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1. บทนํา
การสอนวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในปจจุบัน มีการบูรณาการวิชา
เรียนมิไดแยกการสอนปฏิบัติและทฤษฎีออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อมุงหวังใหผูเรียนและผูสอนมี
กิจกรรมรวมกัน ในเชิงบูรณาการการเรียนการสอนตามความเหมาะสมกับทรัพยากรทางการศึกษา
และเวลาอันจํากัดครูผูสอนจึงจําเปนตองเสาะแสวงหาวิธีการสอนนํามาปรับปรุงใหเหมาะสม
ชูศักดิ์ เปลี่ยนภู (2545 : 128) การสอนภาคปฏิบัติและการทดลองในสถานศึกษา
(Workshop and Laboratory) เปนการสอนทักษะที่จําเปนของการทํางานที่คัดเลือกมาอยางเหมาะสม
มิใชการสอนทุกอยางที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ การสอนปฏิบัติการอยูที่ความสามารถของ
ผูสอนในการยกตัวอยางการปฏิบัติการที่เหมาะสม (Sampling) มีองคประกอบของงานและทักษะ
ใหผูเรียนไดปฏิบัติโดยสอนใหเปนผูจัด กําหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แกไขขอผิดพลาด
และมีการประเมินความสามารถของผูเรียนไดถูกตอง
การจัดการเรียนการสอน ทดลอง (Laboratory Instruction) ถือเปนวิธีการที่สําคัญ แต
สวนใหญจะทําการทดลองหลังจากเรียนภาคทฤษฎี เริ่มดวยการพิสูจนทฤษฎี กฎ สูตร และ
หลักการตาง ๆ จัดทําตัวอยาง การทดลองเปนเพียงการใชเครื่องมือ ตรวจสอบ และวัดหาคาบันทึก
ลงในตารางบันทึก คํานวณผลการเปรียบเทียบกับคาที่ไดทางทฤษฎี เพื่อพิสูจนยืนยันสิ่งที่ไดเรียน
มา จากการสังเกตของผูสอนที่ไดดําเนินการสอนวิธีนี้มาหลายป การสอนการทดลองดังกลาวทํา
ใหผูเรียนขาดการทาทายและแรงจูงใจและมิไดมีการประยุกตใชความรูเพราะเนื้อหาที่ใชในการ
ทดลองผูเรียนรับรูผลลัพธมาแลวจากการเรียนภาคทฤษฎีและไดสังเกตการณสอนในสาขาวิชาชาง
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็จะปฏิบัติในลักษณะเดียวกันจนกลายเปนแบบแผนหรือเปนวัฒนธรรมการ
สอน แมแตสอนในหองปฏิบัติการสอนหรือสถานฝกงานก็ยังจัดหองหรือสวนบรรยายไวดวย ใช
หองเรียนเปนแหลงใหทฤษฎีและใหขอมูลใชสวนปฏิบัติการเปนสวนสนับสนุนทําใหการทดลอง
เป น สว นหลังจากการปฏิ บั ติห รือ การทดลอง และใชหอ งเรี ย นเปน แหล ง ขยายความรู ซึ่ง เรีย ก
กระบวนการดังกลาววาวิธีสอนแบบทดลองเปนศูนยกลาง (Laboratory Center)

2. แนวคิดในการเลือกวิธีสอนอาชีวศึกษา
การเรี ย นการสอนเป น ระบบย อ ยของระบบการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะ
ประกอบดวยปจจัยตัวปอนหรือขอมูลที่ใชสอน (input) เชน การวางแผน การจัดเนื้อหา การ
เตรียมกิจกรรม สวนประกอบที่ 2 กระบวนการ หรือการดําเนินการ (process) เปนขั้นตอนการ
ปฏิบัติการตามแผนการเรียนการสอน สวนที่เตรียมไวและสวนประกอบที่ 3 ตรวจสอบผลหรือขั้น
การประเมินผลหรือการตรวจสอบผลการสอน (output) ระบบยอยเหลานี้จะตองทํางานประสาน
สัมพันธกันภายใตบริบทเดียวกัน
การเรียนการสอนเปนทั้งระบบและเปนกระบวนการที่มีขั้นตอนสามารถตรวจสอบและ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย แบงออกเปน 3 สวน
1. กอนสอนผูสอนจะตองศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู คูมือครู
มาตรฐานการสอน สื่อพื้นฐานผูเรียน เครื่องมือและอุปกรณกิจกรรมที่เพิ่มบทบาทผูเรียนเปนตน
2. การดําเนินการสอน เปนขั้นตอนปฏิบัติการสอนตามแผนการสอนที่วางไวใหความรู
และสื่อสัมพันธกันสังเกต ทดลอง รวบรวมขอมูล ผลการเรียนรูของผูเรียน
3. หลังการสอนทําการประเมินผล วิเคราะหผล หาแนวทางเสริมสรางและพัฒนาผูเรียน
ตามความสามารถ
ในการปฏิบัตกิ ารสอนจริงครูจะตองเลือกใชวิธีสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาและผูเรียน
โอกาสและสภาพแวดลอมวิธีสอนหรือเทคนิคการสอน หรือการถายทอดความรูแ ละทักษะเจตคติ
ถือวาเปนรูปแบบการดําเนินวิธีการสอนทีน่ ิยมใชในการสอนอาชีวศึกษามีหลายวิธีดงั นี้
1. แบบสาธิต (The demonstration of Teaching)
2. แบบโปรเจกต (The Project Method of Teaching)
3. การสอนแบบอธิบาย (The Lecture Method of Teaching)
4. การสอนแบบทดลอง (The Experiment of Teaching, Laboratory Technic)
5. การสอนทักษะปฏิบัติ (The skill of Teaching)
6. การสอนโดยการปฏิบัติงานจริง (Apprenticeship Training)
7. การใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning)
หลักการเลือกวิธีสอน
การสอนอาชีวศึกษามีหลายวิธีดังที่กลาวมาแลวจึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองเลือกการสอนที่
เหมาะสมและควรมีขอพิจารณาดังนี้
1. วิเคราะหเนื้อหาการสอน
2. วิธีสอนเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอนหรือไม
3. วิธีสอนเหมาะสมกับความถนัดของผูสอน
4. วิธีสอนเหมาะสมกับชั่วโมงในหลักสูตร

5. วิธีสอนเหมาะสมกับจํานวนผูเรียนและขนาดหองเรียน
6. วิธีสอนเหมาะกับผูเรียน
7. วิธีประเมินผลที่เหมาะกับจุดประสงคของการสอน
3. ความหมายและวิธีการสอนแบบทดลองเปนศูนยกลาง
ผูเขียนไดดําเนินการวิจัยเชิงทดลองโดยเลือกวิธีสอนการทดลองเปนศูนยกลางในป
การศึกษา 2548 ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแกนในรายวิชาปฐพีกลศาสตร หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 และใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชานี้ จํานวน
24 คน การวิจยั เห็นไดชดั ถึงประสิทธิภาพของวิธีการสอนโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอวิธีสอนและวิชาปฐพีกลศาสตร
3.1 ความหมายของการสอนแบบการทดลอง
จากการศึกษาเอกสารไดมีนกั วิชาการหลายทานไดใหความหมายการสอนโดยการ
ทดลองเปนศูนยกลางดังนี้
สุพิน บุญชูวงศ (2538 : 54) ไดใหความหมายของการสอนแบบทดลอง หมายถึงวิธี
สอนที่ใหนกั เรียนไดศกึ ษาคนควาดวยตนเอง จนเกิดความรู ความเขาใจ และพิสูจน ขอเท็จจริง
พิสูจนสมมติฐานหรือขอคนพบ
ไสว ฟกขาว (2544 : 104) ไดกลาววา วิธีสอนแบบทดลอง (Laboratory Method of
Teaching) หมายถึง การสอนที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงผูเรียนไดสังเกต และไดประสบการณตรง
จากของจริงทําใหเกิดการหาความรูดวยตนเองในขณะทําการทดลองควรอยูภายใตคําแนะนําและ
ชวยเหลือจากครูอยางใกลชดิ
ทิศนา แขมมณี (2547 : 333) ไดนําเสนอวา การสอนโดยใชการทดลอง
(Experiment) คือ กระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่
กําหนด โดยการที่ผูสอนและผูเรียนกําหนดปญหา สมมติฐานการทดลอง ผูสอนใหคําแนะนําแก
ผูเรียน และใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดโดยใชวัสดุ อุปกรณที่จําเปน เก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปอภิปรายผลการทดลอง สรุปการเรียนรูท ี่ไดจากการทดลอง
บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 68) ไดใหความหมายของการสอนทดลอง คือ การที่ให
ผูกระทํากิจกรรมการเรียนภายใตการแนะนํา ชวยเหลืออยางใกลชิด โดยการทําการทดลองปฏิบัติ
โดยผานการสังเกต การทดลองสภาพที่ควบคุมไว ทําใหผูเรียนมีความฉลาดในการใชเครื่องมือ
รูจักสังเกตหาขอมูลจากสถานการณจริงและสามารถสรุปผลจากขอคนพบไดถูกตอง
กาญจนา เกียรติประเสริฐ (2540 : 86) ไดใหความหมายไววา การสอนทดลอง
หมายถึง กระบวนการสอนที่ใชประสบการณตรงของผูเรียนทําใหเกิดประสบการณใหม ๆ จาก
ผลผลิตหรือขอเท็จจริงจากการสังเกตและการปฏิบัติการทดลองเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมใน

บางครั้งจะทดลองเพื่อพิสูจนกฎเกณฑที่บคุ คลอื่นคนพบแลว เปนการศึกษาความเปนไปไดของ
กฎเกณฑนนั้
ชาญชัย ยมดิษฐ (2548 : 222) ไดใหความหมายไววา การสอนแบบทดลองเปนการ
สอนมุงใหผูเรียนพบประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย
ตนเอง ทําใหเรียนไดอยางมีชีวิตชีวา จดจําไดนานโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรมีทฤษฎี กฎ สูตร
ตาง ๆ มากมาย เมื่อนักเรียนเปนผูทดลองดวยตนเองแลว จะทําใหเกิดความรูจริงแลวนําไป
ประยุกตใชประจําวัน
และชูศักดิ์ เปลี่ยนภู (2545 : 54) ไดใหความหมาย การสอนงานทดลอง (Laboratory
Instructional) ไววา การสอนที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสสัมผัสและไดรับประสบการณที่เกี่ยวกับการใช
เครื่องมือและวัสดุ ดวยการลงมือปฏิบัติประสบการณทไี่ ดรับนั้นเริ่มจากการวางแผน การออกแบบ
การใชเครื่องมือการทดลอง การสังเกต การบันทึกผลการทดลอง การสรุปและการวิเคราะหผล
และยังไดกลาวตอไปการสอนโดยใชการทดลอง (Laboratory Instructional) เปนการฝกทางสมอง
และความคิดในการดําเนินการมากกวาการปฏิบัติการในโรงงานระหวางขอมูลทางวิชาการใน
ศาสตรความสามารถทางสมองหรือความคิดกับประสาทสัมผัสตาง ๆ (Co-ordination between
mental owe perception) เพื่อวิเคราะหและวินิจฉัยเหตุการณที่เกิดขึน้ และวิธีสอนโดยการทดลองมี 2
แนวทางคือ
1. การสอนทดลองตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติ (Traditional Laboratory) การสอน
ทดลองปฏิบัติ เปนการสอนทฤษฎีแลวถาจะใหลงมือปฏิบัติการในหองทดลองเนนเรื่องการพิสูจน
กฎ หลักการตาง ๆ เพื่อยืนยันสิ่งที่เรียนมาจากภาคทฤษฎี
2. การสอนแบบใชการทดลองเปนศูนยกลางการเรียน (Laboratory Center) เปนการ
สอนใหนกั เรียนเอาการทดลองเปนแหลงกําหนดขอมูลหลักและขยายความ
กลาวโดยสรุปการสอนโดยการใชทดลองหรือการสอนแบบการทดลองมีชื่อเรียกใน
ภาษาอังกฤษหลายชื่อ อาทิ Laboratory Instructional, Laboratory Method of Teaching เปนตน ซึ่ง
การสอนวิธีนี้เปนกระบวนการผูสอนและผูเรียนรวมมือกันวางแผนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน
ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนทีไ่ ดกําหนดโดยใชเครื่องมือและอุปกรณ
วัตถุที่เปนของจริงมีการสังเกตศึกษาเอกสารขอมูลเบื้องตนวิเคราะหขอมูล อภิปรายผลสรุปเปน
องคความรูตอไป
3.2 ขั้นตอนการสอนแบบการทดลองเปนศูนยกลาง
ขั้นที่ 1
การสอนการทดลองขั้นพื้นฐาน (Preliminary Lab) เปนขั้นการสอนที่จัดใหผูเรียนทํา
การทดลองขั้นพื้นฐานอยางงายกอนการเรียนในชั้น เพื่อสรางแรงกระตุนและเงื่อนไขการเรียน
ทฤษฎีทําใหผูเรียนรูจักความคิดรวบยอดสําคัญของเรื่องดวยตนเอง โดยใชหลักฐานของทาบา

(Taba) แบงความลึกของเนือ้ หา 4 ระดับ เนื้อหาที่ใชในการสอนควรมีความลึกระดับพื้นฐาน (Fact
and process) จนถึงใหระดับแนวคิด (Basic Idea) ซึ่งมีลักษณะของเนือ้ หาดังนี้
1. เปนเนื้อเรื่องทีแ่ นะนําใหรูจักความหมายของสิ่งตาง ๆ สวนประกอบ หรือ
องคประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ
2. เปนการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ พิกัดมาตรฐาน กระบวนการทํางาน เครื่องมือ
และอุปกรณ
3. ไมเปนเนื้อหาที่ซับซอนเกินไป สามารถกระตุนความสนใจ ทาทายและสราง
แรงจูงใจในเนือ้ หาใหกับผูเรียน
4. ผลลัพธที่ไดจากการทดลอง สามารถนําไปขยายความรูในเรื่อง กฎ สูตร และ
หลักการตอได
ขั้นที่ 2
การสอนอภิปรายและการสอนในชั้นเรียน (Classroom Discussion and Instruction)
เปนขั้นการสอนที่ผูสอนจัดใหผูเรียนนําความคิดรวบยอด (Concept) ของผลจากการทดลองขั้น
แรกมาอภิปรายกันระหวางผูเรียนกับผูสอน เพื่อคลี่คลายขอสงสัยและปญหาจากการเรียนการสอน
โดยมีผูสอนโดยขยายขอมูล เนื้อหาเพิ่มเติมใหเห็นที่มาของปรากฎการณที่เกิดขึน้ จากการทดลอง
ในเรื่องของหลักการ กฎ สูตร โดยใชหลักการของทาบา (Taba) แบงความลึกของเนื้อหา 4 ระดับ
เนื้อหาที่ใชในการสอน ควรมีความลึกระดับในแนวคิด (Basic Idea) จนถึงระดับการสรางมโน
ทัศน (Concept System) ซึ่งมีลักษณะของเนื้อหาดังนี้
1. เปนเรื่องเกีย่ วกับหลักการ กฎ สูตร ที่ขยายใหเห็นที่มาของปรากฎการณที่เกิดขึน้
จากการทดลองขั้นพื้นฐาน
2. เปนเรื่องที่ชวยใหเกิดความคดวิเคราะห เชน ความสําคัญของตัวแปลตาง ๆ
ความสัมพันธขององคประกอบหรือโครงสรางอุปกรณ
3. เปนเรื่องที่สามารถนําไปขยายความรูตอในการทดลองขั้นสูง (Advance Lab) ได
ขั้นที่ 3
การสอนการทดลองขั้นสูง (Advance Lab) การสอนในขั้นนี้จะนําประเด็นสําคัญ
ของเนื้อหาที่ไดรับจากการทดลองครั้งแรก การอภิปรายและการสอนในชั้นเรียนไปทําการทดลอง
เพิ่มเติมในลักษณะการประยุกต โดยใชหลักการของบาทา แบงความลึกของเนื้อหา 4 ระดับ
เนื้อหาที่ใชในการสอนควรมีความลึกระดับสรางมโนทัศน (Concept System) จนถึงระดับที่ให
ความคิดในการพัฒนาและแกปญหา (Problem Solving) ซึ่งมีลักษณะของเนื้อหาดังนี้
1. เปนเรื่องที่ตองนําความรูจากการทดลองขัน้ พื้นฐานและการอภิปรายในชั้นเรียนมา
ประยุกตใช
2. เปนเรื่องที่เกีย่ วกับหาจุดบกพรองของเครื่องมือและอุปกรณ

3. เปนเรื่องที่เกีย่ วกับปญหาวิธกี ารวัดหรือตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือ
4. เปนเรื่องของการคนควาหาวิธีการ สําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพของงานหรือ
อุปกรณ
4. สรุป
การสอนแบบการทดลองเปนศูนยกลาง เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการสอน รายวิชาที่
มีทั้งการปฏิบัติและทฤษฎีโดยมิไดแยกออกจากกันซึ่งเปนตามเจตนารมณหลักสูตรของการ
อาชีวศึกษา ผูเ รียนมีโอกาสควบคุมการปฏิบัติงานดวยตนเอง ควบคุมปรากฎการณที่เกิดขึ้นไดทํา
ใหเกิดการเรียนรู ทั้งสรุปรวบยอดและหลักการ วิธีการไดลึกซึ้ง มองเห็นสภาพที่เปนจริงและโดย
คําแนะนําของครูอยางเปนระบบที่ใหนักเรียนนักศึกษาเปนศูนยกลางอยางแทจริง และสงผลให
นักเรียนนักศึกษา พัฒนาการนิสัยในการทํางาน ทํางานรวมกับผูอื่น รูส ึกปลอดภัยในการทํางาน
สามารถติดตอสื่อสารและเปนอิสระในการเสนอความคิด มีเจตคติที่ดีตอ วิชาการ มีทกั ษะการ
นําเสนอและการเขียนรายงาน
จากผลการวิจยั ที่ดําเนินการโดยผูเขียนผลจากการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติสาเหตุอาจเนื่องจากวิธีการสอนโดยการทดลองเปนศูนยกลางการเรียน ได
มีขั้นตอนการเตรียมการกอนการสอน อาทิ การวิเคราะหเนื้อหาการสอน กําหนดกิจกรรมทั้ง
ผูสอนและผูเรียน จัดเปนตารางที่ชัดเจนกิจกรรมผูเรียนมากขั้น กิจกรรมของผูสอนเปลี่ยนบทบาท
ใหคําแนะนํา สรุปเนื้อหา และทฤษฎีที่ควรจําเปน ขั้นการสอนก็มีกิจกรรมการเติมเต็มความรู
หลังจากมีการอภิปรายในชัน้ เรียน นําเสนอปญหา อุปสรรคในการทดลองและการคํานวณในแต
ละเนื้อหาไดเปนอยางดี ผูสอนมีเวลาไดสงั เกตพฤติกรรมการทํางานเปนกลุมและเปนรายบุคคล
เมื่อนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติการอีกครั้งในเรื่องที่ใหมขึ้น และยุงยากขึ้นสงผลใหมีการเอาใจใสมี
การบันทึกและมีขอสังเกตมากขึ้น เกิดความสนใจผูเรียนมองเห็นความคิดรวบยอดของเรื่องไดดีจงึ
สงผลใหทําแบบทดสอบหลังการสอน และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากไดรับการสอน
แบบการทดลองเปนศูนยกลางการเรียนสูงกวากอนการเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของณรงค
ศักดิ์ แสงเงิน ที่พบวานักศึกษาที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบใชการทดลองเปนศูนยกลางการเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง วงจรขยายสัญญาณดวยทรานซีสเตอรสูงกวานักเรียนที่เรียนดวย
วิธีการสอนแบบปกติ เชนเดียวกับการวิจยั ของประวิทย ชมพูทอง ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูวงจรนาฬิกาดิจิตอลระหวางการเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญและการเรียนแบบปกติพบวาการ
สอนเนนผูเรียนเปนศูนยกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนตามปกติ
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