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Activity based learning ในเชิงจิตวิทยามีความส าคัญกับการ
สอนอย่างไรบ้าง 
       ในทางจิตวิทยา การใช้กิจกรรมมีความส าคัญในการน าสู่
เนื้อหา ในการน าสู่บนเรียน กิจกรรมมันเชื่อมโยงได้ มันน าสู่
ความสนใจและการเชื่อมโยงประเด็นซึ่งจะท าให้ประสิทธิผลของ
การเรียนดีขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลา คือเรามักจะห่วงว่าเวลาท า
กิจกรรมเนื้อหาเราจะไม่ได้แต่ถ้าเราให้เขาท ากิจกรรมจะท าให้
เขาอยากเรียน การใช้เกมส์พวกนี้ เป็นเหมือนการหลอกล่อ  
เกมส์เป็นการเชื่อมโยงน าไปสู่ เนื้อหา เราจะต้องระวังไม่ให้
เหมือนกับการ talk show ที่สนุกอย่างเดียวแต่ไม่มีเนื้อหาอะไร 
ในบางกรณีที่ใช้กับเด็กตั้งใจเราจะต้องพยายามให้เขารู้สึกสนุก
กับเนื้อหา การ design กิจกรรมจะต้องท าให้เขารู้สึกว่ามีความ
สนุกที่อยากไปค้นคว้า สนุกกับการที่ได้แสดงออกและเรียนรู้ 
แล้วพวกเกมของรางวัลเล็กๆน้อยๆ ก็มีการสะสมแต้ม ก็มีส่วน
ช่วย เช่น สะสมแต้มแล้วแลกรางวัลได้ อะไรก็แล้วแต่ท าให้เขา
สนใจ คือกิจกรรมมันเป็นตัวที่ท าให้เขาผ่อนคลาย และเขาได้
เรียนรู้แล้วว่าการท าได้ก็เป็นการสะสมความรู้  หรือใช้กิจกรรม
เป็นการผ่อนคลาย ในท้าย ๆ ชั่วโมง   
       เวลาท ากิจกรรมคือจะต้อง observe  คือถ้ากิจกรรมเป็น
กลุ่มจะเป็นยังไง บางที่เราก็ไม่เห็นหรอกว่าเด็กพูดได้หรือเปล่า 
ฟังหรือเปล่า กิจกรรมจะต้องท าให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้จับผิดเขา
อยู่ แต่ให้เขารู้สึกว่าเราก าลังช่วยเสริมจากที่เรียน คือในการเรียน
ภาษาอังกฤษจะต้องสร้าง attitude ขึ้นมาใหม่ว่า ผิดเป็นครู ผิด

• ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้ 
Activities based 
learning จิ ต วิทย า
มองว่า ถ้าเด็กเรียน
แ ล้ ว ไม่ เกิ ด ค ว าม
กดดัน ไม่เน้นถูกผิด 
จ ะ ท า ให้ เด็ ก เกิ ด
ความสบายใจในการ
เรียน ดังนั้นสามารถ
น ากิ จ ก รรมม า ใช้้
ในช่วงต้นของการ
สอน เพ่ื อ เป็ น ก าร
สร้างแรงบันดาลใจ
และท าให้เขาชอบใน
สิ่ งที่ เร าสอนก่ อน 
เมื่ อ ถึ ง ช่ ว ง ข อ ง
เนื้อหาก็จะสามารถ
ท า ให้ ก า ร เรี ย น มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น แต่ต้องระวัง
เรื่องของสาระการ
สอนด้วยว่าจะต้อง
ได้ควบคู่ ไปกับการ
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เป็นสิ่งที่ท้าทาย ถ้าเด็กกลัวมันก็จะผิด ในแง่ของจิตวิทยา  การ 
feedback จะท าให้เด็กเกิดความกลัว ฉะนั้นเรื่องการให้ก าลังใจ
จึงส าคัญให้มันเป็น positive ในการแสดงออก  ไม่ควรท าให้เค้า
รู้สึกว่าถูกต าหนิ ให้เขารู้สึกว่าไม่ได้หน้าแตก  ให้บอกว่าท าดีแล้ว 
แต่เค้าสามารถ ท าได้ดีกว่านี้อีก 

ท ากิจกรรม ไม่เพียง
แค่สนุกอย่างเดียว 

 

ผศ.ดร.นพรัตน์   
ธนานุรักษากุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activity based learning กับการเรียนภาษาอังกฤษให้ ได้
ประสิทธิภาพ 
       ในสายการสอนภาษาอังกฤษก็เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาในการ
สอน แล้วที่ อาจารย์บอกว่าทัศนคติ  จะต้องเป็น  positive 
attitude ใช่ไหมคะ เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสายของเรามากเลยคือ 
คนที่จะเรียนภาษาต่างประเทศได้ดี ก็คือ คนที่มีทัศนคติที่ดี ต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษหรือต่อเจ้าของภาษา ต่อ accent ของ
ตัวเอง ต่อการแปลด้วย เพราะทุกอย่างก็จะเป็นตัวคุ้มกันให้กับ
ผู้เรียนภาษาเอง อย่างวิชาการแปล เด็กจะจ าฝังใจว่าเป็นเรื่อง
ของสังคมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะต้องเก่งภาษาแล้วเท่านั้น จึงจะ
สามารถท าหน้าที่การแปลได้  ฉันไม่เก่งภาษาฉันแปลไม่ได้ ก็จะ
บอกว่า อย่ามองว่าการแปลเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่ม ให้มอง
ว่าการแปลเป็นเรื่องของการแปลภาษา ไม่ให้มองเป็นเรื่องของ
วิชาชีพ ไม่ให้ เด็กมองว่าเป็นอุปสรรค   ประเด็นเหล่านี้ ใน
ส าขาวิช าภ าษ าอั งกฤษ มั น จะมี  field ที่ เรี ย กว่ า  social   
psychology of language เ ข า จ ะ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง ข อ ง ก า ร 
accommodation จะพูดคุยกันอย่างไรที่จะสื่อสารกับอาจารย์
ชาวต่างชาติได้ เพราะเราไม่ใช่เจ้าของภาษาบางคนมี accent ที่
เราฟังไม่ออกก็จะมีการ accommodate กันไว้ เรื่องนี้ก็เป็นส่วน
หนึ่ง social psychology of language  นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
นะคะ และในยุคปัจจุบันนี้เราเรียนรู้ได้ว่า positives attitude 
มันเป็นตัว แรงเสริมซึ่งจะท าให้แรงจูงใจของผู้เรียนดีขึ้นด้วย มัน
ไปด้วยกันหมด แต่ทีนี้เนี่ยในประเทศไทยน้อยมากที่จะมีการท า
วิจัยว่าเราจะมีวิธีการยังไงที่จะไปเพ่ิม ทัศนคติเชิงบวกกับผู้เรียน 
มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียน มีต่อทัศนคติของตัวเอง เรามักจะ

• การเพ่ิมทัศนคติใน
ทางบวกเกี่ยวกับการ
ออกเสียง (Accent) 
ข อ ง เด็ ก  มี ผ ล ต่ อ
ประสิ ทธิภ าพการ
เรี ย น ด้ ว ย  เพ ราะ
เด็กไทยจะไม่กล้าที่
จ ะ สื่ อ ส ารออก ไป
เพราะกลัวว่าจะออก
เสียงไม่ถูกต้องและ
จะอาย ดั้งนั้นการให้
เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อ
ก ารสื่ อ ส ารภ าษ า 
อังกฤษของตัวเองจะ
ช่ ว ย ให้ ก า ร เรี ย น
สัมฤทธิ์ผลได้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนว 
โน้ ม ก า ร ใช้ ภ าษ า 
อั ง ก ฤ ษ ที่ จ ะ เป็ น 
World Englishes
ที่ ว่ าภ าษาอั งกฤษ
สามารถมี ได้หลาย
ส า เ นี ย ง  แ ต่ ล ะ
ประเทศมีส า เนี ยง
ของตัวเอง เพียงแค่
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บอกว่าเราต้องให้อาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษามาสอนเด็ก
เรา ครูคนไทยไม่ใช่เป็น native จริงๆ แล้วอยากจะบอกว่าไม่ใช่  
มุมมองของนักภาษาศาสตร์หรือแม้แต่เจ้าของภาษาเขาจะบอก
ว่าในยุคปัจจุบันไม่มีใครเป็นเจ้าของภาษา ทุกคนเป็นเจ้าของ
ภาษา ฉะนั้นเราไม่จ าเป็นต้องไป promote ว่าคุณต้องพูดให้
เหมือนเจ้าของภาษา ทุกคนต้องมี identity เป็นของตัวเอง การ
ที่จะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาเป็นเพียง choice คือถ้าเราเป็น
พ่อแม่อยากให้ลูกเราได้พูดเหมือนเจ้าของภาษา อันนั้นคือพ่อแม่ 
แต่เมื่อเด็กส่วนใหญ่โตขึ้นมาแล้วในบริบทของสังคมไทย ใครจะ
มาพูดแบบเจ้าของภาษาได้ ลิ้นมันแข็งไปหมดแล้ว  เพราะฉะนั้น
ถ้ามาเรียนกับเรา เราควรจะเสริมสร้างให้เขาฝึกการออกเสียงที่
ชัดเจนไม่จ าเป็นที่จะต้อง accent เหมือนเจ้าของภาษา   จริงๆ 
แล้ว standard จริง ๆมันหาไม่ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็น British 
หรือ American 
       ถ้าเป็นวิชา speaking  กับ reading  activity base คิดว่า
เหมาะสม แต่ถ้า reading กับwriting  ก็เหมาะแต่ส่วนตัวก็คิดว่า
ไม่รู้จะมีวิธียังไง ที่จะท าให้การเรียน reading กับ writing  สนุก
ได้ และได้เนื้อหา เพราะ reading กับwriting   เป็นทักษะใน
เรื่องของ cognitive ล้วนๆเลย หรือว่าเวลาเราเริ่มที่จะเรียน
ภาษาเราก็ต้องอ่านให้ออกเขียนให้ได้แล้วรายวิชาที่เราสอนใน
รายวิชาที่ค่อนข้างยากการที่จะให้เด็กเก่งมันเป็นเรื่องยาก ขนาด
เรายั ง เขี ย น ภ าษ าไท ย ไม่ ดี เล ย  แล้ วภ าษ าอั งกฤษ เป็ น
ภาษาต่างประเทศมันก็จะยาก  การสอนภาษาอังกฤษจะมีเรื่อง
ของ teacher believe คือความเชื่อของอาจารย์ผู้สอน จะมี
งานวิ จั ยค่ อนข้ าง เยอะใน  field ของการ เรียนการสอ น
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ คือถ้าครูผู้ สอนเชื่ อ
ผลการวิจัย ในด้านที่ 1 กับที่ 5 เท่านั้นที่ว่าเหมาะกับรายวิชานี้  
ไม่ใช่ 2 3 4 เขาจะก็จะเอาประเด็นที่เขาเชื่อไปใช้สอนเท่านั้น ซึ่ง
บางทีอาจจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้  มันจึงขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อของผู้สอน เช่นในเรื่องของการเขียนการแปล ครูผู้สอน
หลายๆคนเชื่อว่า การให้ feed back โดยตรง โดยแก้ให้เด็กไป

ออกเสียงให้ชัดเจน
และสามารถสื่อสาร
กันได ้ 

•  Activities based 
learning จะขึ้ น อยู่
กั บ ค ว าม เชื่ อ ข อ ง
ผู้สอนด้วยว่า วิธีการ
สอน ลั กษ ณ ะไห น
สามารถท าให้เกิดผล
สั ม ฤ ท ธิ์ ได้ ดี ที่ สุ ด 
ทั้ ง นี้ ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ธรรมชาติของผู้เรียน
ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น 
เด็ ก ไทยเหมาะกับ
ก า ร เรี ย น รู้ แ บ บ 
Indirect ม า ก ก ว่ า 
เพราะหากสอนใน
ลักษณ ะการให้ ผล
ลัพธ์แบบเบ็ดเสร็จ 
จ ะ ท า ให้ เด็ ก ไม่ มี
ความกระตือรือร้นใน
การศึ กษ าค้ น คว้ า
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
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เลย เด็กจะเรียนรู้ได้  แต่ก็มีงานวิจัยหลายงานวิจัยบอกว่า 
direct feedback  ไม่work ทั้งนี้ก็ต้องไปดูว่างานวิจัยอยู่ ใน
บริบทไหน สังคมไหน  ประเทศไหน แต่ถ้าอยู่ในบริบทสังคมไทย
การแก้ไขให้เด็กไปเลย เด็กไม่ค่อยได้เรียนรู้หรอก มีน้อยที่เด็กจะ
ให้ความสนใจและใส่ใจที่จะเรียนรู้ เห้ย อาจารย์แก้มาให้นะ แต่ 
direct  feed back ที่ ได้มาจากครูผู้ สอนเนี่ ย  มันจะ work  
ส าหรับเด็กอายุน้อยๆ หรือนักศึกษาท่ีมีความรู้ไม่ดีและสนใจที่จะ
เรียนรู้ จากการแก้ไข ถ้าเด็กไทยเราจะให้ดีต้องเริ่มโดยการให้ 
indirect feed back  คือให้รู้ว่าผิดยังไง  คุณจะแก้ยังไง   แต่
ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสนใจ  เราก็ต้องมีวิธีการว่า ถ้าคุณไปแก้มา คุณ
ก็จะได้ หนึ่งคือการเรียนรู้ สอง ก็มีคะแนนให้    เพราะมันส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  คือถ้าเราแก้ให้เด็ก เด็กก็ไม่สนใจที่
จะเรียนรู้  เวลาที่สอนการแปล เด็กก็มักจะถามว่าตัวนี้ แปลว่า
อะไร ๆ เด็กไม่พยายามที่จะเรียนรู้ ก็จะถามตลอด 

อาจารย์เบญจวรรณ์ 
ดอกไม ้

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ได้ใช้ Activity based learning ในการสอนอย่างไรบ้าง 
       “จะเน้นกิจกรรมเน้นเกมส์ คะ ชั่วโมงแรกจะเป็น warm-up 
ก็จะให้นักศึกษาเล่นเกมส์ เหมือนกับว่า warm – up  ของเขาจะ
ใช้ทางด้าน  physical activity  เช่น ให้เด็กโยนบอลท าตามสั่ง 
ให้เด็กเขาได้ตื่น จะได้ active  และส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรม พอ
ชั่วโมงที่ 2 ก็จะเป็นกิจกรรม มีเกมส์ให้เด็กเล่น แต่พอช่วงสุดท้าย 
จะมีเนื้อหาในหนังสือ แต่จะไม่เน้นเขียนเลย ให้เด็ก repeat พูด
ตามค าศัพท์  ไม่มีการเขียนมีการฟังกับการพูด ที่เป็น listening  
แล้วดูจากจ านวนเด็กที่มา เด็กมี 50 คน แต่ละครั้งจะมา 40 กว่า
คน ซึ่งเด็กก็ชอบเพราะสนุก ครูเป็นกันเอง เด็กจะเข้าใจการ
สื่อสารเพราะครูใช้ค าศัพท์ง่าย แล้วก็ยกตัวอย่างให้เด็กเข้าใจ แต่
ครูจะไม่ค่อยเน้นเนื้อหาในหนังสือ เอ่อ เน้นให้เด็กสนุก กล้าพูด
กล้าตอบ ผิดบ้างไม่เป็นไร   
       อ. บรรจบ (คุณอ านวย) “อาจารย์คิดว่าวิธีนี้มันตอบโจทย์
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไหม ถ้าเน้นให้เด็กกล้าพูดกล้า
ตอบ”  
       อ.เบ็ญจวรรณ์  “แต่ว่าเราไม่สามารถเอาวิธีนี้  (activity 

• เ น้ น ก า ร ใ ช้ 
Physical 
activities ใ ห้ เ ด็ ก
ตื่ น ตั ว  ใน ชั่ ว โม ง
แรก ชั่ วโมงที่ สอง
เล่นเกม และชั่วโมง
ที่ สามเน้ นการฟั ง
และพูด ไม่เน้นการ
เขียน เน้นการสอน
โดยใช้ค าศัพท์ง่ายๆ 
หากไม่ เข้ าใจก็จะ
อธิบายจนเข้าใจ 



ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรู้ที่ได้ 

 

based learning) ไปใช้กับวิชาอ่ืนๆได้ ในการมหาวิทยาลัย เอ่อ 
วิชาอ่ืน เช่น เพราะเราจะมี list ของ ค าศัพท์ list ของหน่วย
ความรู้ที่ เด็กจะต้องรู้เพ่ือไปต่อยอดวิชาของเค้า คือวิชา พวก 
structure writing  ไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้เลย แต่อาจใช้วิธีนี้เสริม
ได้บ้างตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับปริมาณเด็กด้วย การ
สอนคู่กันมันก็เป็นไปไม่ได้เด็กศรัทธาในอาจารย์ต่างชาติมากกว่า
คนไทย 

อาจารย์สริตา  
ศรีสุวรรณ 

 

อาจารย์ได้ใช้ Activity based learning ในการสอนอย่างไรบ้าง 
       ในการเรียนการสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยว การใช้
กิจกรรมน าเลย ไม่ค่อยมีนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนปฏิบัติ
เลยคะ ก็คือสอนเนื้อหาแล้วก็ปฏิบัติเลย ไม่มีเล่นเกมส์ เพราะ
การปฏิบัติก็เป็นเชิงวิชาชีพอยู่แล้ว  เพราะรายวิชาเป็นวิชา
ปฏิบัติอยู่แล้ว บรรยากาศในห้องเรียนก็จะสนุกสนานเพราะเด็ก
ได้ท าจริง สมมุติวิชาครัว หนูก็มีในส่วนการลงมือปฏิบัติที่ครัว นี้ก็
ชัดเจนอยู่แล้วว่าได้ท ามันเป็นpractical  ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องฝึกอยู่
แล้ว ถ้ากิจกรรมที่หนูสอดแทรกในเนื้อหาก็มีบ้างแต่ไม่ใช่เยอะ   
เช่นสอนเรื่องเครื่องเทศ หนูก็เอาเครื่องเทศหลายๆประเภทมาให้
เขา ให้เขารู้จักก่อน สอนเขาก่อนว่าอันนี้คืออะไร แล้วเอาของ
จริงมา ให้เขาทาย แบ่งกลุ่มกันแล้วทายว่าอันนี้คืออะไรแล้วให้
เขียน อันนี้คืออะไรแล้วให้ทายและมาเฉลยตอนท้าย จะเป็นแบบ
นี้มากกว่า ถ้าเป็นกิจกรรมที่แทรกกับเนื้อหาได้แล้วจึงจะปฏิบัติ
ไปเลย 
 

•  การน าวัสดุจริงมา
เป็นกิจกรรมในการ
เรียนรู้ ตัวอย่างเช่น 
การน าเครื่องเทศ
แล ะส มุ น ไพ รม า
เพ่ื อ ให้  น ศ . รู้ จั ก
กลิ่ นและรส ผ่ าน
เกม เป็นต้น ซึ่งการ
ได้สั มผั สวัสดุ จริ ง
นอกเหนือจากการดู
ภ า พ เพี ย งอ ย่ า ง
เดี ย ว  จ ะ ช่ ว ย ให้ 
นศ. เกิดการเรียนรู้
และจดจ าได้ด ี

อาจารย์อุมารังศรี 
วงษ์สุบรรณ 

 

อาจารย์ได้ใช้ Activity based learning ในการสอนอย่างไรบ้าง 
จริง ๆ แล้วทฤษฎี activity based learning ต้องศึกษาและมีการ
ทดลองใช้อย่างเหมาะสมกับบริบท การใช้กิจกรรมในช่วงต้นคาบ
เรียนเพ่ือผ่อนคลายก็สามารถท าได้ โดยหลักคือต้องให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมมากกว่าการนั่ งฟังครูบรรยายอ่างเดียว กิจกรรมที่
สามารถปรับใช้ได้เช่น Q&A, Role playing, group discussion คือ
ใช้ทฤษฎี cooperative learning การเรียนแบบมีส่วนร่วมให้มาก
ที่สุด 

• ก า ร ใช้ กิ จ ก ร ร ม
ในช่วงต้นคาบเรียน 
เ พ่ื อ ผ่ อ น ค ล า ย
ผู้ เรี ย น ก่ อ น เข้ า
เนื้อหาจริงๆ  
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