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บทน า  

 
 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ระบุว่า การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคน               
มีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียน  มีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ 
 ผู้ เ รียนเป็นส าคัญ หมายถึง  ผู้ ท่ี มีความสามารถในการก ากับกระบวนการเ รียนรู้              
ด้วยตนเอง เกิดการเรียนรู้ท่ีลุ่มลึกในสาระ (Deep knowledge) สามารถคิดวิเคราะห์ ถักทอ 
(Weaving) ความรู้และปรับประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมกับบริบท ของสภาพแวดล้อมรวมทัง้
สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ปัจจุบนันีมี้การศึกษาวิจัยเก่ียวกับสมองกับการเรียนรู้ (Brain – based learning)                 
การพัฒนาการรู้คิดสติปัญญา กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและความหลากหลายทางวฒันธรรม 
เป็นปัจจยัท่ีเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนและแนวทางท่ีจะเสริมสร้าง
ผู้ เรียนทุกคนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ผู้ เรียนแต่ละคน มีพืน้ฐานความรู้และประสบการณ์เดิม          
ท่ีแตกต่างกัน การออกแบบการจดัการเรียนรู้จะต้องเช่ือมโยงกับพืน้ฐานเดิมเหล่านีก้ับประสบการณ์
ใหม่ ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  ท่ีแท้จริงและมีความหมายกบัวิถีชีวิต ผู้ เรียนทุกคนจะเร่ิม
พฒันาพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมและโลกรอบตวัตัง้แตเ่ล็ก  ผู้สอนจะต้องตระหนกั
ถึงสิ่งเหล่านีจ้ะขจัดอุปสรรคในการเรียนรู้  ภารกิจท่ีท้าทาย ผู้ สอนจะต้องหาวิธีการให้ผู้ เ รียน                       
ดงึพืน้ฐานความรู้ความเข้าใจเดิม และหาทางเช่ือมรอยต่อการเรียนรู้ให้เหมาะสม การพฒันาความรู้
ความสามารถในเร่ืองใด ผู้ เรียนจะต้องมีพืน้ฐานเก่ียวกับความรู้และแนวคิดในเร่ืองนัน้อย่างชดัเจน 
เพ่ือให้เกิดการรู้คิดท่ีถูกต้องและสามารถจัดระบบความรู้  เพ่ือให้สามารถ น ากลับมาใช้และปรับ
ประยกุต์ไปสูส่ถานการณ์อ่ืนได้ 
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 กระบวนการคดิระหวา่งผู้ รู้หรือผู้ ท่ีเป็นแบบปฏิบตัิท่ีดี (Best practice) กบัผู้ เร่ิมเรียน พบว่า 
ในระดบัของการเป็นแบบปฏิบตัิท่ีดีจะมีความรู้ความเข้าใจท่ีลึกซึง้ สามารถวิเคราะห์ประเด็น ชีแ้จง 
และอธิบายเหตผุลตลอดจนมองเห็นความเช่ือมโยงของสิ่งตา่งๆ  และสามารถเปรียบเทียบได้ชดัเจนใน
สถานการณ์อ่ืนได้ดีกว่าผู้ เร่ิมเรียนท่ีมีข้อมูลมากมายแต่ไม่สามารถคิดสังเคราะห์เช่ือมโยงได้อย่าง
เหมาะสม ผู้ รู้หรือผู้ ท่ีเป็นแบบปฏิบตัท่ีิดีจะสามารถมองเห็นความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของข้อมลูท่ีได้รับมา
ใหมก่บัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู่ในขณะท่ีผู้ เร่ิมเรียนจะมองข้ามสิ่งตา่งๆ ไป  ผู้ รู้ท่ีเป็นแบบปฏิบตัิท่ีดีจะมีข้อมลู
เก่ียวกับ  เร่ืองนัน้ๆ อย่างมากมาย  สามารถสงัเคราะห์หรือถักทอความคิด จดัระบบข้อมูลท่ีสะท้อน   
กรอบความคิด ความเข้าใจท่ีลึกซึง้ ความรู้ท่ีผู้ รู้แบบปฏิบตัิท่ีดีจะมีข้อมูลท่ีสั่งสมไว้ ในลกัษณะการ
สงัเคราะห์ การถกัทอความรู้และสะท้อนให้เห็นถึงการปรับประยกุต์  ความรู้นัน้ไปสู่บริบทตา่งๆ ส าหรับ
การจดักระบวนการเรียนรู้  ผู้สอนจะต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาผู้ เรียนในด้านความคิด
รวบยอดในสาระของความรู้ และการสังเคราะห์หรือการถักทอความรู้ให้เกิดขึน้ในตัวของผู้ เรียน         
และต้องพฒันา การเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจท่ีลึกซึง้ (Deep knowledge) รวมทัง้ความสามารถ
ในการการถักทอความรู้ (Weaving) ทัง้นีเ้พ่ือการขยายความรู้ความคิดและความเข้าใจในสาระ          
ของความรู้จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ และช่วยให้เกิดการเรียนรู้  เร่ืองอ่ืนๆ            
ท่ีใกล้เคียงกนัได้อยา่งรวดเร็ว 
 
การเรียนการสอนท่ีช่วยผู้เรียนสามารถก ากับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 กระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ สอนจะต้องเสริมสร้างให้ผู้ เรียนแต่ละคนคิดทบทวน ความเข้าใจ       
ในเร่ืองตา่งๆ ของตน วิเคราะห์ว่ามีเร่ืองใดบ้างท่ียงัมีช่องว่าง ต้องการข้อมลูเพิ่มเติม เร่ืองใดท่ีมีข้อมูล
ใหม่ไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจท่ีมีอยู่เดิมและจะปรับประยุกต์ความรู้ท่ีมีอยู่ไปสู่สถานการณ์
ใหม่อย่างไร ท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึน้ ผู้ สอนจะต้องหาวิธีการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนเกิดขึน้
ภายในตวัผู้ เรียนให้รู้จกัการคาดการณ์ อธิบายให้ตนเองฟังเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ บนัทึกประเด็นท่ียงั
ไม่เข้าใจ หาทางกระตุ้นความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเดิมเพ่ือการวางแผนการเรียนรู้ตอ่ไป ผู้สอนจะต้อง
สอดแทรกเทคนิคการเรียนรู่เหล่านีใ้นการเรียนรู้แตล่ะสาระการเรียนรู้โดยปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะ
การเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคน จนผู้ เรียนสามารถก ากบัการเรียนรู้ของตนเองโดยค านงึถึง สิ่งตอ่ไปนี ้
 1. ผู้ สอนต้องให้ความส าคญัและศึกษาวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจพืน้ฐาน ของผู้ เรียน       
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเกือ้หนนุให้ผู้ เรียนน าเสนอความคิดของตน
เพ่ือเป็นพืน้ฐานท่ีจะตอ่ยอดความรู้ตา่งๆ ตอ่ไป 
 2. ผู้สอนจะต้องสอนสาระการเรียนรู้ตา่งๆ ในระดบัท่ีลุ่มลึก (Deep knowledge) พร้อมทัง้
ยกตวัอย่างท่ีเช่ือมโยงความรู้สามารถน าไปปฏิบตัิได้อย่างไร เพ่ือให้เกิดพืน้ฐานความรู้ความคิดความ



 

เข้าใจท่ีมัน่คงเพียงพอส าหรับการเรียนรู้ต่อไป ผู้สอนจะต้องตระหนกัถึงการเรียนรู้จะต้องไม่น าเสนอ
อยา่งผิวเผินเพียงเพื่อให้ครอบคลมุเนือ้หาแตเ่พียงอยา่งเดียวจะต้องน าเสนอให้ลึกพอท่ีผู้ เรียนจะเข้าใจ
หลักการและแนวคิดส าคญัของสาระท่ีเรียนรู้ (Key concepts) เกิดการตกผลึกเป็นความเข้าใจ          
ท่ีชดัเจน 
 3. การก ากับกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะต้องสอดแทรกในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ตา่งๆ ตามหลกัสตูรเพราะจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ภายในของแตล่ะคน การเรียนรู้
จะช่วยให้เข้าใจสาระและหลักการของแต่ละลักษณะวิชาอย่างลึกซึง้  เป็นการฝึกให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนอง เกิดความตระหนักเป็นวิธีการช่วยตอบปัญหาว่า ท าไม เม่ือไหร่      
และอย่างไร เป็นการผสมผสานการฝึกทักษะการคิดท่ีควบคู่ ไปกับความรู้ซึ่งสามารถแก้ปัญหา         
หรือเช่ือมโยงไปสูส่ถานการณ์อ่ืนได้ 
 การประเมินผลการเรียนรู้เป็นระยะจะท าให้ผู้ เรียนได้ข้อมูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ             
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ต่อไป การประเมินผลหรือประเมินคณุภาพจะต้องมุ่งประเมินความรู้
ความเข้าใจลุ่มลึกและการสงัเคราะห์ความรู้ท่ีตกตะกอนกับผู้ เรียน การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้
จะช่วยอธิบายกระบวนการและแนวคิดของผู้ เรียน ให้ผู้สอนทราบ ท าให้ผู้สอนสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
ความคิดของผู้ เรียนอยู่ท่ีจุดใด ช่วยให้ผู้สอนก ากับและปรับทิศทางการเรียนรู้ให้ตรงประเด็น เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้ทบทวน   และปรับปรุงกระบวนการคิดได้ตามพัฒนาการทางความคิดและการเรียนรู้         
ของตนเอง 
 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้คือการเป็นหุ้ นส่วนท่ีต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนและผู้ สอน ความรู้
ความสามารถเกิดจากฝึกปฏิบตัิ ผู้ เรียนลงมือกระท า (Hands - on) และฝึกคิดด้วยตนเองเป็นส าคญั 
(Brain - on) ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมให้ผู้ เรียนสามารถก ากบักระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยมี
บทบาทเป็นผู้ เอือ้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  มีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ โดยต้องมีคณุลกัษณะท่ีส าคญัคือ มีวิสยัทศัน์การจดัการเรียนรู้ สามารถ
ส่ือสาร การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ความจริงใจ เอือ้อาทรและยืดหยุ่น สามารถจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียน  การออกแบบบรรยากาศการเรียนรู้ควรค านงึถึงประเด็นดงัตอ่ไปนี ้
 1. สถานศกึษาและชัน้เรียนจะต้องเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ผู้สอนจะต้องให้  ความสนใจ
กับความรู้ ความคิด เจตคติและทักษะการรู้คิดพืน้ฐานความรู้จากสาระต่างๆ  ความแตกต่างกัน
ระหว่างผู้ เรียนและภูมิหลังทางวัฒนธรรม ผู้ สอนจะดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนเป็นรายบุคคลและปรับ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมมีความยากและท้าทายพอประมาณ 



 

 2. การจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเน้นองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่                  
1) แนวคิดหลกัท่ีจะเรียนรู้คือเร่ืองอะไร 2) ท าไมต้องเรียนรู้เร่ืองนี ้และ 3) มีความคาดหวงัในผลการ
เรียนรู้อย่างไร การมุ่งเน้นประเด็นหลักทัง้ 3 ประเด็นนี ้จะท าให้การออกแบบ การจัดการเรียนรู้                
ไม่กระจดักระจายมีเป้าหมาย  ทราบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ของผู้ เรียนได้ชดัเจน ผู้สอนจะต้อง
ตระหนกัวา่ความสนใจในกิจกรรมไมไ่ด้เป็นหลกัประกนัว่าผู้ เรียนจะเรียนรู้สาระส าคญัของเนือ้หาเพียง
พอท่ีจะเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้สาระใหม่ๆ ดงันัน้ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์ว่ากิจกรรมหรือโครงงานใด         
ท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียน  ได้ลงมือปฏิบตัแิละเกิดความรู้ความเข้าใจความคิดรวบยอดส าคญั 
 3. การจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเน้นการสร้างประชาคมแห่งการเรียนรู้ โดยเช่ือมโยงการ
เรียนรู้สู่โลกภายนอกตามสภาพจริง เพ่ือสนบัสนุนให้ผู้ เรียนท างานร่วมกันเป็นพนัธมิตรทางวิชาการ 
ผู้ เรียนจะช่วยกันแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ประเด็นเพ่ือความกระจ่างและขับเคล่ือนกลุ่มร่วมมือกัน
แก้ปัญหาสู่เป้าหมายแห่งการเรียนรู้  หากเปรียบเทียบเวลาเรียนท่ีใช้ชีวิตในสถานศึกษากับนอก
สถานศกึษา พบว่าผู้ เรียนจะใช้เวลาร้อยละ 80 ของเวลาทัง้หมดเรียนรู้จากภายนอก ผู้สอนจะต้องไม่
มองข้ามและสร้างโอกาสสง่เสริม   การเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 
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