บทวิจารณหนังสือ

Journal of Roi Et Rajabhat University

Volume 13 No.1 January - April 2019

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
The Science of Teaching: Knowledge for Organising Effective Learning Process
ทิศนา แขมมณี. (2551). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 512 หน้า
เฉลา ประเสริฐสังข์1
Chulao Prasertsang1

การวิจารณ์ครั้งนี้ ผู้วจิ ารณ์มีวัตถุประสงค์ในการวิจารณ์เพียงเพื่อสะท้อนความคิดเห็นและมุมมองที่มีตอ่ หนังสือ
ในเชิงวิชาการ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ผู้วจิ ารณ์ได้อ่านและใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงในการสอนในมหาวิทยาลัย หรือใช้ค้นคว้า
เพื่อหาสาระที่ต้องการ เวลาไปบรรยายในฐานะที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมครูในโอกาสต่าง ๆ โดยผู้วิจารณ์ได้แบ่งสาระการวิจารณ์
เป็น 4 ประเด็น คือ จุดประสงค์ของการแต่ง สาระและประเด็นต่าง ๆ ของหนังสือ ข้อมูลที่น่าสนใจที่แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่น ๆ
และคุณค่าหรือประโยชน์ของหนังสือ
จุดประสงค์ของการแต่ง
หนังสือเล่มนีผ้ ู้แต่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตาราทางวิชาชีพครู โดยเฉพาะสาหรับครู คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา
ทีม่ ีพื้นฐานและประสบการณ์การสอนมาบ้างแล้ว โดยคัดสรรเอาเฉพาะประเด็นที่เป็นแก่นสาระสาคัญของแต่ละเรื่อง เพื่อช่วยให้
ผู้อ่านเกิดความคิดรวบยอด (Concept) และเกิดความกระจ่างชัดในเรื่องนั้น ๆ จนสามารถนาไปปฏิบตั ิการสอนจริง อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สาระ และประเด็นต่าง ๆ ของหนังสือ
หนังสือเล่มนีผ้ ู้แต่งได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นบทๆ จานวน 15 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนา ผู้แต่งได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของศาสตร์การสอน ผู้แต่งได้เสนอความคิดเกี่ยวกับการสอนว่ามี
วิวัฒนาการเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย เริ่มตั้งแต่การสอนในฐานะเป็นศิลป์ (Art) และเป็นศาสตร์ (Science) ลักษณะการสอน
วิวัฒนาการมาจากการสอนที่ไม่มรี ปู แบบเป็นไปตามธรรมชาติ เปลี่ยนแปลงมาสู่การสอนที่มรี ูปแบบ เริม่ มีการสอน (Teaching)
ซึ่งเน้นบทบาทของครู ซึ่งก้าวสู่การสอนอย่างมีแบบแผน ใช้หลักการศึกษาค้นคว้าวิจัยมากขึ้น จึงเปลี่ยน “การสอน” มาเป็น
การเรียนการสอน (Instruction) ซึ่งเป็นบทบาทของผู้เรียนมากขึ้น
บทที่ 2 บริบททางการสอน
ในบทนี้ผู้แต่งได้กล่าวถึงบริบทการสอนใน 4 ประเด็น คือ บริบทระบบไมโคร (micro system) ซึ่งเกี่ยวข้อง
ระหว่างครูและนักเรียน ระบบเมโซ (Meso System) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหาร ระบบเอ็กโซ
(Exo System) เกี่ยวข้องกับครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เพราะระบบแมคโคร (Macro System) เกี่ยวข้องกับบริบท
ระดับกว้าง ระดับประเทศ เช่น นโยบายของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ )
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บทที่ 3 ปรัชญาการศึกษา
ในบทนี้ผู้แต่งได้เสนอปรัชญาการศึกษาที่เป็นสากลด้านต่าง ๆ เช่น ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)
ปรัชญาวัตถุนิยม (Existentialism) เป็นต้น และปรัชญาการศึกษาของไทย ได้แก่ ปรัชญาการศึกษาไทย ตามแนวพุทธธรรม
ปรัชญาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
บทที่ 4 พระศาลทฤษฎีการเรียนรูท้ ี่เป็นสากล
บทนี้ได้กล่าวถึง 3 หัวข้อหลัก คือ ทฤษฎีคืออะไร การประมวลทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นสากล และการประยุกต์
และหัวข้อสุดท้ายในบทนี้คือ แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะหัวข้อที่ 3 ผู้แต่งได้เสนอแนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรู้กลุม่ ต่าง ๆ และหลักการจัดการสอนให้สอดคล้อง
กับทฤษฎีนั้น
บทที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรู้และการสอนร่วมสมัย
บทนี้ผู้แต่งได้นาเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ 5 กลุ่มแนวคิด ได้แก่ กลุม่ ที่ 1 ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล กลุ่มที่ 2 ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มที่ 3 ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มที่ 4 ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และกลุม่ ที่ 5 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามความร่วมมือ
บทที่ 6 หลักการและแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนร่วมสมัย
บทนี้ผู้แต่งได้กาหนดหัวข้อหลักเป็น 2 เรื่องใหญ่ คือ หลักการจัดการเรียนรู้โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง และหลักการ
จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งหลักการเรียนรู้โดยยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางก็มหี ลาย ๆ แบบ เช่น แบบเน้นผู้เรียน
แบบเน้นประสบการณ์ แบบเน้นปัญหา เป็นต้น
บทที่ 7 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และการสอนของนักคิดและนักการศึกษาไทย
บทนี้ผู้แต่งกาหนดหัวข้อหลักเป็น 2 เรื่อง คือ หลักการและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา และหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนของนักคิด นักการศึกษาไทย เช่น แนวคิดของนายแพทย์ประเวศ วะสี แนวคิดของ ดร.สิปปนนท์
เกตุทัต เป็นต้น
บทที่ 8 ระบบการเรียนการสอน
บทนี้ผู้แต่งกาหนดหัวข้อหลักเป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ คือ ความสาคัญของระบบและวิธีการเชิงระบบ และหัวเรื่องที่ 3
คือ ตัวอย่างแบบการสอน ซึ่งผู้แต่งรวบรวมไว้ 11 ระบบ เช่น ระบบการเรียนการสอนของ กาเย และบริกส์ (Gagne & Briggs)
เป็นต้น
บทที่ 9 รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นสากล
บทนี้ผู้แต่งได้รวบรวมรูปแบบ (Model) การเรียนการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
พัฒนาการทางด้านพุทธพิสัย รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการด้านจิตพิสัย รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการ
ด้านทักษะพิสัย รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการ และรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการ
บทที่ 10 รูปแบบการสอนและกระบวนการเรียนการสอนของไทย
ในบทนี้ผู้แต่งได้ได้นาเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยนักการศึกษาไทย 4 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
การเรียนการสอน ทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ์ รูปแบบการเรียนการสอนโดยสร้างศรัทธา และโยนิโสมนสิการ
รูปแบบการเรียนการสอน กระบวนการคิดเป็นเพื่อการดารงชีวิตในสังคมไทย และรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางโมเดลซิปปา (CIPPA-Model)
บทที่ 11 วิธีสอน
บทนี้ผู้แต่งได้รวบรวมวิธีสอนไว้ทั้งหมด 16 วิธี เช่น วีสอนโดยการบรรยาย วิธีสอนโดยการสาธิต วิธีสอนโดยการ
ทดลอง วิธีสอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อย วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นต้น
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บทที่ 12 เทคนิคและทักษะการสอน
บทนี้ผู้แต่งไดเสนอแนวคิดที่เป็นเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ เช่น เทคนิคการใช้ผังกราฟิกแบบต่าง ๆ ได้แก่
ผังความคิด ผังมโนทัศน์ ผังใยแมงมุม ผังก้างปลา ผังวัฏจักร ผังวงกลม เป็นต้น
บทที่ 13 นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
ผู้แต่งได้รวบรวมนวัตกรรมการสอนที่กาลังได้รับความสนใจในประเทศไทยปัจจุบัน เช่น โรงเรียนตามแนวคิด
ทางการศึกษา แบบวอลดอร์ฟ โรงเรียนรุ่งอรุณ การสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism ของวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนสัตยาไส
บทที่ 14 การวิจัยและงานวิจัยด้านการเรียนการสอน
บทนี้ผู้แต่งได้นาเสนอ 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ การวิจัยและงานวิจัยด้านการเรียนการสอน การวิจัยเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในต่างประเทศ และการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนในประเทศไทย
บทที่ 15 สรุป : มโนทัศน์สาคัญเกีย่ วกับการสอน
ในบทสรุปผู้แต่งได้สรุปสาระสาคัญต่าง ๆ ของทุกบทที่กล่าวมาแล้ว 14 บท เป็น 17 มโนทัศน์ (Concept) เช่น
ศิลปะการสอน บริบททางการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ หลักการเรียนรู้ ทฤษฎีการสอน หลักการสอน รูปแบบการสอน วิธีการสอน
เทคนิคการสอน นวัตกรรมการสอน เป็นต้น
ข้อมูลทีน่ ่าสนใจที่แตกต่างจากหนังสือเล่มอืน่ ๆ
ข้อมูลที่น่าสนใจที่ผู้แต่งได้จัดเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้ มีอยู่หลายประเด็น
1. ผู้แต่งได้รวบรวมแนวคิดและหลักการเกีย่ วกับการเรียนการสอนโดยนักคิดและนักการศึกษาไทย และหลักการ
และแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอย่างละเอียด ทาให้ผู้อ่านเข้าใจ มองเห็นสาระ หลักคิด เพื่อเปรียบเทียบหลักคิดที่เป็นสากล
แล้วสามารถจาแนก เปรียบเทียมแล้วนาไปประยุกต์ใช้ได้ มีคณ
ุ ภาพ
2. ผู้แต่งได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการสอนอย่างละเอียด ตลอดจนรูปแบบการสอน
เทคนิคการสอน และวิธีการสอนอย่างละเอียด ทาให้ผู้อ่านสามารถทาความเข้าใจได้ง่ายและสามารถนาไปใช้เพื่อพัฒนา
การเรียนการสอนของงานเองได้เป็นอย่างดี
3. ผู้แต่งได้นาเสนอ การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสาหรับครูในทุก ๆ แนวคิดและทฤษฎีทาให้ผอู้ ่าน
เกิดความเข้าใจและนาไปใช้ปฏิบัตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณค่าและประโยชน์ของหนังสือ
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นหนังสือที่มีคณ
ุ ค่าต่อวงการศึกษาไทยมากเล่มหนึ่ง และเป็นที่นิยมของนิสิต นักศึกษา ครู และ
บุคคลทั่ว ๆ ไปมาก จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาเพียง 6 ปี (2545-2551) มีการตีพิมพ์ ถึง 7 ครั้ง จานวนเกือบ 30,000 เล่ม
ให้เห็นถึงความสนใจและการยอมรับของหนังสือ นอกจากนี้ ผู้วิจารณ์ขอสรุปคุณค่าและประโยชน์ของหนังสือเป็นประเด็น ๆ
ดังนี้
1. ความครอบคลุมของเนื้อหาสาระ และองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอน ผู้แต่งสามารถรวบรวม
องค์ความรู้ที่สาคัญ ๆ ทั้งของนักคิด นักการศึกษาไทย และทฤษฎีของต่างประเทศครอบคลุมมากที่สดุ ซึ่งผู้อ่านไม่จาเป็นต้อง
ไปสืบค้นจากหนังสือเล่มใดเพิ่มเติมเลย
2. ความเชื่อมโยงในการนาเสนอผู้แต่งสามารถจัดระบบเนื้อหาสาระอย่างต่อเนื่องเป็นบท ๆ สอดคล้องกันในแต่ละบท
การนาเสนอหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยเป็นระบบขั้นตอนชัดเจน ไม่ทาให้ผู้อ่านสับสน
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วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562

3. ครูที่กาลังปฏิบัตหิ น้าที่ในสถานศึกษา สามารถใช้หนังสือเล่มนีเ้ ป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ เพราะผู้แต่งได้นาเสนอแนวคิดทฤษฎีการประยุกต์ใช้พร้อมด้วยตัวอย่างเป็นเรื่อง ๆ
ตลอดทั้งเล่ม

