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Active Learning 

         ในยุคปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศกึษาเชื่อวา่ในวงการครู-อาจารย์

ในทุกระดับคงจะคุ้นเคยหรือได้ยินค าวา่ Active Learning กันมาก และค่อนข้างจะเป็นค าที่อยู่ในยุค ซึ่งฮิตตดิ

ตลาด (ครู) ผู้เขียนเคยค้นหาและสอบถามว่ามีค าศัพท์ใดๆ ในภาษาไทยทีจ่ะใช้เรียกแทนค านี้ได้บ้างหรือไม่ ซึ่งราช

บัณฑิตท่านหนึ่งก็บอกแก่ผู้เขียนว่า ถ้าจะให้ใช้ตรงตัวเลยกต็้องใช้วา่ "การเรียนรู้แบบกัมมันต" เพราะค าว่า Active 

แปลเป็นไทยคือ กัมมันต ผู้เขียนคิดว่าน่าจะท าใหค้รู-อาจารย์ทั้งหลายต้องฉงนกันต่ออีกกระมังวา่ แล้วเจ้ากัมมันต

นี้แปลว่าอย่างไรอีก ฉะนั้นจึงขอทับศัพท์ว่า Active Learning หรือใช้ค ายอ่ว่า AL ในการเขียนต่อไปนี้ 

          ก่อนอื่น ขอให้นิยามหรือค าจ ากดัความเกี่ยวกับ AL ดังนี้ ผู้เขียนเห็นด้วยกับนิยามที่ว่า AL นั้น "เป็น

กระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการรว่มมือระหว่างผู้เรียนดว้ยกัน ในการนี้ ครูต้อง

ลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงลง แต่ไปเพิม่กระบวนการและกจิกรรมที่จะท าให้

ผู้เรียนเกิดความกระตือรอืร้นในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ โดยการพดู การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ" ซึ่งโดยหลักการนี้ก็จะไปสอดคล้องกบัหลักการใหญ่

ที่ว่า ถ้าเราให้ผู้เรียนรู้จากการอา่นอย่างเดียวผู้เรยีนก็จะเรียนรู้ได้เพียง 20% ถ้าจากการฟังก็จะเพิ่มเป็น 30% แต่

ถ้าได้มีโอกาสได้พบเห็นก็จะเพิ่มเป็น 40% ถ้าจากการพูดกจ็ะเป็น 50% และได้ลงมือปฏิบัติเองก็จะถึง 60% และ

ถ้าได้เรียนรู้จากกิจกรรมหลายๆ อย่างที่หลากหลายก็จะเพิ่มโอกาสที่จะเรยีนรู้ถึง 90% ดังตารางข้างล่าง 
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 ในกรณทีี่เป็นเด็กโตหรือในระดับอุดมศึกษา AL จะกินความไปถึงความรบัผิดชอบต่อการเรียนของนักศึกษาดว้ย 

นั่นคือการทีต่้องพัฒนาลกัษณะนิสัยทั้งด้านจติใจและร่างกายให้มีความมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาของ

ตนเองด้วย โดยสรา้งนิสัยใน การไปเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ ท าการบ้านที่ผู้สอนมอบหมายให้อย่างดี และเมื่อ

ทราบผลส าเร็จของ "การบ้าน" ก็พร้อมทีจ่ะปรับปรุงและแก้ไขท าให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป กรณีความรบัผิดชอบใน

การเข้าชั้นเรียน เด็กยิ่งเล็กเท่าไหร่ ปัญหาน่าจะมีน้อยลง คือมีน้อยกว่าเด็กโตที่อาจจะหลบเลี่ยงไม่เข้าเรียนได้

มากกวา่ ปัญหาที่จะมองควบคู่กันไปก็คือ ถ้ามุ่งหวังให้ผู้เรียนมีสภาพการเรียนรู้ที่ Active สภาพการสอนของครูก็

จะต้อง Active ด้วย นั่นคือจะเกิด Active Learning ได้ก็ต้องม ีActive Teaching ดังนั้น ทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็คง

ต้อง "เตรียมตัว" ทั้งสองฝ่ายจึงจะเกิดสภาพที ่Active ขึ้นมาได้ 

“ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้ 
แก่ผู้เรียนโดยตรงลง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและ 
กิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น 

ในการจะท ากจิกรรมตา่งๆ มากขึ้น 
และอย่างหลากหลาย” 

การเตรยีมตัวด้านผู้เรียน 
        นอกจากจะต้องพาตัวเองหรือบังคับตัวเองให้ไปเข้าชั้นเรียนแล้ว สิ่งที่จะก่อให้เกิดบรรยากาศของ AL ได้ 
ผู้เรียนก็จะต้องเตรียมตัวในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

1. อ่านบทเรียนและหรือท าการบ้านที่ไดร้ับมอบหมายมาล่วงหน้า 
2. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว 
3. เตรียมใจที่จะเรียนอยา่งสนใจ 
4. เตรียมกายให้พร้อมทีจ่ะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
5. ขณะเรียน สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศ AL ได้นั้น ผู้เรียนจะต้องไม่ออกไปนอกห้องบ่อย 

พยายามนั่งแถวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาส าหรับเด็กโตๆ ที่มีโอกาสได้เลือกที่นั่งเอง และมักจะไม่เลือกนั่งแถวหน้า 
นอกจากนี้ ต้องพยายามเป็นผู้ฟังที่ Active คือ ตืน่ตัวตลอดเวลาวา่ใครพดูอะไร ไม่วา่จะเป็นครูหรือเพื่อนร่วมชั้น 
และต้องมีส่วนร่วมในการสนองตอบต่อการพูดคยุนั้น และสุดท้ายต้องจดบันทึกสม่ าเสมอ 
บทบาทของครู 
 
           ทีนี้มาดูบทบาทครูบ้างว่าต้องเตรียมท าตวัอย่างไร และด าเนินการอย่างไรจึงจะท าให้เกิดบรรยากาศของ 
AL ได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของครทูี่ไดร้ับการคดัเลือกให้เป็นครูแห่งชาติจะพบองค์ประกอบของ
ความส าเรจ็ในการจดัการเรียนการสอนอยู่เสมือนๆ กัน หรือคลา้ยๆ กัน คือ 
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1. ศึกษาฝ่ายผู้เรียน วิเคราะห์จุดอ่อนจดุแข็ง 
2. จัดระบบการเรียนการสอน ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด 
3. รวบรวมทรัพยากรและผลิตขึ้นเพิ่มเติม โดยเฉพาะสื่อตา่งๆ 
4. ด าเนินการพัฒนาผู้เรยีนและพัฒนางาน 
5. ประเมินผล-สรุปผลและน ามาปรับปรุง 

              ในระบบการเรียนการสอนนั้นการที่จะให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดได้นั้น กรณีที่เป็นเด็กโตหรือ
ระดับนักศึกษาแล้ว ผู้สอนจะต้องพยายามสรา้งนสิัยการเรียนรู้แบบ AL ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอด้วย โดยจะต้อง
ให้ผู้เรียนได้รู้ตวัว่าในขณะน้ันผู้เรียนจะต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกบัอะไรบ้างสิ่งที่จะเรียนรูน้ั้นไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่เรียนไปแล้วอย่างไร 
สิ่งที่เรียนนั้นมันสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความเป็นไปของโลกปัจจุบันอย่างไรท าอย่างไรจึงจะรู้ว่าข้อเท็จจริง
หรือข้อความรู้ที่ได้รับรู้ไปน้ันถูกต้องแน่นอนกลับไปตรวจสอบ "การบ้าน" หรือสิ่งที่ค้นคว้าอยูใ่หม่วา่เราได้ค าตอบที่
ถูกต้องไหมหรือท าถูกต้องกับค าถามไหนสามารถสอบถามความรู้เพิ่มเติมจากผู้อื่น หรอืไปท างานรว่มกับผู้อื่น
เพื่อให้ได้ค าตอบมาก่อนที่จะสรุปค าตอบสุดท้าย โดยต้องฟังหรือหาค าตอบให้ได้มาอย่างสมบูรณ์กอ่นที่จะสรุป
น าเสนอกิจกรรมที่จะใหผู้้เรียนได้มีส่วนร่วม อันน าไปสู่ความกระตือรือร้นหรือตื่นตัวที่จะเรียนรู้นั้นที่จริงก็ไม่ใช่
ของใหม่ในวงการจดัการเรียนการสอนของไทย เพียงแต่ว่าเทา่ที่ผ่านมาผูส้อนไม่ค่อยได้เอามาใชก้นั หรือใช้ก็น้อย
มาก อาจเป็นเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมการและการตดิตามผล 

 
"การฝึกการมีปฏิสัมพันธร์ะหว่างผู้เรียนดว้ยกัน 
อย่างง่ายที่สดุ คือ การให้ผู้เรียนได้จับคู่กันท า 
กิจกรรมดว้ยกัน อาจเริ่มต้นจากจับคู่กันอา่น 

ในเรื่องเดียวกัน แล้วผลดักันตั้งค าถาม-และตอบ" 
         จึงอาจท าให้ผู้สอนรู้สึกว่าเป็นการล าบากและหรือยุ่งยาก เช่น การให้ท าโครงการ การฝกึปฏิบัติ การทดลอง 
การค้นคว้าอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ การอ่าน การเขียน เกม ฯลฯ แตก่ิจกรรมระหว่างเด็กเล็กกับเด็กโต
อาจตา่งกันในรายละเอียดเพราะวุฒิภาวะต่างกัน เช่น ส าหรับเด็กเล็กการฝกึให้รู้จกัค้นควา้และน ามาอภิปราย 
พูดคุยกันนั้น ก็ควรจะอยู่ในการก ากับดูแลและหรือการให้ค าแนะน าช่วยเหลือจากผู้สอน แทนที่จะปล่อยให้ศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนเด็กที่โตแลว้ อยา่งไรกด็ีมขี้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งก็คือ ในขั้นตอนที่จะให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดว้ยตนเองให้มากที่สุดนั้นตวักิจกรรมหลักระหว่างการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในประเทศไทยกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะทางตะวันตก อาจแตกตา่งกันเป็นอย่างมาก ในดา้นกิจกรรมการคน้คว้าในห้องสมุด 
นักเรียนไทยจะไม่คุ้นเคยกับการไปค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากการอา่นมากนัก การท ารายงานเพื่อส่งครูก็จะ
ท าไปอย่างนั้น โดยไม่มีคณุภาพเท่าทีค่วร ถ้าจะถามว่าท าไม เหตุผลน่าจะเป็นเพราะพฤติกรรมฝา่ยผู้สอนด้วยวา่ให้
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ความส าคัญกับการรายงานมากน้อยเพียงใด สว่นใหญ่อาจเห็นว่าง่ายด ีสั่งการบ้านเป็นการให้ท ารายงาน แต่ไม่เคย
สนใจที่จะตรวจหรืออ่านแล้วชี้แจงให้ผู้เรียนได้ทราบว่า สิ่งที่เขาไปค้นคว้ามานั้นมันดีมากน้อยเพียงใด ครอบคลุมที่
ต้องการไหม ตอบข้อค าถามได้ชัดเจนหรือเปล่า ดว้ยเหตุนี้เราจึงไม่เห็นเด็กไทยเรียนรู้จากการอา่นหรือค้นคว้าสกั
เท่าใดนัก โดยเฉพาะในยุคที่มุ่งเรียนเพื่อให้จบเท่านั้น และในบางครั้งผู้สอนก็อาจเข้าใจผิดว่า การที่จะให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างกระตือรือร้นจึงต้องมีส่วนรว่มมากๆ โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยให้มากที่สุด ซึ่งการทีน่ักเรียนถูกแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เพียงกลุ่มย่อยๆ เพียงกลุม่ละ 2-3 คน แล้วกน็ั่งเรียนอยู่ด้วยกันก็ด ี หรือท างานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยกันทั้งหมดก็ดี ไม่ใช่การเรียนรู้ในลักษณะของ Active Learning การทีจ่ะตัดสินว่าเป็น AL ได้ก็
ต่อเมื่อไม่ว่าจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยหรือไม่ก็ตาม จะต้องมีลักษณะดังนี้เกิดขึน้ 
 

1. มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
2. มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
3. บรรลุส าเร็จทางด้านวชิาการ 
4. เกิดทักษะทางดา้นการติดต่อสื่อสารระหวา่งกนั 
5. มีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไปสู่ในระดบัที่สูงข้ึน 
6. เกิดเจตคติที่ดตี่อวิชาที่เรียนและเกิดแรงจูงใจต่อการเรียนรู ้
ได้มีผู้แนะน าว่า การฝึกการมีปฏิสัมพันธร์ะหว่างผูเ้รียนด้วยกันอย่างงา่ยที่สดุ คือ การให้ผู้เรียนได้จบัคู่กัน

ท ากิจกรรมด้วยกัน อาจเริ่มต้นจากจับคู่กันอ่านในเรื่องเดียวกัน แล้วผลดักนัตั้งค าถาม-และตอบ หรือให้ไปเตรียม
ตัวอ่านมาล่วงหน้า เตรียมค าถามมา แลว้จึงค่อยมาจับคู่กันถามตอบ แต่ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดๆ ก็ตาม จะตอ้งไม่ใช้
ซ้ าซาก เพราะจะเกิดความเบ่ือหน่ายและการจับคู่ผู้เรียนก็ควรสับเปลี่ยนคู่บ่ายๆ และควรเลือกคู่ประเภทนั่งหน้า
กับหลังมากกว่าให้จับคู่ทีน่ั่งชิดกัน (เพื่อนสนิทมักจะนั่งชิดกัน) และเหนือสิ่งอื่นใด การวางแผนจัดกจิกรรมเพือ่ให้
เกิด AL นั้นจะต้องถือว่ากิจกรรมนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด จัดเพื่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างใครกับใคร ต้องใช้เวลามากน้อง
เพียงใด เราต้องการเพียงกิจกรรมการพดูคุยเพื่อค้นหาค าตอบแค่นั้น หรอืมีกิจกรรมอย่างอื่นทีจ่ะต้องท าต่อเน่ือง
ด้วย ทั้งนี้เพื่อการจัดเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีเวลาเพื่อสรุปและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ด้วย 
           อนึ่ง ในการศึกษาและท าความเข้าใจเพือ่น ากระบวนการ Active Learning ไปใช้เพื่อการเรียนการสอน
นั้น เราจะพบวา่มีค าศัพท์ หลายๆ ค าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น Cooperative Learning, Child Centre, 
Collaborative Learning ฯลฯ ซึ่งแต่ละค าจะมีความเกี่ยวข้องกันและมีส่วนหนึ่งที่เหมือนกัน แต่ถ้าศึกษาใน
รายละเอียดแล้วจะพบวา่ไม่เหมือนกัน ซึ่งถ้ามีโอกาสจะเขียนเล่าถึงกระบวนการที่แตกตา่งกันมาให้อ่านกันใหม่ 
             ส าหรับบทสรุปของ Active Learning นั้น ก็น่าจะเป็นว่าผู้เรยีนมีความส าคัญที่จะท าให้เกิดสภาพของ 
Active Learning ได ้ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ที่จะก่อให้เกิดสภาพนี้ได้คอื ครูผู้สอนที่จะต้องมีสภาพของ Active 
Teaching ก่อน และไม่ว่าเราจะใช้ค าศัพทใ์ดๆ หรือใช้นิยามหรือค าจ ากดัความใดๆ ที่จะกวา้งหรือแคบก็ตามสิ่งที่



6  บทความวิชาการดา้นการศกึษา เรื่อง บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

เราในฐานะครูผู้สอน ซึ่งต้องรับผิดชอบโดยตรงตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น จะต้องค านึงถึงก็คือท าอย่างไรจึงจะให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรูท้ี่พึงประสงค ์ และครบถ้วนถามที่สังคมยุคปฏิรูปการศึกษาได้มุ่งหวังไว ้ ไม่ใช่สอนเพื่อเดก็
เรียนรู้เพียงเพื่อจ าเอามาตอบเราได้เท่านั้น 
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