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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียน
เทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียน
เทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ และ
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นประโยชน์ และความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร 
ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม จำานวนรวม 60 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 
ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิ5 คน เครือ่งมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถาม แบบประเมนิ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้สถติพิืน้ฐาน  
ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า ประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ข้ันท่ี 1 ข้ันนำาเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุป  
ขัน้ที ่4 ขัน้ทบทวนและการนำาไปใช ้ระดบัความเหมาะสมขององค์ประกอบการจัดการแบบ Active Learning  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) รูปแบบการพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนและการนำา
ไปใช้ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ  
3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนเทศบาล
ท่าตูม ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยรวมมีความเหมาะสม
และมีความเป็นประโยขน์อยู่ในระดับมาก ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการพัฒนาครูด้านจัดการการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำาเภอ
ทา่ตมู จงัหวดัสรุนิทร ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ สามารถเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่ระดบัความพงึพอใจ ดงันี ้ 
ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนและการนำาไปใช้ และขั้นที่ 1 ขั้นนำาเข้าสู่
บทเรียน
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Abstract

This research aimed 1) to study elements of active learning instructional 2) to develop 
active learning instructional model for Thetsaban Thatum school Thatum District Surin Province 
and assess the suitability and possibility of model 3) to study feedback after testing model 
and assess the suitability and usefullness and satisfaction about active learning instructional 
model. Collected data from 60 populations consists of administrators teachers and school 
board of Thetsaban Thatum School Thatum District Surin Province, key performance con-
sists of 5 luminaries. Research tools were questionaire, assessment form. Used descriptive 
statistics for analys data. The result of the research were found: 1) The element of active 
learning instructional including 4 elements were step 1 introduction, step 2 implementation 
step 3 submistion, step 4 review and apply. The result of active learning elements suitability 
assessed by 5 luminaries overall were at highest level. 2) Active learning instructional model 
for Thetsaban Thatum school Thatum District Surin Province including step 1 introduction, 
step 2 implementation step 3 submistion, step 4 review and apply. The result of active  
learning elements suitability assessed overall were at high level and possibility assessed 
overall were at high level. 3) The result of active learning model trial in Thetsaban Thatum 
School, the model suitatibility assessed and usefullness assessed both overall at high levels. 
Administrators teschers and school board were satisfaction to teachers development in active 
learning model Thetsaban Thatum School Thatum Districk Surin Province overall at highest 
level. Sorting the satisfaction average were step 2 implementation, step 3 summaries, step 
4 review and apply and step 1 introduction.
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บทนำา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 กำาหนดวสิยัทศันไ์วว้า่ มุง่พฒันาผูเ้รยีน
ทุกคน ซึง่เปน็กำาลงัของชาติให้เปน็มนษุยท์ีม่คีวาม
สมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้คณุธรรม มีจติสำานึก
ในความเปน็พลเมอืงไทยและเปน็พลโลก ยดึมัน่ใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า 
ทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ และมจีดุหมายของหลกัสตูร คอื มุง่พฒันา

ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศกึษาตอ่และประกอบอาชพี จงึกำาหนดเปน็
จดุหมายเพือ่ใหเ้กดิกบัผูเ้รยีน เม่ือจบการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พงึประสงคเ์หน็คณุคา่ของตนเอง มวิีนยัและปฏบิตัิ
ตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรอืศาสนา
ที่ตนนับถือ ยึดหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
มคีวามรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การ
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัย และรัก
การออกกำาลังกาย มีความรักชาติมีจิตสำานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถี
ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำานึก
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะที่
มุ่งทำาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข จากหลักสูตร
ท่ีวางไว้นั้นผลผลิตของหลักสูตรคือนักเรียนน่าจะ
เปน็ผลผลติทีม่คีณุภาพและสามารถนำาพาประเทศ
ชาตไิปสูค่วามสงบสขุและเจรญิกา้วหนา้ทดัเทยีมกบั
นานาอารยประเทศ หากครสูามารถจดัการเรยีนการ
สอนและสรา้งเดก็ไทยออกมาใหไ้ดต้ามทีห่ลกัสตูร
กำาหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 2)

ครูไทยในยุคโลกาภิวัตน์และครูที่สังคม
ไทยพงึประสงคน์ัน้ จะตอ้งมบีรรทดัฐานของความ
เป็นครู เป็นผู้ชี้ทางปัญญา เป็นกัลยาณมิตร เป็น
ผูท้รงศาสตรแ์ละศลิปแ์หง่วชิาชพีครแูลว้ ครยูงัตอ้ง
ศกึษาคน้ควา้พฒันาตนเองและวชิาชพีครอูยูเ่สมอ 
รู้จักเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยน 
เรยีนรูกั้บผูอ้ืน่ มเีทคนคิการสอนแบบตา่งๆ มุง่เนน้ 
กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตและเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชวิีตในสงัคมแหง่การเรยีนรู ้เพราะฉะนัน้ครจูงึควร
มีการปรับเปลี่ยนและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
รอบด้านและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล (ธีรศักด์ิ  
อัครบวร, 2544: 32 ; อ้างอิงมาจาก สำานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2540) 

ศตวรรษที ่21 เปน็ยคุของข้อมลูข่าวสารและ
การเปลีย่นแปลง ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
สารสนเทศทำาใหก้ารส่ือสารไรพ้รมแดน การเขา้ถงึ
แหล่งขอ้มลูสามารถทำาไดท้กุทีท่กุเวลามอีงคค์วาม
รูใ้หมเ่กดิขึน้มากมาย จำาเปน็ตอ้งปรบัเปลีย่นวธิกีาร
จัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการได้กำาหนด
ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษา พ.ศ. 2555-2558 
(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558: 
62) มีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความ
ยากจน โดยจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพสำาหรบัเยาวชน 

ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสทกุคนใหเ้ทา่เทยีมกนัทัง้ใน
เมอืงและชนบท ตัง้แตป่ฐมวยัจนถงึชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 6 และเทียบเท่าพฒันาความเป็นพลเมอืงโลกท่ี
ทันสมยัมทัีกษะหลากหลาย มคีวามสามารถในการ
แขง่ขนัสูต่ลาดโลก ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรก์าร
พฒันา จดัการศกึษาโดยยดึนกัเรยีนเปน็ศนูยก์ลาง
ใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพสามารถ
พัฒนาสมอง สรา้งจนิตนาการไดอ้ยา่งไม่มีขดีจำากัด 
ได้รับการดูแลอย่างรอบด้านประหน่ึงลูกหลานใน
ครอบครัว ดูแลครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาดั่งญาติพี่น้องเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กำาลังความสามารถและมีความกา้วหน้าในวชิาชพี 
การเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของ 
ผูเ้รียนหรือการเรียนรู้แบบ Active Learning เปน็การ
เรยีนรูผ้า่นการปฏบัิติหรอืการลงมือทำาซ่ึง “ความรู”้  
ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์จาก
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียน 
มีโอกาสลงมือกระทำา การอ่าน การเขียน การ
โต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา

การพฒันาครทูีผ่่านมาเหน็ไดว้า่มวีธีิการที่
หลากหลาย ซึง่ในการพฒันาครยูงัไม่ประสบความ
สำาเร็จเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากวิธีการพัฒนาครู
แตล่ะวธิมีอีปุสรรคขอ้จำากดัตอ่การพฒันา คอื การ
อบรมมเีนือ้หาไมต่รงกบัความต้องการของคร ูการ
อบรมมรีะยะเวลานอ้ยไมเ่หมาะกบัเนือ้หาและการ
จัดอบรมมักจะจัดอบรมในช่วงเปิดภาคเรียน ครู
ต้องทิ้งห้องเรียน ซึ่งครูโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครู
เข้าไปสอนแทน และเมื่ออบรมเสร็จแล้วครูไม่มี
เวลาสำาหรับจดัระบบความรูห้รือการผลติสือ่ เพราะ
มีภาระอื่นมาก การอบรมส่วนใหญ่เน้นในหลัก
การ/ทฤษฎมีากกวา่การไดล้งมอืปฏบิตั ิจงึทำาใหค้ร ู
ไม่สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลได้และการอบรมมัก
จะขาดการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ัน 
ยังพบว่า การพัฒนาครูโดยวิธีการต่างๆ นี้  
ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อการเรียนการสอน เช่น การ
จดับคุลากรเขา้รบัการอบรมไมต่รงกบังานทีร่บัผดิ
ชอบ หลงัจากเขา้รบัการอบรมไมไ่ดน้ำามาขยายผล
เพียงแต่ทำารายงานส่งผู้บริหารเท่านั้น รวมทั้งไม่มี
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การนเิทศตดิตามผลหลงัเขา้อบรมสมัมนา อยา่งไร
กต็าม ครสูว่นใหญใ่นประเทศไทยยงัไมย่อมรบัการ
ปรบัการเรยีนการสอน จำาเปน็ตอ้งมปีจัจยัผลกัดนั
ให้ครูเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนรู้จากครู
เป็นศูนย์กลางมาสู่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ความ
รู้ที่ต้องพัฒนาให้กับครู ได้แก่ ความรู้ที่ทันสมัยใน
สาขาวิชาที่สอน กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้การ
วดัและประเมนิผล การสอนแบบบรูณาการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทในการเป็นผู้แนะนำา
การเรยีนรูแ้ละการทำาวจัิยในช้ันเรียน สอดคลอ้งกับ
ผลการศึกษา ที่พบว่า ครูมีความต้องการพัฒนา
ด้านการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ 
การเลอืกใชส้ือ่และการพัฒนาสือ่สง่เสรมิการเรยีนรู้
ทกัษะใช้ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ การพฒันาและการใชน้วตักรรม การทา
วจิยัในชัน้เรยีน การนำาผลวตจยัและผลประมำานไป
ใชก้ารปรับปรุงการจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันาหลกัสตูร 
(พมิพพ์นัธ์ุ เดชะคปุต ์และพรทพิย ์แขง็ขนั, 2551: 
107) ดังนั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องอาศัยความ
รู้ในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะความรู้ที่ศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องที่เพื่อสะท้อนความหลาก
หลายของปัญหา ความต้องการในการพัฒนาครู 
ซ่ึงจะเช่ือมโยงแนวทางในการแก้ปัญหาที่ตรงต่อ
สภาพปจัจบุนัแตล่ะเรือ่งแตล่ะพืน้ทีอ่ยา่เหมาะสม 
และทันเหตุการณ์ (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 24) 
ทางออกทีส่ำาคญัคอื การเปลีย่นวฒันธรรมของการ
ผลติ (Producing Culture) คอืการศกึษาตอ้งเริม่ที่
คร ูผูส้อนเริม่คน้งานของตนดว้ยการมองวา่ตนเอง
จะสร้างความรู้ สร้างผลงานใหม่อะไรขึ้นมา และ
พัฒนากระบวนการหาความรู้ กระบวนการสร้าง 
และพัฒนาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ผลที่ได้
คือความรู้ใหม่ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา, 2550: 35)

จากสภาพปญัหาและสภาวะการดงักลา่ว
ขา้งต้น ผูว้จัิยจึงสนใจทีจ่ะพฒันารปูแบบการพฒันา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์ในครั้งนี้ โดยใช้การพัฒนารูปแบบ เพื่อให้

เกิดรูปแบบการพัฒนาครูที่ดี สามารถนำาไปปรับ
ใชไ้ดแ้ละเกดิการพฒันาคร ูการจดัการเรยีนรู ้และ
นักเรียนไปพร้อมกัน 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของขั้นตอน 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียน
เทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และ
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ

3. เพือ่ศกึษาผลการทดลองใชร้ปูแบบการ
พฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรูแ้บบ Active Learning  
โรงเรยีนเทศบาลทา่ตมู อำาเภอทา่ตมู จงัหวดัสรุนิทร ์
และประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ประโยชน ์
และความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ  
มีรายละเอียดการดำาเนินการดังต่อไปนี้

ระยะที ่1 ศกึษาองคป์ระกอบของขัน้ตอน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการ
ศึกษาเอกสาร สังเคราะห์องค์ประกอบ และนำา 
องค์ประกอบเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน  
เพื่อประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ

1. ผูใ้หข้้อมูล คอื ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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โรงเรยีนเทศบาลทา่ตมู อำาเภอทา่ตมู จงัหวดัสรุนิทร ์
และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของรูปแบบ

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน

2. เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการวิจยั คอื แบบประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของระบบ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูท้รงคณุวฒุดิว้ยตนเอง 

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู โดยใช้ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 การศึกษาผลการทดลองใช้
รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning โรงเรียนเทศบาลท่าตูม อำาเภอ
ทา่ตูม จังหวัดสริุนทร ์และประเมนิความเหมาะสม 
และความเป็นประโยชน์ และความพึงพอใจที่มี
ต่อรูปแบบ

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร จำานวน 3 
คน ครู จำานวน 42 คน และคณะกรรมการสถาน
ศึกษา จำานวน 15 คน โรงเรียนเทศบาลท่าตูม 
อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ รวมจำานวน 60 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบฯ แบบประเมนิ
ความเปน็ประโยชนข์องรปูแบบฯ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งกิจกรรมการ
ประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบฯ การประเมิน
ความเปน็ประโยชนข์องรปูแบบฯ และการสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบฯ

4. การวเิคราะห์ขอ้มลู โดยใช้ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

ผลการวจิยั การพฒันารปูแบบการพฒันา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

โรงเรยีนเทศบาลทา่ตมู อำาเภอทา่ตมู จงัหวดัสรุนิทร ์
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. องค์ประกอบของขั้นตอนการจัดการ
เรยีนรูแ้บบ Active Learning พบวา่ ประกอบดว้ย 
4 องค์ประกอบ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ 

ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวน
และการนำาไปใช้ ระดับความเหมาะสมขององค์
ประกอบการจัดการแบบ Active Learning โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการพฒันารูปแบบการพฒันาครูดา้น
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียน
เทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีราย
ละเอียด ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน 

1. สรา้งความสนใจ วธิปีฏิบตั ิสรา้งความ
สนใจโดยใชป้ญัหา สือ่ และสถานการณต์า่งๆ ชว่ย
ให้นักเรียน เกิดความสนใจใคร่รู้ 

2. กำาหนดเปา้หมาย วธิปีฏบิตั ิใหน้กัเรยีน
เขยีนเปา้หมายทีต่อ้งการทราบเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษา 

3. วางแผนการเรยีนรู ้วธีิปฏบิติั ใหน้กัเรยีน
แบ่งกลุ่ม นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มกนัพจิารณาเป้าหมาย  
สรุปเป็นเป้าหมายของกลุ่มและคิดวิธีการค้นหา 
คำาตอบ แล้วนำาเสนอครูพิจารณาความเหมาะสม 
เพื่อนำาสู่การมอบหมายหน้าที่เพื่อปฏิบัติต่อไป

ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติการเรียนรู้ วิธีปฏิบัติ นักเรียน
แตล่ะกลุม่ลงมอืปฏบิตัติามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
โดยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกคนจะต้อง
มีส่วนร่วมและมีหน้าท่ีในการทำางานกลุ่ม โดยครู
เป็นผู้กำากับดูแล และให้คำาแนะนำา

2. ทกัษะเพือ่การเรยีนรูแ้บบ Active Learning 
วธิปีฏบิตั ิการศกึษาและคน้ควา้เพือ่หาความรูข้อง
นกัเรยีน ใหค้รจัูดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนได้
ปฏิบัติ โดยใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การ
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เขียน และการไตร่ตรอง โดยประยุกต์ตามแนวคิด
ของจรรยา ดาสา (2552: เว็บไซต์) ดังนี้

2.1 การฟังและพูด ผู้สอนจะตอ้งให้ผู้เรียน
ฟงัใหเ้ปน็ คอื จบัใจความสำาคญัของเรือ่งทีฟ่งัใหไ้ด ้
เมือ่ฟงัแลว้ผูเ้รียนควรจะสือ่สารออกมาเปน็คำาพดู
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถพูดสื่อสารข้อคิดเห็นของ
ตนเองได้

2.2 การอา่น ในการอา่นแตล่ะครัง้ ผูส้อน
ตอ้งมัน่ใจวา่ผู้เรียนสามารถจบัใจความหรอืประเดน็
สำาคัญจากเรื่องที่อ่านได้

2.3 การเขียน ในการเขียนหากผู้เรียน
ไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง จะไม่สามารถเขียน
ด้วยภาษาของตนเองเพื่อส่ือสารให้ตนเองหรือ 
ผูอ้ืน่เขา้ใจได ้ดงันัน้ การเขยีนแตล่ะครัง้ผูเ้รยีนตอ้ง
กลั่นกรอง และเรียบเรียงความคิดของตนเองเป็น
อย่างดีก่อนลงมือเขียน

2.4 การไตร่ตรอง หรือการโต้ตอบความ
คดิเหน็ การเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนได้มโีอกาสโต้ตอบ
ความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สิ่งที่ตนเองคิดกับผู้อื่น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เช่ือมโยงแนวคิดที่มากขึ้น ทำาให้เรียนรู้ได้มากขึ้น 
หรือทำาให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายมากขึ้น

3. นำาเสนอผลการเรยีนรู ้วธิปีฏบิตั ินกัเรยีน
แตล่ะกลุม่จะตอ้งมกีารนำาเสนอผลงาน ดว้ยวธิกีาร
ทีน่กัเรยีนลงมตเิลอืกภายในกลุม่ นำาเสนอจดุออ่น 
ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค และ วิธีแก้ไข และจุดแข็ง
ที่พบจากในการศึกษา 

4. อภิปรายผล วิธีปฏิบัติ ครูและเพื่อนๆ 
รว่มกนัอภปิรายและให้ข้อเสนอแนะอยา่งสรา้งสรรค์
เกี่ยวกับการกำาหนดเป้าหมาย วิธีการศึกษา  
ผลการศึกษา 

5. บนัทกึผลการดำาเนนิการ บนัทึกปญัหา 
อุปสรรค และวิธีการแก้ไข เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
แต่ละคนได้ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรม ในขั้นนี้ 
ผู้สอนต้องสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
ประเมินนักเรียนจากการทำากิจกรรม

ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุป 

วิธปีฏิบติั เป็นขัน้ตอนท่ีต้องการใหผู้้เรยีน
ได้ทำาความเข้าใจ มีการสรุปประเด็นสาระและสิ่ง
ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ในขั้นน้ีหากมีความเข้าใจที่ไม่
ถูกต้องเกิดข้ึน ผู้สอนต้องแก้ไขความเข้าใจท่ีไม่
ถูกต้องให้ถูกต้อง ประเมินนักเรียนจากการตอบ
คำาถามและแสดงความคิดเห็น

ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนและการนำาไปใช้ 

วิธปีฏิบตั ิขัน้ทบทวนและการนำาไปใช ้เปน็
ขั้นตอนที่ผู้สอนให้ผู้เรียนทำากิจกรรม เพื่อทบทวน
ความเขา้ใจและความรูท้ีไ่ดร้บั ประเมนินกัเรยีนจาก
การตอบคำาถามใบงาน ทดสอบยอ่ยเลน่เกม เปน็ตน้ 

รปูแบบการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้
แบบ Active Learning โดยรวมมีความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายองคป์ระกอบ 
พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกองค์
ประกอบ และรปูแบบการพฒันาครดูา้นการจดัการ
เรียนรู้แบบ Active Learning มีความเป็นไปได้
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายองค์
ประกอบ พบว่า มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก
ทุกองค์ประกอบ

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม

ผู้วิจัยได้นำารูปแบบการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียน
เทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไป
ทดลองใช้ โดยใช้หลักการแนวคิดวงจรคุณภาพ 
PDCA ในการบริหารจัดการการนำารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปทดลองใช้  
ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบรูปแบบการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยรวม
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และมคีวามเปน็
ประโยขน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถาน
ศกึษา มคีวามพงึพอใจตอ่รปูแบบการพฒันาครดูา้น
จัดการการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียน
เทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ดังนี้ ขั้นที่ 2 ขั้นการ
ปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวน
และการนำาไปใช้ และขั้นที่ 1 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย สามารถนำามาอภิปรายผล 
ได้ดังนี้

1. องค์ประกอบของขั้นตอนการจัดการ
เรยีนรูแ้บบ Active Learning พบวา่ ประกอบดว้ย 
4 องค์ประกอบ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ 

ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวน
และการนำาไปใช้ ระดับความเหมาะสมของ 
องค์ประกอบการจัดการแบบ Active Learning  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน โดยรวมมีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมากที่สุด 

2. ผลการพัฒนารปูแบบการพัฒนาครดู้าน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียน
เทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีราย
ละเอียด ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน 

1. สรา้งความสนใจ วธิปีฏิบตั ิสรา้งความ
สนใจโดยใชป้ญัหา สือ่ และสถานการณต์า่งๆ ชว่ยให ้
นักเรียน เกิดความสนใจใคร่รู้ 

2. กำาหนดเป้าหมาย วธิปีฏบิตั ิใหนั้กเรียน
เขยีนเปา้หมายท่ีต้องการทราบเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษา 

3. วางแผนการเรยีนรู ้วธิปีฏบิตั ิใหน้กัเรยีน
แบ่งกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณา 
เปา้หมาย สรปุเปน็เปา้หมายของกลุม่และคดิวธิกีาร
ค้นหาคำาตอบ แลว้นำาเสนอครพูจิารณาความเหมาะ
สม เพือ่นำาสูก่ารมอบหมายหนา้ทีเ่พือ่ปฏบิตัติอ่ไป

ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติการเรียนรู้ วิธีปฏิบัติ นักเรียน
แตล่ะกลุม่ลงมอืปฏบิตัติามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
โดยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกคนจะต้อง
มีส่วนร่วมและมีหน้าท่ีในการทำางานกลุ่ม โดยครู
เป็นผู้กำากับดูแล และให้คำาแนะนำา

2. ทกัษะเพือ่การเรยีนรูแ้บบ Active Learning  
วธิปีฏบิตั ิการศกึษาและคน้ควา้เพือ่หาความรูข้อง
นักเรียน ให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
ได้ปฏิบัติ โดยใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน  
การเขียน และการไตร่ตรอง โดยประยุกต์ตาม
แนวคิดของ จรรยา ดาสา (2552: เว็บไซต์) ดังนี้

2.1 การฟังและพดู ผูส้อนจะต้องใหผู้เ้รยีน
ฟงัใหเ้ปน็ คอื จบัใจความสำาคญัของเรือ่งทีฟ่งัใหไ้ด ้
เมือ่ฟงัแลว้ผูเ้รยีนควรจะสือ่สารออกมาเปน็คำาพูด
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถพูดสื่อสารข้อคิดเห็นของ
ตนเองได้

2.2 การอา่น ในการอา่นแตล่ะคร้ัง ผู้สอน
ตอ้งมัน่ใจว่าผูเ้รยีนสามารถจบัใจความหรอืประเด็น
สำาคัญจากเรื่องที่อ่านได้

2.3 การเขียน ในการเขียนหากผู้เรียน
ไม่เข้าใจเน้ือหาอย่างแท้จริง จะไม่สามารถเขียน
ด้วยภาษาของตนเองเพื่อสื่อสารให้ตนเองหรือ 
ผูอ้ืน่เขา้ใจได ้ดงันัน้ การเขยีนแตล่ะครัง้ผูเ้รยีนตอ้ง
กลั่นกรอง และเรียบเรียงความคิดของตนเองเป็น
อย่างดีก่อนลงมือเขียน

2.4 การไตร่ตรอง หรือการโต้ตอบความ
คดิเหน็ การเปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสโตต้อบ
ความคิดเห็นของตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สิ่งที่ตนเองคิดกับผู้อื่น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เชื่อมโยงแนวคิดที่มากขึ้น ทำาให้เรียนรู้ได้มากขึ้น 
หรือทำาให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายมากขึ้น

3. นำาเสนอผลการเรยีนรู ้วธิปีฏบิตั ินกัเรยีน
แตล่ะกลุม่จะตอ้งมกีารนำาเสนอผลงาน ดว้ยวธิกีาร
ท่ีนักเรยีนลงมติเลอืกภายในกลุม่ นำาเสนอจดุออ่น 
ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข และจุดแข็งที่
พบจากในการศึกษา 
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4. อภิปรายผล วิธีปฏิบัติ ครูและเพื่อนๆ 
รว่มกนัอภปิรายและให้ข้อเสนอแนะอยา่งสรา้งสรรค์
เกี่ยวกับการกำาหนดเป้าหมาย วิธีการศึกษา ผล
การศึกษา 

5. บนัทกึผลการดำาเนนิการ บนัทึกปญัหา 
อุปสรรค และวิธีการแก้ไข เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน
แต่ละคนได้ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรม ในขั้นนี้ 
ผู้สอนต้องสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
ประเมินนักเรียนจากการทำากิจกรรม

ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุป 

วธิปีฏิบตั ิเปน็ขัน้ตอนทีต่อ้งการใหผู้เ้รยีน
ได้ทำาความเข้าใจ มีการสรุปประเด็นสาระและ 
สิ่งต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ในขั้นนี้หากมีความเข้าใจที่
ไม่ถูกต้องเกิดขึ้น ผู้สอนต้องแก้ไขความเข้าใจที่ 
ไมถ่กูตอ้งใหถ้กูตอ้ง ประเมนินกัเรยีนจากการตอบ
คำาถามและแสดงความคิดเห็น

ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวนและการนำาไปใช้ 

วธิปีฏบิติั ขัน้ทบทวนและการนำาไปใช ้เปน็
ขั้นตอนที่ผู้สอนให้ผู้เรียนทำากิจกรรม เพื่อทบทวน
ความเขา้ใจและความรูท้ีไ่ดรั้บ ประเมินนกัเรยีนจาก
การตอบคำาถามใบงาน ทดสอบยอ่ยเลน่เกม เปน็ตน้ 

รูปแบบการพฒันาครดูา้นการจดัการเรยีนรู ้
แบบ Active Learning โดยรวมมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์
ประกอบ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ทกุองคป์ระกอบ และรปูแบบการพฒันาครดูา้นการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีความเป็น
ไปไดโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็ราย 
องค์ประกอบ พบว่า มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากทุกองค์ประกอบ

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม

ผู้วิจัยได้นำารูปแบบการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียน
เทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ไป
ทดลองใช้ โดยใช้หลักการแนวคิดวงจรคุณภาพ 

PDCA ในการบริหารจัดการการนำารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปทดลอง
ใช้ ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบรูปแบบการพัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยรวม
มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และมคีวามเปน็
ประโยขน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถาน
ศกึษา มคีวามพงึพอใจตอ่รปูแบบการพฒันาครดูา้น
จัดการการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียน
เทศบาลท่าตูม อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ดังนี้ ขั้นที่ 2 ขั้นการ
ปฏิบัติ ขั้นที่ 3 ขั้นการสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นทบทวน
และการนำาไปใช้ และขั้นที่ 1 ขั้นนำาเข้าสู่บทเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 การนำารปูแบบการพฒันาครดูา้นการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ สถาน
ศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านคน  
งบประมาณ ทรัพยากร และวิธีการดำาเนินงาน มี
การวางแผนการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการประเมินผลตาม
สภาพจริงอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนการดำาเนิน
งานหลัก และแผนการดำาเนินงานย่อยสอดคล้อง
กับการพัฒนา  

1.2 การเตรียมความพร้อมด้านนักเรียน
และการพัฒนานักเรียนด้วยการจัดกระบวนการ
เรียนรูท่ี้เนน้ผู้เรยีนเป็นสำาคัญ ความเสรมิสร้างการ
ฝกึระเบยีบวนิยั ซือ่สตัย ์มคีณุธรรม จรยิธรรม เหน็
แกป่ระโยชนส์ว่นรวมเปน็สำาคญั และมคีวามรบัผดิ
ชอบให้แก่นักเรียน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรมกีารศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาโปรแกรม
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
เพื่อให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
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