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คุณภาพของผู้เรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา 

เจตคติ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ น านวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ ต้องการให้ผู้รู้นั้นนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน ดังนั้นเพื่อให้เกิด ประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้น ความรู้เรื่อง เทคนิคการสอนแนวใหม่จึงมีความจ าเป็นที่ผู้สอนควรจะศึกษาเพ่ือจะเป็น “ ผู้สอนใน ยุคโลกาภิ
วัตน์ ” 
 
วิธีสอนแบบท างานรับผิดชอบร่วมกัน ( Co – operative Leanning ) 
 
  ความหมาย เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ผู้เรียนท างานร่วมกันและช่วยเหลือ กันในชั้นเรียน ซึ่งจะ
สร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียน และยังเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ที่ยอมรับซึ่งกันและกัน สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้เรียนทุกคน 
นอกจากนี้ยังเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกด้วย เพราะใน ชั้นเรียนมีความร่วมมือ ผู้เรียนจะได้ฟัง เขียน อ่าน ทวน
ความ อธิบาย และปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียน จะเรียนด้วยการลงมือกระท า ผู้เรียนที่มีจุดบกพร่องจะได้รับการช่วยเหลือ
จากเพ่ือนในกลุ่ม 
 
ความมุ่งหมายของการสอน ความมุ่งหมายของการเรียนแบบท างาน รับผิดชอบ ร่วมกัน คือ การให้สมาชิกทุกคนใช้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการท างานกลุ่ม โดยยังคงรักษา สัมพันธภาพที่ดีต่อสมาชิกกลุ่ม ในการเรียนเป็นกลุ่ม
แบบเดิมนั้น จุดมุ่งหมายอยู่ที่การท างานให้ ส าเร็จเท่านั้น 
 
ขั้นตอนการสอนมี 5 ชั้น ดังนี้ 
1. แนะน า ด้วยการบอกว่าชั้นเรียนแบ่งเป็นกี่กลุ่ม กลุ่มละกี่คน สมาชิกแต่ละคน ต้องรับผิดชอบที่จะเรียนเกี่ยวกับ
หัวข้อที่กลุ่มได้รับให้ได้มากท่ีสุด แต่ละกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญใน หัวข้อนั้น มีหน้าที่จะสอนกลุ่มอ่ืน ๆ ดัวย ทุกคนจะ
ได้รับเกรดรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 
2. แบ่งกลุ่มให้คละกัน แล้วให้กลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม เขียนชื่อกลุ่ม และสมาชิกบนป้าย นิเทศ ผู้สอนแจ้งกฎเกณฑ์ท่ีต้อง
ปฏิบัติระหว่างการประชุมกลุ่ม 
ก. ห้ามคนใดออกจากกลุ่มก่อนที่จะเสร็จงานกลุ่ม 
ข. แต่ละคนในกลุ่มต้องรับผิดชอบที่จะให้สมาชิกทุกคนเข้าใจและท างานให้ เสร็จสมบูรณ์ 
ค. ถ้าผู้เรียนคนใดไม่เข้าใจเรื่องใด ต้องขอความช่วยเหลือจากเพ่ือนในกลุ่ม ก่อนที่จะถามผู้สอน 
3. สร้างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้สอนแจกเอกสารหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งภายในบรรจุด้วย เนื้อหา ถ้ามีกลุ่ม 6 กลุ่ม ผู้สอน
ต้องเตรียมเอกสาร 6 ชุด ผู้เรียนที่ได้รับหัวข้อเดียวกันจะศึกษา เรื่องนั้นด้วยกัน เมื่อทุกคนเข้าใจดีแล้ว ก็เตรียมตัว
วางแผนกการสอนเพื่อกลับไปสอนสมาชิกใน กลุ่มเดิมของตน 



4. ผู้เชี่ยวชาญสอนเพ่ือนในกลุ่ม ทุกคนจะผลัดกันสอนเรื่องที่ไปศึกษามา ตรวจสอบความเข้าใจ และช่วยเพื่อน
สมาชิกในการเรียน 
5. ประเมินผลและให้คะแนนแต่ละคน ผู้สอนท าการทดสอบเพื่อดูว่าต้องสอน เพ่ิมเติมหรือไม่ให้เกรด และคิด
คะแนนกลุ่ม 
 
วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง ( Brainstorming ) 
 
การระดมสมอง 
 
ความหมาย หมายถึง วิธีสอนที่ใช้ในการอภิปรายโดยทันที ไม่มีใครกระตุ้น กลุ่มผู้เรียนเพ่ือหาค าตอบหรือทางเลือก
ส าหรับปัญหาที่ก าหนดอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดย ในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่า ค าตอบหรือทางเลือกใด
ดีหรือไม่อย่างไร 
 
ลักษณะส าคัญ ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ช่วยกันคิดหาค าตอบหรือทางเลือก ส าหรับปัญหาที่ก าหนดให้มากที่สุด
และเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ แล้วช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือก ที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีมากกว่าหนึ่งทาง 
 
ขั้นตอนในการระดมสมอง 
 
1. ก าหนดปัญหา 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน และอาจเลือกประธานหรือเลขา เพ่ือช่วยในการอภิปรายและ บันทึกผล 
3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับปัญหาที่ก าหนด 
ให้มากที่สุดภายในเวลาที่ก าหนด โดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 
4. คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ หรือเหมาะสมที่สุด 
5. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตน ( ข้อ 4 และ 5 อาจสลับกันได้ ) 
6. อภิปรายและสรุปผล 
ข้อดีและข้อจ ากัด 
 
ข้อดี 
 
1. ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาและมีคุณค่ามากท่ีจะใช้เพ่ือแก้ปัญหาหนึ่ง 
2. ก่อให้เกิดแรงจูงใจในตัวผู้เรียนสูง และฝึกการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน 
3. ได้ค าตอบหรือทางเลือกได้มาก ภายในเวลาอันสั้น 
4. ส่งเสริมการร่วมมือกัน 
5. ประหยัดค่าใช้จ่ายและการจัดหาสื่อเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
 



ข้อจ ากัด 
 
1. ประเมินผลผู้เรียนแต่ละคนได้ยาก 
2. อาจมีนักเรียนส่วนน้อยเพียงไม่กี่คนครอบครองการอภิปรายส่วนใหญ่ 
3. เสียงมักจะดังรบกวนห้องเรียนข้างเคียง 
4. ถ้าผู้จดบันทึกท างานได้ช้า การคิดอย่างอิสระก็จะช้าและจ ากัดตามไปด้วย 
5. หัวเรื่องต้องชัดเจนรัดกุม และมีประธานที่มีความสามารถในการด าเนินการ และสรุปการอภิปราย ทั้งในกลุ่ม
ย่อย และรวมทั้งชั้น 
 
วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ ( Practice ) 
 
วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ หมายถึง วิธีสอนที่ให้ประสบการณ์ตรงกับ ผู้เรียน โดยการให้ลงมือปฏิบัติจริง เป็น
การสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่างทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ 
วิธีปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนหรือปฏิบัติจริง 
 
ลักษณะส าคัญ การลงมือปฏิบัติมักด าเนินการภายหลังการสาธิต การทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝน
ความรู้ความเข้าใจจากทฤษฎีที่เรียนมาโดยเน้นการฝึกทักษะ 
 
 
 
ขั้นตอนการสอน 
 
1. ขั้นเตรียม ผู้สอนก าหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกปฏิบัติ รายละเอียดของขั้นตอน การท างาน เตรียมสื่อต่าง ๆ 
เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือใบงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. ขั้นด าเนินการ ผู้สอนให้ความรู้และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ มอบหมาย งานที่ปฏิบัติเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคล ก าหนดหัวข้อการรายงาน หรือการบันทึกผลการปฏิบัติงานของ ผู้เรียน 
3. ขั้นสรุป ผู้สอนและผู้เรียน ช่วยกันสรุปกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
4. ขั้นประเมินผล สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสนใจ ความร่วมมือ 
ความเป็นระเบียบ การประหยัด การใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือ และการตรวจผลงาน เช่น คุณภาพของงาน 
ความริเริ่ม ความประณีตสวยงาม 
 
ข้อควรค านึง ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือจ านวนมาก และมีคุณภาพ 
 
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง ( Simulation ) 



 
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง หมายถึง วิธีสอนที่จ าลองสถานการณ์จริงมาไว้ใน ชั้นเรียน โดยพยายามท าให้เห
มือจริงที่สุด มีการก าหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้วแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มให้ เข้าไปเล่นในสถานการณ์จ าลองนั้น ๆ ด้วย
กิจกรรมนี้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการเผชิญกับปัญหา จะต้องมีการตัดสินใจและใช้ไหวพริบ 
วัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์จนเกิดความเข้าใจลักษณะส าคัญ สถานการณ์ท่ีจ าลอง
ขึ้นต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง ผู้เรียนได้เข้า ไปมีปฏิสัมพันธ์กับสถานการณ์ ท าการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่ง
การตัดสินใจจะส่งผลถึงผู้เรียนใน ลักษณะเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
 
ขั้นตอนการสอน 
 
1. ขั้นเตรียม ผู้สอนจัดเตรียมสถานการณ์โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนแล้ว เลือกรูปแบบและขั้นตอนที่
เหมาะสม เขียนเนื้อหารายละเอียดและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ 
2. ขั้นด าเนินการ ผู้สอนอธิบายบทบาทหรือกติกา วิธีการเล่น วิธีการให้คะแนนและ ท าการแบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมที่ก าหนด โดยมีผู้สอนให้ค าแนะน าและดูแลการเล่น ผู้สอนท าการสังเกต จดบันทึก และให้คะแนน
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. ขัน้สรุป ผู้สอนจะช่วยสรุปด้วยการวิเคราะห์กระบวนการ เปรียบเทียบบทเรียนจา กดสถานการณ์จ าลองกับโลก
แห่งความเป็นจริง หรือเชื่อมโยงกิจกรรมที่ปฏิบัติไปแล้วกับเนื้อหาวิชาที่ เรียน 
 
ข้อควรค านึง 
 
1. ถ้าผู้สอนขาดความรู้ในการสร้างสถานการณ์จ าลอง อาจสร้างผิดไปจากจุดมุ่งหมายได้ 
2. สถานการณ์จ าลองที่ยากเกินไปจะท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจ 
3. เป็นการยากท่ีจะประเมินผู้เรียนแต่ละคน 
 
วิธีสอนแบบสาธิต ( Demonstration Method ) 
 
ความหมาย 
 
หมายถึงวิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ โดย มีการแสดงหรือการกระท าให้ดู
เป็นตัวอย่าง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง การ กระท า หรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสให้
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง 
 
ความมุ่งหมาย 
 
1. เพ่ือกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนยิ่งขึ้น 



2. เพ่ือช่วยในการอธิบายเนื้อหาที่ยาก ซึ่งต้องใช้เวลามาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น และ ประหยัดเวลา บางเนื้อหาอาจจะ
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก การสาธิตจะท าให้นักเรียนได้เห็น ขั้นตอนและเกิดความเข้าใจง่าย 
3. เพ่ือพัฒนาการฟังการสังเกตและการสรุปท าความเข้าใจในการสอน โดยใช้วิธี สาธิต นกัเรียนจะฟังค าอธิบาย
ควบคู่ไปด้วย และต้องสังเกตขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนผลที่ได้จาก การสาธิตแล้วจึงสรุปผลของการสาธิต 
4. เพ่ือแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วย ค าพูด เช่น การท ากิจกรรมในวิชาค
หกรรมศิลป ฯลฯ 
5. เพ่ือสรุปประเมินผลความเข้าใจในบทเรียน 
6. เพ่ือใช้ทบทวนผลความเข้าใจในบทเรียน 
 
 
 
ขั้นตอนในการสอน 
 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตให้ชัดเจน และต้องสาธิตให้เหมาะสมกับ เนื้อเรื่อง 
2. เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตให้พร้อม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ 
3. เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น ก าหนดเวลาและขั้นตอน จะเริ่มต้นด าเนินการ และจบลงอย่างไร ผู้สาธิตต้อง
เข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้อย่างละเอียดแจ่มแจ้ง 
4. ทดลองสาธิตก่อนสอน ควรทดลองสาธิตเพ่ือตรวจสอบความพร้อมตลอดจน ผลที่จะเกิดขึ้น เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดในเวลาสอน 
5. ต้องจัดท าคู่มือค าแนะน าหรือข้อสังเกตในการสาธิต เพ่ือที่นักเรียนจะใช้ ประกอบในขณะที่มีการสาธิต 
6. เมื่อสาธิตเสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนควรได้ท าการสาธิตซ้ าอีก เพื่อเน้นให้เกิด ความเข้าใจดีขึ้น 
7. จัดเตรียมกิจกรรมหลังจากการสาธิตเพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ ของการสาธิตนั้น ๆ 
8. ประเมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียนและผลของการ เรียนรู้ การประเมินผลควรมี
กิจกรรมหรือเครื่องมือ เช่น การทดสอบ การให้แสดงความคิดเห็น หรือการอภิปรายประกอบ 
 
วิธีสอนแบบโครงการ ( Project Method ) 
ความหมาย 
 
วิธีสอนแบบโครงการ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนเป็นหมู่หรือรายบุคคลได้ วางโครงการและด าเนินงานให้ส าเร็จตาม
โครงการนั้น นับว่าเป็นการสอนที่สอดคล้องกับสภาพ ชีวิตจริงเด็กจะท างานนี้ด้วยการตั้งปัญหา ด าเนินการ
แก้ปัญหาด้วยการลงมือท าจริง เช่น โครงการ รักษาความสะอาดของห้องเรียน 
ความมุ่งหมาย 
1. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกท่ีจะรับผิดชอบในการท างานต่าง ๆ 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาด้วยการใช้ความคิด 
3. เพ่ือฝึกด าเนินงานตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 



 
ขั้นตอนในการสอน 
 
1. ขั้นก าหนดความมุ่งหมาย เป็นขั้นก าหนดความหมายและลักษณะโครงการ โดยตัวนักเรียน ครูจะเป็นผู้ชี้แนะให้
นักเรียนตั้งความมุ่งหมายของการเรียนว่าเราจะเรียนเพ่ืออะไร 
2. ขั้นวางแผนหรือวางโครงการ เป็นขั้นที่มีคุณค่าต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก คือ นักเรียนจะช่วยกันวางแผนว่าท า
อย่างไรจึงจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย จะใช้วิธีการใดในการท า กิจกรรม แล้วจึงท ากิจกรรมที่เหมาะสม 
3. ขั้นด าเนินการ เป็นขั้นลงมือกระท ากิจกรรมหรือลงมือแก้ปัญหา นักเรียนเริ่ม งานตามแผนโดยท ากิจกรรมตามที่
ตกลงใจแล้ว ครูคอยส่งเสริมให้นักเรียนได้กระท าตามความมุ่ง หมายที่ก าหนดไว้ ให้นักเรียนคิดและตัดสินใจด้วย
ตนเองให้มากที่สุดและควรชี้แนะให้นักเรียน รู้จักวัดผลการท างานเป็นระยะ ๆ เพ่ือการท ากิจกรรมจะได้ลุล่วงไป
ด้วยดี 
4. ขั้นประเมินผล หรืออาจเรียกว่า ขั้นสอบสวนพิจารณานักเรียน ท าการ ประเมินผลว่ากิจกรรม หรือโครงการที่
ท านั้นบรรลุตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่มี ข้อบกพร่องอย่างไรและควรแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไร 
 
ข้อดีและข้อจ ากัด 
 
ข้อดี 
 
1. นักเรียนมีความสนใจเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริง ๆ 
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการท างานอย่างมีแผน และให้รู้จัก ประเมินผลงานของตนเอง 
 
เทคนิคการอภิปรายแบบอ่างปลา 
 
ความหมาย 
 
เทคนิคการอภิปรายแบบอ่างปลา เป็นการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม นั่ง เป็นวงกลม 2 วงซ้อน กลุ่มวงในจะ
มีจ านวน 5 – 10 คน จะไม่มากนัก กลุ่มวงนอกจะมีจ านวน มากกว่ากลุ่มวงใน หรือบางครั้งอาจเท่ากันหรือน้อย
กว่าก็ได้ 
 
กลุ่มใน จะนั่งเป็นวงกลม คนในกลุ่มประมาณ 5 – 10 คน กลุ่มนี้จะได้รับมอบหมายงานจาก ผู้สอนให้ท ากิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ง 
 
กลุ่มนอก จะนั่งล้อมรอบกลุ่มวงใน ในระยะที่ไม่ห่างมากนัก (ดังภาพ) สมาชิกกลุ่มนี้มีหน้าที่ เป็นผู้คอยรับฟัง 
ข้อมูลที่กลุ่มวงในอภิปรายกัน หรือเป็นผู้ที่คอยสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มใน เมื่อ การอภิปรายยุติลง กลุ่มนี้จะเป็น
ผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อวิเคราะห์กลุ่มในว่า จากการสังเกตได้เห็น/ ฟัง/พบ อะไรบ้าง 



หมายเหตุ ทั้งกลุ่มนอกและกลุ่มในอาจจะสลับบทบาทกันคนละรอบก็ได้ เพ่ือว่าผู้เรียนจะได้ เรียนรู้เท่า ๆ กัน 
 
ขั้นตอนการสอน 
 
1. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นสองกลุ่ม ให้จัดที่นั่งเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกันและ ผู้สอนมอบหัวข้อเรื่องให้กลุ่มอภิปราย 
2. กลุ่มในจะด าเนินการประชุม โดยจะเลือกผู้น ากลุ่ม และเลขากลุ่ม ส่วนกลุ่ม นอกจะสังเกตการณ์ และเก็บข้อมูล
ไว้ 
3. ระหว่างการอภิปรายกลุ่ม ผู้สอนจะต้องให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเมื่อกลุ่ม ต้องการ 
4. เมื่อกลุ่มในได้อภิปรายเรื่องที่ผู้สอนมอบหมายให้เสร็จแล้ว ผู้สอนให้ตัวแทน มารายงานสรุปผลการอภิปราย 
5. หลังจากนั้นกลุ่มนอกซ่ึงสังเกตการณ์อยู่จะรายงานผลการสังเกตและการท างาน ของกลุ่ม 
6. ผู้สอนถามความคิดเห็นของผู้เรียนทั้งกลุ่มในและกลุ่มนอกพร้อมทั้งวิเคราะห์ เพ่ิมเติม สรุป 
 
วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 
ความหมาย  
 
วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและ แก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา
จริง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ ความคิดขอผู้อื่น ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น 
 
ขั้นตอนส าคัญของการสอน 
 
1. ผู้สอน / ผู้เรียนน าเสนอกรณีตัวอย่าง 
2. ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง 
3. ผู้เรียนอภิปรายประเด็นค าถามเพ่ือหาค าตอบ 
4. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายค าตอบ 
5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา วิธีแก้ปัญหาของผู้เรียน และสรุปการ เรียนรู้ที่ได้รับ 
เทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
การเตรียมการ 
 
ก่อนการสอน ผู้สอนต้องเตรียมกรณีตัวอย่างให้พร้อม ต้องมีสาระซึ่งจะช่วยท าให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง กรณีท่ีน ามาใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่มี สถานการณ์ปัญหาขัดแย้ง ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นความคิดของผู้เรียน หากไม่มีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ขัดแย้ง ผู้สอนอาจใช้วิธีการตั้งประเด็นค าถามที่ท้า



ทายให้ผู้เรียนคิดก็ได้ ผู้สอนอาจน าเรื่องจริงมาเขียน 
 
เป็นกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจากหนังสือพิมพ์ ข่าว และเหตุการณ์ รวมทั้งจากสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ 
โทรทัศน์ เป็นได้กรณีท่ีต้องการแล้ว ผู้สอนจะต้องเตรียมประเด็นค าถามส าหรับการ อภิปรายเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้
ที่ต้องการ 
 
การน าเสนอกรณีตัวอย่าง 
 
ผู้สอนอาจเป็นผู้น าเสนอกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจริงจากผู้เรียนเป็นกรณี ตัวอย่างก็ได้ วิธีการน าเสนอท าได้
หลายวิธี เช่น การพิมพ์เป็นข้อมูลมาให้ผู้เรียนอ่าน การเล่ากรณี ตัวอย่างให้ฟัง หรือน าเสนอโดยใช้สื่อ เล่น สไลด์ 
วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ หรืออาจให้ผู้เรียนแสดงเป็น ละครหรือบทบาทสมมติก็ได้ 
การศึกษากรณีตัวอย่างและการอภิปราย 
 
ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษากรณี ตัวอย่างและคิดหาค าตอบ แล้วจึง
ร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มและน าเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนกัน ผู้สอนพึงตระหนักว่า
การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง มิได้มุ่งที่ค าตอบใด ค าตอบหนึ่ง ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชัดเจนแน่นอน แต่
ต้องการให้ผู้เรียนเห็นค าตอบและ เหตุผลที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างข้ึน มองปัญหาใน
แง่มุมที่หลากหลายขึ้น อันจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น ด้วยเหตุนี้ การอภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจ
ไปที  ่ เหตุผลหรือที่มาของความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ 
 
 
 
 
ข้อดีและข้อจ ากัด 
ข้อดี 
 
1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาที่เกิดข้ึนในสถานการณ์จริง 
2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี วิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา 
ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น 
3. เป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้จาก กันและกัน 
 
ข้อจ ากัด 
 
หากกลุ่มผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน การเรียนรู้อาจไม่กว้าง เท่าที่ควร เพราะผู้เรียนมักมี
มุมมองคล้ายกัน 



 
วิธีสอนโดยใช้เกม 
 
ความหมาย 
วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่าง สนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดย
ผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็น วิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 
 
ขั้นตอนส าคัญของการสอน 
 
1. ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น 
2. ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา 
3. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการเล่นหรือพฤติกรรม การเล่นของผู้เรียน 
เทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการใช้วิธีสอนโดยใช้เกมให้มีประสิทธิภาพการเลือกและการน าเสนอเกม 
เกมที่น ามาใช้ในการสอนส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เรียกว่า “ เกมการศึกษา &rdqu" 
 
อ้างอิงข้อมูลมาจาก 
http://boogif222.blogspot.com/ 
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