อินเทอร์เน็ต 
 5. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมนิผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ตอนที ่2.1  
การจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 2.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
2.1.1 แนวการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
2.1.2 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน                
2.1.3 ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

แนวคดิ 
1. การจดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นให้เห็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นตอ้งเป็นการเรียน

การสอนท่ีเน้นให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ และถือเอาการทดลองเป็นหัวใจของการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ 

2. การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้เป็นการจดักิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนส ารวจและสร้างค าถามจากประสบการณ์ 
ปรากฏการณ์ และการปฏิบติั การทดลองทั้งท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน 

3. วิธีการจดัการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนกระบวนการเรียนท่ีเนน้การ
พฒันาความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัศึกษาคน้ควา้หาความรู้โดย
ผูต้ ั้งค  าถามกระตุน้ให้นักเรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนคน้พบความรู้หรือ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาวเิคราะห์แนวการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2. เพื่อศึกษาวเิคราะห์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน                

3. เพื่อวเิคราะห์ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
4. เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนท าการคน้ควา้ความรู้ดว้ยตนเอง 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
 
 

 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกับเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบตามความเขา้ใจ 

1. แนวการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามทศันะของท่านเป็นอยา่งไร? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในหอ้งเรียน มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามความเขา้ใจของท่านมีขั้นตอนเป็นอยา่งไร? อธิบาย
มาพอสังเขป 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เร่ืองที ่2.1.1                                            แนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีหลายรูปแบบ มีการประยกุตใ์ชแ้ละการพฒันาให้

เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั ซ่ึงนกัการศึกษาต่างๆ ไดเ้สนอแนะรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ไวด้งัน้ี 

Kyslan and Stone กล่าวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ว่าเป็นการสอนท่ีครูและ
นกัเรียนไดศึ้กษาปรากฏการณ์ทางวทิยาศาสตร์ดว้ยวธีิการทางวิทยาศาสตร์ และดว้ยจิตวทิยาศาสตร์ 
หรืออาจให้นิยามเชิงปฏิบติัการของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการสอนท่ีมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 1. ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การวดั การประมาณค่า การท านาย การ
เปรียบเทียบ การจ าแนกประเภท การทดลอง การส่ือความหมายขอ้มูล การลงความคิดเห็นจาก
ขอ้มูล การวิเคราะห์ การตีความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปนกัเรียนและครูมีความเคยชินในการใช้
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์จนเป็นนิสัย 
 2. เวลาไม่ใช่ส่ิงส าคญั ไม่ตอ้งรีบร้อนสอนใหจ้บตามหวัขอ้ ใหท้นัตามก าหนดไม่ตอ้งเร่งรัด
เวลา 
 3. นกัเรียนตอ้งไม่ทราบค าตอบล่วงหนา้ควรเลือกหนงัสือและคู่มือท่ีถามค าถามเป็นปัญหา
และเสนอแนะแนวทางในการหาค าตอบ แต่ไม่บอกค าตอบ 
 4. นกัเรียนมีความสนใจท่ีจะหาค าตอบ 

5. เน้ือหาในการสืบเสาะหาความรู้ไม่จ  าเป็นตอ้งต่อเน่ือง หรือสัมพนัธ์กบัเน้ือหาท่ีนกัเรียน
ไดเ้รียนแลว้หรือก าลงัจะเรียนต่อไป 

6. การเรียนการสอนเนน้ค าถามค าวา่ “ท าไม” 
7. ปัญหาบางอย่างจ าเป็นต้องระบุให้ชัดเจนและตั้งปัญหาให้แคบเข้ามาจนพอท่ีจะให้

นกัเรียนแกปั้ญหาในชั้นเรียนได ้
8. ใหน้กัเรียนในชั้นเรียนช่วยกนัตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการสืบเสาะหาความรู้ 
9. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในการเสนอแนวทางในการเก็บขอ้มูลจากการทดลองการ

สังเกต การอ่าน และแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดอ่ื้นๆ 
10. มีการร่วมมือกนัในการประเมินแนวทางในการปฏิบติัการระบุขอ้สันนิษฐานขอ้จ ากดั 

และความยากใหช้ดัเจนทุกคร้ัง 
11. ให้นกัเรียนท าการส ารวจ เก็บขอ้มูล โดยช่วยกนัท าเป็นกลุ่มเล็ก ท าทั้งชั้น และท าเป็น

รายบุคคล ในการเก็บขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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12. นกัเรียนสรุปขอ้มูลท่ีได้ และน าไปสู่การสรุปขอ้สมมติฐาน และใชค้วามพยายามท่ีจะ
ใหมี้ค าอธิบายทางวทิยาศาสตร์ใหไ้ด ้

13. ขอ้สรุปและค าอธิบายต่างๆ เป็นประโยชน์ในการน าไปสู่หวัขอ้เน้ือหาวชิาวทิยาศาสตร์ 
 Romey เสนอว่าการจดัการเรียนรู้ท่ีสะทอ้นให้เห็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นตอ้งเป็น
การเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ และถือเอาการทดลองเป็นหัวใจของการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์ นกัเรียนควรจะสามารถเอาความรู้วิทยาศาสตร์ไปอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ได ้Romey แบ่งการเรียนการสอนดว้ยวธีิสืบเสาะหาความรู้ไวเ้ป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
  1.1 ขั้นการอภิปรายก่อนการทดลอง 
  ในขั้นน้ีครูอาจจะตั้งค  าถาม ถามนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนฝึกออกแบบการทดลอง 
ครูอาจจะมีการสาธิตเพื่อเร้าความสนใจของนกัเรียน และให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงของหรือ
เหตุการณ์บางอยา่ง รวมถึงวางแผนการท าการทดลอง เช่น ตั้งสมมติฐาน ก าหนดตวัแปร ก าหนด
ขั้นตอนในการทดลอง เป็นตน้ 
  1.2 ขั้นท าการทดลอง 
  ในขั้นน้ีใหน้กัเรียนลงมือท าการทดลองตามแนวทางท่ีไดอ้ภิปรายไวใ้นขั้นก่อนครู
มีบทบาทเป็นผูอ้  านวยความสะดวกให้แก่นักเรียน หน้าท่ีหลักของครูคือผูดู้แลและให้ความ
ช่วยเหลือ อภิปรายร่วมกบันกัเรียน ส่วนผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการทดลองคือนกัเรียน 
  1.3 ขั้นอภิปรายหลงัการทดลอง 
  หลงัจากท าการทดลองแลว้ให้นกัเรียนเสนอผลการทดลอง โดยส่ิงท่ีอยู่ในมือครู
คือผลการทดลองท่ีถูกตอ้งจากหนงัสือหรือจากการทดลองของนกัวทิยาศาสตร์ผลการทดลองชุดน้ีมี
ไวเ้พื่อเปรียบเทียบกบัของนกัเรียนวา่ผลของนกัเรียนเป็นอยา่งไร โดยครูอาจให้ความรู้เพิ่มเติมใน
กรณีท่ีผลการทดลองของนกัเรียนไม่ตรงกบัผลการทดลองของนกัวทิยาศาสตร์  
 National Science Education Standards กล่าวถึงรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ไวด้งัน้ี 
 1. ผูเ้รียนตั้งค  าถาม ซ่ึงค าถามอาจไดม้าจากประสบการณ์ การทดลอง การสังเกต หรือการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล รวมทั้งใชข้อ้มูลอธิบายขอ้เทจ็จริงทางวทิยาศาสตร์ 

2. ผูเ้รียนแสดงหลกัฐาน พฒันาและอธิบายค าถาม โดยใชห้ลกัฐานท่ีไดจ้ากประสบการณ์
หรือการทดลองพื้นฐาน มาอธิบายเก่ียวกบัธรรมชาติ รวบรวมขอ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีไดจ้ากการสังเกต
การวดั ซ่ึงหลกัฐานอาจไดม้าจากการสังเกตส่ิงต่างๆ จากธรรมชาติ หรือการประดิษฐ์คิดคน้ทดลอง
ในหอ้งปฏิบติัการ 
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3. ผูเ้รียนอธิบายจากหลกัฐานท่ีมีอยู ่หลกัเกณฑ์ของการสืบเสาะหาความรู้จะเนน้ถึงการให้
ความส าคญักบัหลกัฐานและการอธิบายมากกวา่เกณฑ์และลกัษณะของหลกัฐาน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้
หลกัฐานกบัการใหเ้หตุผลโตแ้ยง้มีความสัมพนัธ์กนั 

4. ประเมินผูเ้รียนและอธิบายขอ้มูลจากหลากหลายทางเลือก ซ่ึงจะสะทอ้นให้เห็นถึงความ
เขา้ใจ การอธิบายทางเลือก ซ่ึงอาจตรวจสอบความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนได้ด้วยการสนทนา
เปรียบเทียบผลหรือตรวจสอบผล จากนั้ นครูเสนอข้อคิดเห็นหรือช้ีแนะให้นักเรียนสามารถ
เช่ือมโยงเหตุผลเขา้กบัความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

5. ผูเ้รียนน าเสนอผลท่ีได้และพิสูจน์ โดยอธิบายแลกเปล่ียน ถามค าถาม ตรวจสอบ
หลกัฐานและใหเ้หตุผล 
  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนส ารวจและสร้างค าถามจากประสบการณ์ 
ปรากฏการณ์ และการปฏิบติั การทดลองทั้งท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน หรือนอกชั้นเรียน โดยมีหลกัการ
พื้นฐานท่ีจะตอ้งค านึงถึง คือ 
 1. ปัญหาท่ีน ามาเสนอในชั้นเรียนเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง มีความหมายต่อผูเ้รียนและเรียนรู้
ได ้

2. ขอ้มูลพื้นฐานเหมาะสมกบัความสนใจ ความสามารถของผูเ้รียน การจดัขอ้มูลพื้นฐาน
อาจจะท าไดโ้ดยการอภิปราย การอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ต ารา หรือการทดลอง 

3. ส่ือ วสัดุและอุปกรณ์เหมาะสมและเพียงพอ เปิดโอกาสให้นกัเรียนทุกคนใช้ส่ือไดแ้ละ
สามารถเลือกใชส่ื้อตามความตอ้งการของตนเอง 

4. การก าหนดค าถามท่ีแนะแนวทางการสืบเสาะ 
5. สมมติฐานเกิดจากการอภิปรายและการใชค้  าถาม 
6. การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งอยูใ่นสภาวะท่ีมีแรงกดดนัน้อย ยอมให้มีความ

ผดิพลาดและท าซ ้ า และใหค้วามส าคญักบัการบนัทึกขอ้มูลอยา่งเป็นระเบียบ 
7. การสรุปบทเรียน สรุปผลสุดทา้ยจากขอ้มูลการทดลองและการอภิปราย 
นอกจากน้ี สุวิทย ์มูลค า และ อรทยั มูลค า ได้เสนอวิธีการจดัการเรียนแบบสืบเสาะหา

ความรู้ เป็นกระบวนกระบวนการเรียนท่ีเนน้การพฒันาความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการ
ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัศึกษาค้าควา้หาความรู้โดยผูต้ ั้ งค  าถามกระตุ้นให้นักเรียนใช้กระบวนการทาง
ความคิด หาเหตุผลจนคน้พบความรู้หรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง สรุปเป็น
หลกัการ กฎเกณฑ์หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการควบคุมปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
หรือสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มใสภาพการณ์ต่างๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวางซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัแนวคิดของ  
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วิชนีย ์ทศศะ ไดเ้สนอแนวการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไวว้่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคน้หาความรู้ โดยใชก้ระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ท าใหค้น้พบความรู้หรือ
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง พฒันาความสามารถในการคิดแกปั้ญหาดว้ยวิธีการทาง
วทิยาศาสตร์และมีการตอบเป็นส่ือกลางส าคญัในการเรียนรู้ 

กจิกรรม 2.1.1  
ให้นักศึกษาวิเคราะห์แนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ว่ามีจุดเด่น ข้อดี

อย่างไร? 

แนวตอบกจิกรรม 2.1.1 
1. การตอบอาจอาศัยแนวคิดจากเนื้อหาสาระในเร่ืองที่ 2.1.1 มาประกอบ  หรือสืบค้น

ข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ตเพือ่ตอบกจิกรรมกไ็ด้ 

 

 เร่ืองที ่2.1.2                                                กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน                

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานใน มี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนด, นิยาม(Defining) 
2) ตั้งข้ึน Locating การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง gather relevant information 3) การเลือก การวิเคราะห์ 
Selecting analyzing 4) จดัสังเคราะห์ Organizing synthesizing  5 ) การสร้าง การน าเสนอด าเนินการใน
กลุ่มหรือรายบุคคล Creating presenting 6) การประเมินEvaluating = reflect on learning = สะทอ้นให้
เห็นถึงการเรียนรู้ สรุปไดด้งัภาพท่ี 4 

 
(Brooklyn School, 2012) 

ภาพท่ี 5.4 The inquiry process moves through seven steps in sequenced succession of  activities 
that are guided by the teacher and directed by the students. 

http://s00073212.files.wordpress.com/2012/08/inquire.jpg
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กลยุทธ์การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะมีรากมาจากวธีิการทางวทิยาศาสตร์ของปรากฏการณ์การตรวจสอบ

ในลกัษณะโครงสร้างและระเบียบ มนัเป็นรูปแบบการประมวลผลขอ้มูลท่ีช่วยให้นกัเรียนคน้พบ
ความหมายและความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลผา่นขั้นตอนต่างๆ ท่ีน าไปสู่ขอ้สรุปหรือสะทอ้นในความรู้
ใหม่ ในกรณีส่วนใหญ่ครูใช ้"สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแนะน า" เพื่อท่ีจะอ านวยความสะดวกใน
ประสบการณ์การเรียนรู้และโครงสร้างประโยชน์ของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานจะ
มีผลต่อการพฒันาของความคิดท่ีส าคญัความคิดสร้างสรรคแ์ละการแกปั้ญหา 

หลกัของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  (Principles of Inquiry-based Learning) 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้ของการสืบเสาะหาความรู้ (ปัญหา) 
2. ตามดว้ยการตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถาม (เก็บขอ้มูล) 
3. ต่อเน่ืองดว้ยการอภิปรายเก่ียวกบัส่ิงท่ีคน้หา (การวเิคราะห์) 
4. เร่ิมการสะทอ้นในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ (ผลกระทบ ขอ้สรุป) 
ขั้นตอน 

 1. ขั้นตอนแรกในการสืบเสาะหาความรู้ คือการก าหนดค าถามหรือชุดของค าถามท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสืบเสาะหาความรู้ ค  าถามสามารถตั้งโดยครูหรือนักเรียน บางคร้ังค าถามจะถูก
เรียกวา่สมมติฐานหรือค าช้ีแจงปัญหา 

2. เม่ือค าถามถูกตั้ งข้ึน นักเรียนได้รับการสนับสนุนในการตรวจสอบหัวข้อโดยการ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีทั้งครูให้หรือภายในแหล่งการเรียนรู้หรือเคร่ืองมือท่ีมีความพร้อม
ท่ีจะใหก้บันกัเรียน 

3. เม่ือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ของการสืบเสาะหาความรู้ไดร้วบรวมเพียงพอก็จะจดัอยู่
ในประเภทท่ีระบุไวห้รือโดยการเน้นข้อมูลท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับหัวข้อ น้ีจะช่วยให้นักเรียน
เช่ือมต่อกบัการเรียนรู้ใหม่และการเรียนรู้ท่ีรู้มาก่อน 

4. ขอ้มูลจะถูกอภิปรายและวิเคราะห์เพื่อท าความเขา้ใจเพิ่มเติม ครูสามารถน าการอภิปราย
และเนน้ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบและแสดงวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกปั้ญหา 

5. สรุปผลจะเป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่ขอ้สรุป การเสริมสร้างรูปแบบเพื่อให้นกัเรียนสามารถ
ท าซ ้ าขั้นตอนในการแกปั้ญหา 

กลยุทธ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความและรูปแบบ   (Inquiry-based learning strategies and 
models) ผูเ้รียนปรารถนาท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้เม่ือเขามีความสนใจอยา่งแทจ้ริงใน
ประสบการณ์การเรียนรู้ พื้นฐานส าหรับการท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมจึงวางอยูบ่นความตอ้งการท่ีจะ
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กระตุน้ใหผู้เ้รียนและมีส่วนร่วมในความคิดท่ีส าคญัท่ีจะอภิปราย และแตกต่างจากกรอบแบบดั้งเดิม
ของการเรียนการสอน ท่ีการเรียนการสอนคือการขบัเคล่ือนดว้ยชุดโครงสร้างของบทเรียนและ
กิจกรรมท่ีจะข้ึนอยูก่บัการตั้งค่าท่ีก าหนดไวข้องทกัษะท่ีจะตอ้งเขา้ใจและวเิคราะห์ มีตวัอยา่งหลาย
รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้และกลยุทธ์ ซ่ึงแต่ละอนัมีผลประโยชน์ต่อผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
ภาพ "กระบวนการสืบเสาะหาความรู้" ของ Brunner ดา้นล่างจะแสดงรูปแบบส าหรับครูผูส้อนท่ีจะ
ปฏิบติัตามเม่ือมีการวางแผนและการด าเนินการตามกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานใน
หอ้งเรียน สรุปไดด้งัภาพท่ี 5.5 

 

 
               ภาพที ่5.5 Inquiry-based Learning Visual Concept Diagram 

 
กจิกรรม 2.1.2  

ให้นักศึกษาวเิคราะห์กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียน และสรุปกระบวนการ
เรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียนมาพอสังเขป              

แนวตอบกจิกรรม 2.1.2 
1. การตอบอาจอาศัยแนวคิดจากเนือ้หาสาระในเร่ืองที ่2.1.2 มาประกอบด้วยกไ็ด้ 
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 เร่ืองที ่2.1.3                                                       ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะตามแนวของ  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท.) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การอภิปรายก่อนการทดลอง (Pre–Lab Discussion) เป็นขั้นท่ีผูส้อนใชค้  าถามกระตุน้ให้
ผูเ้รียนอยากเห็นและคิดสงสัย หรือเป็นการแนะแนวทางการทดลองออกแบบการทดลอง เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวซ่ึ้งเป็นการตอบปัญหานัน่เอง 
 2. ปฏิบัติการทดลอง (Experiment Period) เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนลงมือปฏิบติัการทดลองผูส้อน
คอยควบคุมดูแลใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด คอยกระตุน้ สนบัสนุนเป็นท่ีปรึกษาอยูด่ว้ย 

3. อภิปรายหลังการทดลอง (Post–Lab Discussion) เป็นขั้นท่ีผูส้อนใช้ค  าถามเพื่อช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถใช้ขอ้มูล หรือผลการทดลองสรุปเป็นความรู้ รวมทั้งการอภิปรายถึงขอ้ผิดพลาด 
(Error) ท่ีเกิดจากการทดลองดว้ย  
 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ตามขั้นตอนของ สสวท. มุ่งให้ผูเ้รียนสืบ
เสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง จะมีกิจกรรมท่ีส าคญั คือ การอภิปรายและการทดลอง การอภิปรายจะเกิด
จากกิจกรรมท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะฝึกและปลูกฝังให้ผูเ้รียนรู้จกัใชค้วามคิดของตนเอง กลา้แสดง
ความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น มีเหตุผล ส่วนการทดลองเป็นหัวใจส าคัญของการสอน
วทิยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ เพราะเป็นการฝึกฝนหรือท าให้ผูเ้รียนไดใ้ชท้กัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะน าไปสู่การคน้พบกฎเกณฑ์ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจในโครงสร้างของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  

Suchman ไดแ้บ่งขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไว ้3 ขั้นตอน คือ 
1. ขั้นเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ ผูส้อนจดัสร้างสถานการณ์ท่ีจะให้ผูเ้รียนเผชิญเพื่อเป็น

การกระตุน้การสืบเสาะ อาจเป็นค าพดู ค าถาม กิจกรรมหรือเป็นการทดลองก็ได ้
2. ขั้นคิดคน้สืบเสาะ ในขั้นน้ีอาจใช้ค  าถาม ค าตอบติดต่อกนัไปหรือท าการทดลองใหม่

ศึกษาขอ้มูลใหม่ หรือผสมผสานวธีิการต่างๆ เขา้ดว้ยกนัก็ได ้
3. ขั้นสรุปความคิดท่ีคน้พบใหม่ เป็นการสรุปหรือขยายหรือสร้างแนวความคิดรวบยอดข้ึน

ใหม่ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีพบขั้นสุดทา้ย 
Kyslan and Stone ไดน้ าค าวา่ inquiry mind มาใชก้บัการสอนวิทยาศาสตร์ โดยให้แนวคิด

เก่ียวกบัการสอนวิทยาศาสตร์วา่เป็นการปลูกฝังการมีจิตท่ีจะสืบคน้ให้แก่นกัเรียน นัน่คือการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็นเท่านั้น แต่ตอ้งให้
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นกัเรียนไดค้น้หาความจริงต่อไป Kyslan and Stone เสนอล าดบัขั้นของการเรียนการสอนดว้ยวธีิสืบ
เสาะหาความรู้ไวเ้ป็น 5 ขั้นดงัน้ี 
 1. ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ในขั้นน้ีตอ้งเป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความสนใจในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงก่อน โดยครูอาจใชค้  าถาม หรือสาธิตการทดลองใหน้กัเรียนดูประกอบกบัการใชค้  าถามท่ี
กระตุน้กระบวนการคิดของนกัเรียน 
 2. ขั้นการอภิปรายก่อนการทดลอง  ในขั้นน้ีจะเป็นการอภิปรายร่วมกนัระหว่างครูและ
นกัเรียนเพื่อเสนอแนวทางในการคน้หาค าตอบจากปัญหาท่ีตั้งข้ึนในขั้นการน าเขา้สู่บทเรียน 

3. ขั้นการท าการทดลอง เป็นขั้นท่ีน าแนวคิดท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายมาใชใ้นการ
ทดลอง 

4. ขั้นอภิปรายหลังการทดลอง เป็นการน าผลจากการทดลองมาอภิปรายร่วมกนัเพื่อสรุป
เป็นแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ 

5. ข้ันขยายความรู้ เป็นการน าความรู้หรือแนวคิดท่ีไดไ้ปอธิบายเหตุการณ์อ่ืนท่ีเหมือนกนั
กบัปัญหาท่ีนกัเรียนเคยสงสัย 
 จะเห็นไดว้่าล าดบัขั้นของการจดัการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ของ Kyslan 
and Stone มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการเรียนการสอน ดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้ท่ีสถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ในปัจจุบนั แต่จะแตกต่างกนัท่ีขั้นน าเขา้สู่บทเรียนซ่ึง Kyslan 
and Stone ไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการตรวจสอบแนวคิดเดิมของนกัเรียน ท่ีแต่ละคนมีแนวคิดเดิม
ไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของนกัเรียน การถามค าถามของครูอาจท าใหน้กัเรียนไม่เขา้ใจ
ค า ถาม รวมถึงในการจดัการเรียนการสอนดว้ยวิธีสืบเสาะหาความรู้ของ Kyslan and Stone นั้นยงั
ขาดขั้นการประเมิน เพื่อตรวจสอบวา่นกัเรียนแต่ละคนมีแนวคิดท่ีถูกตอ้งหรือไม่อนัเป็นหวัใจหลกั
ของการเรียนการสอน 

รูปแบบการสอนแบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycle) 
 เอกสารการอบรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5  ขั้นตอน สาขาชีววิทยา สสวท.            

นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ได้เสนอกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กบัประสบการณ์หรือ
ความรู้เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผูเ้รียนเอง เรียกรูปแบบการสอนน้ีวา่ Inquiry cycle หรือ 5Es 
มีขั้นตอนดงัน้ี  
 1) การสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ท่ีจะ
น าเขา้สู่บทเรียน จุดประสงค์ท่ีส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ ท าให้ผูเ้รียนสนใจ ใคร่รู้ในกิจกรรมท่ีจะ
น าเขา้สู่บทเรียน ควรจะเช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกบัปัจจุบนั และควรเป็นกิจกรรมท่ี
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คาดว่าก าลงัจะเกิดข้ึนซ่ึงท าให้ผูเ้รียนสนใจจดจ่อท่ีจะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือ
ทกัษะ และเร่ิมคิดเช่ือมโยงความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทกัษะกบัประสบการณ์เดิม 
 2) การส ารวจและค้นหา (Explore) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีท าให้ผูเ้รียนมีประสบการณ์
ร่วมกนัในการสร้างและพฒันาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะ โดยการให้เวลาและ
โอกาสแก่ผูเ้รียนในการท ากิจกรรมการส ารวจและคน้หาส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ตามความคิดเห็น
ผูเ้รียนแต่ละคน หลงัจากนั้นผูเ้รียนแต่ละคนไดอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการคิดรวบ
ยอด กระบวนการ และทกัษะในระหวา่งท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรมส ารวจและคน้หา เป็นโอกาสท่ีผูเ้รียน
จะไดต้รวจสอบหรือเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดรวบยอดของผูเ้รียนท่ียงัไม่ถูกตอ้งและยงั
ไม่สมบูรณ์ โดยการให้ผูเ้รียนอธิบายและยกตวัอย่างเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูเ้รียน ครูควรระลึก
อยู่เสมอเก่ียวกบัความสามารถของผูเ้รียนตามประเด็นปัญหา ผลจากการท่ีผูเ้รียนมีใจจดจ่อในการ
ท ากิจกรรม ผูเ้รียนควรจะสามารถเช่ือมโยงการสังเกต การจ าแนกตวัแปร และค าถามเก่ียวกับ
เหตุการณ์นั้นได ้
 3) การอธิบาย (Explain) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการ
อธิบายความคิดรวบยอดท่ีได้จากการส ารวจและค้นหา ครูควรให้โอกาสแก่ผูเ้รียนได้อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัเก่ียวกับทกัษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนั้นตอ้งการให้
ผูเ้รียนได้ใช้ขอ้สรุปร่วมกนัในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมน้ีครูควรช้ีแนะ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการสรุปและการอธิบายรายละเอียด แต่อยา่งไรก็ตามครูควรระลึกอยูเ่สมอวา่กิจกรรม
เหล่าน้ียงัคงเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง นัน่คือ ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการอธิบายดว้ยตวั
ผูเ้รียนเอง บทบาทของครูเพียงแต่ช้ีแนะผา่นทางกิจกรรม เพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสอยา่งเต็มท่ีในการ
พฒันาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้ชัดเจน ในท่ีสุดผูเ้รียนควรจะสามารถอธิบาย
ความคิดรวบยอดไดอ้ยา่งเขา้ใจ โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั 
 4) การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีให้ผูเ้รียนไดย้ืนยนัและขยายหรือ
เพิ่มเติมความรู้ความเขา้ใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน และยงัเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะและปฏิบติัตามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจหรือยงัสับสนอยูห่รือ
อาจจะเขา้ใจเฉพาะขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการปฏิบติัการส ารวจและคน้หาเท่านั้น ควรให้ประสบการณ์
ใหม่ผูเ้รียนจะได้พฒันาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กวา้งขวางและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
เป้าหมายท่ีส าคญัของขั้นน้ี คือ ครูควรช้ีแนะให้ผูเ้รียนไดน้ าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั จะท า
ใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทกัษะเพิ่มข้ึน 
 5) การประเมินผล (Evaluate) ขั้นตอนน้ีผูเ้รียนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกบัการอธิบาย
ความรู้ความเข้าใจของตนเอง ระหว่างการเรียนการสอนในขั้นน้ีของรูปแบบการสอน ครูต้อง
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กระตุน้หรือส่งเสริมให้ผูเ้รียนประเมินความรู้ความเขา้ใจและความสามารถของตนเอง และยงัเปิด
โอกาสใหค้รูไดป้ระเมินความรู้ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะของผูเ้รียนดว้ย 
 การน ารูปแบบการสอนน้ีไปใช ้ส่ิงท่ีครูควรระลึกอยูเ่สมอในแต่ละขั้นตอนของรูปแบบการ
สอนน้ี คือ การจดัเตรียมกิจกรรม ครูควรจดัเตรียมกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของ
ผูเ้รียน เม่ือครูเตรียมกิจกรรมแลว้ ครูควรพิจารณาตรวจสอบบทบาทของครูและผูเ้รียนในการปฏิบติั
กิจกรรมแต่ละขั้นตอนว่าสอดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 5Es หรือไม่จากตารางท่ี 1-2 ต่อไปน้ี เพื่อ
ครูจะไดป้รับหรือพฒันากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบการสอน 
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ตารางที ่5.1 บทบาทของครูในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Es) (เอกสารการอบรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันตอน สาขาชีววทิยา สสวท. 
(2010)) 

ขั้นตอนการเรียนการสอน ส่ิงทีค่รูควรท า 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 

1.การสร้างความสนใจ (Engage)  สร้างความสนใจ 
 สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
 ตั้งค  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 
 ดึงเอาค าตอบท่ียงัไม่ครอบคลุมส่ิงท่ีนกัเรียนรู้ หรือ

ความคิดเก่ียว กบัความคิดรวบยอด หรือเน้ือหาสาระ 

 อธิบายความคิดรวบยอด 
 ใหค้  าจ  ากดัความและค าตอบ 
 สรุปประเด็นให้ 
 จดัค าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
 บรรยาย 

2.การส ารวจและค้นหา 
(Explore) 

 ส่งเสริมใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัในการส ารวจตรวจสอบ 
 สังเกตและฟังการโตต้อบกนัระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน 
 ซกัถามเพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบของนกัเรียน 
 ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดขอ้สงสัยตลอดจนปัญหาต่างๆ  
 ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

 เตรียมค าตอบไวใ้ห้ 
 บอกหรืออธิบายวธีิการแกปั้ญหา 
 จดัค าตอบใหเ้ป็นหมวดหมู่ 
 บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าไม่ถูก 
 ใหข้อ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 
 น านกัเรียนแกปั้ญหาทีละขั้นตอน 

3.การอธิบาย (Explain)  ส่งเสริมใหน้กัเรียนอธิบายความคิดรวบยอดหรือแนวคิด 
หรือให้ค  าจ  ากดัความดว้ยค าพดูของนกัเรียนเอง 

 ยอมรับค าอธิบายโดยไม่มีหลกัฐานหรือให้
เหตุผลประกอบ 

 ไม่สนใจค าอธิบายของนกัเรียน 
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 ใหน้กัเรียนแสดงหลกัฐาน ใหเ้หตุผลและอธิบายให้
กระจ่าง 

 ใหน้กัเรียนอธิบาย ใหค้  าจ  ากดัความและช้ีบอก
ส่วนประกอบต่างๆ ในแผนภาพ 

 ใหน้กัเรียนใชป้ระสบการณ์เดิมของตนเป็นพื้นฐานในการ
อธิบายความคิดรวบยอดหรือแนวคิด 

 แนะน านกัเรียนโดยปราศจากการเช่ือมโยง
แนวคิด หรือความคิดรวบยอดหรือทกัษะ 

4. การขยายความรู้ 
(Elaborate) 

 คาดหวงัใหน้กัเรียนไดใ้ชป้ระโยชน์จากการช้ีบอกส่วน 
ประกอบต่างๆ ในแผนภาพค าจ ากดัความและการอธิบาย
ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาแลว้ 

 ส่งเสริมใหน้กัเรียนน าส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ไป
ประยกุตใ์ชห้รือขยายความรู้และทกัษะในสถานการณ์ใหม่ 

 ใหน้กัเรียนอธิบายอยา่งหลาก หลาย 
 ใหน้กัเรียนอา้งอิงขอ้มูลท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งแสดงหลกัฐานและ

ถามค าถามนกัเรียนวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้ง หรือไดแ้นวคิด
อะไร(ท่ีจะน ากลวธีิจากการส ารวจตรวจสอบคร้ังน้ีไป
ประยกุตใ์ช)้ 

 ใหค้  าตอบท่ีชดัเจน 
 บอกนกัเรียนเม่ือนกัเรียนท าไม่ถูก 
 ใชเ้วลามากในการบรรยาย 
 น านกัเรียนแกปั้ญหาทีละขั้นตอน 
 อธิบายวธีิการแกปั้ญหา 

5. การประเมินผล 
(Evaluate) 

 สังเกตนกัเรียนในการน าความ คิดรวบยอดและทกัษะใหม่
ไปประยกุตใ์ช ้

 ประเมินความรู้และทกัษะของนกัเรียน 

 ทดสอบค านิยามศพัท ์และขอ้เทจ็ จริง 
 ใหแ้นวคิดหรือความคิดรอบยอดใหม่ 
 ท าใหค้ลุมเครือ 
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 หาหลกัฐานท่ีแสดงวา่นกัเรียนไดเ้ปล่ียนความคิด หรือ
พฤติกรรม 

 ใหน้กัเรียนประเมินตนเองเก่ียว กบัการเรียนรู้และทกัษะ
กระบวน การกลุ่ม 

 ถามค าถามปลายเปิด เช่น ท าไมนกัเรียนจึงคิดเช่นนั้น มี
หลกัฐานอะไรนกัเรียนเรียนรู้อะไรเก่ียว กบัส่ิงนั้น และจะ
อธิบายส่ิงนั้นอยา่งไร? 

 ส่งเสริมการอภิปรายท่ีไม่เช่ือมโยงความคิดรวบ
ยอดหรือทกัษะ 
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ตารางที ่5.2 บทบาทของนักเรียนในการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle (5 Es) (เอกสารการอบรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สาขาชีววทิยา 
สสวท. (2010)) 

ขั้นตอนการเรียนการ
สอน 

ส่ิงทีนั่กเรียนควรท า 

สอดคล้องกบั 5 Es ไม่สอดคล้องกบั 5 Es 

1.การสร้างความสนใจ 
(Engage) 

 ถามค าถาม เช่น ท าไมส่ิงน้ีจึงเกิด ข้ึนฉนัไดเ้รียนรู้อะไรบา้งเก่ียว 
กบัส่ิงน้ี 

 แสดงความสนใจ 

 ถามหาค าตอบท่ีถูก 
 ตอบเฉพาะค าตอบท่ีถูก 
 ยนืยนัค าตอบหรือค าอธิบาย 
 มีวธีิการแกปั้ญหาเพียงวธีิเดียว 

2.การส ารวจและค้นหา 
(Explore) 

 คิดอยา่งอิสระแต่อยูใ่นขอบเขตของกิจกรรม 
 ทดสอบการคาดคะเนและสมมติ ฐาน 
 คาดคะเนและตั้งสมมติฐานใหม่ 
 พยายามหาทางเลือกในการแก ้ปัญหาและอภิปรายทางเลือก

เหล่านั้นกบัคนอ่ืน  
 บนัทึกการสังเกตและใหข้อ้คิด เห็น 
 ลงขอ้สรุป 

 ใหค้นอ่ืนคิดและส ารวจตรวจสอบ 
 ท างานเพียงล าพงัโดยมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นนอ้ย

มาก 
 ปฏิบติัอยา่งสับสนไม่มีเป้าหมายท่ีชดัเจน 
 เม่ือแกปั้ญหาไดแ้ลว้ก็ไม่คิดต่อ 

3. การอธิบาย 
(Explain) 

 อธิบายการแกปั้ญหาหรือค าตอบท่ีซบัซอ้น 
 ฟังค าอธิบายของคนอ่ืนอยา่งคิดวเิคราะห์ 
 ถามค าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนไดอ้ธิบาย 

 อธิบายโดยไม่มีการเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิม 
 ยกตวัอยา่งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 ยอมรับค าอธิบายโดยไม่ใหเ้หตุผล 
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 ฟังและพยายามท าความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีครูอธิบาย 
 อา้งอิงกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัมาแลว้ 
 ใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึก/สังเกตในการอธิบาย 

 ไม่สนใจค าอธิบายของคนอ่ืนซ่ึงมีเหตุผลพอท่ีจะ
เช่ือถือได ้

4. การขยายความรู้ 
(Elaborate) 

 น าการช้ีบอกส่วนประกอบต่างๆ ในแผนภาพ ค าจ ากดัความ ค า 
อธิบายและทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ท่ีคลา้ยกบั
สถานการณ์เดิม 

 ใชข้อ้มูลเดิมในการถามค าถามก าหนดจุดประสงคใ์นการแก ้
ปัญหาตดัสินใจ และออกแบบการทดลอง 

 ลงขอ้สรุปอยา่งสมเหตุสมผลจากหลกัฐานท่ีปรากฏ 
 บนัทึกการสังเกตและอธิบาย 
 ตรวจสอบความเขา้ใจกบัเพื่อนๆ 

 ปฏิบติัโดยไม่มีเป้าหมายชดัเจน 
 ไม่สนใจขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีมีอยู ่
 อธิบายเหมือนกบัท่ีครูจดัเตรียมไวห้รือก าหนดให้ 

5. การประเมินผล 
(Evaluate) 

 ตอบค าถามปลายเปิด โดยใชก้ารสังเกต หลกัฐานและค าอธิบายท่ี
ยอมรับมาแลว้ 

 แสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดรวบยอดหรือ
ทกัษะ 

 ประเมินความกา้วหนา้ดว้ยตนเอง 
 ถามค าถามเพื่อใหมี้การตรวจสอบต่อไป 

 ลงขอ้สรุปโดยปราศจากหลกัฐานหรือค าอธิบายท่ี
เป็นท่ียอมรับมาแลว้ 

 ตอบแต่เพียงวา่ถูกหรือผดิและอธิบายใหค้  าจ  ากดั
ความ/ความจ า 

 ไม่สามารถอธิบายเพื่อแสดงความเขา้ใจดว้ยค าพดู
ของตนเอง 
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รูปแบบการสอนน้ีสามารถสะทอ้นให้เห็นวา่ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อะไร? และผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
อะไร? ดงันั้น รูปแบบการสอนน้ีเป็นทั้งรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเป็นรูปแบบการสอนของ
ครู 
 ในเอกสารการอบรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สาขาชีววิทยา สสวท. 
อธิบายวา่รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพื่อพฒันา
กระบวนการคิดระดบัสูง ซ่ึงเป็นการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ให้โอกาสแก่
ผูเ้รียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึกถาม-ตอบ ฝึกการส่ือสาร ฝึกเช่ือมโยงบูรณาการฝึกน าเสนอ ฝึก
วิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครูเป็นผูก้  ากบั ควบคุม ด าเนินการให้ค  าปรึกษา ช้ีแนะ 
ช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจ เป็นผูก้ระตุน้ส่งเสริมใหผู้เ้รียนคิด อยากรู้อยากเห็น และสืบเสาะหาความรู้จาก
การถามค าถาม และพยายามคน้หาค าตอบหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเองผา่นกระบวนการคิด
และปฏิบติั ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ รวมทั้งครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
ผูเ้รียน และสร้างบรรยากาศการสืบเสาะหาความรู้ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนคิดอยา่งอิสระ ขอบข่ายรายละเอียด
ของรูปแบบปรากฏ ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.3 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ันตอน 
ขั้นตอน ลกัษณะของกจิกรรมหรือสถานการณ์ บทบาทของครู บทบาทของนักเรียน 

1. สร้างความสนใจ (Engage) ครูจดั
กิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์
กระตุน้ ย ัว่ยุ หรือทา้ทาย ท าให้
นกัเรียนสนใจ สงสยั ใคร่รู้อยาก
รู้อยากเห็น ขัดแย้ง  หรือเกิด
ปัญหา  และท า ให้นัก เ รี ย น
ตอ้งการศึกษา ค้นควา้ ทดลอง 
ห รื อ แ ก้ ปั ญ ห า  ( ส า ร ว จ
ตรวจสอบ) ดว้ยตวัของนกัเรียน
เอง 

1. เช่ือมโยงกบัความรู้หรือประสบการณ์เดิม 
2. แปลกใหม่นกัเรียนไม่เคยพบมาก่อน 
3. ย ัว่ย ุทา้ทาย น่าสนใจ ใคร่รู้ 
4.  เปิดโอกาสให้มีแนวทางการตรวจสอบ
อยา่งหลากหลาย 
5.  น าไปสู่กระบวนการตรวจสอบด้วย
ตนเองนกัเรียนเอง 

1. สร้างความสนใจ 
2. สร้างความอยากรู้อยากเห็น 
3. ตั้งค าถาม กระตุน้ใหน้กัเรียนคิด 
4. ให้เวลานักเรียนคิดก่อนตอบค าถาม 
หรือไม่เร่งเร้าในการตอบค าถาม 
5. ดึงเอาค าตอบหรือความ คิดท่ีย ังไม่
ชดัเจนไม่สมบูรณ์ 
6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนท าความกระจ่าง
ในปัญหาท่ีจะส ารวจตรวจสอบ 
7. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเลือกหรือก าหนด
ปัญหาท่ีจะส ารวจตรวจสอบ 

1. ตั้งค าถาม 
2. ตอบค าถาม 
3.แสดงความคิดเห็น 
4.ก าหนดปัญหาหรือเร่ืองท่ีจะ
ส ารวจตรวจสอบใหช้ดัเจน 
5. แสดงความสนใจ 

2. ส ารวจและคน้หา (Explore)ครู
จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้
นกัเรียนส ารวจตรวจสอบปัญหา 
หรือประเดน็ท่ีนกัเรียนสนใจ ใคร่รู้ 

1. นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิธีแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 
2. นกัเรียนท างานตามความ คิดอยา่งอิสระ 
3. นกัเรียนตั้งสมมติฐานไดห้ลากหลาย4. 
พิจารณาขอ้มลูและขอ้เทจ็ จริงท่ีปรากฏแลว้
ก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้

1.เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดว้ิเคราะห์
กระบวนการส ารวจตรวจสอบ 
2. ซกัถามเพ่ือน าไปสู่การส ารวจ
ตรวจสอบ 
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้ างานร่วมกนัใน
การส ารวจตรวจสอบ 

1. คิดอยา่งอิสระ แต่อยูใ่น
ขอบเขตของกิจกรรม 
2. ตั้งสมมติฐาน 
3. พิจารณาสมมติฐานท่ีเป็นไปได้
โดยการอภิปราย 
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5. นกัเรียนวางแผนแนวทางการส ารวจ
ตรวจสอบ6. นกัเรียนวิเคราะห์อภิปราย
เก่ียวกบักระบวนการส ารวจตรวจสอบ7. 
นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัในการส ารวจ
ตรวจสอบ 

4. ใหเ้วลานกัเรียนในการคิดไตร่ตรอง
ปัญหา 
5. สงัเกตการณ์ท างานของนกัเรียน 
6. ฟังการโตต้อบกนัของนกัเรียน 
7. ท าหนา้ท่ีในการใหค้ าปรึกษา8. อ  านวย
ความสะดวก 

4. ระดมความคิดเห็นในการ
แกปั้ญหาในการส ารวจตรวจสอบ 
5. ตรวจสอบสมมติฐานอยา่งเป็น
ระบบ ขั้นตอนถูกตอ้ง 
6. บนัทึกการสงัเกตหรือผลการ
ส ารวจตรวจสอบ อยา่งเป็นระบบ 
ละเอียดรอบคอบ 
7. กระตือรือร้นมุ่งมัน่ในการ
ส ารวจตรวจสอบ 

3. อธิบายและลงขอ้สรุป (Explain) 
ครูจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้
นักเรียนวิเคราะห์อธิบายความรู้ 
หรืออภิปรายซักถามแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ซ่ึงกนัและกนัเก่ียวกบั
ส่ิงท่ีได้เรียนรู้หรือส่ิงท่ีได้ค้นพบ 
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้
ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ท่ีไดอ้ย่าง
ชดัเจน 
 

1.  นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจ
ตรวจสอบมาน าเสนอในลกัษณะ 
1.1 วิเคราะห์ แปลผล 
1.2สรุปผล1.3อภิปราย 
2. นกัเรียนน าเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 
เช่น รูปวาด ตาราง แผนผงั 
3. มีการอภิปรายซักถามแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัผลงานของนกัเรียน 
4. มีการพิสูจน์ตรวจสอบให้แน่ใจ (ท าซ ้ า
หรือมีเอกสารอา้งอิง หรือหลกัฐานชดัเจน) 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดอ้ธิบายผลการ
ส ารวจตรวจสอบ และแนวคิดดว้ยค าพดู
ของนกัเรียนเอง 
2. ใหน้กัเรียนอธิบายโดยเช่ือมโยง
ประสบการณ์ความรู้เดิม และส่ิงท่ีได้
เรียนรู้ หรือส่ิงท่ีไดค้น้พบเขา้ดว้ยกนั 
3. ใหน้กัเรียนอธิบายโดยมีเหตุผล 
หลกัการ หรือหลกัฐานประกอบ 
4.ใหค้วามสนใจกบัค า อธิบายของ
นกัเรียน 

1. อธิบายการแกปั้ญหาหรือผล
การส ารวจตรวจ สอบท่ีได ้
2. อธิบายผลการส ารวจตรวจสอบ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูล 
3. อธิบายแบบเช่ือมโยงสัมพนัธ์
และมีเหตุผลหลกัการ หรือ
หลกัฐานประกอบ 
4. ฟังการอธิบายของผูอ่ื้น แลว้คิด 
วิเคราะห ์
5.อภิปรายซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ี
เพ่ือนอธิบาย 
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5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีได้
อยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน สมเหตุสมผล 

4. ขยายความรู้ (Elaborate) ครูจดั
กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีให้
นกัเรียนไดข้ยายเพ่ิม เติม หรือเติม
เตม็องคค์วามรู้ใหม่ใหก้วา้งขวาง
สมบูรณ์ กระจ่างและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน 
 

1. ใหน้กัเรียนเช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่
ความรู้ใหม่ 
2. ใหน้กัเรียนไดอ้ธิบายและร่วมอภิปราย
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเติมเตม็
เพ่ือใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์กระจ่าง หรือ
ลึกซ้ึงข้ึนหรือขยายกรอบความรู้ความคิดให้
กวา้งข้ึน 
3. ใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้ หรือทดลอง
เพ่ิมข้ึน 
4. ใหน้กัเรียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้
ในเร่ืองอ่ืนๆ หรือสถานการณ์ใหม่ 

1. ส่งเสริมใหน้กัเรียนอธิบายอยา่งละเอียด
ชดัเจน สมบูรณ์ และอภิปรายแสดง
ความคิด เห็นเพ่ิมเติม หรือเติมเตม็หรือ
ขยายแนวความคิด และทกัษะจากการ
ส ารวจตรวจสอบ 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนเช่ือมโยงความรู้จาก
การส ารวจตรวจสอบกบัความรู้อ่ืนๆ 
3. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
หรือเติมเต็ม หรือขยายกรอบความรู้
ความคิด 

1. ใชข้อ้มลูจากการส ารวจ
ตรวจสอบไปอธิบายหรือทกัษะ 
จากการส ารวจตรวจสอบไปใชใ้น
สถาน การณ์ใหม่ท่ีคลา้ยกบั
สถานการณ์เดิม 
2. น าขอ้มลูจากการส ารวจ
ตรวจสอบไปสร้างความรู้ใหม่ 
3. น าความรู้ใหม่เช่ือมโยงกบั
ความรู้เดิมเพ่ืออธิบาย หรือ
น าไปใชใ้นชีวิต ประจ าวนั 
 

5. ประเมินผล (Evaluate) ครูจดั
กิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
หรือ อภิปรายซกัถามแลก เปล่ียน
องคค์วามรู้ซ่ึงกนัและกนัในเชิง
เปรียบ เทียบ ประเมิน ปรับปรุง 

มีการตรวจสอบความถกูตอ้ง ความชดัเจน 
ความสมบูรณ์ของกระบวนการและองค์
ความรู้ท่ีไดโ้ดย 
1. วิเคราะห์แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 

1. ถามค าถามเพ่ือน าไป สู่การประเมิน 
2. ส่งเสริมใหน้กัเรียนประเมิน
กระบวนการและผลงานดว้ยตนเอง 
 
 

1. วิเคราะห์กระบวนการสร้าง
องคค์วามรู้ของตนเอง 
2. ถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งจากการ
สงัเกต หลกัฐานและค าอธิบาย
เพ่ือความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน 
สมบูรณ์ และอาจน าไปสู่การ
ส ารวจตรวจสอบใหม่ 
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เพ่ิมเติม หรือทบทวนใหม่ ทั้ง
กระบวนการและองคค์วามรู้ 

2. วิจารณ์ หรืออภิปรายเพ่ือเปรียบเทียบ 
ประเมิน ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมทั้ง
กระบวนการและองคค์วามรู้ 
3. เปรียบเทียบผลการส ารวจตรวจสอบกบั
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้

3. ใหน้กัเรียนวิเคราะห์ส่ิงท่ีควรปรับปรุง
แกไ้ขในการส ารวจตรวจสอบ ทั้ง
กระบวนการและองคค์วามรู้ท่ีได ้

3. ประเมินกระบวนการและองค์
ความรู้ของตนเอง 
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นอกจากน้ีแลว้ยงัมีบรรยากาศการเรียนการสอนก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือให้ผูเ้รียนอยากสืบเสาะหา
ความรู้ ครูผูส้อนและผูเ้รียนต่างมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศ ครูจะเป็นผูริ้เร่ิมสร้างบรรยากาศ 
ผูเ้รียนเป็นผูต้อบสนองและเพิ่มสีสันใหก้บับรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นไปในรูปแบบต่างๆ  
 Beeth ได้อธิบายการเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E (7-E Learning Cycle) ว่าการจดัการ
เรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น ท่ีใช้เทคนิคการรู้คิด (Metacognitive Moves) หมายถึง รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบสืบเสาะแบบหน่ึงท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้เชิง
วทิยาศาสตร์โดยใชเ้ทคนิคการรู้คิด ไดแ้ก่ Intelligibility, Plausibility และ Wide - Applicability ใน
การจดักิจกรรมการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิด และพฒันาการคิดในระดบัสูง โดยแต่ละขั้นใช้
เทคนิคการรู้คิดเพื่อแสดง ความสามารถของการคิดอย่างมีเหตุผลและสามารถประเมินความเขา้ใจ
ของตนได้ โดยการเปรียบเทียบ ชั่งน ้ าหนักความน่าเช่ือถือความมีเหตุผลของความคิดเดิมกับ
ความคิดใหม่ๆ ไดเ้น่ืองจากนกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการรู้คิด  
 1. ข้ันตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) โดยใชก้ารรู้คิดขั้นความสามารถเขา้ใจได้
(Intelligibility)  
 2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) โดยใช้การรู้คิดขั้นความสามารถเข้าใจได้
(Intelligibility)  
 3.  ขั้ นส ารวจและค้นหา  (Exploration Phase) โดยใช้การ รู้ คิดขั้ นความ เ ช่ือถือได้  
(Plausibility)  
 4.  ขั้ นอ ธิบ าย  (Explanation Phase) โดยใช้ก าร รู้ คิดขั้ นความสามารถ เข้า ใ จได้  
(Intelligibility) และขั้นความเช่ือถือได ้(Plausibility)  
 5.   ข้ันขยายความรู้  (Elaboration Phase) โดยใช้การรู้ คิดขั้ นความสามารถเข้าใจได้  
(Intelligibility) ขั้นความเช่ือถือได้ (Plausibility) และขั้นการใช้ประโยชน์ได้อย่างกวา้งขวาง (Wide-
Appliciability)  
 6.   ขั้ นประเมินผล  (Evaluation Phase) โดยใช้การ รู้ คิดขั้ นความสามารถเข้าใจได้  
(Intelligibility) และขั้นการใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง (Wide-Appliciability)  
 7.  ข้ันน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) โดยใช้การรู้คิดขั้นการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กวา้งขวาง (Wide-Appliciability) 

วฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
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 ในปี ค.ศ. 2003 Eisenkraft ได้ขยายรูปแบบการสอนแบบวฏัจักร การเรียนรู้จาก  5 ขั้น 
เป็น 7 ขั้น เน่ืองจากการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น ไม่ได้เน้นการถ่าย โอนความรู้ และให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรละเลย หรือละทิ้ง เน่ืองจาก
การตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็ก จะท าให้ครูไดค้น้พบวา่ จะตอ้งเรียนรู้ อะไรก่อนท่ีจะเรียนใน
เน้ือหานั้นๆ นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมท่ีเด็กมี ท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 
และไม่เกิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด และการละเลยหรือเพิกเฉย ในขั้นน้ีท าให้ยากแก่การพฒันา
แนวความคิดของเด็ก ซ่ึงจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว ้นอกจากน้ียงัเน้นให้นักเรียน
สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ ในชีวติประจ าวนั ซ่ึงเพิ่มขั้นมา 2 ขั้น คือ 
  1) ข้ันตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็ก (Elicitation Phase) ในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีมี
ความจ าเป็นส าหรับ การสอนท่ีดี เป้าหมายท่ีส าคญัในขั้นน้ี คือ การกระตุน้ให้เด็กมีความสนใจและ
ต่ืนเตน้กบัการเรียน สามารถสร้างความรู้อยา่งมีความหมาย 
  2) ข้ันการน าความรู้ไปใช้ (Extension Phase) เพื่อให้ นกัเรียนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้จากส่ิงท่ีได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั การปรับ ขยายรูปแบบการสอน
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5E เป็น 7E 

ข้ันตอนของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน คู่มือส าหรับครูแบบ 4 ขั้นตอน (4 
Phases Of Inquiry-Based Learning : A Guide For Teachers) 

1. การปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) 
แนวคิดหลกัมุ่งเนน้ไปในการมีส่วนร่วมท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความน่าเช่ือถือในรูปแบบส่ือท่ี

จะระบุ "ความตอ้งการ" หรือโอกาสในการสืบเสาะหาความรู้ 
ในช่วงแรกของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานท่ีใช้เป็นหน่ึงในท่ีโดดเด่นดว้ย

การปฏิสัมพนัธ์ การปฏิสัมพนัธ์น้ีจะมี 

 1. นกัศึกษา-วสัดุ น้ีจะไดรั้บความนึกคิดผา่นอยา่งเป็นทางการ (เช่นการวจิยั) และไม่
เป็นทางการ (เช่นการอ่าน ส่ือสังคมและดิจิตอล การท างานร่วมกนั) สามารถจ าลองหรือตบทา้ยดว้ย
วสัดุท่ีครูให ้
 2. นกัเรียน-เพื่อน การท างานร่วมกนัน้ีจะไดรั้บการแต่งตั้งโดยอาจารยห์รือนกัเรียน
ไดรั้บแจง้จากความตอ้งการส าหรับขอ้มูลและมุมมอง 
 3. นกัศึกษา-ผูเ้ช่ียวชาญ (ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัท่ีสามารถเขา้ถึงได)้ 
 4. นกัศึกษา - ส่ือ (ดิจิตอล, ขอ้ความ, ขอ้มูล ฯลฯ) 

2. ค าช้ีแจง (Clarification) 
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สรุป ถอดความและจดัหมวดหมู่การเรียนรู้กบัครูผูส้อน หรือการสนบัสนุนจากผูเ้ช่ียวชาญ
วิเคราะห์ขอ้มูลระบุและช้ีแจงความเขา้ใจผิดและอ่ืนๆ "รับความรู้สึก" ส าหรับธรรมชาติและความ
เป็นไปได้ของหัวข้อท่ีเลือกของการสืบเสาะหาอ่าน, ดู, และอ่ืนๆ การมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ือท่ี
หลากหลายขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนน้ีเป็นศูนยก์ลาง ในนกัเรียนให้ชดัเจนทั้งในความคิด
ของตวัเองและธรรมชาติของ "ส่ิง" รอบตวัพวกเขา ความคิดส าหรับโครงการความท้าทายทาง
วทิยาศาสตร์โอกาส การแกไ้ขตอ้งการการคิดการออกแบบ ฯลฯ รูปแบบการคิดมีทั้งการน าเขา้และ
สะทอ้นและการน าออกและการส่ือสาร ในวิธีการท่ีนกัเรียนทั้งสะทอ้น ให้เห็นถึงความรู้ของตวัเอง
ในขณะเร่ิมตน้ในการระบุเส้นทางท่ีเป็นไปไดไ้ปขา้งหนา้ 

3. การซักถาม (Questioning) 
 อยากรู้อยากเห็น มีค าถามตรวจสอบตนเองรูปแบบการซักถามคิดออกเสียงในการแกไ้ข
ค าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือมีขอ้บกพร่องอยา่งอ่ืน 

4. การออกแบบ (Design) 
1. ออกแบบของการแกปั้ญหาเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีอยูใ่นระดบัท่ีบริหารจดัการได ้
2. การออกแบบการใชต้รรกะและอยากรู้อยากเห็นตามความเขา้ใจในปัจจุบนั 
3. การออกแบบขั้นตอนต่อไปท่ีจะขยายเส้นทางการเรียนรู้ของตวัเองสามารถสรุป

ไดด้งัภาพท่ี 6 

 

 ภาพที ่5.6 ข้ันตอนของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน : คู่มือส าหรับครู 
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Brain Miller ไดเ้สนอวิธีการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry Based Approach) ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ท่ีจะใช้ความเป็นเจา้ของๆ การเรียนรู้ของตวัเองโดยการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัค าถามของ
ตวัเอง สามารถท างานไดอ้ยา่งอิสระหรือในกลุ่มท่ีจะด าเนินการขั้นตอนการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐานและผูเ้รียนจะไดรั้บการสนบัสนุนใหท้ าตามขั้นตอน ของวธีิการทางวทิยาศาสตร์ในแนวทางน้ี 

1. นกัเรียนดูเน้ือหาดิจิตอลท่ีบา้น 
2. นกัเรียนตั้งค  าถามเก่ียวกบัโลกท่ีพวกเขาโดยอาศยัเน้ือหา 
3. นกัเรียนท างานในกลุ่มเพื่อวจิยัปัญหา 
4. นกัเรียนใชท้กัษะในการคน้หาการแกปั้ญหาท่ีเป็นไปได ้
5. นกัเรียนเสนอส่ิงท่ีคน้พบ  
ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 

 
ภาพที ่5.7 Inquiry Based Approach 

บรรยากาศการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 ประภัสรา โคตะขุน อธิบายวา่หลกัการและความส าคญัของการสอนแบบ 7E การสืบเสาะ
โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ (Learning Cycle) วฏัจกัรการเรียนรู้เป็นยทุธวธีิในการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางให้ผูเ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ผูเ้รียนไดร่้วมกนัประเมินการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองในระยะแรกไดพ้ฒันามาจากทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียร์เจต์ ไดแ้ก่ 
การปรับขยายความคิด (Assimilation) และการปรับขยายโครงสร้างความคิด (Accommodation) ซ่ึง
มี 2 ขั้นตอน ต่อมาไดเ้พิ่มเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
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 1. ขั้ นส ารวจ (Exploration sine Concept Exploration) นักเ รียนได้รับประสบการณ์
เก่ียวกบัรูปธรรม เช่น วตัถุหรือเหตุการณ์ ซ่ึงการน าเอาทฤษฎีการพฒันาสติปัญญาการเรียนรู้ของ 
Piaget มาใชคื้อ การท าให้นกัเรียนขาดสมดุลก่อนเพื่อน าเขา้สมดุลใหม่อีกคร้ัง ส่วนประสบการณ์ท่ี
กล่าวถึงควรมีคุณสมบติักระตุน้ใหเ้กิดมโนทศัน์หรือภาระงานท่ีทา้ทาย ถึงลกัษณะปลายเปิด เพื่อให้
นกัเรียนใชว้ธีิแกไ้ขท่ีหลากหลาย เช่น การใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ส่วนครูมีบทบาทในการ
ช่วยเหลือ โดยการแนะน าหรือตอบค าถามของนกัเรียนเท่าท่ีจ  าเป็น ทั้งน้ีเพื่อให้นกัเรียนเกิดความคิด
ท่ีอยูใ่นขอบข่ายของเร่ืองท่ีจะเรียนไดแ้ก่ การแนะน ามโนทศัน์ใหม่หรือค าศพัทใ์หม่เป็นตน้  
 2. ขั้นสร้างมโนทัศน์ (Invention หรือ Concept  Introduction หรือ Clarification)  

ซ่ึง Barman ระบุว่าเร่ิมจากการเสนอมโนทศัน์หรือหลกัการใหม่ หรือค าอธิบายเสริมเพื่อ
ช่วยให้นกัเรียนประยุกต์รูปแบบการใช้เหตุผลในประสบการณ์ของเขา แต่เปิดโอกาสให้นกัเรียน
น าเสนอแนวคิดของตน นัน่คือครูและนกัเรียนช่วยกนันิยามมโนทศัน์ โดยอาจใชส่ื้อการเรียนการ
สอนช่วยก็ได ้ 
 3. ขั้นน ามโนทัศน์ไปใช้ (Discovery หรือ Concept Application) เป็นระยะท่ีนักเรียนน า
ความรู้ มโนทศัน์หรือทกัษะท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน โดยยกตวัอยา่งเพื่อแสดงมโนทศัน์ท่ีรู้
นั้นต่อมาไดมี้กลุ่มนกัศึกษาไดน้ าวิธีการน้ีมาใชแ้ละมีการพฒันาวธีิการและขั้นตอนในการเรียนการ
สอนแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้น ดงัน้ี  
  1. ขั้นส ารวจ (Exploration) เป็นขั้นท่ียึดนกัเรียนเป็นส าคญั กระตุน้ความไม่สมดุล
ความคิดของผูเ้รียน และช่วยให้เกิดการปรับขยายความคิด ครูรับผิดชอบการให้นักเรียนได้รับ
ค าแนะน า ช้ีแจงและวสัดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอท่ีมีปฏิสัมพันธ์ในทางท่ีสัมพันธ์กับแนวคิด 
ค าแนะน าช้ีแจงของครูตอ้งไม่บอกนกัเรียนวา่พวกเขาควรเรียนอะไร และตอ้งไม่อธิบายแนวคิดให้
แนวทางและค าแนะน าเพื่อใหก้ารส ารวจด าเนินต่อไปได ้นกัเรียนรับผดิชอบต่อการส ารวจ วสัดุและ
เก็บรวบรวม หรือบนัทึกขอ้มูลของตนเอง ครูอาศยัทกัษะการถามเพื่อแนวทางการเรียนรู้เด็กตอ้งมี
วสัดุอุปกรณ์การเรียน และประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมด้วย ถ้าครูจะให้เด็กสร้ างแนวคิด
วทิยาศาสตร์ส าหรับตนเองใหใ้ชค้  าถาม แนะน าเพื่อช่วยเร่ิมกระบวนการวางแผนและค าถาม ตอ้งน า
ตรงไปสู่กิจกรรมของเด็กเสนอแนะประเภทของบนัทึกท่ีเด็กจะท า และตอ้งไม่บอกหรืออธิบาย
แนวคิด อาจกล่าวถึงการสอนอยา่งยอ่ๆ ได ้บางทีอาจจะเป็นในรูปจุดประสงคข์องการสอน  
  2. ขั้นอธิบาย (Explanation) เป็นระยะท่ียึดนกัเรียนเป็นส าคญัน้อยลงและหาทาง
อ านวยความสะดวกทางจิตใจให้แก่ผูเ้รียน จุดมุ่งหมายของระยะน้ีคือครูและนักเรียนร่วมมือกนั
สร้างแนวคิดเก่ียวกบับทเรียน ครูเลือกและจดัสภาพแวดลอ้มของชั้นเรียนท่ีพึงประสงค ์ในระยะน้ี
จะช่วยน าไปสู่การปรับขยายโครงสร้างความคิด ดงัท่ีทฤษฎีของเพียเจต์อธิบายไว ้นักเรียนตอ้ง
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มุ่งเนน้ขอ้คน้พบเบ้ืองตน้จากการส ารวจของนกัเรียน ครูตอ้งน าภาษา หรือรูปแบบแนวคิดเพื่อช่วย
ในการปรับขยายโครงสร้างความคิด ครูแนะแนวนกัเรียนจนตั้งค  าอธิบายของตนเองเก่ียวกบัแนวคิด 
ครูสามารถ จะแนะแนวนกัเรียนและงดการบอกนกัเรียนในส่ิงท่ีนกัเรียนควรจะคน้พบแลว้ ถึงแมว้า่
ความเขา้ใจของนกัเรียนไม่สมบูรณ์ และสามารถช่วยนกัเรียนให้ใช้ขอมูลของตน สร้างแนวคิดท่ี
ถูกตอ้งได ้ซ่ึงจะน านกัเรียนไปสู่ระยะต่อไปโดยอตัโนมติั คือ ระยะการขยายความคิด  
  3. ขั้นขยายความคิด (Expansion) เป็นระยะท่ีควรยึดนักเรียนเป็นส าคญัให้มาก
ท่ีสุดและเป็นระยะท่ีช่วยกระตุน้ความร่วมมือภายในกลุ่ม ความมุ่งหมายของระยะน้ีเพื่อช่วยผูเ้รียน
ให้สามารถจดัระเบียบประสบการณ์ทางความคิดท่ีนักเรียนได้มาจากการค้นพบ เช่ือมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมท่ีคลา้ยคลึงกนั และเพื่อให้คน้พบการประยุกตใ์ชส่ิ้งใหม่ส าหรับส่ิงท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้มาแลว้ แนวคิดท่ีสร้างข้ึนและตอ้งเช่ือมโยงกบัความคิดอ่ืนหรือประสบการณ์อ่ืนท่ีสัมพนัธ์
กนั ซ่ึงครูตอ้งให้เด็กใช้ภาษา หรือฉลาก หรือฉายาต่างๆ ของแนวคิดใหม่เพื่อพวกเขาจะได้เพิ่ม
ความเขา้ใจ ตรงน้ีเองท่ีจะช่วยให้นกัเรียนประยุกตใ์ชส่ิ้งท่ีไดเ้รียนรู้ โดยการขยายตวัอย่างหรือโดย
การจดัประสบการณ์เชิงส ารวจเพิ่มเติมเพื่อพฒันาตวัเองของนกัเรียน ความสัมพนัธ์ภายในระหวา่ง
วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี-สังคม ความเติบโตทางวิชาการและการตระหนกัรู้ดา้นอาชีพ ระยะการ
ขยายน้ีสามารถน าไปสู่ระยะการส ารวจบทเรียนต่อไปไดโ้ดยอตัโนมติั ดงันั้นวงจรต่อเน่ืองส าหรับ
การสอนและการเรียนจึงถูกสร้างข้ึนในระยะน้ี ครูช่วยนกัเรียนให้จดัระเบียบการคิดของตนโดยการ
เช่ือมโยงส่ิงเรียนรู้มาเขา้กบัความคิดหรือประสบการณ์อ่ืนๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัแนวคิดท่ีสร้างข้ึนใน
ระยะน้ีจะเพิ่มความลุ่มลึกส าหรับความหมายของแนวคิดและเพื่อขยายขอบเขตความต้องการ
ส าหรับเด็ก  
  4. ขั้นประเมิน (Evaluation) ความมุ่งหมายของระยะน้ีเพื่อเป็นการทดสอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ การเรียนรู้มกัจะเกิดข้ึนในสัดส่วนการเพิ่มข้ึนท่ีน้อยกว่าการยกระดับทาง
ความคิดท่ีมีการหย ัง่รู้จริงท่ีเป็นไปได ้ดงันั้น การประเมินผลควรต่อเน่ือง ซ่ึงไม่ใช่การส้ินสุดของ
บทเรียนหรือวิธีการของหน่วยการเรียน การวดัหลายชนิดมีความจ าเป็นต่อการจดัท าการประเมิน
โดยรวมการประเมินผลรวมแต่ละระยะของวฏัจกัรการเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะการจดัท าตอนสุดทา้ย  
 ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 ได้ขยายรูปแบบการสอนโดยใช้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก  5 ขั้น
เป็น 7 ขั้น ซ่ึงเพิ่มขั้นมา 2 ขั้น คือ ขั้นตรวจสอบพื้นความรู้เดิมของเด็ก (Elicitation Phase) ในขั้นน้ี
เป็นขั้นท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการสอนท่ีดีเป้าหมายท่ีส าคญัในขั้นน้ีคือการกระตุน้ให้เด็กมีความ
สนใจและต่ืนเตน้กบัการเรียน สามารถสร้างความรู้อย่างมีความหมายและขั้นการน าความรู้ไปใช้
(Extension Phase) เพื่อให้นกัเรียนสามารถประยุกต์ใชค้วามรู้จากส่ิงท่ีไดเ้รียนมาให้เกิดประโยชน์
ในชีวติประจ าวนั การปรับขยายรูปแบบการสอนโดยใชแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้จาก 5E เป็น 7E  
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 การสอนตามแบบวฎัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการสอนท่ีเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และ 
ให้ความส าคญัเก่ียวกบั การตรวจสอบความรู้เดิมของเด็ก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูละเลยไม่ไดแ้ละการตรวจ 
สอบความรู้พื้นฐานเดิมของเด็กจะท าให้ครูคน้พบวา่นกัเรียนตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนก่อนท่ีจะเรียนรู้
ใน เน้ือหาบทเรียนนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จากขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบการสอนโดยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเห็นไดว้า่รูปแบบการ
สอนโดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้ความส าคัญกับกา
ตรวจสอบความรู้เดิมของเด็กซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรละเลย หรือละทิ้ง เน่ืองจาก การตรวจสอบพื้น
ความรู้เดิมของเด็กจะท าใหค้รูไดค้น้พบวา่นกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้อะไรก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหานั้นๆ 
นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพื้นความรู้เดิมท่ีเด็กมี ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายและไม่
คิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด การละเลยหรือเพิกเฉยในขั้นน้ีจะท าให้ยากแก่การพฒันาแนวความคิด
ของเด็กซ่ึงจะไม่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว ้นอกจากน้ียงัเนน้ใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้

ตารางที ่5.4 กลยุทธ์ส าหรับการสืบเสาะหาความรู้ 
 

กลยุทธ์ส าหรับการสืบเสาะหาความรู้ 

6Cs (The Six Cs) 
ขั้นท่ี 1 การร่วมมือ (Collaborate) การท างานดว้ยกนัอยา่งมีความสุข 
ขั้นท่ี 2 การสนทนา (Converse) การพูดเก่ียวกับแนวความคิดท่ีชัดเจนและเกิดค าถาม

ต่อไป 
ขั้นท่ี 3 ความต่อเน่ือง (Continue) การพฒันาความเขา้ใจใหต่้อเน่ืองเร่ือยๆ 
ขั้นท่ี 4 การเลือก (Choose) การเลือกส่ิงท่ีน่าสนใจและตรงประเด็น 
ขั้นท่ี 5 แผนภูมิ (Chart) การมโนภาพ โดยการใชรู้ปภาพ หวัขอ้และการออกแบบ

ขอ้มูลรูปภาพ 
ขั้นท่ี 6 การเรียบเรียง (Compose) บนัทึกขอ้มูลทุกรายละเอียดโดยไม่มีท่ีส้ินสุด 
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ตารางที ่5.5 วฎัจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Circle Jobs) 

วฎัจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

หัวข้อ (Titles) ภาระหน้าที ่(Tasks) 
ขั้นการคน้หาค าส าคญั 
(WORD HUNTER) 

คน้หาค าส าคญัหรือค าจดักดัความ 
Finds key words and definitions 

ขั้นการประเมินผล 
(EVALUATOR) 

ประเมินแหล่งท่ีมา 
Evaluates the source 

ขั้นการส่ือสาร 
(MESSENGER) 

สรุปความแนวความคิดท่ีส าคญัและจุดหลกั 
Summarizes big ideas and main points 

ขั้นทดสอบยอ่ย 
(QUIZ KID) 

การตั้งประเด็นค าถาม 
Raises questions 

ขั้นการเช่ือมต่อ 
(CONNECTOR) 

สร้างการเช่ือมต่อระหวา่งตวัเองขอ้ความและโลก 
Makes connections between self, texts and the world 

ขั้นการบนัทึก 
(NOTE TAKER) 

การจดบนัทึกท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบัเน้ือหา 
Takes specific notes on content 

ขั้นการสร้างภาพลกัษณ์ 
(IMAGE MAKER) 

สร้างโครงการภาพของความคิด (แผนภูมิการพฒันา, การจดัท า
กราฟิกงาน, วาดภาพ) 
Creates a visual scheme of the ideas (flow chart, graphic organizer, 
drawing) 

ขั้นการอธิบาย 
(INTERPRETER) 

จากค าถามวา่ “หมายถึงอะไร” และ “ท าไมถึงส าคญั” 
Asks, “What does it mean?” and “Why is it important? 

 
กจิกรรม 2.1.3  

จงวเิคราะห์ข้ันตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

แนวตอบกจิกรรม 2.1.3 
อาศัยแนวคิดจากเนือ้หาสาระในเร่ืองที ่2.1.3 มาประกอบในการตอบค าถาม 
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วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกับเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 

ค าแนะน า อธิบายค าถามต่อไปน้ีตามความเขา้ใจของท่าน 

1. แนวการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามทศันะของท่านเป็นอยา่งไร? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในหอ้งเรียน มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามความเขา้ใจของท่านมีขั้นตอนเป็นอยา่งไร? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

  

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

 

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ตอนที ่2.2  
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 2.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 
 2.2.1 ประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 2.2.2 เทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

แนวคดิ 
1. การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชแ้นวทางการใช้เหตุผล ครูจะตอ้งช้ีน านกัเรียน

ให้รู้จกัวิธีการตั้งค  าถาม ซ่ึงโดยปกติแลว้ครูถามค าถามและให้แรงจูงใจแก่นักเรียนในการตอบ
ค าถาม  

2. เทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จะตอ้งประกอบดว้ย แนวทางการใชเ้หตุผล 
แนวทางการคน้พบ แนวทางการใชก้ารทดลอง เพื่อใช้เป็นเทคนิคหรือแนวทางในการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้ 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
2. เพื่อศึกษาเทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

 

 

 

 
 
วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้

1. จงเขียนประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามความเขา้ใจของท่าน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. เทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เร่ืองที ่2.2.1                                              ประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้มีนกัคิด นกัทฤษฏี ไดจ้ดัหมวดหมู่แยกประเภทออกตาม
ความเหมาะสม เพื่ออธิบายกระบวนการสอนตามบริบทและบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียน ดงัน้ี 
 วชินีย ์ทศศะ ไดแ้ยกประเภทการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
 1. Passive Inquiry การสอนแบบน้ีผูส้อนจะเป็นผูถ้ามน า โดยมีผูเ้รียนเป็นฝ่ายตอบเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ผูส้อนก็จะพยายามกระตุน้เตือนให้ผูเ้รียนไดต้ั้งค  าถามอยู่เสมอ สรุปคือผูส้อนจะเป็นผูต้ ั้ง
ค  าถาม 90 % ผูเ้รียนจะเป็นผูต้ ั้งค  าถาม 10 % การสอนประเภทน้ีเหมาะส าหรับการเร่ิมสอนแบบ
สืบสวนสอบสวนเป็นคร้ังแรก หรือในช่วง 3 เดือนแรก เพราะผูเ้รียนในระบบการศึกษาไทยยงัไม่
คุน้เคยกบัการเป็นผูซ้กัถามผูส้อน 
 2. Combined Inquiry การสอนแบบน้ีทั้งผูส้อนและผูเ้รียนเป็นค าถาม คือ ผูส้อนจะเป็นผูต้ ั้ง
ค  าถาม 50 % และผูเ้รียนจะเป็นผูต้ ั้งค  าถาม 50 % การสอนชนิดน้ีใชใ้นโอกาสท่ีผูเ้รียนเร่ิมคุน้เคยกบั
การซักถามผูส้อนมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีผูส้อนได้ฝึกผูเ้รียนให้ตั้ งค  าถามแบบสืบสวนมานาน
ประมาณ 3 เดือน ขอ้ควรระวงัในการส่งเสริมใหผู้เ้รียนตั้งค  าถามคือใหผู้เ้รียนคิดก่อนการถามผูส้อน
และหลักส าคญัคือผูส้อนพยายามไม่ให้ค  าตอบแต่จะส่งเสริมหรือถามต่อเพื่อให้ผูเ้รียนค้นพบ
ค าตอบดว้ยตนเองเป็นส่วนใหญ่ 
 3. Active Inquiry การสอนแบบน้ีผูเ้รียนจะเป็นผูถ้ามและตอบเป็นส่วนใหญ่ผูส้อนมีหนา้ท่ี
แนะแนว หรือเนน้จุดส าคญัท่ีผูเ้รียนมองขา้มไปโดยไม่ไดอ้ธิบายอย่างเพียงพอสรุปก็คือผูส้อนจะ
เป็นผูต้ ั้งค  าถามเพียง 10 % และผูเ้รียนจะเป็นผูต้ ั้งค  าถาม 90 % การสอนชนิดน้ีผูเ้รียนมีความช านาญ
ในการใชค้  าถามแบบสืบสวนสอบสวนแลว้ ผูเ้รียนจึงสามารถตั้งค  าถามและหาค าตอบดว้ยตนเอง
เป็นส่วนใหญ่  
 Herron ไดแ้บ่งการสืบเสาะหาความรู้ออกเป็น 3 ประเภท  
 1. การสืบเสาะส าเร็จ (Structured inquiry) เป็นการสืบเสาะท่ีครูเป็นผูก้  าหนดปัญหาให้
นกัเรียน ก าหนดขั้นตอนในการทดลอง และจดักระท าขอ้มูล ตลอดจนแปลความหมายและสรุปดว้ย
ตนเอง 
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 2. การสืบเสาะแนะน า (Guided inquiry) เป็นการสืบเสาะท่ีครูให้ค  าปรึกษาหารือ หรือ
แนะน าวธีิการทดลองและจดักระท าขอ้มูล นกัเรียนเป็นผูแ้ปลความหมาย และสรุปดว้ยตนเอง 
 3. การสืบเสาะแบบเปิดกวา้ง (Open inquiry) เป็นการสืบเสาะท่ีนกัเรียนเป็นผูก้  าหนดปัญหา 
วธีิการแกปั้ญหา การจดักระท าขอ้มูล ตลอดจนการแปลความหมายขอ้มูลและสรุปดว้ยตนเอง  

Throwbridge and Bybee และ Carin ได้แบ่งการสืบเสาะหาความรู้เป็น 2 ประเภทตาม
บทบาทครู และนกัเรียน คือ 
 1. การสืบเสาะแบบแนะแนวทาง (guided inquiry) ครูเตรียมขอ้มูลพื้นฐาน ใช้ค  าถาม และ
กระตุน้ให้นักเรียนหาวิธีการแก้ปัญหา ครูเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน าช่วยเหลือให้นกัเรียนคิดวิธีการ
ทดลองท่ีเป็นไปได ้

2. การสืบเสาะแบบอิสระ (free inquiry) นกัเรียนระบุส่ิงท่ีจะเรียนเองหลงัจากเรียนเก่ียวกบั
วธีิการ ปัญหาและมีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีเรียนเพียงพอแลว้   

ส่วน Carin and Sund ได้แบ่งการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็น 3 ประเภท โดยใช้
บทบาทของครูและผูเ้รียนเป็นเกณฑด์งัน้ีคือ 

1. guided-inquiry เป็นวิธีสอนท่ีครูเป็นผูก้  าหนดปัญหา วางแผนการทดลอง เก็บรวมรวม
ขอ้มูล และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ โดยผูเ้รียนท าหน้าท่ีท าการทดลองตามกิจกรรมตามแนวทางท่ี
ก าหนดไว ้

2. less guided-inquiry เป็นวธีิการสอนท่ีครูเป็นผูก้  าหนดปัญหา หรือร่วมกนัก าหนดปัญหา 
พร้อมกับผูเ้รียน แต่ผูเ้รียนจะเป็นผูว้างแผนหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเร่ิมตั้งแต่การตั้ง
สมมติ ฐาน วางแผนการทดลอง ท าการทดลอง จนถึงวเิคราะห์และสรุปผลการทดลอง โดยมีครูเป็น
ผูอ้  านวยความสะดวก 

3. unguided-inquiry เป็นวิธีการสอนท่ีผูเ้รียนเป็นผูก้  าหนดปัญหาด้วยตวัเอง ตลอดจนถึง
การวางแผนการทดลอง ด าเนินการทดลอง เก็บขอ้มูล จนถึงวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองดว้ย
ตนเอง ซ่ึงวิธีน้ีผูเ้รียนจะมีอิสระเต็มท่ีในการศึกษาตามความสนใจ ครูและเป็นเพียงผูก้ระตุน้เท่านั้น
โดยอาจจะใช้ค  าถามเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนก าหนดปัญหาได ้ซ่ึงอาจจะเรียกวิธีการน้ีว่า วิธีสืบเสาะ
แบบอิสระ (free inquiry)  
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กจิกรรม 2.2.1  
จงศึกษาประเภทการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จากทั้ง 5 นักคิด แล้ววิเคราะห์สรุป

ข้อดี และข้อเสียของแต่ละประเภท 
 

แนวตอบกจิกรรม 2.2.1 
วิเคราะห์แจกแจงรายละเอียดและสรุปผลขอดีและข้อเสียของแต่ละประเภทซ่ึง

ประกอบด้วย 
1. วชินีย์ ทศศะ 
2. Herron 
3. Throwbridge and Bybee และ Carin   
4. Esler and Ester 
5. Carin and Sund 

 

เร่ืองที ่2.2.2                                                   เทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 

 Esler ไดก้ล่าวถึงเทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มี 3 แนวทาง คือ แนวทางการใช้
เหตุผล (The Rational Approach) แนวทางใช้การคน้พบ (The Discovery Approach) แนวทางการใช้
การทดลอง (The Experimental Approach) 
 1. แนวทางการใชเ้หตุผล (The Rational Approach) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้
แนวทางการใชเ้หตุผลนั้น ครูตอ้งช้ีน านกัเรียนให้สรุปเป็นหลกัการทัว่ไป (Generalization) ไดโ้ดย
ใช้การใช้เหตุผล โดยปกติแล้วครูถามค าถามและให้แรงจูงใจแก่นักเรียนในการตอบค าถาม 
จนกระทัง่นกัเรียนตอบสรุปเป็นหลกัการทัว่ไปไดต้ามท่ีตอ้งการ 
 2. แนวทางใช้การคน้พบ (The Discovery Approach) ครูวิทยาศาสตร์ควรพยายามท่ีจะให้
นกัเรียนมีโอกาสไดค้น้พบปรากฏการณ์ท่ีสังเกตไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงตามแนวทางทฤษฎีของเพียเจท์
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แลว้โอกาสในการคน้พบจะมีมากท่ีสุดเม่ือนกัเรียนแต่ละคนไดจ้ดักระท ากบัส่ืออุปกรณ์ต่างๆ และ
เก็บขอ้มูลเอง 
 การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แนวทางการคน้พบมี 2 แนวทาง ไดแ้ก่ การสอนท่ี
ไม่แนะแนวทาง และการสอนท่ีแนะแนวทาง 
 การสอนโดยใช้แนวทางการคน้พบและแบบไม่แนวทาง (Pure Discovery) เป็นการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีครูไม่แนะแนวทางสืบเสาะหาความรู้ให้กบันักเรียน ครูเป็นผูจ้ดัหาวสัดุ
อุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละคน แล้วให้นักเรียนได้จดักระท ากบัวสัดุอุปกรณ์เหล่าน้ี ครูไม่ตอ้งแนะ
แนวทางอะไรในการใช้อุปกรณ์เหล่าน้ี ยกเวน้กรณีท่ีตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของนกัเรียนและ
การระวงัรักษาอุปกรณ์ นักเรียนแต่ละคนจะได้จัดกระท ากับส่ืออุปกรณ์และการเรียนรู้ตาม
ความสามารถของตนเองในเวลาท่ีไม่เท่ากนั ในระหว่างการเรียนรู้แบบท่ีครูไม่แนะแนวทางน้ี
นกัเรียนแต่ละกลุ่มในชั้นเรียนอาจสืบเสาะหาความรู้ในปัญหาท่ีต่างกนั ครูท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา
และเสนอแนะใหน้กัเรียนคิด ครูดูการท างานของนกัเรียนทีละกลุ่ม บางกลุ่มครูอาจตอ้งช่วยในการ
ตั้งปัญหาให้ชดัเจนโดยให้กลุ่มพิจารณาจากขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีอยู ่บางกลุ่มท่ีไดส้มมติฐานแลว้ ครูก็
อาจถามกลุ่มวา่แลว้เราจะทดสอบสมมติฐานไดอ้ยา่งไร ในแต่ละกลุ่มจะคน้พบส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
ปัญหาของเขาและใชว้ธีิการของเขาเอง ในตอนทา้ยของบทเรียนแต่ละกลุ่มมารายงานส่ิงท่ีคน้พบให้
เพื่อนในชั้นเรียน ครูผูท่ี้สอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชแ้นวทางการคน้พบแบบไม่แนะแนวทาง
น้ีตอ้งเป็นผูท่ี้อดทนต่อเสียงรบกวนการเดินไปมาของนักเรียน และค าถามต่างๆ ของนกัเรียน ครู
จะตอ้งไม่ตอบค าถามตรงๆ แต่ครูจะตอ้งช่วยนกัเรียนให้ปรับแนวคิดและการส ารวจหาขอ้มูลใหม่ 
เพื่อใหน้กัเรียนตอบค าถามของตนเองใหบ้่อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 การสอนโดยใช้แนวทางการคน้พบแบบแนะแนวทาง (Guided Discovery) เป็นการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีครูแนะแนวทางในการสืบเสาะหาความรู้ใหก้บันกัเรียน ครูบางคนตอ้งการ
ให้นกัเรียนไดค้น้พบปัญหาท่ีคลา้ยกนั มีประสบการณ์ท่ีเหมือนกนั ปริมาณของการแนะแนวทาง
ของครูในการสอนวิธีน้ีโดยปกติแลว้จะขน้อยู่กบัวตัถุประสงค์ของการสอนและเวลาท่ีใช้ในการ
สอน ครูจะตอ้งคอยเตือนตวัเองในระหวา่งการสอนวา่จะตอ้งไม่ใชค้  าถามหรือเสนอแนะใดๆ ท่ีจะ
ไปท าให้กระบวนการคน้พบอย่างอิสระของนกัเรียนลดต ่าจากระดบัท่ีไดว้างแผนไวต้ั้งแต่แรกใน
การสรุปบทเรียนในการคน้พบแบบแนะแนวทางนั้น 
 3. แนวทางการใช้การทดลอง (The Experimental Approach) การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้โดยใชแ้นวทางการใชก้ารทดลอง เป็นการสอนโดยใชก้ารทดลองในการพิสูจน์ขอ้ความหรือ
สมมติฐานวา่เป็นจริง และหาแนวทางท่ีจะใช้ในการทดลองเพื่อท่ีจะทดสอบขอ้ความนั้นนกัเรียน
อาจกล่าวว่า “ลูกบอลท่ีหนกัย่อมตกเร็วกว่าลูกบอลท่ีเบากว่า เราจะทดสอบขอ้ความน้ีไดอ้ยา่งไร” 
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หรือนักเรียนอาจถามว่า “ผา้หรือกระดาษส่ิงใดจะดูซับน ้ าได้มากกว่ากัน เราจะหาค าตอบได้
อยา่งไร” ในการสอนโดยใชแ้นวทางการทดลอง จ าเป็นตอ้งวางแผนในการทดสอบขอ้ความวา่เป็น
จริงหรือส าหรับการตอบค าถาม ตอ้งมีการอภิปรายและตดัสินในว่าจะทดสอบโดยใช้ส่ืออุปกรณ์
อยา่งใดเม่ือมีการวางแผนในการทดสอบแลว้จึงเร่ิมท าการทดลองตามแผน 
กจิกรรม 2.2.2  

จงสรุปแนวทางในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทั้ง 3 แนวทางอย่างส้ันๆ 
 

แนวตอบกจิกรรม 2.2.2 
แนวทางการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 3 แนวทาง คือ  
1. แนวทางการใช้เหตุผล 
2. แนวทางใช้การค้นพบ 
3. แนวทางการใช้การทดลอง 
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แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

 
 

วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกับเร่ืองการจดัการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 

ค าแนะน า อธิบายค าถามต่อไปน้ีตามความเขา้ใจของท่าน 

1. จงเขียนประเภทของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามความเขา้ใจของท่าน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. เทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีขั้นตอนอยา่งไรบา้ง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

  

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 

 

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 
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การเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีหลายรูปแบบ มีการประยุกตใ์ชแ้ละการ

พฒันาให้เหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบนั โดยเน้นไปท่ีการพฒันา
ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัศึกษาคา้ควา้หาความรู้โดยผูต้ ั้ง
ค าถามกระตุน้ให้นักเรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง สรุปเป็นหลกัการ กฎเกณฑ์หรือสามารถ
น าไปประยุกตใ์ชป้ระโยชนใ์นการควบคุมปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้ม
ใสภาพการณ์ต่างๆ 

กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน มี 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การก าหนด, นิยาม
(Defining) 2) ตั้ งข้ึน Locating การรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง gather relevant information           
3) การเลือก การวิเคราะห์ Selecting analyzing 4) จดัสังเคราะห์ Organizing synthesizing  5 ) 
การสร้าง การน าเสนอด าเนินการในกลุ่มหรือรายบุคคล Creating presenting และ6) การ
ประเมิน Evaluating = reflect on learning = สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเรียนรู้  

  เทคนิคในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้นมี 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางการใช้
เหตุผล (The Rational Approach) 2) แนวทางใชก้ารคน้พบ (The Discovery Approach) 3) แนว
ทางการใชก้ารทดลอง (The Experimental Approach)    

ขั้ นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีพัฒนาการมาจากการสอนแบบ
วิทยาศาสตร์ โดยพฒันาการจากการสอนแบบ 5E มาเป็นแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 7E โดยมี
ขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 2) ขั้นเร้าความสนใจ 3) ขั้นส ารวจและคน้หา 4) ขั้น
อธิบาย 5) ขั้นขยายความรู้ 6) ขั้นประเมินผล และ7) ขั้นน าความรู้ไปใช ้

จากขั้นตอนต่างๆ ในรูปแบบการสอนโดยวฏัจกัรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเห็นไดว้่า
รูปแบบการสอนโดยใช้วฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น จะเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้และให้
ความส าคญักับการตรวจสอบความรู้เดิมของเด็กซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรละเลยหรือละท้ิง 
เน่ืองจาก การตรวจสอบพ้ืนความรู้เดิมของเด็กจะท าใหค้รูไดค้น้พบว่านกัเรียนจะตอ้งเรียนรู้
อะไรก่อนท่ีจะเรียนในเน้ือหานั้นๆ นกัเรียนจะสร้างความรู้จากพ้ืนความรู้เดิมท่ีเด็กมี ท าให้
เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่คิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด การละเลยหรือ
เพิกเฉยในขั้นน้ีจะท าให้ยากแก่การพัฒนาแนวความคิดของเด็กซ่ึงจะไม่เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายท่ีครูวางไว ้นอกจากน้ียงัเนน้ใหน้กัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไประยุกตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัได ้
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ค าน า 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี เป็นเอกสารท่ีผู ้วิจ ัยจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้  ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ เล่มท่ี 3  การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ( Inquiry-
Based Learning) ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 จะอธิบายถึงกระบวนการ การวดัและประเมินผล
การจดัการเรียนการสอนท่ีใชก้ารเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งหวงั
ให้มีการน าความรู้ ทกัษะวิธีการท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ ตลอดจนนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



232 

 
 
 

สารบัญ 

                                   หน้า 
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หน่วยที ่3 การเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry-Based Learning)  
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21  

แนวคิด             
วตัถุประสงค ์                                                                                              
กิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือการสอน  
ประเมินผล    

ตอนที ่3.1 การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry-Based Learning)  
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21  

แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                                                                     
กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21            
การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนท่ีใชก้ารเรียนการสอน- 
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แบบประเมินตนเองหลงัเรียน  

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที ่3                                                                                      
บรรณานุกรม   
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การเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 
(Inquiry-Based Learning) 

นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 
 

 

 

หน่วยที่ 3 การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ( Inquiry-Based Learning) ส าหรับ
หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 

ตอนที ่
3.1 การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry-Based Learning) ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 

แนวคดิ 
1. การสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นระบุหวัขอ้
และซักถาม (Topic Identifying and Questioning) 2) การวางแผนและสร้างมโนทัศน์ 
(Planning and Construction) 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and 

Crediting) 4  การสังเคราะห์(Synthesizing) 5)  การสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป  

(Conclusion and Understanding) สร้างความเข้าใจในปัญหา (Developing insight into the 
problem) และ 6) ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ (Communications, 
Connector) 
2. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนนั้นมีความส าคญัมากกบักระบวนศึกษา
ในห้องเรียนเพราะจะเป็นเคร่ืองรับรองคุณภาพของการศึกษาของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี จะ
ท าใหเ้ห็นจุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียนตามสภาพความเป็นจริง 

วตัถุประสงค์  
 1. เพื่ออธิบายกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 

แผนการสอนประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 3 
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2. เพื่ออธิบายขั้นตอนการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนท่ีใชก้ารเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ได ้

กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 3 
 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 3 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 3 

4. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
5. สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
6. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 3 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 3 
 3. รายการวทิยโุทรทศัน์ 
 4. อินเทอร์เน็ต 
 5. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมนิผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ตอนที ่3.1  
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 (Inquiry-Based 
Learning) 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 3.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 

หัวเร่ือง 
3.1.1 กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
3.1.2 การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 

แนวคดิ 
1. การสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นระบุ

หัวข้อและซักถาม (Topic Identifying and Questioning) 2) การวางแผนและสร้างมโนทัศน์  
(Planning and Construction) 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและความน่า เ ช่ือถือ  (Collecting and 

Crediting) 4) การสังเคราะห์(Synthesizing)   5) การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป  (Conclusion 

and Understanding) สร้างความเขา้ใจในปัญหา(Developing insight into the problem) และ 6) ขั้น
การส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ (Communications, Connector)  

2. การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนนั้นมีความส าคญัมากกบักระบวนศึกษา
ในห้องเรียนเพราะจะเป็นเคร่ืองรับรองคุณภาพของการศึกษาของผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี จะท าให้
เห็นจุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียนตามสภาพความเป็นจริง 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่ออธิบายกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
4. เพื่ออธิบายขั้นตอนการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนท่ีใช้การเรียนการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

 

 
 

วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 (Inquiry-Based Learning) 

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบตามความเขา้ใจ 
 

1. การสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของท่านเป็นอยา่งไร? จงอธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21  มีขั้นตอน
อยา่งไรบา้ง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษ            
ท่ี 21 ตามทศันะของท่านควรวดัและประเมินผลเช่นไร? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 เร่ืองที ่3.1.1                                      กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
                                                                                  ส าหรับห้องเรียนในศตวรรษที ่21 

 

การสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบติั และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือ ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การซกัถาม (Questioning) 2) การวางแผนและสร้าง
มโนทศัน์ (Planning and Construction) 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and 
Crediting) 4) การสังเคราะห์ (Synthesizing) 5) การสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป (Conclusion 
and Understanding) สร้างความเข้าใจในปัญหา (Developing insight into the problem) และ6) ขั้น
การส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ (Communications, Connector)  

1. ข้ันระบุหัวข้อและซักถาม (Topic Identifying and Questioning) เป็นการก าหนด
ประเด็นส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัอยู่แลว้เก่ียวกบัหัวขอ้ จากนั้นสร้างรายการขอ้ค าถามท่ีจะคน้พบส่ิงท่ี
จ  าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัหัวขอ้ ส่วนใหญ่สร้างค าถาม ใช่ หรือไม่ใช่ พร้อมกบักระตุน้ให้ผูเ้รียนเขียน
ค าถามปลายเปิด เช่น ใหเ้ขียนค าถาม ใคร อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ท าไม หรือ อยา่งไร 

2. การวางแผนและสร้างโมนทัศน์  (Planning and Construction) เป็นการสร้างแบบ
แผนการเรียนการสอน การสร้างตารางเวลาการท างานเบ้ืองตน้ ทบทวนขอ้ค าถามและแผนตาม
ความจ าเป็น การตรวจสอบทรัพยากรท่ีสามารถใช ้ไดส้ าหรับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน การประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากรทางการศึกษา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) เป็นกระบวนการ
ช่วยผูเ้รียนในการจดัระเบียบท าบันทึกข้อมูล วิธีการจดัแหล่งเอกสาร ขณะท่ีการติดตามข้อมูล 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูลลงในแผนภาพ มีการวิเคราะห์ขอ้มูล ระบุขอ้มูลท่ีหายไป
หรือขอ้มูลท่ีโตแ้ยง้ เขียนขอ้สรุป อาจโทรศพัทห์รืออีเมลห์าผูเ้ช่ียวชาญเพื่อช้ีแจง การตรวจสอบ 

4. การสังเคราะห์ (Synthesizing) เป็นการระบุรูปแบบ (Identifying themes) สร้างข้อสรุป 
(Forming conclusion) สร้างความเขา้ใจในปัญหา (Developing insight into the problem) กระบวนการ
หรือผลของการน าเอาปัจจยัหลายอยา่งท่ีแยกกนั แลว้น ามารวมกนัเขา้เป็นหน่ึง ก่อให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึน
เป็นความรู้ใหม่ เคร่ืองมือใหม่  

5. การสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป (Conclusion and Understanding) เป็นการ
อธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ สรุปองคค์วามรู้ของการ
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สืบเสาะหาความรู้ และก าหนดรูปแบบน าเสนอด้วยมลัติมีเดีย การอธิบาย รายงาน เอกสารและ
กระบวนการ น าเสนอ ดว้ย PowerPoint เวบ็ไซต ์บล็อก ประเมิน ตรวจสอบ ตรวจสอบเน้ือหา 

6. การส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ (Communications, Connector) เป็นการ
น าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหาความรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่นกระบวนการ
ท่ีหลากหลาย การส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูอ่ื้น จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีขยายเพิ่มเติม หรือเติมเต็ม
องคค์วามรู้ใหม่ใหก้วา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ 
อธิบายและร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือเติมเตม็เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์หรือ
ลึกซ้ึงข้ึน ขยาย  
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ตารางที ่5.6 การเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษที ่21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ 
มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลยั (Inquiry base learning for 21stCentury)  

ขั้นตอน กระบวนการจัดการ บทบาทของอาจารย์ บทบาทของนักศึกษา 
1. ขั้นระบุหัวข้อและ
ซักถาม (Topic 
Identifying and 
Questioning) 

1. ระบุหวัขอ้ท่ีส าคญัเพื่อการคน้หา การระดม
สมองและการมีส่วน ร่วม การท างานเป็นทีม  
2. การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ส่ือ  
อินเตอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้หาขอ้มูล     
3. การขอค าแนะน า การสนทนาเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ี
ศึกษา ใชค้  าถามท่ีเกิดแรงเร่ิมตน้:    
 Who • What • When • Where • Why    

4. เรียนรู้วธีิแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองท างานตาม
ความคิดอยา่งอิสระ  
5. ตั้งสมมติฐานไดห้ลากหลาย 
6. พิจารณาขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏแลว้
ก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้

1. ฝึกใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ในกระบวนการ
คน้หา  
2. ซกัถามเพ่ือน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้
ตรวจสอบ  
3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดท้ างานร่วมกนั  
และใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารเพื่อ
การศึกษาคน้ควา้ 
4. สงัเกตการณ์ท างานของนกัศึกษา 
5. ใหค้  าปรึกษา แนะน า และฟังการโตต้อบ
กนัของนกัศึกษา ผา่นหลายช่องทางทั้งให้
ค  าปรึกษาโดยตรงและใหค้  าปรึกษาผา่นส่ือ
อินเตอร์เน็ต 
6. อาจารยเ์ป็นผูอ้  านวยความสะดวก 

1. มีอิสระดา้นการคิด มีส่วนร่วมในการท างาน 
เคารพความคิดของผูร่้วมงาน   
2. ตั้งสมมติฐานตั้งปัญหาพร้อมเช่ือมโยง
ขอ้มูลเดิมเขา้กบัขอ้มูลใหม่   
3. พิจารณาสมมติฐานท่ีเป็นไปไดโ้ดยการ
อภิปรายและซกัถาม   
4. ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากหลายช่องทางทั้ง
ดว้ยการซกัถามและการคน้ควา้ดว้ยตนเองผา่น
ส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา 
5. ระดมความคิดเห็นในการแกปั้ญหาในการ
คน้ควา้ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
5. ฝึกการสงัเกต การบนัทึกผลท่ีไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ ละเอียดรอบคอบ 

2. ขั้นการวางแผน สร้าง
มโนทศัน์ (Planning and 
Construction) 
 

สร้างแผนการ (Create a Plan) 
1. ทบทวนขอ้ค าถามและแผนตามความจ าเป็น  
2. ตรวจสอบทรัพยากรท่ีคุณสามารถใช ้ได ้
3.การประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากร  
4. เร่ิมตน้ตารางเวลาการท างาน 

1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาวางแผนการท างาน
อยา่งเป็นระบบจากการเสนอมโนทศันห์รือ
หลกัการใหม่  
2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาประยกุตรู์ปแบบการ
ใชเ้หตผุลในประสบการณ์การท างาน  

1. นกัศึกษาศึกษาปัญหาและแผนการท างาน 
ทรัพยากรการท างาน แหล่งท่ีมาในการศึกษา
คน้ควา้ 



240 

5. การใชอี้เมลแ์ละขอ้ความท่ีจะติดต่อผูส้อน 
 

3. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาน าเสนอแนวคิด
ของตน อาจารยแ์ละนกัศึกษาช่วยกนันิยาม
มโนทศัน์ โดยอาจใชส่ื้อการเรียนการสอน
ช่วย 

2. น าความรู้ มโนทศัน์หรือทกัษะท่ีเกิดข้ึนไป
ใชใ้นสถานการณ์อ่ืน โดยยกตวัอยา่งเพ่ือแสดง
มโนทศัน์ท่ีรู้นั้น 
3. นกัศึกษาไดน้ าวธีิการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล
ดว้ยตนเองมาใชแ้ละมีการพฒันาวธีิการและ
ขั้นตอนในการเรียนการสอนแบบวฎัจกัรการ
สืบเสาะหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 

3. ขั้นเกบ็รวบรวมข้อมูล
และความน่าเช่ือถือ 
(Collecting and 
Crediting) 

1. ใชซี้ดีรอม อุปกรณ์ หรือระบบเพ่ือเก็บรวบรวม
ขอ้มูลและสถานท่ีอ านวยความสะดวกดา้นการสืบ
เสาะหาความรู้  
2. นกัศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก URL ท่ีแสดง
ตวัอยา่ง บนอินเทอร์เน็ต  
3. นกัศึกษาใชเ้วบ็ไซต ์อีเมล ์ไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิ
สเตอร์ สไกป์และช่องทางอ่ืนส าหรับการท างาน
ร่วมกนัและ การรวบรวมขอ้มูล  
4. เก็บรักษาแฟ้มงานแบบดิจิตอลเพ่ือเก็บขอ้มูล  
บนัทึกแหล่งท่ีมาเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล 

1. อ านวยความสะดวกในสถานท่ีศึกษาหา
ขอ้มูล ส่ือท่ีใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้ 
2. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดใ้ชส่ื้อการ
เรียนรู้อยา่งอิสระและมีระบบ 
3. ช้ีแนะแนวทางการรักษาแฟ้มผลงานและ
วธีิการสร้างความน่าเช่ือถือขอขอ้มูลท่ี
ศึกษาคน้ควา้ 

1. นกัศึกษาเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
2. ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 
3. ใชส่ื้อทางการส่ือสาร เวบ็ไซต ์อีเมล ์ไลน์ 
เฟสบุ๊ค ทวสิเตอร์ สไกป์ และช่องทางอ่ืนๆ 
เพื่อสืบเสาะหาความรู้ ปรึกษา ตรวจสอบ
ขอ้มูลท่ีไดม้า 
4. เก็บรวบรวม รักษาแฟ้มงานแบบดิจิตอล
อยา่งเป็นระบบ 
5. อา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพ่ือความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูล 

4. ขั้นสังเคราะห์ 
(Synthesizing) 

การระบุรูปแบบ (Identifying themes) สร้าง
ขอ้สรุป (Forming conclusion) สร้างความเขา้ใจ
ในปัญหา (Developing insight into the problem) 

1. ใหค้  าปรึกษาในกระบวนการแผนการ
ท างาน  

1. นกัศึกษาทบทวนส่ิงท่ีคน้หาและวาง
แผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน 
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กระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจยัหลาย
อยา่งท่ีแยกกนั แลว้น ามารวมกนัเขา้เป็นหน่ึง 
ก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ข้ึนเป็นความรู้ใหม่ เคร่ืองมือ
ใหม่ 

1. ทบทวนค าถามและวางแผนตามความจ าเป็น  
2. จดัระเบียบขอ้มูล  
3. วเิคราะห์ขอ้มูล ระบุขอ้มูลท่ีคน้หาหรือขอ้มูลท่ี
โตแ้ยง้  
4. สงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีสืบเสาะหาความรู้แลว้เขียน
ขอ้สรุป  
5.โทรศพัทห์รืออีเมลห์าผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือช้ีแจง การ
ตรวจสอบและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลนั้น 

2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดคิ้ดวเิคราะห์
ขอ้มูลเพื่อสงัเคราะห์หาขอ้สรุป 
3. มีส่ือเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ช้ีแจง การตรวจสอบขอ้มูล ความน่าเช่ือถือ
ช่วยนกัศึกษา 

2. นกัศึกษาฝึกการวเิคราะห์ขอ้มลู จดัระเบียบ
ขอ้มูล เพ่ือน าไปสู่การสงัเคราะห์สรุปขอ้มูลท่ี
ศึกษาคน้ควา้ 
3. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ย
การปรึกษา ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 

5. ขั้นสร้างความเข้าใจ
และสร้างข้อสรุป 
(Conclusion and 
Understanding) 

1. อธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยง
ความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ 
2. สรุปองคค์วามรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ และ
ก าหนดรูปแบบน าเสนอดว้ยมลัติมีเดีย การอธิบาย 
รายงาน เอกสารและกระบวนการ น าเสนอ ดว้ย 
PowerPoint เวบ็ไซต ์บลอ็ก  
ประเมิน ตรวจสอบ ตรวจสอบเน้ือหา 

1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดอ้ธิบายผล
การศึกษาคน้ควา้ และแนวคิดดว้ยการ
น าเสนอและใชม้ลัติเมียเดียประกอบ 
2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาอธิบายโดยเช่ือมโยง
ประสบการณ์ความรู้เดิม และส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
หรือส่ิงท่ีไดค้น้พบเขา้ดว้ยกนั 
3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาอธิบายโดยมีเหตุผล 
หลกัการ บนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

1. อธิบายการแกปั้ญหาหรือผลการสืบเสาะหา
ความรู้และตรวจสอบขอ้มูลท่ีได ้
2. อธิบายผลการสืบเสาะหาความรู้ตรวจสอบ
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเพ่ือสร้างความเขา้ใจ 
3. อธิบายแบบเช่ือมโยงสมัพนัธ์และมีเหตผุล
หลกัการ หรือหลกัฐานประกอบ ในการ
สรุปผลการสืบเสาะหาความรู้ 
4. ฟังการอธิบายของผูอ่ื้น แลว้คิด วเิคราะห์ 
5.อภิปรายซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีเพ่ือนอธิบาย 
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4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสรุปองคค์วามรู้ท่ีได้
อยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน สมเหตุสมผล 

6. ขั้นการส่ือสารและการ
เช่ือมต่อขยายองค์ความรู้
(Communications, 
Connector)  

การน าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหาความรู้ 
ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่น
กระบวนการท่ีหลากหลาย การส่ือสารขอ้มูลไปยงั
ผูอ่ื้น  จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีขยายเพ่ิมเติม 
หรือเติมเตม็องคค์วามรู้ใหม่ใหก้วา้งขวางสมบูรณ์ 
กระจ่างและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่
ความรู้ใหม่ อธิบายและร่วมอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติม หรือเติมเตม็เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้
ท่ีสมบูรณ์หรือลึกซ้ึงข้ึน ขยายกรอบความรู้ 
ความคิดใหก้วา้งข้ึน สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์ใหม่ 

1. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาส่ือสารขอ้มูลความรู้
ท่ีศึกษาคน้ควา้ไปยงัผูอ่ื้นดว้ยการพดู การ
ใชส่ื้อทางมลัติมีเดีย การใชส้มาร์ทโฟน 
การใชไ้ลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล ์หรือช่องทางอ่ืนๆ 
เพื่อการส่ือสารทางการศึกษา 
2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชส่ื้อเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพ่ืออธิบายขอ้มูลอยา่ง
ละเอียดชดัเจน สมบูรณ์ 
3. อภิปรายแสดงความคิด เห็นเพ่ิมเติม หรือ
เติมเตม็หรือขยายแนวความ คิด และทกัษะ
จากการส ารวจตรวจสอบ  
4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเช่ือมโยงความรู้จาก
การศึกษาคน้ควา้กบัความรู้อ่ืน ๆ 
5. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
หรือเติมเตม็ หรือขยายกรอบความรู้
ความคิด 

1. ใชข้อ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบไป
อธิบายหรือทกัษะ จากการส ารวจตรวจสอบ
ไปใชใ้นสถาน การณ์ใหม่ท่ีคลา้ยกบั
สถานการณ์เดิม 
2. น าขอ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบไปสร้าง
ความรู้ใหม่ 
3. น าความรู้ใหม่เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมเพื่อ
อธิบาย หรือน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
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กจิกรรม 3.1.1  
ให้นักศึกษา ศึกษากระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนใน

ศตวรรษที ่21 แล้วมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

แนวตอบกจิกรรม 3.1.1 
อาศัยแนวคิดจากเนือ้หาสาระในเร่ืองที ่3.1.1 มาประกอบ 
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 เร่ืองที ่3.1.2                                         การวดัและประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน 
                                                                 ทีใ่ช้การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 
 ส าหรับการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนนั้น มีความส าคญัมากกบักระบวน
ศึกษาในห้องเรียน เพราะจะเป็นเคร่ืองรับรองคุณภาพของการศึกษาของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี จะท า
ให้เห็นจุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียนตามสภาพความเป็นจริง ดงันกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงการวดั
และประเมินผลดงัน้ี 

 วลิาส พุ่มพิมล บรรยายประสบการณ์การท าวิจยัพฒันาการเรียนการสอนองคค์วามรู้ดา้น
การวดัผลการประเมินผล 
 การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลผูเ้รียนรอบด้านตามสภาพจริงของ
ผูเ้รียน   มีลกัษณะส าคญัดงัน้ี 
 1. เน้นการประเมินท่ีด าเนินการไปพร้อมๆ กับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึง
สามารถท าไดต้ลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 
 2. เนน้การประเมินท่ียดึพฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียนจริงๆ 
 3. เนน้การพฒันาจุดเด่นของผูเ้รียน 
 4. ใช้ขอ้มูลท่ีหลากหลาย ด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัวิธีการประเมิน 
ตลอดจนจุดประสงคใ์นการประเมิน 
 5. เน้นคุณภาพผลงานของผูเ้รียนท่ีเกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ 
ดา้น 6. การประเมินดา้นความคิด เนน้ความคิดเชิงวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
 7. เนน้ให้ผูเ้รียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผูเ้รียน ผูป้กครอง 
และครู 
 บทบาทในฐานะผูจ้ดัการ ซ่ึงก าหนดเป้าหมายในการจดัการว่า "ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพของตนเอง" ดงันั้นครูจะตอ้งมีขอ้มูลของผูเ้รียนแต่ละคนรอบดา้นเพื่อน ามาวิเคราะห์
และจดัการอยา่งเหมาะสมเป็นงานหลกัท่ีส าคญั ทั้งน้ีเพื่อ 
 1. วางแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1.1 การวางแผนอ านวยความสะดวก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของผูเ้รี ยน ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลผูเ้รียนรอบดา้น เพื่อน ามาวเิคราะห์และจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม เช่น จดัการดา้น
แหล่งเรียนรู้ จดักิจกรรมสนบัสนุน การให้การสงเคราะห์ เป็นตน้ หรือการสร้างความสัมพนัธ์กบั
หน่วยงานอ่ืน ชุมชน บุคคลอ่ืน เพื่อเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 
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  1.2 การวางแผนการเรียนรู้รวมถึงการบริหารชั้นเรียนใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบหรือ
วธีิการจดัการเรียนรู้แต่ละคร้ัง 
  1.3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง มีขั้นตอนส าคัญ คือ ก าหนด
จุดประสงค ์ประเมินพฤติกรรมหรือความสามารถของผูเ้รียน ก าหนดวธีิการสอน และประเมินผล 
 2. ก าหนดบทบาทของตนเอง โดยเฉพาะการเป็นตวักลางท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ เช่น 
การสร้างความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผูเ้รียน การเป็นแบบอยา่งท่ีดี การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเก้ือกลูต่อ
การเรียนรู้ และการประพฤติปฏิบติัของผูเ้รียน การสร้างระบบและการส่ือสารกบัผูเ้รียนให้ชดัเจน 
การสร้างระบบควบคุม ก ากบั ดูแล ดว้ยความเป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตย 

นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ ไดก้ล่าวถึงการประเมินผลการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ตามขั้นตอนการสอนและพฤติกรรมผูเ้รียน ดงัตาราง 
ตารางที ่5.7 ข้ันตอนการสอนและพฤติกรรมผู้เรียน 
 

ขั้นตอนการสอน พฤติกรรมผู้เรียน 

 1. การสร้างความสนใจ
ใหเ้ผชิญปัญหา 

1. ตั้งค  าถาม ก าหนดประเด็นปัญหาท่ีตอ้งการศึกษาได ้

 2. การส ารวจและคน้หา 2.1 ส ารวจขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได ้
2.2 ตั้งสมมติฐานของค าตอบได ้
2.3 แสดงการทดลอง/สืบคน้ขอ้มูลดว้ยวธีิต่างๆ 
เพื่อตรวจสอบสมมติฐานได ้

3. การอธิบายและลง
ขอ้สรุป 
 

3.1 สร้างองคค์วามรู้ใหม่ของตนเองโดยการอธิบาย 
ความคิดของตนเองพร้อมแสดงหลกัฐานประกอบ  
ค าอธิบายแสดงผลการตรวจสอบผลการทดลอง 
วา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

4. การขยายความรู้ 
 

4.แสดงการตรวจสอบ เพิ่มเติมความสมบูรณ์/ขยายกรอบความคิด
ของความรู้ท่ีสร้างข้ึนใหม่โดย 

4.1 อธิบาย แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัความรู้ใหม่ท่ีน าเสนอ
ไวไ้ดห้รือ 
4.2 ตอบค าถาม/ขยายความ/ใหต้วัอยา่งเพิ่มเติมในเร่ือง 
ความรู้/ขอ้คน้พบท่ีไดน้ าเสนอไวห้รือ 
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4.3 แสดงการเช่ือมโยงความรู้ใหม่ท่ีสร้างข้ึนกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่
ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่นเสนอเป็นโมเดลหรือแผนผงัความรู้หรือ 
4.4 น าเสนอวธีิการและขอ้มูลท่ีไดท้  าการคน้ควา้เพิ่มเติมตาม
ประเด็นท่ีสนใจได ้

5. การประเมินผล 
 

5.1 ตอบค าถามปลายเปิดโดยใชก้ารสังเกตหลกัฐาน 
และค าอธิบายได ้หรือ 

5.2 พดูอธิบายวธีิการเสาะแสวงหาความรู้ของตนเองได ้ 
5.3 แสดงออกถึงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดรวบยอดหรือ
ทกัษะท่ีไดเ้รียนรู้ หรือ 

5.4 ประเมินความกา้วหนา้หรือความรู้ของตนเองได ้หรือ 
5.5 ถามค าถามท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อส่งเสริมใหมี้การส ารวจตรวจสอบ
ต่อไปได ้

 

ส าหรับการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 สรุปไดข้ั้นตอนดงัน้ี 

ตารางที่ 5.8 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ในศตวรรษที ่21 

ขั้นตอน กระบวนการจัดการ การวดัและการกประเมินผล 
1. ขั้นระบุหัวข้อ และ 
ซักถาม 
(Topic Identifying 
and Questioning)  

1. การระดมสมองและการมีส่วนร่วม การ
ท างานเป็นทีม   
2. การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ส่ือ  
อินเตอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้หาขอ้มูล     
3. การขอค าแนะน า การสนทนาเก่ียวกบั
หวัขอ้ท่ีศึกษา ใชค้  าถามท่ีเกิดแรงเร่ิมตน้:    
 Who • What • When • Where • Why    

4. เรียนรู้วธีิแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
ท างานตามความคิดอยา่งอิสระ  
5. ตั้งสมมติฐานไดห้ลากหลาย 
6. พิจารณาขอ้มูลและขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏ
แลว้ก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้

1. สร้างค าถามและปัญหาเก่ียวกบัการ
สืบเสาะหาความรู้ได ้
2. สรุปหาแนวทางเพื่อการสืบเสาะหา
ความรู้ 
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2. ขั้นการวางแผน 
สร้างมโนทศัน์ 
(Planning and 
Construction) 
 

สร้างแผนการ (Create a Plan) 
1. ทบทวนขอ้ค าถามและแผนตามความ
จ าเป็น  
2. ตรวจสอบทรัพยากรท่ีคุณสามารถใชไ้ด ้
3.การประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากร  
4. เร่ิมตน้ตารางเวลาการท างาน 
5. การใชอี้เมลแ์ละขอ้ความท่ีจะติดต่อ
ผูส้อน 

1. มีการวางแผนงานเพื่อการสืบ
เสาะหาความรู้ 
2. สร้างผงัมโนทศันเ์ก่ียวกบัเร่ืองท่ี
สืบเสาะหาความรู้ได ้
3. ใชส่ื้อการเทคโนโลยใีนการ
ติดต่อกนัระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน 

3. ขั้นเกบ็รวบรวม
ข้อมูลและความ
น่าเช่ือถือ (Collecting 
and Crediting) 

1. ใชซี้ดีรอม อุปกรณ์ หรือระบบเพ่ือเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและสถานท่ีอ านวยความ
สะดวกดา้นการสืบเสาะหาความรู้  
2. นกัศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก URL ท่ี
แสดงตวัอยา่ง บนอินเทอร์เน็ต  
3. นกัศึกษาใชเ้วบ็ไซต ์อีเมล ์ไลน์ เฟสบุ๊ค 
ทวสิเตอร์ สไกป์และช่องทางอ่ืนส าหรับ
การท างานร่วมกนัและ การรวบรวมขอ้มูล  
4. เก็บรักษาแฟ้มงานแบบดิจิตอลเพ่ือเก็บ
ขอ้มูล  
บนัทึกแหล่งท่ีมาเพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูล 

1. แสดงขอ้มูล การตรวจสอบ 
แหล่งท่ีมาเอกสารอา้งอิงความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีสืบเสาะหา
ความรู้ 

4. ขั้นสังเคราะห์ 
(Synthesizing) 

การระบุรูปแบบ (Identifying themes) สร้าง
ขอ้สรุป (Forming conclusion) สร้างความ
เขา้ใจในปัญหา (Developing insight into 
the problem) กระบวนการหรือผลของการ
น าเอาปัจจยัหลายอยา่งท่ีแยกกนั แลว้น ามา
รวมกนัเขา้เป็นหน่ึง ก่อใหเ้กิดส่ิงใหม่ข้ึน
เป็นความรู้ใหม่ เคร่ืองมือใหม่ 

1. ทบทวนค าถามและวางแผนตามความ
จ าเป็น  
2. จดัระเบียบขอ้มูล  
3. วเิคราะห์ขอ้มูล ระบุขอ้มูลท่ีคน้หาหรือ
ขอ้มูลท่ีโตแ้ยง้  
4. สงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีสืบเสาะหาความรู้แลว้
เขียนขอ้สรุป  

1. แสดงการเช่ือมโยงความรู้ใหม่ท่ี
สร้างข้ึนกบัความรู้เดิมท่ีมีอยู ่ดว้ย
วธีิการต่างๆ เช่น เสนอเป็นโมเดล
หรือแผนผงัความรู้ หรือการท า
สรุปผลการสืบเสาะหาความรู้ดว้ย
ตารางสรุปองคค์วามรู้ 
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5.โทรศพัทห์รืออีเมลห์าผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ช้ีแจง การตรวจสอบและความน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลนั้น 

5. ขั้นสร้างความเข้าใจ
และสร้างข้อสรุป 
(Conclusion and 
Understanding) 

1. อธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ 
เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ 
2. สรุปองคค์วามรู้ของการสืบเสาะหา
ความรู้ และก าหนดรูปแบบน าเสนอดว้ย
มลัติมีเดีย การอธิบาย รายงาน เอกสารและ
กระบวนการ น าเสนอ ดว้ย PowerPoint 
เวบ็ไซต ์บลอ็ก  
ประเมิน ตรวจสอบ ตรวจสอบเน้ือหา 

1. อธิบายหรือแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติมเก่ียวกบัความรู้ใหม่ท่ี
น าเสนอไวไ้ดห้รือ ตอบค าถาม ขยาย
ความ ยกตวัอยา่งเพ่ิมเติมในเร่ือง
ความรู้ท่ีไดรั้บและขอ้คน้พบท่ีไดสื้บ
เสาะหาความรู้ 
 

6. ขั้นการส่ือสารและ
การเช่ือมต่อขยายองค์
ความรู้
(Communications, 
Connector)  

การน าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหา
ความรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
ผา่นกระบวนการท่ีหลากหลาย การส่ือสาร
ขอ้มูลไปยงัผูอ่ื้น  จดักิจกรรมหรือ
สถานการณ์ท่ีขยายเพ่ิมเติม หรือเติมเตม็
องคค์วามรู้ใหม่ใหก้วา้งขวางสมบูรณ์ 
กระจ่างและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เช่ือมโยงความรู้
เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ อธิบายและร่วม
อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเติม
เตม็เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์หรือ
ลึกซ้ึงข้ึน ขยายกรอบความรู้ ความคิดให้
กวา้งข้ึน สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชใ้นเร่ืองอ่ืน ๆ หรือสถานการณ์
ใหม่ 

1. น าเสนอวธีิการและขอ้มูลท่ีได้
ท าการคน้ควา้เพ่ิมเติมตามประเดน็ท่ี
สนใจโดยวธีิการต่างๆ ได ้ 
2. พดูอธิบายวธีิการเสาะแสวงหา
ความรู้ของตนเองได ้

 

กจิกรรม 3.1.2  
ให้นักศึกษา ศึกษาขั้นตอนการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทีใ่ช้การเรียน

การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ จากน้ันให้น าเสนอหน้าช้ันเรียน 
 

แนวตอบกจิกรรม 3.1.2 
อาจอาศัยแนวคิดจากเนือ้หาสาระในเร่ืองที ่3.1.2 มาประกอบด้วยกไ็ด้ 
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วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับ

หอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 (Inquiry-Based Learning) 
ค าแนะน า อธิบายค าถามต่อไปน้ีตามความเขา้ใจของท่าน 
 
1. การสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นอยา่งไร? จงอธิบายมาพอเขา้ใจ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. อธิบายกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับผูเ้รี ยนในศตวรรษท่ี 21  มี
ขั้นตอนอยา่งไรบา้ง? อธิบายมาพอสังเขป 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษ            
ท่ี 21 ทั้ง 6 ขั้นตอนมีวดัและประเมินผลอยา่งไรบา้ง? อธิบายมาโดยละเอียด 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

  

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
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การเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (Inquiry-Based Learning) 

ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 

รูปแบบของการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัได้เปล่ียนไปมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้ ซ่ึงกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 

1. ข้ันระบุหัวข้อและ ซักถาม (Topic Identifying and Questioning) 
2. ขั้นการวางแผน สร้างมโนทัศน์ (Planning and Construction) 
3. ข้ันเกบ็รวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) 
4. ขั้นสังเคราะห์ (Synthesizing) 
5. ข้ันสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป (Conclusion and Understanding) 
6. ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ (Communications, Connector) 

อน่ึงกระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนใน
ศตวรรษที ่21 ไว้  6 ขั้นตอนนี้ เป็นประเด็นทีส่ าคัญที่ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นประเด็น
ที่จะศึกษาซ่ึงเป็นรูปแบบเพื่อการวิจัย และพัฒนาโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัและ  
 ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนในศตวรรษที ่21 ใน 6 ขั้นตอนน้ัน เป็นการวัดผลประเมิลผลการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงและจากพฤติกรรมของผู้เรียนโดยตรง 
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บรรณานุกรม 

https://sites.google.com/site/prapasara/4-
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ค าน า 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี เป็นเอกสารท่ีผู ้วิจ ัยจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้  ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ เล่มท่ี 4 การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ียึด
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน จะอธิบายถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน หลกัจิตวิทยาพื้นฐาน 
บทบาทของครูในการสอน และขอ้ดีของวธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  เพื่อเป็นการปู
พื้นฐานในการเรียน โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้ ทกัษะวิธีการท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ ตลอดจนนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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สารบัญ 

                    หน้า 

ค าน า                           
สารบัญ  
หน่วยที ่4 การเตรียมตัวของผู้เรียนและผู้สอนในการใช้การเรียนรู้ 
ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  

แนวคิด             
วตัถุประสงค ์                                                                                              
กิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือการสอน  
ประเมินผล    

4.1 การเตรียมตัวของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน    
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                                                                     
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน                                      
หลกัจิตวทิยาพื้นฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน                            
บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
ขอ้ดีของวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
แบบประเมินตนเองหลงัเรียน  

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที ่4                                                                                   
บรรณานุกรม   
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การเตรียมตัวของผู้เรียนและผู้สอนในการใช้การเรียนรู้ 
ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 
 

 

 

หน่วยที่ 4  การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใช้การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ฐาน 

ตอนที ่
4.1 การเตรียมตวัของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน                           

แนวคดิ 
การเตรียมตวัของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน การ
ออกแบบกิจกรรม หรือสร้างสถานการณ์ เพื่อชกัชวนให้ผูเ้รียนตั้งค  าถาม สร้างความสงสัย
อนัจะน าไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ เป็นการน าเขา้สู่บทเรียนท่ีดี 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่ออธิบายขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

2. เพื่ออธิบายบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานได้ 
3. เพื่อบอกถึงประโยชน์ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานได ้

กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 4 
 2. ท  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 4 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 4 

4. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
5. สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
6. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

แผนการสอนประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 4 
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ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 4 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 4 
 3. รายการวทิยโุทรทศัน์ 
 4. อินเทอร์เน็ต 
 5. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมนิผล 
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ตอนที ่4.1  
การเตรียมตัวของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน                          
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 4.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเร่ือง 
4.1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน                           
4.1.2 หลกัจิตวทิยาพื้นฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
4.1.3 บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
4.1.4 ขอ้ดีของวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

แนวคดิ 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน การออกแบบ

กิจกรรม หรือสร้างสถานการณ์  
2. หลกัจิตวทิยาพื้นฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
3. บทบาทของครูผูส้อน และผูส้อนตอ้งเตรียมการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน เป็นท่ีปรึกษา

ในการช่วยปรับปรุงภาษาในการตั้งค  าถาม เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจในค าถามให้กระจ่างดียิ่งข้ึนการ
เรียนรู้จะเกิดไดดี้ท่ีสุด เม่ือสถานการณ์แวดลอ้มในการเรียนรู้นั้นย ัว่ยุให้ผูเ้รียนอยากเรียน ไม่ใช่
บีบบงัคบัผูเ้รียน และครูตอ้งจดักิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการคน้ควา้ทดลอง 

4. ขอ้ดีของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่ออธิบายขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ได ้

2. เพื่ออธิบายความส าคญัของหลกัจิตวทิยาพื้นฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ได ้
 3. เพื่อศึกษาบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ได ้

4. เพื่อบอกถึงประโยชน์ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ได้ 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 

 

 
 

วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการเตรียมตวัของผูส้อนในการ
จดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบตามความเขา้ใจ 
 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน หมายถึงอะไร? อธิบายมาพอเขา้ใจ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. หลกัจิตวทิยาพื้นฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ คืออะไร? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความ ตามทศันะของท่านเป็นอย่างไร? จงแสดง

เหตุผลและทศันะวจิารณ์มาประกอบดว้ย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ขอ้ดีของวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีอะไรบา้ง? จงอธิบายมาพอสังเขป 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เร่ืองที ่4.1.1               การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน                        
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน เป็นการเตรียมตวัเตรียม
ความพร้อมของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยมีนกัคิดหลายท่านได้
กล่าวไวห้ลายประการ แต่พอสรุปไดด้งัแนวคิดของ นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ อธิบายว่า การเตรียม
ตวัของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ดงัน้ี 
 1. ฝึกออกแบบกิจกรรม/สร้างสถานการณ์ ท่ีชวนสงสัย เพื่อชักชวนให้ผูเ้รียนตั้งค  าถาม 
น าเสนอประเด็นท่ีน าไปสู่การสืบเสาะหาความรู้ 
 2. ฝึกการใชค้  าถามน าและเช่ือมโยงความคิดของผูเ้รียน เพื่อน าไปสู่การตั้งสมมติฐานและ
การสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการสืบเสาะ 
 3. จดัเตรียมขอ้มูล แหล่งเรียนรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนจะใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้
ผูส้อนตอ้งแสดงบทบาทเป็น ผูอ้  านวยความสะดวกในการสืบเสาะหาความรู้ไม่ใช่บอกความรู้ 
 4. เตรียมการเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนการสร้างความรู้ของผูเ้รียนช่วยปรับปรุงภาษาใน
ค าถามของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจในค าถามใหก้ระจ่างดียิง่ข้ึน 
 5. เตรียมจดัสภาพชั้นเรียนและจดับรรยากาศให้เหมาะสมโดยจดัเป็นกลุ่มหรือชั้น ตาม
ลกัษณะของผูเ้รียนเพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
กจิกรรม 4.1.1  

จงอธิบายข้ันตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน มา

พอสังเขป 

แนวตอบกจิกรรม 4.1.1 
อธิบายภายใต้ขั้นตอน 
1. ฝึกออกแบบกจิกรรม 
2. ฝึกการใช้ค าถามน า 
3. จัดเตรียมข้อมูล แหล่งเรียนรู้ 

4. เตรียมการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการสร้างความรู้ 
5. เตรียมจัดสภาพช้ันเรียนและจัดบรรยากาศให้เหมาะสม  
หาข้อมูลเพิม่เติมจากอนิเทอร์เน็ต 
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เร่ืองที ่4.1.2                              หลกัจิตวทิยาพืน้ฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้                           
 

  การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีรากฐานมาจากแนวคิดของเพียเจท์ ในเร่ือง
พฒันาการของสมอง ท่ีว่า คนมีกระบวนการคิดเป็นสองประการ คือ มีโครงสร้างความคิดเดิม จึง
สามารถน าความคิดเดิมมาเป็นแนวคิดให้เกิดความรู้ใหม่ได้ แต่ถ้าส่ิงท่ีรับใหม่ไม่สัมพนัธ์กับ
โครงสร้างความคิดเดิมก็สามารถปรับปรุงโครงสร้างนั้ น เพื่อรับความรู้ใหม่โดยสร้างของ
กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จึงมี 2 ขั้น ตามท่ี อุดมลักษณ์ นกพึง่พุ่ม ไดอ้ธิบาย
ไว ้คือ 

ขั้นที ่1 Assimilative Structure คือ ขั้นเร้าใหผู้เ้รียนน าความรู้เดิมมาใชเ้ป็นแนวทางในการ
คิด 

ขั้นที่ 2 Accommodative Structure คือในกรณีท่ีความรู้เดิม ซ่ึงเป็นแนวทางให้เกิดความรู้
ใหม่นั้นไม่ตรงกบัความรู้ใหม่ ก็ต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างความรู้เดิม เพื่อให้เข้าใจ
ความรู้ใหม่ 

จิตวทิยาทีเ่ป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 1. การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้ยิ่งข้ึนต่อเม่ือผูเ้รียนไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการคน้หาความรู้นั้นๆ มากกวา่การบอกใหผู้เ้รียนรู้ 
 2. การเรียนรู้จะเกิดไดดี้ท่ีสุด เม่ือสถานการณ์แวดลอ้มในการเรียนรู้นั้นย ัว่ยุให้ผูเ้รียนอยาก
เรียน ไม่ใช่บีบบงัคบัผูเ้รียน และครูตอ้งจดักิจกรรมท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จในการคน้ควา้ทดลอง 
 3. วิธีการน าเสนอของครู จะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด มีความคิดสร้างสรรค ์ใหโ้อกาส
ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดของตนเองมากท่ีสุด 
 ทั้งน้ีกิจกรรมท่ีจะให้ผูเ้รียนท าการส ารวจตรวจสอบจะตอ้งเช่ือมโยงกบัความรู้เดิม และ
ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ โดยกิจกรรมท่ีจดัควรเป็นกิจกรรม
น าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ หรือแสวงหาความรู้ใหม่   
 
กจิกรรม 4.1.2  

จงอธิบายถึงความส าคัญของหลกัจิตวทิยาพืน้ฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้                           

แนวตอบกจิกรรม 4.1.2 
แนวตอบกจิกรรมอาจอาศัยแนวคิด จากแหล่งข้อมูลอืน่ นอกเหนือจาก เนือ้หา 4.1.2   
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 เร่ืองที ่4.1.3                                        บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีหลกัการท่ีส าคญั
ดงัน้ี  

1) การวางแผนเตรียมการล่วงหนา้ เพื่อความสนใจในบทเรียน และกิจกรรมท่ีจะปฏิบติั 
2) ในการจดักิจกรรมตอ้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิด มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีการสร้างแรงจูงใจ

และเสริมแรงอยา่งต่อเน่ือง สม ่าเสมอ 
3) ควรเลือกใช้ค  าถามท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะกบัความสามารถของผูเ้รียน ไม่ควรบอก

ค าตอบทนัที ควรแนะน าใหผู้เ้รียนหาค าตอบไดเ้อง 
4) ควรน าวิธีการสอนอ่ืนๆ เช่น การสาธิต การใช้ค  าอธิบายมาใช้เพิ่มเติมในกิจกรรมสืบ

เสาะหาความรู้ กาญจนา ศิริมุสิก ไดส้รุปบทบาทและหน้าท่ีของครูผูส้อนเม่ือใชก้ารสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ไวด้งัน้ี 

1) ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูว้างแผนอยา่งรอบคอบ ในการเสนอปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีจะน าไปสู่
ความสงสัยของนักเรียน โดยค านึงถึงเน้ือหาของบทเรียน วตัถุประสงค์การเรียนการสอนและ
ความสามารถของนกัเรียน 

2) ผูส้อนจะเป็นผูส่้งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอน โดยจดัสภาพการเรียนการสอน
ท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

3) ในกรณีท่ีเน้นการเรียนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน แต่ละคนไปแสวงหาค าตอบเองผูส้อน
ตอ้งคอยแนะน า เสนอแนวทางในการคน้หาค าตอบและวเิคราะห์ขอ้มูลแก่นกัเรียน 

4) ในกรณีท่ีน าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มาใช้กบันักเรียนกลุ่มใหญ่ผูส้อนจะท า
หนา้ท่ีเป็นผูน้ าอภิปรายและเป็นผูส้รุปตอนทา้ย 

5) ผู ้สอนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียน  ท่ีส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นการ
กระตือรือร้นในการคน้หาค าตอบตลอดจนการยอมรับนบัถือความคิดเห็นของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม
หรือแต่ละคน 

6) ผูส้อนควรช่วยเหลือนักเรียน ในการคิดอย่างมีระบบ เช่น ล าดับความคิด การสรุป
ค าตอบ แต่ผูส้อนตอ้งวิเคราะห์ว่านกัเรียนมีความตอ้งการมากน้อยเพียงใด มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู ้
ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอนไป 

7) ผูส้อนตอ้งยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียน อดทนเพื่อให้นักเรียนคน้หาค าตอบโดย
ส่งเสริมและใหก้ าลงัใจนกัเรียน 
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ชุติมา วฒันะคีรี ไดก้ล่าวถึงบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ไวด้งัน้ี 
1. แนะน านักเรียนและกระตุน้ความสนใจของนักเรียน กระตุน้ให้เด็กคิดโดยการสร้าง

สถานการณ์ชักชวนให้เด็กตั้งค  าถามสอบสวน ตามล าดับขั้นของค าถามแบบสืบสวนสอบสวน
กระตุน้ใหน้กัเรียนบนัทึกขอ้มูล และอภิปรายผลท่ีไดจ้ากการทดลอง 

2. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ในการทดลอง หรืออ านวยความสะดวกในการคน้หา
ความรู้ 

3. คอยช่วยเหลือให้ค  าแนะน าขณะท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติังาน เช่น ถามค าถาม อธิบายขอ้
ขอ้งใจบางอย่าง ทวนกลบั ครูจะเป็นผูท้บทวนค าถามอยู่บ่อยๆ เพื่อพิจารณาดูว่านักเรียนมีความ
เขา้ใจอยา่งไร 

4. แนะน าศพัทใ์หม่ๆ ท่ีพบขณะท าการทดลอง เช่น ละลาย ขยายตวั หดตวั แรงดนัอุณหภูมิ 
เป็นตน้ 

5. ใหก้ารหนุนก าลงั เม่ือเด็กถามมาก็จะให้แรงหนุนยอมรับในค าถามนั้น กล่าวชมและช่วย
ปรับปรุงค าถามเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจในค าถามใหก้ระจ่างดีข้ึน 

6. เป็นผูก้  ากบั แนะน าครูจะช้ีแนวทางเพื่อให้เกิดความคิดตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง ควบคุม
เด็กเม่ือเด็กออกนอกลู่นอกทาง 

7. จดัระเบียบ ครูด าเนินการจดัชั้นเรียนให้เหมาะสมกบัวิธีเรียน การสร้างบรรยากาศให้
เหมาะสม โดยจัดเป็นกลุ่มหรือชั้ นตามลักษณะของนักเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ 

8. สร้างแรงจูงใจ ครูจะช่วยสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนมีก าลงัใจในการเรียน 
 

กจิกรรม 4.1.3  
จงสรุปบทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มาพอสังเขป 

แนวตอบกจิกรรม 4.1.3 
แนวตอบกจิกรรมอาจอาศัยแนวคิด จากแหล่งข้อมูลอืน่ นอกเหนือจาก เนือ้หา 4.1.3  
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เร่ืองที ่4.1.4                                                     ข้อดีของวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

  ภพ เลาหไพบูลย์ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัประโยชน์ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ไวด้งัน้ี 

1) นกัเรียนมีโอกาสพฒันาความคิดอยา่งเต็มท่ี ไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จึงมีความอยาก
เรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

2) นกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กความคิดและฝึกการกระท าให้ไดเ้รียนรู้วิธีจดัระบบความคิดและ
วิธีการเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ท าให้ความรู้คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ไดก้ล่าวคือท าให้
สามารถจดจ าไดน้านและน าไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่ไดอี้กดว้ย 

3) นกัเรียนเป็นศูนยก์ารการเรียนการสอน 
4) นกัเรียนสามารถเรียนรู้มโนมติและหลกัการทางวทิยาศาสตร์ไดเ้ร็วข้ึน 
5) นกัเรียนจะเป็นผูมี้เจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแนะวา่ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ พฒันาความคิดอยา่งเต็มท่ี มีการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง มีการเรียนรู้จากการกระท า สามารถจดัระบบความคิดไดเ้ป็นอยา่งดีท าใหค้วามรู้ 
ความสามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ได ้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์  

 
กจิกรรม 4.1.4 

จงบอกถึงประโยชน์ของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มาพอสังเขป 

แนวตอบกจิกรรม 4.1.4 
แนวทางตอบกิจกรรมอาจอาศัยข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นก็ได้ ในการตอบ

กจิกรรม 
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วตัถุประสงค์   เพื่อประเมินความรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการเตรียมตวัของผูส้อนในการจดัการ

เรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
ค าแนะน า อธิบายค าถามต่อไปน้ีตามความเขา้ใจของท่าน 
 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเรียน หมายถึงอะไร? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. หลกัจิตวทิยาพื้นฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ หมายถึงอะไร? อธิบายมาพอสังเขป 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความ ตามทศันะของท่านเป็นอยา่งไร? อธิบายมาพอ

สังเขป 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. จงบอกขอ้ดีของวธีิสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ มีอะไรบา้ง? อธิบายมาโดยละเอียด 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

  

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
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การเตรียมตัวของผู้เรียนและผู้สอนในการใช้การเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหา

ความรู้เป็นฐาน 
การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการเตรียมตวั เตรียม

ความพร้อมของผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  การเตรียมตวัของ
ผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ดงัน้ี 
 1. ฝึกออกแบบกิจกรรม/สร้างสถานการณ์ ท่ีชวนสงสยั 
 2. ฝึกการใชค้ าถามน าและเช่ือมโยงความคิดของผูเ้รียน 
 3. จดัเตรียมขอ้มูล แหล่งเรียนรู้ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนจะใชใ้นการสืบเสาะหา
ความรู้ 
 4. เตรียมการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการสร้างความรู้ของผูเ้รียนช่วยปรับปรุงภาษาใน
ค าถามของผูเ้รียน 
 5. เตรียมจดัสภาพชั้นเรียนและจดับรรยากาศให้เหมาะสมโดยจดัเป็นกลุ่มหรือชั้น
เรียน 

หลกัจิตวิทยาพ้ืนฐานในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นเป็นการสร้างกิจกรรม
ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้โดยการตั้งค าถามโตต้อบระหว่างนกัเรียนกบัครูผูส้อน และนกัเรียนกบั
นกัเรียนเอง โดยการถามตอบในเชิงเช่ือมโยงกบัความรู้เดิมของผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมี
ความพร้อมในการแสวงหาความรู้ใหม่ในกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 

บทบาทของครูในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นภาระหนา้ท่ีท่ีครูตอ้ง
รับผิดชอบ บทบาทของครูทั้งในอดีตและปัจจุบนั มีลกัษณะดงัน้ี 

1. แนะน านักเรียนและกระตุน้ความสนใจของนักเรียน กระตุน้ให้เด็กคิดโดยการ
สร้างสถานการณ์ชักชวนให้เด็กตั้งค าถามสอบสวน กระตุ้นให้นักเรียนบันทึกขอ้มูล และ
อภิปรายผลท่ีไดจ้ากการทดลอง 

2. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ในการทดลอง หรืออ านวยความสะดวกในการ
คน้หาความรู้ 

3. คอยช่วยเหลือใหค้ าแนะน าขณะท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบติังาน เช่น ถามค าถาม อธิบาย
ขอ้ขอ้งใจบางอย่าง ทวนกลบั ครูจะเป็นผูท้บทวนค าถามอยู่บ่อยๆ เพ่ือพิจารณาดูว่านกัเรียนมี
ความเขา้ใจอยา่งไร 

    

 

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
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4. แนะน าศพัทใ์หม่ๆ ท่ีพบขณะท าการทดลอง เช่น ละลาย ขยายตวั หดตวั แรงดนั
อุณหภูมิ เป็นตน้ 

5. ใหก้ารหนุนก าลงั เม่ือเด็กถามมาก็จะใหแ้รงหนุนยอมรับในค าถามนั้น กล่าวชม
และช่วยปรับปรุงค าถามเพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจในค าถามใหก้ระจ่างดีข้ึน 

6. เป็นผูก้  ากบั แนะน าครูจะช้ีแนวทางเพ่ือให้เกิดความคิดตามแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
ควบคุมเดก็เม่ือเดก็ออกนอกลู่นอกทาง 

7.  จัดระเบียบ ครูด าเนินการจัดชั้ นเรียนให้เหมาะสมกับวิธีเรียน การสร้าง
บรรยากาศใหเ้หมาะสม โดยจดัเป็นกลุ่มหรือชั้นตามลกัษณะของนกัเรียน เพ่ือใหก้ารเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 

8. สร้างแรงจูงใจ ครูจะช่วยสร้างแรงจูงใจใหน้กัเรียนมีก าลงัใจในการเรียน 

ขอ้ดีของวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ เกิดการพฒันาความคิด
อย่างเต็มท่ี มีการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง มีการเรียนรู้จากการกระท า สามารถจดัระบบ
ความคิดไดเ้ป็นอย่างดี ท าให้เกิดความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ได ้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนการสอนในปัจจุบนั ท่ีมีทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 
 

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (ต่อ) 
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ค าน า 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี เป็นเอกสารท่ีผู ้วิจ ัยจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้  ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ เล่มท่ี 5 การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21  จะอธิบายถึง
แนวคิดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ระบบจดัการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียน โดยมุ่งหวงัให้มีการน าความรู้ ทกัษะวธีิการท่ีได้
ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ ตลอดจนนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ขียนต ารา  หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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สารบัญ 

                      หน้า 

ค าน า                           
สารบัญ  
หน่วยที ่5 การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษที ่21  

แนวคิด             
วตัถุประสงค ์                                                                                              
กิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือการสอน  
ประเมินผล    

ตอนที ่5.1 การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษที ่21  
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                                                                     
แนวคิด นานาทศันะของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21                       
แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21                            
ระบบส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
แบบประเมินตนเองหลงัเรียน  

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที ่5                                                                                   
บรรณานุกรม   
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การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษที ่21 

นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 
 

 
 

หน่วยที ่5 การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 

ตอนที ่
5.1 การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 

แนวคดิ 
1. การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ต้องเปล่ียนแปลงทัศนะ (perspectives)  จาก
กระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ี
ให้โลกของนกัเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลาง ของกระบวนการเรียนรู้เป็นการ
เรียนรู้ท่ีไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทศันคติ - 
ทกัษะการคิด ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะองค์การ ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง 
นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความ
เช่ือมัน่ตนเอง ความยดืหยุน่ การจูงใจตนเอง และความตระหนกัในสภาพแวดลอ้ม 
2. การพฒันากรอบความคิดท่ีครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นจ าเป็นตอ้ง
จะตอ้งสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจาก ทกัษะเฉพาะดา้น องคค์วามรู้ ความช านาญการและ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้นกัเรียนรอบรู้ มีความสามารถท่ีจ าเป็น
และหลากหลาย 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อสรุปแนวคิด นานาทศันะของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีระบบ 
 2. เพื่อสรุปแนวคิดเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีระบบ 

3. เพื่อวเิคราะห์และสรุประบบส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีระบบ 
4. เพื่อวเิคราะห์และสรุปกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งมีระบบ 
 

แผนการสอนประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 5 
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กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 5 
 2. ท  าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 5 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 5 

4. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
5. สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
6. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน  

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 5  
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 5 
 3. รายการวทิยโุทรทศัน์  
 4. อินเทอร์เน็ต  
 5. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมนิผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ตอนที ่5.1  
การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษที ่21 
โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 5.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเร่ือง 
5.1.1 แนวคิด นานาทศันะของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
5.1.2 แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 
5.1.3 ระบบส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
5.1.4 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

แนวคดิ 
1. นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบัการให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 

ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จากกระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่
กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีใหโ้ลกของนกัเรียนและโลกความเป็นจริง  

2. แนวคิดและบทความท่ีส าคญัเก่ียวกบัการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะ
เพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 สาระวชิาหลกั และกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 

3. การพฒันากรอบความคิดท่ีครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นจ าเป็นตอ้ง
จะต้องสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจาก ทกัษะเฉพาะด้าน องค์ความรู้ ความช านาญการและ
ความสามารถในการเรียนรู้ดา้นต่างๆ เพื่อช่วยให้นกัเรียนรอบรู้ มีความสามารถท่ีจ าเป็นและ
หลากหลาย 

4. ความทา้ทายดา้นการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนกัเรียนให้พร้อมกบัชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองส าคญัของกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคม ท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 
ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการ
จดัการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก นั่นคือ ทกัษะการ
เรียนรู้ (Learning Skill) ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด นานาทศันะของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  

2. เพื่อศึกษาระบบส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
3. เพื่อศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 
 
 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษ      

ท่ี 21 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบตามความเขา้ใจ 

1. นกัการศึกษาท่ีกล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีท่านทราบไดก้ล่าวถึงการศึกษาไทยในศตวรรษ

ท่ี 21 อยา่งไรบา้ง (ใหย้กตวัอยา่งมาเพียง 1 ท่าน) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ท่านจะส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อยา่งไรบา้ง? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ท่านคิดวา่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีลกัษณะอยา่งไร? อธิบายมาพอเขา้ใจ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  เร่ืองที ่5.1.1                                   แนวคดิ นานาทศันะของการศึกษาในศตวรรษที ่21 
  

 หากกล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แล้ว ต้องมองและมุ่งเน้นไปท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ซ่ึงการพฒันาการศึกษาของไทยในศตวรรษใหม่น้ี ตอ้งมีเป้าหมายในการ
ปรับเปล่ียนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ร่วมกนัทั้งครูผา่นส่ือและแนวทางการเรียนรู้
แบบใหม่ซ่ึงในหัวขอ้น้ีผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของนกัการศึกษา
หลายๆ ท่าน อาทิ วิโรจน์ สารรัตนะ ซ่ึงไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่าง
น่าสนใจ, สุพักตร์ พบูิลย์ซ่ึงไดอ้ภิปรายเร่ือง "ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย ในศตวรรษ
ที ่21 (ทศวรรษที ่2-3)" อีกทั้งไดก้ล่าวถึงแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 และท่ีส าคญั
ยิง่คือทศันะของ วจิารณ์ พานิช กบัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยมีรายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 

วิโรจน์ สารรัตนะ ไดก้ล่าวไวว้่า การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 จะมีความยืดหยุ่น 
สร้างสรรค ์ทา้ทาย และซบัซอ้น เป็นการศึกษาท่ีจะท าใหโ้ลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยา่ง
เต็มไปดว้ยส่ิงทา้ทาย และปัญหารวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้หม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้โรงเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 จะเป็นโรงเรียนท่ีมีหลกัสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐานและการสืบเสาะหาความรู้ดว้ย
ตนเอง เป็นหลกัสูตรท่ีให้นกัเรียนเก่ียวขอ้งกบัปัญหาในโลกท่ีเป็นจริง เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นมนุษย ์และค าถามเก่ียวกบัอนาคตเชิงวฒันธรรม สังคม และสากล 

ภาพของโรงเรียนจะเปล่ียนจากการเป็นส่ิงก่อสร้างเป็นภาพของการเป็นศูนยร์วมประสาท 
(nerve centers) ท่ีไม่จ  ากดัอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเช่ือมโยงครู นกัเรียนและชุมชน เขา้สู่ขุมคลงั
แห่งความรู้ทัว่โลก ครูเองจะเปล่ียนจากการเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูส้นบัสนุนช่วยเหลือให้
นกัเรียนสามารถเปล่ียนสารสนเทศเป็นความรู้ และน าความรู้เป็นเคร่ืองมือสู่การปฏิบติัและให้เป็น
ประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ และต้องมีการสร้างวฒันธรรมการสืบค้น ( create a 
culture of inquiry) 

ในศตวรรษท่ี 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of 
Learning) จะเปล่ียนไปเน้นทกัษะการเรียนรู้ขั้นท่ีสูงข้ึน (higher order learning skills) โดยเฉพาะ
ทกัษะการประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนท่ีโดยทกัษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่าง
สร้างสรรค ์(ability to use new knowledge in a creative way) ในอดีตท่ีผา่นมา นกัเรียนไปโรงเรียน
เพื่อใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพื่อรับเกรด และเพื่อให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบนัจะพบ
ปรากฏการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนท่ีช่วยให้นกัเรียนไดเ้ตรียมตวัเพื่อใชชี้วิตใน
โลกท่ีเป็นจริง (life in the real world) เนน้การศึกษาตลอดชีวติ (lifelong learning) ดว้ยวธีิการสอนท่ี
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มีความยืดหยุ่น (flexible in how we teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู ้เรียนมีความเป็นคนเจ้า
ความคิดเจา้ปัญญา (resourceful) ท่ียงัคงแสวงหาการเรียนรู้แมจ้ะจบการศึกษาออกไป 

ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21 จะเป็นหลักสูตรท่ีเน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ 
(critical attributes) เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และ
ขบัเคล่ือนดว้ยการวิจยั (research-driven) เช่ือมโยงทอ้งถ่ินชุมชนเขา้กบัภาค ประเทศ และโลก ใน
บางโอกาสนกัเรียนสามารถร่วมมือ (collaboration) กบัโครงงานต่างๆ ไดท้ัว่โลก เป็นหลกัสูตรท่ี
เนน้ทกัษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลยแีละมลัติมีเดีย ความรู้พื้นฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษ
ท่ี 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้ งการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) ก็เป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 

ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนท่ีใหญ่ข้ึน (greater community) นักเรียนมี
คุณลกัษณะเป็นผูช้ี้น าตนเองได ้(self-directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอยา่งร่วมมือกนั
คนอ่ืน หลกัสูตรและการสอนจะมีลกัษณะทา้ทายส าหรับนกัเรียนทุกคน และค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล หลกัสูตรจะไม่เน้นการยึดต าราเป็นตวัขบัเคล่ือน (textbook-driven) หรือแบบแยก
ส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะเป็นหลกัสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอน
ทกัษะและเน้ือหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as an end) เช่นท่ีเคยเป็นมา แต่นกัเรียนจะตอ้งมีการ
เรียนรู้ผ่านการวิจยัและการปฏิบติัในโครงงาน การเรียนรู้จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านั้น 
ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าขอ้เท็จจริงหรือตวัเลข แต่จะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ
วจิยัและการปฏิบติัโดยเช่ือมโยงกบัความรู้และประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู ่ทกัษะและเน้ือหาท่ีไดรั้บจะ
เก่ียวขอ้งและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบติัในโครงงาน จะไม่จบลงตรงท่ีการไดรั้บทกัษะและเน้ือหา
แลว้เท่านั้น การประเมินผลจะเปล่ียนจากการประเมินความจ า และความไม่เก่ียวโยงกบัความเขา้ใจ
ต่อการน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ไปเป็นการประเมินท่ีผูถู้กประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองดว้ย 
(self-assessment) ทกัษะท่ีคาดหวงัส าหรับศตวรรษท่ี 21 ท่ีเรียนรู้ผ่านหลกัสูตรท่ีเป็นสหวิทยาการ 
บูรณาการ ยึดโครงงานเป็นฐาน และอ่ืนๆ ดงักล่าวจะเน้นเร่ือง 1) ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม 
(learning and innovation skills) 2) ทกัษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ทกัษะสารสนเทศ 
ส่ือ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) ท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึนไดจ้ากความ
ร่วมมือ (collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาท่ี
ซับซ้อน การน าเสนอด้วยวาจาและดว้ยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี การฝึก
ปฏิบติัอาชีพ การวจิยั และการปฏิบติัส่ิงต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

ดงันั้น การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (perspectives) จาก
กระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ (new paradigm) ท่ีให้โลก
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ของนกัเรียนและโลกความเป็นจริง เป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ ท่ีไปไกล
กว่าการไดรั้บความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพฒันาทกัษะและทศันคติ - ทกัษะการคิด ทกัษะการ
แกปั้ญหา ทกัษะองคก์าร ทศันคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวตักรรม ความสร้างสรรค์ ทกัษะ
การส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเช่ือมัน่ตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง 
และความตระหนกัในสภาพแวดลอ้มและเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใชค้วามรู้อย่างสร้างสรรค์ 
(the ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทกัษะท่ีส าคญั
จ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นส่ิงท่ีท้าทายในการท่ีจะพฒันาเรียนเพื่อ
อนาคตให้นักเรียนมีทกัษะ ทศันคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกบัอนาคตดว้ย
ภาพในทางบวก (optimism) ท่ีมีทั้งความส าเร็จและมีความสุข 
 สุพักตร์ พิบูลย์ อภิปรายเร่ือง "ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย ในศตวรรษที่ 21 
(ทศวรรษที ่2-3)" มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัทิศทางการจดัการศึกษา
(เนน้ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ซ่ึงตั้งใจจะเสนอ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทบทวนภาวะคุกคามและเง่ือนไขโอกาสในการพฒันาการศึกษาของประเทศไทย  
 2. วเิคราะห์ปัญหา จุดอ่อน ขอ้จ ากดั และสภาพปัจจุบนัของการศึกษาไทย  
 3. เสนอ ส่ิงท่ีควรท า หรือด าเนินการโดยด่วนในช่วงทศวรรษท่ี 2 ของศตวรรษท่ี 21 และ  
 4. เสนอแนวทางการพฒันาแบบยัง่ยนืในอนาคตสาระโดยสรุป เป็นดงัน้ี 
 1. บริบทการศึกษาไทย ศตวรรษที่ 21 ทศวรรษที ่2 (พ.ศ. 2011-2020) : การจดัการศึกษาใน
ปี 2554-2563 เราตอ้งเผชิญกบัอะไรบา้งมีภาวะคุกคามและเง่ือนไขโอกาส อยา่งไรบา้ง? 
 -การรวมตวัของประเทศอาเซียน (AC): หลงัรวมอาเซียน 5 ปี มีการท านายว่าอุดมศึกษา
ไทยจะล่มสลาย 40% ถ้ามีวิทยาลัยเทคนิคแห่งสิงคโปร์มาตั้ งในประเทศไทยจ านวนมาก
วิทยาลยัเทคนิคเราจะมีปัญหาทนัทีโดยสรุป หากเราไม่เร่งปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจงัคาดว่าจาก
อนัดบั 8 อาเซียน เราอาจกลายเป็นอนัดบั 11 (เม่ือติมอร์ เขา้มาเป็นสมาชิกอาเซียน) 
 - ความตอ้งการแรงงานดา้นอาชีวศึกษา ท่ีสวนทางกบัความตอ้งการศึกษาในสายน้ี (ถา้เรา
ไม่สามารถสร้างค่านิยมด้านอาชีวศึกษาได้ เราจะประสบปัญหาเร่ืองแรงงานและการลงทุนใน
ประเทศ) 

- ความเป็นประเทศน่าลงทุนของประเทศไทย (ยงัติดอนัดบัน่าลงทุน 1 ใน 10 ของโลก) : 
เง่ือนไขโอกาส 

- ความเป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีเป็นครัวโลก: ยงัเป็นเง่ือนไขโอกาส 
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 2. ปัญหา จุดอ่อน ข้อจ ากัด และสภาพปัจจุบันการศึกษาไทย: ในระยะ 10-15 ปี ท่ีผ่านมา 
เราขบัเคล่ือนด้วยกลยุทธ์อย่างไร มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีจุดอ่อน ข้อจ ากัดอย่างไร ส่งผลให้
คุณภาพผูเ้รียนดอ้ยคุณภาพอยา่งไร 
  2.1 ปัจจัยสนับสนุน 
  1. ผูกขาดระบบหนังสือเรียน  เป็นประเทศท่ีแจกหนังสือหลังเปิดภาคเรียน 
(ประเทศเดียวในอาเซียน) 
  2. ผลิตครูไม่ได้มาตรฐาน จิตวิญญาณความเป็นครูลดลงผูบ้ริหารสถานศึกษา
จ านวนมาก (60-70%) สมรรถนะเชิงวิชาการต ่ามากไม่แตกฉานในหลกัสูตร หลกัการในการจดัการ
เรียนการสอนและการวดั ประเมินผล(จริงจงัเฉพาะเร่ืองผิวเผิน เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ฯลฯ) 
  3. ระบบงบประมาณแบบรวมศูนยท่ี์ "ก าหนดโครงการไม่ตรงปัญหา เพราะคนคิด
อยู่ส่วนกลาง คิดแบบทั่วๆ ไป ส่งงบประมาณล่าช้า ส่งเงินให้ท างานเพียง 3 เดือนสุดท้าย ตลอด 70 
ปี(กอดเงินไว้ 9 เดือน) และใช้เงินผิดเป้าหมาย ทุ่มเทงบประมาณกับโรงเรียนหรือเด็กเก่งจ านวน
น้อย ทิง้เด็กหรือโรงเรียนส่วนใหญ่" งานศิลปหัตถกรรมแห่งชาติ (2-3 พนัลา้นบาท)การล่ารางวลั
โอลิมปิก (100 ลา้นบาท) โรงเรียน 500 โรง (ท่ีพร้อมอยูแ่ลว้) สู่มาตรฐานสากล เป็นตน้ 
  4. ครอบครัวสมรรถนะต ่าในการดูและนักเรียน การดูแลโดยครอบครัวจึงไม่มี
มาตรฐาน (ประเทศคุณภาพการศึกษาชั้นน า เช่น ฟินแลนด์เยอรมนัครอบครัวมีความพร้อมและมี
บทบาทสูงมากในการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน) 
  5. แผนพฒันา กลยุทธ์ระยะยาว ไม่มี หรือ ถูกล้างโดยระบบการเมืองท่ีเปล่ียน 
รมต.บ่อยมาก นโยบายทางการศึกษา ข้ึนกบันกัการเมือง 
  6. นกับริหารการศึกษา วิง่ตามนกัการเมือง ไม่สนใจงานประจ า 
  2.2 กระบวนการบริหารจัดการ 
  1. การบริหารงานบุคคล ลม้เหลว "ระบบผลิตคัดเลือก นิเทศ-พัฒนา ส่งเสริมและ
ควบคุมคุณภาพครู ไม่มีประสิทธิภาพ" (ระบบ ก.ค.ศ. ไร้คุณภาพ ไม่มีแบบแผนในการส่งเสริม 
ควบคุมคุณภาพครูมุ่งแก้ปัญหารายวนั ไม่ให้ความส าคญักบัแผนระยะยาว พอจะแก้ปัญหาเร่ือง
บุคลากรทีไร ก็เร่ิมท่ีการส ารวจจ านวนท่ีมีปัญหา ท่ีแสดงถึงความลม้เหลวในระบบฐานขอ้มูล ท่ีเป็น
พื้นฐานของการบริหารจดัการและการตดัสินใจ) 
  2.  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ล้มเหลวสถาบันอุดมศึกษาไม่ ดูแล
สถานศึกษาในเขตบริการใกล้เคียง อย่างเป็นระบบ จริงจงัระบบกรรมการ เช่น คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ยงัไม่ท างาน/ไม่มี
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ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ไม่มีปฏิทินการขบัเคล่ือนคุณภาพ และยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือนท่ีเป็น
รูปธรรม 
  3. กระบวนการสอนไม่มีมาตรฐาน ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ทนัยุค ยงัเน้น Content 
Based, ครูไม่มี PLC, ขาดการวจิยัและพฒันานวตักรรม อยา่งต่อเน่ือง 
  4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับครอบครัว ระดับห้องเรียนประจ าชั้ น
ระดบัชั้นระดบัโรงเรียนระดบัชุมชน ยงัไม่สอดรับกนั/ไม่มีประสิทธิภาพ 
  2.3 ผลผลติทางการศึกษา 
  1. ผลสัมฤทธ์ิตามหลกัสูตรไทย (O-NET) และมาตรฐานสากล (PISA) ต ่ามาก 
  2. เด็กจ านวนมาถูกทอดทิ้ง อ่านไม่ออกเม่ือจบ ป.6 ติด 0, ร, มส. ตกออกหมกมุ่น
กบัส่ิงเสพยติ์ด 
  3. เด็กไทยไม่เป็นนกัอ่านนกัคิด-วิเคราะห์ ขาดความสามารถในการเผชิญปัญหา 
ขาดทกัษะชีวติ 
 3. ส่ิงที่ควรแก้ปัญหาหรือปรับทิศทางการท างานหรือประกาศจุดเน้นโดยด่วน : รายการ
เร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการในระยะ 3-5 ปี 
  1. จดัท าแผนกลยุทธ์ ก าหนดทิศทางนโยบาย กลยุทธ์ระยะ 10-15 ปี ท่ีผ่านการ
ประชาพิจารณ์ เห็นพอ้งตอ้งกนัทั้งประเทศ 
  2. ปฏิรูประบบการผลิตครูเลือกคนเขา้ระบบ-พฒันาสมรรถนะระหว่างเรียนเสริม
สมรรถนะช่วงเร่ิมตน้ 10 ปีแรกส่งเสริมการเป็นครูมืออาชีพ สร้างระบบควบคุมคุณภาพ อย่าง
ต่อเน่ือง 
  3. การกระจายอ านาจทางการศึกษา โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจดัการมากข้ึน
เนน้ตน้ทุนเครือข่ายเพื่อการบริหารจดัการ 
  4. ปฏิรูปหลกัสูตร กระบวนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ Authentic learning, Problem-
based learning 
  สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะส าคัญ ในศตวรรษที ่21 :  
   1. เรียนรู้เก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของโลก/ภาวะเส่ียงกบัภยัภิบติั 
   2. Information literacy 
   3. Health Literacy 
   4. Economic Literacy/Economic for life 
   5. Democracy Literacy 
   6. ทกัษะการวเิคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา เผชิญปัญหา 
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   7. ความมีวนิยันิสัยใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมัน่ในการท างาน 
   8. Life Skill 
   9. ทกัษะวชิาชีพเฉพาะทาง 
  5.ปฏิรูประบบดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมสมรรถนะผูเ้รียน บทบาทร่วม ก าหนด
มาตรฐานครอบครัว มาตรฐานครูประจ าชั้น มาตรฐานการบริหารจดัการในการดูแล ส่งเสริม
ระดบัชั้น ระดบัโรงเรียน และระดบัเครือข่าย ส่งเสริมการจดัท าแผนพฒันาเด็กเป็นรายบุคคล  
 4. การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน : การใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาประเทศ  
  1. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะเด็กไทย คนไทย ในอีก 10-30 ปีข้างหน้า (ให้
ครอบคลุม มาตรฐานความรู้ทกัษะ และคุณลกัษณะ ทั้งเพื่อการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก) 
  2. กระจายอ านาจให้ท้องถ่ิน เขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาหลักสูตร  เพื่อเสริม
สมรรถนะเยาวชน (ภายใตบ้ทบาทร่วมของทอ้งถ่ิน สถานบนัอุดมศึกษาในทอ้งถ่ิน) โดย ส่วนกลาง
เนน้บทบาทการประเมินและรับรองมาตรฐานรายเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3. เร่งรัด ส่งเสริมให้โรงเรียนท่ีมีความพร้อมสูง กา้วสู่การเป็นโรงเรียนในก ากบั
ของรัฐ มีอิสระในการบริหารจดัการและการระดมทรัพยากร เพื่อสนบัสนุนการจดัการศึกษา ไม่มี
เพดานค่าเล่าเรียน (เพื่อลดภาระของรัฐ และมีโอกาสดูแลโรงเรียนท่ีไม่พร้อมมากข้ึน) 
 
กจิกรรม 5.1.1  

จงสรุปแนวคิด นานาทัศนะของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามความเข้าใจของ
นักศึกษา 

 

แนวตอบกจิกรรม 5.1.1 
ตอบตามความเข้าใจของนักศึกษา โดยประยุกต์แนวคิดในเร่ืองที ่5.1.1 ประกอบ 
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  เร่ืองที ่5.1.2                                             แนวคดิการปฏรูิปการศึกษา ในศตวรรษที ่21 
 
ในหัวขอ้น้ี จะได้กล่าวถึงแนวคิดและบทความท่ีส าคญัเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สาระวิชาหลกั และกรอบแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามล าดบัดงัน้ี 
 Sir Ken Robinson, world- renowned education and creativity expert and recipient of the 
RSA's Benjamin Franklin award. 2010 ในขณะน้ีทุกๆ ประเทศอยู่ในช่วงของการเร่งการปฏิรูป
การศึกษาสาเหตุนั้นมีอยู ่2 ประการอยา่งแรกคือเร่ืองของเศรษฐกิจ : ผูค้นพยายามขบคิดเร่ืองน้ีอยูว่า่ 
เราจะให้การศึกษากับลูกๆ เราอย่างไร ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21เร่ืองท่ี 2 คือ
วฒันธรรมทุกคนบนโลกน้ีพยายามคิดอยูว่า่ เราจะให้การศึกษากบัลูกๆ อยา่งไรให้เขา้กบัเอกลกัษณ์
ของวฒันธรรมในประเทศนั้นๆ เราจะตีกรอบใหว้งจรการศึกษาทั้ง 2 เร่ืองน้ีใหเ้ขา้กบัยคุโลกาภิวตัน์
อยา่งไร 

ปัญหาคือ พวกเขาพยายามเช่ือมอนาคตดว้ยส่ิงท่ีเขาท าในอดีต เม่ือสมยัท่ีเราไปโรงเรียนจะ
ถูกสอนเสมอวา่ เรียนให้หนกั ท าขอ้สอบให้ไดดี้ ไดเ้ขา้มหาลยัและมีงานท า แต่ลูกๆ เรากลบัไม่เช่ือ
อยา่งนั้นเม่ือไปถึงอนาคต ไม่วา่จะมีใบปริญญาหรือไม่ก็ไม่สามารถรับประกนัไดว้า่ จบมาคุณจะมี
งานท า เม่ือเป็นเช่นนั้น พวกเขาจึงเร่ิมคิดท่ีจะพฒันามาตรฐานการศึกษาให้สูงข้ึน ท าไมจะไม่ล่ะ? 
ท าไมเราตอ้งไปลดมนัลงล่ะ 

ปัญหาอีกอย่างหน่ึงคือระบบการศึกษาในปัจจุบนั ถูกออกแบบและคิดโครงสร้าง โดยคน
อีกยุคหน่ึงท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ คนคิดระบบกับคนเรียน อยู่คนละยุคกันระบบน้ีถูกเรียกว่า
วฒันธรรมทางปัญญาของการรู้จริง กับสภาวะเศรษฐกิจ และวิวฒันาการของอุตสาหกรรม ซ่ึง
การศึกษาของรัฐ ได้รับเงินอุดหนุนจากระบบการจัดเก็บภาษี ซ่ึงบังคับให้ทุกคนต้องจ่าย 
แบบจ าลองทางสติปัญญาของจิตใจ บ่งบอกถึง ความฉลาดท่ีแทจ้ริง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. การใหเ้หตุผลในเชิงนิรนยั/วธีิการใชเ้หตุผล ท่ีค่อยๆ เร่ิมจากส่วนรวมไปหาส่วนยอ่ย 
2. ความรู้ตามแบบฉบบัทั้ง 2 ส่ิงน้ีท าให้เกิด “ความสามารถทางวิชาการ” กลายเป็น Gene 

pool ของระบบการศึกษาของรัฐ ท าใหเ้ราแบ่งคนไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1. ไดเ้รียนหนงัสือ 
2. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือก็คือ คนฉลาดกบัไม่ฉลาด 

ซ่ึงท าใหค้นอจัฉริยะท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือคิดวา่ตนเองโง่ โดยยดึถือตามกรอบความคิดน้ี ซ่ึง
ระบบน้ีไม่ไดม้องถึงความสามารถในการรับไดข้องคนเลย ทีน้ี เรามาสรุปวา่ ระบบการศึกษาของรัฐ
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ประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง เศรษฐกิจและระดบัสติปัญญาซ่ึงในความเห็นของผมคิดวา่ “แบบจ าลอง
นีเ้ป็นสาเหตุของความวุ่นวาย” 

การศึกษาเป็นโมเดลบนผลประโยชน์ของอุตสาหกรรม และเป็นภาพสะทอ้นของมนัซ่ึงผม
จะยกตวัอยา่งให้ฟังโรงเรียนถูกจดัระบบการเรียนการสอน แบบสายพานของโรงงานอุตสาหกรรม 
เร่ิมจากมีเสียงออกเรียกเขา้เรียน มีการแยกส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆในโรงเรียน แบ่งเป็นแผนก
เป็นวิชาๆ เรายงัคงใหก้ารศึกษากบัเด็กๆ โดยการแบ่งพวกเขาเป็นกลุ่มๆ เราสร้างระบบโดยแยกเด็ก
ไวเ้ป็นกลุ่ม เป็นปีๆ ท าไมเราถึงท าแบบนั้นล่ะเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา เราก็ไดน้กัเรียนท่ีเรียนจบ
ออกมาในรุ่นนั้นๆ การท าแบบน้ีไม่ต่างอะไรจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีกระบวนการผลิตเลย 

ถา้หากท่ีกล่าวมาคือมาตรฐานการศึกษาแลว้ล่ะก็ ผมจะกล่าวถึงมาตรฐานการศึกษาแบบ
ใหม่ในทิศทางตรงกนัขา้มอยา่งแทจ้ริง ผมจะเปล่ียนกรอบความคิดใหม่เป็น “Divergent Thinking” 
Divergent Thinking ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัความคิดสร้างสรรค์ ผมขอนิยามมนัวา่ เป็นกระบวนการของ
ความคิดริเร่ิมท่ีมีคุณค่า Divergent Thinking ไม่ใช่ค าคุณศัพท์มันคือส่วนท่ีส าคัญในการสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ทั้ งน้ี หมายความว่าเราสามารถหาค าตอบท่ีเป็นไปได้ อย่างหลากหลายใน
ค าถามเดียว เป็นการคิดแนวขา้ง  /Think Laterally ตามแนวคิดของ DE BONO ไม่ใช่การคิดแบบ 
Linear Thinking หรือ Convergent Thinking สรุปคือ ค าตอบตอ้งมีหลากหลายไม่ใช่เพียงค าตอบ
เดียว ถ้ายกตวัอย่าง Gene Pool Education เราจ าเป็นจะต้องเข้าใจความแตกต่างในการรับรู้ของ
มนุษย ์

เราจ าเป็นต้องก้าวออกมาจากกรอบความคิดเดิม ท่ีแบ่งแยกคน คนน้ีชอบส่ิงท่ีเป็น
นามธรรมคนน้ีชอบหลกัการเหตุผล ส่ิงยอดเยี่ยมท่ีเกิดข้ึนกบัการเรียนรู้คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การ
ร่วมมือกนั คือส่ิงท่ีส าคญัของการพฒันา และถา้เราลองแยกกลุ่มนั้นออกมา หมายถึงแตกทั้งกลุ่ม
ออกมาเป็นคนเด่ียวๆ วฒันธรรมเดิมจะท าใหเ้กิดการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงไม่ต่างจากเดิม ท่ี
วฒันธรรมการศึกษาเป็นลกัษณะแบบอุตสาหกรรมการศึกษา และส่ิงแวดลอ้มเดิมท่ีพวกเขายงัคงท า
อยูต่่อไป  
 นกัการศึกษาของประเทศไทยท่ีมีแนวคิด และวิจยัท่ีสอดคลอ้งเร่ืองน้ีคือ ดร.วิริยะ ฤาชัย
พาณชิย์ ท่านท าการวจิยัและพฒันาการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน Creativity-based Learning ซ่ึง
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐาน เป็นหน่ึงในวิธีการจดัการเรียนการสอน
โดยมีผูเ้รียนเป็นส าคญัโครงสร้างหลกัของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานพฒันา
มาจากโครงสร้างการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) และแนวทาง
การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ แบบความคิดแนวขนานของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน ซ่ึงไดท้  าการเรียน

http://www.jsfutureclassroom.com/news_detail.php?nid=57
http://www.jsfutureclassroom.com/news_detail.php?nid=57
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การสอนจริงแลว้ในหลายโรงเรียนสามารถดูขอ้มูล  การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-
based Learning 
  ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, วรางคณา ทองนพคุณ ไดก้ล่าวถึงแนวคิดทกัษะแห่งอนาคต
ใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ โดย
ร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนน้ท่ีองคค์วามรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียน เพื่อใช้
ในการด ารงชีวติในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั โดยจะอา้งถึงรูปแบบ (Model) ท่ีพฒันา
มาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทกัษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership For 
21stCentury Skills) (www.p21.org ) ท่ีมีช่ือย่อว่า เครือข่าย P21 ซ่ึงไดพ้ฒันากรอบแนวคิดเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทกัษะเฉพาะดา้น ความช านาญการและความ
รู้เท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อความส าเร็จของผูเ้รียนทั้งดา้นการท างานและการด าเนินชีวติ 
 กรอบแนวคิดเพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

นางสาววรางคณา ทองนพคุณ (กรอบแนวคิดในการจดัการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21) ท่ี
แสดงผลลพัธ์ของนกัเรียน และปัจจยัส่งเสริมสนบัสนุนในการจดัการเรียนรู้ เพื่อรองรับศตวรรษท่ี 
21 

 

 

ภาพที ่5.8 กรอบแนวคิดเพือ่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (21st Century Learning Framework)  
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กรอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับในการสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Model of 21st Century Outcomes and Support Systems) ซ่ึงเป็น
ท่ียอมรับอย่างกว้างขวางเน่ืองด้วยเป็นกรอบแนวคิดท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู ้เรียน (Student 
Outcomes) ทั้งในดา้นความรู้สาระวชิาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะช่วย
ผูเ้รียนไดเ้ตรียมความพร้อมในหลากหลายดา้น รวมทั้งระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ ไดแ้ก่มาตรฐาน
และการประเมิน หลกัสูตรและการเยนการสอน การพฒันาครู สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการ
เรียนในศตวรรษท่ี 21 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งกา้วขา้ม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 
21” (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเป็นผูส้อนไม่ได ้แต่ตอ้งให้นกัเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง โดย
ครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนใหต้นเองเป็นโคช้ (Coach) และอ านวยความสะดวก (Facilitator)ใน
การเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซ่ึงส่ิงท่ีเป็นตวัช่วยของครูในการ
จดัการเรียนรู้คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย ์(Professional Learning Communities : PLC) เกิดจาก
การรวมตวักนัของครู เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าหนา้ท่ีของครูแต่ละคนนัน่เอง 
 
กจิกรรม 5.1.2  

จงสรุปแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ของนักคิดที่กล่าวมาข้างต้นและ
ช้ีให้เห็นถึงแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที ่21 

 

แนวตอบกจิกรรม 5.1.2 
ตอบโดยอาศัยแนวคิดในเร่ืองที ่5.1.2 ประกอบ 
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เร่ืองที ่5.1.3                                       ระบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 

การพฒันากรอบความคิด ท่ีครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 นั้น จ าเป็นต้อง
จะต้องสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจาก ทักษะเฉพาะด้าน องค์ความรู้ ความช านาญการและ
ความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนรอบรู้ มีความสามารถท่ีจ าเป็นและ
หลากหลาย เครือข่าย P21 ไดร้ะบุระบบส่งเสริมให้นกัเรียนไดร้อบรู้ทกัษะการเรียนรู้ท่ีส าคญั ใน
ศตวรรษท่ี 21 ไวด้ว้ยกนั 5 ระบบดงัน้ี 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 (21st Century Standards) 

2. การประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 (Assessments of 21st Century Skills) 

3. หลกัสูตรและวธีิการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 (21st Century Curriculum and Instruction) 

4. การพฒันาวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21  
(21st  Century Professional Development) 

5. บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(21st  Century Learning Environments) 

มาตรฐานในศตวรรษที ่21 ( 21st  Century Standards ) จุดเนน้  
1) เนน้ทกัษะ ความรู้และความเช่ียวชาญท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
2) สร้างความรู้ความเขา้ใจในการเรียนในเชิงสหวทิยาการระหวา่งวชิาหลกัท่ีเป็นจุดเนน้  
3) มุ่งเนน้การสร้างความรู้และเขา้ใจในเชิงลึกมากกวา่การสร้างความรู้แบบผวิเผิน  
4) ยกระดับความสามารถผูเ้รียนด้วยการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง การใช้ส่ือหรือเคร่ืองมือท่ีมี

คุณภาพจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา การท างานและในการด ารงชีวิตประจ าวนั ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
อยา่งมีความหมายและสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ 

5) ใชห้ลกัการวดัประเมินผลท่ีมีคุณภาพระดบัสูง 
การประเมินทกัษะในศตวรรษที ่21 (Assessment of 21st  Century Skills) จุดเนน้  
1) สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใชแ้บบทดสอบมาตรฐานส าหรับ

การทดสอบยอ่ยและทดสอบรวมส าหรับการประเมินผลในชั้นเรียน  
2) เนน้การน าประโยชน์ของผลสะทอ้นจากการปฏิบติัของผูเ้รียนมาปรับปรุงแกไ้ขงาน  
3) ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อยกระดบัการทดสอบวดัและประเมินผลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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4) สร้างและพฒันาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) ของผูเ้รียนให้เป็นมาตรฐานและมี
คุณภาพ (Edwards, 1950.) 

หลกัสูตรและการสอนในศตวรรษที ่21 (21st  Century Curriculum and Instruction)  
1) การสอนใหเ้กิดทกัษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเนน้เชิงสหวทิยาการของวชิาแกนหลกั  
2) สร้างโอกาสท่ีจะประยกุตท์กัษะเชิงบูรณาการขา้มสาระเน้ือหา และสร้างระบบการเรียนรู้

ท่ีเนน้สมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based )  
3) สร้างนวตักรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ ท่ีมีเทคโนโลยีเป็นตวัเก้ือหนุน การ

เรียนรู้แบบสืบคน้ และวิธีการเรียนจากการใชปั้ญหาเป็นฐาน ( Problem-based Learning ) เพื่อการ
สร้างทกัษะขั้นสูงทางการคิด 

การพฒันาทางวชิาชีพในศตวรรษที ่21 (21st  Century Professional Development)  
1) จุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อการสร้างครู ให้เป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ 

การใชเ้คร่ืองมือ และก าหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบติัในชั้นเรียน และสร้างให้ครูมีความสามารถใน
การวเิคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม  

2) สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนดว้ยเทคนิควธีิการสอนท่ีหลากหลาย  
3) สร้างใหค้รูเป็นผูมี้ทกัษะความรู้ความสามารถในเชิงลึก เก่ียวกบัการแกปั้ญหา การคิดแบบ

วจิารณญาณ และทกัษะดา้นอ่ืนๆท่ีส าคญัต่อวชิาชีพ (Halpern) 
4) เป็นยุคแห่งการสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดข้ึนกบัครูเพื่อเป็นตวัแบบ (Model) แห่ง

การเรียนรู้ของชั้นเรียนท่ีจะน าไปสู่การสร้างทกัษะการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
5) สร้างให้ครูเป็นผูท่ี้มีความสามารถวิเคราะห์ผูเ้รียนได้ทั้ งรูปแบบการเรียน สติปัญญา 

จุดอ่อนจุดแขง็ในตวัผูเ้รียน เหล่าน้ีเป็นตน้  
6) ช่วยใหค้รูไดเ้กิดการพฒันาความสามารถใหสู้งข้ึนเพื่อน าไปใชส้ าหรับการก าหนดกลยทุธ์

ทางการสอนและจดัประสบการณ์ทางการเรียนไดเ้หมาะสมกบับริบททางการเรียนรู้  
7) สนบัสนุนให้เกิดการประเมินผูเ้รียน อยา่งต่อเน่ืองเพื่อสร้างทกัษะและเกิดการพฒันาการ

เรียนรู้  
8) แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียน รู้โดยใชช่้องทางหลากหลายในการส่ือสารให้

เกิดข้ึน  
9) สร้างใหเ้กิดตวัแบบท่ีมีการพฒันาทางวชิาชีพไดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื  
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บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (21st  Century Learning Environment)  
1) สร้างสรรคแ์นวปฏิบติัทางการเรียน การรับการสนบัสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพท่ีเก้ือหนุน เพื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผล  
2) สนบัสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในดา้นการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันส่ิง

ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระหว่างกนัรวมทั้งการบูรณาการ หลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การปฏิบติัในชั้น
เรียน  

3) สร้างผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้จากส่ิงท่ีปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบ
โครงงาน  

4) สร้างโอกาสในการเขา้ถึงส่ือเทคโนโลย ีเคร่ืองมือหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
5) ออกแบบระบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล  
6) น าไปสู่การพฒันาและขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหนา้หรือระบบออนไลน์  
ท่ีกล่าวมาทั้งหมดในเบ้ืองตน้นั้น เป็นการสร้างกรอบแนวคิดของการพฒันาทกัษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีผ่านกระบวนการวิจัยโดย Partnership for 21st Century Skills เป็นตัวแบบท่ี

น าเสนอในรายละเอียดของตวัแปร หรือองค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาศกัยภาพทางการ

เรียนรู้ในสังคมยคุใหม่ท่ีตอ้งค านึงถึง และตอ้งสร้างให้เกิดข้ึนกบัผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาทุกฝ่ายทั้ง

ครู นกัเรียน ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (Stakeholders) (ศิริวรรณ ฉตัรมณี

รุ่งเจริญและวรางคณา ทองนพคุณ, เอกสารประกอบทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ความท้าทายใน

อนาคต) 

 

แผนภาพที ่5.9 ภาพแสดงความสัมพนัธ์ของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาในศตวรรษที ่21 
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     การสอนท่ีจัดว่ามีประสิทธิภาพ ครูนั้ นต้องมีคุณสมบัติมากกว่าการเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีสอน 
(Instructor) ครูตอ้งมีลกัษณะของผูท่ี้สามารถช้ีแนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถท า
หนา้ท่ีเป็นผูน้ านกัเรียนท่องเท่ียวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได ้(Learning Travel Agent) จากท่ีกล่าวมา
นั้นบทบาทของครูจากยคุสมยั ก่อนจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเม่ือกา้วสู่ยุคแห่งศตวรรษท่ี 21 ครู
ในโลกยุคใหม่ตอ้งมีความรอบรู้มากกวา่ การเป็นผูดู้แลรายวิชาท่ีสอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของ
การเพิ่มพนูความรู้แก่นกัเรียน เสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ในศตวรรษท่ี 21 การ
จดัการเรียนรู้นั้นตอ้งมีความสัมพนัธ์ มีขั้นตอนและกระบวนการท่ีเป็นล าดบัท่ีผูเ้รียนสามารถมีส่วน
ร่วมกบัการเรียนการสอน เช่น การก าหนดปัญหาท่ีสนใจและการท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถวเิคราะห์และสามารถบูรณาการกบัรายวชิาอ่ืนๆ ได ้ 
  ในศตวรรษที ่21 ไอซีทีได้เข้ามาบทบาททางการศึกษา และเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวัน
ของคนทัว่โลก ไอซีท ีในปัจจุบันจึงไม่ใช่เป็นเพยีงแหล่งข้อมูลข่าวสารเท่าน้ัน  

“ครูสามารถบูรณาการความก้าวหน้าทางไอซีทกีบัการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร”  
การเ รียน รู้ผ่านเทคโนโลยี  (Technology-based Learning)  ครอบคลุมวิ ธีการเ รียน รู้

หลากหลายรูปแบบไดแ้ก่ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-based Learning) การเรียนรู้บนเวบ็ 
(Web-based Learning) ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual Classrooms) ความร่วมมือดิจิตอล (Digital 
Collaboration) เป็นตน้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต 
(Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม (Satellite 
broadcast) แถบบนัทึกเสียงและวิดีทศัน์ (Audio/Video Tape) โทรทศัน์ท่ีสามารถโต้ตอบกันได้ 
(Interactive TV) และซีดีรอม (CD- ROM) การเรียนรู้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมี
ความส าคญัมากข้ึนเป็นล าดับแต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิงของ
เทคโนโลยี ท าให้ผูส้อนจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้  และเตรียมพร้อมตนเองเพื่อให้สามารถ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเหล่าน้ีในการเรียนการสอนวิธีการเตรียมตวัในการใชเ้ทคโนโลยี
ในการสอนคือ เทคนิครู้เขารู้เรา โดยส่ิงท่ีครูตอ้งรู้มี 2 ประการคือ (1) การรู้และเขา้ใจศกัยภาพของ
ทรัพยากรท่ีโรงเรียนมี เช่น ครูตอ้งรู้ว่าในโรงเรียนมีอะไรท่ีสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได ้โดยปกติแลว้ส่ิงท่ีโรงเรียนมีคือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
โสตทศันศึกษา ห้องเรียนท่ีมีเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือแบบโน๊ตบุ๊ค 
รวมไปถึงระบบขยายเสียง (2) ครูตอ้งมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีท่ีสามารถน ามาใช้ในการเรียนการ
สอน รวมไปถึงข่าวสารขอ้มูลต่างๆ โปรแกรมประยุกต์ท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน ส่ือ
ภาพและเสียง วิดิทศัน์ ข่าวและประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจ เป็นตน้ เทคโนโลยีท่ีครูสามารถน ามาใชใ้น
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การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิด มีจ านวนมาก และครูสามารถ
เลือกใชไ้ดต้ามความถนดัหรือความสนใจ ดงัท่ี บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์ ยกตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

การใช้วดิิทศัน์ 
การใชภ้าพและเสียง ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน โดยเฉพาะเน้ือหาท่ีเป็นนามธรรม 

การใชว้ิดิทศัน์มีทั้ง ภาพยนตร์ แอนนิเมชัน่ วีดีโอคลิป โปรแกรมกราฟฟิกซ่ึงแหล่งท่ีสามารถหาวิดิ
ทศัน์เหล่าน้ี คือ อินเตอร์เนต ซีดี ดีวีดี ท่ีมาพร้อมกบัหนงัสือเรียน (Textbook) ภาพยนตร์ สารคดี 
เวบไซต์ต่างๆ ทั้งน้ี วิดิทศัน์จะท าหน้าท่ีเป็น เพียงส่ือหรือแหล่งการเรียนรู้ของครูเท่านั้น โดยไม่
สามารถน ามาทดแทนการสอนได้ ครูต้องสร้างบริบท (Context) หรืออรรถบท (Theme) ของ
บทเรียนโดยใชว้ดิิทศัน์เป็นส่ือ การเรียนรู้จึงจะมีความหมายส าหรับผูเ้รียน 

เพลงและเสียง 
เพลงเป็นส่ือท่ีเขา้ถึงผูเ้รียนไดดี้ ทั้งน้ีมีการใชเ้พลงเพื่อการเรียนการสอนมานานแลว้ ในวชิา

เคมีเน้ือหาท่ีใชเ้พลงในกิจกรรมการเรียน ยกตวัอยา่งเช่น ตารางธาตุ ทั้งน้ีเพลงมีทั้งแบบส าเร็จท่ีครู
สามารถน ามาใช้ได้ หรือการใช้ท านองแล้วใส่เน้ือร้องเอง รวมไปถึงให้ผูเ้รียนมีส่วนประพนัธ์
ท านองหรือค าร้องท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน ก็เป็นเทคนิคท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ 
นอกจากน้ีเสียงยงัมีส่วนส าคญัในการสร้างความเขา้ใจ ยกตวัอยา่งเช่น ให้นกัเรียนเรียงล าดบัเสียง
จากการท าปฏิกิริยาของธาตุอลัคาไลน์ (หมู่ 1A) กบัน ้ า จากโซเดียม (Na) ไปจนถึงแฟรนเซียม (Fr) 
เพื่อเรียงล าดบัความรุนแรง ของการเกิดปฏิกิริยาจากนั้นจึงน าไปสู่การอภิปราย 

โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) 
ครูสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนได้มากมาย โดย

อาจจะเร่ิมตน้จากการใช้โปรแกรมประจ าเคร่ือง เช่น Microsoft Word Excel และ PowerPoint ไป
จนถึงโปรแกรมเฉพาะ เช่น Crocodile Chemdraw หรือโปรแกรมกราฟฟิก เช่น Autodesk MAYA 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัทกัษะของครูเองวา่คุน้เคย กบัโปรแกรมใด นอกจากน้ีครูยงัสามารถสร้างภาพยนตร์
สั้ นได้เอง โดยใช้โปรแกรมตดัต่อภาพยนตร์เช่น Movie Maker หรือ Ulead โดยในปัจจุบนักล้อง
ถ่ายรูปหรือโทรศพัท์ก็สามารถถ่ายท าคลิปสั้ น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเรียน นอกจากน้ียงัมี
โปรแกรมชนิด Freeware ท่ีไม่สงวนลิขสิทธ์ิการใชง้าน ท่ีครูสามารถดาวน์โหลดเพื่อใชเ้ป็นส่ือใน
การเรียนได ้ตวัอยา่งการใชโ้ปรแกรมประยกุต ์

เทคโนโลยกีารส่ือสาร (Communication Technology) 
เทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนักา้วหนา้ไปมาก และสามารถดาวน์โหลดหรืออพัโหลด 

เพื่อแลกเปล่ียนเน้ือหา (Content) ไดอ้ยา่งรวดเร็วทั้ง ภาพ เสียง ขอ้ความ วดีิโอ ทั้งแบบ Synchronize 
และ Asynchronize เทคโนโลยีส่ือสารท่ีเป็นท่ีนิยมคือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social 
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Network) การใช้เคร่ืองมือคน้หา บนเวบ็ (Search Engine) การโตต้อบผ่านกระดานสนทนา (Web 
Board) การเขียนบล๊อก (Blog) การโตต้อบโดยใช้วีดิทศัน์ เช่น Youtube.com รวมไปถึงส่ือเน้ือหา 
อิเล็กโทรนิกส์ (Electronic Content) ต่างๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงได้ผ่านอินเทอร์เนต เช่น เว็บไซต์ของ
รายการโทรทศัน์ สมาคมวชิาชีพครู องคก์รวทิยาศาสตร์ต่างๆ 
 

กจิกรรม 5.1.3  
จงวิเคราะห์และสรุประบบส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 ระบบ ว่า

ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 อย่างไร? 
 

แนวตอบกจิกรรม 5.1.3 
นักศึกษาควรมีทกัษะการเรียนรู้ทีส่ าคัญ ในศตวรรษที ่21 5 ระบบ ดังนี ้
1. มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
2. การประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
3. หลกัสูตรและวธีิการสอนในศตวรรษที ่21 
4. การพฒันาวชิาชีพในศตวรรษที ่21 
5. บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
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เร่ืองที ่5.1.4                                                                        การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 

 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกบัชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นเร่ืองส าคญัของกระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผล
ต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง ครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นกัเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลก นัน่คือ ทกัษะ
การเรียนรู้ (Learning Skill) ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมีความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปล่ียนแปลง รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ซ่ึง วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวถึง ทกัษะเพื่อการ
ด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี  
 สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้วย ภาษาแม่ และภาษาส าคญัของโลก ศิลปะ 
คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ
ประวติัศาสตร์ โดยวชิาแกนหลกัน้ีจะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยทุธศาสตร์ส าคญัต่อ 
การจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาเชิงสหวทิยาการ (Interdisciplinary) หรือหวัขอ้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดย
การส่งเสริมความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาแกนหลกั และสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปใน
ทุกวิชาแกนหลัก  ได้แก่  ความรู้ เ ก่ียวกับโลก (Global Awareness)  ความรู้ เ ก่ียวกับการเ งิน 
เ ศ รษฐศ าสต ร์  ธุ ร กิ จ  แล ะก า ร เ ป็ นผู ้ป ร ะกอบก า ร  (Financial, Economics, Business and 
Entrepreneurial Literacy) ความรู้ดา้นการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) และความรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy)  
 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียนเขา้สู่โลก
การท างานท่ีมีความซบัซ้อนมากข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม การคิด
อยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา การส่ือสารและการร่วมมือ 
 ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย ผูเ้รียนจึงตอ้งมีความสามารถในการแสดงทกัษะ การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ดังน้ี ความรู้ด้าน
สารสนเทศ ความรู้เก่ียวกบัส่ือและความรู้ดา้นเทคโนโลย ี
 ทกัษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวติและท างาน ในยคุปัจจุบนัให้ประสบความส าเร็จ 
นกัเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวติท่ีส าคญั คือ ความยดืหยุน่และการปรับตวั การริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละ
เป็นตวัของตวัเอง ทกัษะสังคมและสังคมขา้มวฒันธรรม การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต (Productivity) 
และความรับผดิชอบเช่ือถือได ้(Accountability) ภาวะผูน้ าและความรับผดิชอบ (Responsibility)  
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 ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ท่ีทุกคนจะตอ้งเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
ทกัษะการเรียนรู้ 3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได)้, และ (A) Rithemetics (คิดเลข
เป็น) ส่วนทกัษะการเรียนรู้ 7C ประกอบด้วย Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะด้าน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา) Creativity and Innovation (ทกัษะดา้นการ
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม)  Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผูน้ า)  Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะดา้น
การส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) Computing and ICT Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) และ Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และ
ทกัษะการเรียนรู้) 
 กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงอยู่ในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียนวิชาในห้องเรียนยงัเป็นการเรียน
แบบสมมติ ดงันั้น “ครูเพือ่ศิษย์จึงต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ศิษย์” ไดเ้รียนในสภาพท่ีใกลเ้คียงชีวิต
จริงท่ีสุด ครูเพื่อศิษยต์อ้งเปล่ียนเป้าหมายการเรียนรู้ของศิษยจ์ากเนน้เรียนวิชาเพื่อไดค้วามรู้  ให้เลย
ไปสู่การพฒันาทกัษะท่ีส าคญัต่อชีวิตในยุคใหม่ ย  ้าวา่การเรียนรู้ยุคใหม่ ตอ้งเรียนให้เกิดทกัษะเพื่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงหนา้ท่ีของครูเพื่อศิษยจึ์งตอ้งเปล่ียนจากเนน้ “สอน” หรือสั่งสอน
ไปท าหน้าท่ีจุดประกายความสนใจใฝ่รู้ ( inspire) แก่ศิษย์ ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏิบติั 
(learning by doing) และศิษย์งอกงามทกัษะเพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 น้ี จากการลงมือ
ปฏิบติัของตนเป็นทีมร่วมกบัเพื่อนนกัเรียน เน้นการงอกงามทกัษะในการเรียนรู้ และคน้ควา้หา
ความรู้มากกวา่ตวัความรู้ ครูเพื่อศิษยต์อ้งเปล่ียนแนวทางการท างานจากท าโดดเด่ียว คนเดียว เป็น
ท างานและเรียนรู้จากการท าหนา้ท่ีครูเป็นทีม กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มี 3 ลกัษณะ คือ 

1. กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
2. กระบวนการเรียนรู้ผ่านการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 

 3. การเรียนรู้แบบข้ันบันได(IS) 
1. กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ เป็นแนวคิดหรือความเช่ือท่ีสนับสนุนให้คนเรา

ปฏิบติัส่ิงต่างๆดว้ยตนเองตามความสนใจ ตามความถนดัและศกัยภาพ ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ ฝึก
ปฏิบติั ฝึกทกัษะจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะเช่ือว่าหากคนเราไดก้ระท าจะท าให้เกิดความ
เช่ือมัน่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ผูเ้รียนจะสนุกสนานท่ีจะสืบคน้หาความรู้ต่อไป มี
ความสุขท่ีจะเรียน มีลกัษณะดงัน้ี 
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     1.1 การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based Learning) การเรียนรู้แบบน้ีเป็นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดพฒันาการทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้เน้ือหาสาระ 
การฝึกปฏิบติัจริง ฝึกฝนทกัษะทางสังคม ทกัษะชีวิต ทกัษะวิชาชีพการพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง 
โดยสถาบนัการศึกษามกัร่วมมือกบัแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบการจดัการเรียนการสอนร่วมกนั 
ตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค ์การก าหนดเน้ือหากิจกรรม และวธีิการประเมิน 
         1.2 การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) การเรียนรู้ดว้ยโครงงานเป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัรูปแบบหน่ึง ท่ีเป็นการให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจริงใน
ลกัษณะของการศึกษา ส ารวจ คน้ควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดคน้ โดยครูเปล่ียนบทบาทจากการเป็น
ผูใ้ห้ความรู้(teacher)เป็นผูอ้  านวยความสะดวก (facilitator) หรือผูใ้ห้ค  าแนะน า (guide) ท าหน้าท่ี
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนท างานเป็นทีม กระตุน้ แนะน า และให้ค  าปรึกษา เพื่อให้
โครงการส าเร็จลุล่วง  ประโยชน์ของการเรียนรู้ดว้ยโครงงาน ส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บจากการเรียนรู้ดว้ย 
PBL จึงมิใช่ตวัความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ (searching) แต่เป็นทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม (learning and innovation skills) ทกัษะชีวิตและประกอบอาชีพ (Life and Career skills) 
ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารและเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) 
การออกแบบโครงงานท่ีดีจะกระตุน้ให้เกิดการคน้ควา้อยา่งกระตือรือร้นและผูเ้รียนจะไดฝึ้กการใช้
ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving) ทักษะการส่ือสาร 
(communicating) และทักษะการสร้างความร่วมมือ (collaboration)ประโยชน์ท่ีได้ส าหรับครูท่ี
นอกจากจะเป็นการพฒันาคุณภาพดา้นวชิาชีพแลว้ ยงัช่วยใหเ้กิดการท างานแบบร่วมมือกบัเพื่อนครู
ดว้ยกนั รวมทั้งโอกาสท่ีจะไดส้ร้างสัมพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนดว้ย  
   ข้ันตอนทีส่ าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
   STEP 1 การเตรียมความพร้อม ครูเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการสอน 
ในชั้นเรียนครูอาจก าหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกวา้งๆ ให้สอดคลอ้งกบัรายวิชา หรือความ
ถนัดของนักเรียน และเตรียมแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลตวัอย่าง เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษา
คน้ควา้เพิ่มเติม สามารถใชเ้วบ็ไซต์ หรือโปรแกรม moodle ในการ update ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ และ
การก าหนดนดัหมายต่างๆเก่ียวกบัการด าเนินโครงการได ้  
   STEP 2 การคิดและเลอืกหัวข้อ ใหน้กัเรียนเป็นผูส้ร้างทางเลือกในการออกแบบโครงงาน
เอง เพื่อเปิดโอกาสใหรู้้จกัการคน้ควา้และสร้างสรรคค์วามรู้เชิงนวตักรรม ครูอาจใหผู้เ้รียนทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกหวัขอ้ การท างานเป็นทีม กระตุน้ให้เกิด 
brain storm จะท าให้เกิดทกัษะ ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการสร้าง
ความร่วมมือ  
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   STEP 3 การเขียนเค้าโครง การเขียนเคา้โครงของโครงงาน เป็นการสร้าง mind map แสดง
แนวคิด แผน และขั้นตอนการท าโครงงาน เพื่อให้ผูเ้ก่ียวข้องมองเห็นภาระงาน บทบาท และ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ท าใหส้ามารถปฏิบติัโครงงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
   STEP 4 การปฏิบัติโครงงาน  นักเรียนลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวใ้นเค้าโครงของ
โครงงาน ถา้มีการวางเคา้โครงเอาไวแ้ลว้ นักเรียนจะรู้ไดเ้องว่าจะตอ้งท าอะไรในขั้นตอนต่อไป 
โดยไม่ตอ้งรอถามครู ในระหว่างการด าเนินการครูผูส้อนอาจมีการให้ค  าปรึกษาอยา่งใกลชิ้ดหรือ
ร่วมแกปั้ญหาไปพร้อมๆ กบันกัเรียน   
   STEP 5 การน าเสนอโครงงาน นกัเรียนสรุปรายงานผล โดยการเขียนรายงาน หรือการ
น าเสนอในรูปแบบอ่ืนๆเช่น แผน่พบั โปสเตอร์จดันิทรรศการ รายงานหนา้ชั้นส่งงานทางเวบ็ไซต์
หรืออีเมล ถา้มีการประกวดหรือแข่งขนัดว้ยจะท าใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นมากข้ึน  
   STEP 6 การประเมินผลโครงงาน การประเมินโครงงานควรมีการประเมินผลการเรียนรู้
โดยหลากหลาย เช่น นกัเรียนประเมินตนเอง ประเมินซ่ึงกนัและกนั ประเมินจากบุคคลภายนอก 
การประเมินจะไม่วดัเฉพาะความรู้หรือผลงานสุดทา้ยเพียงอยา่งเดียว แต่จะวดักระบวนการท่ีไดม้า
ซ่ึงผลงานด้วย การประเมินโดยครูหลายคน จะเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์  และท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูดว้ยกนัอีกดว้ย  
         1.3 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ในการยึดหลักการให้
ผูเ้รียนสร้างองค์ความรูด้วยตนเอง “Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบติัจริง Learning by 
Doing และปฏิบติัเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ Doing by Learning จึงถูกน ามาใช้อย่าง
จริงจงัในการปฏิรูปการศึกษาของไทย การเรียนรู้ชนิดน้ีเอง ท่ีมีผูต้ ั้งฉายาวา่ “สอนแต่น้อย ให้เรียน
มากๆ Teach less Learn More” การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม Activity” เป็น
หลกัในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบติัจริง Doing” ในเน้ือหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผูป้ฏิบติั คุณครูเป็นพี่เล้ียงและเทรนเนอร์ แต่กิจกรรมท่ีน ามาใช้
น้ีตอ้งมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เน้ือหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ ้ าซากจน
ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย ดงันั้น คุณครูจึงเป็น “นักออกแบบกิจกรรม Activity Designer” มืออาชีพ 
ท่ีสามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม” ไดท้นัที 
         1.4 การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียน
อีกรูปแบบหน่ึงท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และรู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีมของผูเ้รียน โดยผูส้อน
มีส่วนร่วมน้อยแต่ก็ทา้ทายผูส้อนมากท่ีสุด กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจดั
ผูเ้รียนเป็นกลุ่มย่อย ขนาดประมาณ 8 -10 คน โดยมีครูหรือผูส้อนประจ ากลุ่ม 1 คน ท าหนา้ท่ีเป็น
ผูส้นบัสนุนการการเรียนรู้ (facilitator) ประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
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    1. เม่ือผูเ้รียนไดรั้บโจทยปั์ญหา ผูเ้รียนจะท าความเขา้ใจหรือท าความกระจ่างในค าศพัทท่ี์
อยูใ่นโจทยปั์ญหานั้น เพื่อใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
    2. การจบัประเด็นขอ้มูลท่ีส าคญัหรือระบุปัญหาในโจทย ์
    3. ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อภิปรายหาค าอธิบาย แต่ละประเด็นปัญหาว่าเป็น
อยา่งไร เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ความเป็นมาอยา่งไร โดยอาศยัพื้นความรู้เดิมเท่าท่ีผูเ้รียนมีอยู ่
    4. ตั้ งสมมติฐานเพื่อหาตอบปัญหาประเด็นต่างๆ พร้อมจัดล าดับความส าคัญของ
สมมติฐานท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งมีเหตุผล 
    5. จากสมมติฐานท่ีตั้งข้ึน ผูเ้รียนจะประเมินวา่เขามีความรู้เร่ืองอะไรบา้ง มีเร่ืองอะไรท่ียงั
ไม่รู้หรือขาดความรู้ และความรู้อะไรจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้พื่อพิสูจน์สมมติฐาน ซ่ึงเช่ือมโยงกบัโจทย์
ปัญหาท่ีได้ ขั้นตอนน้ีกลุ่มจะก าหนดประเด็นการเรียนรู้ (learning issue) หรือวตัถุประสงค์การ
เรียนรู้ (learning objective) เพื่อจะไปคน้ควา้หาขอ้มูลต่อไป 
    6. คน้ควา้หาขอ้มูลและศึกษาเพิ่มเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เช่น หนังสือต ารา 
วารสาร ส่ือการเรียนสอนต่างๆ การศึกษาในห้องปฏิบติัการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อินเทอร์เน็ต 
หรือปรึกษาอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญในเน้ือหาสาขาเฉพาะ พร้อมทั้งประเมินความถูกตอ้ง 
    7. น าขอ้มูลหรือความรู้ท่ีได้มาสังเคราะห์ อธิบาย พิสูจน์สมมติฐานและประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัโจทยปั์ญหา พร้อมสรุปเป็นแนวคิดหรือหลกัการทัว่ไป 
    ขั้นตอนท่ี 1-5 เป็นขั้นตอนภายในกระบวนการกลุ่มในห้องเรียน ขั้นตอนท่ี 6 เป็น
กิจกรรมของผูเ้รียนรายบุคคลนอกห้องเรียน และขั้นตอนท่ี 7 เป็นกิจกรรมท่ีกลบัมาในกระบวน
กลุ่มอีกคร้ัง        
         1.5  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีวิจัย (Research-
based Learning) การเรียนรู้ท่ีเนน้การวิจยัถือไดว้า่เป็นหวัใจของบณัฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนท่ี
เนน้การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนโดยตรง เป็นการพฒันากระบวนการแสวงหาความรู้ 
และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน ซ่ึง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และ
ทศันีย์ บุญเติม (2540) ไดเ้สนอรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารวจิยัเป็นฐานไว ้4 รูปแบบ ดงัน้ี 
    1. การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยั คือการใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัท าวจิยัในระดบั
ต่างๆ เช่น การท าการทดลองในหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ การศึกษารายกรณี (Case Study) การท า
โครงงาน การท าวจิยัเอกสาร การท าวจิยัฉบบัจ๋ิว (Baby Research) การท าวทิยานิพนธ์ เป็นตน้ 
    2. การสอนโดยให้ผูเ้รียนร่วมท าโครงการวิจยักบัอาจารย ์หรือเป็นผูช่้วยในโครงการวิจยั 
(Under Study Concept) ในกรณีน้ีผูส้อนตอ้งเตรียมโครงการวจิยัไวร้องรับเพื่อให้ผูเ้รียนมีโอกาสได้
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ท าวิจยั เช่น ร่วมเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล อย่างไรก็ตามวิธีน้ีจะมีขอ้เสียท่ีผูเ้รียนไม่ได้
เรียนรู้กระบวนการท าวจิยัครบถว้นทุกขั้นตอน 
    3. การสอนโดยใหผู้เ้รียนศึกษางานวจิยั เพื่อเรียนรู้องคค์วามรู้ หลกัการและทฤษฎีท่ีใชใ้น
การวิจยัเร่ืองนั้นๆ วิธีการตั้งโจทยปั์ญหา วิธีการแกปั้ญหา ผลการวิจยั และการน าผลการวิจยัไปใช้
และศึกษาต่อไป ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจกระบวนการท าวจิยัมากข้ึน 
   4. การสอนโดยใช้ผลการวิจยัประกอบการสอน เป็นการให้ผูเ้รียนได้รับรู้ว่า ทฤษฎี
ขอ้ความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ของตนในปัจจุบนัเป็นอย่างไร นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างศรัทธาต่อ
ผูส้อนรวมทั้งท าใหผู้ส้อนไม่เกิดความเบ่ือหน่ายท่ีตอ้งสอนเน้ือหาเดิมๆ ทุกปี 
 2. กระบวนการเรียนรู้ผ่านการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ เพราะการส่ือสารเป็นกระบวนการ
ส่งหรือถ่ายทอดเร่ืองราว ข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ เหตุการณ์ ต่างๆ จากผูส้อนยงัไปผูเ้รียนดว้ยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 

2.1 การฝึกทกัษะในการฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep Listening) โดยใช้เทคนิค สุนทรีย
สนทนา (Dialogue) เป็นการฝึกทกัษะการฟังอยา่งลึกซ้ึงท าใหรู้้จกัตนเองมากข้ึน ฝึกการเป็นผูฟั้งท่ีดี 
ฟังผูอ่ื้นพดูอยา่งตั้งใจ ฟังใหม้าก พดูใหน้อ้ยลง ไม่พดูแทรกขณะอีกฝ่ายก าลงัพดู ท าใหฟั้งและไดย้ิน
มากข้ึน เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสามารถน ามาปรับใชใ้นการท างาน หรือการด ารงชีวติไดเ้ป็นอยา่ง
ดี 
         2.2 การฝึกทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Communities of Practice 
หรือ CoP ซ่ึงเป็นการดึงความรู้ท่ีอยูใ่นตวับุคคลออกมา เพื่อแลกเปล่ียนและท าใหเ้กิดการเรียนรู้  
         2.3 การฝึกทกัษะการท างานเป็นทีม, เรียนรู้แบบกลุ่ม ปฏิบติังานกลุ่ม เป็นวิธีสอน
ท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนทางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ร่วมมือกนัศึกษาคน้ควา้หาวิธีการแกปั้ญหาหรือ
ปฏิบติักิจกรรมตามความสามารถ ความถนดั หรือความสนใจ เป็นการฝึกใหน้กัเรียนท างานร่วมกนั
ตามวธีิแห่งประชาธิปไตย 
         2.4 การฝึกทกัษะการใช้เทคโนโลยีการส่ือสาร ใช้เทคโนโลยีเพื่อวิจยั จดัระบบ 
ประเมิน และส่ือสารสารสนเทศ ใช้เคร่ืองมือส่ือสาร เช่ือมโยงเครือข่าย (คอมพิวเตอร์ เคร่ืองเล่น
มีเดีย ฯลฯ) และ social network อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเข้าถึง (access) จัดการ (manage) 
ผสมผสาน (integrate) ประเมิน (evaluate) และสร้าง (create) สารสนเทศ เพื่อท าหนา้ท่ีในเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ปฏิบติัตามคุณธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ถึงและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3. การเรียนรู้แบบข้ันบันได (IS) กระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุผล
ตามท่ีคาดหวงันั้น  มีมากมายหลายวธีิ กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้นก็เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ี
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น่าสนใจท่ีครูสามารถน าไปปรับใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ ตามบริบทและธรรมชาติของวิชา 
โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีขั้นตอนดงัน้ี 
   ขั้น L1 การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน (Learning to Question) เป็นการฝึกให้ผูเ้รียน
รู้จกัคิด สังเกต ตั้งขอ้สงสัย ตั้งค  าถามอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์
   ขั้น L2 การสืบคน้ความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ (Learning to Search) เป็นการ
ฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด 
อินเตอร์เน็ตหรือจากการปฏิบติัทดลอง เป็นตน้ 
   ขั้น L3 การสรุปองค์ความรู้ (Learning to Construct) เป็นการฝึกน าความรู้และสารสนเทศ
หรือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองคค์วามรู้ 
   ขั้น L4 การส่ือสารและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Learning to Communicate) เป็น
การฝึกใหค้วามรู้ท่ีไดม้าน าเสนอและส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพใหเ้กิดความเขา้ใจ 
   ขั้น L5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Learning to Serve) เป็นการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติั ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ในบริบทรอบตวัและบริบทโลกตามวฒิุภาวะท่ีเหมาะสม โดยจะน า
องคค์วามรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งสร้างสรรค ์
 จะเห็นได้ว่า การจดักระบวนการเรียนรู้ ครูตอ้งยึดความสมดุลจึงจะส่งผลให้การจดัการ
เรียนรู้ส าหรับนกัเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าหมายการเรียนในศตวรรษท่ี 21 คือ 
การปูพื้นฐาน ความรู้และทกัษะสาหรับการมีชีวิตท่ีดีในภายหน้า ลกัษณะของการเรียนรู้จึงเป็น
สมดุลระหวา่งคุณลกัษณะในตารางฝ่ังซา้ยและขวา 15 ประการ ดงัน้ี 
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ตารางที ่5.9 ลกัษณะของการเรียนรู้จึงเป็นสมดุลระหว่างคุณลกัษณะในตารางฝ่ังซ้ายและขวา 15 

 
จากตารางข้างตน้น้ี ครูต้องใช้ทั้ งแนวทางฝ่ังขวาและฝ่ังซ้ายอย่างสมดุล คือ ต้องยึดถือ

แนวทาง both-and (ไม่ใช่ either - or) ซ่ึงเป็นแนวทางของระบบท่ีซับซ้อนและปรับตวั ยิ่งนับวนั
สมดุลน้ี จะใหน้ ้าหนกัซีกขวามากข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือโลกเปล่ียนแปลงไปสมองเด็กก็เปล่ียนดว้ย ส าหรับ
พลงัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ งานท่ีเน้นความรู้ เคร่ืองมือดิจิตลั วิถีชีวิต ผลการวิจยั
ด้านการเรียนรู้ และความต้องการทกัษะในการด ารงชีวิตสมยัใหม่ ได้แก่ การแก้ปัญหา ความ
สร้างสรรคแ์ละสร้างนวตักรรม การส่ือสาร การร่วมมือความยืดหยุน่ และอ่ืนๆ พลงัเหล่าน้ีเรียกร้อง
ให้การเรียนรู้ในโรงเรียนตอ้งให้น ้าหนกัซีกขวามากข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้นครูตอ้งเรียนรู้ทดลองวิธีปฏิบติั
หนา้ท่ีอยูต่ลอดเวลา โดยครูกบัครูจะตอ้งมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั รวมกนัเป็นชุมชนการเรียนรู้
ครูเพื่อศิษย ์เพื่อท่ีครูจะไดไ้ม่เดียวดาย มีเพื่อนร่วมทาง ร่วมอุดมการณ์ ร่วมเรียนรู้และบากบัน่ 
 จะเห็นไดว้่า การเรียนรู้แบบใฝ่รู้กบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีแนวคิดและลกัษณะของ
การจดัการเรียนรู้คลา้ยกนั นั่นคือ ตอ้งมีความสัมพนัธ์ มีขั้นตอนและกระบวนการท่ีเป็นล าดบั ท่ี

ขึน้กบัครู/ครูเป็นตัวตั้ง(Teacher-directed) เด็กเป็นหลกั (Leaner-centered) 
สอน  แลกเปล่ียนเรียนรู้  
ความรู้  ทกัษะ  
เน้ือหา  กระบวนการ  
ทกัษะพื้นฐาน  ทกัษะประยกุต ์ 
ขอ้ความจริงและหลกัการ  ค าถามและปัญหา  
ทฤษฎี  ปฏิบติั  
หลกัสูตร  โครงการ  
ช่วงเวลา  ความตอ้งการ  
เหมือนกนัทั้งหอ้ง (One-size-fits-all)  เหมาะสมรายบุคคล (Personalized)  
แข่งขนั  ร่วมมือ  
หอ้งเรียน  ชุมชนทัว่โลก  
ขึน้กบัครู/ครูเป็นตัวตั้ง(Teacher-directed) เด็กเป็นหลกั (Leaner-centered) 
ตามต ารา  ใชเ้วบ็  
สอบความรู้  ทดสอบการเรียนรู้  
เรียนเพื่อโรงเรียน  เรียนเพื่อชีวติ  
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ผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมกบัการเรียนการสอนได้ เช่น การก าหนดปัญหาท่ีผูเ้รียนสนใจ การท า
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์และสามารถบูรณาการกบัรายวิชาอ่ืนๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
และการสอนท่ีถือว่ามีประสิทธิภาพ นั้น ครูต้องมีคุณสมบติัมากกว่าการเป็นผูท่ี้ท  าหน้าท่ีสอน 
(Instructor) ครูตอ้งมีลกัษณะของผูท่ี้สามารถช้ีแนะการเรียนรู้ (Learning Coaching) และสามารถท า
หน้าท่ีเป็นผูน้ านกัเรียนท่องเท่ียวไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได ้(Learning Travel Agent) ซ่ึงบทบาท
ของครูจากยุคสมยัก่อนจ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเม่ือกา้วสู่ยุคแห่งศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากครูใน
โลกยุคใหม่ตอ้งมีความรอบรู้มากกวา่การเป็นผูดู้แลรายวิชาท่ีสอนเท่านั้น แต่ครูมีบทบาทของการ
เพิ่มพูนความรู้แก่นกัเรียน เสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งไอซีทีไดเ้ขา้มามี
บทบาททางการศึกษาและเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนัของคนทัว่โลก ไอซีทีในปัจจุบนัจึงไม่ใช่
เป็นเพียงแหล่งขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น ครูจึงตอ้งคิดวา่จะบูรณาการการจดัการเรียนรู้ให้เขา้กบัไอซีที
ได้อย่างไร ซ่ึงคุณลกัษณะของครูในยุคศตวรรษท่ี 21 หรือเรียกว่า e-Teacher จะประกอบด้วย 9 
คุณลกัษณะท่ีครูพึงปฏิบติั มีดงัน้ี 
 1. Experience คือ มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ ใช้เคร่ืองมือต่างๆ เช่น Internet, e-
Mail การใช ้CD 
 2. Extended คือ มีทกัษะการคน้หาความรู้ได้ตลอดเวลา เพราะ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 
สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ท่ีไหนก็ได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการหาความรู้ด้วย
เทคโนโลย ี
 3. Expanded คือ การขยายผลของความรู้นั้นสู่นกัเรียน ประชาชนทัว่ไป และชุมชน สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ลง CD, VDO โทรทศัน์หรือบน Web เพื่อใหเ้กิดหารเพิ่มความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ของ
บุคลากรโดยรวม 
 4. Exploration คือ สามารถเลือกเน้ือหาท่ีทนัสมยั เอกสารอ้างอิง ค้นควา้ทั้งสาระและ
บนัเทิง เพื่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์เพื่อน ามาออกแบบการเรียนการสอน 
 5. Evaluation คือ เป็นนกัประเมินท่ีดี สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการประเมินผล 
 6. End-User คือ เป็นผูใ้ช้ปลายทางท่ีดี เช่น สามารถ Browse ไป Web Site ท่ีมีคุณค่าบน
อินเทอร์เน็ตและเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งหลากหลาย 
 7. Enabler คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน และเน้ือหาเพิ่มเติมมาใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอน สามารถใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาสร้างบทเรียน อย่างน้อยท่ีสุดก็
สามารถสร้างการน าเสนอเน้ือหาดว้ย Power Point เป็นการจูงใจให้นกัเรียนสนใจในการเรียนมาก
ข้ึน หรือการใช ้Authoring tool ต่างๆ มาสร้างบทเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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 8. Engagement คือ ครูท่ีร่วมมือกนัแลกเปล่ียนความเห็น หาแนวร่วม เพื่อให้เกิดชุมชน เช่น 
การคุยกนับน Web ท าใหมี้ความคิดใหม่ๆ มีขอ้เสนอแนะ เกิดชุมชนครูบน Web 
 9. Efficient and Effective คือ ครูท่ี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องเป็นผู ้ใช้
เทคโนโลยไีดอ้ยา่งคล่องแคล่ว เป็นผูผ้ลิต ผูก้ระจาย และผูใ้ชค้วามรู้ 
 การศึกษาท่ีดีส าหรับคนยคุใหม่และมีคุณภาพ จะตอ้งเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ของศิษยไ์ป
อยา่งส้ินเชิง และบทบาทของครูอาจารยก์็ตอ้งเปล่ียนไปอยา่งส้ินเชิง ครูท่ีรักศิษย ์เอาใจใส่ศิษย ์แต่
ยงัใชว้ิธีสอนแบบเดิมๆ จะไม่ใช่ครูท่ีท าประโยชน์แก่ศิษยอ์ยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ ครูท่ีมีใจแก่ศิษยย์งั
ไม่พอ ครูเพื่อศิษยต์อ้งเปล่ียนจุดสนใจหรือจุดเนน้จากการสอน ไปเป็นเนน้ท่ีการเรียน (ทั้งของศิษย ์
และของตนเอง) ตอ้งเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ท่ีตนจดัให้แก่ศิษยด์ว้ย ครูเพื่อศิษยต์อ้ง
เปล่ียนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” (Teacher) ไปเป็น “ครูฝึก” (Coach) หรือ “ผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้” (Learning Facilitator) และตอ้งเรียนรู้ทกัษะในการท าหนา้ท่ีน้ี โดยรวมตวักนั
เป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ืองท่ีเรียกว่า PLC (Professional Learning 
Community) 
 
กจิกรรม 5.1.4  

ให้นักศึกษาวเิคราะห์และสรุปกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ทั้ง 3 ลกัษณะ 
 

แนวตอบกจิกรรม 5.1.4 
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 มี 3 ลกัษณะ คือ 
1. กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ 
2. กระบวนการเรียนรู้ผ่านการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ 
3. การเรียนรู้แบบข้ันบันได (IS)  
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วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้ของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการศึกษาและการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21  
ค าแนะน า อธิบายค าถามต่อไปน้ีตามความเขา้ใจของท่าน 
1. จากการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด นานาทศันะของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 แลว้ท่านพอสรุปเร่ือง
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ยา่งไรบา้ง? จงอธิบาย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ประเทศไทยมีบริบทการศึกษาไทย ศตวรรษท่ี 21 ทศวรรษท่ี 2 อยา่งไรบา้ง? อธิบายมาพอสังเขป 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. กรอบแนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ียอมรับในการสร้างทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ยเร่ืองอะไรบา้ง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

  

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
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4. จากท่ีท่านไดศึ้กษามาท่านคิดวา่ระบบการส่งเสริมให้นกัศึกษาไดร้อบรู้ทกัษะการเรียนรู้ท่ีส าคญั 

ในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นอยา่งไร? อธิบาพร้อมชีแจงเหตุผล 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ท่านจะน าแนวการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 แบบใดมาก าหนดแนวการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21? อธิบายมาโดยละเอียด 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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การศึกษาและการเรียนรู้ ในศตวรรษที ่21 
แนวคิดทศันะของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น้ี มีเป้าหมายในการปรับเปล่ียน

การเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ผา่นส่ือและแนวทางการเรียนรู้แบบ
ใหม ่เป็นการศึกษาท่ีจะท าใหโ้ลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เตม็ไปดว้ยส่ิงท่ีทา้
ทายและปัญหารวมทั้งโอกาสและส่ิงท่ีเป็นไปไดใ้หม่ๆ ท่ีน่าต่ืนเตน้ 

แนวคิดการปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางในการ
จดัการเรียนรู้ โดยร่วมกนัสร้างรูปแบบและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ
และสมรรถนะท่ีเกิดกับตัวผู ้เ รียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงเช่นในปัจจุบนั  

ระบบส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการพฒันากรอบแนวคิด
ท่ีครอบคลุมเพื่อการเรียนรู้จ าเป็นตอ้งสร้างระบบส่งเสริมเพิ่มข้ึนจากทกัษะเฉพาะดา้น 
องค์ความรู้ ความช านาญการและความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ ประกอบไปดว้ย 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. การประเมินผลทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. หลกัสูตรและวธีิการสอนในศตวรรษท่ี 21 
4. การพฒันาวชิาชีพในศตวรรษท่ี 21 
5. บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนสังคมเป็น

อย่างมาก ครูต้องมีความตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพือ่เตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนมีทกัษะส าหรับการออกไปด ารงชีวติในสังคมปัจจุบัน  

 

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
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ค าน า 

 เอกสารคู่มือการเรียนรู้น้ี เป็นเอกสารท่ีผู ้วิจ ัยจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้  ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน เพื่อพฒันาความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ในศตวรรษท่ี 21  
 ส าหรับการศึกษาคู่มือ เล่มท่ี 6 ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะอธิบายถึง 
ห้องเรียนในในศตวรรษท่ี 21 ลักษณะส าคญัของการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจน 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียน โดย
มุ่งหวงัให้มีการน าความรู้ แนวคิด ทกัษะวิธีการท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 ผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบบัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ ตลอดจนนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 
วทิยาเขตอีสาน 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิ อาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ขียนต ารา หนงัสือทุกเล่มท่ีน ามา
อา้งอิงในเอกสารฉบบัน้ี ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นเอกสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 
นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 

นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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สารบัญ 

      หน้า 

ค าน า               
สารบัญ  
หน่วยที ่6 ลกัษณะส าคัญของห้องเรียนในศตวรรษที ่21  

แนวคิด        
วตัถุประสงค ์                                                
กิจกรรมการเรียนการสอน  
ส่ือการสอน  
ประเมินผล  

ตอนที ่6.1 ห้องเรียนในในศตวรรษที ่21  
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                            
ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21             
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ห้องเรียนควรเป็นอยา่งไร               
แบบประเมินตนเองหลงัเรียน  

ตอนที ่6.2 ลกัษณะส าคัญของการเรียนการสอนในศตวรรษที ่21  
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                            
การเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21  
การศึกษากบัเทคโนโลยยีคุใหม่  
แบบประเมินตนเองหลงัเรียน  

ตอนที ่6.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส าหรับศตวรรษที ่21  
แบบประเมินตนเองก่อนเรียน                                            
ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
บทบาทของผูบ้ริหารในส่วนท่ีดีตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน  
แบบประเมินตนเองหลงัเรียน  

สรุปท้ายหน่วยการเรียนรู้ที ่6                                            
บรรณานุกรม  
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ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษที ่21 

 

นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 
 

 
 

หน่วยที ่6 ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ตอนที ่
6.1 หอ้งเรียนในในศตวรรษท่ี 21 
6.2 ลกัษณะส าคญัของการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
6.3 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 

แนวคดิ 
1. ห้องเรียนจึงต้องเปล่ียนจาก  “ห้องเรียนโดยครูสอนหน้าช้ัน” มาเป็น  “ห้องเรียนโดย 
ผู้เรียน ลงมือท าเป็นทีม”การออกแบบก่อสร้างห้องเรียนจึงตอ้งเปล่ียนไปจากออกแบบ 
classroom เป็นออกแบบ studio (ห้องท างาน) เพราะเวลาน้ี ผู ้เรียน ต้องเรียนโดยการ 
“ท างาน” หรือเรียนโดยลงมือท า 
2. การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตอ้งปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยครูจะตอ้งท าให้
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนท่ีจะท าให้เด็กมีทกัษะชีวิตทกัษะ
การคิดและทกัษะดา้นไอที ซ่ึงไอทีในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึง ใชค้อมพิวเตอร์เป็นหรือใชไ้อแพด
เป็น แต่หมายถึงการท่ีเด็กรู้วา่เม่ือเขาอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เขาจะไปตามหาขอ้มูล (data) 
เหล่านั้นได้ท่ีไหน? และเม่ือได้ข้อมูลมาเด็กต้องวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความ
น่าเช่ือถือเพียงใด? และสามารถแปลงขอ้มูลเป็นความรู้ (knowledge) ไดซ่ึ้งส่ิงเหล่าน้ีตอ้ง
เกิดจากการฝึกฝน ครูจะตอ้งใหเ้ด็กไดมี้โอกาสทดลองดว้ยตนเอง 
3.  ผู้บริหารในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีทั้ งศาสตร์และศิลป์บวกกับแนวคิดใหม่ด้าน
เทคโนโลยกีารศึกษา ใหค้วามส าคญักบัทกัษะใหม่ท่ีเกิดข้ึนทนัต่อเหตุการณ์กบัสถานการณ์
โลกท่ีเปล่ียนแปลง 

 

แผนการสอนประจ าหน่วย 

หน่วยที่ 6 



309 

คู่มือโครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะความส าคญัของการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
3. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 

กจิกรรมการเรียน 
 กิจกรรมระหวา่งเรียนดว้ยตนเอง 
 1. ศึกษาแผนการสอนประจ าหน่วยท่ี 6 
 2. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยท่ี 6 
 3. ศึกษาเน้ือหาสาระในเอกสารการสอนหน่วยท่ี 6 

4. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ 
5. สืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
6. ท าแบบประเมินตวัเองหลงัเรียน 

ส่ือการสอน 
 1. เอกสารการสอนหน่วยท่ี 6 
 2. แบบฝึกปฏิบติัหน่วยท่ี 6 
 3. รายการวทิยโุทรทศัน์ 
 4. อินเทอร์เน็ต 
 5. แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ประเมนิผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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ตอนที ่6.1  
ห้องเรียนในในศตวรรษที่ 21 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 6.1 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 
 

หัวเร่ือง 
6.1.1 ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 
6.1.2 ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 หอ้งเรียนควรเป็นอยา่งไร                                 

แนวคดิ 
1. การเรียนรู้ในยุคปัจจุบนัน้ีระบบสารสนเทศ และการส่ือสารเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งใน

การจดักิจกรรมในหอ้งเรียนเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัส่งผลต่อการเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 
2. ห้องเรียนจึงตอ้งเปล่ียนจาก  “ห้องเรียนโดยครูสอนหน้าช้ัน”มาเป็น “ห้องเรียนโดย 

ผู้เรียน ลงมือท าเป็นทีม”การออกแบบก่อสร้างห้องเรียนจึงต้องเปล่ียนไปจากออกแบบ 
classroom เป็นออกแบบ studio (ห้องท างาน) เพราะเวลาน้ี ผูเ้รียน ตอ้งเรียนโดยการ “ท างาน” 

หรือเรียนโดยลงมือท า 
3. ห้องเรียนท่ีมีโต๊ะครูอยู่ด้านหน้าห้องเรียน โต๊ะนักเรียนจัดเรียงเป็นแถวในแนว

เดียวกนัอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่า การเรียนรู้เทคโนโลยีและเปล่ียนวิธีสอนไม่ใช่แค่
เปล่ียนวิธีสอนแต่ตอ้งปรับสภาพแวดล้อม ทางกายภาพให้เขา้กบัการเรียนรู้เพื่อการเร่ิมตน้ท่ี
ศึกษาและเขา้ใจ 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่ออธิบายลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 ได ้
 2. เพื่ออธิบายทกัษะในศตวรรษท่ี 21 วา่ห้องเรียนควรเป็นอยา่งไร 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 
 
 

วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองห้องเรียนในในศตวรรษท่ี 21 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบตามความเขา้ใจ 

1. ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของท่านเป็นอยา่งไร? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 หอ้งเรียนควรเป็นอยา่งไร? จงอธิบายมาพอสังเขป 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 เร่ืองที ่6.1.1                                             ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษที ่21 
 
การเรียนรู้ในยคุปัจจุบนัน้ีระบบสารสนเทศ และการส่ือสารเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดั

กิจกรรมในห้องเรียนเป็นอย่างมากอีก ทั้ งยงัส่งผลต่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการนั้นยงัสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาทุกระดบั จดัการเรียนการสอนโดยใช ้ICT เป็น
ฐาน (ICT Based Learning)” และสถานศึกษาต้องสามารถใช้ ICT บริหารจดัการองค์กรได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ในยุคศตวรรษท่ี 21 อย่างเต็มรูปแบบการใช้ ICT นั้น
เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ในยุคแห่งการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 น้ี
ไดเ้ป็นอย่างดีห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 น้ีจึงตอ้งเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะกล่าวถึง
ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 พร้อมทั้งอธิบายถึงแนวทางการพฒันาห้องเรียน ใน
โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ บรรยากาศในห้องเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 สภาพห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ 
และหอ้งเรียนในอนาคตตามล าดบัดงัน้ี 
 วจิารณ์ พานิช อธิบายถึงโรงเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 ในการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล 
เม่ือวนัท่ี 17 ต.ค. 55 มีวาระ รายงานความคืบหนา้และแผนการด าเนินงาน โครงการจดัตั้งโรงเรียน
สาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดลซ่ึงเม่ือผมฟังแลว้ ก็บอกตวัเองว่าน่ีคือโรงเรียนแห่งศตวรรษท่ี 
21ในระดบัมธัยมศึกษา 

เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา ผูรั้กษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนมี
เป้าหมายของการเรียนรู้ดงัต่อไปน้ี (คดัมาจากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล คร้ังท่ี 
465) 

"มีการจดัการศึกษาท่ีพฒันานกัเรียนให้เป็นตน้แบบของการเรียนรู้ ท่ีเสริมสร้างทั้งทกัษะ
ชีวิต และทกัษะความรู้โดยน าเร่ืองจิตวิญญาณ และมโนส านึกของชาวมหิดล ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและเป็นพลเมืองดีของประเทศ มีวิสัยทศัน์ และกระบวนการคิดแบบสากลความ
ตระหนกัถึงหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในฐานะท่ีเป็นพลโลก และความสามารถท่ีจะด ารงชีวติอยา่ง
มีความสุขในสังคมพหุวฒันธรรม โดยโรงเรียนสาธิตนานาชาติจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ีมีการ
ศึกษาวจิยัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผลของการวจิยัจะน ามาปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน และการบริหาร
จดัการให้เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพในระดบัมธัยมศึกษา ทั้งน้ี จะมีความแตกต่าง
จากโรงเรียนทัว่ไปดงัน้ี 
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ตารางที ่5.10 เปรียบเทยีบโรงเรียนทัว่ไปกบัโรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
 

โรงเรียนทัว่ไป โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
- เนน้การท่องจ าและเลียนแบบ 
 
- เรียนรู้จากต ารา 
- สอนเน้ือหา 
- หลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาด 
- Passive Learners 
- เรียนรู้จากครู 
- ครูถาม-นกัเรียนตอบ 

- เน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการ
แกปั้ญหา 
- เรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
- เนน้กระบวนการเรียนรู้ 
- เรียนรู้จากขอ้ผดิพลาด 
- Active-Reflective-Generative Learners 
- เรียนรู้จากหลากหลายแหล่งความรู้ 
- Inquiry Learning 

 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ นบัเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะ และโดดเด่น
ดว้ยการผสานความร่วมมือจากคณะ/สถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลยัอาทิวิทยาลยั
นานาชาติ, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ,สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้, คณะทนัต
แพทยศาสตร์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และศูนย์จิตตปัญญาศึกษาโดย
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการหลกัสูตร ไดจ้ดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้กครองกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษากลุ่มผูบ้ริหาร และเจา้ของโรงเรียนนานาชาติ 
โรงเรียน E.P. และโรงเรียนทางเลือก 

ส าหรับแนวทางการวางหลกัสูตรไดมี้การศึกษา Core Value ของมหาวิทยาลยัมหิดล ให้
เป็นลกัษณะพึงประสงค์ของผูเ้รียน มีตวัช้ีวดัท่ีประเมินไดแ้ละอยูใ่นทุกสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ
ดว้ยกนัโดยน าเอาความรู้และทกัษะของศตวรรษท่ี 21 และของประชาคมอาเซียนส่วนการเรียนรู้จะ
น ามากระบวนการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการวจิยัวา่เป็น Best Practice 

เด็กท่ีเรียนท่ีโรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ  จะได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์
ภาษาองักฤษท่ีสอนให้เป็นผูท่ี้มีจิตปัญญา มีความรับผิดชอบ และรู้จกัการตดัสินใจโดยมีตวัช้ีวดั 
เพื่อให้เห็นว่าการเรียนการสอนท่ีวางไว ้ทั้งวิชาพื้นฐาน วิชาเลือก และกิจกรรมเสริมหลกัสูตร จะ
สอดคลอ้งกนั ซ่ึงใน 3 ปี ให้ไดห้น่วยกิตของทางนานาชาติโดยอิงหลกัสูตรอเมริกนั และของไทยท่ี
ส าคญั คือตอ้งการให้สามารถน ามาบูรณาการ ท าโครงการแกปั้ญหา หรือท าจิตอาสา เป็นโรงเรียน
ไร้ผนงั ซ่ึงเป็นโครงการท่ีทุกปีจะตอ้งออกไปเรียนรู้จากสถานท่ีจริง ส าหรับรายวิชาและวิชาเลือก
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หรือ pathway to college (ตามแผนการศึกษาของผูเ้รียนแต่ละคน) ซ่ึงส่วนงานต่างๆ ก็ไดเ้ขา้มาให้
ความร่วมมือดว้ย 

ทั้งน้ี คาดว่า จะเปิดโรงเรียน ประมาณเดือนกนัยายน พ.ศ.2556 โดยใช้สถานท่ีของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ก่อนและจึงยา้ยไปท่ีสถานก่อสร้างใหม่ของโรงเรียน ในปี 2557" 

MUIDS (Mahidol University International Demonstration School) ไม่ไดแ้ค่มีวตัถุประสงค์เพื่อ
จดับริการการศึกษาแก่เด็กเท่านั้นแต่วตัถุประสงค์ใหญ่ คือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการเรียนรู้
ของประเทศไทย 

วิจารณ์ พานิช เสนอว่าอาคารเรียนห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
เปล่ียนไปจากเดิม (ศตวรรษท่ี 20) อย่างมากมายรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนเปล่ียนจากการ
ถ่ายทอดหรือบอกความรู้ (สมยัผมเรียน ครูบอกให้จดแมต้อนเรียนมหาวิทยาลยั ก็ยงัเป็นการเล็ก
เชอร์ใหจ้ด) มาเป็นเรียนโดย นร./นศ. ท ากิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจข้ึนในสมองและจิตใจ
ของตน 

ห้องเรียนจึงตอ้งเปล่ียนจาก “ห้องเรียนโดยครูสอนหน้าช้ัน”มาเป็น “ห้องเรียนโดย นร. ลง
มือท าเป็นทีม”การออกแบบก่อสร้างห้องเรียนจึงต้องเปล่ียนไปจากออกแบบ classroom เป็น
ออกแบบ studio (หอ้งท างาน) เพราะเวลาน้ี นร. ตอ้งเรียนโดยการ “ท างาน” หรือเรียนโดยลงมือท า 

ผมจึงตั้ งข้อสังเกต/ค าถาม ว่า เวลาน้ีหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ (และใน
มหาวิทยาลยั) ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบอาคารทราบแล้วหรือยงั ว่าตอ้งเปล่ียนแบบ
มาตรฐานของห้องเรียนเสียใหม่สถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบอาคารการศึกษา ทราบเร่ืองน้ีแลว้
หรือยงั 

สถาปัตยกรรมมีส่วนช่วยหนุน หรือขดั การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วงการสถาปัตยกรรม
ไทย ตระหนักถึงความจ าเป็น ท่ีจะต้องเปล่ียนหลักการออกแบบโครงสร้างทางกายภาพ  ให้
สอดคลอ้งกบัการเรียนในศตวรรษท่ี 21 แลว้หรือยงั  

วงการออกแบบโรงเรียนและมหาวิทยาลยั น่าจะได้มีการสัมมนากนัสักคร้ังว่ารูปแบบท่ี
เหมาะสมของอาคารและบริเวณโรงเรียน ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นอย่างไร และน่าจะมีการ
ประกวด อาคารสถานท่ีโรงเรียนแห่งศตวรรษท่ี 2 
กจิกรรม 6.1.1  

ในทศันคติของผู้เรียน ห้องเรียนในในศตวรรษที ่21 เป็นอย่างไร? 
 

แนวตอบกจิกรรม 6.1.1 
ตอบตามความคิดเห็นของนักศึกษา 



315 

คู่มือโครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 

เร่ืองที ่6.1.2                                      ทกัษะในศตวรรษที ่21 ห้องเรียนควรเป็นอย่างไร 

Environment Learning เป็นปัจจยัอนัหน่ึงท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 หอ้งเรียน
ควรจะเป็นแบบใดหอ้งเรียนแห่งการเรียนรู้หรือควรส่งเสริมอะไรบา้ง 

 
ตารางที ่5.11 ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

 

1 การเรียนรู้ตลอดชีวติ Life long leaner ต้องส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจ 

2 การท างานร่วมกนัเป็นทีม Collaborate การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ การสอนเพื่อนเป็น
การทบทวนและท าให้เราสามารถจดจ าได้ดี
ท่ีสุด ท าให้เราสามารถจ าได้ ตั้ งแต่  50-90
เปอร์เซ็นต ์

3 การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น communicate 

 

4 การคิดวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา Critical 
Thinking & Problem Solving 

เป็นการลงมือปฏิบติั โดยครูผูส้อนจะส่งงาน 
หรือ PBL ใหน้กัเรียน 

5 ความคิดริเร่ิมและความคิดสร้างสรรค์
Creativity and innovation 

เป็นการลงมือปฏิบัติ  ในเชิงความท้าทาย 
กระตุน้ เร่งเร้าให้เกิดการเรียนรู้ สนุกกบัการ
สร้างสรรค ์

6 เสริมทกัษะทางดา้นLife Skill การอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นคุณธรรมจริยธรรมทาง
สังคม 

7 เสริมทกัษะทางด้าน เทคโนโลยีและส่ือ
information Media & ICT literacy 

เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าเทคโนโลยมีาใชแ้ละ
ไปใชไ้ดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

 

  1. ส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจ  Creative Space จะต้องมี พื้นท่ีโล่ง ได้คุยได้สนทนา 
แสดงออกท่ีใกล้ชิดกบัคุณครูผูส้อน ประมาณ 5-6 ตารางเมตร เป็นอย่างน้อย อาจจะตอ้งมีพื้นท่ีท่ี
สร้างแรงบนัดาลใจ เช่น พื้นท่ีส าหรับการโชวข์อง พื้นท่ีแสดงของหรือผลงานของนกัเรียน ท่ีเด่น 
ออกมา 
 2. พื้นท่ีส่วนตวัของผูเ้รียน ท่ีตอ้งมีชดัเจน มีส่ือต่างๆ ทางดา้นเทคโนโลย ีNotebook 
 3. พื้นท่ีส่วนกลางท่ีแลกเปล่ียนความคิดในแต่ละกลุ่ม 
 4. พื้นท่ี ท่ีสามารถลงมือปฏิบติัเฉพาะกลุ่มได ้
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 5. พื้นท่ี ท่ีสามารถส่ือสารกบัคนภายนอก ดว้ยกลอ้งระบบ HD 
 6. พื้นท่ีเก็บอุปกรณ์ส่วนตวัภายในกลุ่ม 
 สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 1. การท่ีนกัเรียนสามารถเขา้ไปใกลชิ้ดและเขา้ถึงคุณครูผูส้อน 
 2. บรรยากาศยิม้แยม้แจ่มใส สดใส 
 3. อากาศโล่งโปร่งสบาย 
 4. สีสันและพื้นท่ีส าหรับสร้างแรงบนัดาลใจ Creative Space 
 5. ผูเ้รียนอยู่ใกล้กันแต่ไม่มากมีพื้นท่ีส่วนตัว เพื่อใช้ในการพูดคุย ปรึกษา และ พื้นท่ี
ส่วนกลางเพื่อวเิคราะห์งาน หรือแสดงความคิดเห็นอนัหลากหลาย 
  6. มีส่วนแสดงการส่ือสารต่อบุคคลภายนอก HD camera wireless 
 ห้องเรียนในอนาคต (The Classroom of the Future ) 

ห้องเรียนท่ีมีโต๊ะครูอยู่ด้านหน้าห้องเรียน โต๊ะนักเรียนจดัเรียงเป็นแถวในแนวเดียวกัน
อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกวา่การเรียนรู้เทคโนโลย ีและเปล่ียนวธีิสอนไม่ใช่แค่เปล่ียนวิธีสอน
แต่ตอ้งปรับสภาพแวดลอ้มทางกายภาพให้เขา้กบัการเรียนรู้ เพื่อการเร่ิมตน้ท่ีศึกษาและเขา้ใจ โดย
Akinsanmi อา้งวา่ "มีงานวจิยันอ้ยมากท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทสภาพแวดลอ้ม ท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
เรียนรู้แต่จากทฤษฎีทางการศึกษาท่ีมากข้ึนสามารถสร้างกรอบความคิดในการสร้าง 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดจากการวิจัยของพื้นท่ีทาง
กายภาพกบัการเรียนรู้ พบว่าห้องเรียนในปัจจุบนัไม่ค่อยอ านวยความสะดวก ในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 การศึกษาท าโดย บริษทั Herman Miller ในการปรับตวัและผลกระทบต่อการเรียนรู้ท่ีระบุส่ี
หัวขอ้ท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษยก์ารเรียนการ
สอนและการมีส่วนร่วมเฮอร์แมนมิลเลอร์ยืนยนัว่ามี "คุณค่าของเก้าอี้ที่สะดวกสบาย" และโดย 
"ตระหนักถึงผลกระทบที่มีความสะดวกสบายทางกายภาพคือการสนับสนุนของการเรียนการสอน
และการออกแบบที่มีความยืดหยุ่น, การเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ความสะดวกสบายของคณะและ
นักเรียน" ห้องเรียนเม่ือ เฟอร์นิเจอร์เคล่ือนยา้ยไดง่้ายเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้นกัเรียนความ
สะดวกสบายและการปฏิบติัจริง ถูกริเร่ิมดว้ยความสะดวกสบายท่ีเพิ่มข้ึนท่ีนัง่ (32%) ความสามารถ
ในการเขา้ใจอยา่งชดัเจนในรายวิชา (14%) และส่ือ (17%) นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีไดรั้บบริการท่ีดีข้ึน
โดยการออกแบบและนกัการศึกษาเรียนอ่อนยงัรายงานผลประโยชน์ของแสงท่ีเพิ่มข้ึนการเขา้ถึงท่ี
ดีกว่าการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตท่ีมีความสามารถท่ีดีข้ึนท่ีจะไดย้ินนกัเรียนและมีพื้นท่ีมากข้ึนไวท์
บอร์ด  
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สรุปการวิจยั ยงัเน้นความจริงท่ีว่าในเร่ืองเก่ียวกบัการเรียนการสอน การคน้พบท่ีเกิดข้ึน
ใหม่เก่ียวกับวิธีท่ีผูค้นเรียนรู้ท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี และการรับรู้ของความ
คาดหวงัของนกัเรียนเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงการสอนมากท่ีสุด และเพื่อให้ครูท่ีจะใช้
ประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี ช่องวา่งการเรียนการสอนจะตอ้งสามารถท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่และมีห้องเรียน มีความยืดหยุ่นพอท่ีจะรองรับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัช่องวา่ง
การเรียนรู้การปรับตวัท่ีดีข้ึนนอกจากน้ียงัอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตั้งแต่ 
ความหมายของการรู้ไดเ้ปล่ียนจากความสามารถในการจ าและท าซ ้ าขอ้มูลไปยงัความสามารถใน
การพบวา่มนัใชง้านไดแ้ละ อธิบายวิธีนกัเรียนไม่ชอบหอ้งบรรยายขนาดใหญ่และแทน ช่องวา่งการ
เรียนรู้ถึงความปรารถนาวา่ ช่วยใหพ้วกเขาไดรั้บรู้วา่คนอ่ืนมีส่วนร่วมในการสนทนาท างานไดอ้ยา่ง
อิสระ หรืออยูใ่นกลุ่มโครงการท่ีไดรั้บหรือให้ขอ้เสนอแนะเอกชน และแสวงหาสภาพแวดลอ้มการ
ท างานร่วมกนัท่ีส่งเสริมความเขา้ใจและการเรียนรู้" (บริษทัเฮอร์แมนมิลเลอร์, 2011) อา้ง Prensky 
ของสมบูรณ์แสดงให้เห็นถึงช่องว่างท าไมห้องเรียนไม่ควรจะคงท่ี แต่ควรจะปรับตวัไดง่้ายเพื่อให้
พอดีกบัส่ิงท่ีกิจกรรม หรือวธีิการการสอนครูเลือกท่ีจะส่งมอบบทเรียนวนันั้น 

ตวัสุดทา้ยช่องวา่งการเรียนรู้ให้ง่ายต่อการดึงดูดนกัเรียนโดยการอนุญาตให้ส าหรับการตั้ง
ค่าท่ีง่ายและรวดเร็วของห้องเรียนเพื่ออ านวยความสะดวก แตกต่างกนัของกิจกรรม นกัเรียนท่ีเขา้
ร่วมในชั้นเรียนท่ีจดัข้ึนในห้องเรียนท่ีได้รับการออกแบบไอเดียช่องว่าง adoptable รายงานการ
เพิ่มข้ึน 24% ส่วนร่วมในการเรียนและ 23% มีแนวโนม้ท่ีจะรู้สึกว่าการส่ือสารท่ีไดรั้บการอ านวย
ความสะดวกท่ีดีข้ึนในขณะท่ีครูวา่มนัก็ง่ายท่ีจะบูรณาการการเรียนการสอน (22%) ไดง่้ายข้ึนการใช้
เทคโนโลยีในขณะท่ีตวัเลข ด้านล่างจะถูกน ายงัมาจากการศึกษาและการแสดงเพียงวิธีการปรับ
ช่องวา่งท่ีมีประสิทธิภาพ 

วจิารณ์ พานิช อาคารเรียนห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนไป
จากเดิม (ศตวรรษท่ี 20) อยา่งมากมายรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนเปล่ียนจากการถ่ายทอดหรือ
บอกความรู้ (สมยัผมเรียน ครูบอกให้จดแมต้อนเรียนมหาวิทยาลยั ก็ยงัเป็นการเล็กเชอร์ให้จด) มา
เป็นเรียนโดย นกัเรียน นกัศึกษา ท ากิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจข้ึนในสมองและจิตใจของ
ตนห้องเรียนจึงตอ้งเปล่ียนจาก ห้องเรียนโดยครูสอนหน้าช้ัน มาเป็น ห้องเรียนโดย นักเรียน ลงมือ
ท าเป็นทีม การออกแบบก่อสร้างห้องเรียนจึงตอ้งเปล่ียนไปจากออกแบบ classroom เป็นออกแบบ 
studio (หอ้งท างาน) เพราะเวลาน้ีนกัเรียน ตอ้งเรียนโดยการ ท างาน หรือเรียนโดยลงมือท า 

ผมจึงตั้ งข้อสังเกต/ค าถาม ว่า เวลาน้ีหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ (และใน
มหาวิทยาลยั) ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบอาคาร ทราบแล้วหรือยงัว่าตอ้งเปล่ียนแบบ
มาตรฐานของห้องเรียนเสียใหม่สถาปนิกผูเ้ช่ียวชาญ การออกแบบอาคารการศึกษาทราบเร่ืองน้ีแลว้
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หรือยงัสถาปัตยกรรมมีส่วนช่วยหนุน หรือขดั การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วงการสถาปัตยกรรมไทย 
ตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเปล่ียนหลกัการออกแบบ โครงสร้างทางกายภาพใหส้อดคลอ้งกบั
การเรียนในศตวรรษท่ี 21 แลว้หรือยงั  

วงการออกแบบโรงเรียนและมหาวิทยาลยั น่าจะได้มีการสัมมนากนัสักคร้ังว่ารูปแบบท่ี
เหมาะสมของอาคารและบริเวณโรงเรียน ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ควรเป็นอย่างไรและน่าจะมีการ
ประกวด อาคารสถานท่ีโรงเรียนแห่งศตวรรษท่ี 2 

 
กจิกรรม 6.1.2 

ในศตวรรษที ่21 ห้องเรียนควรจะเป็นแบบใดห้องเรียนแห่งการเรียนรู้หรือควรส่งเสริม
อะไรบ้าง? 

แนวตอบกจิกรรม 6.1.2 
1. การตอบอาจอาศัยแนวคิดจากเนือ้หาสาระในเร่ืองที ่6.1.1 - 6.1.2 มาประกอบกไ็ด้ 
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วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองห้องเรียนในในศตวรรษท่ี 21 
ค าแนะน า อธิบายค าถามต่อไปน้ีตามความเขา้ใจของท่าน 

1. ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของท่านเป็นอย่างไร? อธิบายมาพอ

เขา้ใจ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 หอ้งเรียนควรเป็นอยา่งไร? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

  

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
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ตอนที ่6.2  
ลกัษณะส าคญัของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 6.2 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

หัวเร่ือง 
6.2.1 การเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 
6.2.2 การศึกษากบัเทคโนโลยยีคุใหม่ 

แนวคดิ 
1. การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตอ้งปรับแนวทางการเรียนการสอน โดยครูจะตอ้ง

ท าให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนท่ีจะท าให้เด็กมีทกัษะชีวติทกัษะ
การคิดและทกัษะดา้นไอที ซ่ึงไอทีในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึง ใชค้อมพิวเตอร์เป็นหรือใชไ้อแพดเป็น 
แต่หมายถึงการท่ีเด็กรู้วา่เม่ือเขาอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เขาจะไปตามหาขอ้มูล (data) เหล่านั้น
ไดท่ี้ไหน? และเม่ือไดข้อ้มูลมาเด็กตอ้งวิเคราะห์ไดว้า่ขอ้มูลเหล่านั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด 
และสามารถแปลงขอ้มูลเป็นความรู้ (knowledge) ไดซ่ึ้งส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเกิดจากการฝึกฝน ครู
จะตอ้งใหเ้ด็กไดมี้โอกาสทดลองดว้ยตนเอง 

2. The Flipped Classroom หรือการเรียนแบบ "พลิกกลบั"คือ เป็นการเรียนแบบ "กลบั
หวักลบัหาง" หรือ"พลิกกลบั"โดยเปล่ียนรูปแบบวิธีการสอนจากแบบเดิมท่ีเร่ิมจากครูผูส้อน
ในห้องเรียนนักเรียนกลบัไปท าการบา้นส่ง เปล่ียนเป็นนักเรียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ด้วย
ตนเอง ผ่าน "เทคโนโลยี" ท่ีครูจดัหาให้ก่อนเขา้ชั้นเรียน และมาท ากิจกรรม โดยมีครูคอย
แนะน าในชั้นเรียนแทน 

3. ปัจจุบนัรูปแบบการจดัการศึกษาแปรเปล่ียนไปจากเดิม ดว้ยองค์ความรู้ท่ีเปล่ียนไป
เทคโนโลยท่ีีพฒันามากข้ึน พฤติกรรมของมนุษยท่ี์ปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลาทฤษฏีการศึกษา
แบบเดิมอาจใชไ้ม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาอยูท่ี่ไหนหากมองกนัท่ีการประสบ
ความส าเร็จของบุคคล มิใช่แค่ผลการสอบรูปแบบการเรียนรู้จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งปรับเปล่ียน
ใหท้นัต่อยคุสมยั 

4. การท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ก็ตอ้งอาศยั
ครูผูส้อนท่ีเขา้ใจและมีความรู้ ในดา้นการใช้เทคโนโลยีครูผูส้อนเป็นผูส้ร้างบรรยากาศ และ
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้สอนให้เลือกใชอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเรียนศึกษาคน้ควา้
ในเร่ืองท่ีสนใจเพราะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศก็มีทั้งดา้นบวก 
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5. ครูผูส้อนเป็นผูส้ร้างบรรยากาศ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้สอนให้เลือกใช้อย่าง
ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเรียนศึกษาคน้ควา้ ในเร่ืองท่ีสนใจเพราะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศก็มีทั้ งด้านบวกและด้านลบจึงจ าเป็นต้องรู้จกัคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีระบบ คิด
สร้างสรรค ์เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่ออธิบายและวเิคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ได ้
 2. เพื่อศึกษาการศึกษากบัเทคโนโลยยีคุใหม่ 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 
 
 

วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองลกัษณะส าคญัของการเรียนการ
สอนในศตวรรษท่ี 21 

ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้

1. การเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของท่านเป็นอยา่งไร? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. การศึกษากบัเทคโนโลยยีคุใหม่ตามทศันะของท่านเป็นอยา่งไร? จงช้ีแจงเหตุผลมาใหล้ะเอียด 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เร่ืองที ่6.2.1                                                 การเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษที ่21 
 
ส่วนน้ีจะอธิบายถึงการเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ตามทัศนะของนัก

การศึกษาท่ีส าคญั การศึกษากบัเทคโนโลยยีคุใหม่ และจะกล่าวถึงเร่ือง สอนกนัอยา่งไร ในศตวรรษ
ท่ี 21 ซ่ึงจะเป็นหัวขอ้ในการจุดประกายแนวความคิดของครูผูส้อน เพื่อให้เปล่ียนแปลงแนวทาง
และวธีิการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของโลกการศึกษานัน่เอง  

การเรียนแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 (นิตยสาร School in focus วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 
2556 เขียนโดย Anong Sinthusiri) 

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตอ้งปรับแนวทางการเรียนการสอน (pedagogy) โดยครู
จะตอ้งท าให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนท่ีจะท าให้เด็กมีทกัษะชีวิต
ทกัษะการคิดและทกัษะดา้นไอที ซ่ึงไอทีในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึง ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือใช้ไอแพด
เป็นแต่หมายถึงการท่ีเด็กรู้วา่เม่ือเขาอยากรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเขาจะไปตามหาขอ้มูล (data) เหล่านั้น
ไดท่ี้ไหน และเม่ือไดข้อ้มูลมาเด็กตอ้งวิเคราะห์ได้ว่า ขอ้มูลเหล่านั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด และ
สามารถแปลงขอ้มูลเป็นความรู้ (knowledge) ไดซ่ึ้งส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเกิดจากการฝึกฝน ครูจะตอ้งให้
เด็กไดมี้โอกาสทดลองดว้ยตนเอง 

The Flipped Classroom หรือการเรียนแบบ "พลิกกลบั"คือ วิธีการเรียนแนวใหม่ท่ีฉีกต ารา
การสอนแบบเดิมๆ ไปโดยส้ินเชิงและก าลังได้รับความนิยมมากข้ึนเร่ือยๆ  ในโลกปัจจุบันท่ี 
"การศึกษา" และ "เทคโนโลยี" แทบจะเป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั Flipped Classroom เป็นการ
เรียนแบบ "กลบัหวักลบัหาง" หรือ"พลิกกลบั"โดยเปล่ียนรูปแบบวธีิการสอนจากแบบเดิมท่ีเร่ิมจาก
ครูผูส้อนในหอ้งเรียนนกัเรียนกลบัไปท าการบา้นส่ง เปล่ียนเป็นนกัเรียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ย
ตนเอง ผา่น "เทคโนโลย"ี ท่ีครูจดัหาใหก่้อนเขา้ชั้นเรียน และมาท ากิจกรรม โดยมีครูคอยแนะน าใน
ชั้นเรียนแทน 

ในต่างประเทศ วิธีการสอนแบบ "พลิกกลบั"ก าลงัเป็นท่ีแพร่หลายในวงกวา้งมากข้ึนโดย
ส่ิงท่ีเป็นหวัใจส าคญัของ Flipped Classroom น้ีก็คือการใชเ้ทคโนโลยี การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 
และการให้นัก เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซ่ึงทั้ งสองส่วนน้ีจะกระตุ้นให้ เ กิด
สภาพแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

ท่ีมาของการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom เกิดข้ึนในปี 2007 โดยครู 2 คน ในรัฐ
โคโลราโดสหรัฐอเมริกาช่ือ โจนาธานเบิร์กแมนและแอรอนแซมส์ ไดถ่้ายคลิปวิดีโอการสอนของ
ตนเองเอาไวส้ าหรับนกัเรียนท่ีขาดเรียน เม่ือคลิปบทเรียนของครูทั้งสองเร่ิมแพร่ขยายออกไปในวง
กวา้งครูหลายคนจึงเร่ิมหันมาใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ Podcasts หรือ YouTube เพื่อสอนนักเรียน
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นอกห้องเรียนและสงวนเวลาในชั้นเรียนไวส้ าหรับการรวมกลุ่มท าแบบฝึกหัด หรือท ากิจกรรม
ร่วมกนัและผลลพัธ์ท่ีได ้คือ ดีกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม นกัเรียนจะสามารถศึกษาดูผ่านทาง
โทรทศัน์ หรือ ในห้องแล็บคอมพิวเตอร์ หรือดูจากท่ีบ้านได้เม่ือเข้าชั้นเรียน จะได้ใช้เวลาใน
ห้องเรียนเพื่อแกปั้ญหาต่างๆ ในเร่ืองท่ีสงสัย หรือขอให้ครูอธิบายเพิ่มเติมไดเ้ขา้ใจยิ่งข้ึน และเป็น
การกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งไม่มีขีดจ ากดั 

ในรูปแบบการเรียนการสอนวธีิน้ี ถือวา่เป็นการเรียนการสอน ท่ีเนน้ในรูปธรรมใหน้กัเรียน
ไดเ้ห็นและปฏิบติัจากประสบการณ์จริง ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนมีการจดจ า และเกิดทกัษะการเรียนรู้ได้
ดีกวา่ท่ีเรียนแบบนามธรรมแต่ในมุมมองอีกดา้นหน่ึงท่ีกวา่จะสอนใหน้กัเรียนรู้จกัวเิคราะห์ เลือกใช้
ส่ือท่ีถูกตอ้ง รู้จกัเลือกศึกษาคน้คว้าในเร่ืองต่างๆ ท่ีตนเองสนใจนั้นก็จะมีส่ือท่ีไม่เหมาะสมกับ
นกัเรียนก็จะแทรกอยูบ่นหนา้จอเหมือนกนั 

ดงันั้นในการใช้ส่ือต่างๆ ในด้านของไอที ก็ควรท่ีแนะน าให้เข้าใจอย่างแท้จริงและใน
ระยะแรกก็ตอ้งมีผูค้อยให้ค  าแนะน าท่ีดีไม่วา่จะเป็นผูป้กครองครูตอ้งมีส่วนร่วมกนัสร้างภูมิคุม้กนั
ให ้

กจิกรรม 6.2.1 
ให้ผู้เรียนวเิคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 และบอกถึงข้อดี

และข้อจ ากดั ส าหรับการเรียน มาพอสังเขป 
 

แนวตอบกจิกรรม 6.2.1 
1. ประยุกต์แนวคิดของนักศึกษาในการตอบค าถาม 
2. การตอบอาจอาศัยแนวคิดจากเนือ้หาสาระในเร่ืองที ่6.2.1 มาประกอบ 
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 เร่ืองที ่6.2.2                                                                     การศึกษากบัเทคโนโลยยีุคใหม่ 
 
การศึกษากบัเทคโนโลยีในยุคใหม่น้ี จะตอ้งมาคู่กนัดงัท่ีกล่าวมาในหัวขอ้ขา้งตน้ๆ แต่ใน

หัวข้อน้ีผูว้ิจยัได้ช้ีเฉพาะถึงการใช้เทคโนโลยีโดยตรง และให้มองเห็นว่าถึงเวลาแล้วท่ีครูและ
กระบวนการเรียนการสอนจะตอ้งเปล่ียนและหน้าท่ีของผูส้อนก็จะเปล่ียนแปลงไปจากเดิมซ่ึงมี
รายละเอียดตามล าดบัดงัน้ี 
 Anong Sinthusiri อธิบายวา่ในปัจจุบนัรูปแบบการจดัการศึกษาแปรเปล่ียนไปจากเดิม ดว้ย
องค์ความรู้ท่ีเปล่ียนไปเทคโนโลยีท่ีพฒันามากข้ึน พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
กาลเวลาทฤษฏีการศึกษาแบบเดิมอาจใชไ้ม่ไดผ้ลเท่าท่ีควร ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาอยูท่ี่ไหนหาก
มองกนัท่ีการประสบความส าเร็จของบุคคล มิใช่แค่ผลการสอบรูปแบบการเรียนรู้จึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีตอ้งปรับเปล่ียนใหท้นัต่อยคุสมยั 

กระบวนทศัน์การศึกษาของไทยเราในอดีต ครูจะเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้ให้กบัผูเ้รียนเพียง
อยา่งเดียว ผูเ้รียนก็มีหนา้ท่ีรับความรู้จากครูผูส้อน ซึงแตกต่างจากปัจจุบนัท่ีมีการน าเอาเทคโนโลยี
เขา้มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากครูผูส้อน ให้กบันกัเรียนโดยท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
เรียกการสอนมากข้ึนจากการน าเทคโนโลยี ไปใชส่้งผลให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจเขา้ใจสนุกสนาน
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 
 ดงันั้น การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มาเก่ียวขอ้งในระบบการจดัการศึกษาท าให้ผูเ้รียน
มีความรู้มากมายหลายดา้น สามารถคน้หาความรู้ในเร่ืองต่างๆ ไดด้ว้ยตนเองอยา่งง่าย 

การท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ ในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ก็ตอ้งอาศยัครูผูส้อน
ท่ีเขา้ใจและมีความรู้ในดา้นการใชเ้ทคโนโลยคีรูผูส้อน เป็นผูส้ร้างบรรยากาศ และเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้สอนให้เลือกใชอ้ยา่งถูกตอ้ง และเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเรียนศึกษาคน้ควา้ในเร่ืองท่ีสนใจเพราะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีทั้งดา้นบวก และดา้นลบจึงจ าเป็นตอ้งรู้จกัคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
ระบบ คิดสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ใหม้ากท่ีสุด 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศยุคใหม่ 

ในฐานะท่ีเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ไดเ้ห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากท่ีเคยยุง่ยาก 
ตอ้งแบกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆ ไปไหนมาไหน การเก็บขอ้มูลก็ตอ้งมีแผน่เก็บขอ้มูลหลายแผ่น
การคน้ควา้หาหนงัสือท่ีอยากอ่านก็ตอ้งเขา้ห้องสมุด หรือหาซ้ือจากร้านหนงัสือ ถา้ชอบเล่มนั้นและ
ถา้อ่านยงัไม่จบ ก็ตอ้งจ าใจวางไวก่้อน แต่ในปัจจุบนักลบักลายเป็นเร่ืองท่ีง่ายมากในการท่ีจะคน้หา
ความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ท่ีสนใจและเก่ียวกบัการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ก็ท  าได้ง่าย โดยไม่ตอ้ง

https://plus.google.com/112830235562369315978
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เสียเวลาไปห้องสมุด หรือ เสียเงินซ้ือหนงัสือ เพราะว่า มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยให้ง่ายมาก
ยิง่ข้ึน ไม่วา่จะเป็น Internet เครือข่ายการเรียนรู้วธีิอ่ืนๆ ก็ช่วยได ้
 ปาณิศา คงสมจิตต์ อธิบายเพิ่มเติม ในยุคปัจจุบนัท่ีก้าวมาถึงศตวรรษท่ี 21 เทคโนโลยี
สารสนเทศกา้วหนา้ไปแบบไม่หยุดย ั้ง ผูค้นทัว่โลกสามารถส่ือสารกนัไดแ้บบไร้พรหมแดนรวมทั้ง
ในแวดวงของการศึกษาการแสวงหาความรู้ต่างๆ ก็สามารถท าไดห้ลากหลายช่องทางโดยเฉพาะการ
เรียนการสอนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ทั้งในระดบัโรงเรียนและในระดบัมหาวทิยาลยั 
 จากเดิมๆ ท่ีเคยจดัการเรียนการสอนแบบท่ีคอยให้ผูส้อน เป็นฝ่ายป้อนความรู้ให้ผูเ้รียนแต่
เพียงฝ่ายเดียวก็มีการปรับรูปแบบให้เปล่ียนไปทนั โลกทนัเหตุการณ์กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
น าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ตอ้งเปิดโอกาส ให้ทั้งผูเ้รียนและผูส้อนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

กิจกรรมท่ีว่าน้ี มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ไดเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยการรู้จกัคิดในเชิง
วิเคราะห์และสังเคราะห์ (การคิดเชิงวิเคราะห์ หรือ Analytical Thinking เป็นการคิดเชิงเหตุผลของ
ข้อมูลมีการใช้ค  าถามแยกแยะเร่ืองจริงกับเร่ืองเท็จและข้อคิดเห็นออกจากกัน/ส่วนการคิดเชิง
สังเคราะห์ หรือ Synthesis type Thinking เป็นการน าขอ้มูลเดิมท่ีมีอยู่แลว้มาผสมผสานเพิ่มเติมเขา้
ด้วยกันเพื่อท าให้ข้อมูลใหม่เกิดข้ึนโดยข้อมูลท่ีน ามาสังเคราะห์นั้นต้องเป็นข้อมูลเดิมมีความ
น่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง ชดัเจน และมีความเป็นไปไดม้ากท่ีสุด) ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรคมี์ทกัษะใน
การส่ือสารทั้งดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียน และมีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 ในขณะท่ีบทบาท หน้าท่ีของผูส้อนก็จะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แทนท่ีจะเป็นผูถ่้ายทอด
ความรู้ให้แก่ผูเ้รียนแต่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนท่ีเคยปฏิบติัมา ก็จะตอ้งปรับตวัเองให้เป็นผูช้ี้น าเป็น
ผูใ้หแ้นวทางรูปแบบของการเรียนในยคุใหม่น้ีจะเนน้กิจกรรม ท่ีเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่ีส าคญั
การสร้างองคค์วามรู้ท่ีจะเกิดข้ึนตอ้งเป็นการสร้างดว้ยตวัของผูเ้รียน รวมไปถึงการใชเ้ทคโนโลยีท่ี
เขา้มามีส่วนในการเรียนรู้มากยิง่ข้ึน อนัจะเป็นหนทางน าไปสู่การพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพดีข้ึน 
 ส าหรับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในกา้วแห่งศตวรรษท่ี 21 เร่ืองของทกัษะนับว่าเป็นส่ิง
ส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีพึงตอ้งใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียนซ่ึงก็คือ ความคิดเชิงสร้างสรรคค์วามคิดเชิง
วพิากษท์กัษะการส่ือสารและทกัษะการท างานร่วมกนั 
 ลกัษณะความคิดเชิงสร้างสรรค์ รายละเอียดทกัษะของการส่ือสาร และเร่ืองของทกัษะการ
ท างานร่วมกนัท่านผูอ่้านก็คงพอจะทราบกนับา้งแลว้ แต่ในเร่ืองของความคิดหรือการคิดเชิงวพิากษ ์ 
(Critical Thinking) นั้นก็หมายถึงความตั้งใจพิจารณาตัดสินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยไม่ด่วนสรุป
ความเห็นคลอ้ยตามในทนัทีมีการตั้งค  าถามทา้ทายหรือโตแ้ยง้สมมุติฐาน ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัพยายามเปิด
กวา้งทางความคิดท่ีมีความเห็นแตกต่างในหลายมุมมอง เพื่อให้ไดส่ิ้งท่ีเป็นประโยชน์มากกวา่เดิม
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ซ่ึงหลกัของการคิดเชิงวิพากษ์ก็คือให้สงสัยไวก่้อนอยา่รีบเช่ือ หรือด่วนสรุปเพราะเร่ืองนั้นอาจจะ
จริงหรือไม่จริงก็ได้รวมทั้งมีการตั้งค  าถามซักค้าน เพื่อเปิดทางกวา้งให้ได้ทราบความคิดเห็นท่ี
แตกต่างกนัออกไป 
 จะเห็นว่า การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการเรียนการสอน ท่ีเกิดข้ึนตอ้งกา้วตามให้ทนักบั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีผนัแปรไปในยุคโลกาภิวฒัน์เม่ือครู-อาจารย ์มีบทบาทในการสอน นอ้ยลงก็จะตอ้งมี
ส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัเรียน-นกัศึกษามากข้ึน 

ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งรู้จริงและมีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆ เกือบทุกดา้นเพื่อน าองค์ความรู้
เหล่านั้นมาจดัเป็นกิจกรรมในกระบวน การเรียนการสอนไดอ้ยา่งลงตวัและมีคุณภาพ 
 
กจิกรรม 6.2.2 

เราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยกีบัการศึกษาได้อย่างไร? 
 

แนวตอบกจิกรรม 6.2.2 
1. การตอบอาจอาศัยแนวคิดจากเนือ้หาสาระในเร่ืองที ่6.2.2 มาประกอบด้วยกไ็ด้ 
2. ประยุกต์แนวคิดของนักศึกษาในการอธิบาย 
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วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองเร่ืองลกัษณะส าคญัของการเรียน

การสอนในศตวรรษท่ี 21 
ค าแนะน า อธิบายค าถามต่อไปน้ีตามความเขา้ใจของท่านโดยละเอียด 

1. การเรียนการสอนแนวใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ตามทศันะของท่านเป็นอยา่งไร? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. การศึกษากบัเทคโนโลยยีคุใหม่ตามทศันะของท่านเป็นอยา่งไร? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

  

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
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ตอนที ่6.3  
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 

โปรดอ่านหวัเร่ือง แนวคิด และวตัถุประสงคข์องตอนท่ี 6.3 แลว้จึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเร่ือง 

6.3.1 ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6.3.2 บทบาทของผูบ้ริหารในส่วนท่ีดีตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน 

แนวคิด 
1. การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในด้านการค้นควา้ศึกษาแหล่งข้อมูล ท าให้

การศึกษาง่ายข้ึนและไร้ขีดจ ากดั ผูเ้รียนมีความสะดวกในการคน้ควา้หาขอ้มูล 
2. ผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีทั้ งศาสตร์และศิลป์บวกกับแนวคิดใหม่ด้าน

เทคโนโลยกีารศึกษา ใหค้วามส าคญักบัทกัษะใหม่ท่ีเกิดข้ึน ทนัต่อเหตุการณ์กบัสถานการณ์โลก
ท่ีเปล่ียนแปลง 

3. บทบาทของผู ้บริหารนั้ นจะต้องใช้ศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารเพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานหรือสถาบนันั้นๆ ให้บรรลุ จุดมุ่งหมายขององค์การโดยอาศยัหน้าท่ี
ทางการบริหารท่ีส าคัญคือการวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การน า 
(Leading) และการควบคุม(Controlling) การบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินงานท่ีมีเป้าหมาย
ส าคญัอยูท่ี่การพฒันาผูเ้รียน ใหมี้คุณภาพซ่ึงเป็นหนา้ท่ี ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะด าเนินการตาม
บทบาทและหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว 

4. การบริหารโรงเรียนเป็นการร่วมมือกนัท างานของบุคคล ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ จดั
การศึกษาเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กบัการศึกษามากท่ีสุด
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถทกัษะทศันคติค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมผูบ้ริหาร
มีภาวะผูน้ า สามารถบริหารโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมาย และบรรลุตามวตัถุประสงค์
ของการจดัการศึกษา 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 2. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในส่วนท่ีดีตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
 
วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ค าแนะน า อ่านค าถามต่อไปน้ีแลว้เขียนค าตอบลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให ้

1. ใหท้่านอธิบายความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ มาพอสังเขป? จงอธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. บทบาทของผูบ้ริหารในส่วนท่ีดีตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน ตามทศันะของท่านเป็น

อยา่งไร? อธิบาย 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เร่ืองที ่6.3.1                                                       ความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือว่าเป็นบุคคลส าคัญ ท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาและจะจัดการ
สถานศึกษาอยา่งไรให้นกัเรียนนกัศึกษามีศกัยภาพสูงสุดและครบถว้นตามทกัษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงผูบ้ริหารในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ บวกกบัแนวคิดใหม่ด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ให้ความส าคญักบัทกัษะใหม่ ท่ีเกิดข้ึนทนัต่อเหตุการณ์กบัสถานการณ์โลกท่ี
เปล่ียนแปลง ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึง ทกัษะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีพึงประสงคส์ าหรับศตวรรษ
ใหม่ และจะกล่าวถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ กบัการบริหารจดัการศึกษา ตามล าดบัดงัน้ี 
 ในศตวรรษท่ี 21 เป็นท่ีทราบกันดีว่านเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพัฒนาการท่ี 
เจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว มีการปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ท่ีเป็นประโยชน์กบังานสารสนเทศอยู่
ตลอดเวลา ท าให้วงการวิชาชีพหนัมาปรับปรุงกลไก ในวิชาชีพของตนให้ทนักบัสังคมสารสนเทศ 
เพื่อให้ทนัต่อกระแสโลก จึงท าใหเ้กิดการบริการรูปแบบใหม่ๆ ข้ึนมากมาย ไม่วา่จะเป็นการซ้ือขาย
ผ่านอินเตอร์เน็ตการให้บริการส่งข่าวสาร SMS หรือการโหลดเพลงผ่านเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ 
นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ ยงัไดส้ร้างระบบงานสารสนเทศในหน่วยงานของตนเองข้ึนเป็นจ านวน
มาก เช่น การท าเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเหล่านั้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์อยา่งกวา้งขวางและคุม้ค่า โดยสารสนเทศเขา้มามีบทบาทในการจดัท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ใช้ในการส่ือสาร การประชาสัมพนัธ์ การปฏิบติังาน การแก้ปัญหา หรือการตดัสินใจ เพื่อการ
วางแผนและการจดัการดงันั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาท และความส าคญัมากในปัจจุบนัมี
แนวโน้มท่ีจะมีบทบาทมากยิ่งข้ึนในอนาคต เพราะเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน
สารสนเทศให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ นับตั้งแต่การผลิต การจดัเก็บ การประมวลผล การ
เรียกใช้ การส่ือสารสารสนเทศ การแลกเปล่ียนและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันให้เกิด
ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 

ความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศในด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก

ตวัอยา่งเช่น 
1. การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในด้านการค้นคว้าศึกษาแหล่งข้อมูล ท าให้

การศึกษาง่ายข้ึนและไร้ขีดจ ากดั ผูเ้รียนมีความสะดวกในการคน้ควา้วจิยั 
2. การด ารงชีวติประจ าวนัท าใหมี้ความสะดวกคล่องตวัและรวดเร็วในการท ากิจกรรมต่างๆ  

ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัสามารถท างานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้หรือท างานใช้เวลา
นอ้ยลง 
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3. การด าเนินธุรกิจท าให้มีการแข่งขนัระหวา่งธุรกิจมากข้ึน ท าให้ตอ้งมีการพฒันาองคก์ร
เพื่อใหท้นักบัขอ้มูลข่าวสารอยูต่ลอดเวลาอนัส่งผลต่อการพฒันาประเทศอยา่งต่อเน่ือง 

4. อัตราการขยายตัวทุกๆ ด้านท่ี เพิ่ม ข้ึนอย่างรวดเร็วเพราะมีการติดต่อส่ือสารท่ี
เจริญกา้วหนา้ทนัสมยัรวดเร็ว ถูกตอ้งและท าใหเ้ป็นโลกท่ีไร้พรมแดน 

5. ระบบการท างานมีคอมพิวเตอร์มาใชซ่ื้อสามารถท างานไดม้ากข้ึน งานบางอยา่งมนุษยท์  า
ไม่ไดก้็ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยท างานแทนซ่ึงไดผ้ลถูกตอ้งรวดเร็ว  

 
กจิกรรม 6.3.1 

ให้นักศึกษาสรุปความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ มาพอสังเขป 
 

แนวตอบกจิกรรม 6.3.1 
1. การตอบอาจอาศัยแนวคิดจากเนือ้หาสาระในเร่ืองที ่6.3.1 มาประกอบด้วยกไ็ด้ 
 

 

เร่ืองที ่6.3.2      บทบาทของผู้บริหารในส่วนทีด่ีตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน 
 

นกับริหารการศึกษายุคใหม่ตอ้งมีคุณสมบติัอนัจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะท าให้เขาไดป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ นักบริหารตอ้งมีวิสัยทศัน์มีความเป็นผูน้ า  ท่ีสามารถจูงใจคนได้ขาย
ความคิด ใหม่ๆ ใหค้นยอมรับสามารถวางแผนงานอยา่งมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนส าหรับการพฒันา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการพฒันางาน ด้านไอทีนั้นก็คือผูบ้ริหารน่ี
แหละถ้าผูบ้ริหารเอาใจใส่ สนับสนุน ก็เช่ือแน่ว่าจะประสบความส าเร็จแต่ถา้ผูบ้ริหารท าในทาง
ตรงกนัขา้ม ก็มกัจะล้มเหลวไม่เป็นท่า ครรชิต มาลัยวงศ์ ไดอ้ธิบายว่าท่าทีของผูบ้ริหารส่งผลต่อ
ความส าเร็จของงานด้านไอทีผูบ้ริหาร และยงับอกสูตรการแสดงบทบาทการน าด้านไอทีของ
ผูบ้ริหารไว ้ดงัน้ี 

1. ต้องแสดงความสนใจ อย่างน้อยต้องเข้าร่วมประชุมโครงการคร้ังแรก (Kick Off 
Meeting) 

2. ช้ีแจงนโยบาย และวตัถุประสงค ์รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลูกนอ้ง 
ให ้ทีมงานเขา้พบเพื่อสอบถามขอ้ขดัขอ้งสงสัยต่างๆ ไดโ้ดยสะดวกเสมอ 

3. คอยติดตามความกา้วหนา้ในการพฒันาระบบไอทีต่างๆ 
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4. จดัสรรงบประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อค่าใช้จ่ายในหลายๆ ส่วนเป็นตน้ว่าค่าฮาร์ดแวร์
ซอฟทแ์วร์ค่าบุคลากร ค่าบ ารุงรักษาค่าฝึกอบรมค่าของใชส้ิ้นเปลืองต่างๆ 

5. ตอ้งทราบ และเขา้ใจว่าคอมพิวเตอร์เป็นงานท่ีมีความเคล่ือนไหว (พลวตั) ไม่หยุดน่ิง 
และไม่ใช่ซ้ือคอมพิวเตอร์แลว้จะไดทุ้กอยา่ง ตามมาโดยอตัโนมติัโดยไม่ตอ้งลงทุนลงแรงอะไรอีก 
 ปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียนบา้นจือแร คือ ระบบบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจดัการ ซ่ึงคุณลกัษณะท่ี
ส าคญัท่ีจะท าให้การบริหารจดัการศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบันกัวิชาการ บุรัญชัย 
จงกลนี ท่ีกล่าวถึงคุณลกัษณะของนกับริหารท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

1. เฉลียวฉลาด แต่ไม่อวดฉลาด 
2. มีความสามารถรอบดา้น (Well rounder) 
3. มีพลงัผลกัดนัภายใน (Inner drive) ใหก้ระตือรือร้นอยูเ่สมอ 
4. ท าตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือ (Integrity) 
5. กลา้หาญทั้งกายและใจ (Courage physically and morally) 
6. มีความคิดริเร่ิม (Initiative) 
7. รู้จกัวธีิส่งเสริมและบ ารุงขวญัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
8. การเสียสละปราศจากการเห็นแก่ตวั 
9. มีความยติุธรรม (Justice) 
10. วางตวัดี (Bearing) 
11. กระตุน้ใหผู้น้อ้ยมีความภูมิใจในงานของตน 
12. ใหเ้กียรติในผลงานท่ีผูน้อ้ยไดป้ฏิบติั 
13. ปฏิบติังานอยา่งเป็นทีม ใหท้  างานแทนกนัได ้
14. ใช้ผู ้ใ ต้บังคับบัญชาให้ เหมาะสมกับความสามารถ  และ มีการพัฒนา ฝี มือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ เม่ือกา้วล่วงมาถึงยุคปัจจุบนั จากกระแสโลกาภิวฒัน์ มีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึนหลายประการคือ การปฏิรูปการศึกษา มีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มีระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ในการบริหารจดัการงานดา้น
การศึกษาต่างๆ หลัง่ไหลเขา้มาในระบบโรงเรียนอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง หากผูบ้ริหารจะยงัคงยืน
น่ิงอยู่ไปวนัๆยึดสุภาษิต “ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม” หรือคติว่า อยู่เฉยๆรอดูเขาไปก่อนถา้จ าเป็นจริงก็
ลอกเขาก็ไดแ้ลว้ละกอ้ คงจะตอ้งจมน ้ าตายหรือถูกกระแสน ้ าพดัหายไปจากระบบในไม่ชา้ ผูแ้กร่ง
กลา้เท่านั้นท่ีจะยืนหยดัอยู่ไดอ้ย่างสมภาคภูมิ ไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากวงสังคม จึงจ าเป็น
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อยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างศกัยภาพของตนเองให้มีคุณลกัษณะ ท่ีพึงประสงคเ์พื่อให้สอดรับกบั
ยคุแห่งการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาตามความคาด หวงัของสังคม 
 ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ตอ้งท างานให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคโ์ดยอาศยัคนอ่ืน ดงันั้นผูบ้ริหารท่ี ดี
ควรท่ีจะมีคุณสมบติัของผูน้ าควบคู่ไปดว้ย ดงัน้ี 
 1. มีภาวะผู้น า มีศิลปะในการครองใจคน สามารถจูงใจคนให้เต็มใจร่วมมือหรือให้การ
สนบัสนุนเป็นนกัประสานความาเขา้ใจของทุกฝ่าย สามารถบริหารความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลและ
ประสานประโยชน์ใหเ้กิดกบัองคก์รได ้
 2. มีเมตตาธรรม ไม่มีอคติหรือฉันทาคติคือล าเอียงด้วยความชังหรือรักไม่เอาเข้ามา
เก่ียวขอ้งดว้ยการต าหนิ หรือลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งลงโทษดว้ยเมตตา ไม่ใช่ดว้ยอารมณ์โกรธ
แค้นส่วนตวันักบริหารท่ีเป็นผูน้ าขององค์กรยงัต้องรู้จกัสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมตอ้งรู้จกัแสดงน ้ าใจกบัเพื่อนร่วมงานและลูกนอ้งในโอกาส อนัสมควรและส่ิงท่ีสมควรท่ี
จะตอ้งมีอย่างยิ่งคือความรู้จดัอดกลั้นและอดทนทั้งทางอารมณ์ และจิตใจสุดทา้ย คือ การรู้จกัให้
อภยัไม่อาฆาตแคน้เร่ืองท่ีแล้วก็ให้แล้วกันไปถ้าผูบ้ริหารมีเมตตาธรรมรู้จกัให้อภยัจะท าให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
 3. ต้องอยู่บนพืน้ฐานของเหตุผลและความถูกต้อง ในการท างานถา้มีหลกัการท่ีชดัเจนการ
ท างาน ก็จะง่ายสะดวกเร็วข้ึนมีความเป็นธรรม และตดัสินใจปัญหาต่างๆ ไดแ้ม่นย  า 
 4. เป็นนักคิด นกัวิเคราะห์นกับริหารท่ีดี ตอ้งคิดสร้างสรรค์ให้บงัเกิดส่ิงท่ีเป็นไปไดแ้ละ 
ตอ้งมีความสามารถในการจดัระบบความคิด ให้เช่ือมโยงมองถึงองค์กรรวมของปัญญาทั้งหมด
นอกจากการคิดอยา่งมีระบบแลว้ยงัตอ้งรู้จกัวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ไดช้ดัเจนมีความสามารถใน
การคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 5. มีการสร้างวิสัยทัศน์ นกับริหารท่ีมีความสามารถตอ้งมองเห็นเหตุการณ์ในอนาคตออก
และคาดการณ์ได้อย่างแม่นย  าด้วยสายตาท่ีกวา้งไกล จากประสบการณ์ท่ีสะสมมานานปีด้วย
การศึกษาและพฒันาอย่างต่อเน่ืองยาวนานมองเห็นภาพรวม ทั้งระบบขอ้มูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์
ทนัสมยัจะช่วยกะเก็งเหตุการณ์ในอนาคตไดใ้กลเ้คียงความเป็นจริงมากข้ึน และสามารถตดัสินใจ
ด าเนินการบริหารองคก์รใหเ้ป็นในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมได ้
 6. มีทกัษะหลายด้าน นอกจากจะเป็นนกัคิดนกัวเิคราะห์ยงัตอ้งมีทกัษะในเร่ืองต่อไปน้ี 
 ทกัษะในการตดัสินใจ ตอ้งมีการจดัการท่ีดีมีทีมงานท่ีแข็งแกร่งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งมากพอ
และทนัสมยัรู้จกัรุกในโอกาส และจงัหวะเวลาท่ีดีและเหมาะสมรู้จกัรอเม่ือยงัไม่ถึงเวลาท่ีสมควร 
 ทกัษะในการวางแผน ทั้งแผนขององคก์ร (แผนแม่บท) และแผนกลยุทธ์เป็นยุทธศาสตร์ท่ี
จะท างานให้บรรลุว ัตถุประสงค์โดยก าหนดทิศทาง และวิธีการท างานไว้ล่วงหน้าเพื่อให้
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ผูป้ฏิบติังานสามารถเดินตามแนวทางทีก าหนดไวไ้ดโ้ดยสะดวก มีการก าหนดแผนระยะสั้นระยะ
ยาวเพื่อท่ีจะปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ในแต่ละขณะได้ อย่าง
เหมาะสมลงตวั 
 ทกัษะในการจดัองคก์ร ก าหนดโครงสร้างขององคก์รให้มีรูปแบบเหมาะสมกบัพนัธกิจและ
ภารกิจขององคก์รวางตนให้เหมาะสม กบังานท่ีถนดัสร้างทีมงานท่ีดีขจดัปัญหา และอุปสรรคในการ
ท างานดว้ยวธีิละมุนละม่อม บางคร้ังอาจตอ้งใชค้วามเด็ดเด่ียว เฉียบขาด ก็ตอ้งท า 
 ทกัษะในการแก้ไขปัญหา พึงระลึกไวเ้สมอว่าปัญหาเป็นส่วนหน่ึงของงานจึงเป็นเร่ือง
ธรรมดาความสามารถในการแกปั้ญหา ดูวา่ปัญหาใดเป็นปัญหาหลกั ปัญหาใดเป็นปัญหารองปัญหา
ใดส าคญัเร่งด่วนท่ีส าคญัผูบ้ริหารตอ้งไม่กระท าตวัเป็นปัญหาเสียเอง 
 ทกัษะในการสร้างทีมงาน ตอ้งสามารถสร้างทีมงานท่ีดี มีฝีมือให้เหมาะสมในแต่ดา้นจดั
มือท างานไวเ้ป็นสตาฟท ์(Staff) ช่วยคิดช่วยกลัน่กรองงาน 

7. รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย เพราะการมีขอ้มูลท่ีดีช่วยให้การตดัสินใจถูกแม่นย  าข้ึน จึง
ตอ้งรู้ลึกรู้รอบรู้กวา้งรู้ไกลกระตือรือร้นอยูเ่สมอเป็นนกัอ่านขยนัใฝ่หาความรู้ช่างสังเกตรู้จกัฟัง 

8. รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ทันสมัย รู้ว่าขณะน้ีตนเป็นใครมีบทบาทและมีอ านาจหน้าท่ี
อย่างไรเพื่อท่ีจะสวมบทบาทและแสดงบทบาทตามอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ได้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมไม่เขา้ไปกา้วก่ายงานในหนา้ท่ีรับผดิชอบของคนอ่ืน 

9. กล้าตัดสินใจ ในหลกัวิชาการบริหารกล่าวกนัว่า ส่ิงท่ียากท่ีสุดของนักบริหาร คือการ
ตดัสินใจแมจ้ะมีขอ้มูลครบถ้วนในมือ แต่ก็ไม่กล้าตดัสินใจเพราะขาดความมัน่ใจกลวัท่ีจะตอ้ง
รับผิดชอบกบัผลท่ีเกิดจากการตดัสินใจนั้นองคก์รใดท่ีมีผูบ้ริหารแบบน้ีองคก์รนั้นคงเจริญเติบโต
ไดย้ากมองไม่เห็นอนาคตดา้นความเจริญกา้วหนา้ 

10. มียุทธวิธีและเทคนิค กลยทุธ์เป็นปัจจยัส าคญัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานส่วน
เทคนิคจะช่วย ประหยดัเวลาและทรัพยากรอ่ืนๆ มิให้ส้ินเปลืองเทคนิคท่ีดีไม่ควรมีความ
สลบัซบัซอ้นมากเกินไปสามารถเขา้ใจและง่ายต่อการปฏิบติัใหเ้กิดผลส าเร็จได ้ 

11. รู้จักประนีประนอมและยดืหยุ่น จะช่วยลดความขดัแยง้และขจดัปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานไดม้าก 

12. รู้จักการเจรจาต่อรอง ไม่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่มีใครได้ทั้งหมด และตอ้งไม่ใครเสีย
ทั้งหมดตอ้งไดท้ั้งสองฝ่าย (Win – Win) บางคร้ังตอ้งรู้จกั แพ้เพือ่ชนะ 

13. ประสานงานเป็นและประสานประโยชน์ได้ การสร้างสัมพนัธภาพอยา่งไม่เป็นทางการ
มีความส าเร็จขององคก์รอยา่งสูง ท าใหเ้ร่ืองยากเป็นเร่ืองง่ายยน่ระยะเวลาลดพิธีกรรมรูปแบบต่างๆ 
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 14. รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นับตั้งแต่ทรัพยากรมนุษย์วสัดุอุปกรณ์ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ 
รวมทั้งเวลาเหล่าน้ีลว้นเป็นตน้ทุนในการท างาน 

15. เป็นนักประชาธิปไตย นกับริหารตอ้งใจกวา้งพอจะยอมรับความแตกต่างทางความคิด
และต้องอยู่ท่ามกลางความแตกต่างให้ได้ พร้อมทั้งต้องพยายามประสานความต่างนั้นให้เกิด
ประโยชน์เชิงสร้างสรรค ์

16. กระจายอ านาจเป็น โดยดูจากการกระจายอ านาจหน้าท่ีและความรู้ผิดชอบไปสู่มือ
ท างานเพื่องานจะไดส้ าเร็จลุล่วงเรียบร้อยรวดเร็ว มอบหมายงานท่ีมีความส าคญัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
เพื่อพฒันาให้เขารู้จกัผิดชอบ สูงข้ึนเปิดโอกาสให้เขาเป็นเจ้าของงานหรือตดัสินใจในงานช้ิน
ส าคญัๆ ให้ความรู้สึกในดา้นจิตวิทยาให้โอกาส และสนบัสนุนให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความริเร่ิม
สร้างสร้างในส่ิงใหม่ๆ และเป็นประโยชน์ 

17. รู้จักท างานในเชิงรุก มุ่งผลงานในเน้ืองานเป็นหลกัมากวา่รูปแบบหรือพิธีการเป็นฝ่าย
เร่ิมตน้กระท าก่อนในส่ิงท่ีถูกตอ้งและจ าเป็นเพื่อใหง้านส าเร็จ 

18. พจิารณาคนเป็น นกับริหารตอ้งเช่ือในความสามารถของคนอ่ืนดว้ยมนุษยทุ์กคนลว้นมี
ศกัยภาพและความสามารถในทางใดทางหน่ึงเสมอ นกับริหารท่ีมีความสามารถจึงตอ้งมองคนให้
เป็นใช้คนให้ถูกใช้ให้ถูกคนและถูกงานต้องแยกเร่ืองส่วนตวั ออกจากเร่ืองของส่วนรวมโดย
เด็ดขาดสังคมไทยมกัจะแยกไม่ ค่อยออก 

 19. โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นหน่ึงในการบริหารการจดัการท่ีดี (good governance) 
แสดงถึงความสุจริตใจในการท างานตอ้งเปิดเผยชดัเจนตรงไปตรงมาตอบค าถามของสังคมได ้

 20. รู้จักควรไม่ควรรู้จักความพอดี เป็นเร่ืองยากท่ีจะบอกอย่างไรจึงพอดีข้ึนอยู่กับ
สติปัญญาวิจารณญาณและประสบการณ์ของแต่ละคน ท่ีจะเรียนรู้ความพอเหมาะพอดีตอ้งรู้จกังาน
รู้จกัดีรู้จกัชัว่แยกแยะออกไดอ้ยา่งชดัเจน 

บทบาทของผูบ้ริหารนั้น จะตอ้งใช้ศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารเพื่อให้การด าเนินงาน
ของหน่วยงานหรือสถาบนันั้นๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ารโดยอาศยัหนา้ท่ีทางการบริหารท่ี
ส าคัญคือการวางแผน (Planning) การจัดการองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการ
ควบคุม(Controlling) การบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินงานท่ีมีเป้าหมายส าคญั อยู่ท่ีการพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพซ่ึงเป็นหน้าท่ี ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีจะด าเนินการตามบทบาท และหน้าท่ี
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าวการบริหารโรงเรียน เป็นการร่วมมือกนัท างานของบุคคลท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับการ จดัการศึกษาเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับ
การศึกษามากท่ีสุดผูเ้รียนเกิดการพฒันาดา้นความรู้ความสามารถ ทกัษะทศันคติค่านิยม คุณธรรม
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จริยธรรมผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าสามารถบริหารโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมาย และบรรลุ
ตามวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษา 
 
กจิกรรม 6.3.2 

ให้นักศึกษาสรุปบทบาทและคุณลกัษณะของผู้บริหารทีต้่องมี 
 

แนวตอบกจิกรรม 6.3.2 
1. การตอบอาจอาศัยแนวคิดจากเนือ้หาสาระในเร่ืองที ่6.3.2 มาประกอบด้วยกไ็ด้ 
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วตัถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้เดิมของผูศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ส าหรับศตวรรษท่ี 21 

ค าแนะน า อธิบายค าถามต่อไปน้ีตามความเขา้ใจของท่าน 
1. ใหท้่านอธิบายความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ มาพอสังเขป? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. อยากทราบว่าบทบาทของผูบ้ริหารในส่วนท่ีดีตามสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน ตามทศันะ

ของท่านเป็นอยา่งไร? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

  

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 

 

แบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน 
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ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษที ่21 
  

ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 เปล่ียนไปจากเดิม (ศตวรรษท่ี 20) อย่างมากมาย
รูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนเปล่ียนจากการถ่ายทอดหรือบอกความรู้ มาเป็นเรียนโดย 
ท ากิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจข้ึนในสมองและจิตใจของตน ห้องเรียนจึงตอ้ง
เปล่ียนจาก “ห้องเรียนโดยครูสอนหน้าช้ัน”มาเป็น “ห้องเรียนโดยลงมือท าเป็นทีม” การ
ออกแบบก่อสร้างห้องเรียนจึงต้องเปล่ียนไปจากออกแบบ classroom เป็นออกแบบ 
studio (ห้องท างาน)  
 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตอ้งปรับแนวทางการเรียนการสอน (pedagogy) 
โดยครูจะตอ้งท าให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายในการสอนท่ีจะท าให้
เด็กมีทักษะชีวิตทักษะการคิดและทักษะด้านไอที ซ่ึงไอทีในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึง ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นหรือใชไ้อแพดเป็น แต่หมายถึง การท่ีเด็กรู้วา่เม่ือเขาอยากรู้เร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงเขาจะไปตามหาข้อมูล (data) เหล่านั้ นได้ท่ีไหน และเม่ือได้ข้อมูลมาเด็กต้อง
วิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด และสามารถแปลงข้อมูลเป็น
ความรู้ (knowledge) ไดซ่ึ้งส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเกิดจากการฝึกฝน ครูจะตอ้งให้เด็กไดมี้โอกาส
ทดลองดว้ยตนเอง นกัเรียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ผ่าน "เทคโนโลยี" และท า
กิจกรรม โดยมีครูคอยแนะน าในชั้นเรียนแทน 
 ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นน้ันต้องก้าวตาม
ให้ทันกบัส่ิงแวดล้อมที่ผันแปรไปในยุคโลกาภิวัฒน์ เมื่อครู-อาจารย์มีบทบาทในการสอน
น้อยลงกจ็ะต้องมีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้กบันักเรียน-นักศึกษามากขึน้ 

ดังน้ันผู้สอนจึงต้องรู้จริงและมีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆ เกือบทุกด้านเพือ่น าองค์
ความรู้เหล่าน้ัน มาจัดเป็นกิจกรรมในกระบวน การเรียนการสอนได้อย่างลงตัวและมี
คุณภาพ 
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คู่มอืโครงการน าทฤษฎสู่ีการปฏบัิติการเรียนรู้ทีย่ดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษที ่21 

 
 

 
 

 

เร่ือง 
ขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษที ่21 

 

 
 

 
จัดท าโดย 

นางสาวขวญัใจ แก้วแสง 
นักศึกษานักศึกษาปริญญาเอก สาขาวชิา การบริหารการศึกษา 

 

 

คู่มอืเล่มนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฎบัีณฑิต 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอสีาน 
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โครงการน าความรู้สู่การปฏบัิติสืบเน่ืองจากโครงการแรก 
 ในอดีตส าหรับศตวรรษท่ี 20 - ดว้ยความเช่ือท่ีว่า “Knowledge Is Power” จึงมีอิทธิพลต่อ
แนวคิดการพฒันาบุคลากรในกระบวนการวิจยัและพฒันาดว้ย โดยกระท าในส่ิงท่ีเรียกว่า “Train 
And Hope” มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้อย่างเดียว แล้วหวงัว่าพวกเขาจะน าความรู้นั้นไปสู่การ
ปฏิบติั โดยท่ีผลจากการวิจยัพบวา่มีโอกาสน้อยมากท่ีจะเป็นเช่นนั้น ดงันั้น การวิจยัและพฒันาใน
อดีตและอาจยงัมีอยูบ่า้งในปัจจุบนั จึงมกัจบลงในระยะการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการ
ทดลองเท่านั้นแต่ในปัจจุบนัส าหรับศตวรรษท่ี 21 – แนวคิดดงักล่าวไดเ้ปล่ียนไป จาก “Knowledge 
Is Power” เ ป็น  “Knowledge + Action = Power”หรือ  “Make Them Know What To Do, Then 
Encourage Them Do What They Know” หรือ “Link To On-The-Job Application” ซ่ึงส่งผลต่อการ
ก าหนดแนวคิดในการวิจยัและพฒันาให้มีโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติัดว้ย เป็นโครงการท่ีผูว้ิจยั
จะตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้าจดัท าคู่มือประกอบล่วงหน้า มีการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน มี
กิจกรรมด าเนินงาน มีการบริหารจดัการ มีการติดตามและประเมินผลท่ีหลากหลายมิติ มีการก าหนด
ระยะเวลาและขอบเขตของเวลาโดยเวลาท่ีใชค้วรประมาณ 3 ใน 4 ของเวลาใน 1 ภาคเรียน 

ในการทดลองภาคสนามระยะท่ี 2 สืบเน่ืองจากการทดลองโปรมแกรมในระยะท่ี 1 แล้ว
เป็นการเรียนรู้ระหว่างปฏิบติังานสอนและการพฒันางานสอนในหน้าท่ี ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้ าความรู้ทกัษะท่ีไดรั้บไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 
ส าหรับในการทดลองในภาคสนามระยะท่ี 2 เป็นโครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติัการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 โดยใช้เวลาในปีการศึกษาท่ี 1/2559 
ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2559) รูปแบบและรายละเอียดของโครงการทดลอง
ภาคสนามระยะท่ี 2 เป็นแบบผสมผสาน ปรากฏดงัน้ี 

โครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบัติการเรียนรู้ที่ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษที ่21 (การทดลองภาคสนามระยะที ่2) 

เป้าหมายในการด าเนินโครงการ :  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน จ านวน 5 รูป/คน 
2. นกัศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต

อีสาน ชั้นปีท่ี 1 – 4 จ านวน 246 รูป/คน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ : ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 จ านวน 3 เดือน (เดือนสิงหาคม-

ตุลาคม 2559)  
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หลักการและเหตุผล : จากการพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในระยะท่ี 1 แลว้นั้น การน าทฤษฎีการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ระยะท่ี 2 เป็นการน ากลวิธีการเรียนรู้ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ท่ี
ผูส้อนตอ้งน ามาใชใ้นการศึกษาในสถานศึกษาในสถานการณ์จริง ซ่ึงการเรียนรู้จะตอ้งแตกต่างไป
จากการสืบเสาะหาความรู้แบบเดิมท่ีผ่านมา ซ่ึงในกระบวนการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานทุกๆ ขั้นตอนนั้นไดท้  าให้ผูเ้รียนพฒันาการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สุดทา้ยสามารถน าความรู้ท่ี
ไดจ้ากการสืบเสาะหาตามกระบวนการมาปรับใชใ้นรูปแบบท่ีหลากหลายมาใช้ไดใ้นสถานการณ์
จริง จะต้องน าองค์ความรู้ท่ีได้รับลงสู่ผูเ้รียนเพื่อให้เกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็น
ประโยชน์ในทกัษะดา้นความรู้ขั้นพื้นฐาน ดา้นความเขา้ใจ และดา้นการน าไปใชอ้ยา่งมีความสุข  

โครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติัการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ระยะท่ี 2 จึงสร้างข้ึนมาเพื่อพฒันาและส่งเสริมการน าความรู้ ทกัษะการ
เรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบด้วย                           
6 ขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้ ได้แก่ 1) ขั้นระบุหัวข้อและซักถาม(Topic Identifying and 
Questioning) 2) ขั้ นการวางแผนและสร้างโมนทัศน์  (Planning and Construction) 3) ขั้ นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) 4) ขั้นการสังเคราะห์(Synthesizing) 5) 
ขั้นการสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป (Conclusion and Understanding) สร้างความเขา้ใจในปัญหา
(Developing insight into the problem) และ 6) ขั้ นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้
(Communications, Connector) 

วตัถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดน้ าความรู้เร่ืองการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐานในศตวรรษท่ี 21 และ ทกัษะใหม่ท่ีไดรั้บไปสู่การปฏิบติัในหนา้ที 

ตัวบ่งช้ี :  
1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skills) ตามกระบวนการเรียนรู้

ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 80 
 2. การเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาของผูเ้ขา้รับการพฒันา ร้อยละ 80 

 กจิกรรมและทรัพยากร :  
  1. การจดัท าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
หอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21  

2. การเตรียมความพร้อม  
3. การวางแผนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
4. การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  
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 การประเมินผล :  
 1. ประเมินปฏิกิริยาต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 2) 
 2. ประเมินความมีประสิทธิภาพของโปรแกรม 
   2.1 ประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 
   2.2 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 3. ถอดบทเรียนหลงัการทดลอง (โครงการท่ี 2) 
งบประมาณ : ค่าวสัดุ ค่าตอบแทนและใชส้อย จ านวน 20,000 บาท 
สถานทีด่ าเนินการ : มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ผลที่คาดหวังจากการด าเนินการในระยะที่ 2 : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้และมีทกัษะ

การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 สามารถน าทกัษะ
ใหม่ท่ีไดเ้รียนรู้ไปสู่การปฏิบติัได ้
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แผนการด าเนินงานโครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบัตกิารเรียนรู้ 

ระยะเวลา กจิกรรม 
 
2 ก.ค. 59 

ประเมนิประสิทธิภาพของโปรแกรม (ก่อนการทดลอง) 
- ประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 
- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
- ประชุมช้ีแจง การวางแผนปฏิบติั และการศึกษาสภาพการณ์เบ้ืองตน้ 

 
4-3 ก.ค. 59 

- การฝึกอบรมเขม้ขน้ - ศึกษาดว้ยตนเอง 
- ศึกษากลุ่มยอ่ย- คน้ควา้หาขอ้มูล 

31 ก.ค. 59 - อบรมการเขียนแผนการการสอน 
โครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ในระยะที ่1 

- ประเมินปฏิกิริยาหลงัการด าเนินงานตามโครงการพฒันาความรู้ 
- ถอดบทเรียนหลงัการด าเนินงานตามโครงการพฒันาความรู้ 
- ประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองตามโครงการพฒันาความรู้ 

2 ส.ค.-7 ต.ค. 
59 
 

โครงการน าความรู้สู่การปฏบิัตสืิบเนื่องจากโครงการแรก 
1) ระยะท่ี 1 ขั้นการซกัถาม (สปัดาห์ท่ี 1) ใชเ้วลา 1 คาบต่อ 1 สปัดาห์ 
- ประชุมสรุปผลทา้ยสปัดาห์ 
2) ระยะท่ี 2 ขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ (สปัดาห์ท่ี 2) ใชเ้วลา 1 คาบต่อ 1 สปัดาห์ 
- ประชุมสรุปผลทา้ยสปัดาห์ 
3) ระยะท่ี 3 ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ (สปัดาห์ท่ี 3-4) ใชเ้วลา 1 คาบต่อ 
1 สปัดาห์ - ประชุมสรุปผลทา้ยสปัดาห์ 
4) ระยะท่ี 4 ขั้นการสังเคราะห์ (สัปดาห์ท่ี 5) ใชเ้วลา 1 คาบต่อ 1 สัปดาห์ - ประชุมสรุปผล
ทา้ยสปัดาห์ 
5) ระยะท่ี 5 ขั้นสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป (สปัดาห์ท่ี 5) ใชเ้วลา 1 คาบต่อ 1 สปัดาห์ 
- ประชุมสรุปผลทา้ยสปัดาห์ (ขั้นตอนน้ีอาจใชเ้วลาต่อเน่ืองในระยะท่ี 4) 
6) ระยะท่ี 6 ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ (สปัดาห์ท่ี 7) ใชเ้วลา 1 คาบต่อ 
1 สปัดาห์ - ประชุมสรุปผลทา้ยสปัดาห์ 

8-10 ต.ค. 59 สรุปผลการน าโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัต ิ
- ประเมินปฏิกิริยาหลงัการด าเนินงานตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
- ถอดบทเรียนหลงัการด าเนินงานตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 
ประเมนิประสิทธิภาพของโปรแกรม (หลงัการทดลอง) 

- ประเมินบรรยากาศการเรียนการสอน 
- ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
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ขั้นตอนของการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษที ่21 
 

กระบวนการ ข้ันตอนของการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน ศตวรรษที ่21 ดังนี ้
1. ขั้นการซกัถาม (Questioning)  
2. ขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ (Planning and Construction)  
3. ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting)  
4. ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesizing)  
5. ขั้นสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป (Conclusion and Understanding) 
6. ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ (Communications, Connector) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



347 

คู่มือโครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติัการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 

ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นระบุหัวข้อและซักถาม (Topic Identifying and Questioning) 

 

ขั้นตอนที ่1 ขั้นระบุหวัขอ้และซกัถาม (Topic Identifying and Questioning) 

หัวข้อย่อย 1.1 กระบวนการจดัการในขั้นตอนการซกัถาม 
  1.2 บทบาทของผูส้อนในขั้นตอนการซกัถาม 

1.3 บทบาทของผูเ้รียนในขั้นตอนการซกัถาม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหผู้เ้รียน 
 1. เขา้ใจในขั้นตอนการซมัถาม 
 2. สามารถวเิคราะห์กระบวนการขั้นการซกัถามได ้
 3. สามารถซกัถามเพื่อน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้ตรวจสอบได ้

ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
 ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายขั้นตอนการซกัถามได ้
 2. วเิคราะห์กระบวนการขั้นการซกัถามได ้
 3. ซกัถามเพื่อน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้ตรวจสอบได ้
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1.1 กระบวนการจัดการในขั้นตอนการซักถาม 
ขั้นตอนการระบุหัวข้อและซักถามเป็นการก าหนดประเด็นส่ิงท่ีเป็นท่ีรู้จักกันอยู่แล้ว

เก่ียวกบัหวัขอ้ จากนั้นสร้างรายการขอ้ค าถามท่ีจะคน้พบส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัหวัขอ้ ส่วนใหญ่
สร้างค าถาม ใช่ ไม่ใช่ พร้อมกบักระตุน้ให้ผูเ้รียนเขียนค าถามปลายเปิด เช่น ให้เขียนค าถาม ใคร 
อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ ท าไม หรือ อยา่งไร มีกระบวนการจดัการดงัน้ี 
 1. การระดมสมองและการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม  

2. การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ส่ือ อินเตอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้หาขอ้มูล   
3. การขอค าแนะน า การสนทนาเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีศึกษา ใช้ค  าถามท่ีเกิดแรงเร่ิมตน้ : Who -

What - When - Where - Why   
4. เรียนรู้วธีิแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองท างานตามความคิดอยา่งอิสระ 
5. ตั้งสมมติฐานไดห้ลากหลาย 
6. พิจารณาขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีปรากฏแลว้ก าหนดสมมติฐานท่ีเป็นไปได ้

1.2 บทบาทของผู้สอนในข้ันตอนการซักถาม 
 1. ฝึกใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ในกระบวนการคน้หา  
 2. ซกัถามเพื่อน าไปสู่การศึกษาคน้ควา้ตรวจสอบ  
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ท างานร่วมกนั และใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารเพื่อการศึกษา
คน้ควา้ 
 4. สังเกตการณ์ท างานของนกัศึกษา 
 5. ให้ค  าปรึกษา แนะน า และฟังการโต้ตอบกันของนักศึกษา ผ่านหลายช่องทางทั้งให้
ค  าปรึกษาโดยตรงและใหค้  าปรึกษาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต 
 6. อาจารยเ์ป็นผูอ้  านวยความสะดวก 
1.3 บทบาทของผู้เรียนในข้ันตอนการซักถาม 
 1. มีอิสระดา้นการคิด มีส่วนร่วมในการท างาน เคารพความคิดของผูร่้วมงาน  
 2. ตั้งสมมติฐานตั้งปัญหาพร้อมเช่ือมโยงขอ้มูลเดิมเขา้กบัขอ้มูลใหม่  
 3. พิจารณาสมมติฐานท่ีเป็นไปไดโ้ดยการอภิปรายและซกัถาม  
 4. ศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากหลายช่องทางทั้งดว้ยการซักถามและการคน้ควา้ดว้ยตนเอง
ผา่นส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา 
 5. ระดมความคิดเห็นในการแกปั้ญหาในการคน้ควา้ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
 6. ฝึกการสังเกต การบนัทึกผลท่ีไดอ้ยา่งเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ 
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2. ขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ (Planning and Construction) 
 

ขั้นตอนที ่2 ขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ (Planning and Construction) 

หัวข้อย่อย 2.1 กระบวนการจดัการในขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ 
  2.2 บทบาทของผูส้อนในขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ 

2.3 บทบาทของผูเ้รียนในขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหผู้เ้รียน 
 1. เขา้ใจกระบวนการสร้างแบบแผนการเรียนการสอน 
 2. เขา้ใจกระบวนการสร้างตารางเวลาการท างานเบ้ืองตน้ 
 3. เขา้ใจขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ 

ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
 ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สามารถสร้างแบบแผนการเรียนการสอน 
 2. สามารถสร้างตารางเวลาการท างานเบ้ืองตน้ 
 3. สามารถทบทวนขอ้ค าถามและแผนตามความจ าเป็น 
 4. ตรวจสอบทรัพยากรท่ีสามารถใช ้ไดส้ าหรับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
 5. สามารถประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากรทางการศึกษามีกระบวนการจดัการสร้างแผนการ 
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2.1 กระบวนการจัดการในขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ 
เป็นการสร้างแบบแผนการเรียนการสอน การสร้างตารางเวลาการท างานเบ้ืองตน้ ทบทวน

ขอ้ค าถามและแผนตามความจ าเป็น การตรวจสอบทรัพยากรท่ีสามารถใช ้ไดส้ าหรับการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน การประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากรทางการศึกษามีกระบวนการจดัการ
สร้างแผนการ (Create a Plan) ดงัน้ี 
 1. ทบทวนขอ้ค าถามและแผนตามความจ าเป็น  
 2. ตรวจสอบทรัพยากรท่ีคุณสามารถใช ้ได ้
 3.การประเมินแหล่งท่ีมาทรัพยากร  
 4. เร่ิมตน้ตารางเวลาการท างาน 
 5. การใชอี้เมลแ์ละขอ้ความท่ีจะติดต่อผูส้อน 
2.2 บทบาทของผู้สอนในข้ันการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ 
 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบจากการเสนอมโนทศัน์หรือ
หลกัการใหม่  
 2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาประยกุตรู์ปแบบการใชเ้หตุผลในประสบการณ์การท างาน  
 3. เปิดโอกาสให้นกัศึกษาน าเสนอแนวคิดของตน อาจารยแ์ละนกัศึกษาช่วยกนันิยามมโน
ทศัน์ โดยอาจใชส่ื้อการเรียนการสอนช่วย 
2.3 บทบาทของผู้เรียนในข้ันการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ 
 1. นกัศึกษาศึกษาปัญหาและแผนการท างาน ทรัพยากรการท างาน แหล่งท่ีมาในการศึกษา
คน้ควา้ 
 2. น าความรู้ มโนทศัน์หรือทกัษะท่ีเกิดข้ึนไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน โดยยกตวัอย่างเพื่อ
แสดงมโนทศัน์ท่ีรู้นั้น 
 3. นกัศึกษาไดน้ าวิธีการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลดว้ยตนเองมาใชแ้ละมีการพฒันาวธีิการและ
ขั้นตอนในการเรียนการสอนแบบวฎัจกัรการสืบเสาะหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
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3. ขั้นการเกบ็รวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) 
 

ขั้นตอนที ่3 ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ (Collecting and Crediting) 

หัวข้อย่อย 3.1 กระบวนการจดัการในขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ 
  3.2 บทบาทของผูส้อนในขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ 

3.3 บทบาทของผูเ้รียนในขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหผู้เ้รียน 
 1. สามารถจดัระเบียบแหล่งขอ้มูลไดแ้ละความน่าเช่ือถือได ้
 2. เขา้ใจบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือ 

ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
 ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและความน่าเช่ือถือได ้
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3.1 กระบวนการจัดการในข้ันการเกบ็รวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ 
เป็นกระบวนการช่วยผูเ้รียนในการจดัระเบียบท าบนัทึกข้อมูล วิธีการจดัแหล่งเอกสาร 

ขณะท่ีการติดตามขอ้มูล แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูลลงในแผนภาพ มีการวิเคราะห์
ขอ้มูล ระบุขอ้มูลท่ีหายไปหรือขอ้มูลท่ีโตแ้ยง้ เขียนขอ้สรุป อาจโทรศพัทห์รืออีเมล์หาผูเ้ช่ียวชาญ
เพื่อช้ีแจง การตรวจสอบมีกระบวนการจดัการ ดงัน้ี 
 1. ใชใ้ชซี้ดีรอม อุปกรณ์ หรือระบบเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและสถานท่ีอ านวยความสะดวก
ดา้นการสืบเสาะหาความรู้  
 2. นกัศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก URL ท่ีแสดงตวัอยา่ง บนอินเทอร์เน็ต  
 3. นกัศึกษาใช้เว็บไซต์ อีเมล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ สไกป์และช่องทางอ่ืนส าหรับการ
ท างานร่วมกนัและ การรวบรวมขอ้มูล  
 4. เก็บรักษาแฟ้มงานแบบดิจิตอลเพื่อเก็บขอ้มูล  
บนัทึกแหล่งท่ีมาเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
3.2 บทบาทของผู้สอนในข้ันการเกบ็รวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ 
 1. อ านวยความสะดวกในสถานท่ีศึกษาหาขอ้มูล ส่ือท่ีใชใ้นการสืบเสาะหาความรู้ 
 2. เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดใ้ชส่ื้อการเรียนรู้อยา่งอิสระและมีระบบ 
 3. ช้ีแนะแนวทางการรักษาแฟ้มผลงานและวิธีการสร้างความน่าเช่ือถือขอขอ้มูลท่ีศึกษา
คน้ควา้ 
3.3 บทบาทของผู้เรียนในข้ันการเกบ็รวบรวมข้อมูลและความน่าเช่ือถือ 
 1. นกัศึกษาเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 2. ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 3. ใช้ส่ือทางการส่ือสาร เวบ็ไซต์ อีเมล์ ไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ สไกป์ และช่องทางอ่ืนๆ 
เพื่อสืบเสาะหาความรู้ ปรึกษา ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้า 
 4. เก็บรวบรวม รักษาแฟ้มงานแบบดิจิตอลอยา่งเป็นระบบ 
 5. อา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเพื่อความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
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ขั้นตอนที ่4. ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesizing)  

 

ขั้นตอนที ่4 ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesizing)  

หัวข้อย่อย 1.1 กระบวนการจดัการในขั้นการสังเคราะห์ 
  1.2 บทบาทของผูส้อนในขั้นการสังเคราะห์ 

1.3 บทบาทของผูเ้รียนในขั้นการสังเคราะห์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหผู้เ้รียน 
 1. สามารถสร้างขอ้สรุป สร้างความเขา้ใจในปัญหา 
 2. เขา้ใจขั้นตอนกระบวนการในขั้นการสังเคราะห์ 
ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
 ผูเ้รียนสามารถ 
 1. สร้างขอ้สรุป สร้างความเขา้ใจในปัญหา 
 2. สังเคราะห์กระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจยัหลายอย่างท่ีแยกกัน แล้วน ามา
รวมกนัเขา้เป็นหน่ึง 
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4.1 กระบวนการจัดการในขั้นการสังเคราะห์ 
เป็นการระบุรูปแบบ (Identifying themes) สร้างขอ้สรุป (Forming conclusion) สร้างความ

เข้าใจในปัญหา (Developing insight into the problem) กระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจยั
หลายอย่างท่ีแยกกนั แลว้น ามารวมกนัเขา้เป็นหน่ึง ก่อให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึนเป็นความรู้ใหม่ เคร่ืองมือ
ใหม่  
 การระบุรูปแบบ (Identifying themes) สร้างขอ้สรุป (Forming conclusion) สร้างความเขา้ใจ
ในปัญหา (Developing insight into the problem) กระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจยัหลาย
อยา่งท่ีแยกกนั แลว้น ามารวมกนัเขา้เป็นหน่ึง ก่อให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึนเป็นความรู้ใหม่ เคร่ืองมือใหม่ มี
กระบวนการดงัน้ี 
 1. ทบทวนค าถามและวางแผนตามความจ าเป็น  
 2. จดัระเบียบขอ้มูล  
 3. วเิคราะห์ขอ้มูล ระบุขอ้มูลท่ีคน้หาหรือขอ้มูลท่ีโตแ้ยง้  
 4. สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีสืบเสาะหาความรู้แลว้เขียนขอ้สรุป  
 5.โทรศพัทห์รืออีเมล์หาผูเ้ช่ียวชาญเพื่อช้ีแจง การตรวจสอบและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล
นั้น 
4.2 บทบาทของผู้สอนในข้ันการสังเคราะห์ 
 1. ใหค้  าปรึกษาในกระบวนการแผนการท างาน  
 2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดคิ้ดวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสังเคราะห์หาขอ้สรุป 
 3. มีส่ือเพื่ออ านวยความสะดวกในการช้ีแจง การตรวจสอบข้อมูล ความน่าเช่ือถือช่วย
นกัศึกษา 
4.3 บทบาทของผู้เรียนในข้ันการสังเคราะห์ 
 1. นกัศึกษาทบทวนส่ิงท่ีคน้หาและวางแผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน 
 2. นกัศึกษาฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูล จดัระเบียบขอ้มูล เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์สรุปขอ้มูลท่ี
ศึกษาคน้ควา้ 
 3. ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยการปรึกษา ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ 
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ขั้นตอนที ่5 ขั้นสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป (Conclusion and Understanding) 

 

ขั้นตอนที ่5 ขั้นสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป (Conclusion and Understanding) 

หัวข้อย่อย 1.1 กระบวนการจดัการในขั้นสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป 
  1.2 บทบาทของผูส้อนในขั้นสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป 

1.3 บทบาทของผูเ้รียนในขั้นสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหผู้เ้รียน 
 1. เขา้ใจในขั้นสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป 
 2. อธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ สรุปองค์
ความรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ 
 3. สรุปองคค์วามรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ 

ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
 ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายขั้นตอนวธีิการขั้นสร้างความเขา้ใจและสร้างขอ้สรุป 
 2. อธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ สรุปองค์
ความรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ได ้
 3. สรุปองคค์วามรู้ของการสืบเสาะหาความรู้และก าหนดรูปแบบน าเสนอwfh 
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5.1 กระบวนการจัดการในข้ันสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป 
เป็นการอธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ สรุป

องค์ความรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ และก าหนดรูปแบบน าเสนอด้วยมัลติมีเดีย การอธิบาย 
รายงาน เอกสารและกระบวนการ น าเสนอ ด้วย PowerPoint เว็บไซต์ บล็อก ประเมิน ตรวจสอบ 
ตรวจสอบเน้ือหามีกระบวนการจดัการดงัน้ี 
 1. อธิบายผลของการสืบเสาะหาความรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัส่ิงเรียนรู้ใหม่ 
 2. สรุปองค์ความรู้ของการสืบเสาะหาความรู้ และก าหนดรูปแบบน าเสนอดว้ยมลัติมีเดีย 
การอธิบาย รายงาน เอกสารและกระบวนการ น าเสนอ ดว้ย PowerPoint เวบ็ไซต์ บล็อก ประเมิน 
ตรวจสอบ ตรวจสอบเน้ือหา 
5.2 บทบาทของผู้สอนในข้ันสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป 
 1. ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้อธิบายผลการศึกษาคน้ควา้ และแนวคิดด้วยการน าเสนอและ
ใชม้ลัติเมียเดียประกอบ 
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาอธิบายโดยเช่ือมโยงประสบการณ์ความรู้เดิม และส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 
หรือส่ิงท่ีไดค้น้พบเขา้ดว้ยกนั 
 3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาอธิบายโดยมีเหตุผล หลกัการ บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
 4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน สมเหตุสมผล 
5.3 บทบาทของผู้เรียนในข้ันสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป 
 1. อธิบายการแกปั้ญหาหรือผลการสืบเสาะหาความรู้และตรวจสอบขอ้มูลท่ีได ้
 2. อธิบายผลการสืบเสาะหาความรู้ตรวจสอบสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจ 
 3. อธิบายแบบเช่ือมโยงสัมพนัธ์และมีเหตุผลหลักการ หรือหลักฐานประกอบ ในการ
สรุปผลการสืบเสาะหาความรู้ 
 4. ฟังการอธิบายของผูอ่ื้น แลว้คิด วเิคราะห์ 
 5.อภิปรายซกัถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีเพื่อนอธิบาย 
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ขั้นตอนที ่6 ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ (Communications, Connector) 
 

ขั้นตอนที ่6 ขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ (Communications, Connector) 

หัวข้อย่อย 1.1 กระบวนการจดัการในขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 
  1.2 บทบาทของผูส้อนในขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 

1.3 บทบาทของผูเ้รียนในขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพื่อใหผู้เ้รียน 
 1. เขา้ใจกระบวนการจดัการในขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 
 2. เขา้ใจบทบาทของผูส้อนและผูเ้รียนในขั้นการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ 

ผลการเรียนทีค่าดหวงั 
 ผูเ้รียนสามารถ 
 1. อธิบายขั้นตอนการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองคค์วามรู้ได ้
 2. น าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหาความรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผ่าน
กระบวนการท่ีหลากหลายได ้
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6.1 กระบวนการจัดการในข้ันการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ 
เป็นการน าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหาความรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

ผ่านกระบวนการท่ีหลากหลาย การส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูอ่ื้น จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีขยาย
เพิ่มเติม หรือเติมเต็มองคค์วามรู้ใหม่ให้กวา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เช่ือมโยงความรู้
เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ อธิบายและร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเติมเต็มเพื่อให้ไดอ้งค์
ความรู้ท่ีสมบูรณ์หรือลึกซ้ึงข้ึน ขยาย  
 การน าเสนอผลงาน ผลของการสืบเสาะหาความรู้ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ผา่น
กระบวนการท่ีหลากหลาย การส่ือสารขอ้มูลไปยงัผูอ่ื้น จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ท่ีขยายเพิ่มเติม 
หรือเติมเตม็องคค์วามรู้ใหม่ใหก้วา้งขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซ้ึงยิง่ข้ึน เช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่
ความรู้ใหม่ อธิบายและร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเติมเต็มเพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้ท่ี
สมบูรณ์หรือลึกซ้ึงข้ึน ขยายกรอบความรู้ ความคิดใหก้วา้งข้ึน สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ช้
ในเร่ืองอ่ืนๆ หรือสถานการณ์ใหม่ 
6.2 บทบาทของผู้สอนในข้ันการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ 
 1. ส่งเสริมให้นกัศึกษาส่ือสารขอ้มูลความรู้ท่ีศึกษาคน้ควา้ไปยงัผูอ่ื้นดว้ยการพดู การใชส่ื้อ
ทางมลัติมีเดีย  
 2. ส่งเสริมให้นกัศึกษาใชส่ื้อเทคโนโลยทีางการศึกษาเพื่ออธิบายขอ้มูลอยา่งละเอียดชดัเจน 
สมบูรณ์ 
 3. อภิปรายแสดงความคิด เห็นเพิ่มเติม หรือเติมเตม็หรือขยายแนวความ คิด และทกัษะจาก
การส ารวจตรวจสอบ  
 4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเช่ือมโยงความรู้จากการศึกษาคน้ควา้กบัความรู้อ่ืนๆ 
 5. ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือเติมเตม็ หรือขยายกรอบความรู้ความคิด 
6.3 บทบาทของผู้เรียนในข้ันการส่ือสารและการเช่ือมต่อขยายองค์ความรู้ 
 1. ใชข้อ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบไปอธิบายหรือทกัษะ จากการส ารวจตรวจสอบไปใช้
ในสถาน การณ์ใหม่ท่ีคลา้ยกบัสถานการณ์เดิม 
 2. น าขอ้มูลจากการส ารวจตรวจสอบไปสร้างความรู้ใหม่ 
 3. น าความรู้ใหม่เช่ือมโยงกบัความรู้เดิมเพื่ออธิบาย หรือน าไปใชใ้นชีวติ ประจ าวนั 



 

บทที ่6 
สรุปผล อภปิรายผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัและพฒันาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี

ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ท่ีประกอบดว้ยโครงการและ
รายละเอียดของโครงการ รวมทั้งคู่มือประกอบโครงการแต่ละโครงการ 2) เพื่อประเมินประสิทธิผล
ของโปรแกรมและเพื่อหาขอ้บกพร่องในการปรับปรุงแก้ไขจากผลการทดลองในภาคสนามของ
โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความ รู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
กลุ่มเป้าหมายของการวจิยั คือ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัมหามกุฏ
ราชวทิยาลยั วิทยาเขตอีสาน จ านวน 5 ราย โดยมีนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการทดลอง จ านวน 246 คน 
หลงัจากพฒันาโปรแกรมไดมี้การน าโปรแกรมไปทดลองในภาคสนามเพื่อตรวจสอบประสิทธิผล
ของโปรแกรมโดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการทดลองโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ในภาคสนามไว ้จ านวน 4 เดือน คือ ภาคเรียนท่ี 1/2559 ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยั
ดงัน้ี 

6.1 สรุปผลการวจิัย 
จากผลการด าเนินงานวจิยัท่ีน าเสนอในบทท่ี 4 ผูว้จิยัขอน ามาสรุปผลเพื่อการอภิปรายผล

ในประเด็นส าคญัและในประเด็นเก่ียวกบัสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
1. ผลการตรวจสอบกรอบแนวคิดเพื่อการวิจยัทั้งดา้นเน้ือหาและดา้นกระบวนการวิจยั 

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นด้วยกบักรอบความคิดดงักล่าว โดยเฉพาะเห็นดว้ยกบัขั้นตอนของการเรียนรู้ท่ียึด
การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานท่ีเป็นผลจากการศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์ของผูว้จิยั 2 ขั้นตอน 
คือ 1)ขั้นตอนการตรวจสอบกรอบแนวคิดการวิจยัเชิงแนวคิดทฤษฎี  ด้านเน้ือหา 2) ขั้นตอนการ
กรอบแนวคิดการวิจยัดา้นกระบวนการ และเห็นดว้ยกบัการก าหนดให้มีโครงการ 2 โครงการ คือ 
โครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั โดยมีขอ้เสนอแนะท่ี
ส าคญัและไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะนั้น คือ ดา้นกระบวนการท่ีชดัเจนและตอ้งท า
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กรอบแนวคิดให้มองออกไดว้่าเป็นการประเมินโดยรวมของโปรแกรมทั้งหมดไม่ใช่การประเมิน
โครงการยอ่ย 2 โครงการเพื่อใหง่้ายต่อการประเมินผล  

2. ผลการจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม กรณีโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
(โครงการท่ี 1) ไดคู้่มือประกอบโครงการ จ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) หลกัแนวคิด
และนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 2) การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐาน 3) การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 4) 
การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใช้การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน  5) 
การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 6) ลกัษณะส าคญัของหอ้งเรียนในศตวรรษท่ี 21โดยแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ มีองค์ประกอบของการเขียนคู่มือ ดงัน้ี 1) แผนการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย แนวคิด วตัถุประสงค ์กิจกรรมการเรียน ส่ือการสอน และการประเมินผล 2) ส่วนของ
เน้ือหา ซ่ึงจะมีการประเมินตนก่อนเรียนและหลงัเรียน กรณีโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั ไดคู้่มือ
ประกอบโครงการ จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย รายละเอียดโครงการ แผนการ
ด าเนินงานโครงการน าทฤษฎีสู่การปฏิบติั ขั้นตอนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

3. ผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือประกอบโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั 2 ระยะ คือ โครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายในการ
ทดลอง และโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั โดยการอภิปรายกลุ่มเป้าหมาย พบว่า คู่มือประกอบ
โครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมายและโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั ทุกหน่วยการเรียนรู้ มี
องคป์ระกอบของคู่มือ มีการน าเสนอเน้ือหา มีดา้นเอกสารคู่มือประกอบโครงการ ท่ีเหมาะสมและ
เป็นประโยชน์ โดยมีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัและไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะนั้น คือ ได้
ท าคู่มือประกอบโครงการในลักษะเช่นเดียวกันกับคู่มือประกอบโครงการระยะท่ี 1 เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายไดน้ าไปใชใ้นการปฏิบติัไดง่้าย และปรับปรุงดา้นภาษาใหเ้หมาะสมดว้ยภาษาวชิาการ
มากยิ่งข้ึนโดยมีการตรวจสอบภาษาท่ีใช้ในคู่มืออย่างเขม้ขน้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพื่อใหคู้่มือมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

4. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการทดลองในภาคสนาม 

ปรากฏผล ดงัน้ี 

 4.1 แบบประเมินปฏิกิ ริยาของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการพัฒนาความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี  1) จ  าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ (1) เน้ือหา (2) กระบวนการ (3) 
สภาพแวดลอ้ม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบ
ค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแล้ว ทุกขอ้ค าถามมีค่า IOC เกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช้ (try 
out) กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) 
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โดยรวมเท่ากับ 0.93 จ  าแนก เป็นรายด้าน 1) ด้านเน้ือหามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 2) ด้าน
กระบวนการมีค่าความเช่ือมนัเท่ากบั 0.92 และ3) ดา้นสภาพแวดลอ้มมีค่าเท่ากบั 0.92 ตามล าดบั ซ่ึง
เป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 
 4.2 แบบถอดบทเรียนหลังการด าเนินงานวิจัยตามโครงการพัฒนาความรู้ของ
กลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี  1) ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-ended 
questionnaire) ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 1) ดา้นการพฒันาการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์ 2) 
ดา้นสถานท่ี ระยะเวลา 3) วิธีการอบรมและพฒันา 4) ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 5) ดา้นการศึกษา
เป็นกลุ่ม เม่ือน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 5 ราย 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถเขา้ใจความหมายของขอ้ค าถามไดต้รงกนั สามารถใช้เป็นแนวในการ
อภิปรายกลุ่มได ้
 4.3 แบบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการด าเนินการวิจยัตาม
โครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 1) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก เม่ือน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย 
พบว่า มีค่าความยาก (difficulty) ผ่านเกณฑ์ ระหว่าง 0.40-0.76 และผลการท าแบบประเมินกลุ่มป้า
หมายโดยรวมเท่ากบัร้อยละ 87.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์เกณฑ์ จึงสามารถสรุปไดว้า่กลุ่มเป้าหมายแต่ละ
รายมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 เพียงพอในการน าความรู้ไปใชป้ฏิบติัจริง  
 4.4 แบบประเมินปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
(โครงการท่ี 2) จ  าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ดา้นการเตรียมความพร้อม 2) ดา้นกระบวนการ 3) 
ดา้นการปฏิบติั มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบ
ค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแล้ว ทุกขอ้ค าถามมีค่าเกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช้ (try out) 
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมัน่ (reliability) 
โดยรวมเท่ากบั 0.90 จ  าแนกเป็นรายดา้น 1) ดา้นการเตรียมความพร้อม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 
2) ดา้นกระบวนการ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 3) ดา้นการปฏิบติัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.88 
ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 
 4.5 แบบถอดบทเรียนหลงัการทดลอง หรือหลงัการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การ
ปฏิบติั (โครงการท่ี 2) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-ended questionnaire) 
ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 1) ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียน
ศตวรรษท่ี 21 2) โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 เม่ือน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 5 ราย 
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พบว่า กลุ่มตวัอย่างสามารถเขา้ใจความหมายของขอ้ค าถามไดต้รงกนั สามารถใช้เป็นแนวในการ
อภิปรายกลุ่มได ้
 4.6 แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อใช้ทดสอบ
ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) สภาพแวดล้อม  2) 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา 3) ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบันกัศึกษา มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ 
ทุกข้อค าถามมีค่า IOC เกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช้ (try out) กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองจ านวน 30 ราย มีค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยรวมเท่ากับ 0.96 
จ  าแนกเป็นรายดา้น 1) ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 2) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
อาจารยก์บันกัศึกษา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 3) ดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษากบันกัศึกษา 
มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 
 4.7 แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อใช้
ทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ซ่ึงจ าแนกออกเป็น 2 ดา้น คือ 1) พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 2) พฤติกรรมการเรียนรู้ ดา้นการเรียนรู้ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราประมาณค่า 5 ระดบั ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบค่า IOC จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ทุกขอ้ค าถามมีค่า 
IOC เกินเกณฑ์ 0.50 และเม่ือน าไปทดลองใช้ (try out) กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการ
ทดลองจ านวน 30 ราย มีค่าความ เช่ือมัน่ (reliability) โดยรวมเท่ากบั 0.96 จ าแนกเป็นรายดา้น 1) 
ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าความเช่ือมัน่  เท่ากับ 0.96 และ 2) ด้านการเรียนรู้ มีค่าความเช่ือมัน่ 
เท่ากบั 0.96 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าท่ีเกินเกณฑ ์0.70 

5. ผลการทดลองในภาคสนาม มีผลการวจิยัตามกระบวนการวจิยั ดงัน้ี 
 5.1 ผลการด าเนินงานวิจยัตามโครงการพฒันาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (โครงการท่ี 

1) พบว่า กลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีปฎิกิริยาต่อโครงการหลังส้ินสุดการด าเนินงาน ดังน้ี 
ปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการพฒันาความรู้ มีค่าเฉล่ีย โดยรวมอยูใ่น ระดบัมาก และ
รายดา้นโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอจากผลการถอดบทเรียน
ร่วมกัน ดังน้ี 1) ด้านการพฒันาการเรียนการสอนและการใช้ประโยชน์  การเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานเป็นวิธีท่ีดีมากเน่ืองจากการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานเป็น
วธีิการท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีจะตอ้งสืบเสาะหาความรู้และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง การท่ี
เราได้ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนั้นจะท าให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตวัเองและความรู้ท่ี
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เกิดข้ึนจะเป็นองค์ความรู้ท่ีย ัง่ยืนและพร้อมท่ีจะพฒันาต่อไป 2) ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ
ระยะท่ี 1 เหมาะสม การอบรมเขม้ขน้จ านวน 2 วนั แลว้จากนั้นเป็นการศึกษาดว้ยตนเอง การคน้ควา้
ขอ้มูล การศึกษาเป็นกลุ่มยอ่ย รวมระยะเวลา 1 เดือน มีความเหมาะสม 3) การฝึกอบรมและพฒันา
เป็นไปในทางท่ีดีเป็นปรับเปล่ียนทศันคติท่ีดีต่ออาจารยด์ว้ยกระบวนการสอนสืบเสระหาความรู้ แต่
กระบวนการต่างๆ ตอ้งกระชบัและชดัเจน 4) ดา้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ท าให้อาจารยต์อ้งตระหนกั
ถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเรียนรู้หลายวิธี การจดักิจกรรมอาจารยส์ามารถท าไดห้ลายกิจกรรม
ตามรายวิชาท่ีสอน อาจารยมี์ความสุขและเพลิดเพลินกนัการศึกษาดว้ยตนเอง 5) ดา้นการศึกษาเป็น
กลุ่ม การศึกษาดว้ยกลุ่มยอ่ยจะเป็นการท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในโปรแกรมการเรียนรู้โดยดูจาก
วตัถุประสงค์ให้ชดัเจนและการศึกษาเป็นกลุ่มท าให้กลุ่มเป้าหมายไดอ้ภิปราย แสดงความคิดเห็น 
พดูคุยแลกเปล่ียนขอ้มูล และประสบการณ์ในประเด็นท่ีก าหนด และสรุปผลการออกมาเป็นขอ้สรุป
ของกลุ่ม เป็นวิธีการท่ีมุ่งช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึง มีโอกาสแสดง
ความคิดเห็นและแลกเปล่ียนประสบการณ์อนัจะช่วยใหผู้ก้ลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียน
กวา้งข้ึน และกลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีความรู้หลงัส้ินสุดการด าเนินงานตามโครงการ ดงัน้ี 
กลุ่มเป้าหมายทุกคน มีผลการท าแบบประเมินไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 87.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์เกณฑ ์จึง
สามารถสรุปไดว้า่กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ี
ยึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 เพียงพอในการน าความรู้ไปใช้
ปฏิบติัจริง 

 5.2 ผลการด าเนินงานวิจยัตามโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 2) พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายในการทดลองมีปฎิกิริยาต่อโครงการหลงัส้ินสุดการด าเนินงาน ดงัน้ี ผลการประเมิน
ปฏิกิริยาของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 5.3 ผลการถอดบทเรียนร่วมกนัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการทดลอง หรือ
หลงัการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั (โครงการท่ี 2) มีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอดงัน้ี 

 5.3.1 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1) ขั้นระบุหัวข้อและซักถาม (Topic Identifying and Questioning) ผลท่ีได้คือ 
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยาก เห็นสงสัย ตั้งประเด็นค าถาม ในเน้ือหาท่ีผูส้อนไดร้ะบุเพื่อการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนเกิดทกัษะการพดู กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น แต่มีผูเ้รียนบางคนท่ีไม่มีค  าถาม และไม่มีค่อยมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนในชั่วโมงแรกของการน าโปรแกรมลงใช้ เม่ือเข้าสู่สัปดาห์ท่ีสอง
ผูเ้รียนท่ีไม่กลา้ถาม ไม่กลา้พดู ก็ไดเ้ตรียมค าถามมาเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  
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2) ขั้นการวางแผนและสร้างมโนทศัน์ (Planning and Construction) ขั้นตอนน้ี
เป็นประโยชน์มากกบันักศึกษา จะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท างานท่ีเป็นระบบ ท าให้การท างานมี
ทิศทางท่ีชัดเจนตรงตามวตัถุประสงค์ของเร่ืองท่ีก าลังศึกษา แต่อาจารย์ควรคอยช่วยเหลือให้
ค  าปรึกษา แต่อาจารยค์วรคอยช่วยเหลือให้ค  าปรึกษา ผลท่ีไดคื้อนักศึกษาไดร่้วมกนัวางแผนการ
ท างานและท าอยา่งเป็นระบบมีความสุขกบัการไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง แต่มีบางกลุ่มท่ีขาดทกัษะ
การท างานเป็นทีมการวางแผนจึงท าไดเ้พียงเฉพาะบางคนในกลุ่มเท่านั้น ดงันั้นจึงควรมีการสร้าง
บรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจมากข้ึน ควรสอนแทรกเร่ืองการท างานเป็นทีมและจดักิจกรรมใน
หวัขอ้ท่ีหลากหลายเป็นท่ีน่าสนใจในสมยัปัจจุบนั 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและความน่ าเช่ือถือ  (Collecting and Crediting) 
กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายไดน้ ากระบวนการน้ีไปใชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน จะเห็นไดจ้ากการจดักิจกรรมใน
ชั้นเรียน นกัศึกษามีความสุขในการท างานท่ีอิสระในการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง ทั้งในและ
นอกห้องเรียน โดยอาจารยเ์ป็นผูใ้ห้อิสระทางความคิดของนกัศึกษา แต่ขอ้จ ากดัของขั้นตอนน้ีคือ 
นกัศึกษาตอ้งเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหากนกัศึกษาคน้ควา้ในแหล่งข้ึนมูลท่ีไม่ถูกตอ้งจะท าให้
นกัศึกษาไดรั้บความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นอาจารยจึ์งตอ้งคอยใหค้  าปรึกษาดา้นแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  

4) ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesizing) การสังเคราะห์ช่วยให้นกัศึกษามีความเขา้ใจ
ท่ีคมชดัและครบถว้นเก่ียวกบัเร่ืองต่าง ๆ เป็นขั้นตอนท่ีช่วยสรุปความรู้ท่ีกระจดักระจายให้เขา้ใจ
เร่ืองไดอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น การสังเคราะห์ช่วยขยายขอบเขตความสามารถของสมองในการ
พยายามสืบเสาะแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ ขอ้มูลท่ีสังเคราะห์จะเป็นประโยชน์ในการ
คิดต่อยอดความรู้เดิมของนกัศึกษา ท าให้ไม่เสียเวลาเร่ิมตน้ใหม่ ช่วยเช่ือมโยงความรู้ น าไปสู่การ
พฒันาส่ิงใหม่ ๆ ท่ีมีประโยชน์ แต่ข้อจ ากัดของขั้นตอนการสังเคราะห์น้ีคือใช้ระยะเวลานาน
นกัศึกษาตอ้งท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาอย่างละเอียดและถูกตอ้ง และนักศึกษาตอ้งเขา้ใจในเน้ือหา
ขอ้มูลอย่างดีและตอ้งมีพื้นฐานความรู้เดิม อาจารยเ์ป็นผูก้ระตุน้และเช่ือมโยงองค์ความรู้ในบาง
ประเด็น 

5) การสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป (Conclusion and Understanding) 
กลุ่มเป้าหมายไดใ้ชว้ิธีท่ีหลากหลาย เช่น เป็นรูปแบบของการรายงาน การท าผงัความคิด การสรุป
โดยเขียนเรียงความ กิจกรรมทุกอย่างนั้นมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นส าคญัในการท ากิจกรรมโดยท า
ดว้ยวิธีท่ีหลากหลายแต่ขอ้จ ากดัของขั้นตอนน้ีคืออาจารยต์อ้งเป็นผูค้อยให้ค  าปรึกษาตลอดการท า
การสรุป อาจตอ้งใชเ้วลานอกเหนือจากเวลาสอน  

6) ขั้ น ก าร ส่ื อส ารและการ เช่ื อม ต่อขยายองค์ค วาม รู้  (Communications, 
Connector) ขั้นตอนน้ีกลุ่มเป้าหมายเนน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
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เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากท่ีผูเ้รียน แต่ปัญหาท่ีพบคือนกัศึกษาไม่สามารถ่ายทอดส่ือสารได ้ขาด
ทกัษะการน าเสนองาน ทกัษะการพูดเพื่อการส่ือสารสังเกตไดจ้ากนกัศึกษาบางกลุ่มใช้วิธีการอ่าน
เพื่อการน าเสนองาน 

5.3.2 โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวม ดงัน้ี โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ีแบ่งออกเป็น 2 โครงการ 
คือ (1) โครงการพฒันาความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมาย (2) โครงการน าความรู้สู่การปฏิบติั จากภาพรวม
ของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 1) โครงการพฒันาความรู้ท า
ให้กลุ่มเป้าหมายหรืออาจารย์ได้รู้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ  2) ท าให้
กลุ่มเป้าหมายรู้จกัการวางแผนในการพฒันาความรู้ และสร้างความเช่ือมัน่ในการสร้างองค์ความรู้ 
3) การสืบเสาะหาความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ธรรมชาติและประสบการณ์ของผูท่ี้ถ่ายทอดองค์
ความรู้จากความรู้ท่ีสั่งสมมา 4) เป็นการสร้างความกระตือรือร้นให้เกิดกบัการเรียนรู้ยุคใหม่ ท าให้
ผูเ้รียนต่ืนตวัตลอดเวลา 5) เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการเรียนรู้เพราะมีกระบวนการท่ีชดัเจนใน
การสืบเสาะหาความรู้ และขอ้จ ากดัของ โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
ในการสืบเสาะหาความรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายคือ 1) การสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการท่ี
สลับซับซ้อน  ซ่ึ งดู เห มือนยุ่งยาก  ท าให้ก ลุ่ม เป้าหมายไม่อยากจะท าเพราะใช้ เวลานาน                                     
2) กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานมีฐานมาจากการขั้ นตอนการเรียนรู้ท่ี เป็นแบบ
วทิยาศาสตร์ องคค์วามรู้เดิมของกลุ่มเป้าหมายมุ่งเนน้ให้แนวคิดไปทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย
คิดวา่มนัเป็นหลกัท่ีตอ้งแสวงหาค าตอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงคิดว่าเป็นการยากใน
การปรับใชก้บัการสอนภาษาองักฤษ แต่พอให้ศึกษาผา่นโครงการท่ี 1 แลว้จึงทราบวา่กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐานสามารถปรับใชไ้ดก้บัทุกศาสตร์การสอน  

จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะน าวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ( IBL) มา
ประยุกต์ใช้กบัการสอนในระดบัอุดมศึกษา ในสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ ของมหาวิทยาลยั
มหามหามกุฏราชวทิยาลยั ทุกวทิยาเขต 

5.4 แบบประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย 1) ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน 
พบว่า กลุ่มเป้าหมายในการให้ความเห็นว่าด้านสภาพแวดล้อมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้2) ด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
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ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้3) ด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นกัศึกษากบันกัศึกษาหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

5.5 ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ดา้นพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
พบว่า นักศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลอง จ านวน 246 ราย 1) มีพฤติกรรมการเรียนรู้ ด้านความรู้
ความเขา้ใจ หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้
เห็นวา่โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 
มีคุณภาพตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และ 2) ดา้นการเรียนรู้ หลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

6.2 การอภิปรายผลการวจิัย 
ในการอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ิจยัขอน าผลการวิจยัในส่วนท่ีเป็นวตัถุประสงค์การวิจยัท่ี

ส าคญัมาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดงัน้ี คือ (1) โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้
เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ท่ีพ ัฒนาข้ึนและน าไปทดลองในภาคสนามแล้ว มี
ประสิทธิผลหรือไม่ โดยพิจารณาจากผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมาย
ในการทดลอง และผลจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทดลอง
ใช้โปรแกรมน้ี และ (2) โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ท่ีพฒันาข้ึนและน าไปทดลองในภาคสนามแลว้ ยงัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขอะไรเพิ่มเติมอีกบา้ง ดงัต่อไปน้ี  
 1. จากผลการประเมินบรรยากาศการเรียนการสอนของกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง 
เปรียบเทียบกันระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง พบว่า คะแนนจากการประเมิน
บรรยากาศการเรียนการสอนหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เช่นเดียวกบัผลจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทดลอง เปรียบเทียบกนัระหวา่งก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง พบวา่ คะแนนจากการ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษาหลงัการทดลองมีค่าเฉล่ียสูงข้ึนกวา่ก่อนการทดลองอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหา
ความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน และผา่นการทดลองในภาคสนาม
แลว้ เป็นโปรแกรมท่ีมีประสิทธิผล สามารถจะน าไปใช้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือน าไปเผยแพร่ใช้ใน
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การเรียนการสอนทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัต่อไป เหตุผลท่ีโปรแกรมท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาข้ึนและมีประสิทธิผลตามสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้อาจเป็นเพราะเป็นโปรแกรมท่ีผูว้ิจยั
ได้ท าการวิจยัด้วยกระบวนการและขั้นตอนท่ีเข้มข้น มีการตรวจสอบกรอบแนวคิด ตรวจสอบ
คุณภาพของคู่มือประกอบโปรแกรม และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการ
ทดลองเคร่ืองมือจากกลุ่ม ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือก่อนน า
เคร่ืองมือลงไปใช้ในภาคสนาม และไดน้ าโปรแกรมลงไปสู่ภาคปฏิบติัอยา่งเป็นกระบวนการดว้ย
โครงการ 2 โครงการ คือโครงการพฒันาความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมายซ่ึงโครงการน้ีใช้ระยะเวลา 1 
เดือน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายไดศึ้กษาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน
ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 จากนั้นผูว้จิยัไดน้ ากลุ่มเป้าหมายเขา้สู่โครงการท่ี 2 คือ โครงการน า
ความรู้สู่การปฏิบติั ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีกลุ่มเป้าหมายไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากโครงการท่ี 1 ลงสู่การใช้
ในสถานการณ์จริงในชั้นเรียน โดยระหวา่งโครงการทั้งสองโครงการน้ีด าเนินการเสร็จส้ิน ผูว้จิยัได้
ท  าการประเมินทุกขั้นตอนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและมีการถอดบทเรียนทั้งสองโครงการเพื่อหา
ขอ้บกพร่อง ขอ้ดีของโปรแกรม และสุดทา้ยผูว้ิจยัไดป้ระเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพฒันาการ
เรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ดงันั้น จึงส่งผลใหโ้ปรแกรมพฒันากาเรียนรู้มีคุณภาพ ซ่ึง
เป็นไปตามขั้นตอนการวิจยัและพฒันา (R&D) ในทศันะของ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2558) ประกอบดว้ย 6 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการตรวจสอบโปรแกรมพฒันา นอกจากนั้น 2) การจดัท าคู่มือประกอบโปรแกรม
ใน 2 โครงการ 3) การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการปรับปรุงแก้ไข 4) การ
สร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามใน 2 โครงการ 5) การทดลองโปรแกรมใน
ภาคสนาม 6) การเขียนรายงานการวจิยัการเผยแพร่ผลการวิจยั อีกทั้งผูว้จิยัไดล้งท างานในภาคปฏิบติั
พร้อมกบักลุ่มเป้าหมายจึงเห็นผลท่ีเกิดข้ึนระหว่างอาจารยก์บันักศึกษา ได้เห็นกระบวนการทุก
ขั้นตอนท่ีกลุ่มเป้าหมายน าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะความรู้เป็นฐานไปใช้ทุก
กระบวนการและเป็นไปดว้ยบรรยากาศการเรียนท่ีต่ืนเตน้ นักศึกษาเกิดแนวทางการเรียนรู้ใหม่ๆ 
เป็นรูปแบบขั้นตอนท่ีชดัเจนและเกิดความภาคภูมิใจในการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลดว้ยตนเอง พร้อมทั้ง
ภาคภูมิใจกบัอาจารยผ์ูส้อนท่ีใส่ใจในการเรียนการสอนทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ซ่ึงเป็นไปตาม (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, วรางคณา ทองนพคุณ, 2556) ได้
กล่าวถึงการสืบเสาะหาความรู้ในศตวรรษท่ี 21 ว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผูเ้รียนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และส่งเสริมนักศึกษาวิเคราะห์ในกระบวนการคน้หา ซักถามเพื่อน าไปสู่
การศึกษาคน้ควา้ตรวจสอบ ส่งเสริมใหน้กัศึกษาประยกุตรู์ปแบบการใชเ้หตุผลในประสบการณ์การ
ท างาน และอาจารยเ์ป็นเพียงผูค้อยกระตุน้เพื่อให้นกัศึกษาเกิดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ เป็นเพียง
ผูค้อยให้ค  าปรึกษาช้ีแนะแนวทางเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปในทางท่ีถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับ 
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(Brooklyn School, 2012) วา่การเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานนั้นเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเนน้
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสืบเสาะหาดว้ยตนเองซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้กนัมาเป็นเวลานาน
แต่อย่างไรก็ตามในศตวรรษน้ีวิธีการเรียนรู้นั้นย่อมเปล่ียนไปจากเดิมมีแนวคิดและทัศนะใหม่ๆ 
เกิดข้ึนมากมาย วิธีการเรียนรู้แบบน้ีมีหลากหลายวิธี และเป็นไปตาม (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา, 2550) ว่าการสืบเสาะหาความรู้เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีใชต้ามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) ซ่ึงกล่าวไวว้า่เป็นกระบวนการท่ีนกัเรียน
จะตอ้งสืบคน้ เสาะหาส ารวจตรวจสอบ และ คน้ควา้ดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้นกัเรียนเกิดความ
เขา้ใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอยา่งมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองคค์วามรู้ของนกัเรียน
เอง และเก็บเป็นขอ้มูลไวใ้นสมองไดอ้ย่างยาวนาน สามารถน ามาใช้ไดเ้ม่ือมีสถานการณ์ใดๆ มา
เผชิญหนา้  
 2. จากผลการถอดบทเรียนร่วมกนัของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองหลงัการทดลอง 
หรือหลังการส้ินสุดโครงการน าความรู้สู่การปฏิบัติ (โครงการท่ี 2) มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
เก่ียวกบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ท่ีมี 
6 ขั้นตอน ดงัน้ี  
  2.1ขั้นระบุหัวข้อและซักถาม (Topic Identifying and Questioning) ผลท่ีได้คือ
ผูเ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สงสัย ตั้งประเด็นค าถาม เกิดทกัษะการพูด กลา้ท่ีจะแสดงความ
คิดเห็น มีผูเ้รียนบางคนท่ีไม่มีค  าถาม และไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนในชัว่โมงแรกของการ
น าโปรแกรมลงใช้ อาจเน่ืองมาจากกระบวนเรียนรู้แบบเดิมผูบ้รรยายเน้นให้ผูเ้ป็นเรียนเป็นผูฟั้ง
มากกว่าการซักถาม และชั่วโมงแรกอยู่ในช่วงการปรับตวัของนักศึกษา อาจารยผ์ูบ้รรยายจึงใช้
วิธีการป้อนค าถามเป็นขอ้ๆ และพยายามสร้างความเป็นกนัเองเพื่อให้นกัศึกษารู้สึกกลา้ท่ีจะแสดง
ความคิดเห็น ผลปรากฏวา่ผูเ้รียนกลา้และพยายามถามในขอ้ท่ีสงสัยมากข้ึนในชัว่โมงต่อไป  
  2.2 การวางแผนและสร้างมโนทศัน์ (Planning and Construction) กลุ่มเป้าหมายได้
สร้างแนวทางใหน้กัศึกษาร่วมกนัวางแผนเพื่อการสืบเสาะหาความรู้ตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายแต่
ผูเ้รียนบางกลุ่มไม่เปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมกลุ่มไดแ้สดงความคิดเห็นและมีบทบาทในการท างาน 
อาจเป็นเพราะมีทั้งนกัศึกษาท่ีกลา้แสดงออกจะน าเสนองานเฉพาะความคิดของตนและปิดโอกาส
เพื่อในการร่วมคิดเห็น อาจารยผ์ูส้อนจึงตอ้งคอยสอดแทรกเร่ืองการท างานเป็นทีมและออกแบบให้
ทุกคนในกลุ่มไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างแผนงานและการแสดงความคิดเห็น ซ่ึงเป็นไปตามทศันะ
ของ (Eisenkraft, 2003) ซ่ึงระบุว่าการเสนอมโนทศัน์หรือหลกัการใหม่ตอ้งเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
น าเสนอแนวคิดของตน ครูและผูเ้รียนช่วยกนัออกแบบการเรียนรู้โดยอาจใช้ส่ือการเรียนการสอน
ช่วย 
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  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการส ร้างความน่าเช่ือถือ  (Collecting and 
Crediting) กลุ่มเป้าหมายแต่ละรายได้น ากระบวนการน้ีไปใช้ได้อย่างชัดเจน เห็นได้จากการจดั
กิจกรรมในชั้นเรียน นกัศึกษามีความสุขในการท างานท่ีอิสระในการสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง
ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยอาจารยเ์ป็นผูใ้ห้อิสระทางความคิดของนักศึกษา แต่ขอ้จ ากดัของ
ขั้นตอนน้ีคือ นกัศึกษาตอ้งเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหากนกัศึกษาคน้ควา้ในแหล่งข้ึนมูลท่ีไม่
ถูกต้องจะท าให้นักศึกษาได้รับความรู้ท่ีผิดพลาด ดังนั้ นอาจารย์จึงต้องคอยให้ค  าปรึกษาด้าน
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล ซ่ึงเป็นไปตาม (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, 2011) ไดก้ล่าวถึงการเตรียมตวัของ
ผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ผูส้อนจะตอ้งจดัเตรียมขอ้มูล แหล่งเรียนรู้ 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีผูเ้รียนจะใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ ผูส้อนตอ้งแสดงบทบาทเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกในการสืบเสาะหาความรู้ไม่ใช่บอกความรู้ 
  2.4 การสังเคราะห์ (Synthesizing) ขั้นตอนน้ีช่วยใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจท่ีชดัเจน
และครบถว้นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ช่วยสรุปความรู้ท่ีกระจดักระจายให้เขา้ใจไดอ้ยา่งครบถว้น แต่ผล
ปรากฏคือนกัศึกษาสามารถรวบรวมไดแ้ต่เน้ือหาท่ีเป็นความรู้ท่ีตนไดศึ้กษาคน้ควา้ใหม่แต่ยงัขาด
การเช่ือมต่อองค์ความรู้เดิมท่ีเป็นพื้นฐานท่ีตนไดศึ้กษามา สังเกตได้จากเม่ืออาจารยถ์ามถึงความ
เป็นมาของเน้ือหาท่ีผูเ้รียนสังเคราะห์แต่ผูเ้รียนไม่สามารถตอบได้ อาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่ให้
ความส าคญักบัความรู้เดิมและขาดความเขา้ใจในกระบวนการสังเคราะห์และการเช่ือมโยงองค์
ความรู้ ดงันั้นผูส้อนตอ้งเป็นผูค้อยช่วยเหลือการเช่ือมโยงองค์ความรู้เก่าและความรู้ใหม่พร้อมทั้ง
ช้ีแนะแนวทางการสังเคราะห์ขอ้มูลโดยไม่ควรทิ้งขอ้มูลหรือองค์ความรู้เดิม ซ่ึงเป็นไปตามทศันะ
ของ (Bransford, Brown and Cocking, 2000) ท่ีเน้นการถ่ายโอนการเรียนรู้ และให้ความส าคญักบั
การตรวจสอบความรู้เดิมของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีครูไม่ควรจะละเลยหรือละทิ้ง ผูเ้รียนจะสร้าง
ความรู้จากพื้นความรู้เดิมท่ีมี ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและไม่เกิดแนวความคิดท่ี
ผดิพลาด  
  2.5 การสร้างความเข้าใจและสร้างข้อสรุป (Conclusion and Understanding) 
ขั้นตอนน้ีกลุ่มเป้าหมายได้ใช้วิธีท่ีหลากหลายเพื่อเป็นตวัอย่างในการสร้างความเขา้ใจและสร้าง
ขอ้สรุป เช่นการสรุปความเขา้ใจในรูปแบบของการรายงาน การท าผงัความคิด การสรุปโดยเขียน
เรียงความ แต่ขอ้จ ากดัของขั้นตอนน้ีคือตอ้งใชเ้วลานานและนกัศึกษาไม่เขา้ใจชดัเจนในเน้ือหาจึง
ไม่สามารถอธิบายและสรุปเป็นผงัความคิดได ้ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งใช้เวลานอกเหนือจากเวลาสอน
เพื่อใหผู้เ้รียนท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาท่ีศึกษาและสร้างเป็นผงัความคิดอยา่งเป็นระบบพร้อมทั้งลอง
อธิบายใหส้มาชิกในกลุ่มฟังเพื่อท าความเขา้ใจ  
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  2.6  ขั้ น ก าร ส่ื อส ารและการเช่ื อม ต่อขยายองค์ความ รู้  (Communications, 
Connector) ขั้นการส่ือสารกลุ่มเป้าหมายเน้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทั้ งในและนอก
ห้องเรียน เป็นขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลมาระยะหน่ึง ผลปรากฏว่า
นักศึกษาส่วนมากขาดทกัษะการพูด แต่ใช้วิธีการอ่านในการน าเสนอขอ้มูลท าให้เน้ือหาท่ีน ามา
ส่ือสารไม่น่าสนใจ อาจเป็นเพราะนักศึกษาไม่มีพื้นฐานในทกัษะการน าเสนองานวิชาการ ดงันั้น
อาจารยต์อ้งคอยสร้างความมัน่ใจและสอดแทรกทกัษะการพูดน าเสนองานทางวิชาการพร้อมทั้ง
แนะน าให้นกัศึกษาไดฝึ้กกิจกรรมการน าเสนองานวิชาการจากส่ือเทคโนโลยีซ่ึงเป็นช่องทางแห่ง
การเรียนรู้ดว้ยตนเองและนักศึกษาเกิดความสุขในขณะท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัการฝึกพูดส่ือสาร ผูส้อน
คอยกระตุน้ให้นกัศึกษาไดถ่้ายทอดองคค์วามรู้ท่ีตนไดศึ้กษามาให้เพื่อนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจร่วมกนั 
โดยการถ่ายทอดนั้นนกัศึกษาสามารถท าไดห้ลายวิธีและมีส่ือเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการถ่ายทอด
ซ่ึงเป็นการเสริมทกัษะดา้นส่ือเทคโนโลยีให้กบันกัศึกษา เช่น การน าเสนอดว้ยวิดีโอเร่ืองสั้น การ
น าเสนอด้วย power point หรือการน าเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่ม ซ่ึงเป็นไปตาม (ปาณิศา คงสมจิตต์, 
2557) ท่ีวา่การศึกษาการแสวงหาความรู้ต่างๆ สามารถท าไดห้ลากหลายช่องทางโดยเฉพาะการเรียน
การสอนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยและมีการปรับรูปแบบให้เปล่ียนไปทันโลกทัน
เหตุการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยอาศยัส่ือเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท่ีน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้รียน  

3. โปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 โดยภาพรวมมีดงัน้ี 1) โครงการพฒันาความรู้ท าให้กลุ่มเป้าหมายไดรู้้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้อยา่งเป็นระบบ 2) ท าให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกัการวางแผนในการพฒันา ความรู้ และ
สร้างความเช่ือมัน่ในการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 3) การสืบเสาะหาความรู้เป็นการเรียนการสอน
ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ธรรมชาติและประสบการณ์ของผูท่ี้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากความรู้ท่ีสั่ง
สมมา 4) เป็นการสร้างความกระตือรือร้นให้เกิดกบัการเรียนรู้ยุคใหม่ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม
พฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน เป็นโปรแกรมท่ีมีคุณภาพสามารถน าใช้
ประโยชน์ได้จริงในทุกรายวิชาข้ึนอยู่กับการออกแบบการเรียนการสอนของผูส้อน ซ่ึงเป็นไป
ตาม (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, วรางคณา ทองนพคุณ, 2556) กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ท่ีว่า การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งก้าวขา้ม สาระวิชา ไปสู่การเรียนรู้ ทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) ซ่ึงครูจะเป็นผูส้อนไม่ได้ แต่ตอ้งให้นักเรียนเป็นผูเ้รียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโคช้ (Coach) และอ านวยความสะดวก 
(Facilitator) และ ห้องเรียนจึงตอ้งเปล่ียนจาก “ห้องเรียนโดยครูสอนหน้าชั้น มาเป็น ห้องเรียนโดย
นกัเรียน ลงมือท าเป็นทีม การออกแบบก่อสร้างห้องเรียนจึงตอ้งเปล่ียนไปจากออกแบบ classroom 
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เป็นออกแบบ studio (ห้องท างาน) เพราะเวลาน้ี นกัเรียน ตอ้งเรียนโดยการ “ท างาน” หรือเรียนโดย
ลงมือท า ซ่ึงสอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความเป็นฐานส าหรับห้องเรียน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นผูเ้รียนศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองดว้ยกิจกรรมและวิธีการท่ีหลากหลายเป็นระบบ 
และเป็นไปตาม NSES (National Science Education Standards) ว่าการสืบเสาะหาความรู้เป็น
กิจกรรมท่ีหลากหลายเก่ียวกับการสังเกต การถามค าถาม การส ารวจตรวจสอบจากเอกสารและ
แหล่งความรู้อ่ืน ๆ การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ การทดสอบตรวจสอบหลกัฐานเพื่อเป็นการ
ยืนยนัความรู้ท่ีได้ค้นพบมาแล้ว การใช้เคร่ืองมือในการรวบรวม การวิเคราะห์ และการแปล
ความหมายขอ้มูล การน าเสนอผลงาน การอธิบายและการคาดคะเน และการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกนัเก่ียวกบัผลงานท่ีได ้
 

6.3 ข้อเสนอแนะ  
6.3.1 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 

 1. การน าโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเส าะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปใช้ต่อเน่ืองหรือเผยแพร่ใช้ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอ่ืนๆ ควรตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันา
กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในกรอบแนวคิดเชิงเน้ือหาอนัเป็นผลจากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจยั
ท่ีเขียนเป็นคู่มือประกอบโครงการจ านวน 6 หน่วยการเรียนรู้ก่อนการปฏิบัติจริง คือ (1) หลัก
แนวคิดและนานาทศันะการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (2) การเรียนรู้ท่ียึดการสืบ
เสาะหาความรู้เป็นฐาน (3) การเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับห้องเรียนศตวรรษ
ท่ี 21 (4) การเตรียมตวัของผูเ้รียนและผูส้อนในการใชก้ารเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน 
(5) การศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (6) ลกัษณะส าคญัของห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ทั้งน้ี 
เพื่อให้การปฏิบติัจริงเป็นไปอยา่งมีองคค์วามรู้เชิงทฤษฎีและผลงานวิจยัเป็นพื้นฐานการปฏิบติั ไม่
เป็นการปฏิบติัแบบลองผิดลองถูก ขณะเดียวกันให้ค  านึงถึงข้อสังเกตในข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแกไ้ขจากผลการถอดบทเรียนในการวจิยัน้ีดว้ย 
 2. การน ารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานไปใช้จะต้องให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั จะตอ้งมีการปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้
รูปแบบให้เหมาะสมกบัแต่ละเน้ือหาวิชา ขั้นตอนต่างๆ สามารถปรับเปล่ียนให้มีความยืดหยุ่นกบั
เน้ือหาและระยะเวลา และเน่ืองจากพฒันาการของเทคโนโลยีดิจิตอลและความเป็นสังคมความรู้ 
ผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะพิเศษทางคอมพิวเตอร์ การใช้ส่ือทางอินเตอร์เน็ต การส่ือสารท่ี
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ทนัสมยั เช่น สมาร์ทโฟน การใช้ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ และอ่ืนๆ เพื่อการสืบเสาะหาความรู้ด้วยบน
อินเทอร์เน็ต หากไม่มีความช านาญอาจท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการเรียนรู้ 

3. หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตอ่ืนๆ สามารถน าโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ
ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปใช้โดยผ่านกระบวนการพฒันา 2 โครงการ คือ (1) โครงการพฒันา
ความรู้ให้กบักลุ่มเป้าหมาย ใชร้ะยะเวลา 1 เดือน ท่ีประกอบดว้ย การอบรมแบบเขม้ การศึกษาดว้ย
ตนเอง การศึกษาเป็นกลุ่ม การสืบคน้ หลงัการพฒันาความรู้ควรให้มีการประเมินปฏิกิริยา การ
ประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และการถอดบทเรียนโครงการก่อนการปฏิบติัจริง (2) โครงการ
น าความรู้สู่การปฏิบติั ใชร้ะยะเวลา 3 เดือน ประกอบดว้ย การปฏิบติัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ียึดการ
สืบเสาะหาความรู้เป็นฐานตามคู่มือท่ีก าหนด หลงัการปฏิบติัควรใหมี้การประเมินปฏิกิริยา และการ
ถอดบทเรียนโครงการเพื่อใหมี้ขอ้มูลสะทอ้นผลในการปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อๆไป   

6.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน

ส าหรับหอ้งเรียนศตวรรษท่ี 21 ในสาขาวชิาอ่ืนๆ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

หรือในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาจปรับเปล่ียนเน้ือหาหรือ

ขั้นตอนไดต้ามความเหมาะสมกบับริบท 

2. ควรมีการวจิยัและพฒันาโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้ท่ียดึการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน

ส าหรับห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 กบัทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยัดว้ยการวิจยั

และพฒันา 6 ขั้นตอน คือ (1) ตรวจสอบโปรแกรมพฒันาการเรียนรู้และกรอบแนวคิด (2) การจดัท า

คู่มือประกอบโปรแกรมใน 2 โครงการ (3) การตรวจสอบคุณภาพคู่มือประกอบโปรแกรมและการ

ปรับปรุงแก้ไข (4) การสร้างเคร่ืองมือเพื่อการทดลองโปรแกรมในภาคสนามใน 2 โครงการ              

(5) การทดลองโปรแกรมในภาคสนาม (6) การเขียนรายงานการวจิยัและการเผยแพร่ผลการวจิยั 

3. ในการน าโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้เป็นฐานส าหรับ

ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ไปใช้ ควรมีการติดตามผลและการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไ้ขเป็น

ระยะๆ  
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