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บทคัดย่อ 
  กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่า
กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการท างานของสมองที่
เกี่ยวข้องกับความจ า โดยสามารถเก็บและจ าสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม 
การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจ าในระบบความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ท าให้ผลการ
เรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า โดยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ที่
ผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและแนวทางของตัวผู้สอนเองสิ่งที่ต้องท าคือ “การลงมือท า” 
เปรียบเสมือนการท าอาหาร ไม่มีใครท าอาหารเป็นมาตั้งแต่เกิด ตอนแรกเริ่มที่เรายังท าอาหารไม่เป็นก็ต้องเปิด “ต ารา
ท าอาหาร” และท าตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในต ารา โดยพ่อครัวหรือแม่ครัวสามารถ “ปรุง” ให้เหมาะสม และถูกปากกับผู้
รับประทานได้ เม่ือท าไปแล้วก็จะค่อยๆ ท าเป็นอาหารเป็น เกิดการเรียนรู้และทักษะ จนกระทั่งท าอาหารเป็นด้วยตนเอง 
ไม่ต้องเปิดต าราอีกต่อไป และสามารถที่จะ “ออกแบบ” หรือคิดค้น ต าราใหม่ๆ ด้วยตนเองได้ 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก, ศตวรรษที่ 21, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
Abstract 

  Active learning process helps learners to fully maintain their learning results and learn passive learning 

processes because Active Learning processes correspond to brain-related functions of memory by being able to 

store and remember things.  Various Those who learn with participation, have roots with their friends, who teach 

the learning environment that has gone through real practice, can be kept during Long-term memory (memory) 
allows learning to remain in a larger amount than the longer term.  The learning activity model according to the 

educational approach that focuses on the outcomes that the teacher can apply to suit the learners and the direction 

of the teacher himself. All that has to be done is to "act" like cooking. No one has been cooking since birth. At first, 

when we couldn't cook, we had to turn it on.  "Cookbook"  and follow the steps written in the cookbook.  In which 

the chef or chef can "cook" properly and meet the palate Once done, will gradually Cook Resulting in learning and 

skills Until cooking by oneself No need to open the textbook anymore. And able to "design" or create new textbooks 

by oneself 
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บทน า 
  ปัจจุบันนี้ Active Learning นับเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในการศึกษาช่วงศตวรรษที่ 21 นี้ ด้วยเพราะเป็น
แนวจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และตอบสนองต่อการพัฒนาของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยความหมายของ Active Learning (การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ) นั้น หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยผ่านการกระท าและร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซ่ึงเกิดขึ้น



 

 

จากสมมติฐาน 2 ประการ อันได้แก่ 1. การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์  2. แต่ละคนมีแนวทางใน
การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและ
ความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิตการให้การศึกษา
ส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่
กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ
เรียนรู ้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะ
และค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม  และ
เหนืออื่นใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge effectively in order to 
use it creatively) ถือเป็นทักษะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะ
พัฒนาเรียนเพื่ออนาคต  ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพใน
ทางบวก (optimism) ที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสุข ระบบการจัดการการศึกษานั้นอยู่ที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่21 ประกอบด้วย Core Subjects and 21st ซ่ึงเป็นความรู้
ในวิชาหลักและ เนื้อหาประเด็นที่ส าคัญส าหรับศตวรรษที่  21 ได้แก่ภาษาอังกฤษ การอ่าน ศิลปะในการใช้
ภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
และการปกครอง , Learning and innovation Skills ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ , Information, Media and Technology 
Skills ได้แก่ การรู้เท่าทันสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Lifeand Career Skills 
ได้แก่ ทักษะชีวิตและการท างานมากกว่าการสอนที่มุ่งเน้นเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด รู้จักวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหา มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สูงขึ้น ตลอดจน
สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนจะเป็นเครื่องชี้บ่งถึงเงื่อนไขหรือสถานการณ์ว่าผู้เรียนจะประสบความส าเร็จ หรือความ ล้มเหลวต่อการเรียนรู้ 
ผู้สอนควรจะคิดถึงผู้เรียนในฐานะเป็นบุคคลหนึ่ง ผู้เรียนมีสิทธิที่จะได้รับความ ต้องการพื้นฐาน และผู้สอนจะต้องหากลวิธี
ที่จะตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของผู้เรียนให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ และผู้สอนควรจะฝึกให้มีความรู้สึกไวต่อ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน เพื่อความส าเร็จแห่งการเรียนรู้  แนวคิดหนึ่งที่ใช้ในการจัดการศึกษาคือการเรียนรู้เชิงรุก เป็น
การเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน และมีการควบคุมตัวเอง อยู่ในระดับสูง ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยลักษณะของกิจกรรมจะครอบคลุม กระบวนการแก้ปัญหา ซ่ึงอาจจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
เล็กๆ ลักษณะการสอนตรงกันข้ามกับการสอนแบบบรรยาย และประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้น จูงใจผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนเกิด ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร เกิดความรู้สึกสนุกสนานขณะเรียน เกิดทัศนคติทางบวกในการเรียน เพิ่มขึ้น และ
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมกันในลักษณะของการร่วม แรงร่วมใจ ได้ท างาน นอกจากนั้น 
Active learning จะให้ความส าคัญต่อลักษณะของกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ (Process of Learning) เป็นการเรียนรู้
ที่เปิดโอกาสให้ผู้รียนได้ลงมือกระท ากิจกรรม มีทักษะทั้งในเชิงความคิด และเทคนิควิธีที่จะใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาใน
ชีวิตจริง ผู้เรียนสามารถพูดคุยและเขียนสื่อสารในสิ่งที่เรียน วิจารณ์โต้แย้งระหว่างเพื่อน และอาจารย์ผู้สอนได้ ผู้เรียนยัง
สามารถจัดระบบการคิด และสร้างวินัยต่อกระบวนการแก้ปัญหารับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีชื่อเรียกเป็น
ภาษาไทยหลายอย่าง เช่น การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิงรุก(active learning) โดย
การสร้างความรู้ด้วยตนเองนั้นมีทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง (Constructivism)  



 

 

 
เน้ือเรื่อง 
 ความส าคัญของการจัดการเรยีนรู้ 

 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีระบบระเบียบ ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้จนถึงการประเมินผล ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่เป็นเพียงการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช้วิธีการบอกให้จดจ าและ
น าไปท่องจ าเพื่อการสอบเท่านั้น แต่ยังหมายถึงสถานการณ์อย่างหนึ่งที่มีสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น ได้แก่ มีความสัมพันธ์และมี
ปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนผู้เรียนกับ สิ่งแวดล้อม และผู้สอนกับผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม 
ความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  และผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ใหม่นั้น
ไปใช้ได้ นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมในอีกหลายๆด้าน คือ ด้านหลักสูตร (Curriculum) ซ่ึงหมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาความเข้าใจใน จุดประสงค์รายวิชาและการตั้งจุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน ตลอดจนการเลือก
เนื้อหาได้เหมาะสม สอดคล้องกับท้องถิ่น ด้านการจัดการเรียนรู้ (Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ที่วางไว้  ด้านการวัดผล (Measuring) หมายถึง 
การเลือกวิธีการวัดผลที่เหมาะสมและสามารถวิเคราะห์ผลได้ และรวมทั้งด้านการประเมินผล 
 การจัดการเรียนรู้ที่ดีจะส่งผลให้ผู้เรียนนั้นรักในการเรียน และมีความสุขกับสิ่งที่เรียน คือส่งผลให้ผู้เรียนนั้นมี
ความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนรู้  เกิดทักษะในเนื้อหาวิชาที่เรียนรู้  เกิดทัศนคติที่ ดีต่อสิ่งที่เรียน สามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถน าความรู้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมต่อไปอีกได้ โดยลักษณะ
ของการจัดการเรียนรู้ที่โดดเด่นนั้นมี 3 รูปแบบ  คือ  
  1. การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียนซึ่งหมายความว่าการ จัดการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้นั้นทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนเพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
  2. การจัดการเรียนรู้มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนด ไว้ โดยการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 2.1 ด้านความรู้ความคิด หรือด้านพุทธิพิสัย 2.2 ด้านทักษะ
กระบวนการ หรือด้านทักษะพิสัย 2.3 ด้านเจตคติ หรือด้านจิตพิสัย  
  3. การจัดการเรียนรู้จะบรรลุจุดประสงค์ได้ดีต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลปข์องผู้สอนซึ่งหมายความ ว่าการจัดการ
เรียนรู้จะบรรลุจุดประสงค์ได้หรือไม่นั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้สอนทั้งด้าน วิชาการ (ศาสตร์) ทักษะและ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ (ศิลป์) เป็นส าคัญ  

ความส าคัญของการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)    
Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่

เขาได้กระท าลงไป (Bonwell, 1991) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการคือ 1) การเรียนรู้
เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ , และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน (Meyers and 
Jones, 1993) โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้(receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้(co-
creators) (Fedler and Brent, 1996)  

utherland & Bonwell (1996) การเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง การเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีอิสระในการเรียน และมี
การควบคุมตัวเอง อยู่ในระดับสูง ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยลักษณะของกิจกรรมจะครอบคลุม 
กระบวนการแก้ปัญหา ซ่ึงอาจจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ลักษณะการสอนตรงกันข้ามกับการสอนแบบ
บรรยาย และประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้น จูงใจผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิด ทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร เกิด



 

 

ความรู้สึกสนุกสนานขณะเรียน เกิดทัศนคติทางบวกในการเรียน เพิ่มขึ้น และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ผูเ้รียนมีกิจกรรมร่วมกันในลักษณะของการร่วม แรงร่วมใจ ได้ท างานเป็นกลุ่ม โดยมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน และนักเรียน
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงกันและกัน  
  ลักษณะของ Active Learning  

1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
  3. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกัน
มากกว่าการแข่งขัน 
  5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด 
  7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นทักษะการคิดขั้นสูง 
  8. เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล, ข่าวสาร, สารสนเทศ, และหลักการสู่การสร้างความคิด
รวบยอดความคิดรวบยอด 
  9. ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
 
ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการเรียนรู้ Passive Learning และ Active Learning 

กระบวนการเรียนรู้ Passive Learning การบวนการเรียนรู้ Active Learning 
1.กระบวนการเรียนรู้โดยการอ่านท่องจ าผู้เรียนจะจ าได้ใน
สิ่งที่เรียนได้เพียง 10% 
2.การเรียนรู้โดยการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียวโดยที่
ผู้เรียนไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
อื่นในขณะที่อาจารย์สอนเม่ือเวลาผ่านไปผู้เรียนจะจ าได้
เพียง 20% 
3.หากในการเรียนการสอนผู้ เ รียนมีโอกาสได้ เห็น
ภาพประกอบด้วยก็จะท าให้ผลการเรียนรู้คงอยู่ได้เพิ่มขึ้น
เป็น 30% 
4.กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น เช่น การให้ดูภาพยนตร์ การสาธิต จัด
นิทรรศการให้ผู้เรียนได้ดู รวมทั้งการน าผู้เรียนไปทัศน
ศึกษา หรือดูงาน ก็ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เป็น 50% 

1.การให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้
อ ย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้  ความเข้าใจน าไป
ประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า
หรื อ  สร้ า งสรรค์ สิ่ ง ต่ า งๆ  และพัฒนาตน เอง เต็ ม
ความสามารถ รวมถึงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เขาได้มีโอกาสร่วมอภิปรายให้มีโอกาสฝึกทักษะการ
สื่อสาร ท าให้ผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 70% 
2.การน าเสนองานทางวิชาการ เรียนรู้ในสถานการณ์
จ าลอง ทั้งมีการฝึกปฏิบัติ ในสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ ต่างๆ ซ่ึงจะท าให้ผลการเรียนรู้ เกิดขึ้น
ถึง 90% 
 

 
ตารางที่ 2 แสดงการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จาก Passive Learning ไปยัง Active Learning 

Passive Learning Active Learning 
1.ผู้สอนเป็นผู้น าการเรียนรู้ 1.ผู้เรียนน าตนเอง (ผ่านกิจกรรมต่างๆ) 



 

 

2.ผู้สอนสั่งสอน/การบรรยาย 
3.ผู้สอนคือผู้รู้ที่มีอ านาจ 
4.ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง 

2.ผู้สอนอ านวยความสะดวกและชี้แนะ 
3.ผู้สอนกับผู้เรียนร่วมมือกันพัฒนาความรู้ 
4.ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
ตารางที่ 3 แสดงการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียน 

Passive Learner Active Learner 
1.ความจ า ข้อเท็จจริง 
2.การจดบันทึก 
3.การซึมซับความรู้ต่างๆ 
4.การส ารอกข้อมูล(ผู้เรียนได้รับข้อมูลมากเกินไปเกินจะ
รับได้) 
5.กิจกรรมที่ใช้ระดับการคิดขั้นพื้นฐาน (การเรียนรู้แบบ
ผิวเผิน) 
6.ท าไปงั้นๆ 

1.การคิด/แก้ปัญหา 
2.การค้นพบ 
3.การสร้างความรู้ 
4.การสะท้อนกลับของข้อมูล 
5.การร่วมแรงร่วมใจกัน 
6.การตอบสนอง 
7.การมีส่วนร่วม 
8.การสร้างความสัมพันธ์ 
9.การรื้อโครงสร้างใหม่ 
10.การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง 
11.มีอภิปัญญา/การรู้คิด (คิดและพูดเกี่ยวกับการเรียนรู้
ได้) 
12.กิจกรรมที่ใช้ทักษะการคิดระดับสูง 
13.การเรียนรู้เชิงลึก 
14.มีปฎิสัมพันธ์กับบทเรียน 
 

 
การประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  1. การเรียนรู้ผ่านการท างาน (Work-based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด
พัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง โดยสถาบันการศึกษามักร่วมมือกับแหล่งงานในชุมชน รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกัน ต้ังแต่การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดเนื้อหากิจกรรม และวิธีการประเมิน 
           2.  การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-based Learning) การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
ประดิษฐ์คิดค้น โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้ความรู้ (teacher) เป็นผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้
ค าแนะน า (guide) ท าหน้าที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนท างานเป็นทีม กระตุ้น แนะน า และให้ค าปรึกษา 
เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วง ประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยโครงงาน สิ่งที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ด้วย PBL จึงมิใช่ตัว
ความรู้ (knowledge) หรือวิธีการหาความรู้ (searching) แต่เป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ( learning and 
innovation skills) ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ (Life and Career skills) ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารและ
เทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills) การออกแบบโครงงานที่ดีจะกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้าอย่าง



 

 

กระตือรือร้นและผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหา (critical thinking & problem solving) 
ทักษะการสื่อสาร (communicating) และทักษะการสร้างความร่วมมือ(collaboration)ประโยชน์ที่ได้ส าหรับครูที่
นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการท างานแบบร่วมมือกับเพื่อนครูด้วยกัน รวมทั้งโอกาส
ที่จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนด้วย   
           3. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity-based Learning) ในการยึดหลักการให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
“Child Centered” การเรียนโดยการปฏิบัติจริง Learning by Doing และปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ 
Doing by Learning จึงถูกน ามาใช้อย่างจริงจังในการปฏิรูปการศึกษาของไทย การเรียนรู้ชนิดนี้เอง ที่มีผู้ตั้งฉายาว่า 
“สอนแต่น้อย ให้เรียนมากๆ Teach less. .Learn More”  การเรียนแบบ Learning by Doing นั้นใช้ “กิจกรรม 
Activity” เป็นหลักในการเรียนการสอน โดยการ “ปฏิบัติจริง Doing” ในเนื้อหาทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทุกคนในกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ คุณครูเป็นพี่เลี้ยงและเทรนเนอร์ แต่กิจกรรมที่น ามาใช้นี้ต้องมีประสิทธิภาพในการ
เรียนรู้เนื้อหานั้นๆ มีจุดมุ่งหมาย สนุก และน่าสนใจ ไม่ซ้ าซากจนก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น คุณครูจึงเป็น “นัก
ออกแบบกิจกรรม Activity Designer” มืออาชีพ ที่สามารถ “มองเห็นภาพกิจกรรม” ได้ทันท ี
           4.  การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา (Problem-based Learning) เป็นรูปแบบการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นผู้เรยีน
เป็นศูนย์กลาง และรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมของผู้เรียน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยแต่ก็ท้าทายผู้สอนมากที่สุด 
กระบวนการการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จะจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ขนาดประมาณ 8 -10 คน โดยมีครูหรือผู้สอน
ประจ ากลุ่ม 1 คน ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการการเรียนรู้ (facilitator) 
           5.  การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีวิจัย (Research-based Learning) การเรียนรู้ที่เน้นการ
วิจัยถือได้ว่าเป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนโดยตรง เป็น
การพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้ และการทดสอบความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 
 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  ปัณฑิตา อินทรักษา (2562) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วย Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ กระตุ้น และอ านวยความสะดวก ให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าเสนอข้อมูล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน สร้างความรู้และเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองทั้งนี้โดยผู้สอนสามารถเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย 
Active Learning น าไปใช้ให้เข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนประสบการณ์
ความส าเร็จในการเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเรียนรู้เพื่อการแก้ปัญหา ดังนั้น Active Learning จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการคิดเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจของตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ 
และต้องอาศัยการคิดแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธี น าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้นลลิตา จ านงค์สุข และ
คณะ (2562) ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการเรียนเชิงรุก ที่มีต่อแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่องปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
ของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิธีการเรียนเชิงรุก (Active Learning) แบบวัดแนวคิด
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงก็พบว่าการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ท าให้ผู้เรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น รวมทั้งเดชดนัย จุ้ยชุม และคณะ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Active 



 

 

Learning) ซ่ึงพบว่า พฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษาหลังการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดีขึ้นทั้งในด้านการท างานและการ
ท างานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกเพื่อสะท้อนความคิดเห็นร่วมกัน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 
บทสรุป 
  การเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือท า คิดวิเคราะห์และร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะของ Active Learning นี้ ถ้าประสบ
ความส าเร็จจะท าให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive 
Learning กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning นั้น ตัวแปรส าคัญในการเรียนรู้จะไปอยู่ที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก ซ่ึง
แตกต่างจากการเรียนรู้ที่เคยเป็นมาในอดีตที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดให้ แต่อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้ ผู้เรียน
จะต้องมีทักษะและความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมในระดับหนึ่ง ซ่ึงทักษะพื้นฐานเช่น การอ่าน การเขียน การคิด
ค านวณ และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ นับเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องมีความพร้อม เพื่อที่จะก้าวสู่การเรียนรู้
แบบ Active learning ได้โดยสมบูรณ์  
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