การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กระบวนการเรีย นรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือวา
ผูเรียนสําคัญที่สุด เปนกระบวนการจัดการศึกษาที่ตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนา
ความรูไดดวยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝกและปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยง
สิ่ง ที่เรียนกับสัง คมและการประยุกตใ ช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิ ด
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและสรางสรรคสิ่งตางๆ
นอกจากนี้ ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
โดยสะทอนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานใน
หัวขอที่สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่ง
มุงพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทย
หลายรูปแบบตัวอยางเชน 1
1) การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL)
เป น รู ป แบบการเรี ย นรู ที่ ใ ห ผู เ รี ย นควบคุ ม การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง ผู เ รี ย นคิ ด และ
ดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูให
คําแนะนํา เปนการสง เสริม ใหเกิดการแกปญ หามากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จ จริง เปน การ
สงเสริมการทํางานเปนกลุมและพัฒนาทักษะทางสังคม ซึ่งวิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียน
การสอนระดับอุดมศึกษา เพราะผูเรียนมีระดับความสามารถทางการคิดและการดําเนินการดวย
ตนเองไดดี
เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียน ทําใหเกิดความ
เขาใจขอมูลใหมได การจัดสถานการณที่เหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและการนําไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ การใหโอกาสผูเรียนไดไตรตรองขอมูลอยางลึกซึ้ง ทําใหผูเรียนตอบคําถาม
จดบันทึก สอนเพื่อน สรุป วิพากษวิจารณสมมติฐานที่ไดตั้งไวไดดี
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล (individual study)
เนื่องจากผูเรียนแตละบุคคลมีความสามารถในการเรียนรู และความสนใจในการเรียนรูที่
แตกตางกัน ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีเทคนิคหลายวิธี เพื่อชวยใหการจัดการเรียนในกลุมใหญ
สามารถตอบสนองผูเรียนแตละคนที่แตกตางกันไดดวย อาทิ
2.1 เทคนิคการใช Concept Mapping ที่มีหลักการใชตรวจสอบความคิดของผูเรียนวา
คิดอะไร เขาใจสิ่งที่เรียนอยางไรแลวแสดงออกมาเปนกราฟฟก
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2.2 เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผูเรียนกับผูสอนรวมกันกําหนด เพื่อใช
เปนหลักยึดในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร เวลาใด ใชเกณฑอะไรประเมิน
2.3 เทคนิค Know –Want-Learned ใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม ผสมผสาน
กับการใช Mapping ความรูเดิม เทคนิคการรายงานหนาชั้นที่ใหผูเรียนไปศึกษาคนควาดวย
ตนเองมานําเสนอหนาชั้นซึ่งอาจมีกิจกรรมทดสอบผูฟงดวย
2.4 เทคนิคกระบวนการกลุม (Group Process) เปนการเรียนที่ทําใหผูเรียนไดรวมมือ
กัน แลกเปลี่ยนความรูความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน เพื่อแกปญหาให
สําเร็จตามวัตถุประสงค
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism)
การเรี ย นรู แ บบนี้ มี ค วามเชื่ อ พื้ น ฐานว า “ผู เ รี ย นเป น ผู ส ร า งความรู โ ดยการอาศั ย
ประสบการณแหง ชีวิต ที่ ไ ดรับเพื่อคน หาความจริง โดยมีร ากฐานจากทฤษฎีจิต วิท ยาและ
ปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ซึ่งนักทฤษฎีสรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญา
การศึกษาดังกลาวในรูปแบบและมุมมองใหม ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ
3.1 กลุมที่เนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล (radical constructivism or personal
Constructivism or cognitive oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนการ
เรียนรูของมนุษยเปนรายบุคคล โดยมีความเชื่อวามนุษยแตละคนรูวิธีเรียนและรูวิธี
คิด เพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง
3.2 กลุมที่เนนการสรางความรูโดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคม (Social constructivism
or socially oriented constructivist theories) เปนกลุมที่เนนวา ความรู คือ ผลผลิต
ทางสังคม โดยมีขอตกลงเบื้องตนสองประการ คือ 1) ความรูตองสัมพันธกับชุมชน
2) ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังนั้น ครูจึงมี
บทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู
4) การเรียนรูจากการสอนแบบเอส ไอ พี
การสอนแบบเอส ไอ พี เปนรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝกทักษะทางการสอน
ใหกับผูเรียนระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาใหมีความรูความเขาใจ และความสามารถ
เกี่ยวกับทักษะการสอน โดยผลที่เกิดกับผูเรียนมีผลทางตรง คือ การมีทักษะการสอน การมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอนและผลทางออม คือ การสรางความรูดวยตนเอง
ความรวมมือในการเรียนรู และความพึงพอใจในการเรียนรู
วิธีการที่ใ ชใ นการสอน คือ การทดลองฝกปฏิบัติจ ริง อยางเขม ขน ตอเนื่อง และเปน
ระบบ โดยการสอนแบบจุลภาค มีที่ใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝกทดลองตั้งแตเริ่มตนจน
สิ้นสุดการฝก ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรูความเขาใจ ขั้นสํารวจ วิเคราะหและออกแบบการ
ฝกทักษะ
1

ดูเพิ่มเติม “รายงานการวิจัย การสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งแต พ.ศ. 2542-2547”
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ขั้นฝกทักษะ ขั้นประเมินผล โครงสรางทางสังคมของรูปแบบการสอนอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา
ในขณะที่ผูเรียนฝกทดลองทักษะการสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลือสนับสนุนอยางใกลชิด
สิ่ง ที่จะทําใหการฝกเปน ไปอยางมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล คือ ความพรอมของระบบ
สนับสนุน ไดแก ห องปฏิบัติ การสอน หองสื่อ เอกสารหลักสูต รและการสอน และเครื่องมื อ
โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
5) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self-Study)
การเรียนรูแบบนี้เปนการใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการ
เรียนการสอนแบบสืบคน (Inquiry Instruction) การเรียนแบบคนพบ (Discovery Learning)
การเรี ย นแบบแก ป ญ หา (Problem Solving) การเรี ย นรู เ ชิ ง ประสบการณ (Experiential
Learning) ซึ่ง การเรียนการสอนแบบแสวงหาความรูด วยตนเองนี้ใ ช ใ นการเรียนรู ทั้ง ที่เป น
รายบุคคล และกระบวนการกลุม
6) การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
การเรียนรูแบบนี้เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุก
ดาน ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระ การฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต
ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักรวมมือกับแหลงงานใน
ชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรวมกัน ตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนด
เนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน
7) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–based Learning)
การเรียนรูที่เนนการวิจัยถือไดวาเปนหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเปนการเรียนที่เนน
การแสวงหาความรูดวยตนเองของผูเรียนโดยตรง เปนการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู
และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน โดยรูปแบบการเรียนการ
สอนอาจแบงไดเปน 4 ลักษณะใหญ ๆ ไดแก การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีสอน การสอนโดย
ผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารยหรือเปนผูชวยโครงการวิจัยของอาจารย การสอนโดย
ผูเรียนศึกษางานวิจัยของอาจารยและของนักวิจัยชั้นนําในศาสตรที่ศึกษา และการสอนโดยใช
ผลการวิจัยประกอบการสอน
8) การเรี ย นรูที่ ใช วิธี ส ร างผลงานจากการตกผลึก ทางป ญ ญา (Crystal-Based
Approach)
การจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้ เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรูความคิด
ดวยตนเองดวยการรวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะห และสังเคราะหจากการศึกษาดวย
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ตนเอง เหมาะสําหรับบัณฑิตศึกษา เพราะผูเรียนที่เปนผูใหญ มีประสบการณเกี่ยวกับศาสตรที่
ศึกษามาในระดับหนึ่งแลว
วิธีการเรียนรูเริ่มจากการทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจวัตถุประสงคของการเรียนรู
ตามแนวนี้ จากนั้นทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลัก ๆ ของรายวิชา มอบหมายให
ผูเรียนไปศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กําหนด แลวใหผูเรียนพัฒนาแนวคิดใน
ประเด็นตาง ๆ แยกทีละประเด็น โดยใหผูเรียนเขียนประเด็นเหลานั้นเปนผลงานในลักษณะที่
เปนแนวคิดของตนเองที่ผานการกลั่นกรอง วิเคราะหเจาะลึกจนตกผลึกทางความคิดเปนของ
ตนเอง จากนั้นจึงนําเสนอใหกลุมเพื่อนไดชวยวิเคราะห วิจารณอีกครั้ง
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