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การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

และ 

การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 

 

บทน า 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นองค์กรแห่ง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาผู้สอนมืออาชีพสู่ท้องถิ่นและ

สังคมมีพันธกิจดังนี้ 1) จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะการ

ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นท่ีพึ่งทางปัญญาแก่ท้องถิ่น 2) วิจัย

เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและการใช้

ประโยชน์ของท้องถิ่นโดยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

และ/หรือการบริการวิชาการ 3) ให้บริการวิชาการและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้วิธีการท่ี

หล ากห ล าย บ นพื้ น ฐ าน ขอ ง กา ร ปฏิ บั ติ ง า นจ ริ ง  ( Work-Based 

Professional Development) 4)สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
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รักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน

คุณค่า ตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ  

ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 5) พัฒนาระบบ

การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อ

พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศท้ังนี้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปางยังมีเป้าหมายการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนา

นักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ

เป้าหมาย พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

และคณะครุศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์จึงได้ด าเนินการจัดการความรู้ท่ีมุ่ง

พัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้ก าหนดขอบเขต

ของการจัดการความรู้ 2 ประเด็น คือ 1) การจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning2) การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน โดยให้คณาจารย์

ในคณะครุศาสตร์ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และเชิญผู้เช่ียวชาญและ ผู้มี

ประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าวเข้าร่วมเล่าประสบการณ์และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ด้วย โดยหลังจากท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละครั้งจะมีการ

ถอดบทเรียนจากเรื่องเล่า ประสบการณ์ และมีการสรุปองค์ความรู้เพื่อเป็น
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แนวปฏิบัติท่ีดีจากองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และ

องค์ความรู้ท่ีได้จากเอกสารต ารา (Explicit Knowledge) ในหัวข้อเทคนิค

การสอนแบบ  Active Learning และการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน

การสอน  
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การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีการพัฒนา

ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาการสอนของผู้สอนเช่นเดียวกันการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ถือได้ว่ามีความส าคัญผู้สอนจะไม่ท า

หน้าท่ีเป็นเพียงผู้บรรยายอีกต่อไป แต่ท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวก

ในการเรียนรู้ โดยท่ีนักเรียนก าลังเรียนรู้ผ่านการลงมือท า และ ผู้สอนท า

หน้าท่ีเหมือนผู้ฝึกสอน ช่วยนักเรียนโดยให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือท าเอง 

นักเรียนจะเรียนรู้ท่ีจะใช้วิธีการสอบถาม (inquiry method)และเรียนรู้ท่ี

จะท างานร่วมกับผู้อื่น นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงท่ี

พวกเขาจะได้เรียนรู้ก่อนท่ีพวกเขาจะออกไปจากห้องเรียนดังนั้นทางคณะ

ครุศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learningเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์คณะครุ

ศาสตร์ ซึ่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะ

ครุศาสตร์ ท่ีมีผลการประเมินสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา และเป็น ผู้มี

ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาร่วม

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้สามารถสรุปแนว

ปฏิบัติท่ีดีได้ดังนี้ 
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การสอนแบบ Active Learning จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

เป็นการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติ สถาพร พฤฑฒิกุล (2559)กล่าวว่า 

Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการเรียนรู้

มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้าง

ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านส่ือหรือกิจกรรม

การเรียนรู้ ท่ีมีผู้สอนผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก  

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมี

การวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากส่ิงท่ีได้รับจากกิจกรรม

การเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ใน

สถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2557) กล่าวว่าบทบาทของอาจารย์

ผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning 

ควรเป็นดังนี้   

1. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบท่ี

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมท้ังกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการ

เรียนรู้ 
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3. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือใน

กลุ่มผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียน

ได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

5. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ท้ัง

ในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรม 

6. ผู้สอนผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการ

แสดงออก และความคิดเของท่ีผู้เรียน 

 

ดังนั้น ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 จะต้องเป็นห้องเรียน Active 

Learning ซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเป็นการเรียนรู้แบบการลงมือ

ปฏิบัติ โดยผู้สอนผู้สอนจะเป็นเพียงผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความ

สะดวกเท่านั้น จากการและเปล่ียนเรียนรู้ของคณาจารย์คณะครุศาสตร์

และผู้ท่ีมีประสบการณ์ ในวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ.2561 สามารถสรุปและ

ถอดองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
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ลักษณะของห้องเรียนแบบ Active Learning 
 

1. ผู้สอนเป็นผู้สร้างแรงบัลดาลใจให้แก่ผู้เรียน 

2. Sharing แลกเปล่ียนและเรียนรู้ 

3. ห้องเรียนท่ีไม่เน้นการบรรยายแต่สามารถน าความรู้สู่การ

ปฏิบัติได้ 

4. ให้เด็กได้มีบทบาทจัด กระท าส่ิงท่ีเด็กก าลังเรียนอยู่ 

5. มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิด และมีการแลกเปล่ียนความคิด

กลุ่ม 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด ความเห็นท่ีไม่เน้นถูกหรือ

ผิด เพื่อให้เกิดประเด็นในการสนทนาหาข้อสรุปและได้รับความรู้ และ

ประสบการณ์อันหลากหลาย 

7. การฟัง การตั้งค าถาม และการมีส่วนร่วม 

8. Active LearningและActive Teaching 

9. Happiness Classroomห้องเรียนมีชีวิตชีวา 
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การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 

1. ผู้สอนต้องเป็นตัวแบบท่ีดีให้กับผู้เรียนในการจัดการเรียนการ

สอนในอันดับแรก ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้เรียน เพราะจะท า

ให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือมั่นในตัวผู้สอน 

2. สร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้เรียนผู้สอนให้แง่คิดและเร้าความ

สนใจผู้เรียน สร้างแรงบัลกาลในการการเรียนเพราะจะท าให้ผู้เรียนรู้สึก

อยากมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

3. การเรียนรู้ด้วยตนเองให้ผู้เรียนหาข้อมูลเนื้อหาท่ีจะเรียนมา

ก่อน และจัดกิจกรรมในห้องเรียน เช่น การเล่นเกม การท ากิจกรรมกลุ่ม 

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลท่ีตนเองได้ไปค้นหา 

4. จัดกิจกรรมท่ีมีความหมายต่อชีวิตผู้เรียน และเป็นเรื่องใกล้ตัว 

เช่น ละคร แล้วให้ผู้เรียนพูดถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากละคร หลังจากนั้นจึงจะ

โยงเนื้อหาจากละครสู่เนื้อหาในบทเรียน โดยผู้สอนใช้ค าถามน า และ

เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้ในละครกับบทเรียน หลังจากนั้นให้ผู้เรียนจับ

กลุ่มเพื่อท า AAR 

5. การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีมาเช่ือมโยงกับกิจกรรม ให้

ผู้เรียนได้ออกแบบกิจกรรมโดยใช้เนื้อหาของแนวคิดทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
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ในกิจกรรม และท ากิจกรรมกับเพื่อนในช้ันเรียน หลังจากนั้นผู้สอนใช้

ค าถามเพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่เนื้อหา 

6. การสะท้อนกลับ ในการท างานของผู้เรียนในแต่ละครั้ง ผู้สอน

ควรมีการสะท้อนกลับทันที เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้ทราบถึงข้อบกพร้องในงาน

ของตนเองเพื่อการพัฒนาในการท างานครั้งต่อไป 

7. Active teachingการสอนแบบ Active learning ผู้สอนต้องมี

ความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มี

การออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน มีความสามารถท่ีจะเป็นอยู่

อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

8. Active for Learningผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะท่ี

จ าเป็นในการเรียนรู้ เช่น ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการคิดด้าน

ต่างๆ เป็นต้น 

9. ห้องเรียนกลับด้าน ให้ผู้เรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีจะเรียน

แล้วน าเสนอในห้องเรียน หลังจากนั้นผู้สอนสอนผ่านการวิพากษ์งานระ

หว่าผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอน 

10. การใช้สถานการณ์จ าลอง ให้ผู้เรียนใช้แนวคิดทฤษฎีมา

ประยุกต์ใช้ในการสร้างสถานการณ์จ าลอง โดยท่ีจะต้องเป็นสถานการณ์ท่ี

ใกล้ตัวผู้เรียน 
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สรุปองค์ความรู้จากแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง 

“การจัดการเรียนรูแ้บบ Active Learning” 
 

การสอนแบบ Active Learning ผู้สอนต้องเป็นตัวแบบท่ีดี สร้าง

แรงบันดาลใจและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อท าให้การ

เรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และ

พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา มีการออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 

มีความสามารถท่ีจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย

ตนเองกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้แสดงความคิด ความเห็นท่ีไม่เน้นถูกหรือผิด เพื่อให้เกิดประเด็นในการ

สนทนาหาข้อสรุปและได้รับความรู้ และประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อท่ี

ผู้เรียนจะสามารถน าส่ิงท่ีได้ในห้องเรียนไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
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การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
 

 หนึ่งในพันธกิจของคณะครุศาสตร์ คือ การวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์

ของท้องถิ่นโดยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือ

การบริการวิชาการดังนั้นทางคณะครุศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน” ขึ้นเพื่อให้

อาจารย์คณะครุศาสตร์ได้เทคนิควิธีและแนวทางในการบูรณาการงานวิจัย

กับการเรียนการสอน ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ได้เชิญ

อาจารย์ในคณะท่ีมีประสบการการท างานวิจัยท่ีบูรณาการกับการเรียนการ

สอน ร่วมเล่าประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2561 ซึ่งสรุปแนวปฏิบัติท่ีดีในการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ

สอน ดังนี้ 
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เทคนิคการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
 

 เทคนิคการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนสามารถแบ่ง

ได้ออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ

สอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในงานวิจัย ในส่วนท่ีสองการน าผลการวิจัยมา

บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 

  

ส่วนที่ 1การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วน

ร่วมในงานวิจัยมีเทคนิคดังนี้ 

1. ให้ผู้เรียนลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาปัญหาด้วยตนเอง ในการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชา สามารถบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน

ได้โดยให้นักศึกษาได้ลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาของพื้นท่ีด้วยตนเอง ท้ังนี้ผู้สอน

สามารถให้โจทย์ผู้เรียนก่อนลงพื้นท่ีได้ 

 2. ผู้เรียนสร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

หลังจากท่ีมีการลงพื้นท่ีจริงเพื่อหาปัญหาแล้ว ผู้สอนคอยช้ีแนะแนวทางให้

ผู้เรียนเกิดการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนสามารถสร้างเครื่องมือในการ

แก้ปัญหาได้ 
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 3. ผู้เรียนค้นหาความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลด้วยตนเอง จากการไปลง

พื้นท่ีผู้เรียนใช้เครื่องมือในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลในพื้นท่ี 

เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น ท้ังนี้ก่อนท่ีจะลง

พื้นท่ีเพื่อหาข้อมูล ผู้สอนต้องแน่ใจก่อนว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการ 
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สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน

การสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในงานวิจัยได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบุกิจกรรมบูรณาการในรายวิชา (มคอ.3) 

วางแผนกิจกรรมให้ผู้เรียนลงไปศึกษาพื้นที่ 

ผู้เรียนศึกษาสภาพปัญหาของพืน้ที่และค้นหา

ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลในพืน้ที่ด้วยตนเอง 

พัฒนานวัตกรรมหรือเคร่ืองมือเพื่อแก้ไขปัญหา 

น าผลที่ได้ศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชา 

ผู้สอนประเมินจากผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2การน าผลการวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 

มีเทคนิคดังนี้ 

 1. การน าผลของงานงานวิจัยมาต่อยอด เพื่อพัฒนาเครื่องมือให้

เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ท้ังนี้ต้องดูความสอดคล้อง

ของรายวิชาด้วย 

 2. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน โดยมีการจัดการเรียนการ

สอนก่อน เมื่อพบจุดท่ีเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการพัฒนาหรือแก้ไข จึงมีการ

ท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในช้ันเรียน 

 3. การน าผลการวิจัยมาบูรณาการกับรายวิชา โดยการสอดแทรก

เนื้อหาหรือผลท่ีได้จากการวิจัยของผู้สอนท่ีสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 

และให้ผู้เรียนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

 4. การสอดแทรกกระบวนการวิจัยในรายวิชา สอดแทรก

กระบวนการวิจัยในรายวิชาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการะบวนการท าวิจัย 

ต้ังแต่การศึกษาสภาพปัญหา การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การเขียนโครง

ร่างวิจัย   เป็นต้น  
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สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้การน าผลการวิจัยมาบูรณาการ

การเรียนการสอนในรายวิชา 

 

 

 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแลบริการวิชาการ 

ที่สอดคล้องกับรายวิชา 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

บูรณาการกับรายวิชา โดยการสอดแทรกเนื้อหา

หรือผลที่ได้จากการวิจัยของผู้สอนที่สอดคล้อง

กับเนื้อหารายวิชา 

สอดแทรกกระบวนการวิจัยในรายวิชาเพื่อให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการะบวนการท าวิจัย 

ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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สรุปองค์ความรู้จากแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง 

“การบูรณาการงานวิจัยกับการเรยีนการสอน” 
  

 การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนสามารถบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในงานวิจัย และการ

น าผลการวิจัยมาบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา ในการบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอน ผู้สอนสามารถให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

กระบวนการวิจัย รวมท้ังการสอดแทรกกระบวนการวิจัยในการเรียนการ

สอน และการน าองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยหรือบริการวิชาการมาบูรณา

การในรายวิชา 
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