
คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลยัราชฏัเทพสตรี

เทคนิคการสอนทีช่วยกระตุ้นความสนใจ

ต่อการเรียนการสอนในชนัเรียนของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม



เทคนิคการสอน
อาจารยเ์คยคิดหรือไมว่า่ ในกรณีทีนักศึกษาไมเ่กิด

สภาวะอยากเรียนรู ้เราจะมีวิธีแกป้ัญหาอยา่งไร
อาจารยมี์เทคนิคในการสอนอยา่งไร หรือใชท้ฤษฎี

ใดในการสอนนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
อาจารยใ์ชท้ฤษฎีใดบอ่ยทีสุด



เทคนิคการสอนของอาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี

ลกัษณะทางกายภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
* นักศึกษาในแตล่ะสาขามีจาํนวนประมาณ 10 – 30 ในแตล่ะหอ้งเรียน
* นักศึกษา สว่นใหญจ่บจาก ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัชนั ม.6 และสว่นหนึง 

       จบ ปวส. ซึงไม่มีความรู้พืนฐานดา้น ปวช. และความรู้พืนฐานทาง
       คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ไมมี่ความเขม้ขน้

* นักศึกษาขาดการเอาใจใสใ่นการเรียน รอ้ยละ 50 ของนักศึกษาในคณะฯ



สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรูภายใน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีอาคารเรียน 12 ชนั 1หลงั 
และ อาคาร 4 ชนั 1 หลงั
แตล่ะสาขาฯ มีชุดฝึกปฏิบติัการทีสอดคลอ้งกบัรายวิชาทีบรรจุใน

หลกัสูตร
มีสาธารณูปโภคตามมาตรฐานของสถานศึกษากาํหนด



สรุป เทคนิคการสอนที่ใชกับรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ

ของคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ซึงในกระบวนการเรียนการสอน ประกอบกบัความเปลียนแปลง
ในโลกปัจจุบนั ทาํใหรู้ปแบบการเรียนการสอนเปลียนแปลงไป 
และมีวิธีหลายแบบเพือนํามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบันักศึกษา
ของคณะฯ ซึงสามารถจาํแนกการสอน หรือ เทคนิคการสอน 
ของอาจารยค์ณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดด้งันี



1. รปูแบบการเรยีนการสอนทางตรง 

(Direct Instruction Model)
 การสอนโดยมุง่เนน้ใหค้วามรูที้ลึกซึง ชว่ยใหผู้เ้รียนรูสึ้กวา่มีบทบาทในการเรียน 

ทาํใหผู้เ้รียนมีความตงัใจในการเรียนรูแ้ละชว่ยใหผู้เ้รียนประสบความสําเร็จใน
การเรียน การเรียนการสอน โดยจดัสาระและวิธีการใหผู้เ้รียนอยา่งดีทงัทางดา้น
เนือหาความรู ้และการใหผู้เ้รียนใชเ้วลาเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียนมากทีสุด ผูเ้รียนมีใจจดจ่อกบัสิงทีเรียนและชว่ยให ้
ผูเ้รียน 80 % ประสบความสาํเร็จในการเรียน



นอกจากนันยงัพบวา่รูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  
เป็นบรรยากาศทีไมป่ลอดภยัสาํหรับผูเ้รียน สามารถสกดั
กนัความสําเร็จของผูเ้รียนได ้ดังนัน ตัวผูส้อนเองจึง
จาํเป็นตอ้งระมดัระวงั ไมท่าํใหผู้เ้รียนเกิดความรูสึ้กในทาง
ลบ เชน่ การดุดา่วา่กลา่ว การแสดงความไมพ่อใจ หรือ
วิพากษวิ์จารณผู์เ้รียน



วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 

รูปแบบการเรียนการสอนนีมุง่ชว่ยใหไ้ดเ้รียนรูท้งัเนือหา
สาระและมโนทศัน์ตา่ง ๆ รวมทงัไดฝึ้กปฏิบติัทกัษะตา่ง ๆ 
จนสามารถทาํไดดี้และประสบผลสาํเร็จไดใ้นเวลาทีจาํกดั



กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 

การเรียนการสอนรูปแบบนีประกอบดว้ยขนัตอนสาํคญั ๆ 5 ขนัดงันี
โดยขนัที 1 ขนันํา

1.1 ผูส้อนแจง้วตัถุประสงคข์องบทเรียนและระดบัการเรียนรูห้รือพฤติกรรม
การเรียนรูที้คาดหวงัแกผู่เ้รียน
1.2 ผูส้อนชีแจงสาระของบทเรียน และความสมัพนัธก์บัความรูแ้ละ
ประสบการณเ์ดิมอยา่งคร่าว ๆ
1.3 ผูส้อนชีแจงกระบวนการเรียนรู ้และหนา้ทีรับผิดชอบของผูเ้รียนในแต่
ละขนัตอน



ขนัที 2 ขนันําเสนอบทเรียน
2.1 หากเป็นการนําเสนอเนือหาสาระ ขอ้ความรู้ หรือมโนทศัน์ 

ผูส้อนควรกลนักรองและสกดัคุณสมบติัเฉพาะของมโนทศัน์เหลา่นัน และ
นําเสนออยา่งชดัเจนพรอ้มทงัอธิบายและยกตวัอยา่งประกอบใหผู้เ้รียน
เขา้ใจ ตอ่ไปจึงสรุปคาํนิยามของมโนทศัน์เหลา่นัน

2.2 ตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความเขา้ใจ
ตรงตามวตัถุประสงคก์อ่นใหผู้เ้รียนลงมือ
ฝึกปฏิบติั หากผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจ ตอ้ง
สอนซอ่มเสริมใหเ้ขา้ใจกอ่น



 ขนัที 3 ขนัฝึกปฏิบติัตามแบบ
ผูส้อนปฏิบติัใหผู้เ้รียนดูเป็นตวัอยา่ง ผูเ้รียนปฏิบติัตาม ผูส้อน

ใหข้อ้มูลป้อนกลบั ใหก้ารเสริมแรงหรือแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของ
ผูเ้รียน



  ขนัที 4 ขนัฝึกปฏิบติัภายใตก้ารกาํกบัของผูชี้แนะ
ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง โดยผูส้อนคอยดูแลอยูห่า่ง ๆ ผูส้อนจะสามารถ

ประเมินการเรียนรูแ้ละความสามารถของผูเ้รียนไดจ้ากความสําเร็จและความ
ผิดพลาดของการปฏิบติัของผูเ้รียน และชว่ยเหลือผูเ้รียน โดยใหข้อ้มูลป้อนกลบั
เพือใหผู้เ้รียนแกไ้ขขอ้ผิดพลาดตา่ง ๆ



 ขนัที 5 การฝึกปฏิบติัอยา่งอิสระ
หลงัจากทีผูเ้รียนสามารถปฏิบติัตามขนัที 4 ไดถู้กตอ้งประมาณ 85- 90 % 

แลว้ ผูส้อนควรปลอ่ยใหผู้เ้รียนปฏิบติัตอ่ไปอยา่งอิสระ เพือชว่ยใหเ้กิดความชาํนาญ
และการเรียนรูอ้ยูค่งทน ผูส้อนไมจ่าํเป็นตอ้งใหข้อ้มูลป้อนกลบัในทนัที สามารถให ้
ภายหลงัได ้การฝึกในขนันีไมค่วรทาํติดตอ่กนัในครังเดียว ควรมีการฝึกเป็นระยะๆ 
เพือชว่ยใหก้ารเรียนรูอ้ยูค่งทนขึน



ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง 

การเรียนการสอนแบบนี เป็นไปตามลาํดบัขนัตอน ตรงไปตรงมา ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรูท้งัทางดา้นพุทธิพิสยั และทกัษะพิสยัไดเ้ร็วและไดม้ากในเวลา
ทีจํากดั ไม่สับสน ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติัตามความสามารถของตน จน
สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ทําใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียน และมี
ความรูสึ้กทีดีตอ่ตนเอง



2. วธิีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ 

( Practice ) 

วิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบติั หมายถึง วิธีสอนทีใหป้ระสบการณ์
ตรงกบั ผูเ้รียน โดยการใหล้งมือปฏิบติัจริง เป็นการสอนทีมุง่ใหเ้กิดการ
ผสมผสานระหวา่งทฤษฎีและ ภาคปฏิบติั

วิธีปฏิบติั ใหผู้เ้รียนไดล้งมือฝึกฝนหรือปฏิบติัจริง
ลกัษณะสําคญั การลงมือปฏิบติัมกัดําเนินการภายหลงัการสาธิต  

การทดลองหรือ การบรรยาย เป็นการฝึกฝนความรูค้วามเขา้ใจจาก
ทฤษฎีทีเรียนมาโดยเนน้การฝึกทกัษะ



ขั้นตอนการสอนโดยใชวิธีการสอนโดยการลงมือปฏิบัติ 

( Practice ) 
 1. ขนัเตรียม ผูส้อนกาํหนดจุดมุง่หมายของการฝึกปฏิบติั รายละเอียดของขนัตอน การทาํงาน 

เตรียมสือตา่ง ๆ เชน่ วสัดุอุปกรณ ์เครืองมือใบงานหรือคูมื่อการปฏิบติังาน 

 2. ขนัดาํเนินการ ผูส้อนใหค้วามรูแ้ละทกัษะทีเป็นพืนฐานในการปฏิบติั มอบหมาย งานทีปฏิบติั
เป็นกลุม่หรือรายบุคคล กาํหนดหวัขอ้การรายงาน หรือการบนัทึกผลการปฏิบติังานของ ผูเ้รียน

 3. ขนัสรุป ผูส้อนและผูเ้รียน ชว่ยกนัสรุปกิจกรรมการปฏิบติังาน 
 4. ขนัประเมินผล สงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน เชน่ ความสนใจ ความร่วมมือ ความเป็นระเบียบ 

การประหยดั การใชแ้ละการเก็บรักษาเครืองมือ และการตรวจผลงาน เชน่ คุณภาพของงาน 
ความริเริม ความประณีตสวยงาม 

 ขอ้ควรคาํนึง ตอ้งใชว้สัดุอุปกรณ ์และเครืองมือจาํนวนมาก และมีคุณภาพ



3. วิธีสอนโดยใชสถานการณจําลอง 

( Simulation ) 
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง หมายถึง วิธีสอนทีจําลอง

สถานการณ์จริงมาไวใ้น ชนัเรียน โดยพยายามทาํใหเ้หมือจริงทีสุด มี
การกาํหนดกติกาหรือเงือนไข แลว้แบง่ผูเ้รียนเป็นกลุม่ให ้เขา้ไปเลน่ใน
สถานการณ์จาํลองนัน ๆ ดว้ยกิจกรรมนีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรูจ้าก
การเผชิญกบัปัญหา จะตอ้งมีการตดัสินใจและใชไ้หวพริบ



วตัถุประสงค ์ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัสถานการณ์จนเกิด
ความเขา้ใจ 

ลกัษณะสาํคญั สถานการณ์ทีจาํลองขึนตอ้งใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
ผูเ้รียนไดเ้ขา้ ไปมีปฏิสมัพนัธก์บัสถานการณ์ ทาํการตดัสินใจแกปั้ญหา
ตา่ง ๆ ซึงการตดัสินใจจะสง่ผลถึงผูเ้รียนใน ลกัษณะเดียวกบัทีเกิดขึนใน
สถานการณจ์ริง



4. วธิีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง  

(Case Method)
 วิธีสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง คือกระบวนการทีผูส้อนใชใ้นการชว่ยให ้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวตัถุประสงคที์กาํหนด โดยใหผู้เ้รียนศึกษาเรือง
ทีสมมติขึนจากความเป็นจริงและตอบประเด็นคาํถามเกียวกบัเรืองนัน 
แลว้นําคาํตอบและเหตุผลทีมาของคาํตอบนันมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
อภิปราย เพือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวตัถุประสงค์



วัตถุประสงคของการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง
 วิธีสอนโดยใชก้รณีตวัอยา่ง เป็นวิธีการทีมุง่ชว่ยใหผู้เ้รียนฝึกฝนการ

เผชิญและแกป้ัญหาโดยไมต่อ้งรอใหเ้กิดปัญหาจริง เป็นวิธีการทีเปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะห ์และเรียนรูค้วามคิดของผูอื้น ชว่ยใหผู้เ้รียน
มีมุมมองทีกวา้งขึน  (ทิศนา  แขมมณี, 2550 : 362)



องคประกอบของการสอนโดยใชกรณตีัวอยาง 
ทิศนา  แขมมณี (2550 : 362) กลา่ววา่ องคป์ระกอบทีสาํคญัของการสอนโดยใชก้รณี
ตวัอยา่ง มีดงันี
 1. มีผูส้อนและผูเ้รียน
 2. มีกรณีเรืองทีคลา้ยกบัเหตุการณจ์ริง
 3. มีประเด็นคาํถามใหคิ้ดพิจารณาหาคาํตอบ
 4. มีคาํตอบทีหลากหลาย คาํตอบไมมี่ถูกผิดอยา่งชดัเจนหรือแน่นอน
 5. มีการอภิปรายเกียวกบัสภาพการณ ์ปัญหา มุมมอง และวิธีการแกปั้ญหาของ

ผูเ้รียน และสรุปการเรียนรูที้ไดรั้บ
 6. มีผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน



5. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative Learning)
 การจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั จะชว่ยพฒันาผูเ้รียนทงัดา้นพุทธิ

พิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั  การสอนแบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนทีจดัผูเ้รียนเป็น
กลุม่ยอ่ย ซึงเป็นรูปแบบหนึงทีจะชว่ยพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งมาก

 ทิศนา แขมมณี (2550) ใหค้วามหมายวา่ การเรียนรูแ้บบร่วมมือ หมายถึง การเรียน
ทีมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นเรืองทีศึกษาอยา่งมากทีสุด โดยอาศยัการ
ร่วมมือกนัชว่ยเหลือกนัและแลกเปลียนความรูก้นั ระหวา่งกลุม่ผูเ้รียนดว้ยกนั ความ
แตกตา่งของรูปแบบแตล่ะรูปแบบจะอยูที่เทคนิคในการศึกษา เนือหาสาระและวิธีการ
เสริมแรงและการใหร้างวลัเป็นประการสาํคญั



องคประกอบท่ีสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมอืไวดังน้ี
 1. ความเกียวขอ้งสมัพนัธก์นัในทางบวก (Positive Interdependence) หมายถึง การที

สมาชิกในกลุม่ทาํงานอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั มีการทาํงานร่วมกนั โดยทีสมาชิกทุกคนมีสว่น
ร่วมในการทาํงานนัน มีการแบง่ปันวสัดุ อุปกรณ์ ขอ้มูลตา่ง ๆ ในการทาํงาน ทุกคนมีบทบาท 
หนา้ทีและประสบความสาํเร็จร่วมกนั สมาชิกในกลุม่จะมีความรูสึ้กวา่ตนประสบความสาํเร็จ
ไดก็้ตอ่เมือสมาชิกทุกคนในกลุม่ประสบความ สาํเร็จดว้ย สมาชิกทุกคนจะไดร้ับผลประโยชน์ 
หรือรางวลัผลงานกลุม่โดยเทา่เทียมกนั

 2. การมีปฏิสมัพนัธที์สง่เสริมซึงกนัและกนั (Face to face promotive interaction) เป็น
การติดตอ่สมัพนัธก์นั แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกนัและกนั การอธิบายความรูใ้หแ้กเ่พือนใน
กลุม่ฟงั เป็นลกัษณะสาํคญัของการติดตอ่ปฏิสมัพนัธโ์ดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ ดงันัน 
จึงควรมีการแลกเปลียน ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เปิดโอกาสใหส้มาชิกเสนอแนวความคิดใหม ่ๆ 
เพือเลือกในสิงทีเหมาะสมทีสุด



 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตล่ะคน (Individual Accountability) ความรับผิดชอบของ
สมาชิกแตล่ะบุคคล เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรูข้องสมาชิกแตล่ะบุคคล โดยมีการ
ชว่ยเหลือสง่เสริมซึงกนัและกนั เพือใหเ้กิดความสาํเร็จตามเป้าหมายกลุม่โดยทีสมาชิกทุกคนใน
กลุม่มีความมนัใจและพรอ้มทีจะได ้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล

 4 การใชท้กัษะระหวา่งบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุม่ยอ่ย (Interdependence and small 

group skills) ทกัษะระหวา่งบุคคล และทกัษะการทาํงานกลุม่ยอ่ย นักเรียนควรไดร้ับการ
ฝึกฝนทกัษะเหล่านีเสียก่อน เพราะเป็นทกัษะสําคญัทีจะช่วยใหก้ารทาํงานกลุ่มประสบ
ผลสําเร็จ นักเรียนควรไดรั้บการฝึกทกัษะในการสือสาร การเป็นผูนํ้า การไวว้างใจผูอื้น การ
ตดัสินใจ การแกป้ัญหา ครูควรจดัสถานการณที์จะสง่เสริมใหน้ักเรียน เพือใหน้ักเรียนสามารถ
ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 5 กระบวนการกลุม่ (Group Process) เป็นกระบวนการทาํงานทีมีขนัตอนหรือวิธีการทีจะชว่ย
ใหก้ารดาํเนินงานกลุม่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนตอ้งทาํความเขา้ใจในเป้าหมาย
การทาํงาน วางแผนปฏิบติังานร่วมกนั ดาํเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุง



 เทคนิคการสอน
1.ขนัเตรียม แบง่ผูุเ้รียนเป็นกลุม่ยอ่ย กลุม่ละ2-6 คน ผูส้อนแนะนําทกัษะ

การเรียนรูแ้บบร่วมมือ
2. ขนัสอน ผูส้อนนําเขา้สู่บทเรียน แนะนําว ัตถุประสงคก์ารเรียนรู ้

แนะนําเนือหา แหลง่ขอ้มูล และมอบหมายภาระงานใหผู้เ้รียนแตล่ะกลุ ่มี โดย
ใชใ้บงาน

3. ขนัทาํกิจกรรมกลุม่ ผูเ้รียนแตล่ะกลุม่ปฏิบติัตามใบงาน โดยแตล่ะคน
จะมีบทบาทหนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมายเพือร่วมกนัรบัผิดชอบตอ่ผลงานกลุม่

4. ขนัตรวจสอบผลงานและทดสอบ ความรู ้การเรียนรู ้การใชอุ้ปกรณ์
ของกลุม่



เทคนิคการสอนรูปแบบอื่นท่ีชวยกระตุนทางการเรียน

  ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร ์(Reinforcement theories of motivation) สกินเนอร์ได ้
นําเสนอการใชก้ารเสริมแรงเพือการจูงใจบุคคลใหเ้กิดพฤติกรรมใหม ่ ทาํพฤติกรรมซาํหรือหยุด
พฤติกรรมทีไมพึ่งประสงค ์ตงัเป็น law of effect โดยมองการเสริมแรงเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่

1. การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เป็นการใหผ้ลตอบแทนในสิงที
บุคคลอยากได ้เชน่ เงิน คาํยกยอ่ง ความกา้วหนา้ในหนา้ทีการงาน การเพิมสวสัดิการ การใหว้นัหยุด 
เป็นตน้ เพือจูงใจใหบุ้คลเกิดแรงจูงใจทีจะกระทาํพฤติกรรมพึงประสงคต์า่งๆ

2. การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เป็นการไมใ่หผ้ลตอบแทนทีบุคคล
ไมอ่ยากได ้โดยมีการกาํหนดพฤติกรรมไมพึ่งประสงคที์ตอ้งไมก่ระทาํและบทลงโทษตา่งๆ เชน่       
ไล่ออก ตดัเงินเดือน ตักเตือน โดยทีหากบุคคลกระทําแต่พฤติกรรมพึงประสงค์ ก็จะไม่ให ้
ผลตอบแทนทางลบแกผู่น้ัน

1. ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร ์



คือ การถา่ยทอดเรืองราวตา่งๆ ใหผู้อื้นไดร้ับทราบเกิดความเขา้ใจเรืองราว
รูปแบบการพูดเลา่เรือง

- การเลา่นิทาน
- การเลา่ชีวประวติัของบุคคล
- การเลา่เหตุการณ์

2. การสอนแบบพูดเล่าเรือง



         โดยหลักการพูดเลาเร่ือง อาจารยในคณะมีความสามารถดังนี้
 - มีขอ้มูล ความรู ้และความเขา้ใจในเรืองทีจะเลา่เป็นอยา่งดี
 - ใชนํ้าเสียงชดัเจน ไมเ่บาหรือดงัเกินไป
 - ใชค้าํทีสุภาพ ถูกกาลเทศะ
 - เวน้วรรคตอนในการพูดใหถู้กตอ้ง
 - รกัษาเวลาในการพูด
 - ระมดัระวงัในการพูดใหถู้กอกัขรวิธี
 - ใชนํ้าเสียงทา่ทางประกอบการพูดใหส้อดคลอ้งกบัเนือเรือง
 - ลาํดบัเนือเรืองเหตุการณก์อ่นหลงัเพือไมใ่หเ้ลา่วกไปวนมาและเกิดความสบัสน
 - มีความเชือมนัในตนเอง
 - มีการฝึกซอ้มการพูดเพือความคลอ่งแคลว่


