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ความน�า
 จุดเร่ิมต้นของการศึกษาเรื่อง การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ (Student-Centered 

Learning) มีท่ีมาจากกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

ในปัจจบุนั ทีต้่องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศึกษา ภายใต้การก�ากบัดูแล

ของส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา : สกอ (Office of the Higher Education Commission : 

OHEC) ซึ่งก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๕ ด้าน ได้แก่ 

  ๑)  คุณธรรม จริยธรรม   ๒) ความรู้ 

  ๓)  ทักษะทางปัญญา   ๔) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ 

  ๕)  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กระบวนการเรียนรู้นี้มีผลให้ครูอาจารย์ต้องจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้อง

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง ๕ ด้าน โดยเริ่มจากการจัดท�ารายละเอียดรายวิชา หรือ มคอ. ๓ เพื่อให ้

ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 ดังนั้น ครูอาจารย์จึงควรแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นไปที่

บทบาทของผู้เรียนเป็นส�าคัญ และพยายามปรับลดบทบาทของการเป็นผู้บรรยายหน้าชั้นเรียน มาเป็น

ผู้อ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและเพิ่มเติม

ความสามารถในการคดิวเิคราะห์เนือ้หารายวชิาอย่างเป็นระบบ มกีารใช้กจิกรรมการเรยีนการสอนทีมุ่ง่

ให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น จนน�าไป

สู่การก�าหนดประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ถึงแม้ว่า การเรียนรู้

ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัจะไม่ใช่เรือ่งใหม่ แต่กไ็ด้สร้างบรรทดัฐานของการเรยีนรูท้ีค่รอูาจารย์จะต้องเอาใจ

ใส่และตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลา 

ความหมาย 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เริ่มต่ืนตัวอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  

เมื่อมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ 

เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา ๒๒ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน 
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มคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ และถอืว่าผู้เรียนมคีวามส�าคญัทีสุ่ด กระบวนการจัดการศกึษา

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าว

ถึงรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ผู้ศึกษาควรท�าความเข้าใจกับค�าส�าคัญตามล�าดับ ดังนี้ 

 ๑. ค�าว่า “ผูเ้รียนเป็นส�าคญั” ในทีน่ีห้มายถงึ ผูท้ีม่คีวามสามารถในการก�ากบักระบวนการเรยีน

รู้ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ที่ลุ่มลึกในเนื้อหาสาระ สามารถคิดวิเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้และปรับ

ประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อม รวมท้ังสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย

ตนเอง

 การจดัหลกัสตูรการเรยีนรูจ้งึต้องพฒันาให้สอดคล้องกบัการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคญั 

กล่าวคือ ต้องมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ให้โอกาสผู้เรียนเลือกสรร สร้างสรรค์ กระตุ้น 

ให้เกิดการความรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  

สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ด้วยตนเอง เกิดการยอมรับตนเอง ท�าความ

เข้าใจตนเอง ยอมรับผู้อื่นและเข้ากับทุกคนได้ดี พึ่งพาตนเองได้ เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่หลีกหนี

ปัญหา ทั้งนี้ โดยมีครูอาจารย์เป็นผู้มีบทบาทอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

 ๒. ค�าว่า “ทักษะการเรียนรู้แบบย่ังยืน” ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถพัฒนาต่อยอดหรือบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่า 

จะอยู่ในสถานการณ์หรือประกอบอาชีพการงานใดก็ตาม และการที่ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะ 

การเรียนรู้แบบย่ังยืนได้ จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบของการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

 ครูอาจารย์จึงต้องให้ความส�าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน และออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกื้อหนุนให้ผู้เรียนน�าเสนอความคิดเห็นของตนเพื่อเป็นพื้นฐานในการ 

ต่อยอดความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ  ต่อไป โดยอาศัยรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ เช่น 

การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใช้ความคิดอย่างมี

วิจารณญาณ กล้าตัดสินใจ มีเจตคติท่ีดีในการแสวงหาความรู้ รู้จักการติดต่อประสานงาน ท�างานด้วย

ใจรัก ให้ความร่วมมือกับกลุ่มได้ดี มีความตรงต่อเวลาและตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ

 ๓. ค�าว่า “บทบาทของผู้เรียน” และ “บทบาทของผู้สอน” บทบาท หมายถึง ภาระท่ีต้อง

กระท�าตามสถานภาพของแต่ละบุคคล ซ่ึงได้แก่ ผู้เรียนและผู้สอนที่มีภาระต้องรับผิดชอบร่วมกันตาม

สถานภาพอันเกิดข้ึนจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ฉะน้ัน ผู้เรียน จึงควรเป็นผู้

ตระหนกัรูใ้นภาระหน้าทีข่องการเป็นผูส้นใจใฝ่เรยีนรู ้มคีวามรบัผดิชอบและกระตอืรอืร้นต่อการพฒันา

ตนเองอยู่เสมอ ส่วนผู้สอนซ่ึงได้แก่ครูอาจารย์ ควรเป็นผู้ใส่ใจต่อการแสวงหาความรู้ สร้างแรงจูงใจ และ

ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับการภาระหน้าท่ีของตน 

24. ����������� (280-289).indd   281 1/5/2561   9:19:06



สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ๒๕๖๑282

แนวคิด
 การเรยีนรูนั้บเป็นกระบวนการทีมี่ความส�าคญัและจ�าเป็นต่อการด�ารงชวิีตของมนษุย์ ท�าให้มนษุย์

แตกต่างจากสตัว์โลกชนดิอืน่ ๆ  โดยเฉพาะในดา้นสตปัิญญา ซ่ึงมนษุย์มกีารพฒันาจนเกดิเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้และถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง วิธีการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ท่ีได้รับการยอมรับ 

มากที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ การศึกษาแนวคิดทางการเรียนรู้ของนักการศึกษาผู้มากล้นด้วยประสบการณ์  

ในท่ีนี้ขอน�าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางประกอบการศึกษาพอสรุปได้ ดังน้ี

 คาร์ล รอเจอร์ส (Carl Rogogers) นักคิดกลุ่มมานุษยนิยม (Humanism) ผู้ให้ความส�าคัญ 

ต่อความเป็นมนุษย์และมองมนุษย์ว่า มีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมี 

แรงจงูใจภายในทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตน หากบคุคลมอิีสรภาพและเสรภีาพ มนษุย์จะพยายามพฒันา

ตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาวะท่ีผ่อนคลายและ

เป็นอิสระ ฉะน้ัน จึงควรจัดบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

การเรียนรู้จะเน้นท่ีกระบวนการเป็นส�าคัญ จึงควรจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้อบอุ่น ปลอดภัย 

โดยครเูป็นผู้ช้ีแนะ ท�าหน้าท่ีอ�านวยความสะดวกในการเรยีนรู้ให้แก่ผูเ้รียน และควรสอนแบบช้ีแนะโดย

ให้ผู้เรียนเป็นผู้น�าทางในการเรียนรู้ของตน และคอยช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนอย่างสะดวกจนบรรลุผล

 กานเย่ (Gagne) นักคิดกลุ่มผสมผสานหรือที่เรียกกันว่า Gagne’seclecticism แนวคิดของ 

กลุม่นีก็้คือ ความรูมี้หลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเรว็ไม่ต้องใช้ความคดิทีลึ่กซึง้ 

บางประเภทมีความซับซ้อนมาก จ�าเป็นต้องใช้ความสามารถในข้ันสูง ฉะน้ัน การจัดการเรียนการสอน

ควรจัดให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เร่ิมจากง่ายไปหายากมีท้ังหมด ๙ ข้ัน ดังน้ี 

  ๑)  สร้างความสนใจ (Gaining attention) 

  ๒)  แจ้งจุดประสงค์ (Informing the learning) 

  ๓)  กระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงความรู้เดิมท่ีจ�าเป็น (Stimulating recall of prerequisite 

learned capabilities) 

  ๔)  เสนอบทเรียนใหม่ (Presenting the stimulus) 

  ๕)  ให้แนวทางการเรียนรู้ (Providing learning guidance) 

  ๖)  ให้ลงมือปฏิบัติ (Eliciting the performance) 

  ๗)  ให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

  ๘)  ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ (Assessing the performance) 

  ๙)  ส่งเสริมความแม่นย�าและถ่ายโอนการเรียนรู้ (Enhancing retention and transfer)
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 วิชัย วงษ์ใหญ่ นักการศึกษาไทยกล่าวถึงแนวคิดของการเรียนรู้ในอนาคต สรุปความได้ว่า  

“การเรียนรู้ในอนาคต มีลักษณะเป็นการเรียนแบบ Multi-Disciplinary team จะสอนให้เราต้อง 

เรียนรู้ท่ีจะท�างานกับทุกคนทุกประเภทเป็นทีม และการเรียนรู้กว้างแบบ Liberal Arts มีโครงการ 

ให้ท�าร่วมกัน การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด คือ การเรียนรู้ท่ีจะฟังจากคนอื่นที่เราไม่เชื่อ ฟังเรื่องที่เราไม่เชื่อ 

จากคนท่ีเราไม่รู้จัก นวัตกรรมจึงจะเกิดข้ึนได้

 ทักษะท่ีจ�าเป็นในโลกอนาคตมี ๕ ประการ ได้แก่

  ๑)  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Literacy)

  ๒)  การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

  ๓) ความสามารถในการส่ือสารและเข้าใจวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

  ๔) ความสามารถในการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ

  ๕) ความสามารถในการท�างานเป็นทีม

 บทบาทของผู้สอนยุคใหม่มี ๕ ประการ คือ

  ๑)  เป็นนักออกแบบและพัฒนา ได้แก่ ออกแบบหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และ

ออกแบบการจัดและประเมินผล

  ๒)  เป็นนักจัดการเรียนรู้ ท่ีมีบทบาทเอ้ืออ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และใช้ระบบการ

ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

  ๓)  เป็นนักสร้างสรรค์ คิดค้นและสร้างส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้

  ๔)  เป็นนักวิจัยค้นคว้า (Routine to Research : R2R) ท�างาน จัดการเรียนรู้ วิจัย

  ๕)  เป็นผู้เช่ือมโยง ประสาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เรียน ในลักษณะเครือข่าย”
1

 ฉะน้ัน แนวคิดทางการเรียนรู้ของนักการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการ

เรยีนรู้ของมนุษย์มิได้หยดุนิง่อยู่ ณ เรือ่งใดเร่ืองหน่ึง หรอืบคุคลใดบุคคลหน่ึง หากอยู่ท่ีระบบการจัดการ

ท่ีจะต้องเอือ้ประโยชน์ต่อการพฒันาองค์ความรูข้องผูเ้รยีนให้กว้างออกไปอย่างไร้ขีดจ�ากดั เพราะผูเ้รยีน

ทุกคนล้วนมีแรงจูงใจภายในท่ีจะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนท่ีดี

จึงต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ท�าหน้าท่ีเป็นนักคิด นักออกแบบ และนักจัดการเรียนรู้ 

 
1
 วิชัย วงษ์ใหญ่,รศ.ดร. นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

อาร์ แอนด์ ปริ้นท์ จ�ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๒..
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การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
 การพฒันารปูแบบการเรยีนรูท่ี้เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ถือเป็นภารกจิหลกัของครอูาจารยท์ีไ่ม่อาจ

จะหลีกเล่ียงได้ เพราะต้องพยายามจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสดงศักยภาพในเชิง

สร้างสรรค์ของตนเองออกมาได้อย่างสมบูรณ์ การศึกษาศาสตร์การเรียนรู้ตามท่ีนักการศึกษาได้รวบรวม

ไว้เพ่ือให้ครูอาจารย์ได้น�าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนน้ันมีหลากหลาย ในท่ีน้ีขอน�าเสนอเพ่ือเป็น

แนวทางเพียง ๒ รูปแบบ ซึ่งมีสาระส�าคัญพอสรุปได้ ดังต่อไปน้ี

 ๑) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning/PBL) 

 เป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และต้องการท่ีจะ

ค้นคว้าหาข้อมูลมาช่วยแก้ปัญหา หรือท�าให้ปัญหาน้ันกระจ่าง มองเห็นแนวทางแก้ไข ท�าให้เกิดการ

เรียนรู้ และสามารถท่ีจะผสมผสานความรู้นัน้ ๆ  เก็บกักไว้ในความทรงจ�าเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้เรียน

จะน�าความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีกระบวนการ ดังน้ี

  ๑)  ท�าความเข้าใจแนวความคิดหรือข้อความให้กระจ่าง เป็นการเริ่มต้นศึกษาสถานการณ์  

ผู้เรียนจะต้องท�าความเข้าใจกับแนวคิดหรือข้อความเน้ือหา โดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม 

เพ่ือตีความค�าส่ัง หัวข้อเร่ือง ขอบเขต และเวลา

  ๒)  ก�าหนดปัญหาให้ชัดเจน ผูเ้รียนจะเป็นผู้ก�าหนดขอบเขตของปัญหา และต้องมีความเข้าใจ

ตรงกันว่าอะไรคือปัญหาท่ีต้องการแก้ไข โดยการระบุประเด็นปัญหา และหาข้อมูลยืนยันเพ่ือให้เห็น

ปัญหาอย่างชัดเจน

  ๓)  วิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือให้ทราบสาเหตุท่ีมาของปัญหาอย่าง

แท้จริง โดยอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีการระดมสมอง มีเหตุผล สามารถสรุปรวบรวมความ

คิดเห็นต่าง ๆ จากการอภิปรายของสมาชิกในกลุ่มมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา

  ๔)  การต้ังสมมติฐาน เป็นการศึกษาความน่าจะเป็นของสาเหตุปัญหา เพ่ือช่วยช้ีแนวทาง 

ในการเรียนรู้ และช่วยก�าหนดขอบเขตของการเรียนรู้ให้ช้ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น หากได้สมมติฐาน 

ท่ีดีจะช่วยให้เกิดการช้ีน�าไปสู่ข้อมูลท่ีต้องการ

  ๕)  การจัดล�าดับความส�าคัญของสมมติฐาน ผู้เรียนจะต้องน�าสมมติฐานที่ได้มาจัดล�าดับ 

ความส�าคัญ โดยอาศัยข้อมูลสนับสนุนจากข้อมูลจริงและความรู้จากสมาชิกในกลุ่ม การจัดล�าดับ 

ความส�าคัญของสมมติฐานจะช่วยให้ได้สมมติฐานท่ีมีเหตุผลและเป็นไปได้
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  ๖)  ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อน�าไปศึกษาด้วยตนเอง ผู้เรียนต้องก�าหนด

วัตถุประสงค์ข้ึนมาให้ได้ว่า ต้องการเรียนรู้เร่ืองใดบ้าง เพ่ือน�าไปวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และน�า

ข้อมูลหรือความรู้ท่ีได้เพ่ิมเติมมาพิสูจน์สมมติฐานท่ีก�าหนดไว้

  ๗)  การแสวงหาความรู้หรือข้อมูลเพิ่มเติม ข้ันตอนนี้ผู้เรียนจะต้องแบ่งภาระหน้าที่หรือ 

มอบหมายงานให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสาร ต�ารา แหล่งเรียนรู้ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก�าหนดไว้

  ๘)  การสงัเคราะห์ข้อมลูแล้วน�ามาพสูิจน์สมมตฐิาน ผู้เรยีนแต่ละคนจะน�าขอ้มลูทีแ่สวงหามา

ได้น�าเสนอต่อกลุ่ม เพ่ือน�าไปสู่การสังเคราะห์ข้อมูลว่าเพียงพอต่อการน�ามาพิสูจน์สมมติฐานหรือไม่ และ

สรุปรวบยอดให้ถูกต้อง

  ๙)  การก�าหนดหลักการและแนวทางการแก้ปัญหา ข้ันตอนน้ีสมาชิกในกลุ่มสามารถหาข้อมูล

ได้เพยีงพอต่อการพสูิจน์สมมตฐิานทัง้หมดได้ และสามารถสรปุหลกัการต่างๆ ท่ีได้จากการศกึษาปัญหา 

รวมท้ังเห็นแนวทางในการน�าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ัวไปได้
2

 ฉะน้ัน รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงช่วยให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ระดม

สมองเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา มีการต้ังสมมติฐานอย่างมีเหตุผล มีการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีแสวงหามา

ได้ รู้วิธีการก�าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยให้กระบวนการกลุ่มด�าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

 ๒) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction) 

 เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท�างาน

ในชีวิตจริง เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจ 

อย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ 

เพ่ือค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้

 “โครงงาน” จึงเป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหน่ึง ท่ีท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการ

ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษาส�ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้คอย

กระตุ้น แนะน�า และให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิด
3

 
2
 วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร. นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมือง, หน้า ๑๔๐.

 
3
 อาภรณ์ ใจเที่ยง, ผศ. หลักการสอน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๕๐), 

หน้า ๑๓๐.
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 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
4
 กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Method) ว่า การสอน

แบบโครงงาน เป็นจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางโครงการและด�าเนินการให้ส�าเร็จ

ตามความมุ่งหมายของโครงการนั้น อาจเป็นโครงการที่จัดท�าเป็นหมู่หรือคนเดียวก็ได้ ผู้เรียนจะมี 

ส่วนร่วมรับผิดชอบในการท�างานน้ันด้วยตนเอง ลกัษณะการสอนคล้อยตามสภาพจริงของสังคม เป็นการ

ท�างานท่ีเร่ิมด้วยปัญหาและด�าเนินการแก้ปัญหา โดยลงมือทดลองปฏิบัติจริง

 การสอนแบบโครงงาน มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ 

ผู้เรียนมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงให้มากท่ีสุดในทุกข้ันตอน ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากนักจิตวิทยาแนวใหม่

ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนส�ารวจตนเอง ค้นหาความถนัดและปัญหาท่ีตนสนใจ ผู้เรียนมีโอกาสท่ีจะเลือกวางแผน

การและด�าเนินการด้วยตนเอง โดยอาศัยหลักปรัชญาของ John Dewey ซ่ึงเป็นการสอนท่ีช่วยให้ 

ผู้เรียนคิดเป็น ท�าเป็น และแก้ปัญหาได้ในท่ีสุด

 การสอนแบบโครงงาน ครจูะมบีทบาทเปน็ผูช่้วยเหลอื อ�านวยความสะดวก เป็นทีป่รกึษาในการ

ท�างาน ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเลือกงาน วางแผนการท�างาน รับผิดชอบการท�างาน และเป็นผู้ 

ประเมินผลด้วยตนเอง การสอนแบบโครงงานจึงมีจุดประสงค์ส�าคัญ ดังน้ี

  ๑.  เพ่ือกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะในการ 

ปฏิบัติงานด้วยตนเอง

  ๒.  เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการท�ากิจกรรมต่างๆ ในสถานการณ์จริง

  ๓.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็นตัวของตัวเองในด้านการสะสมเกบ็รวบรวมและแสวงหา

ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล ให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม 

โดยใช้ประสบการณ์ของตนเอง

  ๕.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรับผิดชอบและมีเสรีภาพในการจัดด�าเนินการและกระท�า

  ๖. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวางแผนการท�างานด้วยตนเอง ฝึกฝนกระบวนการ

ในการค้นหาความรู้ และด�าเนินการจนบรรลุเป้าหมาย

  ๗.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง และมีวิธีการท�างานอย่างมีระบบ

  ๘.  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดและประเมินผลงานของตนเอง

 
4
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, ผศ.ดร. การจัดการเรียนรู้แนวใหม่, (นนทบุรี : บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง 

จ�ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑๗.
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 การสอนแบบโครงงาน มีข้ันตอน ดังน้ี

 ๑.  ข้ันน�าเสนอ เป็นข้ันท่ีครูเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความต้องการท่ีจะวาง

โครงการแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง

 ๒.  ข้ันก�าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นขั้นที่ผู้เรียนท�าการเลือกปัญหาและตั้งจุดมุ่งหมายในการศึกษา 

โดยการท�างานเป็นกลุ่ม ท�าการเลือกประธาน รองประธานกรรมการและเลขานุการ

 ๓.  ข้ันวางแผน เป็นขัน้ทีผู้่เรยีนภายในกลุม่ช่วยกนัวางแผนว่าจะด�าเนนิการอย่างไรจงึจะสามารถ

บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงการวางแผนจะประกอบด้วย

   ๑) ช่ือโครงงาน โดยบอกช่ือโครงงานท่ีผู้เรียนจะท�า

   ๒) หลักการ โดยบอกเหตุผลท่ีจะต้องจัดท�าโครงงาน

   ๓) วัตถุประสงค์ของโครงงาน โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานคร้ังน้ีว่าจะมี 

ผลดีอย่างไรบ้าง

   ๔) เจ้าของโครงงาน โดยระบุช่ือผู้จัดท�าโครงงานว่ามีใครบ้าง

   ๕) ท่ีปรึกษา โดยระบุช่ือผู้ให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือในการท�าโครงงาน

   ๖) สถานท่ีปฏิบัติโครงงาน โดยระบุสถานท่ีท่ีจะใช้ในการด�าเนินการในโครงงาน

   ๗) วันเวลาในการปฏิบัติงาน โดยระบุการใช้เวลาวันเร่ิมและเสร็จส้ินโครงงานเม่ือใด

   ๘) งบประมาณในการด�าเนินการ โดยระบุการใช้งบประมาณท่ีแยกเป็นรายการในการ 

ใช้จ่ายเร่ืองใดบ้าง

   ๙) วิธีการศึกษาค้นคว้า โดยระบุวิธีการหาข้อมูลในการท�าโครงงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงงานท่ีก�าหนดไว้

   ๑๐) เคร่ืองมือ โดยระบุอุปกรณ์ท่ีใช้ วัสดุ อุปกรณ์อะไรบ้าง

   ๑๑) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยระบุการคาดหวังว่าโครงงานท่ีจะท�า สามารถแก้ปัญหาอะไร

ได้บ้าง และจะได้ผลการด�าเนินงานคร้ังน้ีอย่างไรบ้าง

 ๔.  ข้ันการด�าเนินงาน เป็นข้ันท่ีท�าตามโครงงานท่ีวางแผนไว้ของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล

 ๕.  ข้ันประเมินผล เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินว่าโครงงานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ 

ในการท�าโครงงานน้ีได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

 ๖.  ข้ันติดตามผล เป็นข้ันการติดตามผลของโครงงานต่อไปเพ่ือพัฒนางานให้ดียิ่งข้ึน

 ฉะนั้น การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสท�าโครงงานประกอบการศึกษาด้วยตนเอง ก็จะท�าให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้โดยตรงจากการลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ในเร่ืองท่ีตนสนใจ ได้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ค้นคว้า ทดลอง เพ่ือหาค�าตอบในส่ิงท่ีตนอยากรู้ เป็นการฝึกคุณลักษณะนิสัยของการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
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ซ่ึงจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในอนาคต ครูผู้สอนจึงควรมอบหมายงาน

ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติท�าโครงงานในเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

ได้เป็นอย่างดี

บทสรุป
 “ผู้เรียน” ในกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ หมายถึง ผู้ท่ีมีความสามารถในการ

ก�ากบักระบวนการเรยีนรูด้้วยตนเอง เกดิการเรยีนรูท่ี้ลุ่มลกึในเนือ้หาสาระ สามารถคดิวเิคราะห์ พัฒนา

องค์ความรู ้และประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกบับรบิทของสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้สามารถ

สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง การจัดหลักสูตรการเรียนรู้จึงต้องมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน  

ให้โอกาสได้เลือกสรร และกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่า สามารถบูรณาการความรู้ด้วย

ตนเอง ยอมรับผู้อ่ืนและเข้ากับทุกคนได้ดี พ่ึงพาตนเองได้ เกิดความเช่ือม่ันในตนเอง ไม่หลีกหนีปัญหา 

 นักการศึกษามองว่า มนุษย์มีคุณค่า มีความดีงาม มีความสามารถ มีความต้องการ และมีแรง

จูงใจภายในท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตน หากบุคคลมีอิสรภาพและเสรีภาพ มนุษย์จะพยายามพัฒนา

ตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  และสามารถพัฒนาตนเองได้ดีหากอยู่ในสภาวะท่ีผ่อนคลายและ

เป็นอสิระ การจดัการเรยีนการสอนควรจดับรรยากาศทีผ่่อนคลาย เอือ้ต่อการเรยีนรู ้และเนน้ใหผู้้เรยีน

เป็นศูนย์กลาง

 ในท่ีน้ีได้น�าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ๒ รูปแบบ ได้แก่ 

  ๑)  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning / PBL) 

  ๒)  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นหลัก (Project-Based Instruction) 

 ศาสตร์การสอนท้ังสองรูปแบบน้ีจะช่วยให้ครูอาจารย์ปรับบทบาทจากการเป็นผู้บรรยายหลัก  

มาเป็นผู้อ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน และช่วยช้ีแนะแนวทางให้เขาสามารถพัฒนา

ตนเองได้ตามความถนัดและตามความสนใจใฝ่รู้ กล่าวคือ 

 -  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning / PBL) เป็นรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนท่ีใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และต้องการท่ีจะค้นคว้าหาข้อมูล 

มาช่วยแก้ปัญหา หรือท�าให้ปัญหานัน้กระจ่าง มองเหน็แนวทางแก้ไข ท�าใหเ้กิดการเรียนรู้ และสามารถ

ท่ีจะผสมผสานความรู้นั้น ๆ เก็บกักไว้ในความทรงจ�าเป็นระยะเวลายาวนาน ผู้เรียนจะน�าความรู้นั้น 

ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 -  การเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นหลกั (Project-Based Instruction) เป็นรปูแบบการจดักจิกรรม

การเรียนการสอนท่ีจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการท�างานในชีวิตจริง เป็นการจัดการเรียน
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การสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามความสนใจอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการ

หลัก คือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง และ

เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้

 ดังน้ัน การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ของครูอาจารย์ยุคใหม่ ด้วยความมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ จนสามารถพัฒนา

ตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น ถือเป็นหน้าที่ส�าคัญที่ครูอาจารย์ไม่อาจจะละเลยหรือหลีกเลี่ยงได้  

เพราะการทราบแนวคิดวิธีการแล้วยังไม่พยายามน�าไปปฏิบัติ ย่อมไม่ท�าให้ผลสัมฤทธ์ิใด ๆ เกิดข้ึนได้

อย่างเป็นรูปธรรม มีหลักการส�าหรับผู้ปรารถนาความส�าเร็จกล่าวไว้ว่า “การกระตือรือร้นที่จะพัฒนา

ตนเอง เอาใจใส่แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ  อยูเ่สมอ ย่อมน�าพาความเจรญิก้าวหน้ามาสูต่นเองและสว่นรวม”
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