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บทคัดย่อ
บทความนี้นำาเสนอการประยุกตใช้แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ใน

ชั้นเรียนคณิตศาสตรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของแนวคิด Teach Less, Learn More ทฤษฎีการเรียนรู้ที่

สนับสนุนแนวคิด Teach Less, Learn More บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, 

Learn More ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More และ การประยุกตใช้แนวคิด 

TLLM ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร เรื่อง กราฟเส้น ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น 

คำาสำาคัญ: ครูสอนน้อยลงให้เด็กเรียนรู้เองมากขึ้น (Teach Less, Learn More), การออกแบบย้อนกลับ, 

การสอนแนะให้รู้คิด

Abstract
This paper presented application of Teach Less, Learn More to learning management 

in mathematics classroom, the details of which included background of Teach Less, Learn 

More, learning theory support Teach Less, Learn More, role of a TLLM teacher, steps of TLLM 

classroom and application of TLLM to mathematics learning management on line graph.

Keyword: Teach Less, Learn More (TLLM), Backward Design, Cognitively Guided Instruction (CGI)

* ผู้ช่วยศาสตราจารย ประจำาภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

บทนำา
คุณภาพของคนเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการ

พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน

ทัดเทียมต่างประเทศ การศึกษาซึ่งมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพของคน ต้องสามารถเตรียมคนให้เป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักคิดวิเคราะห ใช้เหตุผล
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สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยความตระหนักถึง
ความสำาคัญในเรื่องน้ี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 (1-3) 

สรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้อง

กับความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคลของ

ผู้เรียน ฝึกทักษะกระบวนการคิด และฝึกให้ผู้เรียน

คิดเป็น ทำาเป็น และในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวว่า “การจัดการ

ศึกษาควรมุ่งเน้นความสำาคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด 

ความสามารถ และคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียน

รู ้ควรมุ่งเน้นการฝึกทักษะการคิดของผู ้เรียน และ

หล่อหลอมให้ผู้เรียนมีความคิดที่สร้างสรรค” จากที่

กล่าวมาจักเห็นว่าการจัดการศึกษาระดับชาติได้มี

แนวทางเด่นชัดที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้

มีการฝึกให้ผู้เรียนคิดได้ด้วยตนเอง เน้นทักษะการคิด

ของผู้เรียน โดยครูเป็นเพียงผู้ชี้นำาและใช้คำาถามให้เกิด

การอภิปรายระหว่างผู้เรียนเท่าน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) หรือที่

แปลเป็นไทยว่า ครสูอนน้อยลงให้เดก็เรยีนรูเ้องมากขึน้ 

เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐ

สิงคโปรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ

สอนทีด่ขีึน้และเป็นการเตรยีมความพร้อมในการใช้ชวิีต

ของผูเ้รยีน ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมปีระสทิธภิาพในการเรยีน

รู้และเกิดทักษะการคิดขั้นสูง 

ในโอกาสที่ผู ้ เขียนซึ่งเป็นนักวิชาการทาง

คณิตศาสตรการศึกษาและได้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยว

กับการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Teach Less, 

Learn More ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร โดย

เป็นความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

บูรพา และ โรงเรียน Raffles Girls’ School จึงขอนำา

เสนอบทความซึ่งเป็นสาระความรู้ที่ได้จากฝึกอบรม

ดังกล่าวเรื่อง “การประยุกตใช้แนวคิด Teach Less, 

Learn More (TLLM) สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

คณิตศาสตร” โดยหัวข้อที่จะกล่าวในบทความนี้ ได้แก่ 

ที่มาของแนวคิด Teach Less, Learn More ทฤษฎี

การเรียนรู้ท่ีสนับสนุนแนวคิด Teach Less, Learn 

More บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตาม

แนวคิด Teach Less, Learn More ขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More 

และ การประยุกตใช้แนวคิด TLLM ในการจัดการเรียน

รู้คณิตศาสตร เรื่องกราฟเส้น 

ที่มาของแนวคิด Teach Less, Learn More

แนวคิด Teach Less, Learn More (TLLM) 

เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐ

สิงคโปร ภายใต้วิสัยทัศนในการพัฒนาระบบการศึกษา

ท่ีกล่าวว่า Thinking Schools, Learning Nation 

(TSLN) ซึง่ต้องการให้เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบการ

ศกึษาเพือ่การจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ซึง่ 

Thinking Schools เป็นวสิยัทัศนท่ีต้องการให้โรงเรยีน

ทุกโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนัก

คิด ส่วน Learning Nation เป็นวิสัยทัศนของการ

เรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยว

กับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรคเพ่ือ

นำาไปประยุกตใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้แนวคิด Teach 

Less, Learn More (TLLM) ยังมุ่งเน้นประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีดีขึ้นและเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการใช้ชวีติของผูเ้รียน ซึง่ต้องการเปลีย่น

จากการจดัการศกึษาในเชิงปริมาณไปสูก่ารจดัการศกึษา

ในเชิงคุณภาพ คือต้องการเพ่ิมการจัดการศึกษาในเชิง

คุณภาพและลดการจัดการศึกษาในเชิงปริมาณซึ่งการ

เพิ่มการจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ คือ การเพิ่มการมี

ปฏสิมัพนัธในชัน้เรยีนระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน การเปิด

โอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดของตนเอง ส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการใช้แนวการสอน

หรอืวธิสีอนทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ทำาให้ผูเ้รยีนประสบผล

สำาเรจ็ทางการเรยีนรู ้ส่วนการลดการจดัการศกึษาในเชงิ
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ปริมาณ คือ การลดบทบาทของครูจากผู้สอนเป็นเพียง

ผู้ชี้นำา กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ การลดการเรียน

รู้โดยการท่องจำา การสอบ และการหาคำาตอบจากการ

แทนค่าในสูตรต่างๆ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด Teach Less, 

Learn More

ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด Teach 

Less, Learn More ได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต (Constructivist) เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำาคัญ

กับตัวผู้เรียน เชื่อว่าผู ้เรียนสามารถสร้างความรู ้ได้

ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและ

สิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น 

กรอบแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

1. ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง และ

ผู้เรียนแต่ละคนสร้างความรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 

รวมทั้งอาจแตกต่างกับแนวทางของผู้สอน

2. ความรูแ้ละประสบการณเดมิของผูเ้รยีนเป็น

พ้ืนฐานท่ีสำาคัญของการสร้างความรู้ใหม่ และผู้เรียน

แต่ละคนมีความรู้และประสบการณเดิมที่แตกต่างกัน

3. การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดล้อม การมี

ประสบการณตรง และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ของผู้เรียนมีส่วนช่วยในการสร้างความรู้ใหม่

4. ครูมีบทบาทในการจัดบริบทการเรียนรู้ 

ตั้งคำาถามที่ท้าทายความสามารถ กระตุ้นสนับสนุน

ให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ และให้ความช่วยเหลือ

ผู้เรียนในทุกๆด้าน

สมมติฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตมีสมมติฐานเกี่ยวกับ

การสร้างความรู้ของผู้เรียน (อัมพร ม้าคนอง, 2546: 

6-7) ดังนี้

1. มนุษย สร ้างความรู ้ผ ่านกิจกรรมการ

ไตร่ตรอง การสื่อสาร และการอภิปราย ซึ่งทำาให้พวก

เขาสร้างประสบการณในการแก้ปัญหา โดยมีแผนภาพ

โมเดลการเพิ่มพลังการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการอธิบาย

สมมติฐาน ดังแผนภาพ 

3

มีปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียนระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน   การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคดิของตนเอง  
สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และการใช้แนวการสอนหรือวิธีสอนท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือทําให้ผู้ เรียน
ประสบผลสําเร็จทางการเรียนรู้  สว่นการลดการจดัการศกึษาในเชิงปริมาณ คือ การลดบทบาทของครูจาก
ผู้สอนเป็นเพียงผู้ ชีนํ้า  กระตุ้นให้ผู้ เรียนสร้างความรู้   การลดการเรียนรู้โดยการท่องจํา  การสอบ  และการ
หาคําตอบจากการแทนค่าในสตูรตา่งๆ   

 

 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคดิ Teach Less, Learn More 
             ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีสนบัสนนุแนวคดิ Teach Less, Learn More  ได้แก่  ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์  
(Constructivist)  เป็นทฤษฎีท่ีให้ความสาํคญักบัตวัผู้ เรียน  เช่ือวา่ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและสิง่แวดล้อมอยา่งกระตือรือร้น    
  กรอบแนวคดิของทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์   
  1.  ผู้ เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง  และผู้ เรียนแตล่ะคนสร้างความรู้ด้วยวิธีการท่ี
แตกตา่งกนั  รวมทัง้อาจแตกตา่งกบัแนวทางของผู้สอน 
  2.  ความรู้และประสบการณ์เดมิของผู้ เรียนเป็นพืน้ฐานท่ีสาํคญัของการสร้างความรู้ใหม ่ 
และผู้ เรียนแตล่ะคนมีความรู้และประสบการณ์เดมิท่ีแตกตา่งกนั 
  3.  การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม  การมีประสบการณ์ตรง  และการแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นกนัของผู้ เรียนมีสว่นช่วยในการสร้างความรู้ใหม ่
  4.  ครูมีบทบาทในการจดับริบทการเรียนรู้  ตัง้คําถามท่ีท้าทายความสามารถ  กระตุ้น
สนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดการสร้างความรู้  และให้ความช่วยเหลือผู้ เรียนในทกุๆด้าน 
  สมมตฐิานของทฤษฎีคอนสตรัคตวิสิต์  
  ทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสต์มีสมมตฐิานเก่ียวกบัการสร้างความรู้ของผู้ เรียน  (อมัพร   
ม้าคนอง, 2546: 6-7) ดงันี ้
  1. มนษุย์สร้างความรู้ผา่นกิจกรรมการไตร่ตรอง  การส่ือสาร และการอภิปราย ซึง่ทําให้พวก
เขาสร้างประสบการณ์ในการแก้ปัญหา   โดยมีแผนภาพโมเดลการเพิม่พลงัการเรียนรู้ของผู้ เรียน ในการ
อธิบายสมมตฐิาน ดงัแผนภาพ  
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การมีปฏิสมัพนัธ์           ความขดัแยง้          การไตร่ตรอง               การจดัโครงสร้างใหม่              การสร้างพลงั 
กบัเพ่ือน                                                                                           ทางปัญญา                                 การเรียนรู้ 

  

 1.1 ความอยากรู ้อยากเห็น และความ

ขัดแย ้งเป ็นกลไกสำาคัญในการกระตุ ้นให ้ผู ้ เรียน

อยากเรียน

 1.2 การมีปฏิสัมพันธ กับเพื่อนเป ็น

องคประกอบที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา

 1.3 ความขัดแย้งทางปัญญานำามาซึ่งการ

ไตร่ตรอง

 1.4 การไตร่ตรองกระตุ้นให้เกิดการจัด

โครงสร้างใหม่ทางปัญญา
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 1.5 ข้อ 1.1 ถึง 1.4 เกิดเป็นวงจร โดย

ประสบการณของผู้เรียนมีผลต่อการเกิดของวงจรและ

วงจรนี้เองที่ทำาให้ผู้เรียนสามารถสร้างพลังการเรียนรู้ให้

กับตนเอง 

2. การสร ้างความรู ้ของผู ้ เรียนแต่ละคน

แตกต่างกัน และต่างจากที่ผู้สอนคาดหวังผู้สอนต้อง

ยอมรับและจัดการที่จะสนับสนุนสิ่งที่ผู้เรียนคิด

3. องคประกอบสำาคัญในการจัดการเรียนรู้ มี

ดังนี้ 

 การรวบรวมสิ่งที่ผู้เรียนสร้างขึ้นให้เป็นไป

ในแนวทางที่ถูกต้อง

 การสร้างแรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยที่สำาคัญ

ในการสร้างความรู้

 การวิ เคราะห ความคิดของผู ้ เรียนใน

กระบวนการเรียนการสอน

จากที่กล่าวมา พบว่า แนวคิด Teach Less, 

Learn More เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่อยู่บน

พื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่เน้นให้ผู้เรียนได้

คดิและค้นพบความรูด้้วยตนเอง ผ่านการมปีฏสิมัพนัธ

กับคนอื่น โดยครูมีบทบาทมีเพียงส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด

และเกิดการสร้างองคความรู้

บทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

Teach Less, Learn More 

ในการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ Teach Less, 

Learn More ผู้สอนต้องสอนให้น้อยลงหรือ Teach 

Less แต่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นหรือ 

Learn More นัน่คอืผูส้อนต้องกระตุน้ให้เรยีนสามารถ

สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งบทบาทการสอนของผู้

สอนแม้จะน้อยลง แต่บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สอน 

คือ ผู้สอนต้องมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม

การเรยีนการสอน เตรยีมสือ่และแหล่งเรยีนรู ้และเตรยีม

คำาถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ทัง้นีใ้นการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ TLLM ผูส้อนต้อง

คำานึงถึงคำาถาม 3 คำาถาม ได้แก่ 1. ทำาไมต้องสอน 2. 

สอนอะไร และ 3. สอนอย่างไร ซึ่งรายละเอียดของทั้ง 

3 คำาถามสรุปเป็นประเด็นท่ีผู้สอนควรคำานึงถึงในการ

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More 

(TLLM) ได้ดังนี้

1. ผู้สอนควรตระหนักว่าในการจัดการศึกษา

แก่ผูเ้รียนนัน้ควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกดิความสนใจในการ

เรียนรู้และมกีำาลงัในการเรียนรู้ ไม่ใช่เน้นแต่เพียงเนือ้หา/

ความรู้ที่จะสอนเท่านั้น

2. ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

เกี่ยวกับมโนทัศนและแนวคิดท่ีสำาคัญ มากกว่าการ

ท่องจำาได้

3. ผูส้อนควรสอนเพือ่เตรยีมผูเ้รยีนสำาหรบัการ

ทดสอบของชีวิต มากกว่ามีชีวิตเพื่อการทดสอบ

4. ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของ

เนื้อหาและเข้าใจการเชื่อมโยงกันของเนื้อหา มากกว่า

ที่จะสอนเนื้อหาแยกกันเป็นเรื่องๆ

5. ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า มี

ทัศนคติท่ีดี และสามารถนำาความรู้ไปประยุกตใช้ใน

ชวีติจรงิ มากกว่าท่ีจะนำาความรูไ้ปใช้ในการสอบเท่านัน้

6. ผู้สอนควรเน้นที่กระบวนการของการเรียน

รู้ของผู้เรียนมากกว่าการเน้นไปที่ผลการเรียนรู้เพียง

อย่างเดียว

7. ผู ้สอนควรส่งเสริมให้ผู ้เรียนคิดอย่างมี

วิจารณญาณโดยการใช้คำาถามกระตุ้น มากกว่าการให้

ผู้เรียนปฏิบัติตามคำาสั่งเท่านั้น

8. ผู ้สอนควรส ่งเสริมให ้ผู ้ เรียนมีความ

กระตือรือร้นและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มากกว่าการที่

ผู้เรียนเรียนรู้จากการทำาแบบฝึกหัดและท่องจำา

9. ผู้สอนควรเป็นผู้แนะนำา สร้างบรรยากาศ 

และจดัสถานการณทีก่ระตุน้ให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้้วย

ตนเอง มากกว่าการเรียนจากคบอกของผู้สอน

10. ในการจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรคำานึงถึง

ความแตกต่างระหว่างบคุคลของผูเ้รยีนทัง้ในด้านความ
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สนใจและความพร้อม เพื่อที่จะได้เลือกวิธีสอนได้อย่าง

เหมาะสมกบัผู้เรยีนมากกว่าการใช้วิธสีอนแบบเดยีวกนั

กับผู้เรียนทั้งหมด

11. ผู ้ สอนควรใช ้วิธีการประเมินผลที่

หลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพจริงในการ

วิเคราะหคุณภาพและพัฒนาการของผู้เรียน มากกว่า

การประเมินผู้เรียนจากการสอบเท่านั้น

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach 

Less, Learn More 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, 

Learn More สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย

วิธีแต่ต้องเน้นที่ผู ้เรียนเป็นสำาคัญ จากการไปฝึก

อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach 

Less, Learn More ทีโ่รงเรยีน Raffles Girls’ School 

ณ ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร พบว่า วธิหีนึง่ทีส่ามารถ

นำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ คือ การออกแบบย้อน

กลบั (Backward Design) ซึง่พฒันาโดย Wiggins & 

McTighe ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นตอนที่ 1 การกำาหนดเป้าหมายการเรียน

รู้ ประกอบด้วย การกำาหนดคำาถามสำาคัญ การกำาหนด

ความเข้าใจที่คงทน (enduring understanding) 

จุดประสงคการเรียนรู ้ เนื้อหา/ความรู ้ที่ผู ้เรียนต้อง

เรียนรู้ และทักษะที่ต้องการพัฒนา เมื่อเสร็จสิ้นการ

สอนแล้วผูเ้รยีนต้องเกดิความเข้าใจทีค่งทน (enduring 

understanding) ซึ่งเป็นความสามารถอย่างลึกซึ้ง

ในการอธิบาย ประยุกตใช้ความรู้ และเชื่อมโยงไปสู่

สถานการณต่างๆ โดยการกำาหนดความเข้าใจที่คงทน 

(enduring understanding) มีหลักเกณฑในการ

กำาหนด ดังนี้

 1. ความเข้าใจทีค่งทนของเรือ่งทีก่ำาลงัสอน

ควรสามารถถ่ายโอนไปสู่เร่ืองอ่ืนๆ และชีวิตจริง เพ่ือ

เห็นความเช่ือมโยงของเน้ือหาและความสำาคัญของ

เนื้อหาที่มีต่อชีวิตจริง

 2. ความเข้าใจทีค่งทนต้องผ่านกระบวนการ

สบืสวน อภปิราย ตัง้คำาถาม และประเมนิผล ไม่สามารถ

ทำาความเข้าใจได้ในทันที 

 3. ความเข้าใจที่คงทนเกิดมาจากการ

เชื่อมโยงมโนทัศน หลักการ กฎ หรือทฤษฎีกับทักษะ/

กระบวนการ

 4. ความเข้าใจท่ีคงทนควรนำาไปสู่บทสรุป

ของเรื่องโดยผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง

ตัวอย่างของความเข้าใจที่คงทน (enduring understanding) จำาแนกตามวิชาและหัวข้อเรื่อง

วิชา หัวข้อเรื่อง (topic) ความเข้าใจที่คงทนในหัวข้อเรื่อง

ภาษา

คณิตศาสตร

ชีววิทยา

การโฆษณา

ความน่าจะเป็น

การงอก

การโฆษณาเป็นการใช้ภาษาที่ทำาให้กลุ่มเป้าหมายมีความ

เชื่อถือ
ความน่าจะเป็นเป็นเนื้อหาทางคณิตศาสตรที่เกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณต่างๆ ในชีวิตจริง
การงอกเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตในวงจรชีวิต
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ขั้นตอนที่ 2 การกำาหนดหลักฐานการเรียนรู้

และการประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักฐานการเรียนของผู้เรียน ได้แก่ ชิ้นงาน

หรือภาระงาน ซึ่งจะเป็นร่องรอยของการเรียนรู้ที่ผ่าน

การปฏิบัติงานหรือทำากิจกรรมของผู้เรียน ทำาให้ผู้สอน

ทราบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ 

ตัวอย่างของชิ้นงาน เช่น รายงาน เรียงความ 

แผนภาพ หุ่นจำาลอง แฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน 

เป็นต้น 

ตัวอย่างของภาระงาน เช่น การสอบ การพูด

ปากเปล่า การแสดงบทบาทสมมต ิการตอบคำาถาม การ

อธิบาย การกล่าวรายงาน การอภิปราย เป็นต้น 

การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการ

ในการการตรวจสอบ ค้นหา หรือรวบรวมข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับผู้เรียนแล้วนำาผลที่ได้มาสรุป และตัดสิน

ว่าผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูห้รอืไม่ การประเมนิผลการเรยีน

รู้เป็นองคประกอบสำาคัญของการเรียนการสอน และไม่

สามารถแยกออกจากการะบวนการเรียนการสอนได้ 

ซึ่งการประเมินผลที่สอดคล้องกับแนวคิด TLLM คือ 

การประเมินตามสภาพจริง เนื่องจากเป็นการประเมิน

ผลที่สามารถประเมินได้ทั้งกระบวนการ และผลที่ได้

จากการเรียนรู้

ประเด็นที่ผู้สอนควรคำานึงถึงในการพิจารณา

กำาหนด และประเมินหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ได้แก่ 

1. ความเข้าใจทีค่งทน/ผลการเรยีนรูท้ีต้่องการ

ให้เกิดกับผู้เรียนคืออะไร

2. จะใช้เครือ่งมอืใดในการประเมนิความเข้าใจ

ที่คงทน/ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

3. ผู้สอนจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนเกิดการเรียน

รู้แล้วหรือยัง 

4. หลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

คืออะไรและเพียงพอที่จะสรุปว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

หรือไม่

5. การประเมินผลการเรียนรู้ควรประเมินตาม

ผลการเรียนรู้ที่ตั้งไว้

ขัน้ตอนที ่3 การวางแผนการจดัประสบการณ

การเรียนรู้ เป็นการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน

รู้แก่ผู ้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งต้องสอดคล้องกับ

ขั้นตอนที่ 1 และ 2 โดยประเด็นที่ต้องคำานึงถึงในการ

จัดประสบการณการเรียนรู้แก่ผู้เรียน มีดังนี้

 1. การจัดประสบการณการเรียนรู้ควรอยู่

บนพ้ืนฐานของสิ่งท่ีผู้เรียนสนใจ และแหล่งเรียนรู้ควร

อยู่ในชีวิตจริง

 2. เน้นการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีปฏิสัมพันธ

กบัผูส้อน รวมทัง้ได้นำาความรูไ้ปประยกุตใช้ในชวีติจรงิ

 3. ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนเป็นผู ้มีความคิด

สร้างสรรค เป็นนักคิด และนักแก้ปัญหา 

4. ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สืบสอบ

หาความรู้ ลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

5. ผู ้สอนมีบทบาทในการจัดบริบทการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย ตั้งคำาถามที่ท้าทายความสามารถ 

และกระตุ้นสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ 

การประยุกต์ใช้แนวคิด TLLM ในการจัดการเรียน

รู้คณิตศาสตร์ เรื่องกราฟเส้น ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น

การประยุกตใช้แนวคิด TLLM ในการจัดการ

เรียนรู้คณิตศาสตรเรื่อง กราฟเส้น สำาหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เขียนใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 

การออกแบบย้อนกลับ ท่ีมีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังท่ี

กล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้

 คำาถามสำาคญั นกัเรยีนสามารถอ่าน เปรยีบ

เทียบ และวิเคราะหแนวโน้มจากข้อมูล ในชีวิตจริงได้

อย่างไร
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 ความเข้าใจที่คงทน กราฟเส้นเป็นการนำา

เสนอข้อมูลแบบหนึ่งที่ช่วยในการอธิบายข้อมูล หรือ

แนวโน้มของข้อมูลต่างๆ ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู ้ เมื่อเรียนจบแล้ว

นักเรียนสามารถ

 1. บอกองคประกอบของการนำาเสนอ

ข้อมูลด้วยกราฟเส้นได้ถูกต้อง

 2. อ่าน เปรยีบเทยีบ และวิเคราะหแนวโน้ม

จากข้อมลูในชวีติจรงิเกีย่วกับจำานวน เรือ่งร้องเรยีนด้าน

มลพิษได้ถูกต้อง

เนื้ อหา/ความ รู ้ ท่ี ผู ้ เ รี ยนต ้อง เรียนรู ้ 

- องคประกอบของการนำาเสนอข้อมูลด้วย กราฟเส้น 

- การอ่าน เปรยีบเทยีบ และวิเคราะหแนวโน้มจากข้อมลู

ที่นำาเสนอโดยกราฟเส้น

ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการพัฒนา 

ทักษะการให้เหตุผลและการเชื่อมโยง

ขั้นตอนที่ 2 การกำาหนดหลักฐานการเรียนรู้

และการประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักฐานการเรียนรู้ 

ได้แก่ การนำาเสนอคำาตอบจากการทำาใบ

กจิกรรมหน้าช้ันเรยีน การตอบคำาถาม และการอภปิราย

เกี่ยวกับคำาตอบจากการทำาใบกิจกรรม

การประเมินผลการเรียนรู้ 

ประเมินตามสภาพจริงจาก การตรวจใบ

กิจกรรม การสังเกตจากการนำาเสนอหน้าชั้นเรียน การ

ตอบคำาถาม และการอภิปรายร่วมกันของผู้เรียน

ขัน้ตอนที ่3 การวางแผนการจัดประสบการณ

การเรียนรู้ 

ก า รจั ดประสบการณ ก า ร เรี ยนรู ้ ค รั้ งนี้

ใช้แนวการจัดการเรียนรู ้แบบการสอนแนะให้รู ้คิด 

(Cognitively Guided Instruction: CGI) พัฒนาโดย 

คารเพนเทอร และคณะ (Carpenter et al.) ซึ่งเป็น

แนวการสอนคณิตศาสตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนแบบ

ร่วมมือ มีการทำากิจกรรมกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

สบืสอบหาความรู ้ลงมอืปฏบิตัแิละแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

โดยผู้สอนเตรียมสถานการณในชีวิตจริงเกี่ยวกับสิ่ง

แวดล้อม ตัง้คำาถามท่ีท้าทายความสามารถ และกระตุน้

สนบัสนนุให้ผูเ้รียนเกดิการสร้างความรู้ ซึง่ประกอบด้วย

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การนำาเสนอปัญหา ขั้นที่ 2 การวิเคราะหข้อมูล 

ขั้นที่ 3 ขั้นการนำาเสนอคำาตอบ และเหตุผล และขั้นที่ 

4 ขัน้การอภปิรายคำาตอบและเหตผุล โดยมรีายละเอยีด 

(เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2552-2553: 1-11) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การนำาเสนอปัญหา

 1. ครูนำาเสนอแผนภูมิแท่งที่แสดงข้อมูล

จำานวนเร่ืองร้องเรียนด้านมลพิษระหว่างปี พ.ศ.2535 

– 2549 ของกรมควบคุมมลพิษ จากนั้นนักเรียนร่วม

กันอภิปรายองคประกอบของแผนภูมิแท่ง โดยครูเป็น

ผู้ใช้คำาถามนำาให้เกิดการอภิปราย เช่น ช่ือแผนภูมิว่า

อย่างไร แผนภูมินี้มีที่มาจากแหล่งข้อมูลใด ความสูง

หรือความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปแสดง

อะไร รปูสีเ่หลีย่มมมุฉากทุกรปูต้องมคีวามกว้างเท่ากนั

ไหม และเร่ิมต้นจากระดับใด ต้องเป็นระดับเดียวกัน

ไหม เป็นต้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เรื่องแผนภูมิ

แท่งของนักเรียน 

 2. ครูนำาเสนอกราฟเส้นของข้อมูลจาก

ข้อ 1 จำานวนเร่ืองร้องเรียนด้านมลพิษระหว่างปี 

พ.ศ. 2535 – 2549 แล้วใช้คำาถาม เช่น จุดแต่ละจุด

ในรปูกราฟแสดงอะไร ต้องมกีารลากเส้นเชือ่มจดุแต่ละ

จุดไหม ลักษณะของกราฟเส้นเหมือนหรือต่างจาก

แผนภูมิแท่งอย่างไรบ้าง เป็นต้น เพ่ือให้นักเรียนเกิด

การอภิปรายร่วมกันถึงองคประกอบของกราฟเส้นโดย

เชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่เดิมในเรื่องของแผนภูมิแท่ง 

จากนั้นนักเรียนช่วยกันสรุปองคประกอบของกราฟ

เส้นว่าประกอบด้วย ชื่อกราฟ ส่วนของเส้นตรงในแนว
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ตั้งเพื่อแสดงรายละเอียดของจำานวนหรือปริมาณของ

ข้อมูลแต่ละรายการ ส่วนของเส้นตรงในแนวนอนเพื่อ

แสดงช่วงเวลาของข้อมูลแต่ละรายการ จุดเพื่อแสดง

จำานวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการ ส่วนของ

เส้นตรงต่อจุดจากจุดแรกไปยังจุดถัดๆ ไปจนถึงจุด

สุดท้าย และที่มาของกราฟ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่

ชัดเจน และถูกต้อง

 3. ครนูำาเสนอใบกิจกรรมที ่1 เรือ่งร้องเรยีน

ด้านมลพิษระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2549 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล

 4. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 4-6 คน 

พร้อมให้นักเรียนทำาใบกิจกรรมที่ 1 เรื่องร้องเรียนด้าน

มลพิษระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2549 

 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห

เพื่อตอบคำาถามตามใบกิจกรรมที่ 1 พร้อมทั้งอธิบาย

เหตุผล โดยในช่วงที่นักเรียนทำากิจกรรมน้ีครูจะคอย

สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พร้อมทั้งให้คำาแนะนำา

เมื่อนักเรียนเกิดข้อคำาถามหรือปัญหา

ขั้นที่ 3 ขั้นการนำาเสนอคำาตอบและเหตุผล

 6. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่ 1 เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ครูเลือกนักเรียน 2-3 กลุ่มส่งตัวแทนมา

นำาเสนอคำาตอบของกลุ่มตัวเองพร้อมทั้งเหตุผล จาก

นั้นครูใช้คำาถามนำาเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิด

หรอืเหตผุลทีใ่ช้เพือ่ให้เกิดการแสดงเหตผุลทีค่รอบคลมุ

และสมบูรณที่สุด เช่น บอกได้ไหมว่าคุณได้คำาตอบมา

ได้อย่างไร หรือ คุณบอกได้ไหมว่ากำาลังคิดอะไรอยู่จึง

ตอบเช่นนั้น เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่เหลือครูเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้เสนอคำาตอบ และเหตุผลที่แตกต่างออกไป

จากของเพื่อน 

ขั้นที่ 4 ขั้นการอภิปรายคำาตอบและเหตุผล

 7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือบูรณา

การคำาตอบ แนวคิด และเหตุผลจากการนำาเสนอของ

นกัเรียนแต่ละกลุม่ย่อย โดยครูเป็นผูใ้ช้คำาถามนำาให้เกดิ

การอภปิราย เช่น เหตผุลของแต่ละกลุม่เหมอืนหรอืต่าง

กนัอย่างไร เป็นต้น จากนัน้คร ูและนกัเรยีนช่วยกนัสรปุ

คำาตอบพร้อมเหตุผลตามใบกิจกรรมที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง 

เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน เปรียบเทียบ และวิเคราะห

แนวโน้มของข้อมูลได้ถูกต้อง 

 8. นักเรียนช่วยกันสรุปองคประกอบของ

กราฟเส้น

 9. ครูยกตัวอย่างกราฟเส้นที่นำาเสนอ

ข้อมลูในชวีติจรงิอืน่ๆ แล้วให้นกัเรยีนช่วยกนัวเิคราะห

แนวโน้มของข้อมูล จากนั้นครู และนักเรียนร่วมกัน

อภิปรายประกอบเหตุผล โดยครูเป็นผู้ใช้คำาถามนำาให้

เกดิการอภปิราย เช่น แนวโน้มของข้อมลูทีก่ำาหนดให้มี

ลักษณะเป็นอย่างไร เป็นต้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักว่า 

กราฟเส้นเป็นการนำาเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งท่ีช่วยใน

การอธิบายข้อมูลที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได้อย่างมีเหตุผล
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ใบกิจกรรมที่ 1 จำานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

สถติิจำานวนเรือ่งร้องเรยีนด้านมลพษิระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2549 ของกรมควบคมุมลพษิ แสดงได้ดงันี้

จำานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2549

จำานวนเรื่องร้องเรียน (เรื่อง)

10

ข้อมลูได้ถกูต้อง    
 8.  นกัเรียนชว่ยกนัสรุปองค์ประกอบของกราฟเส้น 
 9.    ครูยกตวัอยา่งกราฟเส้นท่ีนําเสนอข้อมลูในชีวิตจริงอ่ืนๆ  แล้วให้นกัเรียนชว่ยกนัวิเคราะห์
แนวโน้มของข้อมลู  จากนัน้ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายประกอบเหตผุล  โดยครูเป็นผู้ใช้คําถามนําให้
เกิดการอภิปราย เช่น  แนวโน้มของข้อมลูท่ีกําหนดให้มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  เป็นต้นเพ่ือให้นกัเรียน
ตระหนกัวา่  กราฟเส้นเป็นการนําเสนอข้อมลูรูปแบบหนึง่ท่ีชว่ยในการอธิบายข้อมลูท่ีเกิดขึน้ในชีวติจริงได้
อยา่งมีเหตผุล 

ใบกิจกรรมที่  1  จาํนวนเร่ืองร้องเรียนด้านมลพษิ 
 สถิตจํิานวนเร่ืองร้องเรียนด้านมลพษิระหวา่งปี พ.ศ. 2535 – 2549 ของกรมควบคมุมลพิษ แสดง
ได้ดงันี ้

จํานวนเร่ืองร้องเรียนด้านมลพิษระหวา่งปี พ.ศ. 2535 – 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                 
                        2535  2536     2537   2538  2539  2540     2541   2542   2543 2544   2545   2546  2547 2548  2549 
  ท่ีมา:  กรมควบคมุมลพิษ 

จํานวนเร่ืองร้องเรียน(เร่ือง) 

ปี พ.ศ. 
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จงใช้ข้อมูลที่กำาหนดให้ตอบคำาถามต่อไปนี้

1. ในปี พ.ศ. 2539 มีจำานวนเรื่องร้องเรียน

ด้านมลพิษกี่เรื่อง

 คำาตอบ .................................................

...................................................................

2. ในปี พ.ศ. ใดมีจำานวนเรื่องร้องเรียนด้าน

มลพษิมากทีส่ดุ คดิเป็นจำานวนกีเ่รือ่ง และแสดงเหตผุล

สนับสนุนคำาตอบให้เห็นจริง

 ปี พ.ศ. …..จำานวน……………........เรื่อง 

เหตุผล..............................................

3. ปี พ.ศ. ใดบ้างท่ีมีจำานวนเร่ืองร้องเรียน

ด้านมลพิษมีมากกว่าปี พ.ศ. 2544 และแสดงเหตุผล

สนับสนุนคำาตอบให้เห็นจริง

 คำาตอบ ................................................

เหตุผล.............................................................

4. ครูถามเด็กชายเอว่า “จำานวนเรื่องร้องเรียน

ด้านมลพิษในปีใดมีน้อยที่สุด” 

 เด็กชายเอตอบว่า “ปี พ.ศ. 2535 ครับ”

 ครูถามเด็กชายเออีกว่า “เพราะอะไรจึง

ตอบว่า ปี พ.ศ. 2535” 
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 เด็กชายเอตอบว่า “ เมื่อพิจารณาจำานวน

เร่ืองร้องเรยีนด้านมลพษิระหว่างปี พ.ศ. 2535 – 2549 

ของกรมควบคมุมลพษิ พบว่า ปี พ.ศ. 2535 ม ีจำานวน

เรื่องร้องเรียนด้านมลพิษเพียง 11 เรื่อง ซึ่งน้อยกว่า

ปี อื่นๆ ครับ”นักเรียนคิดว่าคำาตอบของเด็กชายเอ

ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร (ให้แสดงเหตุผลให้เห็น

จริง…………………......………………………….....

5. นกัเรยีนคาดว่าในปี พ.ศ. 2550 จำานวนเรือ่ง

ร้องเรียนมีกี่เรื่อง ให้นักเรียนแสดงเหตุผลว่าเพราะเหตุ

ใดนักเรียนจึงตอบเช่นนั้น

 คำาตอบ ................................................

เหตุผล.....................................................................

6. จากจำานวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในปี 

พ.ศ. 2535 - 2549 แสดงว่าสถานการณสิ่งแวดล้อม

ของประเทศไทยเป็นอย่างไร ให้อธบิายตามความเข้าใจ

………………………………………………………

……………...............................……………………

บทสรุป
จากที่กล ่าวมาตั้งแต่ต ้น พบว่า แนวคิด 

Teach Less, Learn More (TLLM) เป็นแนวคิด

หนึ่งในการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐ

สิงคโปรที่สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาระดับ

ชาติของประเทศไทย โดยอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎี

คอนสตรคัตวิสิต ซึง่ต้องการให้ผูส้อนลดบทบาทในการ

สอนของตนเองให้น้อยลง และส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเกดิการ

เรยีนรูด้้วยตนเองมากขึน้ การจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิ 

Teach Less, Learn More สามารถจัดการเรียนรู้ได้

หลากหลายวิธีแต่ต้องเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ซึ่งวิธี

การหนึ่งที่ประเทศสิงคโปรนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

คือ การออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) ซึ่ง

ประกอบด้วยขัน้ตอนหลกั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การกำาหนด

เป้าหมายการเรียนรู้ การกำาหนดหลกัฐานการเรียนรู้ และ

การวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู้ โดยท่ีใน

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการจัดประสบการณการเรียน

รู้ สามารถประยุกตใช้แนวการจัดการเรียนรู้แบบการ

สอนแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided Instruction: 

CGI) ซึ่งเป็นแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้าง

ความรูแ้ละการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ให้ความสำาคญักบั

การคิดของผู้เรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน และ

เอ้ืออำานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อ

เนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำางานเป็นกลุ่ม มีโอกาส

นำาเสนอความคิดของตนเอง ร่วมกันอภิปราย ก่อให้

เกิดการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับชีวิตจริงซึ่งสอดคล้อง

กับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn 

More (TLLM)
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