
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรบันักเรียนระดบัชวงชัน้ที่ 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร

งานวิจยัที่เกี่ยวของโดยกาํหนดเปนหัวขอตาง ๆ  ดังตอไปนี ้

 
เอกสารที่เกีย่วของ 
 1. ส่ิงแวดลอมศึกษา  
  1.1 ความเปนมาของสิง่แวดลอมศึกษา 

  1.2 ความหมายของสิง่แวดลอมศึกษา 

  1.3 จุดมุงหมายของสิง่แวดลอมศึกษา 

  1.4 หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา 

  1.5 แนวทางการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา 

  1.6 ส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 

  1.7 เนื้อหาสิง่แวดลอมศึกษา 

  1.8 ส่ือประกอบการสอนสิง่แวดลอมศึกษา 
  1.9 กิจกรรมสิง่แวดลอมศึกษาสําหรับผูเรียน 

  1.10 บทบาทของครูผูสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 

  1.11 สาระการเรียนรูส่ิงแวดลอมศึกษา เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 

 2. การเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

  2.1 ความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง 
  2.2 หลักการจดัการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

  2.3 ตัวบงชีก้ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

 3. การประเมนิที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

  3.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 

  3.2 ลักษณะสาํคัญของการประเมินตามสภาพจริง 
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 4. การประเมนิโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio  Assessment) 
  4.1 ความหมายของแฟมสะสมงาน 
  4.2 หลักการสาํคัญในการประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมงาน 

  4.3 วัตถุประสงคของแฟมสะสมงาน 

  4.4 ลักษณะและกระบวนการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน  

  4.5 ข้ันตอนและวิธีการจัดทาํแฟมสะสมผลงาน 

  4.6 โครงสรางของแฟมสะสมผลงาน    

  4.7 วิธีการประเมินแฟมสะสมผลงาน   
  4.8 ขอดีของการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน 

  4.9 การสรางเกณฑในการประเมินแฟมสะสมผลงาน 

  4.10 องคประกอบของเกณฑในการประเมิน 

  4.11 ลักษณะการใหคะแนนตามแนวทางการใหคะแนน 

  4.12 การประเมินแฟมสะสมผลงาน  

 5. ทฤษฎกีารเรียนรูแบบมีสวนรวม 

  5.1 แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

  5.2 หลักการของทฤษฎีการเรียนรูอยางมีสวนรวม 
  5.3 เปาหมายของทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

  5.4 ยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอน  

  5.5 เหตุผลของการเรียนรูแบบมีสวนรวม   

  5.6 การประยกุตทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม สูข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 6. ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
  6.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

  6.2 ลักษณะของชุดกิจกรรม 

  6.3 ประเภทของชดุกิจกรรม 
  6.4 องคประกอบของชุดกิจกรรม 

  6.5 ข้ันตอนการสรางชุดกิจกรรม 

  6.6 คุณคาของชุดกิจกรรมการเรียนรู 

  6.7 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
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งานวจิัยที่เกีย่วของ  
 1. งานวิจัยในประเทศ 

 2. งานวิจัยตางประเทศ 
 
เอกสารที่เกีย่วของ 
 
1. สิ่งแวดลอมศึกษา  
 
 1.1 ความเปนมาของสิ่งแวดลอมศกึษา 
 ส่ิงแวดลอมศึกษาไดเร่ิมกาํเนิดขึ้นจากการที่องคการสหประชาชาติไดดําริใหมีการประชุม 

เร่ืองมนษุยนิเวศวิทยา ณ กรุงสตอกโฮม (Stockholm) ประเทศสวีเดน ในเดือนมิถนุายน  
พ.ศ. 2515 (วินัย  วีรวัฒนานนท, 2546. หนา 16) ในการประชุมคร้ังนั้น ไดเนนบทบาทและ 
ความตองการสิ่งแวดลอมศึกษาที่จะเอื้อประโยชนตอสาธารณะและบคุคล  เพื่อจะไดนําความรูและ

ประสบการณไปใชเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอม  จากขอเสนอแนะจากการประชุมคร้ังนัน้  ไดมีการตั้ง

หนวยงานของสหประชาชาตทิี่มีหนาที่รับผิดชอบทางสิ่งแวดลอมที่เรียกวา  โครงการสิง่แวดลอม

ของสหประชาชาติ (United Nation Environmental Programme-UNEP) ข้ึนในป พ.ศ. 2518 โดย

เปนหนวยงานที่มีสวนเกีย่วของกับการพัฒนาสิง่แวดลอมและในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาทุกรูปแบบ  

ทั้งกาํหนดโครงรางของหลักการสําหรับการใหความรูทางสิ่งแวดลอม ที่เรียกวา ส่ิงแวดลอมศึกษา

ข้ึนในทกุระดบัช้ันเรียน  และเกี่ยวของกับการศึกษาทัง้ระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 
 ตอมาเมื่อมีการประชุมที่ทบลิิซี (Tbilisi) ประเทศสหภาพโซเวียต ในเดอืนตุลาคม  

พ.ศ. 2520  กไ็ดเนนประเดน็บทบาทและมุงจัดลําดับงานของ UNESCO ที่เกีย่วของกับ 

งานสิ่งแวดลอมศึกษาขึน้  นบัต้ังแตการสรางทฤษฎีและหลักการ กระบวนการพฒันา การสราง

ระบบการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมส่ิงแวดลอมศึกษาแกบุคคลทุกระดับช้ัน   

เพื่อกําหนดเปนกรอบในการดําเนนิงานเกีย่วกับส่ิงแวดลอมศึกษาแกทุกประเทศ 

 จากนั้นก็มีการประชุมทางสิง่แวดลอมศึกษาขึ้นอีกหลายครั้ง คือ ที่กรุงเทพมหานคร  

กรุงเบลเกรด กรุงนวิเดลี โดยเนนในทํานองเดียวกันที่วา  ควรจะมกีารศึกษาทางสิ่งแวดลอมทัง้ใน

และนอกระบบโรงเรียน  ซึง่ประเทศตาง ๆ ไดใหความสนใจที่จะดําเนนิการตามมตจิากการประชมุ

ดังกลาว สวนประเทศไทยกเ็ชนเดียวกนั  ไดบรรจุหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาไวทั้งในและนอกระบบ

โรงเรียน  ทั้งของกระทรวงศกึษาธกิารและหนวยงานที่เกีย่วของ ตั้งแต ป พ.ศ. 2521 เปนตนมา 
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  1.2 ความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 ส่ิงแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการทีท่ําใหเกิดคานิยมในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

และใหรูเกี่ยวกับแนวความคิดหลักเพื่อพฒันาทักษะและเจตคติ  ใหเขาใจและซาบซึ้งถงึ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมและฝกใหรูจกัตัดสินใจ  ใหมีการแสดงออกที่เหมาะสม

เกี่ยวกับประเด็นขัดแยงเรื่องคุณภาพสิ่งแวดลอม (ลัดดาวัลย  กัณหสวุรรณ, 2535. หนา 4-5) 
 ส่ิงแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการศึกษาที่เนนความรูทั่วไปเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมทาง

กายภาพและสิ่งแวดลอมทางสงัคม ปจจัยทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมที่กอใหเกดิ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอมนุษย  เพือ่สรางเจตคติ พฤติกรรม และ

คานิยม  ในอนัที่จะรักษาหรือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพชวีิตของตนเองและของมนุษย

โดยรวม (วินยั  วีระวัฒนานนท, 2546. หนา 81) 

 กระบวนการสิง่แวดลอมศึกษา คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสิ่งแวดลอม

ของผูเรียนใหเกิดความตระหนกัในดานนิเวศวิทยา โดยมุงทีจ่ะเปลี่ยนแปลงเจตคติและยกระดับ

จิตใจอันจะกอใหเกิดการพฒันาสงัคมตอไป (ชวลิต  บตุรดีวงศ, 2539. หนา17 อางอิงจาก Salano 

and Pitt, 1988. p. 59) 

 ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการในการผลิตบุคคลใหมีความรูเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม พรอมทั้งเกิดความตระหนักและเกิดทกัษะในการมีสวนรวมการแกปญหาของ

ส่ิงแวดลอม  นอกจากนัน้ ยงักลาวสรุปเกีย่วกับส่ิงแวดลอมศึกษาไวอีกวา เปนกระบวนการทาง

การศึกษาที่จดัขึ้น  เพื่อใหความรูความเขาใจ ทั้งสิง่แวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่มนุษย

สรางขึ้น ความสัมพนัธระหวางมนษุยกับส่ิงแวดลอม การพัฒนาความตระหนกั ทักษะและเจตคติ

ในการรักษาสิง่แวดลอม การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอมและการแกปญหาสิง่แวดลอมทั้งสวนบุคคล 
และสวนรวม (กนก  จันทรทอง, 2539. หนา 66 อางองิจาก ฉลอง  บญุญานันท, 2522. หนา 31)  

 ส่ิงแวดลอมศึกษา หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาที่จะทําใหคนเรารูจักธรรมชาติ 

และรูจักบทบาทและฐานะของตน ที่สัมพนัธกับองคประกอบอื่น ๆ โดยมีเปาหมายที่จะใหบุคคล

ดํารงชีวิตอยูอยางประสานสอดคลองกับธรรมชาติ พรอม ๆ กับอยูในสังคมทัง้ระดับทองถิน่ 

ประเทศและโลกอยางปกตสุิข (วราพร  ศรีสุพรรณ, 2539. หนา 65) 

 กลาวโดยสรุป  ส่ิงแวดลอมศึกษา เปนกระบวนการที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่บงบอกถงึการมคีวามรูความเขาใจ เกีย่วกับส่ิงแวดลอม เกิดความตระหนกั ทักษะและ

เจตคติในการรวมดูแลรักษา แกปญหาและสงเสริมคุณภาพของสิ่งแวดลอม 
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 1.3 จุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 จุดมุงหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา ตามกฏบัตรเบลเกรด (Belgrade Charter) ในสาระ 

การประชุมระหวางชาติที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย กลาววา ส่ิงแวดลอมศึกษามี

จุดมุงหมายเพือ่พัฒนาประชากรใหตระหนกัถึงปญหาและหวงใยสิง่แวดลอม  ดวยวธิีการทีท่าํให

ประชาชนมีความรู มีทกัษะ มีเจตคติ มีความกระตือรือรนที่จะทาํงาน ทั้งที่เปนรายบคุคลและ

รวมกันเปนกลุม  เพื่อแกปญหาสิง่แวดลอมทั้งหมดที่เกดิขึ้น  และเพื่อปองกันมิใหเกดิปญหาขึ้นอกี 

(ลัดดาวัลย  กณัหสุวรรณ, 2535. หนา 5)   

 นอกจากนี ้วฒันา  เตาทอง (2535. หนา 68-70) กลาวถึงจุดมุงหมายของการสอน 

ส่ิงแวดลอมศึกษา (Objective of Environment Education) ในโรงเรียนประถมศึกษาไว ดังนี ้

 1. เพื่อชวยใหผูเรียนมีจิตสาํนึกตอปญหาสิ่งแวดลอมทัง้หมด 

 2. เพื่อชวยใหผูเรียนมีความเขาใจพืน้ฐานเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมและความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับส่ิงแวดลอม 
 3. เพื่อชวยใหผูเรียนไดมีประสบการณทีจ่าํเปนสาํหรับการสํารวจ จําแนก และแกปญหา 

 4. เพื่อชวยใหผูเรียนไดเขาใจถึงคานิยมทางสงัคม และความวิตกหวงใยตอปญหา 

ส่ิงแวดลอม 
 5. เพื่อชวยกระตุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหา ปรับปรุง และปกปอง 

ส่ิงแวดลอม  
 6. ควรมุงเนนกระบวนการแกปญหาที่มีข้ันตอน มีเหตุผลและเปนจริง 

 7. ควรมุงสงเสริมคานิยมและความจาํเปนที่ตองรวมมอืกันในระดับทองถิน่ ประเทศ  

ภูมิภาค และระดับโลก การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

 8. ส่ิงแวดลอมศึกษา ควรใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน

ของตนเอง  ไดมีโอกาสลงมอืปฏิบัตแิละยอมรับในผลที่เกิดขึ้น 

 
 1.4 หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา 
 ส่ิงแวดลอมศึกษาที่ควรอยูบนพืน้ฐาน ดังตอไปนี้ (พวงทอง  มมีั่งคั่ง, 2537. หนา 155)  
  1. เปนการศึกษาเพื่อชีวิต (Learning for Life) ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร เปนปจจัย 

พื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย  ในปจจุบันกิจกรรมของมนุษยเอง ไดกอใหเกิดความเสื่อมโทรม

แกสภาพแวดลอมข้ึน ดังนัน้ การเรียนรูเกีย่วกับส่ิงแวดลอม จึงนับเปนความจําเปนสําหรับชีวิต 

เชนเดียวกับการศึกษาภาคบังคับที่จะใหแกประชาชนทั่วไป 
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  2. เปนการศึกษาตลอดชีพ (Life – Long Education) ประชาชนทกุคนเปนผูที่จะตอง

ไดรับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมโดยตรง และในปจจุบนั มกัมี

สถานการณเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นอยูเสมอ ดังนัน้ประชาชนจงึควรไดรับขอมูลขาวสาร 

เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องตลอดชพี 

  3. เปนการเรียนรูเพื่ออยูรวมกันของมนุษยชาติ (Human Learning) ปญหาหรือ 

ความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกบัส่ิงแวดลอมนั้น จะกระทบไปสูส่ิงแวดลอมทั้งระบบไดในที่สุด จึงไมมี

ประเทศใดที่จะหลีกเลีย่งหรอืแกปญหาสิง่แวดลอมไดโดยลําพงั  การจดัการศึกษาเกีย่วกับ

ส่ิงแวดลอม  จงึตองใหเรียนรูตั้งแตระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดบัโลก 

  4. เปนการเรียนรูเหตุการณปจจุบันและอนาคต (Present / Future Oriented) การ

เรียนสิ่งแวดลอม เปนการเรยีนรูที่ผูเรียนจะตองติดตามเหตุการณปจจุบันอยางกวางขวาง  และ

เขาใจผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับตนเองและสิ่งแวดลอมในอนาคต 

  5. เปนการสรางจริยธรรม (Environment Ethics) การเรยีนสิ่งแวดลอมเปนการ 

มุงสรางจริยธรรม ความสาํนึก รูจกัรับผิดชอบตอการกระทําของตนเองที่อาจสงผลกระทบสู

คุณภาพสิ่งแวดลอมศึกษาโดยสวนรวมหรอืคุณภาพชีวิตของผูอ่ืน 
  6. เปนการเรียนในเชงิระบบ (System Approach) เนื่องจากสิ่งตาง ๆ ทีอ่ยูในโลก 

ยอมมีความสมัพันธซึ่งกันและกัน หรือระบบทั้งหลายจะอยูไดก็ดวยองคประกอบหลายชนิด  

การเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมหรือระบบนิเวศจะชวยสงเสริมการคิดอยางเปนระบบขึ้นได 

  7. เปนการบูรณาการเนื้อหาการเรียน (Interdisciplinary Approach) ปญหา

ส่ิงแวดลอมทีเ่กิดขึ้นในปจจุบันลวนมาจากทั้งสวนที่เปนวิทยาศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และคานิยม การเรียนเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอมจึงจําเปนที่จะตองมีความเขาใจในเนื้อหาที่เกี่ยวของ

ทั้งหมดรวมกนั โดยมีนิเวศวิทยาเปนพืน้ฐานความรูที่สําคัญ 

  8. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนจะตองมีสวนรวมในบทเรียน (Active Participation) เนื้อหา 

ในการเรียนมุงใหผูเรียนไดนาํไปใชในชีวิตประจําวนั หรือนําไปปรับปรุงการดํารงชีวติของตนเอง  

ผูเรียนจงึจําเปนที่จะตองเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน และตัดสินใจเลือกวิถกีารดํารงชวีิต

ดวยตนเอง 
  9. เปนการเรียนที่มุงสรางความตระหนัก เจตคติ และคานิยมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

(Awareness, Attitudes and Values) การเรียนสิ่งแวดลอมจะตองมุงสรางความตระหนกัตอ

ปญหาและคณุคาของสิ่งแวดลอม สรางเจตคติที่ดีตอส่ิงแวดลอม และเพื่อกอใหเกดิคานิยมตอ

สังคม ในอันทีจ่ะธํารงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมเอาไว ดงันัน้ กระบวนการเรียนและการประเมนิผล
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การเรียนจึงมุงประเมินผลที่ความตระหนกั เจตคติ และคานิยมมากกวาการเรียนทีมุ่งความรู 

ความจาํ ดังเชนการเรียนในวิชาการอื่น ๆ  
  10. เปนกระบวนการเรียนแบบแกปญหา (Problem Solving Oriented) ดวยความ

จําเปนในการเรียนสิ่งแวดลอมนั้น เกิดขึน้ดวยจุดมุงหมายที่จะแกปญหาสิ่งแวดลอม  ดังนัน้  

กระบวนการเรยีนการสอนจงึตองเนนกระบวนการเรียนแบบแกปญหา โดยมีเนื้อหาวชิาที่จะนาํไป

แกปญหา คือ เร่ืองของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่ผูเรียนเผชิญอยูในสังคมปจจุบนั 

 นอกจากนัน้ วราพร  ศรีสุพรรณ (2539. หนา 66) ยังไดกลาวถึงหลักการพืน้ฐานของ

ส่ิงแวดลอมศึกษา ดังตอไปนี ้
  1. ใหความสาํคัญกับผูเรียน โดยเนนใหผูเรียนตระหนักวาตนเองมีบทบาทตอสังคม

และทองถิน่ของตน ในการแกไขปญหาสิง่แวดลอม ในการนี้การศึกษาจะตองเปดโอกาสใหผูเรียน

รูจักและเหน็คุณคาของตนเอง รูจักทองถิน่ และสังคมของตน และตระหนกัวาปญหาสิ่งแวดลอมจะ

มีผลกระทบถงึตัวเขาอยางหลีกเลี่ยงไมได 
  2. ใหความสาํคัญกับการจัดประสบการณทางสังคม เพือ่ใหผูเรียนสามารถวิเคราะห

ปญหาในสังคมและสิ่งแวดลอมของตนได และเปดโอกาสใหผูเรียนแสวงหาแนวคิดและเทคนิควิธี

ใหม ๆ ที่จะนาํไปใชในการแกปญหาสงัคมและสิ่งแวดลอมของตน 
  3. เนื้อหาสาระจะตองเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดบูรณาการ โดยสามารถประสาน

แนวคิดของศาสตรตาง ๆ เพือ่อธิบายระบบความสัมพนัธระหวางองคประกอบตาง ๆ ที่ปรากฏอยู

ตามธรรมชาต ิ
  4. กระบวนการเรียนการสอนเนนการสืบสวนสอบสวน (Investigation) การสงัเกต 

(Observation) โดยมองความเปนเหตุเปนผลอยางตอเนือ่ง  เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึง

ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ทีป่รากฏอยู  เขาใจถึงลกัษณะของปญหาสิง่แวดลอมและ

สามารถเขาถงึที่มาและสาเหตุของปญหาไดอยางแทจริง 
  5. ใหความสาํคญักับวัฒนธรรมและมนุษยธรรม ในการที่จะสงเสริมใหบุคคลมีเจตคติ

และพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะดํารงชีวิตอยูในระบบนิเวศของโลก 
 
 1.5 แนวทางการจัดสิ่งแวดลอมศึกษา 
 แนวทางในการจัดสิ่งแวดลอมศึกษาตามกฎบัตรของเบลเกรด  มีดงันี ้ 

(ลัดดาวัลย  กณัหสุวรรณ, 2535. หนา 5) 
  1. ในการจัดสิง่แวดลอมศึกษา ควรจะคํานึงถงึสิง่แวดลอมทั้งหมด ซึ่งไดแก 

ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น 
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  2. การจัดสิ่งแวดลอมศึกษา ควรทําเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีพ  ทัง้ที่ศึกษาอยู

ในโรงเรียนและเมื่อจบการศึกษาแลว  ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

  3. ส่ิงแวดลอมศึกษา ควรจัดไวในหลาย ๆ วิชา 

  4. ส่ิงแวดลอมศึกษา ควรเนนการปองกนัและการแกปญหาสิง่แวดลอม 

  5. การจัดสิ่งแวดลอมศึกษา ควรมองทัง้ประเด็นทีเ่ปนขอขัดแยงหลักจากภาพรวม 

ของโลก และตองสนใจประเด็นขัดแยงเกีย่วกับส่ิงแวดลอมของแตละประเทศที่แตกตางกนัดวย 

  6. ส่ิงแวดลอมศึกษา ควรมุงที่สถานการณของสิ่งแวดลอมที่เปนทัง้ปจจุบันและ

อนาคต 
  7. ส่ิงแวดลอมศึกษา ควรจดัใหมีการสาํรวจหรือศึกษาเรื่องของการพฒันา   

และการเติบโตของการพัฒนาทั้งหมดที่เกดิขึ้น โดยจะตองมองทุกแงทกุมุมของสิง่แวดลอม   

คือใหคํานงึถงึผลกระทบตอส่ิงแวดลอมดวย 
  8. ส่ิงแวดลอมศึกษาควรสงเสริมดานคุณคาและความจําเปนของทองถิน่ของชาต ิ 

ตลอดจนความรวมมือของนานาชาติ  ในการที่จะแกปญหาของสิง่แวดลอม 

 อีกทั้งการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษานั้น ควรมีลักษณะดังนี ้
  1. การจัดกิจกรรมภายในหองเรียน  ในการจัดกิจกรรมนีค้รูจะตองคํานงึถึง

จุดมุงหมายของหลักสูตร และพยายามจดัใหสัมพนัธกบัการเรียนการสอนวิชาอืน่ที่ปรากฏอยูใน

หลักสูตร ซึง่สามารถกระทาํไดหลายวธิี เชน การบรรยายประกอบการฉายภาพยนตร วีดิทัศน สไลด

หรือแผนใส การเชิญวิทยากร การจัดนทิรรศการ การจัดปายนเิทศ การแสดงละครหรือการใช 

บทบาทสมมต ิ และการใชสถานการณจําลอง เปนตน 

  2. การจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การจัดตั้งชมรมอนุรักษส่ิงแวดลอม การรณรงค 

เพื่อส่ิงแวดลอม  โดยอาจเปนการรณรงครักษาความสะอาดภายในหองเรียน การลอกคลอง 

การเก็บขยะ การรณรงคใหใชหนากากปองกันสารพษิจากทอไอเสีย การรณรงคการใชน้ํามนั 

ไรสารตะกั่ว การรณรงคใหเลิกใชโฟม เปนตน 
  3. การจัดกิจกรรมนอกหองเรียน (Outdoor Study) หรือการจัดกิจกรรมภาคสนาม  

(Field Study) เชน การพานกัเรียนไปศึกษานอกสถานที ่การเดินสาํรวจ และการเขาคายพักแรม 

 นอกจากนี ้สุพรรณี  มีเทศน (2539. หนา 37-39) ยังไดกลาวถงึสิ่งที่ควรคํานึงถึง 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาไวอีก ดังตอไปนี ้

  1. กิจกรรมนั้นตองเปนกจิกรรมที่กระตุน ทาทายความรูสึกของผูเรียนใหประสบการณ 

ติดตา ติดใจ เปนสิ่งที่คอยเตือนและสรางสํานึก 
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  2. กิจกรรมนั้นตองใหผูเรียนเปนศูนยกลาง ตองนําเรื่องตาง ๆ มาเสนอใหเหน็

ความสัมพันธกับผูเรียน 
  3. กิจกรรมนั้นตองเปนกจิกรรมที่ใหโอกาสผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง 

  4. กิจกรรมนั้นตองเปนกจิกรรมที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดสัมผัส จับตองไดดวย

ตนเอง (Handon Experience)  
  5. กิจกรรมนั้นตองเปนกจิกรรมทําใหภาพเชิงบวก หรือกจิกรรมสรางสรรคและให

ผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดที่กําหนดไว 
  6. ส่ือการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมที่ดทีี่สุด เหมาะสมทีสุ่ด คือส่ิงแวดลอมที่อยู

รอบตัวผูเรียน ของจริง สถานการณจริง รองลงไปก็คือ สถานการณจาํลอง และควรคํานึงถึง 

ความสอดคลองกับสภาพทองถิ่น 
 
 1.6 สิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 
 การใหการศึกษาเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมแกเด็กระดับตาง ๆ ควรจะตองคํานึงถงึ

ความสามารถในการรับรู ความพรอม และความสามารถในการทําความเขาใจของเดก็  ทั้งจะตอง

ศึกษาเทคนิคในการใหความรูแกเด็กในแตระดับดวย  จึงจะชวยใหส่ิงแวดลอมศึกษาบรรลุ

จุดมุงหมาย 
 ส่ิงแวดลอมศึกษาสาํหรับนกัเรียนระดับตาง ๆ ควรเปนไปดังนี ้

  1. ระดับประถมศึกษาตอนตน  ควรปลูกฝงใหมีความตระหนกัเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  

ปลูกฝงใหรักธรรมชาติ  และพัฒนาทักษะการสังเกต  การจําแนกประเภทการบนัทกึขอมูล   

การสื่อความหมายเหลานี้เปนตน  ตัวอยางของกิจกรรมปลูกฝงดังกลาว  ไดแก  การนํานกัเรียน 

ออกไปศึกษาสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ  เชน ศึกษาเกี่ยวกับพืช ใหนักเรียนเรียนรูดวยการใช 

ประสาทสัมผัส ใชมือคลําตนไม ดมกลิน่ ใหสังเกต ลักษณะของพืชโดยการดูดวยตา การเลนเกมใช

ประสาทสัมผัส เหลานี้เปนตน 
  2. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  สามารถสอนเกี่ยวกับระบบนิเวศวทิยาเบื้องตน  

ไดแก  เร่ืองของสิ่งมีชวีิต และที่อยูอาศัย (Habitat)  ตัวอยางเชน  ครูอาจเลือกบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

รอบ ๆ โรงเรียนเปนจุดศึกษา  บริเวณนัน้ควรมีส่ิงมีชวีิตทั้งพืชและสัตว  การศึกษาในแตละจุด  

ครูควรตั้งคําถามเปนแนวทางในการศึกษา เชน สภาพทัว่ไปของบริเวณนี้เปนอยางไร มีส่ิงชีวิตอะไร 

อยูบริเวณนี้บาง มีการปรับตัวใหเขากบัส่ิงแวดลอมอยางไร  และส่ิงมชีีวิตเหลานีม้ีการพึ่งพาอาศัย

กันอยางไร 
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  3. ระดับมัธยมศึกษา  เด็กในระดับนี้สามารถเรียนระบบนิเวศเฉพาะบริเวณได  เชน 

ระบบนิเวศของปา โขดหนิชายฝงทะเล ปาชายเลน  เหลานี้เปนตน  สําหรับการฝกคดิวางแผนใน

การแกปญหาสิ่งแวดลอม  สามารถที่จะฝกไดทีละเล็กละนอย  โดยเริ่มต้ังแตระดับประถมศึกษา

เปนตนไป 
 ส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษานัน้ควรเริ่มตนดวย

การสรางความตระหนกัเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ปลูกฝงใหรักธรรมชาติ และพัฒนาทักษะการสงัเกต  

การจําแนกประเภท การตั้งสมมติฐาน การบันทกึขอมูล การสื่อความหมาย  เหลานี้เปนตน   

จากนั้นจงึใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยาเบื้องตน  ฝกใหตัดสินใจ และวางแผนใน 

การแกปญหาและจัดการสิ่งแวดลอม  กิจกรรมเหลานี้จะชวยใหนกัเรยีนมีเจตคตทิีด่ีตอส่ิงแวดลอม

และจะมีผลใหเกิดคานยิมในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมตามมา 

 
 1.7 เนื้อหาสิง่แวดลอมศกึษา 
 เนื้อหาของสิง่แวดลอมศึกษาวา  ควรเปนการผสมผสานเนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

ส่ิงแวดลอม ทัง้ดานวทิยาศาสตรและสังคมศาสตร  โดยใชกระบวนการทางการศึกษาถายทอด

เนื้อหา แนวทางปฏิบัติ  ใหสนองวัตถุประสงคและเปาหมายในการปองกัน แกไขปญหาสิง่แวดลอม 

ซึ่งควรประกอบไปดวย  (กนก  จนัทรทอง, 2539. หนา 68)   

 1. นิเวศวิทยา  ประกอบดวยเนื้อหาทางดานระบบนิเวศ (Ecosystem) การถายทอด 

พลังงาน หวงโซอาหาร ขายใยอาหาร การแทนที่ และชมุชน เปนตน 

 2. มนุษยกับส่ิงแวดลอม ซึง่กลาวถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม  

การใชประโยชนส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะยางยิ่งคือ ทรัพยากรธรรมชาติ และวฒันธรรมของมนุษย 

ในการสรางสิง่แวดลอม การพัฒนาวทิยาการตาง ๆ ในการเปลี่ยนสิ่งแวดลอมเพื่อสนอง 

ความตองการในการดํารงชวีิต 
 3. ปญหาสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการกระทําของมนษุย เชน  

การใชทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก การทําเหมืองแร การปาไม การประมง ฯลฯ การพฒันา 

ทางการเกษตรกรรม เชน การใชยาฆาแมลง การใชปุยเคมี การทําลายปาไม ฯลฯ การขยายตัวของ

ชุมชนเมืองทําใหเกิดแหลงเสื่อมโทรม ปญหาการจราจร ปญหามลพิษ และการพฒันาทาง 

ดานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดของเสีย สารพษิ ฝุนละอองและปญหามลพิษในดานตาง ๆ เปนตน 

 4. การตัดสินใจทางสิ่งแวดลอม เพื่อฝกทกัษะของผูเรียนในการพิจารณาตัดสินใจ 

ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมทั้งในชุมชนของตนเองและระดับประเทศ การตัดสินใจ 

ตองตัดสินใจอยางเปนระบบ โดยคํานึงถงึ Cost-Benefit สําหรับโครงการพัฒนาทุกโครงการ 
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 5. จริยธรรมสิ่งแวดลอม เปนเนื้อหาที่สงเสริมจริยธรรม ความรับผิดชอบในการปฏบิัติจน

ไมไหเกิดปญหาสิง่แวดลอมข้ึนมา  และใหมีความตระหนกั ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมรวมกัน 

 เนื้อหาตาง ๆ เหลานี้ ตองนาํมาผสมผสานเปนวิชาสิ่งแวดลอมศึกษาในลักษณะของ

การบูรณาการใหเปนแบบสหสัมพนัธวิชา (Interdisciplinary)  

 
 1.8 สื่อประกอบการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
 ส่ือการสอนสิง่แวดลอมศึกษาประกอบดวย(วราพร  ศรีสุพรรณ, 2539. หนา 68)   
  1. ของจริงหรอืสถานการณจริง ในการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนัน้ 

สามารถนําของจริงและสถานการณจริงมาใชไดอยางมากมาย  เพราะมนุษยก็เปนสวนหนึง่ของ

ธรรมชาติ และทุกสิง่ที่อยูรอบตัวเราก็ลวนเปนองคประกอบในธรรมชาติ ที่มีมาจากธรรมชาติและ

ดําเนนิไปตามกฎเกณฑของธรรมชาติดวยกันทั้งสิน้  ส่ือที่จะนํามาสอนนัน้อาจจะไดแก 

   - องคประกอบในธรรมชาต ิเชน ดิน น้าํ ลม ไฟ หนิและแร พืช สัตว ปาไม และ 

สัตวปา รวมทัง้มนษุยเองดวย 
   - กระบวนการทางธรรมชาต ิเชน การไหลของน้าํ กระแสลม หรือกระบวนการ 

ของสิ่งทีม่ีชีวิต เขน การกนิ การหายใจ การเคลื่อนไหว การขับถาย การแพรกระจายพนัธุ ฯลฯ 

   - ผลผลิตและกระบวนการผลิตที่เปนอยู ไมวาจะเปนในดานการเกษตรและ

อุตสาหกรรม 
   - ส่ือบุคคลซึ่งจะสะทอนใหเห็นแบบแผนการดาํรงชีวิต  เชน  การบริโภคอาหาร 

สินคาและบรกิาร  การจัดการเกี่ยวกับน้ําดื่มน้ําใช  การจัดการเกี่ยวกบัขยะ ฯลฯ 

  2. ส่ือที่จําลองมาจากของจรงิหรือจินตนาการในกรณทีีค่รูไมสามารถนําเด็กไปเรียนรู

จากของจรงิหรือสถานการณจริงได ครูอาจพัฒนาการออกมา ในรูปที่ผูเรียนสามารถสัมผัสได  

เชน ภาพนิ่ง (รูปหรือสไลด) ภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอหรือภาพยนตร) แผนภูมิ โมเดล หรือสัญลักษณ 

และอาจใชเทคนิคของการซอนภาพ (Overlay) โดยแผนใสหรือสไลดมาชวยอธิบายดวยก็ได 

  3. ส่ือประเภท ขอมูล สถิต ิเอกสาร บนัทกึหรือรายงานสถานการณที่ผานมา 
 
 1.9 กิจกรรมสิ่งแวดลอมศึกษาสาํหรบัผูเรียน 
 กิจกรรมดานสิง่แวดลอมของนักเรียนเปนสวนสาํคัญของแผนการจัดกจิกรรมสิ่งแวดลอม

ศึกษา เพราะจะเปนการนาํผูเรียนไปสูจุดมุงหมายของการสอน ครูจะตองพิจารณาเลือกกิจกรรมให

นักเรียนปฏิบตัิใหเหมาะสม และควรจะใหนักเรียนทีม่ีกิจกรรมหลายอยาง เพื่อไมใหเกิด 

ความเบื่อหนายและเพื่อกระตุนใหนักเรียนสนใจการเรียนเพิม่ข้ึน  กิจกรรมที่ครูอาจพิจารณา 
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เลือกใชไดคือ การฟง  การอาน ทัง้การอานออกเสียงและการอานในใจ  การตอบคําถามหรือ 

เสนอความคิดเห็น  การเลาเรื่องหรือประสบการณตรง หรือเลาเรื่องจากภาพ จากขาวหรือจาก

จินตนาการ การโตวาที การตั้งคําถามหรือสัมภาษณบุคคลตาง ๆ  การเขียนขอความหรือ 

คําขวัญ  การทําแบบฝกหัด การวาดรูปหรือตอเติมรูป การสังเกตและจดบันทกึ การวัด เชน  

การวัดอุณหภมูิ และเปรียบเทียบเชงิปริมาณ การแจงนบั การจาํแนกประเภทหรือจัดหมวดหมูของ

ส่ิงของตาง ๆ   การทดลอง การชมหรือการจัดนิทรรศการ การประเมนิคาหรือเปรียบเทียบ 

เชิงคุณภาพ การโฆษณา หรือรณรงคเผยแพรความรู  การแสดงบทบาทสมมติ การสือ่ความหมาย

เงียบ  การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตนเอง สังคมหรือส่ิงแวดลอม การทาํงานกลุม  และการสราง

โครงงาน เปนตน (วราพร  ศรีสุพรรณ, 2539. หนา 68)   
 
 1.10 บทบาทของครูผูสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
 จากแนวทางในการจัดสิง่แวดลอมศึกษา  ครูผูสอนควรจะมีบทบาท ดังนี้  

  ประการที ่1  ทําความเขาใจและใหความสนใจในการสรางความตระหนกั  การพัฒนา

เจตคติที่เหมาะสม  และสรางระบบคานิยมตอส่ิงแวดลอมและทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งบทบาทของ

ทุกคนที่ควรจะมีตอส่ิงแวดลอม การใหความรูเกีย่วกับระบบนิเวศและผลกระทบตอชีวิตมนษุย  
การฝกทักษะ อันไดแก  ทักษะการสงัเกต  การตั้งสมมติฐาน  การเก็บรวบรวมขอมูล การบนัทกึ

ขอมูล  การฝกแกปญหาและตัดสินปญหา  ซึ่งเปนสิง่สําคัญของสิ่งแวดลอมศึกษาทีจ่ะชวยให

ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะในการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม  และทําใหการพัฒนาและ 

การอนุรักษสามารถไปดวยกนัไดเปนอยางดี 
  ประการที ่2 ใหความสนใจการพัฒนาวิธสีอนส่ิงแวดลอมที่เหมาะสม  ควรเปน 

การสอนในลักษณะบูรณาการ และนาํหลายวิชาเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมมาสอนใหผสมผสานกัน   

 
 1.11 สาระการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู ส่ิงแวดลอมศึกษา ตามหลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

พุทธศกัราช 2544 ไดกําหนดใน 3 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี ้  
  1. กลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  สาระที่ 2 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  

  2. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที ่5 ภูมิศาสตร   

  3. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและ 

ครอบครัว 
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2. การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 
 2.1 ความหมายของการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 ในการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง (Child  centered  approach) ไดมี 

ผูใหความหมายไวหลายทาน  ดังนี ้
 การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เปดโอกาสให

ผูเรียนไดเคลื่อนไหว ใชความคิด ลงมือทํา ย้ําความรูสึก และฝกสัมพนัธ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิด

ความตื่นตวั (Active) รอบดาน  อันจะสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดีตามมา นอกจากนั้น หากพจิารณา

ในภาพของการมีบทบาทและมีสวนรวม การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จะหมายถึง 
การจัดสภาพการณของการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนมีบทบาทหรือมีสวนรวมอยางตืน่ตัว (active 

participation) ทั้งทางดานกาย สังคม อารมณและสังคมในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู โดยมี

บทบาทมากกวาผูสอน  (ทิศนา  แขมมณี, 2545.หนา 121-122)   

 การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่

มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกบัการดํารงชวีติ เหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเรียน  

โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขัน้ตอน จนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง  

(วัฒนาพร  ระงับทกุข, 2542. หนา 11)   
 การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง หมายถึง แนวการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนสรางความรูใหมและส่ิงประดิษฐใหม  โดยใชกระบวนการทางปญญา  (กระบวนการคดิ)  

กระบวนการทางสงัคม (กระบวนการกลุม)  และใหผูเรียนมีปฏิสัมพนัธและมีสวนรวมในการเรียน  

สามารถนําความรูไปประยุกตใชได  โดยครูมีบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก  การเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจ  ความสามารถและความถนัด   

เนนบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ใหหลากหลายวิธีสอน  หลากหลายแหลงความรู  

สามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลาย  คือ  การพัฒนาพหุปญญา  รวมทัง้เนนวธิวีัดผลอยาง

หลากหลาย (พิมพนัธ  เดชะคุปต, 2544. หนา 7)   
 การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง  คือ  การจดัการศึกษาใหผูเรียนสรางความรู

ใหม โดยผานกระบวนการคดิดวยตนเอง ทําใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบตัิ เกิดความ

เขาใจและสามารถนาํความรูไปบรูณาการใชในชีวิตประจําวนั  และมคีุณสมบัติตรงกับเปาหมาย

ของการจัดการศึกษาที่ตองการใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุขกายและใจ (ชนาธิป   

พรกุล, 2544. หนา 2-7)   
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 จากความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลางดงักลาว  พอสรุปไดวา  

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลาง  หมายถงึ  การจัดสภาพการณของการเรียนรูที่มุงเนน

ใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการเรยีนรู ที่จะทําใหผูเรียนสามารถสรางความรูใหมหรือ

ส่ิงประดิษฐใหมดวยตัวผูเรียนเอง   
 
 2.2 หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 หลักสําคัญของการยึดผูเรียนเปนศนูยกลาง คือ  การจดักิจกรรมการเรียนรูตองคํานึงถงึ 

(สมศักดิ์  ภูวภิาดาวรรธน, 2544. หนา 1-2)   
  1. ความตองการและความสนใจของผูเรียนเปนสาํคัญ 
  2. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม  (Participation) ในการเรียนรูใหไดมากที่สุด 

  3. เนนใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง  (Constructionism) กลาวคอื 

ใหสามารถเรยีนรูจักประสบการณในสภาพความเปนจริง  (Experiential Learning) สามารถ 

วิจัยเชงิปฏิบัติการ  (Action Research)  และสามารถสบืคนความรูไดดวยตนเอง (Inquiry) 

  4. เปนการพึ่งพาตนเอง  (Autonomy) เพือ่ใหเกิดทกัษะที่จะนําสิง่ที่เรียนรูไปใชไดจริง

ในชีวิตประจาํวัน และสามารถเขาใจวิธกีารเรียนรูของตนได (Metacognition)  กลาวคือรูวิธีคิด 

ของตนเองและพรอมทีจ่ะปรับเปลี่ยนวธิีคดิไดอยางเหมาะสม  ไมเนนที่การจดจาํเพยีงเนื้อหา 

  5. เนนการประเมินตนเอง  (Self - Evaluation) ซึ่งแตเดิมครูผูสอนจะเปนผูประเมนิ   

การเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จะชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง

ไดชัดเจนขึ้น  รูจุดเดนจุดดอยและพรอมทีจ่ะปรับปรุงหรอืพัฒนาตนเองใหเหมาะสมยิ่งขึ้น   

การประเมนิในสวนนี้เปนการประเมินตามสภาพจริงและใชแฟมสะสมผลงานเขาชวย 

  6. เนนความรวมมือ  (Cooperation) ซึ่งเปนทกัษะที่สําคญัในการดําเนนิ

ชีวิตประจําวัน    

  7. เนนรูปแบบการเรียนรู (Learning Styles) ทั้งในรูปเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล 
 นอกจากนัน้ อุดม  เชยกีวงศ (2545. หนา 55) และ สนอง  อินละคร (2544. หนา 3)     

ยังกลาวถึงหลกัการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง สรุปไดดังตอไปนี้ 

  1. ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน โดยเลือกและวางแผนในเรื่อง 

ที่ตนจะเรียนรู หรือมีสวนรวมในการเลือก และเริ่มตนการเรียนรูดวยตนเองดวยการศึกษา คนควา 

ประดิษฐ คิดคน ปฏิบัติหรือทํากจิกรรมการเรียนรู ตลอดจนประเมนิผลการเรียนรูดวยตนเอง 
  2. เนื้อหาวิชาหรือเนื้อเร่ืองทีน่ํามาสอน ควรมีความสาํคัญและมีความหมายตอ 
การเรียนรูโดยเกิดจากสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนอยางแทจริง ตามลาํดับข้ันตอน 



 
26

  3. ตองทําความเขาใจในจุดประสงคการเรยีนรู ที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียนกอนเริม่ 

กิจกรรมการเรยีนการสอนเสมอ 
  4. กิจกรรมการเรียนการสอน ตองจัดอยางมีจุดมุงหมาย เพื่อเปนเครือ่งนาํทาง 

การเรียนรูแทนการบอก และพัฒนาประสบการณการเรยีนรูของผูเรียนหลาย ๆ ดาน ทั้งดานความรู 

ความคิด ดานการปฏิบัติ และดานอารมณความรูสึก  

  5. มีการตรวจสอบขอมูลยอนกลับ และการซอมเสริมทุกข้ันตอนของการจัดกิจกรรม 

  6. ครูผูสอนตองเปนผูอํานวยความสะดวก และเปนแหลงเรียนรู คอยแนะนาํและ

จัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อประกอบเปนสื่อการเรียนการสอนรวมกบัผูเรียน 

  7. ผูเรียนมีโอกาสมองเหน็ความสามารถของตนเอง มีความมัน่ใจตนเอง ควบคุม

ตนเองไดมากขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองใหสอดคลองกับส่ิงแวดลอมและ 

มีสวนรวมกับเหตุการณมากขึ้น 
  8. ควรหลีกเลีย่งการกําหนดเวลาที่ตายตวั อาจมกีารกาํหนดกรอบเวลาไว แตสามารถ 

ยืดหยุนเวลาทีก่ําหนดได 
 
 2.3 ตัวบงชีก้ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศนูยกลาง  
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ไดมีผูกลาวถงึตัวบงชี ้

ที่แสดงถงึการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไวดังนี ้

  1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของผูเรียน 

  2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุนใหผูเรียนฝกฝน คนควา สังเกต 

รวบรวมขอมูล วิเคราะห คิดอยางหลากหลาย สรางสรรค และสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง 

  3. มีการจัดกิจกรมการเรียนที่กระตุนใหผูเรียนหาความรูและแสวงหาคาํตอบดวย

ตนเอง 
  4. มีการนาํภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยแีละส่ือที่เหมาะสมมาประยกุตใช  
  5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝกและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกผูเรียน 

  6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดรับการพฒันาสนุทรียภาพอยาง

ครบถวน ทัง้ดานดนตร ีศิลปะและกีฬา 
  7. สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอ่ืนและรับผิดชอบตอกลุม 

  8. มีการประเมินพฒันาการของผูเรียนดวยวิธีการทีห่ลากหลายและตอเนื่อง 

  9. ผูเรียนรักโรงเรียนของตนและมีความกระตือรือรนในการไปโรงเรียน 
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 ทิศนา  แขมมณี  (2545. หนา 121) ไดกลาวถงึตัวบงชีข้องการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนศูนยกลางตามความหมายของการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญในภาพของ 
การมีบทบาทและมีสวนรวมไวดังนี ้
  1. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัวทางกาย คือ ผูเรียนได

เคลื่อนไหวรางกายทาํกิจกรรมตาง ๆ ทาํใหรางกายหรือประสาทการรับรูตื่นตัวพรอมที่จะเรยีนรู  

  2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัวทางสตปิญญา คือ 

ผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหวทางสติปญญาหรือสมอง คือไดคิด ไดทํา โดยใชความคดิ เปนการใช

สติปญญาของตนสรางความหมาย ความเขาใจในสิ่งที่เรียนรู 
  3. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัวทางอารมณ คือ ผูเรียน

ไดมีการเคลื่อนไหวทางอารมณหรือความรูสึก คือ กิจกรรมการเรียนรูมีสวนทําใหอารมณของผูเรียน

ตื่นตัว หรือกลาวงาย ๆ คือ เกิดอารมณ ความรูสึกตาง ๆ ซึ่งจะชวยใหการเรียนรูนั้นมีความหมาย

ตอตนเองมากขึ้น 

  4. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรูอยางตื่นตัวทางสงัคม คือ ผูเรียนได

มีการปฏิสัมพนัธทางสังคมกับผูอ่ืนและสิง่ตาง ๆ รอบตัว เกิดการตื่นตัวทางสังคม อันจะเปน 
ปจจัยชวยใหสามารถเรยีนรูดีข้ึน 
  5. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม กระบวนการเรียนรูทัง้ 4 ดาน ของผูเรียนมีมากกวา

ผูสอน 
 นอกจากนัน้ วฒันาพร  ระงบัทุกข  (2542. หนา 8-10)  ไดกลาวถงึตัวบงชี้ที ่

ศูนยพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  (พ.ค.ร.)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติได

พัฒนาขึ้น  ประกอบดวยตวับงชี้ของผูเรียน 9 ขอ  และตัวบงชี้การสอนของครู 10 ขอ  ดังตาราง

ตอไปนี้ 
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ตาราง 1 แสดงตัวบงชีท้ี่แสดงถงึการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

 โดยศูนยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  (พ.ค.ร.)    
 

ตัวบงชี้การเรียนของผูเรยีน ตัวบงชี้การสอนของครู 

   
 1. ผูเรียนมีประสบการณตรงสัมพนัธกับ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 2. ผูเรียนฝกปฏิบัติตนจนคนพบความถนัด

และวิธีการของตนเอง 

 3. ผูเรียนทาํกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จากกลุม 

 4. ผูเรียนฝกคดิอยางหลากหลายและ

สรางสรรคจินตนาการ  ตลอดจนไดแสดงออก

อยางชัดเจนและมีเหตุผล 

 5. ผูเรียนไดรับการเสริมแรงใหคนหาคําตอบ  

แกปญหาดวยตนเองและรวมดวยชวยกนั 

 6. ผูเรียนไดฝกคนควา  รวบรวมขอมูลและ

สรางสรรคความรูดวยตนเอง 

 7. ผูเรียนไดเลือกทํากิจกรรมตาม

ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจ 

ของตนเองอยางมีความสุข 

 8. ผูเรียนฝกตนเองใหมีวนิัยและ 

มีความรับผิดชอบในการทํางาน 

 9. ผูเรียนฝกประเมิน  ปรับปรุงตนเอง และ

ยอมรับผูอ่ืนตลอดจนใฝหาความรูอยางตอเนื่อง 

   
 1. ครูเตรียมการสอนทัง้เนื้อหาและวิธีการ 

 2. ครูจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่ปลุกเรา  

จูงใจ  และเสรมิแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
 3. ครูเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลและ

แสดงความเมตตาตอผูเรียนอยางทั่วถึง 

 4. ครูจัดกิจกรรมและสถานการณใหผูเรียน 

ไดแสดงออกและคิดอยางสรางสรรค 

 5. ครูสงเสริมใหผูเรียนฝกคิด  ฝกทํา ปรับปรุง

ตนเอง 

 6. ครูฝกกิจกรรมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู

จากกลุม  พรอมทั้งสงัเกตสวนดีและปรับปรุง

สวนดอยของผูเรียน 
 7. ครูใชส่ือการสอนเพื่อการฝกคิด   

การแกปญหาและการคนพบความรู 

 8.  ครูใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  และ

เชื่อมโยงประสบการณกับชีวิตจริง 

 9. ครูฝกฝนกิริยามารยาทและวินยั 

ตามวิถวีัฒนธรรมไทย 
 10. ครูสังเกตและประเมินพฒันาการ 

ของผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 
3. การประเมินที่สอดคลองกับการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 การวัดและประเมินผลแนวใหมทีเ่ชื่อกนัวา สามารถทีจ่ะวัดและประเมนิความสามารถ

ของผูเรียนไดเหมาะสมและสอดคลองกวาวิธกีารเดิม ๆ มีหลายแนวทาง เชน การประเมิน 

จากสภาพจริง (Authentic Assessment) ซึ่งจะมุงเนนการประเมินภาคปฏิบัติ  
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(Performance Assessment) ตัวอยางหนึ่งที่ชัดเจนและยอมรับกนัแพรหลายในขณะนี้คือ  
การประเมนิจากแฟมสะสมผลงาน (Portfolio  Assessment)  การประเมินดงักลาวนี้ เปนวธิีการ

ประเมินที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพราะเปนวิธ ี
ที่สามารถคนหาความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน และ 
ยังเปนขอมูลสําคัญที่สามารถนํามาใชประกอบการตัดสนิผลการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางด ี

 
 3.1 ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 
 การประเมนิตามสภาพจริง เปนการวัดและประเมินกระบวนการทาํงานของสมองและ

จิตใจของผูเรียนอยางตรงไปตรงมา ตามสิ่งที่เขาไดทํา  โดยพยายามตอบคําถามวา เขาทําอยางไร

และทําไมถงึทาํอยางนัน้  การไดขอมูลดังกลาว จะชวยใหผูสอนไดพัฒนาการเรียนการสอนทีม่ี

ความหมาย  ทําใหผูเรียนเกดิอยากเรียนรู ซึ่งเปนการวัดและประเมินโดยการปฏิบัติจริง ทาํจริง ๆ 

ฝกงานในโรงเรียนจริง ๆ ทาํการทดลองจริง เพื่อใหการเรยีนรูของผูเรียนมีความหมายและ 

เหมือนชีวิตจริง (อุทมุพร  จามรมาน, 2540. หนา 2-4)   

 การประเมนิตามสภาพจริง เปนการประเมนิที่มุงเนนใหผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมตาง ๆ 

ดวยการแสดงออกหลาย ๆ ดาน เพื่อนําไปแกปญหา โดยใชทักษะกระบวนการคิดที่ซับซอน 

บนพืน้ฐานเหตุการณที่เปนจริงในทุกบริบทเทาทีจ่ะเปนไปได (สมนึก  นนธจิันทร, 2542. หนา 70)  
 ชนาธปิ  พรกลุ (2544. หนา 6) ไดใหความหมายของการประเมินสภาพจริงไว 2 ลักษณะ 

คือ เปนวิธีการที่สามารถคนหาความสามารถและความกาวหนาในการเรียนรูที่แทจริงของผูเรียน 

ขอมูลที่ไดสามารถนาํมาใชประกอบการตดัสินผลการเรยีนรูของผูเรียน และเปนการประเมิน      

เชิงคุณภาพอยางตอเนื่อง ในดานความรู ความคิด พฤติกรรม ผลการปฏิบัติและเจคติของผูเรียน 
 กลาวโดยสรุป การประเมินผลตามสภาพจริง  เปนกระบวนการสังเกต บันทกึ 

และเก็บรวบรวมขอมูลจากงานหรือวิธีการที่นกัเรียนทํา  เพื่อเปนพืน้ฐานการตัดสินใจในการศึกษา

ถึงผลกระทบตอตัวผูเรียน  ซึ่งมิไดเนนเฉพาะทักษะพืน้ฐาน แตรวมถงึการประเมินทักษะการคิดที่

ซับซอนในการทํางาน ความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออกที่เกิดขึน้จากการปฏิบัติจริง 
 
 3.2 ลักษณะสําคัญของการประเมนิตามสภาพจริง 
 การประเมนิตามสภาพจริงเปนการวัดและประเมินผลที่สะทอนใหเห็นสภาพการเรียน 

การสอนที่แทจริง  โดยเนนการปฏิบัติจริง  (Authentic  Assessment  ใชตัวอักษรยอวา  AA  หรือ 

Authentic Performance Assessment ใชตัวอักษรวา APA)  มีลักษณะดังนี ้
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  1. ประเมินความสามารถจรงิในชัน้เรียนโดยใชแฟมสะสมงาน  (Portfolio)  ที่เนน

สภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอน 

  2. ประเมินความสามารถโดยตรงจากหลักสูตร  หลักสูตรวาอยางไรกท็ําไดอยางนัน้  

โดยใชแบบทดสอบอัตนัย  พยายามลดการใชแบบทดสอบปรนัย 

  3. ประเมินปฏิสัมพันธระหวางความสามารถตาง ๆ ของหลักสูตร 

  4. ประเมินจากงานหรือโครงการเพื่อประยุกตวิธีและกระบวนการเรียนรู  โดยมีจุดเนน
ที่กระบวนการการทาํงาน  ผลงาน และความพงึพอใจ 

  5. ประเมินความสามารถสุดทาย  เพื่อตรวจสอบเปาหมายของการศึกษา  

ซึ่งเปนการตรวจสอบความคิดรวบยอด 
 วิกกิง้ (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 2544. หนา 101-103 อางอิงจาก Wigging, 1989)  

ไดจําแนกคุณลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงออกเปน 4 ลักษณะ  ดงันี ้
  1. การปฏิบัติในสภาพจรงิ  (Performance in the Fileld)  การประเมนิตามสภาพจรงิ 

ออกแบบขึ้นเพื่อการประเมนิการปฏิบัติในสภาพจรงิ เชน  นกัเรียนเรียนการเขียนก็ตองเขียน 

ใหผูอานจริงเปนผูอาน มิใชเรียนการเขียน แลววัดผูเรียนดวยเพยีงการใชแบบทดสอบวัด 

การสะกดคําหรือตอบคําถามเกี่ยวกับหลกัการเขียน  หรือถาใหนักเรยีนเรียนวทิยาศาสตรก็ตอง 

ใหนักเรียนทําการทดลองวทิยาศาสตร  ทาํงาน คนควาวจิัยหรือทาํโครงงานแทนการทดสอบ 
เกี่ยวกับขอเทจ็จริงในเนื้อหาวทิยาศาสตร  อยางไรก็ตาม งานที่ใหนักเรียนทาํตองเปนงานที่สัมพนัธ

กับชีวิตความเปนจริง ทาทายการใชสติปญญาที่ซับซอน หรืออาศัยทกัษะทางอภิปญญา   

(Meta – Cognition Skill)  และตองคํานงึถึงความแตกตางระหวางบคุคลในดานแบบการเรียนรู 

ของผูเรียน (Learning Style) ความถนัด  (Aptitude) และความสนใจของผูเรียนดวย  

  2. เกณฑที่ใชในการประเมิน (Criteria) เกณฑที่ใชในการประเมินตองเปน 
เกณฑประเมนิ  “แกนแท” (Essentials) ของการปฏิบัติ มากกวาเปนเกณฑมาตรฐานที่สรางขึ้น 

จากผูหนึง่ผูใดโดยเฉพาะ  ตองเปดเผยและรับรูกันอยูในโลกของความเปนจริงของทัง้ตัวนกัเรียนเอง

และผูอ่ืน  ไมใชเกณฑที่เปนความลับแบบปกปดอยางทีก่ารประเมนิแบบดั้งเดิมที่ใชกันอยู  ซึง่เปน 

การเสริมกนัระหวางการเรียนของผูเรียนและการสอนของผูสอน   
  ในแตละภารกจิจะมีเกณฑซึง่ระบุถงึมาตรฐานของการปฏิบัติที่แจมชัดและโปรงใส 

เกณฑจะสะทอนมุมมองทีห่ลากหลายของภารกิจที่มีความซับซอนมากกวายนยอหรือสรุปออกมา

ใหเหน็ไดเพียงดานใดดานหนึ่งดานเดียว  เนื่องจากเกณฑเปนเรื่องทีน่าํมาจากการปฏิบัติ จึงเปน 

ขอชี้แนะสําหรับการสอน การเรียน และการประเมินที่สะทอนใหเหน็ถงึเปาหมายและ 
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กระบวนการศกึษาอยางชัดเจน  จึงทําใหครูอยูในบทบาทผูฝก (Coach)  และนักเรียน 

อยูในบทบาทของผูปฏิบัติ (Performers)  พรอมกับเปนผูประเมินตนเอง  (Self- Evaluation) 

  3. การประเมนิตนเอง  (Self- Assessment)  การประเมินตนเองมีความสําคัญมาก 

ตอการปฏิบัติภารกิจจริง โดยจุดประสงคของการประเมนิตามสภาพจริงก็คือ 

   3.1 เพื่อชวยใหนกัเรียนพัฒนาความสามารถในการประเมินงานของตน   

โดยเทียบวัดกบัมาตรฐานทัว่ไปของสาธารณชน  (Public Standard) 
   3.2 เพื่อปรับปรุง  ขยับขยาย และเปลี่ยนทศิทางการดําเนินงาน 

   3.3 เพื่อริเร่ิมในการวัดความกาวหนาของตนในแบบตาง ๆ หรือจุดตาง ๆ อยางที่

ไมมีการวัดเชนนี้มากอน   
 กลาวโดยสรุป ลักษณะสาํคญัของการประเมินตามสภาพจริง คือ วิธกีารประเมิน 

ที่ออกแบบมาเพื่อสะทอนใหเห็นพฤติกรรมและทักษะที่จาํเปนของนักเรียนในสถานการณที่เปนจริง

แหงโลกปจจุบนั (Real World Situation)  เปนวธิีการประเมินที่เนนงานทีน่ักเรียนแสดงออก 

ในภาคปฏิบัต ิ(Performance) เนนกระบวนการเรียนรู (Process)  ผลผลิต (Product)  และ 

แฟมสะสมผลงาน  (Portfolio)  โดยเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการประเมนิผลและมี 
สวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรูของตนเองดวย ดงันั้นวิธีการประเมินวธิีนีจ้ะชวยพัฒนา   

การเรียนรูของนักเรียนไดอยางตอเนื่อง  กระบวนการที่ใชประเมินตามสภาพจริง อาจใชการสังเกต 

การบันทึก และการรวบรวมขอมูลจากผลงานและวิธกีารที่นักเรยีนทํา 
 
4. การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio  Assessment) 
 
 การประเมนิโดยมใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) เปนแนวทางหนึง่ที่ใชใน

การประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียน ทีเ่นนผูเรียนเปนศนูยกลางและตรงกับสภาพเปนจริง โดยเปน

การประเมนิผลงานที่ผูเรียนแสดง กระทํา ผลิตหรือสรางความรูข้ึนมาดวยตนเอง เพือ่ประเมิน

ความกาวหนาของการเรียนและตัดสินผลการเรียน 

 
 4.1 ความหมายของแฟมสะสมผลงาน 
 แฟมสะสมผลงานของนกัเรยีน คือ การสะสมงานอยางมจีุดมุงหมายเพือ่แสดงถึงผลงาน  

ความกาวหนา  และสัมฤทธิผลของนักเรียนในสวนหนึง่หรือหลายสวนของการเรียนรู  

(กรมวิชาการ, 2539. หนา 5)    
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 แฟมสะสมงานผลของนกัเรยีน เปนเทคนคิวัดผลอยางหนึง่ที่สะทอนการเรียนรูที่แทจริง

ของนักเรียน (อุทุมพร  จามรมาน, 2540. หนา 13)    

 นอกจากนี ้ สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน  (2544. หนา 112)  ไดกลาวถงึการประเมินโดยใช

แฟมสะสมผลงานไว  ดังนี ้
  1. การประเมนิโดยใชแฟมสะสมผลงาน เปนการแสดงผลงานตามความสามารถของ 

แตละบุคคล นักเรียนจะเลอืกผลงานและจัดทําแฟมสะสมผลงานดวยตนเอง เชนเดียวกับศิลปน 

ที่จะรวบรวมและโชวผลงาน  นักเรียนก็ตองสรางสรรคแฟมสะสมผลงานเพื่อแสดงใหเหน็ความ

หลากหลายและคุณภาพทีต่นทําขึน้ 
  2. การประเมนิโดยใชแฟมสะสมผลงานเปนความรวมมอืกัน (Collaborative)   

ในการทํางานระหวางครูและนักเรียน  ซึง่ตองชวยกันกําหนดเกณฑ วธิีการ และรูปแบบการประเมิน  

  3. การประเมนิโดยใชแฟมสะสมผลงาน เปนวิธกีารที่ยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง 

(Learner Centered)  ตองยึดเปาหมาย ความตองการ ความสนใจ  และความสาํเร็จของผูเรียนแต

ละคนเปนหลกั  ผูเรียนตองรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมผลงาน นําเสนอผลงาน และประเมิน 

ผลงานของตนเอง 
  4. การประเมนิโดยใชแฟมสะสมผลงานนัน้  อนุญาตใหครูเปรียบเสมือนผูวิจยั   

(Teacher as Researcher)  กลาวคือ ครูตองสัมพนัธวิธสีอนและการประเมินผลเขาดวยกนั  และ

ควบคุมการสอน  ครูสามารถทดลองและนําผลการทดลองไปแลกเปลี่ยนกับผูเกี่ยวของอื่น ๆ ได

อยางกวางขวาง 

  5. การประเมนิโดยใชแฟมสะสมผลงาน  จะสงเสริมใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบและ

ประเมินผลงานตนเอง  โดยตองเก็บสะสมผลงาน และเลอืกผลงานเพื่อจัดทําแฟมสะสมผลงาน 

ของตนเอง 
 กลาวโดยสรุป  แฟมสะสมผลงานของนกัเรียน  คือ หลกัฐานการวัดและประเมินผล 

การเรียนรูของนักเรียน ที่ไดจากการประเมนิผลตามสภาพจริง  ซึง่แสดงถึงพฤติกรรมการเรียนรูที่

แทจริงทัง้ดานสติปญญา จิตใจ  และทักษะการปฏิบัติ 
 
 4.2 หลักการสําคัญในการประเมินผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงาน 
 ในการประเมนิผลจากแฟมสะสมผลงานนั้น ครูและโรงเรียนจะตองคํานงึถงึหลักการ

สําคัญ 3 ประการ (วฒันาพร  ระงับทุกข, 2545. หนา 68) คือ 

  1) ดานเนื้อหาวิชา จะตองสะทอนความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชา  

ทักษะความสามารถ และคณุลักษณะของการเรียนของผูเรียน 
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  2) ดานการเรียนการสอน ตองเนนกระบวนการเรียนรูและผลงาน โดยเนนผูเรียน 

เปนศูนยกลาง ที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูหรืองาน ตรวจสอบปรับปรุงดวยตนเอง และเนน

บรรยากาศการเรียนรูอยางอสิระ โดยมีครูเปนที่ปรึกษาใหคําชี้แนะ กระตุนและสรางขวัญกําลังใจ 

  3) ดานความเสมอภาค คํานงึถึงความแตกตางระหวางบคุคล ทั้งดานความสามารถ 

วิธีการเรียน และความหลากหลายทางสติปญญา  โดยมุงพัฒนาศักยภาพของบุคคลไปสู 

เกณฑมาตรฐานที่กาํหนดใหสูงสุดตามความสามารถของแตละบุคคล 
 
 4.3 วัตถุประสงคของแฟมสะสมผลงาน 
 วัตถุประสงคของแฟมสะสมผลงานเปนสื่อที่แสดงถงึศักยภาพและสะทอนถงึความคิด 

ของผูเรียน  กระบวนการทาํแฟมสะสมผลงานเปนทัง้กระบวนการเรียนการสอน  และการ

ประเมินผล  รวมทัง้เปนเครื่องมือที่ชวยใหนักเรียนสามารถควบคุมลัจดัระบบการเรียนรูของตนเอง 

(กรมวิชาการ, 2539. หนา 7)  นอกจากนัน้ วัฒนาพร  ระงับทกุข  (2545. หนา 68) ไดกลาวถงึ

วัตถุประสงคของการใชแฟมสะสมผลงานวา  เพื่อใหผูเรียนไดประเมนิตนเอง เพื่อใหการเรียนการ

สอนบรรลุจุดหมายของหลกัสูตรและจุดประสงคการเรยีนรู ตอบสนองจุดประสงคการเรียนการสอน

ที่หลากหลายและเพื่อประเมินบทบาทความรับผิดชอบของครู 
  
 4.4 ลักษณะและกระบวนการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน  
 การประเมนิผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงานของนักเรียน มีลักษณะและ

กระบวนการทีเ่กี่ยวของ (วัฒนาพร  ระงับทกุข, 2545. หนา 69)  ดังนี ้

  1. ตองมกีารประเมินผลตามสภาพจริงของผูเรียน (Authentic Assessment) ทั้งนี ้

การประเมนิผลระหวางการเรียนของผูเรียน ควรคํานงึถงึสภาพปญหาและผลการปฏิบัติจริงใน 

ชั้นเรียนหรือในชีวิตประจาํวนั จะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการประเมินผลโดยขอทดสอบ 
  2. ตองมกีารบนัทกึขอมูลจากแหลงตาง ๆ เชน เก็บรวบรวมขอมูลจากผลงานผูเรียน 

การสังเกตบันทึกผล บนัทึกวิธีการทํางานของผูเรียนแตละคน และผูเรียนสามารถรบัรูวา ตนควร

ปรับปรุงดานใดบาง เพื่อใหเกิดความกาวหนาทางการเรียนตอไป 

  3. ตองมกีารเชื่อมโยงขอมูลจากการบันทกึและแสดงผล  เพื่อใหผูปกครอง ผูสอน 

และผูเรียนไดรับรู เพื่อทาํความเขาใจตรงกนัในความสาํเร็จหรือความบกพรองของผูเรียนแตละคน 

และผูเรียนสามารถรับรูวาตนควรปรับปรุงดานใดบาง ใหเกิดความกาวหนาทางการเรียนตอไป 

  4. ตองมกีารสะทอนตนเอง (Self-Reflection) ซึ่งเกิดจากการประเมนิตนเอง 
ของผูเรียนหรือเพื่อนรวมชั้นเรียน  เพื่อแสดงผลการเรียนรูในชัน้เรียนและชีวิตประจาํวนั 
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  5. ตองมกีารนาํผลการประเมินแตละครั้งของแตละบุคคล ไปพัฒนากระบวนการเรียน

การสอน เพื่อแสดงความสมัพันธระหวางจุดมุงหมายของหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัด
และการประเมินผล ใหเปนวงจรที่เกิดขึ้นพรอมกันในชัน้เรียน โดยมุงใหผูเรียนรูจกัตนเอง และเกดิ

ความตระหนกัในคุณคาของตนเอง 
  6. ตองมีความรวมมือกนัในการทาํงานระหวางครูและผูเรียน  เพื่อชวยกันกําหนด

เกณฑ วิธกีาร และรูปแบบการประเมินผลสําเร็จของแฟมสมสะสมผลงาน  โดยยึดเปาหมายและ

ความสาํเร็จของผูเรียนแตละคนเปนหลัก 
  7. ตองมกีารนาํผลการประเมินแตละครั้งมาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงหรือยืดหยุน 

วิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอน หรือเกณฑมาตรฐานของงานใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง  

 
 4.5 ขั้นตอนและวธิีการจดัทําแฟมสะสมผลงาน 
 ข้ันตอนและวธิีการจัดทาํแฟมสะสมผลงาน ประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ดังนี ้
  4.5.1 การวางแผนการจัดทาํแฟมสะสมผลงาน ประกอบดวย 
   1) ครูศึกษาจดุหมายของหลักสูตร สภาพแวดลอมของโรงเรียน สอบถาม 
ความตองการของผูเรียน ผูปกครอง และครู 
   2) กําหนดคุณภาพของผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเรียน 
   3) กําหนดจุดประสงคการเรยีนรู 
   4) จัดทําแผนการสอนที่กาํหนดจุดประสงค เนื้อหา การวัดและประเมินผล 

กิจกรรมและผลงาน 
   5) ครูและผูเรียนรวมกันกําหนดแนวปฏิบตัิในการจัดทาํแฟมสะสมผลงาน 
  4.5.2 การสรางและเก็บรวบรวมผลงานในแฟมสะสมผลงานชั่วคราว ประกอบดวย 
   1) ผูเรียนลงมอืปฏิบัติงานตามจุดประสงคการเรียนรูที่สําคัญ 
   2) ผูเรียนประเมินผลงานดวยตนเอง 
   3) เพื่อน ผูปกครอง ครูผูสอนประเมนิผลงาน 
   4) ผูเรียนนาํผลงานที่ประเมนิแลว เก็บในแฟมสะสมผลงาน 
  4.5.3 การคัดเลือกและทบทวน ปรับปรุงผลงานของผูเรียน ประกอบดวย 
   1) ผูเรียนคัดเลือกผลงานทีด่ีที่สุดตามจํานวนทีก่ําหนด 
   2) ผูเรียนปรับปรุงผลงานที่เลือกใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กาํหนด 
  4.5.4 การแสดงความคิดเหน็ และประเมนิคาของผลงาน ประกอบดวย 
   1) การแสดงความคิดเห็นทีม่ีตอผลงานของตนเองในแฟมสะสมผลงาน 
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   2) สรุปการประเมินผลรวมของแฟมสะสมผลงานตามจดุประสงค 
   3) ตรวจสอบผลการเรียนรูตามจุดประสงคและจุดหมายของหลกัสูตร 
   4) จัดทําแฟมสะสมผลงานฉบับสมบูรณ 

  4.5.5 การจัดแสดงแฟมสะสมผลงานฉบบัสมบูรณในโอกาสตาง ๆ 

 ข้ันตอนและวธิีการจัดทาํแฟมสะสมผลงาน มีความสลบัซับซอนที่ตองอาศัยเวลา
ดําเนนิการในระยะยาว ผูวิจยัจึงไดปรับลดขั้นตอนในการจัดทําแฟมสะสมผลงานในชดุกิจกรรม 
การเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่

2 เปน 4 ข้ันตอน คือ การวางแผนการจัดทาํแฟมสะสมผลงาน การสรางและเก็บรวบรวมผลงานใน

แฟมสะสมผลงานชั่วคราว การคัดเลือกและทบทวน ปรับปรุงผลงานของผูเรียน  และการแสดง

ความคิดเหน็ และประเมินคาของผลงาน   
 
 4.6 โครงสรางของแฟมสะสมผลงาน   
 การจัดสวนประกอบที่สําคัญในแฟมสะสมผลงานใหเปนระเบียบมีความตอเนื่องสมัพันธ

กันเปนระบบ ควรประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้
  4.6.1 สวนนาํ ประกอบดวย ปก คํานํา สารบัญ ประวัติผูเรียน 
  4.6.2 สวนเนือ้หา ประกอบดวย รายงานสรุปผลงานในแฟมสะสมผลงานที ่
คัดเลือกแลว และแบบสรุปความคิดเหน็ของครู 
  4.6.3 สวนขอมูลเพิ่มเติม เชน รายชื่อหนังสือหรือแหลงคนควา ความคิดเห็นหรือ

ความรูสึกตอการเรียนการสอน ขอมูลจากแบบตาง ๆ  เชน แบบบนัทกึการปฏิบัติงาน  
เกณฑการประเมินผลงานหรือประเมินแฟม ขอมูลการประเมินของครู ของเพื่อน หรือผูปกครอง 

ขอมูลการประเมินตนเองของผูเรียน และแบบทดสอบ เปนตน 
 
 4.7 วิธกีารประเมินแฟมสะสมผลงาน ประกอบดวย 
  4.7.1 การประเมินตนเองของผูเรียน เปนกระบวนการที่สําคัญประการหนึง่ของ 
แฟมสะสมผลงาน การประเมินตนเองเปนการใหขอมูลปอนกลับ ซึ่งเปนการสะทอนภาพการทํางาน

ของผูเรียน คุณคาผูเรียนไดจากการจัดทาํแฟมสะสมผลงาน เวลาที่ใชทํางาน วิธีการทํางาน 

ความรูสึก ความตองการ ตลอดจนอุปสรรคในการทาํงาน ครูอาจใหผูเรียนเขียนบรรยายความรูสึก

ของตนทีม่ีตองานทีท่ําไปแลว หรือครูอาจใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ เชน คุณภาพงานที่นกัเรียน

ทําเปนอยางไร เนื้อหาใดทีน่กัเรียนยังไมเขาใจ นักเรียนไดประโยชนอะไรจากการทํางานชิน้นี ้ 
ในการทํางานนักเรียนพบอปุสรรคอะไร เวลาที่นกัเรียนใชทํางานมากหรือนอยเพียงใด นักเรียน 



 
36

มีวิธีการทาํงานอยางไร และขอเสนอแนะสาํหรับการทาํงานครั้งตอไป เปนตน 
  4.7.2 การประเมินของครู ซึง่ครูประเมินงานตามเกณฑทีก่ําหนดเปนราย

องคประกอบหรือประเมินในภาพรวม 
  4.7.3 การประเมินของกลุมบุคคลอื่นที่เกีย่วของ ไดแก เพื่อน ผูปกครอง ฯลฯ 
 อนึ่ง ครูควรตรวจสอบแฟมสะสมผลงานอยูเสมอ โดยพจิารณาจากงานนัน้วา ผูเรียน 
คิดเอง ทาํเองหรือไม กระบวนการทาํงานมีคุณภาพเพิม่ข้ึนหรือไม ปฏิบัติไดจริงหรือไม การจัดการ 
เปนอยางไร มผีลตอการพัฒนาผูเรียนมากนอยเพียงใด  เปนตน 
 
 4.8 ขอดีของการประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน 
  4.8.1 เปนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยการปฏิบัติจริง สอนใหผูเรียน 
ทําไดมากกวาจําได เพราะความคงทนของการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติจริงประมาณ 75-90% 
  4.8.2 เปนการเรียนรูที่ใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองแลวเก็บสะสมผลงาน 
ในแฟม เหมาะกับการศึกษาในกระแสโลกปจจุบันที่มีความรูใหมเกิดข้ึนมากมายตลอดเวลา 
  4.8.3 เปนการเรียนแบบมีสวนรวม ระหวางผูเรียน ครู ผูปกครอง ผูเรียนมีฐานะเปน 
ผูประเมินมิใชผูถูกประเมนิ 
  4.8.4 รวมกระบวนการสอน การเรียน และการวัดและประเมินผลเขาดวยกนั จงึเปน

การประเมนิตามสภาพจริงของผูเรียน 
  4.8.5 เปนการประเมินผลความสามารถของผูเรียนแตละคนที่มีความนาเชื่อถือ

มากกวาการใชแบบทดสอบความรู 
  4.8.6 ผูเรียนมคีวามรับผิดชอบมากขึ้น และมุงมัน่พัฒนาการทาํงานใหมีคุณภาพ 
ดียิ่งขึ้น 
  4.8.7 สรางนสัิยการทํางาน ทาํใหผูเรียนภาคภูมิใจในความสาํเร็จของตน  
เกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  

 
 4.9 การสรางเกณฑในการประเมินแฟมสะสมผลงาน 
 การประเมนิผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงาน  เปนการประเมนิกระบวนการชิ้นงาน/

ผลงานที่ผูเรียนเปนผูกระทาํ ผลิตหรือสรางขึ้นมาดวยตนเอง เปนการประเมินโดยใหผูเรียนบรรยาย

ถึงงานทีท่ําเหมือนกับใหตอบคําถามปลายเปด  โดยผูเรียนสามารถตอบคําถามไดหลายลกัษณะ 
พรอมทัง้มีเหตุผลหรือคําอธบิายประกอบ  การตรวจใหคะแนนไมสามารถทําไดอยางชัดเจน  
ตองกําหนดเกณฑการใหคะแนนเพื่อใหมคีวามเปนปรนยั เชื่อมัน่และแปรผลได 
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 เกณฑจงึเปนสิ่งสําคัญของการประเมนิผลการเรียนโดยใชแฟมสะสมผลงาน ซึ่งตอง

ชัดเจนและสามารถสะทอนคุณภาพของผลงานได  ดังนัน้ จงึตองมกีารสรางเกณฑการใหคะแนน

แบบรูบริค (Rubric Assessment) เพื่อประเมินคุณภาพของกระบวนการและงานที่แสดงถึง

ความสามารถของผูเรียน ซึ่งรูบริคจะเปนเครื่องมือที่ใชประเมินผลงานภาคปฏิบัติของผูเรียน 

“รูบริค” Rubric มาจากภาษาลาตินวา RUBRICATERRA (กรมวิชาการ, 2539. หนา 39) ซึ่ง

หมายถงึ การทําเครื่องหมายสีแดงไวบนสิง่สําคัญ ดงันัน้ รูบริค ก็คือ แนวทางการใหคะแนน 

(Scoring Guide) ซึ่งจะตองกําหนดมาตรวัด (Scale) และรายการของคุณลักษณะที่บรรยายถึง

ความสามารถในการแสดงออกของแตละจุดในมาตรวัดไวอยางชัดเจน  ในการตรวจใหคะแนน 

ผลการปฏิบัติในแฟมสะสมผลงานของผูเรียนนัน้  จําเปนตองมกีารกาํหนดแนวทางการใหคะแนนที่

ชัดเจน สามารถบรรยายถงึสมรรถภาพ หรือความสามารถในการแสดงออกของผูเรียนวาอยูใน

ระดับคะแนนใด หรือผลงานมีคุณภาพเปนอยางไร  ข้ันตอนการสรางเกณฑ ประกอบดวย 
  4.9.1 นาํกิจกรรมการเรียนการสอนมาวิเคราะหวาผลลพัธจากการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอนที่สนองตอบจุดประสงคการเรียนรูมีส่ิงใดบาง  ซึ่งจําแนกได 2 ลักษณะ คือ  

   4.9.1.1 ผลลัพธทีเ่ปนกระบวนการ (Process) ซึ่งแยกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  
    1) กระบวนการตามธรรมชาติของเนื้อหาวชิาเชน กระบวนการ 
ทางวทิยาศาสตร 
    2) กระบวนการดานคุณธรรมจริยธรรม/จติพิสัย เชน กระบวนการ

ทํางานกลุม 
   4.9.1.2 ผลลัพธทีเ่ปนชิน้งาน เชน ใหนักเรียนประดิษฐของเลนจากเศษวัสดุ 

ผลผลิตที่เกิดขึ้นคือ ของเลน 
   4.9.1.3 ผลลัพธที่ประกอบดวยกระบวนการทาํงานและชิ้นงาน 

  4.9.2 นาํกระบวนการหรือช้ินงานมาวเิคราะห เพื่อกําหนดรายการที่ตองการประเมนิ 

หรือตองการพฒันาผูเรียนใหแสดงพฤติกรรมตามกระบวนการที่ตองการ โดยมีแนวทาง 
การดําเนินการดังนี ้
   4.9.2.1 การวิเคราะหกระบวนการ เขียนขัน้ตอนการทาํงาน หรือพฤติกรรม

สําคัญที่แสดงวาผูเรียนมีความสามารถในการทาํงาน ตามกระบวนการนั้น ๆ เชน การอาน 
ออกเสียง พฤติกรรมสําคัญอาจเปนสาํเนยีงภาษา การแบงวรรคตอน และการแสดงอารมณ  
   4.9.2.2 การวิเคราะหลักษณะสําคัญของผลงาน มีแนวทางในการวิเคราะห

คลายคลึงกนักับการวเิคราะหกระบวนการ เพียงแตวาแทนที่จะดพูฤตกิรรมหรือข้ึนตอนการทํางาน 
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ใหพิจารณาลกัษณะที่สําคญั ๆ ของผลงานชิน้นัน้ โดยอาจนาํผลงานจริงมาแสดงใหดูแลวชวยกนั

วิเคราะห หรือวิเคราะหโดยอาศัยหลกัการทั่วไป ที่ระบชุัดเจนวาผลงานชิน้นัน้ควรมีลักษณะอยางไร 

รายการพฤติกรรมตาง ๆ หรือลักษณะสําคญัของผลงานที่วิเคราะหได จะพัฒนาเปนขอกระทง 

(Item) ของเครื่องมือวัดผล หรือขอรายการประเมินในเกณฑการประเมินผลงาน   

 
 4.10 องคประกอบของเกณฑในการประเมิน 
 เกณฑการประเมินตามแนวทางการใหคะแนน  ซึง่เปนเครื่องมือในการใหคะแนนนัน้

ประกอบดวย 
  4.10.1 แนวทางหรือเกณฑ (Criteria)  ที่จะใชพิจารณาชิ้นงานหนึ่ง เชน งานเขียน 

1 ชิ้น อาจมีแนวทางประเมนิโดยดูจาก จดุมุงหมาย การจัดองคประกอบ รายละเอยีด ทวงทํานอง

การเขียน หลกัไวยากรณ ตวัสะกด  เปนตน 
  4.10.2 คําอธบิายถงึระดับคุณภาพของแตละแนวทาง  ซึ่งอาจเขียนเปนลําดับ

ตั้งแตดีเลิศไปจนถงึตองปรบัปรุงก็ได 
 
 4.11 ลักษณะการใหคะแนนตามแนวทางการใหคะแนน 
  4.11.1 การใหคะแนนเปนภาพรวม (Holistic Scoring Rubrics) คือ การให

คะแนนงานชิน้ใดชิ้นหนึง่ โดยดูภาพรวมของชิ้นงานวามีความเขาใจ ความคิดรวบยอด การสื่อ

ความหมาย กระบวนการที่ใช และผลงานเปนอยางไร แลวเขียนอธิบายคุณภาพของงานหรือ

ความสาํเร็จของงานเปนชิน้ ๆ โดยอาจจะแบงระดับคุณภาพตั้งแต 1-4 หรือ 0-6 ซึ่งมีหลายวิธ ีเชน  

  วิธีที ่1 แบงงานตามคุณภาพเปน 3 กอง คือ 

   กองที ่1 งานทีม่ีคุณภาพเปนพิเศษ และเขยีนอธิบายลักษณะของคนทีม่ีคุณภาพ

เปนพิเศษ จะใหคะแนน 6 , 5 หรือ 4 

   กองที ่2 งานทีย่อมรับไดและเขียนอธิบายลกัษณะของงานทีย่อมรับไดจะให

คะแนน 4 , 3 หรือ 2 

   กองที ่3 งานทีย่อมรับไดนอย หรือยอมรับไมไดและเขียนอธิบายลักษณะของงาน 

ที่ยอมรับไดนอย จะใหคะแนน 2 ,1 หรือ 0 

  วิธีที ่2 กําหนดระดับความผิดพลาด โดยพิจารณาจากความบกพรองของคําตอบ  

วามีมากนอยเพียงใด แลวหกัจากระดับคะแนนสงูสุดมาทีละระดับ 

  วิธีที ่3 กําหนดระดับและคําอธิบาย 
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  ตัวอยางเกณฑการประเมินผลทางคหกรรมศาสตรดวยรูบริค การใหคะแนน 

แบบภาพรวม งานประดิษฐถาดใบตองกลบีบัวหลวง (รุงศิรินทร  จันทรหอม, 2545. หนา 26-27) 
 

ตาราง 2 แสดงตัวอยางการกําหนดแนวทางการใหคะแนน (Rubric) งานประดษิฐถาดใบตอง 

 กลีบบัวหลวงแบบภาพรวม 

 
ระดับคะแนน แนวทางการใหคะแนน 

4 
(ดีมาก) 

 เตรียมวัสดุอุปกรณครบถวน เหมาะสม ฉีกใบตองเทากันทุกชิน้ 

ไมช้ํา พับกลีบปลายแหลมสมบูรณทุกกลบี การสงกลีบเสมอกันทุกกลีบ  

รอยเย็บแข็งแรง และสามารถนําไปใชไดตามวัตถุประสงค 
3 

(ดี) 

 เตรียมวัสดุอุปกรณครบถวน เหมาะสม ฉีกใบตองเทากันทุกชิน้ 

ไมช้ํา พับกลีบปลายแหลมสมบูรณบางกลบี การสงกลีบเสมอกันเกือบ 

ทุกกลีบ รอยเย็บเรียบ แข็งแรงพอใช สามารถนาํไปใชไดตามวัตถุประสงค 

2 
(พอใช) 

 เตรียมวัสดุอุปกรณมาบางสวน ฉีกใบตองไมช้ํา แตยังไมเทากัน

ทุกชิน้ พับกลบีปลายไมแหลม การสงกลบีไมเสมอกัน รอยเย็บไมเรียบ 

นําไปใชงานยงัไมเปนทีน่าพอใจ 

1 
(ควรปรับปรุง) 

 ยืมวัสดุอุปกรณจากเพื่อน ปฏิบัติงานไมตลอดเวลา  

ผลงานไมสําเร็จ 

 
  จุดเดน จุดดอยของการใหคะแนนแบบภาพรวม   
   จุดเดน  ประเมินไดรวดเร็ว และนําไปใชประเมินผลงานที่ไมสามารถจะแยก

ประเด็นการใหคะแนนได 
   จุดดอย  ความเชื่อมั่นของการใหคะแนนคอนขางต่าํ วิธแีกไข คือ ใชผูตัดสิน

ผลงานหลาย ๆ คน แลวนําคะแนนของแตละคนมาหาคาเฉลี่ย หรือพยายามหาผลงานตัวอยาง 

ที่สอดคลองกบัแตละระดับคุณภาพของการใหคะแนน เพื่อใหผูประเมนิใชสําหรับเทยีบเคียง 

  4.11.2 การใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ (Analytic Scoring Rubrics)  

เปนการพิจารณาใหผลงานในแตละประเด็นที่ไดกําหนดไว โดยปกตจิะกําหนดระดับการใหคะแนน

ออกเปน 3-4 ระดับ ในแตละประเด็น 
 ตัวอยางเกณฑการประเมินผลทางคหกรรมศาสตรดวยรูบริค การใหคะแนน 
แบบแยกองคประกอบ งานประดิษฐส่ิงของจากวัสดุเหลือใช 
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ตาราง 3 แสดงตัวอยางการกําหนดแนวทางการใหคะแนน (Rubric) งานประดษิฐส่ิงของ 

 จากวัสดุเหลือใช แบบแยกองคประกอบ   
 

ระดับคุณภาพ 
รายการ 

3  (ดี) 2   (พอใช) 1   (ควรปรับปรุง) 

การเตรียมงาน สะสมวัสดุเหลอืใชได

พอเพียงและเหมาะสม 

สะสมวัสดุเหลอืใชได

พอเพียงและเหมาะสม

บางสวน 

สะสมวัสดุเหลอืใชได 

ไมเพียงพอ 

ลําดับข้ัน 

ในการทํางาน 

ปฏิบัติงานไดตามลําดับ

ข้ันตอน 

ปฏิบัติงานเปนไปตาม

ข้ันตอนบางสวน 

ปฏิบัติงานไมเปนไป

ตามขั้นตอน 

ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 

ความคิด ผลงาน ผูเรียน 

คิดขึ้นเอง 

ความคิด ผลงาน ผูเรียน 

คนควา ลอกเลียนแบบ

จากหนงัสือ 

ความคิด ผลงาน

ลอกเลียนแบบจาก

เพื่อน 

ใชงานไดตาม

วัตถุประสงค 

ผลงานนาํไปใชไดตาม

วัตถุประสงค 

ผลงานนาํไปใชงานยงัไม

เปนทีน่าพอใจ 

ผลงานไมเสร็จ

สมบูรณ 

ความรับผิดชอบ ทํางานไดรับมอบหมาย

ครบถวน และสงงาน 

ตามกําหนดเวลา 

ทํางานที่ไดรับมอบหมาย

ครบถวน แตสงงาน 

ชากวากาํหนดเวลา 

ทํางานตามที่ไดรับ

มอบหมายบางครั้ง

และสงงานที่ไมเสร็จ

สมบูรณ 

ความประณีต

เรียบรอย 

ผลงานมีความประณีต

เรียบรอยดี 

ผลงานเรียบรอยพอใช ผลงานขาด 

ความประณีต 

ความมนี้ําใจ ชวยเหลือผูอ่ืนอยูเสมอ ชวยเหลือผูอ่ืนบางครั้ง หลีกเลี่ยงการ

ชวยเหลือผูอ่ืน 
 

  จุดเดน จุดดอยของการใหคะแนนแบบแยกองคประกอบ  
   จุดเดน  การใหคะแนนมีความเปนปรนัย ความเชื่อมั่นสงู  เหมาะกับผลงาน 

ที่แสดงเนื้อหา 
   จุดดอย  การใหคะแนนถูกจาํกัดขอบเขต กลาวคือ ผลงานที่เกิดจากความคิด

สรางสรรคของผูเรียนทีท่ําเพิ่มมา แตไมถกูกําหนดประเด็นของการใหคะแนนไว ก็จะไมไดรับ 

การพิจารณาใหคะแนน  ทาํใหไมสามารถมองเหน็วาผูเรียนมีความสามารถโดยรวมเพียงใด 
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 4.12 การประเมินแฟมสะสมผลงาน  
  กรมวิชาการ (โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย จังหวัดกระบี่, 2542. หนา121-126 

อางอิงจาก กรมวิชาการ, ม.ป.ป.. หนา 45-54) ไดตั้งขอสังเกตเกีย่วกบัการประเมนิแฟมสะสม

ผลงานวา ส่ิงที่สําคัญที่สุดและตองคํานงึถงึคือ การพิจารณาถึงจุดมุงหมายของแฟมสะสมผลงาน

เปนหลกั วาแฟมสะสมผลงานนั้นจัดทําขึน้เพื่อสะทอนชิ้นงานของผูเรียนที่ดทีี่สุด หรือใหเหน็

ผลผลิตของแฟมสะสมผลงาน ก็อาจจําเปนที่จะตองไดรับการประเมินผล  ซึง่ก็ข้ึนอยูกับเกณฑ

มาตรฐานที่ไดกําหนดไวแลวลวงหนา ทั้งนีก้ารประเมนิแฟมสะสมผลงานยงัเปนเรื่องมีการถกเถียง

กันมาโดยตลอดวาควรจะมกีารใหเกรดหรือไม  ขณะเดียวกัน โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

จังหวัดกระบี่ (2542. หนา121-126)  ไดกลาวถงึการประเมินแฟมสะสมผลงานวา  

แฟมสะสมผลงานบางประเภทมีจุดมุงหมายทีจ่ะดูพัฒนาการของผูเรียนในดานตาง ๆ ตลอด

ระยะเวลาการเรียนรูของผูเรียน  หรือการใหเหตุผลในการเลือกชิ้นงาน  ดังนัน้การประเมิน 

แฟมสะสมผลงานและการใหเกรดแฟมสะสมผลงานก็อาจไมมีความจาํเปน  และการไมประเมิน

แฟมสะสมผลงานยงัทาํใหผูเรียนไมตองรูสึกกังวล หรือมีความกดดันเกี่ยวกับผลของคะแนน   

แฟมสะสมผลงานประเภทนี ้จะเนนความพยายามและพัฒนาการสวนบุคคลมากกวาที่จะไป

เปรียบเทียบกบัผูอ่ืน และเนือ่งจากแฟมสะสมผลงานเปนตัวแทนที่แสดงใหเห็นถงึความชอบสวนตัว 

แสดงใหเหน็ถงึสิ่งที่บอกวาผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งใด  ซึ่งชวยใหผูเรียนเกดิความภาคภูมิใจ มีเวลา

คลายเครียดมากกวาการทาํแบบทดสอบ  และเปนแนวทางหนึง่ทีจ่ะทาํใหกระบวนการเรียน 

การสอนอยูในความสนใจของผูเรียนตลอดเวลา   

 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจยัจงึใชการประเมนิแฟมสะสมผลงาน เพื่อเปนการตรวจสอบวา

แฟมสะสมผลงานทีน่ักเรียนไดจัดทําขึ้นนัน้  เปนไปตามแนวทางที่ไดกาํหนดไวมากนอยเพียงใด 

และใชเปนขอมูลในการนําเสนอและสรุปผลการวิจยั ซึง่ใชเกณฑการประเมินแฟมสะสมผลงาน

ตามแนวทางการใหคะแนน ดังตอไปนี้ (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 2544. หนา 150)   
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ตาราง 4 แสดงเกณฑการประเมินแฟมสะสมผลงานทัง้ฉบับตามแนวทางการใหคะแนน 
 

คุณภาพ 
เกณฑ 

4 3 2 1 

1. อธิบายเหตผุล

ในการเลือก

ชิ้นงาน 

แสดงออกถึง

พัฒนาการและ

ความกาวหนาใน

การเรียนรูอยาง

มากและสะทอน

เจตคติที่ดีตอ 

การเรียนรู 

แสดงออกถึง

พัฒนาการและ

ความกาวหนาใน

การเรียนรู

พอสมควรและ

สะทอนเจตคติ 

ที่ดีตอการเรียนรู 

แสดงออกถึง

พัฒนาการและ

ความกาวหนา 

ในการเรียนรู

พอสมควรแต 

ไมสะทอนเร่ือง 

เจตคติ 

แสดงออกถึง

พัฒนาการและ

ความกาวหนา 

ในการเรียนรูนอย

และไมสะทอน

เร่ืองเจตคติ  

 
2. ความ

ครอบคลมุของ

เนื้อหา 

ชิ้นงาน

ครอบคลุมเนื้อหา

และมีความ

หลากหลาย 

ชิ้นงาน

ครอบคลุมเนื้อหา

แตไมมีความ

หลากหลาย 

ชิ้นงานไม

ครอบคลุมเนื้อหา

แตมีความ

หลากหลาย 

ชิ้นงานไม

ครอบคลุมเนื้อหา

และไมมีความ

หลากหลาย 

3. การจัดการ

ระบบและความมี

ระเบียบเรียบรอย 

 

การจัดเรียง

สวนประกอบของ

แฟมอยางเปน

ระบบ ครบถวน 

และเปนระเบยีบ

เรียบรอยอยางดี 

 

การจัดเรียง

สวนประกอบของ

แฟมคอนขางมี

ระบบ และ 

มีความเปน

ระเบียบเรียบรอย

พอสมควร 

การจัดเรียง

สวนประกอบของ

แฟมยังไมเปน

ระบบ แตงานมี

ความเปน

ระเบียบเรียบรอย

พอสมควร 

การจัดเรียง

สวนประกอบของ

แฟมยังไมเปน

ระบบ และงาน

ขาดความเปน

ระเบียบเรียบรอย 

 

4. ความเพยีร

พยายาม 

แสดงออกถึง

ความเพียร

พยายามและ

ความตั้งใจใน

การทาํงานอยาง

มากที่สุด 

แสดงออกถึง

ความเพียร

พยายามและ

ความตั้งใจใน

การทาํงานอยาง

มาก  

แสดงออกถึง

ความเพียร

พยายามและ

ความตั้งใจ

พอสมควร 

 

แสดงออกถึง

ความเพียร

พยายามและ

ความตั้งใจนอย 

 

 



 
43

ตาราง 4 (ตอ) 

 

คุณภาพ 
เกณฑ 

4 3 2 1 

5. ความคิด

สรางสรรค 

ชิ้นงานและ

รูปเลมแสดงออก

ถึงความแปลก

ใหม สวยงาม

และนาสนใจ

อยางมาก 

ชิ้นงานและ

รูปเลมแสดงออก

ถึงความสวยงาม 

ชิ้นงานและ

รูปเลมธรรมดา 

ไมแปลกใหม  

ชิ้นงานและ

รูปเลมไม

นาสนใจ  

ไมแปลกใหม 

6. ความชัดเจน

และความ

สมบูรณของแผน

สรุปนักเรียน 

แผนสรุปเขียนได

เขาใจงาย ชัดเจน 

สมบูรณมากทัง้

รูปแบบและสาระ 

แผนสรุปเขียนได

เขาใจงาย ชัดเจน 

สมบูรณ

พอสมควรทัง้

รูปแบบและสาระ 

แผนสรุปเขียนได

พอเขาใจขาด

ความชัดเจน 

สมบูรณเพียงบาง

ประเด็น 

แผนสรุปเขียนได

เขาใจยาก ขาด

ความชัดเจน 

 

 จากขอมูลที่นาํเสนอขางตน อาจกลาวไดวา  การประเมนิตามสภาพจริงเปนการประเมิน

เชิงบวก ที่กระทําเพื่อคนหาความสามารถ จุดเดนและความกาวหนาของผูเรียน  รวมทั้งให 

ความชวยเหลอืแกผูเรียนในการพัฒนาใหสูงขึ้นตามศกัยภาพ  เปนเครื่องมือประเมนิที่ม ี
ประสิทธิภาพ สามารถใชในการประเมนิผลรวมในสถานการณการเรียนการสอนทีม่คีวามใกลเคยีง

ชีวิตจริงมากทีสุ่ด  การประเมินดวยวิธนีี้  จึงเปนวิธกีารหนึง่ทีช่วยพัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร สนองตอความตองการของผูเรียนและสังคมไดเปนอยางดี  ดงันัน้ ผูวจิัยจึงนํามาใชใน

การวัดและประเมินผลการเรยีนรูของผูเรียนดานการปฏบิัติ ในชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 

 
5. ทฤษฎีการเรียนรูแบบมสีวนรวม 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540. หนา 1-25) รวมกบัผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางดานทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอน ไดศึกษา รวบรวมทฤษฎีทางการเรียนรู 

ทั้งของไทยและสากล  นํามาจัดกระบวนการเรียนรูทางดานทฤษฎีและเปนแนวในการปฏิบัติ  
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และนําเสนอแกศึกษานิเทศก ผูบริหารและครู ในการนําไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ดวยตนเอง ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวมก็เปนอกีทฤษฎีหนึง่ โดยรองศาสตราจารย ดร.สุมณฑา  

พรหมบุญ เปนหวัหนาคณะผูเชี่ยวชาญ ซึง่มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 5.1 แนวคิดของทฤษฎกีารเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 การเรียนรูแบบมีสวนรวม มแีนวคิดพืน้ฐานที่สัมพนัธเกีย่วของกนั  2 ประการ คือ 

 ประการแรก  ความสามารถและคุณสมบัติของจิต จิตของมนุษยนัน้สามารถรับขอมูล

จากประสาทสมัผัสทั้งหา แลวเกิดเปนความรูสึกสุขหรือทุกข และมีความทรงจําที่ไมจํากัด   

นอกจากนัน้ จติยังสามารถคดิปรุงแตงเชื่อมโยงอยางไมมีขอบเขตจํากดั  เมื่อประมวลกันเขา

สามารถสรุปเปนคุณสมบัตสํิาคัญของจิตไดวา จิตสามารถรับรูไดจากประสาทสัมผัสและ 
เกิดการโปรแกรมขึ้นภายในจติ ซึ่งก็คือการเรียนรูเก็บไวในจิตของตนเอง ทั้งโดยรูตวัและไมรูตัว  

การเรียนให “รู” นัน้ เกิดขึ้นทีจ่ิต  ดังนั้น การเรียนการสอนที่ไมเขาถึงจติใจของผูเรียน จงึไมสามารถ

ทําใหผูเรียนเกดิการเรียนรูได ไมวาผูสอนจะสอนดีเพยีงใดก็ตาม  หลกัของการเรียนรูใหรู จึงมีเพยีง

ประการเดียว คือ ตองใหผูเรียนมีสวนรวมโดยนําจิตใจเขารวม มิฉะนั้นจะไมเกิดการเรียนรูไดเลย 
 ประการที่สอง  กลไกของการเรียนรู เมื่อเกิดการรับขอมูลทั้งที่เปนสิ่งเราภายในและ 

ส่ิงเราภายนอก เขาสูสมองและจิต  เกิดสภาวะทางจิตทีเ่ปนสุขหรือทกุข ควบคูอยูกับขอมูลที่ไดรับ   

ธรรมชาติของจิตมักจะหลีกหนีความทุกขและแสวงหาความสุข  ดังนัน้ การจะทําจติของผูเรียน 

ใหเขารวมในการเรียนรูไดนั้น  ตองวางเงื่อนไขทําใหจิตสุขหรือทุกขไปพรอม ๆ กับส่ิงทีเ่รียนรู   

หากตองการใหผูเรียนเกิดปฏิกิริยาในทางลบตอขอมูลก็เสริมดวยเงื่อนไขทุกข แตถาจะใหผูเรียน

เกิดปฏิกิริยาในทางบวกตอขอมูลก็ใหเสริมดวยเงื่อนไขสุข  จิตสุขหรอืทุกข เมื่อควบคูไปกับขอมูล 

ที่ไดรับจะเกิดประทับใจในความทรงจาํอยางรวดเร็วและทนนาน 

 
 5.2 หลักการของทฤษฎีการเรียนรูอยางมีสวนรวม 
 ใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด โดยใหผูเรียนเกิดการนาํจติใจเขารวมกบัการเรียนรู ซึง่ตอง

เสริมดวยการวางเงื่อนไข การทําใหจิตใจของผูเรียนเกดิความสุขไปพรอมกับส่ิงที่เรียนรู  แลวจึงจะ

ทําใหผูเรียนอยากคิด อยากรู อยากเรยีน อยากปฏิบัติและรวมทาํดวยตนเอง  เกิดการเรียนรูในสิง่ที่

ครูอยากใหทําทั้งทางตรงและทางออมตลอดเวลา  สรางความประทบัใจในความทรงจําและทนนาน 
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 5.3 เปาหมายของทฤษฎกีารเรยีนรูแบบมีสวนรวม 
 การเรียนรูแบบมีสวนรวมมีเปาหมายหลักสําคัญ คือ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สมบูรณ 

เปนคนเกงเตม็ตามศักยภาพของแตละคน  เปนคนดี มคีวามขยนั อดทน ซื่อสัตย และมีความสุข 
ทั้งกายและใจ 
 
 5.4 ยุทธวิธีในการจัดการเรียนการสอน  
 ยุทธวิธีในการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบมีสวนรวมนั้น จะตองจดัใหเกิดยทุธวธิีข้ึน

ทั้ง 4 กลุม หรือที่เรียกวายทุธวิธี 4 ดาว โดยจัดอยางเชื่อมโยงสมัพนัธกัน ยุทธวิธทีัง้ 4 กลุมม ีดังนี ้

  ยุทธวิธทีี่ 1 วิธกีารสอนแบบดาว 5 แฉก ไดแก เทคนิคการสอนของครใูนชั้นเรียน  

โดยกระบวนการ 5 ประการ คือ การเรียนเปนกลุม การใชคําถามเปนสือ่ใหคิด การใหเด็ก 

ทํากจิกรรมและสรางผลงาน  การชวยใหเด็กเกิดจินตนาการโดยการเสรมิดวยสื่อสายตาตาง ๆ  

และการเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
  ยุทธวิธทีี่ 2 การสรางสิ่งแวดลอมที่กระตุนการเรียนรูดวยตนเอง โดยกระบวนการ  

5 ประการ ดงันี ้
   1. การปรับสภาพแวดลอมในหองเรียน เพือ่ใหเด็กเรียนรูดวยตนเองใหมากที่สุด 

และสามารถใชเวลาที่เหลืออยูทํากิจกรรมของตนเองในหองเรียน 

   2. การจัดบริเวณในโรงเรยีนใหเปนแหลงความรู และแหลงสนับสนนุความรู เชน 

ความรูเกีย่วกบัพรรณไมในโรงเรียน ประโยชนของอาหารในโรงอาหาร สวนสมุนไพร รานหนงัสือ  

   3. การจัดบริเวณศูนยวิทยาการ ใหเปนแหลงความรูทีห่ลากหลาย

นอกเหนือไปจากหลกัสูตรปกติและหองสมุด  เพื่อเนนใหเด็กเรียนดวยตนเอง นกัเรยีนสามารถ 

เรียนไดดวยตนเองตามความสนใจ โดยมคีรูประจําศูนยวิทยาการใหความชวยเหลืออยางใกลชิด 

เมื่อเด็กตองการ และมีการปรับเปลี่ยนสือ่และกิจกรรมการเรียนทุก 2-4 สัปดาห 

   4. การใหความรูแกผูปกครองเพื่อชวยสรางเสริมส่ิงแวดลอมที่บาน 

   5. การรวมมือกับผูปกครองควบคุมดูแลสิ่งแวดลอมที่อยูนอกบานและ 

นอกโรงเรียน 
  ยุทธวิธทีี่ 3 การแนะแนวและจิตวิทยา โดยประสานกัลยาณมิตร 5 กลุม ไดแก ครู 

ผูบริหาร ผูปกครอง ครูแนะแนวและนกัจติวิทยาหรือจิตแพทย ดวยกระบวนการ 5 ประการ ดังนี ้

   1. การปรับโครงสรางในการแนะแนวและจติวิทยา โดยการทํางานแบบเปนทมีทีม่ี

การแบงแยกความเชีย่วชาญเฉพาะสาขา มีการประสานงานกนัอยางเปนระบบซึง่จะมีทัง้

นักจิตวทิยาหรือจิตแพทย นกัแนะแนว ครูและผูปกครองทุกคน ตลอดจนผูบริหาร 
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   2. การปรับระบบขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กทุกดาน เพื่อใหครูและผูปกครอง 

ไดนําขอมูลที่ไดมาไปใชในการพัฒนาเด็กแตละคนอยางมีขอมูล 

   3. การใหความรู การปรับทศันคติและเทคนิคพื้นฐานของการแนะแนวและ

จิตวิทยาแกครูทุกคน  เพื่อใหรูวิธีสังเกตศักยภาพดานตาง ๆ ของเด็ก  ตลอดจนปญหาที่ควร 

ไดรับการแกไข ซึ่งครูจะเปนบุคคลสําคัญในการใหขอมูลรวมกับผูปกครอง 
   4. การใหความชวยเหลือทางจิตวทิยาในกรณีที่มีปญหาเกินกวาครูจะชวยเหลือได 

   5. การใหความรูแกผูปกครองเกี่ยวกับจิตวิทยาของเด็ก และการสงเสรมิศักยภาพ

ของเด็กดวยวธิีที่ถกูตองและเหมาะสม 
  ยุทธวิธทีี่ 4 การประเมินผล โดยกระบวนการ 5 อยางดังนี ้

   1. การประเมนิผลโดยการทดสอบความรูพื้นฐานหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

โดยที่ครูมีความรูและความเขาใจเรื่องเทคนิคการออกขอสอบ และการตัดสินผล 

   2. การประเมนิจากแฟมผลงานหรือแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ทุกดานของเด็ก 

   3. การประเมนิจากการติดตามกระบวนการทาํงานของเด็ก 

   4. การประเมนิจากพัฒนาลกัษณะนิสัยของเด็ก 

   5. การประเมนิจากขอสอบมาตรฐานเพื่อวัดความสามารถพิเศษของเด็ก  

 
 5.5 เหตุผลของการเรยีนรูแบบมีสวนรวม   
 การเรียนรูจาก ครู ซึ่งเนนเนือ้หาวชิาเปนหลัก  ยอมไมเพยีงพอสาํหรับการดํารงชวีิตอยาง

มีคุณภาพ  ทัง้นี้เพราะความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในสงัคมเปนไปอยางรวดเร็ว ส่ิงที่เรียนรูในโรงเรียน

อาจลาสมยัในเวลาไมนานนกั และเพื่อเปนการสรางมิตใิหมทางการศกึษา “การศึกษา 100%”  

“การศึกษาตลอดชีพ” และ “สังคมแหงการเรียนรู” หนทางที่จะไปสูมิติดังกลาวไดก็โดยใหผูเรียน

สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง  ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลายและยืดหยุน  

ไดเรียนรูจากครู ผูปกครอง ชุมชน และส่ิงตาง ๆ รอบตัว ผูเรียนเปนผูรับผิดชอบตอการเรียนรู 

ของตน เหตุผลที่สนับสนนุใหนาํวิธกีารเรยีนรูแบบมีสวนรวมมาใช อาจกลาวโดยสรุป ดังนี ้
  1. ความรูและความจริงเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ในโลกถกูคนพบใหมเสมอ ๆ  

ความเปลีย่นแปลงเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ ในสังคมเกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลา ผูเรียนจึงตองเรียนรู 

วิธีที่จะแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  2. การเรียนรูแบบมีสวนรวม ชวยเตรียมผูเรียนใหพรอมทีจ่ะเผชิญกับชีวิตจริง  

เพราะลกัษณะของการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหนกัเรียนไดรับผิดชอบตอการเรียนรู 

ของตนเอง ไดลงมือปฏิบัติ ไดทํากิจกรรมกลุม ไดฝกทกัษะการเรียนรู ทกัษะการบริหาร การจัดการ  
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การเปนผูนําผูตาม และที่สําคัญ เปนการเรียนรูทีม่ีความสัมพันธสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน

มากที่สุดวิธหีนึ่ง 
  3. การเรียนรูแบบมีสวนรวม ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี  ชวยใหนักเรียน

ไดฝกฝนความเปนประชาธปิไตย ฝกการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ฝกการอยูรวมกนัอยางเปนสุข  

ชวยใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดตีอการเรียน ตอครู ตอสถานศึกษาและตอสังคม 

  4. การเรียนรูแบบมีสวนรวม ชวยแกปญหาทางวนิัยในชั้นเรียน เพราะนกัเรียนทุกคน 

จะไดฝกฝนจนกระทั่งเกิดวนิัยในตนเอง ผูเรียนแตละคนจะไดรับการยอมรับจากคร ูเพื่อน ไดม ี

สวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ทาํใหเกิดการยอมรับตนเอง เกิดความสุขในการอยูรวมกบัเพื่อน ๆ 

ปญหาทางวนิยัจึงลดนอยลง และหมดไปในที่สุด 
  5. การเรียนรูอยางมีสวนรวม ชวยใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยเฉลีย่ของผูเรียน 

ทั้งชัน้สูงขึน้ การชวยเหลือกนัในกลุมเพื่อน ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในสิ่งที่เรียนไดดียิ่งขึ้น 
 
 5.6 การประยุกตทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวมสูขั้นการจัดกระบวนการเรียนรู  
 จากทฤษฎีและแนวคิดเกีย่วกับการเรียนรูแบบมีสวนรวมซึ่งมีความหลากหลายของ 

รูปแบบและวิธีการ  รวมทั้งเหตุและปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จึงไมมีสูตรสําเร็จ  หรือชุดการสอนที่จะ

ครอบคลุมทุกสถานการณของการสอนได  จงึแนะนํากระบวนการเรียนรู 3 วิธีการหลัก ๆ ที่ใชได

ผลดีมาแลวในหลายสถานการณ ไดแก กระบวนการกลุม (Group Process/Group 

Activity/Group Dynamics)  การเรียนรูแบบสรรคสรางความรู  (Constructivism) และการเรียนรู

แบบรวมแรงรวมใจ  (Cooperative Learning)  การนําแตละวิธีการไปใชในการเรียนการสอนใน
แตละเรื่องนั้น  ผูสอนจะตองปรับใหเหมาะสมกับสภาพตางๆ โดยตองพยายามมุงเปาหมาย  “เกง 

ดี มีสุข”  เปนสําคัญ และตองใหผูเรียนแตละคนไดบรรลุเปาหมายนี้อยางทั่วถึง  กลาวคือ ผูเรียน 

แตละคนเกงขึน้  ดีข้ึน  และมีความสุขมากขึ้นกวาเดิม 
 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการ เรียนรูใน ชุดกิจกรรมการเรยีนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนี ้ ผูวจิัยไดวิเคราะหและประยุกตนําเอาจุดมุงหมาย และ

หลักการของสิง่แวดลอมศึกษา ผนวกเขากับแนวคิดหลกัการ และยุทธวิธี 4 ดาว ของทฤษฏี 

การเรียนรูแบบมีสวนรวม ประยุกตกําหนดเปน ข้ันการจัดกระบวนการเรียนรู แสดงดังภาพ 1  
 
 
 
 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ในชุดกิจกรรมการเรียนรู 
แบบมีสวนรวม เรื่อง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สําหรับนักเรียนระดับชวงช้ันที่ 2
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ภาพ 1  แสดงการจัดกจิกรรมการเรียนรูในชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
  เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที ่2 

  ข้ันที่ 1 สรางจิตสนใจ  เปนขัน้การสรางบรรยากาศในการเรียนรูใหผูเรียนเกิดแรงจงูใจ

ภายใน เกิดความสนใจ ตืน่ตัว เต็มใจ ปรารถนาที่จะเรียนร ู  อยากเรียน อยากรู อยากเหน็  
อยากปฏิบัติ และกระตุนใหเกิดความพรอมในการถายโยงความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน 

กับความร ู หรือประสบการณใหมในขัน้ตอไป  อันเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหผูเรียน 
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ประสบผลสําเร็จ  โดยใชส่ือทั้งประเภทวัสดุ อุปกรณ วิธกีาร หรือจําลองสถานการณจริงที่อยูใกลตัว

ผูเรียนมากที่สุด และการใชคําถามกระตุนใหเกิดความตองการในการแสวงหาความรู 

   บทบาทของผูเรียน  ผูเรียนตองใหความสนใจ เหน็ความสําคัญ เต็มใจ และ 

พรอมที่จะเรียนรูอยางตื่นตัว มีความปรารถนาที่จะเรียนรู อยากเหน็  อยากปฏิบัติ  และอยาก

แสวงหาความรู  โดยรวมกันปฏิบัติกิจกรรม  สนทนา ตอบคําถาม แสดงความคิดเหน็ วิจารณ

เกี่ยวกับเร่ืองราว สถานการณหรือสภาพปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น  รวมกนัรองเพลง  

เลนเกมสิ่งแวดลอม รวมแสดงบทบาทสมมติ  คิดและแสดงออกรวมกนัอยางสรางสรรค  

   บทบาทของครูผูสอน  ครูผูสอนตองเปนผูสรางแรงจูงใจในการเรียนรูใหเกิดขึ้น

ภายในตัวผูเรียน โดยกระตุน ยัว่ย ุใหผูเรียนเกิดความสนใจ ตองการแสวงหาความรู  ดวยเทคนคิ

วิธีการประกอบสื่อการเรียนรู ทั้งประเภทวสัดุ อุปกรณ วธิีการ หรือการจําลองสถานการณจริง 

ที่อยูใกลตัวผูเรียนมากที่สุด  ทัง้นี้ครูตองเปนผูคอยเอาใจใสดูแลนักเรียนเปนรายบุคคลและแสดง 

ความเมตตาตอนักเรียนอยางทัว่ถงึ  เสริมแรงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ และสงเสริม 

ใหผูเรียนคิดและแสดงออกรวมกนัอยางสรางสรรค 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการจัดกิจกรรมโดยใชวธิีการยกตัวอยาง

สถานการณเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม  ดวยวธิีการใชส่ือ CD-ROM เกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โปรแกรม

สารสนเทศสิ่งแวดลอม แผนภาพแสดงสภาพแวดลอมหรือปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในทองถิ่น

หรือชุมชนใกลเคียง  กรณีศึกษาเกีย่วกบัส่ิงแวดลอมดานตาง ๆ  การแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอม การเลนเกม  รองเพลง  และทายปญหา  เปนตน 

  ข้ันที่ 2  ใหความหมาย  เปนการนําเรื่องราวหรอืประเด็นสนใจจากขัน้ที ่1 สรางจิต

สนใจ มาทาํความเขาใจเพิม่เติม ใหเกิดความกระจาง สรางความเขาใจอยางมีความหมายที ่

แจมชัด ซึ่งผูเรียนจะพยายามนําพืน้ความรู ประสบการณ  ทกัษะ เจตคติหรือคานิยมที่มีอยูเดิมของ

ตนเองมาใชในการวิเคราะห  และรวมกนัอภิปราย สรางทางเลือกในการศึกษาเรยีนรู  โดยรวมกัน

เสนอหวัขอหรอืประเด็นศึกษาทีน่าสนใจอยางหลากหลาย แลวรวมกันกาํหนดหวัขอหรือประเด็น 

ที่เหน็วานาสนใจมากที่สุด  พรอมทัง้กําหนดวิธกีาร รูปแบบ และกระบวนการในการเรียนรู  และ

รวมกันวางแผนดําเนินการศกึษา มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ  

   บทบาทของผูเรียน  ผูเรียนตองมีบทบาทและมีสวนรวมในการคิดวิเคราะห 

อภิปราย แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติมในเรื่องที่ไดศึกษา โดยอาศัยพืน้ความรู ประสบการณ  ทักษะ 

เจตคติหรือคานิยมของตนเอง   แลวรวมกนัเสนอและตัดสินใจเลือกหัวขอหรือประเด็นที่เหน็วา

สําคัญ นาสนใจ และเปนประโยชนตอผูเรียน รวมกนัแสดงความคิดเหน็เพื่อกําหนดวิธีการ รูปแบบ 
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และกระบวนการในการเรียนรู  กําหนดแผนในการดําเนนิการศึกษา แบงหนาที่รับผิดชอบ ขอตกลง

หรือเกณฑในการประเมนิการทํางานกลุมทั้งขณะทํางานและสิ้นสุดการทํางาน 

   บทบาทของครูผูสอน  ครูผูสอนตองใชทกัษะการใชคําถามทีท่ําใหนักเรียนไดรูจัก

คิดวิเคราะห  อภิปรายและแสดงความคดิเห็น  ชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนไดสราง

ทางเลือกในการศึกษา ชี้แนะแนวทางในการกําหนดหัวขอหรือประเด็นที่นาสนใจ ใหคําแนะนํา 

ในการวางแผนการดําเนนิการ กําหนดหนาที่รับผิดชอบ สรางขอตกลงและเกณฑในการประเมนิ

การทาํงาน อํานวยความสะดวกดานอื่น ๆ  สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและปฏิสัมพันธ 

ทางสังคม  ใหการเสริมแรงทัง้จากบุคคล เชน เพื่อนรวมชั้นเรียนหรือครูผูสอนและสภาพแวดลอม

ทางสังคม เชน สัมพนัธภาพกับบุคคลอื่น ๆ ที่จะทาํใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  

เกิดพลังแหงความเชื่อมั่นขึน้ในตนเอง มีความรูสึกและแสดงออกในทางสรางสรรคตอไป 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนทกุคนไดคิดวิเคราะห 

และมีสวนรวมในการ พูดแสดงความคิดเหน็ เพื่อทาํความเขาใจเพิม่เตมิและสรางความหมายให

แจมชัดขึ้น อภิปรายเสนอทางเลือก แสดงเหตุผลประกอบการตัดสินใจในการกาํหนดทางเลือก 

วิธีการ รูปแบบ  กระบวนการเรียนรู  แผนการดําเนนิการศึกษา ขอตกลงและเกณฑในการประเมิน

การทาํงานกลุม และมีการมอบหมาย แบงหนาที่รับผิดชอบในการทํางานดวยตัวผูเรียนเอง  
  ข้ันที่ 3  ขยายความคิด  เปนการนาํประเดน็เนื้อหาที่ไดทาํความเขาใจในขั้น 

ใหความหมายมาขยายขอบเขตของขอความรูใหมีความละเอียด ชัดเจน ลุมลึกและกวางขวางมาก

ยิ่งขึ้น  โดยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามหวัขอ ประเด็น หรือรูปแบบ และกระบวนการเรียนรู

ที่ไดรวมกนักําหนด ในรูปแบบของกระบวนการกลุม  ทั้งการศึกษา สํารวจ คิดวิเคราะห สังเคราะห  

อภิปราย แสดงความคิดเหน็ แลวสรางสรรคออกมาเปนผลงาน  ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูกระบวนการ

ทํางานจากกิจกรรมกลุม  รวมไปถึงการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู  โดยมีการพิจารณา กาํกับ

ติดตาม พฤติกรรมในขณะปฏิบัติกิจกรรมของสมาชกิอยางตอเนื่อง ขณะที่ครูผูสอนจะคอยสงัเกต 

สนับสนนุ สรางบรรยากาศทีเ่อื้อตอการปฏิสัมพันธทางสงัคมกับเพื่อนสมาชิกของผูเรียน  และ 

ใหผูเรียนแสดงออกถงึการมสีวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง ไดรับประโยชนจากการเรียนรู  

ที่เปนพืน้ฐานในการพัฒนาและขยายเปนความสามารถทางการคิดตอไป 

   บทบาทของผูเรียน  ผูเรียนตองมีสวนรวมในการปฏิบัติกจิกรรมตามบทบาทหนาที่

ที่ไดรับมอบหมาย ในหัวขอหรือประเด็น รูปแบบ กระบวนการเรียนรูที่ไดรวมกันกําหนดดวย 

ความตั้งใจ  รวมศึกษา สํารวจ คิดวิเคราะห สังเคราะห อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดและ

ประสบการณ  แสดงความคิดเห็น จําแนกแยกแยะ จัดหมวดหมู หรือพจิารณาความสัมพันธดวย
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ความเปนเหตุผล และรวมกนัสรางสรรคออกมาเปนผลงานกลุมอยางเต็มที่ และรวมกันกาํกับ

ติดตาม พฤติกรรมการทาํงานของสมาชกิกลุมขณะปฏิบัติกิจกรรมเพือ่เปนการปรับปรุงคุณภาพ

การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
   บทบาทของครูผูสอน  ครูผูสอนมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนไดรวมกันปฏิบัติ

กิจกรรมกลุมอยางเตม็ที ่ ใหความรวมมอื อํานวยความสะดวก  ชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ชีแ้นะ

แนวทาง และคอยสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน  พรอมทัง้สรางบรรยากาศที่เอื้อตอ 

การปฏิสัมพนัธทางสังคม ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพือ่นสมาชกิของผูเรียน  และมีการเสริมแรง  

ใหกําลังใจ สงเสริมใหผูเรียนแสดงออกถึงการมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง เพือ่ใหผูเรียน

ไดรับประโยชนจากการเรียนรู ทีเ่ปนพื้นฐานในการพัฒนาและขยายความสามารถทางการคิด 

   การจดักิจกรรมการเรียนรู  จัดใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม โดยการศึกษาคนควา 

ในรายละเอยีดของขอมูล สาระการเรียนรูตามหวัขอ ประเด็น หรือรูปแบบ กระบวนการเรียนรูที่

กําหนด มีการศึกษาสงัเกต สํารวจ เชน การสํารวจศึกษาส่ิงมีชวีิตจากแหลงการเรียนรูหรือ 

แหลงทรัพยากรธรรมชาติในทองถิน่ ศึกษาเทคโนโลยแีละวิธีการตาง ๆ  ที่ใชในทองถิ่น  รวมกนั 

คิดวิเคราะหหรือสังเคราะห  จําแนกแยกแยะหรือจัดหมวดหมู  ระดมสมอง  แสดงความคิดเห็น  

วิพากษ วิจารณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดและประสบการณ  เพื่อใหเห็นความแตกตาง 

ความคลายคลึง  ภาพยอย ภาพรวม  ผลดี ผลเสีย พิจารณาความสัมพันธดวยความเปนเหต ุ

เปนผลในรูปแบบกระบวนการกลุม  พรอมทั้งมีการสรางสรรคออกมาเปนผลงานกลุมรวมกนั 

ขณะเดียวกนัผูเรียนจะมีการกํากับ ติดตาม พฤติกรรมการทํางานของสมาชิกขณะปฏิบัติกิจกรรม

อยางตอเนื่องเพื่อเปนการปรบัปรุงคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไปดวย  

  ข้ันที่ 4  พินิจตรวจสอบ  เปนขั้นที่ผูเรียนไดนําขอความรู ความคิด ทักษะกระบวนการ

ที่คนพบ หรือผลงานที่ไดรวมกันปฏิบัติ สูการนาํเสนอในเวทีการสนทนา อภิปราย แลกเปลี่ยน

เรียนรูจากกลุมตาง ๆ ในชัน้เรียน  โดยเปดโอกาสใหสมาชิกของแตละกลุมไดซักถาม วิพากษ 

วิจารณ หรือเสนอความคิดเห็น เพื่อเปนการตรวจสอบความรู ความเขาใจ ความคิดและทักษะ

กระบวนการทีไ่ดเรียนรู วามคีวามถกูตองเหมาะสม ตัง้อยูบนหลักฐานและเหตุผล สอดคลองกับ

ขอมูลที่นาํมาสนับสนนุหรือไม เพียงใด  เมื่อผานการตรวจสอบแลวหากพบวายังไมถูกตอง 
หรือไมสอดคลองตามหลักฐานและเหตุผล ก็สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  นอกจากนี้

แลวยังมกีารกาํกับ ติดตาม พฤติกรรมการทํางานของสมาชิกขณะปฏิบตัิกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อ

เปนการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  
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   บทบาทของผูเรียน ผูเรียนตองมีสวนรวมในการนําเสนอขอความรูที่ไดคนพบหรือ

ผลงานกลุมที่ไดรวมกันสรางสรรคข้ึน ที่สะทอนใหเหน็ถงึความรู ความคิดและทักษะกระบวนการ 

ที่ไดเรียนรูในกลุม  อาจทําไดทั้งการเขียนแผนภูมิ ตาราง รายงาน และพูดนาํเสนอดวยปากเปลา 

หรือการแสดงละคร บทบาทสมมติ แลวรวมกันอภิปราย  แสดงความคิดเห็น  วิพากษ วิจารณ  

แลกเปลี่ยนเรยีนรูความคิดและประสบการณรวมกนั  สมาชิกภายในกลุมจะตองมีการพจิารณา 

กํากับ ติดตาม พฤติกรรมการทํางานขณะปฏิบัติกิจกรรมของสมาชกิแตละคน เพื่อเปนการปรับปรุง

คุณภาพการเรยีนรูอยูตลอดเวลา  
   บทบาทของครูผูสอน  ครูผูสอนจะตองชวยเหลือ สนับสนนุ สงเสริม ชี้แนะแนวทาง 

ใหคําแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบการนาํเสนอ  มีเทคนิควิธี

กระตุนใหผูเรียนกลาแสดงออกในการนําเสนอผลงาน  แสดงความคดิเหน็ อภิปราย แลกเปลี่ยน

เรียนรู ความคดิและประสบการณ วพิากษ วิจารณอยางสรางสรรค  และอาจอธิบายเพิ่มเตมิ 

ในประเด็นที่ยงัขาดหาย ไมครอบคลุม แกไขในจุดบกพรอง ชวยผูเรียนในการตรวจสอบความรู 

ความคิดและทักษะกระบวนการที่ผูเรียนไดเรียนรูวามคีวามถกูตอง เหมาะสม บนหลักฐานและ

เหตุผล สอดคลองเพียงพอกบัขอมูลที่นาํมาสนับสนุน  นอกจากนั้นยังตองสงเสริมผูเรียนไดเรียนรู

ทักษะทางสงัคม ที่จะตองเขาใจความรูสึกของบุคคลอื่น ยอมรับฟงความคิดเห็น วพิากษวิจารณ 

และเคารพสิทธิของผูอ่ืน เสริมแรงใหผูเรียนเกิดกาํลังใจในการทํางาน เหน็คุณคาของตนเองและ

ผูอ่ืน เกิดพลังแหงความเชื่อมั่นขึ้นในตนเองและสามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่ตามศกัยภาพของตน  

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีการนาํเสนอผลงาน  ความรู ความคิดและ 

ทักษะกระบวนการที่ไดรวมกันสรางสรรคข้ึน เชน การนาํเสนอแผนที่ความคิดแสดงสภาพปญหา

และแนวทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนหรือชุมชน ผังมโนทัศนแสดงวิธกีารอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  แสดงละครหรือบทบาทสมมติตาง ๆ เปนตน พรอมทั้งมกีาร

อภิปราย  แสดงความคิดเหน็  วพิากษ วิจารณ  แลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดและประสบการณ 

ในหวัขอ หรือประเด็นตาง ๆ รวมกนั เพื่อเปนการตรวจสอบความรู ความเขาใจ ความคิดและ 

ทักษะกระบวนการ วาถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับขอมูลและหลกัฐาน เหตุผลสนับสนนุหรือไม 

และสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  พรอมทัง้ผูเรียนจะรวมกนักํากับ ติดตาม พฤติกรรม

การทาํงานของสมาชกิขณะปฏิบัติกิจกรรมอยางตอเนื่อง  เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู  

  ข้ันที่ 5 สรางกรอบสรุป เปนการรวมกนัจัดระบบความรู  ความคิดและ 

ทักษะกระบวนการเรียนรูหรือขอความรูทีไ่ดผานการตรวจสอบแลว ใหเปนระบบระเบียบ สรุปเปน

ภาพรวมของความคิดรวบยอดหรือเปนองคความรูที่ชัดเจน  ทําใหผูเรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู 
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ที่ฝงแนน ไมลืมเลือนไดงาย สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับชีวิตจริงได  และสามารถแสดง

ขอสรุปที่ไดรวมกันคนพบถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได พรอมทั้งสรุปผลการประเมินการทาํงานของ

สมาชิกและสรปุผลรวมความสําเร็จของกลุมดวยความภาคภูมิใจ  

   บทบาทของผูเรียน  ผูเรียนตองรวมกนัลงขอสรุปใหเกิดเปนความคิดรวบยอด  

โดยอาจสรุปเปนขอเท็จจริง ขอสันนิษฐาน และความเกีย่วพนัเชื่อมโยง แลวถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจ

ได  โดยอาจเขยีนสรุปเปนผังมโนทัศน  จัดปายนเิทศ จัดนิทรรศการ  เขียนคําขวัญ รายงาน  และ

บันทกึการเรียนรู (Learning logs) เปนตน  พรอมทัง้รวมกันสรุปผลการประเมินการทํางานของ

สมาชิกแตละคน ในการปฏบิัติกิจกรรมตามบทบาทหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย และสรุปผลรวม

ความสาํเร็จในการทํางานของกลุมดวย  เพื่อนาํไปใชในการปรับปรุงการทํางานในคราวตอไป 

   บทบาทของครูผูสอน ครูผูสอนตองใหความชวยเหลือ สนับสนนุ ชี้แนะแนวทาง  

ใหคําแนะนํา และกระตุนโดยการใชคําถามนําใหผูเรียนชวยกนัลงขอสรุป สรางเปนแผนที่ความคดิ 

(Mind map) แผนภูมิ  จัดปายนเิทศ จัดนทิรรศการ  เขียนคําขวัญ  เขยีนรายงาน  และบันทึก 

การเรียนรู  สรุปผลการประเมินการทาํงานของสมาชิกแตละคนในการปฏิบัติกิจกรรม  และสรุปผล

รวมความสําเร็จในการทํางานของกลุม ใหคําแนะนาํและบงชี้ใหผูเรียนเห็นความกาวหนาและ 

ขอควรปรับปรุงในการทาํงาน  เสริมแรงใหผูเรียนเกิดกาํลังใจในการทาํงาน เหน็คุณคาของตนเอง

และผูอ่ืน เกิดพลังแหงความเชื่อมั่นขึน้ในตนเอง และสามารถเรียนรูไดอยางเตม็ตามศักยภาพ  

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู  เปนการรวมกนัอภิปรายเพื่อลงขอสรุปเปนภาพรวม 

ของความคิดรวบยอดหรือเปนองคความรูทีช่ัดเจน ในรูปขอเท็จจริง ขอสันนษิฐาน และความ

เกี่ยวพันเชื่อมโยงแลวถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได  ทัง้การสรุปเปนผังมโนทัศนหรือแผนภูมิ   

การจัดปายนิเทศ  เชน  จัดปายนเิทศเกีย่วกับตนไมที่สําคัญในทองถิ่น การจัดนิทรรศการ เชน 

นิทรรศการเกีย่วกับส่ิงมีชวีติตามแหลงทีอ่ยูอาศัยในทองถิ่น นิทรรศการพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถเกี่ยวกบัปาไม  

การเขียนคาํขวัญ  เชน คําขวัญรณรงคอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเขียน

รายงาน เรียงความ และการบันทึกการเรยีนรู เปนตน  พรอมทัง้รวมกนัสรุปผลการประเมิน 

การทาํงานของสมาชกิแตละคนในการปฏิบัติกิจกรรม ตามบทบาทหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย และ

สรุปผลรวมความสําเร็จในการทํางานของกลุม    
 
6. ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 
 6.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 
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 ชุดกิจกรรม หมายถงึ ส่ือการสอนที่เปลี่ยนมาจากชุดการสอน การใชชุดการสอนทาํให

เกิดความคิดวา เปนสื่อการเรียนที่จัดไวใหครูเปนผูใช  ในปจจุบนันกัการศึกษาจงึเปลี่ยนมาใช 

ชุดการเรียนแทน เพื่อย้ําถงึแนวการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนไดมีโอกาสใชส่ือตาง ๆ 

ชุดการเรียนมชีื่อเรียกตาง ๆ กัน เชน ชุดการสอน ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการเรียนสําเร็จรูป  

ชุดกิจกรรม ซึง่เปนชุดของสือ่ประสมที่จัดสําหรับหนวยการเรียน (พยงค  จิระพงษ, 2544. หนา 31)   

 ชุดกิจกรรมหรือชุดการเรียน หมายถงึ ส่ือทีช่วยใหสามารถเรียนไดดวยตนเองมกีารจดัสื่อ

ไวอยางเปนระบบ ชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจตลอดเวลา ทําใหเกิดทกัษะในการแสวงหาความรู 

(ประพฤติ  ศีลพิพฒัน, 2540. หนา 30)   
 
 6.2 ลักษณะของชุดกิจกรรม 
 นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของชุดกิจกรรม วาเปนการนําสื่อประสมที่

สอดคลองกับเนื้อหา จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและประสบการณตาง ๆ ของแตละหนวย ทั้งนี้เพื่อ

ทําใหผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ  โดยผูเรียนไดเรียนรูตาม 

ความสนใจและความสามารถของตนเอง  ชุดกิจกรรมประกอบดวย คูมอืครู คูมือนักเรียน เนื้อหา 

กิจกรรม ส่ือประสม และเครื่องวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดไวเปนกลองหรือซองที่ครูสามารถ

นําไปใชไดทนัที (ศรีวรรณ ทาวงศมา, 2545. หนา 8 อางอิงจาก เปร่ือง  กมุุท, 2524. หนา 130 ;  
ชัยยงค  พรมวงศ, 2523. หนา 117-119 ; ลัดดา  ศุขปรีดี, 2524. หนา 29 ; ประหยดั  จิรวรพงศ, 

2525. หนา 247 และมณีรัตน  แสนศักดิ์, 2530. หนา 114)   ทัง้นี้อาจมีรูปแบบที่แตกตางกนั
ออกไป สวนมากจะประกอบดวย คําชี้แจง หัวขอ จุดมุงหมาย การประเมินเบื้องตน การกําหนด

กิจกรรม และการประเมนิผลขั้นสุดทาย (วีระ  ไทยพานชิ, 2529. หนา 34)   

 นอกจากนัน้ ชยัยงค  พรหมวงศ (2523. หนา 117-120) ไดกลาวถงึลักษณะของ 

ชุดกิจกรรมวาเปนสื่อประสมที่ไดจากระบบการผลิตที่สอดคลองกับหนวย หัวเรื่องและวัตถุประสงค 

เพื่อชวยใหเกดิการเปลี่ยนพฤติกรรมการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพ แนวคิดพื้นฐานทีผู่วิจัยนํามาใช

สรางชุดกิจกรรมการเรียนรู เกิดจากหลักการและทฤษฎี ซึ่งประกอบดวยแนวคิด 5 ประการ ดังนี้   
 แนวคิดที ่1 ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล  โดยนาํหลักจิตวิทยามาประยุกตใช 

ในการเรียนการสอน  โดยคํานึงถงึความตองการ ความถนัด และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ  

ความแตกตางระหวางบุคคลมีหลายดาน คอื ความสามารถ สติปญญา ความตองการ ความสนใจ 

รางกาย อารมณ สังคม เปนตน ในการจัดการเรียนการสอนโดยคํานึงถงึความแตกตางระหวาง

บุคคลนี้  วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือ การจดัการเรียนการสอนรายบุคคล หรือสอนตามเอกัตภาพ 

การศึกษาโดยเสรี การศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งเปนวธิีการทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระ 
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ในการเรียนตามสติปญญา ความสามารถ และความสนใจ โดยครูคอยแนะนาํตามความเหมาะสม 

 แนวคิดที ่2 ความพยายามที่จะเปลีย่นการสอนจากเดิมที่ยึดครูเปนแหลงเรียนรูมาเปน

การจัดประสบการณใหผูเรียนดวยการใชความรูจากสื่อการสอน การเรยีนดวยวิธนีี้ ครูจะถายทอด

ความรูใหแกผูเรียนเพยีงหนึง่ในสามของเนื้อหาทัง้หมด อีกสองสวนผูเรียนจะศึกษาดวยตนเอง  

จากสิ่งที่ผูสอนเตรียมไวในรูปกิจกรรม 
 แนวคิดที ่3 การใชโสตทัศนอุปกรณ  ในรปูของการจัดระบบการใชส่ือการสอนหลายอยาง 

มาชวยการสอนใหเหมาะสม และใชเปนแหลงความรูสําหรับนักเรียนแทนการใหครูเปนผูถายทอด

ความรูใหแกนกัเรียนอยูตลอดเวลา แนวทางใหมในการเรียนรูจึงเปนการผลิตสื่อการสอนแบบ

ประสมใหเปนชุดกิจกรรม เพื่อเปลี่ยนจากการใหส่ือเพือ่ชวยครูสอนมาเปนชวยผูเรียน 

 แนวคิดที ่4 ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรยีนกับสภาพแวดลอม เดิม

นักเรียนเปนฝายรับความรูจากครูเทานัน้  แทบจะไมมีโอกาสในการแสดงความคิดเหน็ตอเพื่อน ๆ 

และตอครู นักเรียนจงึขาดทกัษะการแสดงออก และการทํางานเปนกลุม  จงึไดนํากระบวนการกลุม

สัมพันธมาใชในการเรียนการสอน  เพื่อเปดโอกาสใหเดก็ไดประกอบกจิกรรมดวยกนั ซึ่งนํามาสู 

การผลิตสื่อออกมาในรูปของชุดกิจกรรม 
 แนวคิดที ่5 การจัดสภาพสิ่งแวดลอมการเรียนรูโดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรูมาใช  โดย

ใชจัดสภาพการณออกมาเปนการสอนแบบโปรแกรม ซึ่งหมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปด

โอกาสใหผูเรียนไดเขารวมกจิกรรมการเรียนการสอนดวยตนเอง  ไดทราบวาการตัดสินใจหรือ 

การปฏิบัติงานของตนถูกหรือผิด ไดรับการเสริมแรงทีท่าํใหนักเรียนภาคภูมิใจที่ไดทาํถูกหรือคิดถูก 

อันจะทําใหเกดิการกระทาํพฤติกรรมนั้นซ้าํอีกในอนาคต และไดเรียนรูไปที่ละขั้นตอนตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง  
 จากแนวคิดเกีย่วกับการผลติชุดกิจกรรมดังกลาวนี ้จึงเปนแนวทางในการผลิตชุดกจิกรรม

ที่มีคุณภาพ เปนมาตรฐานทั้งทางดานเนือ้หา กิจกรรม การจัดสภาพแวดลอม และที่สําคัญเปน

แนวคิดที่คํานงึถึงผูเรียนเปนสําคัญ จงึตอบสนองตอความตองการของผูเรียนอยางแทจริง 

 
 6.3 ประเภทของชุดกิจกรรม 
 ชุดกิจกรรมสามารถจําแนกตามลักษณะของการใชงาน  ซึ่งนกัการศึกษาไดแบงประเภท

ของชุดกิจกรรมออกเปน 3 ประเภท 
  6.3.1 ชุดกิจกรรมสําหรบัประกอบการบรรยาย  หรือเรียกอีกอยางวา  ชุดกิจกรรม

สําหรับครู เปนชุดกิจกรรมที่กําหนดกิจกรรมและสื่อการเรียน  ใหครูใชประกอบการบรรยายเพื่อ

เปลี่ยนบทบาทของครูใหพูดนอยลง  และเปดโอกาสใหนกัเรียนรวมกิจกรรมการเรียนมากขึ้น  
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ชุดกิจกรรมชนดินี้จะมีเนื้อหาเพียงอยางเดยีว 
  6.3.2 ชุดกิจกรรมแบบกจิกรรมกลุม  ชุดกิจกรรมแบบนี้มุงเนนทีต่ัวผูเรียนใหได

ประกอบกิจกรรมรวมกัน และอาจจัดการเรียนในรูปของศนูยการเรียน  ชุดกิจกรรมแบบกิจกรรม

กลุมจะประกอบดวยชุดยอยที่มีจาํนวนเทากับจํานวนศนูยที่แบงไว ในแตละหนวย ในแตละศูนย

อาจมีส่ือการเรียนหรือบทเรยีนครบชุดตามจํานวนนกัเรียน  ในศนูยกจิกรรมนั้น ส่ือการเรียน 

อาจจัดใหผูเรียนทั้งศนูยไดใชรวมกนัได  ผูที่จะเรียนจากชุดกิจกรรมแบบกิจกรรมกลุม อาจตองการ

ความชวยเหลอืจากครูเพียงเล็กนอย ในระยะเริ่มตนเทานั้น  หลังจากเคยชินตอวิธกีารใชแลว  

ผูเรียนจะสามารถชวยเหลือกันและกนัไดเอง  ระหวางประกอบกิจกรรมหากมีปญหาผูเรียนสามารถ

ซักถามครูไดเสมอ 
  6.3.3 ชุดกิจกรรมรายบุคคล หรือ ชุดกจิกรรมทางไกล เปนชุดกิจกรรมที่จัดระบบขึ้น 

เพื่อใหผูเรียนสามารถเรยีนไดดวยตนเอง  ตามลําดับข้ันความสามารถของแตละบุคคล เมื่อศึกษา

จบแลว จะทําการทดสอบประเมินผลความกาวหนาและศึกษาชุดอืน่ตอไปตามลําดับ  เมื่อมปีญหา

ผูเรียนจะปรึกษากนัเองได  ผูสอนพรอมทีจ่ะใหความชวยเหลือทันทีในฐานะผูแนะนาํหรือ 

ผูประสานงานทางการเรียน 
 
 6.4 องคประกอบของชุดกิจกรรม 
 องคประกอบชุดกิจกรรมนัน้  มีความสําคัญตอการสรางชุดกิจกรรมเปนอยางยิง่ เพราะ

จะเปนแนวทางในการสรางชดุกิจกรรมใหเปนไปอยางมีระบบและสมบรูณในตัวเอง และ 

ควรประกอบดวย (ทิศนา  แขมมณี, 2543. หนา 10-12)   

  1. ชื่อกิจกรรม  ประกอบดวย หมายเลขกจิกรรม ชื่อของกิจกรรมและเนื้อหาของ

กิจกรรมนัน้  
  2. คําชี้แจง  เปนสวนที่อธิบายความมุงหมายหลักของกิจกรรมและลกัษณะของ 

การจัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายนัน้ 

  3. จุดมุงหมาย  เปนสวนที่ระบุจุดมุงหมายที่สําคัญของกิจกรรมนัน้ 

  4. ความคิดรวบยอด  เปนสวนที่ระบุเนื้อหาหรือมโนทัศนของกิจกรรมนั้น สวนนี้ควร

ไดรับการย้ําและเนนเปนพิเศษ 
  5. ส่ือ  เปนสวนที่ระบถุึงวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรม  เพื่อชวยใหครู

ทราบวาตองเตรียมอะไรบาง 
  6. เวลาที่ใช  เปนสวนที่ระบเุวลาโดยประมาณวา กิจกรรมนั้นควรใชเวลาเพียงใด 
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  7. ข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุในการจัดกิจกรรมอยางเปนขั้นตอน

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งนอกจากจะสอดคลองกับหลกัวิชาแลว ยงัเปนการอาํนวย

ความสะดวกแกครูในการดําเนนิการ ซึง่ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู  ผูวิจยัไดวิเคราะหและ

ประยุกตทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม สูข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5  ข้ัน  ดังไดกลาวไว

แลวในหวัขอการประยุกตทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวมสูข้ันการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใน 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
 
 6.5 ขั้นตอนการสรางชุดกิจกรรม 
 ข้ันตอนการสรางชุดกิจกรรม มีดังนี้ (ชยัยงค  พรหมวงศ, 2523. หนา 123)   
  1. กําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประสบการณ 
  2. กําหนดหนวยการสอน  โดยแบงเนื้อหาออเปนหนวยที่ครูจะสามารถถายทอด 

ใหนักเรียนแตละครั้ง 
  3. กําหนดหวัเรื่อง 
  4. กําหนดมโนคติและหลักการ 

  5. กําหนดวัตถุประสงคใหสอดคลองกับหวัเรื่อง 

  6. กําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

  7. กําหนดแบบประเมินผล 
  8. เลือกและผลิตสื่อการสอน วัสดุ อุปกรณ 

  9. หาประสิทธภิาพชุดกิจกรรม 
  10. การใชชุดกิจกรรม ซึง่มข้ัีนตอนสําคัญ คือ ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียน  

ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันประกอบกิจกรรม ข้ันสรุปผลการเรียน และทําแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อดู

พฤติกรรมการเรียนรูที่ไดเปลีย่นไป 
 
 6.6 ประโยชนของชุดกจิกรรมการเรยีนรู 
 ประโยชนของชุดกิจกรรมการเรียนรู (กาญจนา  เกียรติประวัติ, ม.ป.ป..หนา 174)   
  1. ชวยเพิม่ประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการบอกของครู 

  2. ชวยเพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักเรียน  เพราะสื่อประสมที่ไดจัดไวใน

ระบบเปนการแปรเปลี่ยนกิจกรรมและชวยรักษาระดับความสนใจของผูเรียนตลอดเวลา 

  3. เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาดวยตนเอง  ทําใหมีทกัษะในการแสวงหาความรู 

พิจารณาขอมลู ฝกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ 
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  4. เปนแหลงความรูที่ทนัสมยัและคํานงึถงึหลักจิตวทิยา 

  5. ชวยขจัดปญหาขาดแคลนครู เพราะผูเรียนสามารถศกึษาดวยตนเองได 

  6. สงเสริมการศึกษานอกระบบ  เพราะสามารถนาํไปใชไดทุกเวลา  
 นอกจากนัน้ วรีะ  ไทยพานิช (2529. หนา 137) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดการเรียนดังนี ้
  1. เปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู รูจักทาํงานรวมกัน 

  2. เปดโอกาสใหนักเรียนเลอืกวัสดุการเรยีนและกิจกรรมที่ชอบ  

  3. เปดโอกาสใหนักเรียนกาวหนาไปตามอัตราความสามารถของแตละคน 

  4. เปนการเรียนที่สนองความแตกตางระหวางบุคคล 

  5. มีการวัดผลตนเองบอย ๆ ทําใหนกัเรียนรูการกระทาํของตนและสรางแรงจูงใจ 

  6. นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองและมีสวนรวมในการเรียนอยางแทจริง 

  7. เปนการเรียนรูชนิด Active ไมใช Passive 

  8. นักเรียนเรยีนที่ไหน เมื่อไร ก็ได ตามความพอใจของนักเรียน 

  9. สามารถปรบัปรุงการสื่อความหมายระหวางนักเรียนกบัครู 
 
 6.7 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  
 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม  เปนการนาํชุดกิจกรรมที่ผลิตขึ้นเปนตนแบบ 

(Prototype)  ไปทดลองใช  (Try out)  ตามขั้นตอนที่กําหนดไวในแตระบบ เพื่อปรับปรุงใหเกิดผล

ตามเกณฑที่กาํหนดแลวจึงนําไปทดลองสอนจริง (Trial run)  แลวนําผลที่ไดมาปรบัปรุงแกไขอีก

คร้ัง กอนที่จะผลิตออกมาเปนจํานวนมาก  การนาํชุดกจิกรรมที่ไดทดลองใชและปรับปรุงแลวไป

สอนจริงในชั้นเรียนอาจใชเวลา 1 ภาคเรียนเปนอยางนอย  ซึง่ประสทิธภิาพตามเกณฑทีก่ําหนด

ควรมีลักษณะ ดังนี ้(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.  หนา 494-500)    

 
  6.7.1 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 
  เกณฑประสิทธิภาพ  หมายถึง  ระดับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมที่จะชวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู  เปนระดับที่ผูผลิตชุดกิจกรรมจะพงึพอใจวา  หากชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพถงึ

ระดับนั้นแลว  ชุดกิจกรรมนัน้ก็มีคุณคาตอการลงทุนผลติออกมาเปนจํานวนมาก 

  การกําหนดเกณฑประสิทธภิาพกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 

ประเภท คือ พฤติกรรมตอเนือ่ง (กระบวนการ) และพฤติกรรมขั้นสุดทาย (ผลลัพธ) โดยกําหนด 

คาประสิทธิภาพเปน E1 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ) E2 (ประสิทธภิาพของผลลพัธ) 
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   1) ประเมินพฤติกรรมตอเนื่อง คือ ประเมินผลตอเนื่องซึง่ประกอบดวยพฤติกรรม

ยอยหลาย ๆ พฤติกรรม (Process) ของผูเรียนที่สังเกตจากการประกอบกิจกรรมกลุม   

และรายงานบคุคล ไดแก งานที่มอบหมายและกิจกรรมอ่ืนใดที่ผูสอนกาํหนดไว 

   2) ประเมินพฤติกรรมผลลัพธ คือ ประเมนิผลลัพธ (Products) ของผูเรียน   

โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน 
  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจะกําหนดเปนเกณฑ ที่ผูสอนคาดหมายวาผูเรียน 

จะเปลี่ยนพฤติกรรมเปนทีน่าพอใจ  โดยกาํหนดใหเปนรอยละของผลเฉลี่ยของคะแนนการทาํงาน

และการประกอบกิจกรรมของผูเรียนทัง้หมด ตอรอยละของผลการทดสอบหลังเรียนของผูเรียน

ทั้งหมด นัน่คือ  E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

    6.7.2 วิธีประเมินประสิทธภิาพของชุดกิจกรรม   ทาํได 2 วิธี  

     1) ประเมินโดยอาศัยเกณฑ การประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม   

เปนการตรวจสอบหรือประเมินประสทิธิภาพของชุดกิจกรรม  ที่นยิมประเมินจะเปนชุดกิจกรรม

สําหรับกลุมกจิกรรม หรือชุดกิจกรรมที่ใชในศูนยการเรยีน โดยใชเกณฑมาตรฐาน 90/90  
(90/90 Standard) เปนเกณฑประเมนิสําหรบัเนื้อหาประเภทความรู ความจาํ และใชเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 สําหรับเนือ้หาที่เปนทักษะ  ความหมายของตัวเลขและเกณฑมาตรฐานดังกลาว 

มีความหมายดังนี้  คือ 90 ตัวแรก หมายถึง คารอยละของประสิทธิภาพในดานกระบวนการของ 

ชุดกิจกรรม  ซึง่ประกอบดวยผลของการปฏบิัติภารกิจตาง ๆ เชน งาน และแบบฝกของผูเรียน โดย

นําคะแนนที่ไดจากการวัดผลภารกิจทัง้หลาย ทั้งรายบคุคลและกลุมยอยทกุชิ้นมารวมกัน และ

คํานวณหาคารอยละเฉลี่ย สวน 90 ตัวหลัง นั้นหมายถงึ คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน  

(Post-test) ของผูเรียนทุกคน นํามาคํานวณหาคารอยละเฉลี่ย ก็จะไดคาตัวเลขทัง้สอง เพื่อนาํไป

เปรียบเทียบกบัเกณฑมาตรฐานตอไป  

  การกําหนดเกณฑมาตรฐานนั้น  จนัทรฉาย เตมิยาคาร (2533.) เสนอวาการกําหนด

เกณฑจะเปนเทาใดนัน้ ใหผูสอนเปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม แตโดยปกติเนือ้หาที่เปน

ความรูมักจะตัง้เอาไวที่ 80/80, 85/85, 90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทักษะหรือเจตคติอาจตั้งไวต่ํากวานี้  

คือ 70/70 หรือ 75/75  ทั้งนีห้ลังจากประเมินประสทิธิภาพแลวผลลพัธควรใกลเคียงกับเกณฑ 

ที่ตั้งเอาไว มีขอแมวา ตองไมต่ํากวาเกณฑเกนิกวา 2.5 %  
    2) ประเมินโดยไมไดตั้งเกณฑไวลวงหนา เปนการประเมนิดวยการเปรยีบเทียบ 
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ผลการสอบของผูเรียนภายหลังจากที่เรียนจากชุดกิจกรรมนั้นแลว (Post-test) วาสงูกวากอนเรียน 

(Pre-test) อยางมนีัยสาํคัญหรือไม  หากผลการเปรียบเทียบพบวาผูเรียนไดคะแนนสอบหลังเรียน

สูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญ ก็แสดงวาชุดกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ  

  นอกจากนี ้ วจิิตร  เรืองดงยาง  (2538. หนา 48)  ไดกลาวถงึความจําเปนที่ตองหา 

ประสิทธิภาพของชุดฝกหรือชุดกิจกรรม  ไวดังนี ้

   1. เพื่อความแนใจวาชุดฝกหรือชุดกิจกรรมที่สรางขึน้มีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อความแนใจวา ชุดฝกหรือชุดกิจกรรมนั้นสามารถทําใหการเรียนการสอน

บรรลุตามจุดมุงหมายอยางแทจริง 

 3. ถาจะผลิตชดุกิจกรรมออกมาเปนจํานวนมาก การทดลองหาประสิทธภิาพ 

จะเปนหลักประกันวา  ผลิตออกมาแลวใชได  มิฉะนั้นอาจเสียงบประมาณ  เสยีแรงงาน  เสยีเวลา  

เพราะผลิตออกมาแลวใชการไมได 
 ในการสรางชดุกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนระดับชวงชัน้ที ่2 นั้น ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพ 80/80  

เนื่องจากเปนชุดกิจกรรมที่เนนทั้งทักษะในดานความรู เจตคติ การปฏิบัติและการมีสวนรวม

กระบวนการเรยีนรูของผูเรียน เพื่อใหไดชดุกิจกรรมการเรียนรูที่สามารถประกันไดวามีประสิทธิภาพ

จริงตามที่มุงหวังและ เกิดผลงานวิจยัที่มีคณุภาพ และเชือ่ถือไดตอไป 
 
งานวจิัยที่เกีย่วของ  
 
 1. งานวิจัยในประเทศ 
 สมพร  จันทรมณี (2540) ไดพัฒนาบทปฏิบัติการศึกษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนบานแสนสุข จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา 
บทปฏิบัติการศึกษาสิง่แวดลอมทางธรรมชาติ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลงัการเรียนสงูกวากอนการเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และเจตคติตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติของนกัเรียนสงูกวากอนการเรียน 
อยางมีนยัสําคัญที่ระดับ .01  
 วนิดา  จนัทรมณี (2545) ไดพัฒนาชุดการสอน เร่ือง สารเคมี  
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โดยใชกระบวนการสรางนิสัย ผลการวจิัย

พบวา ชุดการสอนมีประสิทธิภาพรวมทัง้ 4 ชุดเทากับ 83.95/84.38 ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย 

เร่ือง สารเคม ีและผลการเรียนรูดานจิตพสัิยในการรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนหลงัเรียนสงูกวา
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กอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  ผลการเรยีนรูดานทกัษะพิสัยซึง่เปนการลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมขณะใชชุดการสอน เร่ือง สารเคมี เพื่อใชในการจัดทําแฟมสะสมผลงานของนกัเรยีน 

โดยนักเรยีนมพีฤติกรรมกลุมและผลงานนักเรียนขณะจัดทําชิน้งานในชุดการสอนที่ 1ถงึ 4  
มีคุณภาพในระดับดี 
 จิระวัฒน  ตนัสกุล (2546) ไดพัฒนาหนวยการเรียนสิ่งแวดลอม เร่ือง ปาชายเลน        

ชั้นประถมศกึษาปที ่5 ผลการวิจัยพบวา หนวยการเรียนมีประสิทธิภาพ 85.60/80.67 คะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติตอการอนุรักษปาชายเลนหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   

 นริศ  คลายเพชร (2537) ไดศึกษาผลของกิจกรรมคายวทิยาศาสตร ทีม่ีตอการพัฒนา

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร  และเจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  

ผลการวิจยัพบวา  ภายหลงัการทดลอง  กลุมทดลองที่เขารวมกิจกรรมคายวทิยาศาสตร มี 

ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรและเจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

สูงกวากลุมควบคุมที่ไมไดเขารวมกิจกรรมคายวทิยาศาสตร  อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

กลุมทดลองมทีักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร และเจตคติตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมหลังการทดลอง สูงกวากอนการสอนอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และ

นักเรียนกลุมทดลองจํานวนรอยละ 92.60 มีความเหน็ทีด่ีตอการเขารวมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 
 อัชฌา  สิงหสืบแกว (2537) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนและเจตคต ิ

ตอส่ิงแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ในวิชาสังคมศึกษา  จากการสอนโดยวิธีศึกษา

สํารวจสิ่งแวดลอมทองถิ่นกบัการสอนตามคูมือครู  ผลการวิจยัพบวา  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ 

กลุมทดลองและกลุมควบคมุ  แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และเจตคติ 

ตอส่ิงแวดลอมหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญที ่

ระดับ .05 และเจตคติตอส่ิงแวดลอมหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกัน 

อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 
 2. งานวิจัยตางประเทศ 
 ลอซซ่ี (จิระวฒัน  ตันสกุล, 2546. หนา 97 อางองิจาก Lozzi, 1989.  p. 3-11)  
ไดวิเคราะหงานวิจยัดานจิตวิทยาที่เกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม พลวา การสอนสิ่งแวดลอมศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพตรงตามวัตถปุระสงคและกอใหเกิดเจตคติและคานิยมทางบวกไดก็ตอเมื่อ มีการใช

รูปแบบและวิธีการสอนอยางเฉพาะเจาะจง เชน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
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การพานกัเรียนออกไปพบกบัปญหาสิง่แวดลอมในสถานการณจริง การสรางเจตคติและคานิยม

ทางสิ่งแวดลอมใหกับเด็ก ควรเริ่มต้ังแตกอนวัยเรยีนและปลูกฝงอยางตอเนื่องในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการศกึษานอกชัน้เรยีนเปนวธิีการที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง  

 เบรานิส (Beranis, 1974. p.1892) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมระหวางปดภาคเรียน 

วาทําใหเจตคติของนักเรียนที่มีตอส่ิงแวดลอม เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง  ผลการวิจัยพบวา  

นักเรียนทีเ่ขารวมกิจกรรมพิเศษระหวางปดภาคเรียนมีความตองการจะไปอยูคายพกัแรมหรือ

เดินทางทองเที่ยวโดยมีครอบครัวเขารวมกิจกรรมดวย  และพบวานกัเรียนที่เขารวมกิจกรรมพิเศษนี้  

มีเจตคติตอส่ิงแวดลอมดีข้ึนมาก และเชื่อวาตนเองสามารถจําและเขาใจสิ่งตาง ๆ ที่เขาเรียนรู 

ในโรงเรียนและในหองเรียนไดดีข้ึนดวย  แตเจตคติเหลานี้ไมปรากฏกบันักเรียนที่ไมไดเขารวม

กิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนจัดขึน้ในระหวางปดภาคเรียน 

 เพค (Peck,1976. p. 4233-A) ไดเปรียบเทียบการสอนตามจุดประสงคดานความคดิ 

ความเขาใจ และดานความรูในสถานการณ 3 อยาง คือ  การสอนในหองเรียนและผสมผสาน

ระหวางการสอนในหองเรียนและนอกหองเรียน  ผลการวิจัยพบวา  กลุมที่ไดรับการสอน 
นอกหองเรียนมีคะแนนความคิด ความเขาใจเฉลี่ยหลังการสอนมากขึน้  อีกสองกลุมก็มีคะแนน

เฉล่ียหลงัการสอนสูงขึ้น แตไมมากเทากับกลุมที่ไดรับการสอนนอกหองเรียน  สวนคะแนน

ความรูสึกเฉลีย่หลังการสอนสูงขึ้น ทัง้ในกลุมที่ไดรับการสอนนอกหองเรียนและในหองเรียน  

แสดงถึงการมเีจตคติที่ดีตอส่ิงแวดลอม   

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของดังกลาว ทัง้ในสวนของ

ส่ิงแวดลอมศึกษา ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนเรียนรู และ 

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู  ทาํใหผูวจิัยสนใจที่จะ พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู 

แบบมีสวนรวม เร่ือง ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่2 ซึ่งแสดง 

เปนกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพ ตอไปนี ้
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1. ส่ิงแวดลอมศึกษา 
 

• จุดมุงหมาย : เพื่อพัฒนาบุคคลในสังคมใหเกิดมีทั้ง 
ความตระหนัก ความรู เจตคติ ทักษะและการเขามีสวนรวม 

ในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 
 

• หลักการของสิ่งแวดลอมศึกษา 
1. เปนการศึกษาเพื่อชีวิต  
2. เปนการศึกษาตลอดชีพ  
3. เปนการเรียนรูเพื่ออยูรวมกันของมนุษยชาติ  

4. เปนการเรียนรูเหตุการณปจจุบันและอนาคต  

5. เปนการสรางจริยธรรม  

6. เปนการเรียนในเชิงระบบ  
7. เปนการบูรณาการเนื้อหาการเรียน  

8. เปนการเรียนรูที่ผูเรียนจะตองมีสวนรวมในบทเรียน  

9. เปนการเรียนที่มุงสรางความตระหนัก เจตคติ 

    และคานิยมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม  

10. เปนกระบวนเรียนแบบแกปญหา  

แนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐาน 

2. ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 

• แนวคิด : การนําจิตใจเขารวมกับการเรียนรูที่เสริมดวยการ

วางเงื่อนไข ทําใหจิตใจเกิดความสุขไปพรอมกับสิ่งที่เรียนรู  

จะทําใหผูเรียนอยากคิด อยากรู อยากเรียน อยากปฏิบัติ  
และรวมทําดวยตนเอง สรางความประทับใจในความทรงจํา

และทนนาน 
 

• หลักการ : ใหผูเรียนมีสวนรวมมากที่สุด  เกิดจิตใจที่อยาก
คิด อยากรู อยากเห็น อยากปฏิบัติ และรวมทําดวยตนเอง  
เกิดการเรียนรูในสิ่งที่ครูอยากใหทํา ทั้งทางตรงและทางออม
ตลอดเวลา 
 

• ยุทธวิธี 4 ดาว 
ยุทธวิธีที่ 1 วิธีสอนแบบดาว 5 แฉก 
ยุทธวิธีที่ 2 การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อ 
                กระตุนการเรียนรูดวยตนเอง 

ยุทธวิธีที่ 3 การแนะแนวและจิตวิทยา 

ยุทธวิธีที่ 4 การประเมินผล 

4. การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
 

 ขั้นที่ 1 สรางจิตสนใจ 

 ขั้นที่ 2     ใหความหมาย 

 ขั้นที่ 3    ขยายความคิด 

 ขั้นที่ 4    พินิจตรวจสอบ 

 ขั้นที่ 5    สรางกรอบสรุป 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. จุดมุงหมาย 

5. การวัดและประเมินผล 

3. สาระการเรยีนรู 
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