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ทาํไมต้อง Active Learning 

การศึกษาแบบทีผ่่านมามปัีญหาอย่างไร?  

 
 

 



“ความรู้” คืออะไร? เราควรจะ ถ่ายทอด อะไรใหผู้เ้รียน 

ตวัอยา่ง: อะไรคือ “ตะวนัออก” อะไรคือ “ตะวนัตก”? 

เพราะพระอาทิตยข้ึ์น

ทางทิศตะวนัออก และ

ตกทางทิศตะวนัตก? 

แผนท่ีอนัน้ีผดิหรือไม่? 

ตอนน้ีอะไรคือตะวนัออก 

อะไรคือตะวนัตก? 

“ตะวนัออก” และ “ตะวนัตก” 

คือความรู้ ท่ีเป็นความจริงแท ้

หรือเป็นแค่สมมติ? 



“ความรู้” คืออะไร? เราควรจะ ถ่ายทอด อะไรใหผู้เ้รียน 

ตวัอยา่ง: อะไรคือ “เหนือ” อะไรคือ “ใต”้ ? 
แลว้ทาํไมทิศ “เหนือ” จึงเป็น 

“เหนือ” และทิศ “ใต”้ จึงเป็น 

“ใต”้? จีนอยู ่“เหนือ” หวัเรา 

และมาเลเซียอยูใ่ตเ้รา? 

แผนท่ีอนัน้ีผดิหรือไม่? 

จกัรวาลไม่มีเหนือหรือ

ใต ้ดงันั้น  “เหนือ” หรือ 

“ใต”้ กเ็ป็นแค่ “สมมติ” 



การศึกษาของประเทศไทยมีปัญหาอะไร ทาํไมเราจึงตอ้งเปล่ียนวิธี

สอน? วิชาของท่านมีบรรยากาศตอนสอบแบบน้ีบา้งหรือไม่? 



การใช ้PowerPoint ในการสอน เป็น Education 4.0 

หรือไม่ และเป็นปัญหาอยา่งไร?  



การศึกษาของประเทศไทยท่ีไม่ประสบความสาํเร็จ

เพราะเป็น Input-based Education  

Input-based Education Outcome-based Education 

Lecture-based Learning 

Teacher-Centered การศึกษาแนวด่ิง 

อาจารยเ์ป็นผูส้อน (Lecturer) 

Student-Centered การศึกษาแนวระนาบ 

อาจารยเ์ป็นวิทยากรกระบวนการ ( Facilitator) 

มุ่ง Input : ความรู้ ตาํรา อาจารย ์การ

บรรยาย ชัว่โมงเรียน การสอบ 

Activity-based Learning 

มุ่ง Outcome หรือผลลพัธ์ และออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อไปสู่ผลลพัธ์  

active learning! passive learning! 



ตวัอยา่ง Outcome-based Education : ทาํไมการสอน

ภาษาองักฤษจึงไม่ประสบความสาํเร็จในประเทศไทย? 



ท่านคิดวา่ อะไรคือ Outcome หรือ “ผลลพัธ์” ของวชิา

ของท่าน หรือคณะของท่าน และธรรมศาสตร์ของเรา?  

Input-based Education Outcome-based Education 

Lecture-based Learning 

Teacher-Centered การศึกษาแนวด่ิง 

อาจารยเ์ป็นผูส้อน (Lecturer) 

Student-Centered การศึกษาแนวระนาบ 

อาจารยเ์ป็นวิทยากรกระบวนการ ( Facilitator) 

มุ่ง Input : ความรู้ ตาํรา อาจารย ์การ

บรรยาย ชัว่โมงเรียน การสอบ 

Activity-based Learning 

มุ่ง Outcome หรือผลลพัธ์ และออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อไปสู่ผลลพัธ์  



สอนให้คดิเป็น สอนอย่างไร: 

เทคนิคการตั้งคาํถาม   

เพราะสอนให้คดิเป็น ต้องให้โจทย์ ไม่ใช่ให้คาํตอบ  

 



ถา้จะใหคิ้ดเป็นตอ้งใหโ้จทย ์ไม่ใช่ใหค้าํตอบ : วตัถุอนัน้ี

มีเงาไดเ้ป็นสองอยา่ง มนัคือวตัถุท่ีมีรูปทรงอยา่งไร? 

 

 

 



การ “เรียนรู้” มิไดเ้กิดจาก “คาํตอบ” แต่เกิดจาก “คาํถาม” 

หนา้ท่ีอาจารยคื์อสร้าง “เง่ือนไข” ท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ 

“Most teachers waste their time by asking 
questions that are intended to discover what 
a student does not know, whereas the true art 
of questioning is to discover what the 
student does know or is capable of knowing.”  
- Albert Einstein 

“I never teach my students. I only 
build conditions to let them learn by 
themselves.” -Albert Einstein 



เทคนิคการตั้งคาํถาม โดยมี “ตวัเลือก” ท่ีเป็นคาํตอบท่ี

ผูเ้รียนคิดไดด้ว้ยตนเอง  

 ตวัอยา่งท่ี ๑                                                                               

ท่านคิดวา่ ความรู้ กบั ความคดิ อะไรสาํคญักวา่กนั? 

 ตวัอยา่งท่ี ๒                                                                              

ท่านคิดวา่ ส่ิงทีเ่รารู้ กบั ส่ิงทีเ่ราไม่รู้ อะไรมีมากกวา่กนั? 

 ตวัอยา่งท่ี ๓                                                                              

แลว้ท่านมัน่ใจไหมวา่ส่ิงท่ีท่าน รู้ มนั ถกูต้อง?  

 ตวัอยา่งท่ี ๔                                                                              

ท่านคิดวา่ คะแนน เป็น เป้าหมาย หรือเป็น เคร่ืองมือ ? 



เทคนิคการตั้งคาํถามใหต้อบไดแ้บบง่ายท่ีสุด : ตั้งคาํถาม

ใหมี้คาํตอบ ๒ อยา่ง แลว้ใหแ้ต่ละขา้งแสดงความคิดเห็น 



การตั้งคาํถามใหต้อบได ้คือการพาข้ึนบนัไดไปทีละขั้น  
ตวัอยา่ง: ถือลูกโป่งบนรถบสั ตอนเบรกลูกโป่งจะเอนไปทางไหน? 

ก. เอนไปขา้งหนา้

เหมือนตวัเรา 

ข. เอนไปขา้งหลงั

สวนทางกบัตวัเรา 

ค. ไม่เอนไปทางไหน

ทั้งส้ิน 

๑. ลูกโป่งฮีเลียมทาํไมลอยได?้ 

เราจะตั้งคาํถามนกัเรียนอยา่งไร

ใหต้อบถูกตอ้งได?้ 

๒. ท่ีอากาศหนาแน่นกวา่กบัท่ี

อากาศเบาบางกวา่ ลูกโป่งท่ีเบา

กวา่อากาศจะลอยไปทางไหน? 

๓. แลว้ตอนเบรก หนา้รถหรือ

หลงัรถมีอากาศมากกวา่? 



ถา้ตอ้งการใหผู้เ้รียนคิดได ้หรือคิดเป็น ตอ้งใชค้าํถาม :  

ตวัอยา่ง เราลอยกระทง เพ่ืออะไร? 



เทคนิคการตั้งคาํถามแบบท่ี ๔ :  

ใหผู้เ้รียนตั้งคาํถามเอง! 



 

 

 สอนให้เข้าใจโดยใช้ตวัอย่างต้องทาํอย่างไร: 

เทคนิคการใช้ตวัอย่าง 
ไม่สอนแล้วจึงยกตวัอย่าง แต่ยกตวัอย่างเพือ่สอน 

 



เทคนิคการใชต้วัอยา่งแบบ Active Learning :  

ไม่สอนแลว้จึงยกตวัอยา่ง แต่ใช ้“ตวัอยา่ง” เพื่อ “สอน”   

“สอน” : ประชาธิปไตย

ทาํไมจึงตอ้ง  

“แบ่งแยกอาํนาจ”! 

“ตวัอยา่ง” : แบ่งเคก้ให้

คนสองคน ใหค้นหน่ึง

เป็นคนแบ่ง ทาํอยา่งไร

จึงจะแบ่งเคก้ใหเ้ท่ากนั 

Behavior เป็นผลจาก Conditions – 

ดงันั้น ตอ้งการ Behavior แบบใด 

ใหส้ร้าง Conditions ท่ีจะนาํไปสู่ 

Behavior แบบนั้น! 



หลกัของทฤษฎีววิฒันาการของชาร์ลส์ ดาร์วนิ คืออะไร? 

ตวัอยา่ง หมาในเมืองทาํไมขา้มถนนเป็น? 



 

 

 สอนให้หาความรู้เป็น สอนอย่างไร: 

Problem-based Learning – 

การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 

 



ถา้มี ปัญหา เราจะตอ้งหา คาํตอบ อยา่งไร ? 

ตวัอยา่ง: ขนนกกบักอ้นหินอะไรตกถึงพื้นก่อน? 
เพราะวตัถุท่ีหนกักวา่ยอ่มตก

ถึงพื้นก่อนวตัถุท่ีเบากวา่ 

Aristotle (384 - 322 BC)  

3 



ถา้มี ปัญหา เราจะตอ้งหา คาํตอบ อยา่งไร ? 

ตวัอยา่ง: ขนนกกบักอ้นหินอะไรตกถึงพื้นก่อน? 
เพราะวตัถุท่ีหนกักวา่ยอ่มตก

ถึงพื้นก่อนวตัถุท่ีเบากวา่ 

Aristotle (384 - 322 BC)  

ในปี ค.ศ. ๑๙๗๑ David R. Scott 

ทดลองท้ิง ค้อน และ ขนนก บน

ดวงจนัทร์ นกัศึกษาคิดวา่อะไร

ตกถึงพื้นก่อน? 

ก่อนจะเฉลยคาํตอบ ขอเล่า

ใหฟั้งถึง Experiment อีกอนั 

ท่ีทาํ ก่อน หนา้นั้น 



ถา้มี ปัญหา เราจะตอ้งหา คาํตอบ อยา่งไร ? 
ก่อนจะถึงการทดลองบนดวงจนัทร์ มีการทดลองก่อนหนา้นั้น 

เพราะวตัถุท่ีหนกักวา่ยอ่มตก

ถึงพื้นก่อนวตัถุท่ีเบากวา่ 

Aristotle (384 - 322 BC)  

วตัถุท่ีหนกักวา่ตกถึงพื้นก่อน

วตัถุท่ีเบากวา่ จริงหรือ? 

Galileo Galilei (1564 - 1642)  

Galileo ทดลองท้ิงลูกเหลก็

หนกั ๑๐ กก. และ ๑ กก. จาก

หอเอนปิซาพร้อมๆ กนั ลกู

เหลก็ลกูไหนถึงพืน้ก่อน?  



การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการ

เรียนรู้ (Problem-based Learning) ทาํอยา่งไร ?  

ปัญหา : ท้ิงคอ้นกบัขนนกพร้อมกนับนดวงจนัทร์ อะไรจะตกถึงพื้นก่อน? 

เพือ่ทีจ่ะตอบปัญหานี ้ต้องใช้ความรู้อะไรบ้าง?  

 

 

 

 

๑. บนดวงจนัทร์มีแรงโนม้ถ่วงหรือไม่? 
๒. บนโลกขนนกตกถึงพื้นทีหลงั เพราะมีอากาศตา้นไว ้บนดวงจนัทร์มีอากาศหรือไม่? 
๓. ทฤษฎีของอริสโตเติลเร่ืองวตัถุท่ีหนกักวา่ยอ่มตกถึงพื้นก่อนวตัถุท่ีเบากวา่ถูกหกัลา้ง

ไปหรือยงั? 



ถา้มี ปัญหา เราจะตอ้งหา คาํตอบ อยา่งไร ? 

วตัถุไม่วา่เบาหรือหนกัจะตกถึงพื้น พร้อมกนั! 
เพราะวตัถุท่ีหนกักวา่ยอ่มตก

ถึงพื้นก่อนวตัถุท่ีเบากวา่ 

Aristotle (384 - 322 BC)  

วตัถุท่ีหนกักวา่ตกถึงพื้นก่อน

วตัถุท่ีเบากวา่ จริงหรือ? 

Galileo Galilei (1564 - 1642)  
แต่ ทาํไม ขนนกถึงตกถึง

พื้นทีหลงักอ้นหินล่ะ? เราเรียนรู้ อะไร 

จากเร่ืองน้ี?  



การเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการ

เรียนรู้ (Problem-based Learning) ทาํอยา่งไร ?  

Lecture-based Learning คือการ “บรรยาย” ใหค้วามรู้ก่อน แลว้จึงใหท้าํโจทย ์           

ส่วน Problem-based Learning คือการเอาโจทย ์มาใหน้กัศึกษาทาํก่อน โดยให ้“หา

ความรู้” มาตอบโจทย ์- Outcome ไม่ใช่เพียง “ความรู้” แต่ยงัได ้“วธีิหาความรู้” และ “การ

ใช้ความรู้แก้ปัญหา” 

ปัญหา : นาย ก. ปลูกมะม่วงตน้หน่ึงไวริ้มร้ัว แลว้มีก่ิงๆ หน่ึงยืน่เขา้ไปในบา้นของนาย ข. 

ซ่ึงเป็นเพื่อนบา้น และมีมะม่วงลูกหน่ึงตกลงไปในบา้นของนาย ข. ทั้งคู่ตกลงกนัไม่ได ้จึง

มาหาท่านใหเ้ป็น “คนกลาง” ช่วยตดัสิน ท่านจะตดัสินใหม้ะม่วงลูกน้ีเป็นของใคร? 

เพือ่ตอบปัญหานีต้้องใช้ความรู้อะไร (กฎหมายอะไร มาตราอะไร)? 
 

 
 

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  

มาตรา ๑๓๔๘ ดอกผลแห่งตน้ไมท่ี้หล่นตามธรรมดาลงในท่ีดินติดต่อแปลงใด ท่านให้

สนันิษฐานไวก่้อนวา่เป็นดอกผลของท่ีดินแปลงนั้น 



พุทธ “ศาสตร์” กเ็ป็น “วทิยาศาสตร์” – เราจึงต้องสอนให้คดิแบบ 

“วทิยาศาสตร์” : ตวัอยา่งศาลตน้โพธ์ิ โคง้ ๑๐๐ ศพ ถนนรัชดา 



 

 

  

สอนให้ใช้ความรู้แก้ปัญหาเป็น สอนอย่างไร: 

Project-based Learning – 

การใช้โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ 

 



Project-Based Learning  หรือ การใชโ้ครงงานเป็นฐาน

ในการเรียนรู้ คืออะไร มีหลกัการและวธีิการอยา่งไร? 

Input-based Education Outcome-based Education 

Lecture-based Learning 

มุ่ง Input : ความรู้ ตาํรา อาจารย ์การ

บรรยาย ชัว่โมงเรียน การสอบ 

Project-based Learning 

Problem-based Learning 

Activity-based Learning 

มุ่ง Outcome หรือผลลพัธ์ และออกแบบ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อไปสู่ผลลพัธ์  

ต่อยอดจาก Problem-Based Learning โดย 

Outcome คือ “การใชค้วามรู้”  และ “ทกัษะ” 

ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

หลกัการสาํคญัท่ีสุดคือนกัศึกษาเป็น เจ้าของ

โครงงาน อาจารยเ์ป็น โค้ช 



 

 

  

ให้ใช้ความรู้โดยรับผดิชอบต่อสังคมสอนอย่างไร 

การเรียนโดยบริการสังคม –  

Service Learning 

 



“Service learning” การเรียนโดยบริการสงัคมของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์                               

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เร่ิมตน้ Service 

Learning ในคณะนิติศาสตร์ โดย

คณะดา้นสุขศาสตร์ส่วนใหญ่ไดมี้

การใชว้ธีิการน้ีอยูแ่ลว้ 

ตน้ปี ๒๕๕๕ หลงันํ้าท่วมใหญ่ Service 

Learning ไดก้ลายเป็นนโยบายมหาวทิยาลยั 

โดยใชเ้งินท่ีประชาชนบริจาคใหศู้นยพ์กัพิง 

ใหค้ณะต่างๆ ใชว้ชิาเรียนท่ีมีโครงงานไป

ฟ้ืนฟชุูมชนท่ีประสบอุทกภยัรอบ

มหาวทิยาลยั มี ๑๔ คณะเขา้ร่วม  



ตวัอยา่งโครงงานท่ีประสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือประชาชน : 

ช่วยชุมชนท่ีตอ้งจ่ายค่านํ้าประปาแพงข้ึน ๑๐ เท่าหลงันํ้าท่วม (๒๕๕๕)                   



“Service learning” ของคณะอืน่ๆ : คณะสหเวชศาสตร์  

โครงงานแกปั้ญหาอาการบาดเจบ็จากท่าการทาํงานในโรงงาน                            



“Service learning” ของคณะอืน่ๆ : คณะพาณิชยศ์าสตร์และการ

บญัชี โครงงานเกลือสปา ชุมชนลาดใหญ่ สมุทรสาคร                            



เร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ เป้าหมาย ของการมีมหาวทิยาลยั :  
Sustainable Development Goals (SDGs) 0f UN 



Global Issues : โครงงาน Service Learning ของ

นกัศึกษา อยูใ่นเป้าหมายขอ้ใดของ SDGs โดยใหน้กัศึกษาคิดเอง 



วชิาท่ีอาจารยส์อน อยูใ่นเป้าหมายขอ้ใดของการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื – Sustainable Development Goals? 



 

 

 การ “สอบ” กบัการ “วดัผล” ต่างกนัอย่างไร: 

การสอบและการวดัผลแบบ Active Learning      
ไม่ใช่เรียนเพือ่สอบ แต่การสอบคอืการเรียน  

 

 



เราจะ “สอบ” และ “วดัผล” แบบ Active Learning อยา่งไร : 

คาํถามเก่ียวกบั “คะแนน” และ “การสอบ”  

 คาํถามท่ี ๑ ท่านสอนเสร็จเม่ือใด? เมื่อปิดคลาส หรือ เมื่อสอบเสร็จ ? 

 คาํถามท่ี ๓  ท่านคิดวา่ การสอบ เป็น การเรียน ดว้ยหรือไม่ ?  

 คาํถามท่ี ๒ เราควรสอบอยา่งไร วดัความรู้ หรือ วดัการใช้ความรู้ ? 

 คาํถามท่ี ๔ ถา้การสอบเป็นการเรียน นกัเรียนรู้หรือไม่ วา่ท่ีตอบมา

ตรงไหน ได้ คะแนน – ตรงไหน ไม่ได้ คะแนน ? 

 คาํถามท่ี ๕ แลว้เรา ควรทาํอย่างไร ใหน้กัเรียนรู้วา่ ท่ีตอบมา ตรงไหน

ไดค้ะแนน – ตรงไหนไม่ไดค้ะแนน ? 

 คาํถามท่ี ๖ แลว้ การสอบ กบั การวดัผล แตกต่างกนัอยา่งไร ? 



 

 

 ทาํไมคนจงึตดิละครหลงัข่าว: 

การเทคนิคการเล่าเร่ือง       
ทาํให้น่าสนใจอยากฟังจนจบ และอยากฟังตอนต่อไป 

 

 



เทคนิคประการแรกของการเล่าเร่ือง :  

อะไรก่อนอะไรหลงั ตอ้ง เรียงลาํดบั ใหถู้กตอ้ง 

ดอกกหุลาบดอกนีส้วย>แตมี่หนามแหลม 

ดอกกหุลาบดอกนีมี้หนามแหลม>แตส่วย 

หนงัเร่ืองนีส้นกุ>แตย่าวไปหนอ่ย 

หนงัเร่ืองนีย้าวไปหนอ่ย>แตส่นกุ 

คสช. อยู่นานไปหน่อยแล้ว>แตทํ่าให้บ้านเมืองสงบ  

คสช. ทําให้บ้านเมืองสงบ>แตอ่ยู่นานไปหน่อยแล้ว  



ทาํไมเราตั้งคาํถามกบัวธีิการสอนแบบเดิมๆ และทาํไมเรา

ประเมิน “ผล” : กรณีศึกษาจาก Graylag Goose 

ถา้ไข่กล้ิงออกไปจากรัง 

Graylag Goose จะใช้

ปากไปตะล่อมๆ กลบัมา 

นกัวจิยั “ทดลอง” กล้ิงไข่ออกไปจากรัง พอ 

Graylag Goose เร่ิมตะล่อมไข่กลบัมา นกัวจิยั

ก ็“ทดลอง” หยบิไข่ออกไป ท่านคิดวา่ 

Graylag Goose จะหยดุหรือไม่? 

ถา้ทาํอยา่งท่ีทาํๆ มาตามความ

เคยชิน และโดยไม่ตั้งคาํถาม 

และไม่ประเมิน “ผล” เราอาจจะ

เป็น Graylag Goose!  
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