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การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากท่าน ดร.มารุต  อุปนิ
สากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่าน นายณรงค์ โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ท่าน ดร.วิหาญ พละพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ท่าน นางสาวภัชรี ภูมิหาทอง นายถาวร บัณฑิตเสน ดร.กิ่งแก้ว ภูทองเงิน ดร.ศิริ
กาญจนารัตน์ พละศึก และดร.คมกริช ไชยทองศรี ศึกษานิเทศก์วิทยากรพี่เลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร นายกานต์ นักลำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสร้อย (กต.ปน.) ที่ให้คำแนะนำและเป็นที่
ปรึกษา ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านคำบง 1 โรงเรียนบ้านภู โรงเรียนบ้านคำพ้ี โรงเรียน
อนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนโนนสังข์ศรี และโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ที่ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ในการ
พัฒนารูปแบบกระบวนการนิเทศเชิงระบบตั้งแต่การนิเทศพัฒนาครูผู ้สอน การนิเทศติดตาม ตลอดจนการ
ประเมินผล และการสรุปรายงานผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ขอขอบคุณ คุณครู ผู้เรียน ผู้บริหาร และบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 5 แห่ง ที่ให้ความ
ร่วมมือในการเป็นสถานศึกษานำร่องเข้าร่วมโครงการ และยอมสละเวลาเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยความเต็มใจ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้
ความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการเสร็จสิ้นด้วยดี ขอขอบพระคุณอย่างสูง ณ โอกาสนี้ คุณประโยชน์อัน
เนื่องมาจากการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในครั้งนี้ ขอมอบแด่คุณครูผู้มีอุดมการณ์ ทุกท่าน 
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ชื่อเรื่อง   การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครผูู้สอนโรงเรียนในสังกัด  
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การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ครูผู ้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 5 คน ได้มาโดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนสำหรับการนิเทศติดตามการจัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดย การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูผู้สอนนำแผนการเรียนรู้ที่วางไว้มาจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ Active Learning ตามขั ้นตอนตรงตามแผนการเรียนรู้ที ่กำหนด มีการใช้ใบกิจกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวัด และประเมินผลตามสภาพ
จริงที่สอดคล้องกับสมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เครื่องมือและเกณฑ์ ส ำหรับการวัดและประเมินผล
ชัดเจน มีการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถจัดการ เรียนรู้ได้เหมาะสมของระยะเวลาที่
กำหนด และจากการสัมภาษณ์ พบว่า โดยรวมครูผู้สอนเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
สนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคล เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงที่
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้ เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่ อหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้นหรืออำนวยความสะดวก มีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนรว่ม
และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียนการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้รอบตัว ตามความชำนาญและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนมาร่วมกันทำกิจกรรม การ
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัตร ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ ผู้เรียน
ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทำให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์ของผู้เรียนและการสร้างความรู้ของผู้เรียน เกิดการยอมรับในความสามารถในการ แสดงออก และ
ความคิดเห็นของผู้เรียน ครูทุกคนยอมรับความสามารถในการแสดงออกเป็นอย่างยิ่งพร้อม ที่จะส่งเสริมสร้าง
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ซักถาม เต็มตามศักยภาพของผู ้เรียน สามารถนำผลการเรียนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ครูผู้สอนเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้ทั้ง
ครูผู้สอน และผู้เรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ แปลกใหม่ไม่ซ้ำซากได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากสะท้อนกลับ
ในความคิดของผู้เรียนหลังจากจบบทเรียนผู้เรียนมีความสุข และ สนุกกับวิธีการสอนแบบ Active Learning 
ต้องการให้ครูมีวิธีการแบบนี้อีกในรายวิชาอ่ืน ๆ 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
1.ความเป็นมาและความสำคัญ 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติ ให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายสำคัญในพัฒนาผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ที่เหมาะสม สอดคล้องและทันกับสถานการณ์ ในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ที่เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้
การสื่อสารไร้พรมแดน ที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาทีทำให้เนื้อหาวิชามีมากเกินกว่าที่จะเรียนรู้จากใน
ห้องเรียนได้หมด ดังนั ้นการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทำได้ทุกที ่ทุกเวลาส่งผลให้ผู ้เรียนจำเป็นจะต้องมี
ความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ครูผู้สอนจึงจำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี จากผู้สอนที่มีบทบาท
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดการเรียนรู้ เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ประยุกต์ใช้
สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง
จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย Active Learning เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และยังสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย โดยเป็นกระบวนการ
เรียนการสอนอย่างหนึ่งที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
เขาได้กระทำลงไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) 
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดข้ึน
ในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น หรือ อำนวย
ความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใชใ้น
สถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือใช้คำย่อว่า AL เป็น
แนวคิดค่อนข้างใหม่ในการปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยตรง 
(บอนเวลลและอีสัน,1991, สถาพร พฤฑฒิกุล ,2555, สิริพร ปาณาวงษ์ ,2560 และ ปรียานุช พรหมภาสิต, 2559) 

เป้าหมายสำคัญของการศึกษาคือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีการเรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน และ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) กำหนดให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
เป้าหมาย  คือ การเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ 1) คุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของ
คนไทย 2) เพ่ิมโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในกลุ่มวิชาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง และมีทักษะชีวิต  
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นองค์กรการบริหารการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนใน
สังกัดจำนวน  243  โรงเรียน การจัดการศึกษาพบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ  และอยู่ใน 10 อันดับ
สุดท้ายของประเทศ และผลการประเมิน การอ่านการเขียน พบว่ายังมีนักเรียนจำนวนมากที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  
ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดไม่ผ่านการรับรองจากการประเมินภายนอกรอบที่ 3 มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ความ
มั่นใจของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สังคมที่มีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นวิกฤตทางการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำเป็นต้องรวมพลังทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  

ผู้วิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าว จึงดำเนินการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ขึ้นเพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไป 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
   
3.ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  

    กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
จำนวน 5 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  
    การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
    ด้านพื้นที่ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
ขอบเขตด้านเวลา  
    ระยะเวลา วันที่ 17 มกราคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)  

2. ได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนิเทศติดตาม สำหรับนำไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยใช้แบบการนิเทศการชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching 
Supervision ) ครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการดำเนินการ ประกอบด้วย 

1. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
2. แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
   1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
        Active Learning เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และยังสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย โดยเป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำ ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 

       บอนเวลล์ และอีสัน (Bonwell and Eison ,1991) สถาพร พฤฑฒิกุล (2555) สิริพร ปาณาวงษ์ 
(2560) และ ปรียานุช พรหมภาสิต (2559) ได้กล่าวถึง ความหมายของ การสอนแบบ Active Learning ไว้ใน
ทิศทางเดียวกัน โดยหมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับ
ส ิ ่งที่ เขาได ้กระทำลงไปปฏิบ ัต ิ เป ็นกระบวนการจ ัดการเร ียนรู ้ตามแนวคิดการสร ้างสรรค์ทางปัญญ า
(Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าเนื้อหาวิชา เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือ
สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ 
กระตุ้น หรือ อานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีกา ร
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้การเรียนรู้เป็นไปอย่ างมี
ความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
หรือใช้คำย่อว่า AL เป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่ในการปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยตรง 

  1.2 ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
       เอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale) (1946) ได้พัฒนารูปแบบกรวยของการเรียนรู้ (Cone of learning) ขึ้น 

และ หลังจากนั้นก็มีการศึกษาวิจัยทั้งในวงการศึกษาและอุตสาหกรรมเพ่ือค้นหากระบวนการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพจากการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียน
สามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้เชิงรับ เพราะกระบวนการเรียนรู้แบบ 
Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำโดยสามารถเก็บจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ผู้สอนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริงจะสามารถเก็บ
ความจาไว้ในระบบความจาระยะยาว (Long term memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า 
ระยะยาวกว่า ซึ่งกระบวนการเรียนรู้สามารถแบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 



4 
 

1.2.1 กระบวนการเรียนรู้แบบตั้งรับ (Passive Learning) 
        1) การเรียนรู้โดยการอ่าน ท่องจำ ผู้เรียนจะจาได้ในสิ่งที่เรียนเพียง 20% 
        2) การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมใน การเรียนรู้ 

ด้วยกิจกรรมอ่ืนในขณะที่ครูสอน เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจาได้เพียง 20% หากในการเรียนการสอนผู้เรียนมี
โอกาสได้เห็นภาพประกอบด้วยก็จะทำให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 30% 

        3) การเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การสาธิต จัด
นิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการนาผู้เรียนไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ก็ทำให้ผลการเรียนรู้เพิ่มข้ึน เป็น 50 % 

1.2.2 กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
        1) ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ 

นำไปประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า หรือ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็ม
ความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ร่วมอภิปราย ให้ฝึกทักษะการสื่อสาร ทำให้ผลการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึนเป็น 70 % 

        2) การนำเสนอผลงานทางการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริง มีการ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่าง ๆ จะทำให้ผลการเรียนรู้เกิดข้ึนถึง 90% 

1.2.3 ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
       ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2553) ได้อธิบายถึงลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning ดังนี้ 
       1) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การแก้ปัญหา

และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
       2) เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
       3) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
       4) ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
       5) ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการทำงาน และการแบ่งหน้าที่ความ

รับผิดชอบ 
       6) เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็น ผู้จัดระบบ

การเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
       7) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดข้ันสูง 
       8) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การ

สร้างความคิดรวบยอด 
       9) ผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
      10) ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
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1.2.4 บทบาทของครูผู้สอน 
       ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวทางของ Active Learning ดังนี้ 
       1) จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการใน การ

พัฒนาผู้เรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน 
       2) สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ

ผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
       3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้ง

กระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 
       4) จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 
       5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 
       6) วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม 
       7) ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดของผู้เรียน 
1.2.5 บทบาทของผู้เรียน 
       ศรัณยู ศรีสมพร (2560) ได้สรุปบทบาทของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ไว้ ดังนี้ 
       1) กระฉับกระเฉง คือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท้าทายอย่างกระฉับกระเฉง และมีความกระตือรือร้น

ต่อประสบการณ์ใหม่ 
       2) สะท้อนความคิด คือ ชอบสังเกตการณ์มากกว่าการลงมือปฏิบัติ ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้คิด และ

ตัดสินใจ 
       3) ทฤษฎี คือ สนใจในสถานการณ์ที่มีโครงสร้างเป็นระบบมีวัตถุประสงค์ชัดเจนสังเกตระบบหรือ

รูปแบบ วิเคราะห์และลงข้อสรุป 
       4) จริงจัง คือ สนใจในกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม มีประโยชน์และเก่ียวข้องกับชีวิตจริง 
1.2.6 รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
       วิชัย เสวกงาม (2557) นำเสนอตัวอย่างวิธีการสอนและเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ดังนี้ 
       1) Active reading เป็นวิธีที่ให้แต่ละคนอ่านบทความแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ได้อ่าน

กับเพื่อน แล้วนำมาเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ (Concept map) ลงในกระดาษโปสเตอร์เพ่ือทากิจกรรม Gallery 
walk ต่อไป หรือการอ่านแล้วจับใจความเพ่ือตั้งชื่อเรื่อง 

       2) Brainstorming กำหนดหัวข้อและเวลา จากนั้นแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป 
แล้วทุกคนนำเสนอแนวคิดของตน และบันทึกทุกแนวคิดท่ีมีผู้นำเสนอ 

       3) Agree & Disagree Statement ผู้สอนตั้งคำถาม โดยมีตัวเลือกให้ผู้เรียนว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
อย่างไร เช่น อาจใช้ไม้ปิงปองที่มีสี 2 ด้านต่างกันเป็นอุปกรณ์ช่วยตอบ แล้วเลือกผู้ตอบ ในแต่ละกลุ่มให้อธิบาย 
หลังจากนั้นจึงอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน 
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     4) Carousel กำหนดหัวเรื่อง แล้วแบ่งเป็นหัวข้อย่อยที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้
ได้จำนวนกลุ่มเท่ากับจำนวนหัวข้อย่อย จากนั้นเขียนหัวข้อย่อยลงบนกระดาษโปสเตอร์ แล้วติดไว้รอบห้อง แต่ละ
กลุ่มระดมความคิดและเขียนลงในกระดาษโปสเตอร์ เมื่อครบ 2-3 นาที เปลี่ยนไประดมความคิดหน้าโปสเตอร์
ถัดไป โดยอ่านแนวคิดของกลุ่มก่อนหน้า ถ้าเห็นด้วยให้ใส่เครื่องหมายถูกและเพ่ิมสิ่งที่คิดเห็นแตกต่าง จากนั้นสรุป
สิ่งที่ไดเ้รียนรู้ร่วมกัน 

     5) Concept map ลักษณะคล้ายการเขียน Mind map แต่การเขียนแผนผังมโนทัศน์ จะแสดง
แนวคิดและใช้คำเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด 

     6) Gallery walk กำหนดหัวข้อเรื่อง เขียนแนวคิด วิธีการ ลงบนกระดาษโปสเตอร์แล้วติดไว้รอบ ๆ 
ห้อง เพ่ือให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการเดินชมผลงาน 

     7) Role playing การแสดงบทบาทสมมุติ เป็นวิธีการสอนทีให้ผู ้เรียนได้ฝึกการแสดงออกตาม
สถานการณ์ที่กำหนดให้ เพื่อเป็นประสบการณ์ที่จะนาไปแก้ไขปัญหาและสถานการณ์จริงในชีวิต ผู้เรียนได้เรียนรู้
การแสดงออก ฝึกวางแผนการทางานร่วมกัน เข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น เช่น การทำ
กิจกรรม “กำเนิดของยูคาริโอต” ผู้สอนจะกำหนดบทบาทแล้วเขียนไว้ในกระดาษ ให้ผู้เรียน 6 คน จับฉลากเลือก
ว่าจะแสดงบทบาทโดยไม่ให้ปรึกษากัน หรือผู้เรียนวางแผนและกำหนดบทบาทด้วยตนเอง แล้วให้แสดงบทบาท
สมมติตามบทบาทที่ตนเองได้รับ หลังจากนั้นจะตั้งคำถามและให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่าผู้แสดงแต่ละคนทำ
หน้าที่อะไร และทาหน้าที่นั้นได้ดีหรือไม่มีจุดใดต้องแก้ไขหรือปรับปรุง 

     8) Think-pair-share ผู้สอนเป็นผู้ตั ้งคำถามให้ผู ้เรียนคิดหาคาตอบด้วยตนเองจากนั้นจึงอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อนในชั้นเรียน เริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ แล้วจึงนาเสนอ ต่อกลุ่มใหญ่ 

     9) Predict-observe-explain จำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนเขียน
ทำนายสิ่งที่นา่จะเกิดขึ้น สังเกตและบันทึกผล อธิบายสิ่งที่สังเกตได้ อาจทาการทดลอง สำรวจหรือค้นคว้าเพ่ิมเติม
ได้ เช่น กิจกรรมพลังงานเพื่ออนาคต ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม โดยแต่ละ กลุ่มจะได้รับอุปกรณ์การทดลอง ได้แก่ 
แผ่นโซลาเซลล์ 2 ชนิด มัลติมิเตอร์ ไม้บรรทัด กระดาษสีดา และโคมไฟ เพื่อให้แต่ละกลุ่มทาการทดลองเพ่ือ
วิเคราะห์ว่าแผ่นโซลาเซลล์ชนิดใดมีประสิทธิภาพดีกว่ากัน และให้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ นำเสนอผลงานกลุ่มหน้า
ชั้นเรียน เป็นต้น 

    10) Clarification pause เมื่ออธิบายถึงประเด็นที่สำคัญ ผู้สอนควรให้เวลาผู้เรียน ตกผลึกความคิด 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามหากต้องการคาอธิบายเพิ่มเติม (ผู้สอนควรจะเดินไปรอบห้อง เพราะผู้เรียนมักไม่
กล้าถามหน้าชั้นเรียน) 

     11) Card sorts ผู้สอนจัดเตรียมบัตรคำ/ บัตรภาพไว้ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มบัตรภาพนั้น ๆ และต้องอธิบาย
เกณฑ์ท่ีใช้จัดกลุ่มให้เพื่อนและผู้สอนฟัง และอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

    12) Chain note ผู้สอนเตรียมคำถาม/ ข้อความที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการไว้ โดยอาจพิมพ์ลงบน
กระดาษ แล้วให้ผู้เรียนแต่ละคนตอบคำถามหรือข้อความนั้น ๆ เพียง 1-2 ประโยค จากนั้นส่งต่อกระดาษแผ่นนั้น
ให้เพื่อนที่นั่งถัดไปเพ่ือช่วยกันตอบคำถามนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสามารถใช้ก่อนเรียนหรือหลังเรียนได้ และควรส่ง
กระดาษแผ่นนั้นกลับในทิศทางเดิม เพ่ือให้ผู้ที่เขียนก่อนได้อ่านความเห็นทั้งหมดด้วย 

    13) Students’ reflection เป็นการให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด อาจจะให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
ในคาบเรียน เสนอแนะเกี่ยวกับการเรียน ถามคำถามที่ยังสงสัย หรือให้ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน 
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เช่น Know-want-learned เมื่อเริ่มต้นบทเรียน ให้ผู้เรียนเขียนสิ่งที่รู้และสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรียน เมื่อ
จบบทเรียน ให้ผู้เรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ Got-need และ Exit ticket เมื่อจบบทเรียน ให้ผู้เรียนเขียนสิ่งที่ได้
เรียนรู้ อาจเป็นการสรุปร่วมกันที่หน้าชั้นเรียน และวางแผนกิจกรรมการเรียนจากสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติม Diary/ 
Journal note เขียนสรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้ คำถามที่ยังสงสัย 

   14) Guided lecture ผู้สอนนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายและผู้เรียนจดบันทึก จากนั้นผู้ เรียนจะ
ได้รับเวลาสั้น ๆ ในการตรวจบันทึกของพวกเขา หลังจากตรวจสอบบันทึกของตนเองผู้เรียนจะร่วมกันหารือ
เกี่ยวกับการบันทึกของพวกเขาในกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง 

   15) Responsive lecture ผู้เรียนสร้างรายการของคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา แล้วจัด
อันดับความสำคัญของคำถาม ผู้สอนจะใช้การจัดอันดับของคำถามนี้เป็นโครงสำหรับการบรรยายและการอภิปราย 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ 
   การนิเทศการศึกษาถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยให้การศึกษาเกิดการพัฒนา มีเป็นกระบวนการ

ร่วมมือกันทางานระหว่างครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของครูให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกาหนด (ชุติมา แย้มจ่าเมือง, 
2554: 14) โดย การนิเทศ ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 หมายถึง ชี้แจง หรือแสดง เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการดูแลควบคุม หรือการให้คาชี้แนะชี้แจงของงาน ดังนั้นการนิเทศจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนา
ครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวปฏิรูปการอาชีวศึกษาโดยใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ได้ ซึ่งการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูนั้น มีนักการศึกษาได้เสนอทักษะในการนิเทศไว้ ดังนี้ 

    2.1 ทักษะในการนิเทศการสอน 
         การนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุผลสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์นั ้น วัชรา เล่าเรียนดี (2553: 16-19) ได้กล่าวถึงทักษะที ่จำเป็นในการนิเทศการสอน 
ประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะด้านการจัดการ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการและ 
เทคนิคที่จาเป็นและที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ซึ่งในการนิเทศแต่ละครั้งผู้นิเทศจะต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะ
อย่าง ต้องมีความรู้และความเข้าใจเทคนิควิธี และสามารถใช้เทคนิควิธีเหล่านั้นได้ เช่น เทคนิคการนิเทศแบบ
พัฒนาการ เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก เทคนิคการสังเกตการสอนแบบต่าง ๆ ที่สำคัญ และสามารถสาธิตแนะนำ
ให้กับครูได ้

           2.1.2 ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Skills) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในกลุ่ม และสามารถสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิ กภายใน
กลุ่ม รวมถึงความสามารถในการจูงใจและการมีอิทธิพลเหนือคนอื่น การได้รับความร่วมมืออย่างจริงจัง สามารถ
พัฒนากลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

           2.1.3 ทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills) เป็นความสามารถในการที่จะจัดให้และคงไว้
ซึ ่งสภาพเงื่อนไขที่จะเป็นการสนับสนุนการทางานหน่วยงาน หรือกลไกในการรักษาไว้ และทาให้องค์กรดี มี
ประสิทธิภาพขึ้น ประกอบด้วยทักษะในการจัดการต่อไปนี้ 
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                1) ความสามารถในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลกับหน่วยงาน 
      2) ความสามารถในการทำจะมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ที่เอ้ือต่อการ 

ปฏิบัติงานในองค์กรหรือโรงเรียน 
                3) ความสามารถในการที่จะสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ 

      4) ความสามารถในการสร้าง และคงไว้ซึ่งสมรรถภาพขององค์กร 
สรุปได้ว่า ทักษะการนิเทศการสอนมีความสำคัญและจำเป็นสาหรับผู้นิเทศการสอน ใช้การนิเทศการสอน 

ประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และทักษะด้านการจัดการซึ่งทักษะทั้งสามนี้ ผู้นิเท ศ
จะต้องผสมผสานในการนำไปใช้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

2.2 กระบวนการนิเทศการสอน 
     วชัรา เล่าเรียนดี (2553: 27-28) ได้นำเสนอกระบวนการนิเทศการสอนไว้ 7 ขั้นตอน คือ 
        1) การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศการสอนและผู้รับการนิเทศ 
        2) การเลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงการพัฒนา 
        3) การนำเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติ 
        4) การให้ความรู้หรือหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
        5) การจัดทาแผนการนิเทศ 
        6) การดำเนินการตามแผน 
        7) การสรุปผล ประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนา 
     Glickman (2010: 285) ได้นำเสนอกระบวนการนิเทศการสอนภายใน ไว้ 5 ขั้นตอน คือ 
        1) การประชุมร่วมกับครู 
        2) การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน 
        3) การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการณ์สอน 
        4) การประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน 
        5) การวิเคราะห์และพัฒนาการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน 
     Acheson and Gall (2003: 90) ได้เสนอกระบวนการนิเทศการสอนแบบคลินิก ซึ่งมีข้ันตอนการ

ทำงานอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 
       1) การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแผน เป็นขั้นที่ผู้นิเทศจะเปิดโอกาสในวิชาชีพเพ่ือผู้นิเทศจะ

ร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนา 
       2) การสังเกตการการสอน เป็นขั้นที่ผู้นิเทศจะสังเกตการสอนของครูตามข้อตกลงกับครูแล้วบันทึก

ข้อมูลไว้อย่างละเอียด 
       3) การประชุมให้ข้อมูลย้อนหลัง ผู้นิเทศและครูจะทบทวนข้อมูลของการสังเกตการสอน ผู้นิเทศจะ

สนับสนุนให้ครูวิเคราะห์การสอนของตนเอง แล้วร่วมกับครูหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้น 
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จากที่มาและความสำคัญของปัญหา และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดได้ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาการจดัการเรียนรู้
แบบ Active Learning ของ
ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  

 

ความสามารถการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
learning) ของครูผู้สอน

โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการ 
การจัดการเรยีนรู้แบบ 
Active Learning 

แนวคิด ทฤษฎี หลักการการ
นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการศึกษา 

 
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร มีวิธีดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมาย คือครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

จำนวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ  
   การนิเทศพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ของครูโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 ฉบบั
ประกอบด้วย  

1) แบบบันทึกการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
 3. วิธีดำเนินการศึกษา 

   ขั้นตอนและวิธีการพัฒนาตามกระบวนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

องค์ประกอบของการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบของการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ด้วย

ความร่วมมือ 
จากภาพประกอบที่ 3.1 ผู้นิเทศ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ เป็นองค์ประกอบหลักที่จะทำให้เกิดกระบวนการ

นิเทศ ดังนั้น ผู้นิเทศต้องฝึกฝนตนเองทั้งด้านพฤติกรรมมีความเป็นกัลยาณมิตร เตรียมความรู้ที่จะพัฒนาครูแตล่ะ
คน เพ่ือทำให้ผู้รับการนิเทศเกิดความศรัทธา นอกจากนี้ผู้นิเทศ ต้องมีสื่อ และเครื่องมือนิเทศที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับการนิเทศ ในส่วนของ ผู้รับการนิเทศควรให้ความร่วมมือ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตาม
กระบวนการนิเทศ 

คุณภาพของ
ผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 

ผู้นิเทศมีความเป็น
กัลยาณมิตร 

กระบวนการนิเทศ สื่อและ 
เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผู้รับการนิเทศที่พร้อม 
จะพัฒนาตนเอง 
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ภาพประกอบที่ 3.2 แสดงกระบวนการนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือ 
 

กระบวนการนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยความร่วมมือ เป็นกระบวนการนิเทศที่เน้นให้ผู้รับการนิเทศ
และผู้นิเทศเห็นภาพความสำเร็จของงานหรือเป้าหมายในการพัฒนาตรงกัน ร่วมกันพัฒนา นิเทศมีความเป็น
กัลยาณมิตรกับผู้รับการนิเทศ ผู้รับการนิเทศพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ด้วยความตระหนักว่าการพัฒนาตนเองเป็น
เรื่องสำคัญ ซึ่งผลของการพัฒนาตามกระบวนการนี้ต้องส่งถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะผู้นิเทศ และผู้กำหนดแนวทางการนิเทศจึงยึดแนวทางการนิเทศ แบบเสริมต่อการ
เรียนรู้ด้วยความร่วมมือในการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์เป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม โดยมีกระบวนการนิเทศ ดัง
แผนภูมิ ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต่อ 
 

 

 
 

เทียบผลกับภาพความสำเร็จที่
กำหนดไว้คือ รู้รัก สามัคคี , 
มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ ่

ขั้นตอนการทำงาน 

ขั้นที่ 1 
รู้คุณค่าในตน 

ขั้นที่ 2 

กำหนดผลเพ่ือพัฒนา 

ขั้นที่ 3 
หาแนวร่วมวิทยาการ 

ขั้นที่ 4 
ปฏิบัติงานเข้มเข็ง 

ขั้นที่ 5 
แสดงผลร่วมภาคภูมิใจ 

กิจกรรมการนิเทศ 

การประชมุกลุ่มย่อย หรือ
พบกันระหว่างผู้นิเทศ กับ
ผู้รับการนิเทศเพื่อประเมิน

ตนเอง 

การกำหนดเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้เรื่องทีต่้องการ

พัฒนา 

- กำหนดวิธีการพัฒนา 
- กำหนดกิจกรรมพัฒนาที่
หลากหลาย/เป็นไปได ้

ปฏิบตัิตามกิจกรรมที่กำหนด/
ปรับตามสถานการณ ์สังเคราะห์
องค์ความรู้จากการปฏิบตั ิ

การสะท้อนผล การปรบัปรุง 
ปฏิบตัิซ้ำ การเพิ่มความรู้จาก
ผลการปฏบิัติการเผยแพร ่

ภาพความสำเร็จ 
ของงาน 

ผู้รับนิเทศรู้จุดดี จดุเด่น
และจุดทีต่้องพัฒนา 

ภาพชิ้นงาน, ผลงาน หรือ
โครงงานในการพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

มีแผนการพัฒนาตนเองที่ชดัเจน 
กำหนดกิจกรรม/วธิีการพัฒนาที่

หลากหลาย/เป็นไปได้ 

มีผลงานย่อยที่เกิดจาก
การ ปฏิบตัิพัฒนาตนเอง
และการปรับปรุงแก้ไข 

การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning 
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โดยมีการดำเนินการนิเทศตาม กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ของการนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ด้วย
ความร่วมมือ ผู้นิเทศได้ดำเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 รู้คุณค่าในตน (Awareness of Self - value) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญท่ีผู้นิเทศต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ได้รับการนิเทศให้รู้สึกว่ามี 

ความจริงใจที่จะให้ความร่วมมือกับผู้รับการนิเทศในการพัฒนาตนเองจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การ
ดำเนินงานขั้นตอนนี้มีแนวทาง ดังนี้ 

1. การประสานงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือ ผู้นิเทศได้ปรับปรุงบุคลิกภาพให้มี ความนุ่มนวล 
ทั้งท่าทางและวาจาให้เกียรติ ยอมรับความเป็นตัวตนของผู้รับการนิเทศ ทำให้ผู้รับ การนิเทศรู้สึกสบายใจที่จะ
พัฒนาร่วมกันบนพ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตย และความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้ผู้รับการนิเทศ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของตนเอง 

2. การทำให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกต้องการพัฒนาตนเองโดยพิจารณาหลักการทรงงานกล่าวคือ  
“ระเบิดจากข้างใน ปลูกจิตสำนึก เน้นให้พึ่งตนเองได้” ให้ผู้รับการนิเทศตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาผู้เรียนซึ่ง
เป็นกำลังสำคัญของชาติ ผู้รับการนิเทศจึงควรตระหนักว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเนื่องจากต้องพัฒนา
ตนเองและพัฒนาผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของครูคณิตศาสตร์ว่าเป็น “มือที่สร้างอนาคต
ของชาติ” โดยผู้นิเทศ จะชี้แนะให้เห็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรเพ่ิมให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

3. การให้ผู้รับการนิเทศประเมินตนเองด้วยการใช้แบบประเมินตนเอง ด้วยการใช้แบบประเมิน 
ตนเอง และการทบทวนการทำงานของตนเองให้เห็นความสามารถเฉพาะตน จุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนาผู้นิเทศ
จะต้องใจเย็นที่จะตะล่อมให้ผู้รับการนิเทศเห็นสิ่งที่ดีแล้ว ความสามารถพิเศษหรือจุดเด่นของตนเอง ขณะเดียวกัน
ก็ให้เห็นจุดที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น“ไม่ควรใช้การตำหนิติเตียน” 

ข้าพเจ้าได้ทำให้ผู้รับการนิเทศเข้าใจว่าตัวเขาเองสามารถพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เป็นจุด จุดเด่น 
ของตนเองบนพ้ืนฐานความสามารถของตนเอง ผู้อ่ืนเป็นเพียงผู้ช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาตนเองของเขาสะดวก
ขึ้นประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ทำให้เกิดความไม่กลัวการพัฒนา” 

ขั้นที่ 2 กำหนดผลเพ่ือพัฒนา (Define goals to develop) 
เมื่อผู้รับการนิเทศเกิดความตระหนักท่ีจะพัฒนา และเห็นจุดบกพร่องของตนเองในแต่ละประเด็น 

แล้ว ผู้นิเทศควรชี้ให้เห็นลำดับความสำคัญของปัญหา และให้ผู้รับการนิเทศสามารถกำหนดประเด็นที่ต้องพัฒนา
ก่อน “เร่งด่วน” ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียนก่อน ดังนี้ 

1. การเรียงลำดับความสำคัญของการพัฒนา ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ร่วมกันวิเคราะห์ 
ความสำคัญของปัญหา ซึ่งหากผู้นิเทศสามารถใช้โอกาสนี้ฝึกให้ผู้รับการนิเทศคิดและทำงานอย่างมีหลักเกณฑ์และ
เป็นระบบจะง่ายยิ่งขึ้น กล่าวคือ ฝึกการเรียงลำดับปัญหา หรือเรื่องที่ต้องการพัฒนาให้เห็นความเร่งด่วนของ
ปัญหาที่ต้องพัฒนาแก้ไขก่อนเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อผู้เรียน 

2. การกำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนา เมื่อผู้รับการนิเทศยอมรับสภาพปัญหาที่มีความสำคัญ 
และจำเป็นต้องแก้ไขปัญหานี้ ก่อนแล้วผู้นิเทศควรเสนอแนะให้ผู้รับการนิเทศกำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหา
หรือต้องการพัฒนาให้เห็นภาพของสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนอาจเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณและ เชิง
คุณภาพ ตามสมควรกับสิ่งที่จะพัฒนา เป้าหมายของการพัฒนาอาจเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามขั้นของ
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การพัฒนาก็จะทำให้กระบวนการพัฒนาของผู้รับการนิเทศน่าสนใจและประเมิน ความสำเร็จ ดังหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ปรียานุช พิบูลสราวุธ, 2549) ที่ว่าแก้ปัญหาจากจุดเล็กและทำตามลำดับขั้นจน
ในที่สุดจะขยายออกเป็นวงกว้างสู่สังคมต่อไป 

ขั้นที่ 3 หาแนวร่วมวิทยาการ (Seek fellowships of knowledge) 
เมื่อผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันเรียงลำดับกิจกรรมย่อยที่จะพัฒนาร่วมกันโดยมีภาพ 

ความสำเร็จของงานเป็นตัวตั้งแล้ว การเรียงลำดับกิจกรรมย่อยจะช่วยให้เห็นภาพของงานที่จะเกิดขึ้น และกำหนด
วิธีการดำเนินกิจกรรมและพัฒนางานได้ ซึ่งการแยกงานให้ย่อยลงโอกาสที่ผู้รับการนิเทศจะเข้าใจและพบ
ความสำเร็จจะมีมากยิ่งขึ้น เพราะการย่อยลงจะทำให้งานง่ายขึ้นและสำเร็จเร็ว เมื่องานย่อย ๆ แต่ละงานสำเร็จก็
จะทำให้ภาพรวมของงานสำเร็จด้วย 

การเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนนี้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะได้เปรียบเทียบผล การประเมิน 
ความรู้ความสามารถของผู้รับการนิเทศที่ประเมินไว้แล้ว ผู้นิเทศจึงสามารถ เสริมต่อการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศ
ให้ตรงทางตามความสามารถของผู้รับการนิเทศแต่ละคน นอกจากนี้ ผู้นิเทศสามารถแนะนำผู้รู้ และเครือข่ายที่จะ
ทำงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศยังสามารถกำหนดทางเลือกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้หลาย 
ๆ ทาง เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งไว้ล่วงหน้า 

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติงานเข้มแข็ง (Work Hard) 
ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จ แต่จะเป็นขั้นตอนที่ง่าย หากผู้ 

นิเทศและผู้รับการนิเทศดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1–3 แล้ว แต่ละคนจะปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าของตนแต่จะ
สอดคล้องกัน ศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศจะพัฒนา คือ นิเทศ สอดคล้องกับการพัฒนางานของผู้รับการนิเทศ 
ในขณะปฏิบัติงานเมื่อพบปัญหาผู้รับการนิเทศ อาจจะท้อถอย ผู้นิเทศจึงควรเสริมแรงให้กำลังใจ หาทางให้ผู้รับ
การนิเทศพบความสำเร็จของงานทีละข้ัน ช่วยคลายปัญหาและร่วมคิดหาทางออกในระดับที่พอดี คือ ให้ผู้รับการ
นิเทศรู้สึกว่าได้แก้ปัญหา ด้วยตนเองจะทำให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น 
 การนิเทศแบบเสริมต่อการเรียนรู้ มีจุดเด่นที่สำคัญ คือ การสร้างความเข้มแข็งแก่ครู ด้วยการพาครู
ปฏิบัติงานจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนั้น ความเป็นกัลยาณมิตร และความรอบรู้ของผู้นิเทศจะเป็นปัจจัย
สำคัญที่ทำให้การนิเทศบรรลุผล 

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ จังหวะที่ผู้นิเทศควรถอยออกเมื่อเห็นว่าผู้รับการนิเทศพัฒนา ไปตรงทางแล้ว 
ซึ่งผู้นิเทศต้องสังเกต และเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน 

ขั้นที่ 5 แสดงผลร่วมภาคภูมิใจ (Be proud of success) 
เมื่อผู้รับการนิเทศประสบผลสำเร็จในการพัฒนางานจะมีความม่ันใจในตนเองมากขึ้น ผู้นิเทศจะ 

ร่วมประเมินผลงานของผู้รับการนิเทศ โดยให้ผู้รับการนิเทศสะท้อนผลการพัฒนางาน ของตนเอง ในขั้นตอนนี้ ผู้
นิเทศจะแสดงความชื่นชม ยินดี และชี้ประเด็นที่เป็นจุดเด่นของงาน เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) แก่
ผู้รับการนิเทศ ขณะเดียวกันก็ชี้จุดด้อยที่จะให้ผู้รับ การนิเทศพัฒนาต่อไป หรือมีการพัฒนาต่อยอดงาน และมีผู้รับ
การนิเทศหลายคนประสบผลสำเร็จพร้อมกัน จึงร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ การเปิดห้องเรียน 
(Open House) ขึ้น เพื่อให้ผู้รับการนิเทศที่มีผลงานได้นำงานมาแสดงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี อาจ
ดำเนินการ ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทางระบบ Social Media โปรแกรม Facebook เป็นต้น ในกลุ่มเครือข่าย
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โรงเรียน ชมรม หรือรวมทั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงาน เผยแพร่เอกสารรวมทั้ง
นำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการบันทึกผลการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
    2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้  
       2.1 ค่าร้อยละจากแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการนิเทศ แบบนิเทศติดตามการจัดการ

เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) และการบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือการสังเกตการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)   
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ได้ผลการนิเทศ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน  
ตอนที่ 2 ผลการนิเทศสร้างความรู้ความเข้าใจ  

2.1 ผลการนิเทศปฏิบัติการจัดการเรียนรู้  
ผลการศึกษา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน  

1.1 ข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอน  
ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละของข้อมูลครูจำแนกตามเพศและประสบการณ์สอน 

 
ข้อมูลทั่วไป จำนวนคน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 1 20 
หญิง 4 80 

รวม 5 100 
ประสบการณ์สอน   

0-5 ปี 1 20 
6-10 ปี   

11 ปีขึ้นไป 4 80 
 
 
ตอนที่ 2 ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้  

2.1 ผลการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.2  แสดงผลการสัมภาษณ์ครูเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) นำเสนอ
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

บันทึกของผู้นิเทศ 
(ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ) 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สนองต่อความแตกต่าง
ของผู้เรียนรายบุคคล 

1) มีความสอดคล้อง ใช้กิจกรรมทายภาพ ทำให้ผู้เรียน
เกิดแรงกระตุ้นในการเรียน 
2) ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สนองต่อความแตกต่าง
ของผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ 
กิจกรรมกลุ่มบ้านของเราโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มคละ
ความสามรถ (เก่ง กลาง อ่อน) กิจกรรมกลุ่มท่ีให้
ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 
3) มีการจัดการเรียนรู้โดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม อ่อน 
กลาง เก่ง และให้ผู้เรียนช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร
หรือเพ่ือนช่วยเพื่อน 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจและตามความสามารถของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดข้ันสูง 

1) ใช้กิจกรรมทายภาพ 
2) ใช้การปฏิบัติงานกลุ่ม 
3) การตั้งคำถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบ 
4) การให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาโดยจัดทำแผนผังความคิด 
5) กิจกรรมกลุ่มบ้านของเรา 
6) กิจกรรมการประเมินค่า 
7) ใช้สถานการณ์จำลอง และฝึกให้นักเรียนสร้าง
โจทย์/สร้างแบบฝึกหัดเองใช้สถานการณ์จำลอง และ
ฝึกให้นักเรียนสร้างโจทย์/สร้างแบบฝึกหัดเอง 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

บันทึกของผู้นิเทศ 
(ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ) 

3) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้
เกิดข้ึนในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติ จริงผ่านสื่อหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้น 
หรืออำนวยความสะดวก 
 

1) ใช้กิจกรรมทายภาพ 
2) ใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ 
3) ใช้กิจกรรมแผนผังความคิด  
4) ครูผู้สอนให้คำแนะนำ และใช้สื่อเทคโนโลยีโดยเป็น
ผู้อำนวยความสะดวกขณะดำเนินกิจกรรม 
5) มีการกระตุ้นให้นักศึกษาให้ปฏิบัติจริงและลงมือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
6) จัดกิจกรรมโดยดำเนินการทดสอบก่อนเรียนโดย
การทดสอบผ่าน Google App โปรแกรม Quizizz 
และใช้โปรแกรม Classroom ในการใช้ให้เนื้อหา หรือ
มอบหมายใบงาน และกำหนดส่งงานตามเวลาที่
กำหนด 
 
 
 
 
 

4) การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการ
เจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
 

1) ได้จากกิจกรรมทายภาพ 
2) กำหนดกติกาในการตอบคำถาม 
3) ใช้การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน 
4) ใช้การกระตุ้นคำถามเพ่ือให้ผู้เรียนตอบ 
5) การกำหนดสถานการณ์ หรือจัดเวทีให้ผู้เรียนได้
แสดงออก หรือนำเสนอผลงงานของ 
แต่ละกลุ่มให้เพ่ือนในห้อง เช่น การจัดสัมมนา และ
เวทีโต้วาที 
6) การทำแบบทดสอบ Quizizz ซ่ึงกำหนดเวลา ทำให้
ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นเพราะคะแนนจะปรากฏเฉพาะ 5 
อันดับแรก และสามารถพูดคุยโต้ตอบ สอบถามได้ 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

บันทึกของผู้นิเทศ 
(ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ) 

5) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้
รอบตัว ความชำนาญและความสนใจของผู้เรียนแต่ละ
คนมาร่วมกนัทำกิจกรรม 
 

1) ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้
รอบตัว ความชำนาญ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลจากกิจกรรมการทายภาพ แผนผังความคิด 
บทบาทสมมุติ 2) มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ตามความถนัด ตามความสนใจของผู้เรียน 3) ให้
ผู้เรียนสอบถามค้นคว้า จากอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้ในการ
ประมวลความรู้ เพื่อเชื่อมโยงในการทาใบงาน 
4) ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์ในการเรียน Classroom 
ไปใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เป็นวิชาปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 
 

6) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นพลวัตร ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้
ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ 
 

1) ใช้กิจกรรมการทายภาพ กิจกรรรมแผนผังความคิด 
กิจกรรมบทบาทสมมุติ 
2) การใช้แบบทดทดสอบออนไลน์ โดยใช้ kahoot 
การใช้คำถามสม่ำเสมอบ่อย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนตอบ 
3) สร้างแรงจูงใจโดยบอกถึงความสำคัญของการมีส่วน
รว่มในชั้นเรียน 
4) ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติทุกคนและหมุนเวียนในการทำ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานกลุ่มและการนำเสนอผลงาน 
5) นำไปบูรณาการในกิจกรรม สามารถใช้ได้กับผู้เรียน
ทุกระดับ ทั้งการเรียนรู้เป็นรายบุคคล ทั้งกลุ่มเล็ก 
กลุ่มใหญ่ 
 
 

7) กิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
 

1) การให้เด็กได้แสดงความคิดจากแผนผังความคิด 
2) เนื่องจากการใช้โปรแกรม Classroom มีการ
กำหนดส่งงานตามเวลาที่กำหนดทำให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการทำงาน 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

บันทึกของผู้นิเทศ 
(ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ) 

8) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เรียน 
 

1) ใช้การปฏิบัติงานกลุ่ม 
2) ครูทุกคนได้ดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนได้นาเสนอ
ผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
3) ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดในการ
นาเสนอผลงานและชิ้นงานของกลุ่มให้สมาชิกใน
ห้องเรียนได้รับรู้และฝึกปฏิบัติ 
4) ผู้เรียนสามารถติดตามการทางานและซักถาม 
 
 
 
 

9) การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ของผู้เรียน 
 

1) ใช้การปฏิบัติงานกลุ่ม และการนำเสนอ 
2) ใช้การแสดงบทบาทสมมุติ 
3) ใช้แผนผังความคิด 
4) ผู้เรียนมีการบันทึก VDO อธิบายการทำงานของ
ระบบปรับอากาศส่งในกลุ่ม 
5) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ เช่น จากการ
ลงมือปฏิบัติ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงาน
ผู้เรียนจะคิดและช่วยกันแก้ปัญหา 
 
 
 

10) การนำผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

1) ประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม 
2) ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปสร้างผลงานและนำกลับไป
ใช้ที่บ้าน 
3) ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำกิจกรรมหา
รายได้ระหว่างเรียน 
4) ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชา
อ่ืน 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

บันทึกของผู้นิเทศ 
(ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ) 

11) สภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ การส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือแก่กลุ่มผู้เรียน 
 

1) จัดกิจกรรมกลุ่ม 
2) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนช่วยเหลือพ่ึงพากันในการ
เรียนรู้ มีการทำกิจกรรมร่วมกัน 
3) จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือ
กันเป็นกลุ่มเพ่ือสรุปเนื้อหาและนำเสนอ 
 
 

12) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย ให้โอกาสให้
ผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 
 

1) จัดกิจกรรมโดยมีการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนจัดกิจกรรม
ทายภาพ 
2) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมแผนผังความคิด 
กิจกรรมบทบาทสมมุติ กิจกรรมบิงโก กิจกรรมวงล้อ
หมุน 
3) แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน และลงมือปฏิบัติงานจริง 
 
 

13) ความชัดเจนของการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งส่วนเนื้อหา และกิจกรรม 
 

1) มีการระบุกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผล 
2) เวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย เนื่องจาก
กิจกรรมวิทยาลัยมาก 
 
 

14) การยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และ
ความคิดเห็นของผู้เรียน 
 

1) ครูทุกคนยอมรับความสามารถในการแสดงออกเป็น
อย่างยิ่งพร้อมม่ีจะส่งเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความคิดเห็น ซักถาม เต็มตามศักยภาพของ
ผู้เรียน 
2) ชื่นชมและให้รางวัลเมื่อปฏิบัติงานได้สำเร็จ 
3) ผู้เรียนแต่ละบุคคลมีความสามารถในการแสดงออก
และความคิดเห็นที่แตกต่างกันครูจะต้องยอมรับการ
แสดงความคิดเห็นของผู้เรียนแต่ละคน 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ 
 

บันทึกของผู้นิเทศ 
(ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ) 

15) ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการสอนแบบ Active 
Learning และการสอนเดิม 
 

1) มีความสนุกสนาน 
2) การให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ 
3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดข้ันสูง 
4) กิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจ 
5) กิจกรรมการเรียนรู้แปลกใหม่ไม่ซ้ำซาก 
6) เทคโนโลยีวิทยาลัยยังช้าเกินไป 
7) มีการสะท้อนกลับในความคิดของผู้เรียนหลังจาก
จบบทเรียน 
8) ผู้เรียนมีความสุข และสนุกกับวิธีการสอนแบบ 
Active Learning ต้องการให้ครูมีวิธีการแบบนี้อีก มี
วิธีการสอนแบบหลากหลาย เพ่ือสร้างบรรยากาศการ
เรียนและสามารถเข้าใจเนื้อหา จำเนื้อหาได้มากขึ้น 
 

 
การนำไปพัฒนางาน/การเชือ่มโยงประยุกต์ใช้ 

ประโยชน์การนิเทศสอนงาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อ ครู สถานศึกษา และผู้นิเทศมีดังต่อไปนี้ 
1. ประโยชน์ต่อผู้นิเทศสอนงาน (Coach) 

              1.1 ผู้นิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
               1.2 ผู้นิเทศสามารถช่วยเหลือครู ในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
               1.3 ผู้นิเทศสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหา การเปลี่ยนแปลง 
การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้เข้าใจตรงกัน และมีทิศทางในการทำงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
               1.4 ผู้นิเทศสามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครู ซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง 
                1.5 เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

2. ประโยชน์ต่อครูผู้รับการสอนงาน (Coachee) 
                2.1 การสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
                2.2  Coaching เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้ครูทำงาน ให้บรรลุเป้าหมาย 
(Performance Goal) ตามแผนงานที่กำหนด 
                2.3  เข้าใจขอบเขต เป้าหมาย ของงาน และความต้องการที่ผู้นิเทศคาดหวัง 
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                2.4 ได้รับรู้สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค ของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และ
ภารกิจที่สถานศึกษากำลังดำเนินการในปัจจุบัน และจะดำเนินการต่อไปในอนาคต 
                2.5 ได้รับรู้ถึงปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้นิเทศ และมีส่วนร่วมกับผู้
นิเทศ ในการพิจารณา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
                2.6  มโีอกาสรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสามารถนำไปพัฒนา และปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3. ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
                3.1 สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
                3.2 สถานศึกษามีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในยุคโลกาภิวัตน์ เนื่องจากการ
สอนงานทำให้ครูมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านการทำงานตามนโยบาย กลยุทธ์ วิธีการทำงาน 
และการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น 
                3.3 เป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กลุ่มเป้าหมายเป็น
ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 5 คน ได้มาโดยการสุ่ม
คัดเลือกแบบเจาะจงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1) แบบ
สัมภาษณ์ครูผู้สอนสำหรับการนิเทศติดตามการจัดการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning)  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลได้ดังนี้ 
 สรุปผลการนิเทศ 
 1. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้  

   1.1 ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูผู้สอนนำแผนการเรียนรู้ที่วางไว้มาจัดกิจกรรม การเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ Active Learning ตามขั้นตอนตรงตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนด มีการใช้ใบกิจกรรมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวัด และประเมินผลตามสภาพ
จริงที่สอดคล้องกับสมรรถนะและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เครื่องมือและเกณฑ์ ส ำหรับการวัดและประเมินผล
ชัดเจน มีการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถจัดการ เรียนรู้ได้เหมาะสมของระยะเวลาที่
กำหนด และจากการสัมภาษณ์ พบว่า โดยรวมครูผู้สอนเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
สนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคล เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูงที่
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้ เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่ อหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ กระตุ้นหรืออำนวยความสะดวก มีการสร้างบรรยากาศของการมีส่วนรว่ม
และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียนการเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ใช้ประสบการณ์ ความรู้รอบตัว ตามความชำนาญและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนมาร่วมกันทำกิจกรรม การ
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ ผู้เรียน
ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทำให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์ของผู้เรียนและการสร้างความรู้ของผู้เรียน เกิดการยอมรับในความสามารถในการ แสดงออก และ
ความคิดเห็นของผู้เรียน ครูทุกคนยอมรับความสามารถในการแสดงออกเป็นอย่างยิ่งพร้อม ที่จะส่งเสริมสร้าง
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ซักถาม เต็มตามศักยภาพของผู ้เรียน สามารถนำผลการเรียนรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ครูผู้สอนเห็นว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทำให้ทั้ง
ครูผู้สอน และผู้เรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจ แปลกใหม่ไม่ซ้ำซากได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากสะท้อนกลับ
ในความคิดของผู้เรียนหลังจากจบบทเรียนผู้เรียนมีความสุข และ สนุกกับวิธีการสอนแบบ Active Learning 
ต้องการให้ครูมีวิธีการแบบนี้อีกในรายวิชาอ่ืน ๆ 
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อภิปรายผลการนิเทศ  
จากผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่ สำคัญ

ได้ดังนี ้
1. ผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ พบว่าครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบ

ทั้งส่วนนาและส่วนเนื้อหาได้ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด และสามารถการนำไปใช้ในการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วางไว้ได้
ตามขั้นตอนตรงตามแผนการเรียนรู้ที่กำหนด มีการใช้ใบช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่ สอดคล้องกับสมรรถนะและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  และสามารถจัดการเรียนรู้ได้เหมาะสม
ของระยะเวลาที่กำหนด แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง
ของ Active Learning ที่ ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ระบุว่าการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ครูต้องวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่าง ชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกิจกรรม ช่วยสร้าง
บรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ สอนและเพื่อนในชั้น
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ ที่พบว่าครูผู้สอนระบุว่าการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
Active Learning สนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคล เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดข้ันสูงที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เรียนและการสร้างความรู้ของผู้เรียน และจากการสะท้อนกลับใน
ความคิดของผู้เรียนหลังจากจบบทเรียน ผู้เรียนมีความสุข และสนุกกับวิธีการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 
ต้องการให้ครูมีวิธีการแบบนี้อีกในรายวิชาอ่ืน ๆ ด้วย แสดงให้เห็นว่าครูผู้สอนมีความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน และสามารถจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ได้ตรงตามกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่กาหนดไว้จึงทาให้ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ได้
สอดคล้องกับหลักการและความหมายของการจัดการเรียนแบบเชิงรุก Active Learning ดังที่บอนเวลล์ และอีสัน 
(1991) สถาพร พฤฑฒิกุล, (2555) สิริพร ปาณาวงษ์ (2560) และ ปรียานุช พรหมภาสิต (2559) กล่ าวไว้ใน
ทำนองเดียวกันว่าคือการสอนแบบเชิงรุก Active Learning หมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
กระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปปฏิบัติ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
การสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรือ อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นโดยกระบวนการคิด
ขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ทำ
ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรยีนรู้
แบบเชิงรุก Active Learning หรือใช้คำย่อว่า AL เป็นแนวคิดค่อนข้างใหม่ในการปฏิรูประบบการศึกษาแบบเดิมที่
เน้นการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียนโดยตรง เช่นเดียวกันกับ เมเยอร์และโจนส์ (1993) กล่าวว่า เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน การเรียนรู้ที่เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ แนวทาง
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล 
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ข้อเสนอแนะ  
1.ข้อเสนอแนะจากการดำเนินการ  
ในการนิเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่เป็นประเด็นในการ

เสนอแนะ ดังนี้  
   1.1 ก่อนการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ ควรมีการสำรวจความพร้อม

ของระบบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ของ
ครูผู้สอน และของผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

   1.2 การนิเทศติดตามเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยครูผู้สอนได้มองเห็นจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา จึงควรมีการ
ติดตามมากกว่าหนึ่งครั้ง 

   1.3 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่สามารถให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นครูผู้สอนควรจัดการเวลาสำหรับผู้เรียนนอกเวลาเรียนด้วย จะช่วยให้เกิดสังคมแห่ง
การการเรียนรู้ต่อไปได้  

2.ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการในครั้งต่อไป  
   2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนแบบ Active Learning กับ

วิธีการปกติ  
   2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ้แบบ Active Learning เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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คำชี้แจง 

1. เครื่องมือชุดนี้ใช้สำหรับการนิเทศติดตามการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ
ครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

2. เครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณผ์ู้เรยีนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ของครูผูส้อนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีทั้งหมด 3 ตอน 

3. เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ขอให้ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลตามความเป็นจริงจากผู้ให้
สัมภาษณ ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือ-สกุล ............................................................................................................................................................................................. 
ระดับชั้นที่สอน ...................................................................วิชาที่สอน............................................................................................... 
สถานศึกษา ................................................................จังหวัด............................................................................................................ 
ตอนที่ 2 บันทึกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้การนิเทศแบบช้ีแนะสะท้อน
คิด (Reflective Coaching Supervision) 
1. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรูส้นองต่อความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคลหรือไม่อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
2. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรูส้่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง (การนำไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ การประเมินค่าและ
คิดสร้างสรรค์) หรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................  
3. ผู้เรียนของท่านสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึน้ในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่มคีรผูู้สอนเป็นผู้แนะนา กระตุ้น หรืออานวยความสะดวก หรือไม่อยา่งไร 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
4. ท่านมีการสรา้งบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโตต้อบที่ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีปฏิสมัพันธ์ท่ีดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ัน
เรียน หรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................  
5. ท่านเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ประสบการณ์ ความรูร้อบตัว ความชานาญและความสนใจของผู้เรยีนแต่ละคนมาร่วมกันทา
กิจกรรม 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................  
 

แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนสำหรับการนิเทศติดตามการจัดการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

 

สำหรับผู้นิเทศ 
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6. ท่านได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัตร ส่งเสริมให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบ
ความสำเร็จในการเรียนรู ้
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
7. กิจกรรมการเรียนการสอนของท่านทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรูห้รือไม่อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
8. ผู้เรียนของท่านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หรือไม่อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
9. ผู้เรียนของท่านมีส่วนร่วมในการสรา้งความรู้หรือไม่อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
10. ผู้เรียนของท่านนาผลจากการเรียนรูไ้ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
11. ท่านได้จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสรมิให้เกิดการร่วมมอืในกลุ่มผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
12. ท่านได้จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลายหรือไม่ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
13. ท่านมีการวางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรยีนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหา และกจิกรรม หรือไม่อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
14. ท่านยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคดิเของที่ผู้เรียน หรือไม่อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 อื่น ๆ (ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการสอน แบบ active Learning และการสอนแบบเดมิ) 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
        …..………………………………………..ผู้นิเทศ 

(.................................................) 
……./……../………… 

 
 


