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บทคัดย่อ
การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการเรียนที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายดาเนินการลงมือเรียนรู้ด้วยตนเองแทนที่จะเป็นฝ่ายรับ
ความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สามารถจัดให้ตอบสนองกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้หลากหลาย และส่งผลทางบวกกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุกยังสามารถจัดร่วมกับ
หลักการเรียนรู้แบบผสานวิธี ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกห้องเรียนแบบไม่
จากัดเวลาและสถานที่ เพียงมีอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และหลักการห้องเรียนกลับด้านที่ให้
บทบาทผู้เรียนได้เรียนรู้บทเรียนล่วงหน้าสามารถช่วยให้การจัดการการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นไปอย่างเข้มข้น
ลุ่มลึก และรอบด้านมากยิ่งขึ้น นอกจากนีก้ ารจัดพื้นที่การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนยัง
ช่วยส่งเสริมผลการเรียนรู้ได้ และพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมนอกห้องเรียนสามารถช่วยสนับสนุน กิจกรรมการ
เรียนรู้นอกเวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบที่สนับสนุนให้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดข้ อจากัด
หากมีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางการศึกษา
คาสาคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก ห้องเรียนกลับด้าน พื้นที่การเรียนรู้
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Relations between blended learning,
flipped classroom, learning space, and active learning
Surakrai Nantaburom 1
Abstract
Active learning is an instructional method which requires students’ engagement in
the learning process than just passively receive knowledge from instructors. Active learning
also responds to various learning styles of learners and gives a positive result of students’
learning outcomes. Blended learning can be combined with active learning method to foster
student’s learning anytime both within and outside classroom, if they have internet
accessible devices. Furthermore, flipped classroom principle demanding students to study
before class can enrich learning activity in classroom in a more profound and extensive
learning results. In addition, a suitable classroom learning space could support positively inclass learning activity and students’ outcomes, while well-prepared outdoor learning space
benefits active learning by supporting different academic activities. These theories and
principles have systematic relationships that enhance a variety of active learning activities
with good management which suitable for each educational context, any limitations of
active learning could be reduced.
Keywords: Active learning, Flipped classroom, Learning space
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บทนา
ปัจจุบันมีการกล่าวถึงการศึกษาในบริบทต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณภาพการศึกษาเป็นตัว
สะท้อนคุณภาพประชากรและการพัฒนาประเทศ อย่างหนึ่ง อนึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าและแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ทาให้การศึกษาต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเรียนการสอนเป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาที่สาคัญเพราะกิจกรรมที่จัดสาหรับผู้เรียนนั้น เป็นตัวขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมายที่การศึกษาวางไว้ การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมจึงถูกวิพากษ์มากขึ้น โดยเฉพาะการ
เรียนการสอนแบบบรรยายซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้เป็นหลัก ที่ไม่สามารถตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได้ ในขณะที่การเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning ถูกกล่าวถึงมากขึ้นและมีบทบาท
สาคัญในวงวิชาการและงานวิจัยด้านการศึกษา เป็นลาดับ ซึ่งการนาการเรียนรู้แบบเชิงรุกมาปรับใช้ อาจจะยัง
เป็นเรื่องใหม่ เข้าถึงยาก และนาไปใช้ได้ยาก สาหรับครู หรือผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาจานวนหนึ่ง บทความนี้
จะกล่าวถึงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Active Learning ที่อาจจะเกิดประโยชน์สาหรับการทาความเข้าใจ และ
การนาไปปรับใช้ตามสมควร
Active Learning คืออะไร
Active Learning แปลเป็นไทยได้ว่า การเรียนรู้ผ่านการลงมือทา (ปฏิ บัติ) หรือการเรียนรู้โดยการลง
มือทา หรือ การเรียนรู้เชิงรุก (โดยผู้เรียน) ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ทาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือทา คิด
เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากาลังทาอยู่ หรือกิจกรรมในวิชาเรียนที่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนถูกเรียกให้ลงมือทา
มากกว่าการมองดู ฟัง หรือจดบันทึก (Bonwell & Eison, 1991)
การเรียนแบบดั้งเดิมนั้นผู้เรียนจะเป็นผู้รับสาส์นหรือองค์ความรู้โดยส่วนมาก เช่น การฟังบรรยาย
โดยผู้สอนยืนบรรยายหน้าชั้นเรียน ผู้เรียนก็ทาหน้าที่รับความรู้โดยการฟัง ดู จดบันทึก ซึ่งมี ส่วนร่วมในการลง
มือทากิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนน้อย หรือที่เรียกว่า Passive Learning
หากจะกล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นสามารถกล่าวได้ว่ า ผู้เรียนแต่ละคนนั้นก็มีความถนัด
ในการเรียนหรือมีรูปแบบในการเรียนเฉพาะตนที่ไม่เหมือนกัน บางคนชอบฟัง บางคนชอบพูด บางคนชอบ
เขียน บางคนชอบลงมือทา ซึ่งสามารถจาแนกได้หลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้หลักการใดในการจาแนก
แต่หลักการที่เป็นที่นิยมใช้โดยทั่วไปและทาความเข้าใจได้ง่ายนั้นสามารถจาแนกได้ดังต่อไปนี้ คือ การเรียนรู้
โดยใช้การมอง (Visual Learning) การเรียนรู้โดยใช้การฟัง (Audio Learning) การเรียนรู้โดยใช้การอ่านและ
เขียน (Read/Write Learning) และ การเรียนรู้โดยการลงมือทา (Kinesthetic Learning) หรือ VARK
Model of Learning (Wilfrid Laurier University, Study Skill and Supplemental Instruction
Centre, 2008)
การเรียนแบบ Passive Learning นั้นเหมาะสาหรับผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style)
แบบฟัง หรือดู แต่จะไม่สนับสนุนผู้เรียนที่ชอบเรียนรู้โดยการปฏิบัติ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน
มีบทบาทแบบรับหรือ Passive เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ ผู้เรียนที่หลากหลาย และทาให้
ผู้เรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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Active Learning มีประโยชน์กับผู้เรียนอย่างไร
มีงานวิจัยจานวนมากบ่งบอกถึงประโยชน์ ของการใช้ Active Learning อาทิเช่น การทดลองโดย
Priscilla Laws (Priscilla, 1999) ทีท่ าการเปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบบรรยาย และ Active Learning
ในวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า Active Learning ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าแบบบรรยายในหลายๆ
สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ การทดลองโดย Michel Prince (Prince, 2004) ได้ทางานวิจัยเกี่ยวกับ Active
Learning กับนักศึกษาวิศวกรรม โดยใช้กิจกรรมและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น Problem Based
Learning, Collaborative Learning, Cooperative Learning เป็นต้น พบว่า ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคม
เพิ่มมากขึ้น ความสามารถทางสติปัญญาเพิ่ม สูงขึ้น และมีทัศนคติต่อการเรียนที่ดี ขึ้น แต่ต้องเลือกใช้รูปแบบ
และกิจกรรมให้เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชา นอกจากนี้ การทดลองของ Jim Eison (2010) ได้รวบรวม
งานวิจัยต่าง ๆ ที่ยืนยันว่า Active Learning ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีกว่าการเรียนรู้แบบ
ดั้งเดิม ยังมีงานวิจัยโดย David Mello และ Colleen A. Less (Mello & Less, 2013) ที่ได้เปรียบเทียบการ
สอบแบบบรรยายกับ Active Learning ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (Arts and Science) กับ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 817 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักศึกษาที่เรียนแบบ Active Learning มีผลคะแนนสอบ
สูงกว่าการเรียนแบบบรรยาย Freemana Scott และคณะ (Scott et al, 2014) ได้ทางานวิจัยโดยศึกษา
เปรียบเทียบผลการสอบระหว่างการเรียนรู้ด้วยวิธีการบรรยาย กับการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชา STEM ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านักศึกษามี
ผลการสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 สาหรับกลุ่มที่เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning แต่นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วย
วิธีการบรรยายมีคะแนนสอบตก 1.5 เท่าของกลุ่ม Active Learning นอกจากนี้งานวิจัยยังมีการเปรียบเทียบ
การสร้างมโนทัศน์ (Concept Inventory) และพบว่า กลุ่ม Active Learning สามารถสร้างมโนทัศน์ใน
รายวิชา STEM มากกว่ากลุ่มบรรยาย ซึ่งกลุ่มที่มีผลการสร้างมโนทัศน์ได้ผลดีที่สุดคือกลุ่มที่มีจานวนนักศึกษา
น้อย (จานวนนักศึกษาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 คน)
ข้อจากัดของ Active Learning
อย่างไรก็ตาม การนา Active Learning ไปใช้ในห้องเรียนนั้นก็มีอุปสรรคและความยากลาบากในการ
นาไปใช้หลายประการ ดังเช่น ที่ผลงานวิจัยโดย The University of Texas at Austin (2016) และ
Hewlette, C. & King, L. (2004) ได้ให้ข้อเสนอบ่งชี้ถึงอุปสรรคสาหรับการปรับใช้ Active Learning ว่า ต้อง
อาศัยการเตรียมการสอนค่อนข้างมาก การจัดการกิจกรรมบางอย่างภายใต้เวลาอันจากัดอาจทาให้ไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ อีกทั้งยังมีสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้บางประการ เช่น ความรู้พื้นฐานของนักเรียน อัตรา
การเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนเมื่อเวลาผ่านไป อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่ างการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น
โดยไม่คาดคิด และอุปสรรคทางด้านเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ หรือไม่มีประสิทธิภาพ ที่ทาให้การจัดการชั้นเรียน
Active Learning เป็นไปได้อย่างยากลาบากไม่เหมือนกับที่ตั้งเป้าหมายไว้ในครั้งแรก นักเรียนอาจไม่คุ้นชินกับ
การเรียนแบบ Active Learning ทาให้เกิดความไม่พอใจและต่อต้าน หรือการประเมินผู้สอนที่ต่ากว่าที่
คาดหวัง ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการปรับใช้ Active Learning นั้นประสบกับปัญหาบางประการหากเลือกใช้
กิจกรรมไม่เหมาะสมกับเนื้อหาและรายวิชา นอกจากนี้ Andrews และคณะ (2011) ได้ค้นพบว่าในการเรียน
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การสอนวิชาชีววิทยาระดับมหาวิทยาลัยนั้น หากผู้สอนที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้ Active Learning มา
ก่อน ผู้เรียนจะไม่ได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning
จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้โดยการลงมือทาหรือ Active Learning นั้นเป็นการเปลี่ยนแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนจากเดิม ที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียนโดยผู้เรียนมีหน้าที่รับ
สาสน์เพียงอย่างเดียวหรือ Passive Learning เป็นการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
ไปสู่ผู้เรียนมากขึ้น โดยมีวิธีการที่แตกต่างหลากหลายตามเทคนิค และวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของรายวิชาและผู้เรียน เป็นหลักการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้
ของผู้เรียนเอง และสามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นทั้งทางสติปัญญา ทักษะ คุณลักษณะ รวมไปถึ งการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือทักษะทางสังคมของผู้เรียนอีกด้วย แต่ก็มีข้อจากัดหลายประการเช่นกัน ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว
อนึ่งเราสามารถพบได้ว่าหลักการ วิธีการ และเทคนิคการสอนหลากหลายแบบนั้นตอบสนองต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามหลักการของ Active Learning แต่ในที่นี้จะนาเสนอหลักการและทฤษฎีที่ตอบสนองต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกห้องเรียน และจากัดปัญหาต่าง ๆ
ของ Active Learning ลง อันได้แก่ Blended Learning หรือ การเรียนรู้แบบผสมผสาน และ Flipped
Classroom ซึ่งแปลเป็นไทยว่า ห้องเรียนกลับด้าน
Blended Learning คืออะไร และทาอย่างไร
Blended Leaning หมายถึง การนาโลกออนไลน์เข้าไปสู่ชีวิตการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียน ผู้สอน
และโรงเรียนสามารถสร้างผลิตผลได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านวิชาการและด้านการเงิน งบประมาณ (Bailey et al,
2013)
Saliba, G., Rankine L., & Cortez H. (2013) ได้ให้นิยามไว้ว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ วิธีการอันเป็นระบบ ที่รวมกันระหว่างเวลาและวิธีการจัดการเรียนการสอน และการบูรณาการกัน
ระหว่างการเรี ย นการสอนแบบต่อ หน้ า (Face-to-Face) การปฏิสั มพัน ธ์ออนไลน์ และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
จากนิ ย ามในข้า งต้ น จะเห็ น ได้ว่ า การเรี ยนรู้แ บบผสมผสาน หรื อการเรีย นรู้ แบบผสานวิธี หรื อ
Blended Learning นั้น เป็นการรวมกันระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย เพื่อให้สามารถเกิดความยืดหยุ่นเกี่ยวกับเวลาเรียน สามารถเกิดการเรียนการ
สอนได้ทุกที่ทุกเวลาหากสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งหลักการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Blended
Learning จากนิยามในข้างต้นนั้นมีดังต่อไปนี้
- มีการเรียนแบบปกติในห้องเรียน (Face-to-Face)
- มีการใช้รูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ (Online/E-Classroom) เข้ามาช่วยเหลือ เช่น เว็บไซต์
วิดีโอออนไลน์ กระดานข่าว โปรแกรมแชท (Instant Message) เว็บบล็อก ทาให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลาเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
- มีการเรียนทั้งแบบประสานเวลา และไม่ประสานเวลา
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- มีการบู รณาการเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ เข้าไปทั้งการเรียนในห้องเรียน และการ
เรียนรู้แบบออนไลน์
ทั้งนี้การเรี ยนการสอนที่บูรณาการการเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีหลายระดับตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไป
จนถึงการใช้แบบเต็มรูปแบบ (Full Online Course) หากเราจะพิจารณาปริมาณการใช้กิจกรรมการเรียนการ
สอนออนไลน์ว่าเป็นปริมาณเท่าใดในการพิจารณาการใช้ Blended Learning สามารถพิจารณาได้จากตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กับประเภทของการเรียนรู้
(Faculty of Arts and Science, NYU, 2016)
ปริมาณของการ
ใช้เนื้อหา
ออนไลน์
0%
1 – 29%

30 – 79%
80+ %

ชนิดของคอร์ส

คาอธิบาย

แบบดั้งเดิม
(Traditional)

คอร์สชนิดที่ไม่มีการใช้สื่อออนไลน์ การสื่อสารของเนื้อหาวิชาจะ
ผ่านการพูด หรือการเขียนเท่านั้น
คอร์สที่ใช้เทคโนโลยีเว็บเป็นฐาน (Web Based) ช่วยในสิ่งที่
การใช้เว็บช่วยเหลือ จาเป็นในการสอนแบบปกติ (Face-to-Face) การบริหารจัดการ
(Web Facilitated) รายวิชา (CMS) หรือการใช้เว็บเพจในการโพสเนื้อหา รายวิชา
ภาระงาน เป็นต้น
คอร์สที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบปกติกับการเรียนออนไลน์
แบบผสมผสาน
เข้าด้วยกัน เนื้อหาที่สาคัญก็สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้
(Blended/Hybrid) สามารถใช้การอภิปรายออนไลน์ และการประชุมแบบห้องเรียน
ปกติได้เช่นกัน
ออนไลน์
คอร์สที่เนื้อหาทั้งหมดถูกใช้บนโลกออนไลน์ โดยไม่มีการพบปะกัน
(Online)
ในห้องเรียนปกติเลย

Blended Leaning ช่วยห้องเรียนได้อย่างไร
John Bailey และคณะ (Bailey et al, 2013) กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้ Blended Learning ไว้ดังนี้
- สนับสนุนทั้งการเรียนรู้แบบเต็มเวลา (Full Time) และแบบไม่เต็มเวลา (Part Time)
- ลดความจาเป็นในการเข้าชั้นเรียน
- มีการใช้การสอบแบบคลังข้อสอบ
- ลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงลดการใช้เงินทุน
- ก้าวไปสู่การใช้สื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
- ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงอุปกรณ์ในการเรียนรู้
Marsh Debra (2012) กล่าวถึงจุดแข็งของ Blended Learning ไว้ดังต่อไปนี้
- ช่วยก่อให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลมากขึ้น (Individualized Learning)
- ช่วยให้เกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ และส่งเสริมอิสรภาพในการเรียนรู้
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- เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
- สนับสนุนรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (A Variety of Learning Styles)
- จัดให้มีการฝึกฝนทักษะ นอกเหนือจากภายในห้องเรียน
- ช่วยลดความกดดันของสภาพแวดล้อมในห้องเรียน หรือสาหรับผู้ที่ต้องการบรรยากาศใน
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทุกที่ ทุกเวลา
- สามารถช่วยเหลือผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
- ผู้เรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งคริสต์ศตวรรษที่ 21
Nalin (2014)ได้ทาการสารวจความพึงพอใจในการใช้ Blended Learning ผ่านโปรแกรมระบบการ
จัดการคอร์ส ออนไลน์ (Course Management System: CMS) ในประเทศไทย โดยสารวจความคิดเห็นของ
นักเรียนและครูที่ใช้โปรแกรม CMS ผลปรากฏว่า นักเรียนและครูมีความพึงพอใจในเชิงบวกกับประสบการณ์
ดังกล่าว และแนะนาว่าการใช้ Active Learning ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับ Blended Learning
นอกจากนี้ Joanna Poon (2013) ได้ทดลองการใช้ Blended Learning กับนักศึกษาใน Nottingham
Trent University ใน สหราชอาณาจักร พบว่าการใช้ Blended Learning นั้นช่วยเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาได้ แต่อย่างไรก็ตาม Cracraft Linsey (2015) ได้ทาการทดลองเปรียบเทียบห้องเรียน
ปกติ กับห้องเรียนที่ใช้ Blended Learning กับนักเรียนเกรด 5 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พบว่าทั้งสองห้องเรียนมีผลการเรียนไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากข้อมูลในข้างต้นนั้นเราจะเห็นได้ว่า การเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ Blended Learning นั้นเป็น
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนปกติที่ สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ได้เหมือนกับห้องเรียนปกติ (Face-to-Face) ซึ่งเป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้
ไม่จากัดแค่ในห้องเรียนและเวลาเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ครูยังสามารถผสมผสาน บูรณาการวิธีการ รูปแบบ และ
เทคนิคการสอนต่างๆเข้าไปในการจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบใหม่ๆที่หลากหลายขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีและหลักการจัดการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั่นคือ Flipped Classroom
Flipped Classroom มีลักษณะอย่างไร และมีความสาคัญอย่างไร
Flipped Classroom สามารถแปลเป็นไทยได้ว่า ห้องเรียนกลับด้าน หมายถึง การกลับด้านระหว่าง
กิจกรรมในห้องเรียน (การบรรยาย) กับการทาการบ้านนอกห้องเรียน หรือ การมอบหมายให้ผู้เรียนเรียนรู้
ล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียนแล้วมาทาการบ้าน แบบฝึกหัด หรือฝึกทักษะอื่น ๆ ในห้องเรียนแทน การเรียนรู้โดย
ใช้ ห้ องเรี ยนกลั บด้านนั้ นไม่ได้มี วิธีการเดียว แต่เพียงแค่กลั บกันระหว่างการเตรียมตัวของผู้ เรียนก่อนเข้ า
ห้องเรียน อาจใช้สื่อการสอนได้หลายรูปแบบ การทากิจกรรมในชั้นเรียนเปลี่ยนจากการบรรยายมาเป็นกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ คุณลักษณะของผู้เรียนในเนื้อหานั้นๆได้ และช่วยให้ผู้สอนค้นพบและกาจัดความ
ไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือความเข้าใจผิดพลาดของผู้เรียนออกไปได้ง่ายขึ้น (Educause, 2012) หรือการเรียนรู้ที่ก้าว
ข้ามจากแบบดั้งเดิมที่ครูเป็นศูนย์ กลางไปสู่ พื้นที่การเรียนรู้ของปัจเจกด้วยการใช้เทคโนโลยีสนับสนุน และ
เปลี่ยนจากการเรียนรู้ที่ครูเป็นศูนย์กลางไปสู่การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Hamdan et al, 2013)
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นอกจากนี้ Bishop, J. L. & Verleger, M. A. (2013) ได้ให้คานิยาม Flipped Classroom ไว้ว่า เทคนิค
ทางการศึกษาที่ประกอบไปด้วยสองส่วนคือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มในห้องเรียน และ
การใช้การเรียนรู้โดยคอมพิวเตอร์เป็นฐานภายนอกห้องเรียน
McLaughlin et al (2014) ได้ทางานวิจัยเรื่อง The Flipped Classroom: A Course Redesign
to Foster Learning and Engagement in a Health Professions School รายงานว่า Flipped
Classroom สามารถเพิ่ มระดั บ การมีส่ ว นร่ว มของผู้ เ รียนสายสาธารณสุ ขและสนับ สนุนการเรี ยนรู้ใ น
คริสต์ศตวรรษที่ 21 ได้ และ Lakmal & Phillip (2015) ทาการศึกษาเรื่อง Motivation and cognitive
load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research พบว่าห้องเรียนกลับ
ด้านช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจและการจัดการกับการบรรจุความรู้ (Cognitive Load) ของผู้เรียนได้
นอกจากนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย Jeremy (2007)
ได้ทางานวิจั ย เปรี ย บเทีย บการใช้ Flipped Classroom กับ การสอนแบบดั้งเดิ มในนักศึกษาระดั บ
มหาวิทยาลัย ผลของการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจน้อยกับประสบการณ์ใหม่ของการใช้ Flipped
Classroom เนื่องจากผู้เรียนคุ้นเคยกับการเรียนแบบดั้งเดิมมากกว่า อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของเขา เรื่อง
How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task
orientation พบว่าแม้ผู้เรียนไม่ได้พึงพอใจกับการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom เช่นกัน แต่มีข้อค้นพบ
เพิ่ ม เติ ม คื อ ผู้ เ รี ย นเปิ ด กว้ า งให้ กั บ การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ และการสร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นการสอน
(Innovative Teaching Methods) มากขึ้น (Jeremy, 2012)
Flipped Classroom สามารถนาไปใช้ได้อย่างไร
Brame (2013) ได้แนะนาหลักการจัดการห้องเรียนแบบ Flipped Classroom ไว้ดังนี้
1. จัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการค้นพบองค์ความรู้ก่อนเข้าห้องเรียน
2. จัดให้มีสิ่งกระตุ้นแก่ผู้เรียนในการเตรียมตัวก่อนเข้าชั้นเรียน เช่น การสอบย่อย หรือภาระ
งานที่มอบหมาย งานเขียน หรือใบงาน เป็นต้น
3. จัดให้มีกระบวนการที่ช่วยให้รับรู้ถึงความเข้าใจในบทเรียนของผู้เรียน เพื่อตรวจสอบว่า
ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ถูกต้อง
4. กิจกรรมในชั้นเรียนต้องพุ่งเป้าไปที่การพัฒนาการคิด ความรู้ขั้นสูง
Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & Arfstrom, K. (2013) ได้ให้สี่เสาหลักของการนา
Flipped Classroom ไปใช้ไว้ดังต่อไปนี้
1. บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมในการเรียนที่ยืดหยุ่น (Flexible Environment) เนื่องจาก
ห้องเรียนกลับด้านสามารถใช้กับวิธีการสอนที่หลากหลายได้ทั้งในห้อง และนอกห้องเรียน เป็นการสนับสนุน
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน และควรเน้นการประเมินความรู้ของผู้เรียนอย่างมีความหมาย
2. การเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ (Shift Learning Culture) นอกเหนือไปจากปรับวิธีการ
สอนแล้ว ยังปรับเปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลางไปสู่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครู กลายเป็นผู้ช่วยผู้เรียนให้ค้นพบ
ความรู้ที่ลุ่มลึก ในขณะที่ นักเรียนเป็นผู้ลงมือค้นพบความรู้เอง และครู จะต้องสามารถประเมินความเข้าใจที่
ถูกต้องของผู้เรียนได้
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3. เนื้อหาที่เข้มข้น (Intentional Content) นอกจากห้องเรียนกลับด้านช่วยให้ผู้เรียนค้นพบ
ความรู้ในเบื้องต้นด้วยตนเองแล้ว ภายในห้องเรียนยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนค้นพบข้อมูลที่ลุ่มลึกและกว้างขึ้น
ไปอีก ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ
4. นักการศึกษา (ครู) ผู้เชี่ยวชาญ (Professional Educator) การจัดการเรียนรู้ห้องเรียน
กลับ ด้านนั้น ต้องใช้ความเชี่ย วชาญทั้งด้านเนื้อหาเพื่อที่จะประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนและ
ส่งเสริมให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และการจัดการชั้นเรียนทั้ งในและนอกห้องเรียนที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า Flipped Classroom นั้นเป็นการเปลี่ยนแนวคิดการจัดการเรียนรู้
จากดั้งเดิมคือนักเรียนเข้ามาเรียนในห้องเรียนแล้วนาแบบฝึกหัดหรือการบ้านกลับไปทาที่บ้าน เป็นรูปแบบที่
กลับกัน คือ ให้ผู้เรีย นศึกษาข้อมูลหรือบทเรียนล่วงหน้า เพื่อมาทากิจกรรมการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งขึ้น หรือทา
การบ้าน ทาโจทย์ ทาแบบฝึกหัด ในห้องเรียนแทนการนั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งเกิดประโยชน์ในการ
ช่ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ ไ ด้ อย่ า งลึ ก ซึ้ง ในห้ อ งเรี ยน และได้ รับ การแก้ไ ขความรู้ ที่ ไม่ ถู กต้ อ งในห้ อ งเรี ย นผ่ า น
การศึกษาด้วยตนเองก่อนการเข้าชั้นเรียนนั่นเอง
Blended Learning และ Flipped Classroom มีผลอย่างไรกับ Active Learning
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม การสร้ า งการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง (Constructivism) สายพุ ท ธิ ปั ญ ญา
(Cognitivism) อย่าง ไวกอต-สกี และเพียเจต์นั้นได้เสนอแนวคิดไว้ว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์นั้น
จะพั ฒ นาไปตามล าดั บ ขั้ น จากการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ประสบการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม การคิ ด เชิ ง ตรรกะ
กระบวนการทางสังคม วุฒิภาวะ การพัฒนาความสมดุล เน้นความสาคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคล
และการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้เกิดความก้าวหน้า นอกจากนี้ยังเป็นรากฐานของทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) โดยมีเอกลักษณ์เฉพาะจากการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้จากการสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านการใช้สื่อ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และการสร้างองค์ความรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานนั้น สามารถ
นาไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้ดังต่อไปนี้
1. การเรียนรู้เน้นไปที่การสร้างองค์ความรู้ โดยมีเป้าหมายมาจากการปฏิบัติ
2. เปลี่ยนการสอนจากการถ่ายทอด ไปสู่การสร้างและแปลความหมายด้วยตนเอง
3. บทบาทผู้เรียนเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning
4. บรรยากาศการเรียนรู้จะต้องเอื้อต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
5. ผู้เรียนเป็นผู้นาตนเองและควบคุมตนเองในการเรียนรู้
6. บทบาทของครูจะเป็นการช่วยเหลืออานวยความสะดวก แทนการถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว
7. การประเมินผลมีความยืดหยุ่น หลากหลาย ปรับไปตามวัตถุประสงค์และผู้เรียน อีกทั้งยัง
เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริง (แขมมณี., 2558)
เมื่อพิจารณาแล้ว จะเห็นได้ว่า ทั้ง Active Learning, Blended Learning และ Flipped
Classroom นั้นเป็นแนวคิดทางการศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการ
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สร้างองค์ความรู้จากชิ้นงาน ซึ่งมีลักษณะสอดรับประสานกันอย่างลงตัว โดย Active Learning มีผู้เรียนเป็น
ตัวละครหลักในการเรียนรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ผ่านประสบการณ์ที่ครูจัดวางไว้ไปสู่เป้าหมายของการ
เรียนรู้ที่ตั้งไว้ ผู้เรียนลงมือเรียนรู้ ปฏิบัติ แปลความหมาย สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นใน
สภาวะ สภาพแวดล้อม หรือบริบทที่แตกต่างกัน โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดว่าการเรียนรู้ของผู้เรียนนอกจาก
จะไม่ ถู ก จ ากั ด อยู่ ใ นห้ อ งเรี ย นแล้ ว ยั ง สามารถเรี ย นรู้ ภ ายนอกห้ อ งเรี ย นได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาและสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนนอกห้องเรียนได้ผ่านช่องทางการใช้สื่อต่าง ๆ โดยการใช้ Blended Learning อีกด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เวลานอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการกาหนดให้ผู้เรี ยนเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างแตกต่างหลากหลาย ซึ่งฝึกฝนให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
แบบนาตนเองและการกากับตนเองในการเรียนรู้มาล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียน จากนั้นผู้เรียนสามารถลงมือ
ปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ไปในทิศทางที่ครูกาหนดไว้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ต่าง ๆ ได้ในชั้นเรียนปกติผ่านทฤษฎี Flipped Classroom ซึ่งหากวิเคราะห์ตามทฤษฎี และหลักการใน
ข้างต้นด้วยกันแล้ว จะสามารถจาแนกการนาไปปรับใช้กับห้องเรียนได้ดังต่อไปนี้
1. การจัดห้องเรียนปกติโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี Flipped Classroom ช่วยให้เกิดกิจกรรม
Active Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียนเตรียมตัวในการศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้า
โดยบทเรียนที่ครูเตรียมให้ เช่น หนังสือ บทความ วิดีโอคลิป คลิปเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายชนิด
ร่วมกัน แล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบความรู้ล่วงหน้า หรือทาใบงานล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความรู้และเป็น
การรับประกันว่าผู้เรียนได้ศึกษาล่วงหน้ามาจริง อันเป็นการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ห้องเรียนแบบปกติ ครู
สามารถใช้กิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ คุณลักษณะขั้นสูง และสารวจความ
เข้าใจที่ผิดพลาดของผู้เรียนได้ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การใช้โครงงานเป็นฐาน การทางานวิจัย
การอภิปราย การฝึกทักษะขั้นสูงขั้นต่างๆ เป็นต้น
2. การจั ด กิ จ กรรมแบบ Flipped Classroom โดยใช้ท ฤษฎี แ ละหลั ก การ Blended
Learning นอกห้องเรียนเพื่อช่วยให้เกิดกิจกรรม Active Learning ในห้องเรียนแบบปกติ เป็นการจัดกิจกรรม
ที่ให้ผู้เรียนศึกษาความรู้มาล่วงหน้าดังเช่นในข้อที่ 1 แต่ใช้กระบวนการของ Blended Learning เข้ามาช่วย
เพื่อให้ ผู้ เรี ย นสามารถถามตอบ ซั กถามข้อ สงสั ยระหว่างการศึกษาด้ ว ยตนเองนอกห้ อ งเรียน การพูด คุ ย
อภิปราย ผ่านแอพพลิเคชั่น (Application) การสื่อสาร หรือกระดานข่าวออนไลน์ต่าง ๆ ระหว่างนักเรียนด้วย
กันเองและครู เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แล้วจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ในชั้นเรียนปกติ เช่น จัดให้ผู้เรียนทางานคู่กัน การศึกษาเป็นกลุ่มแบบ Jigsaw หรือ
Pair Work การสร้างสรรค์ชิ้นงานนอกเหนือจากการรับความรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้เพียงอย่างเดียว การประชุม
กลุ่มย่อยออนไลน์ แล้วก็จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นการ
กาหนดให้ ผู้เรี ยนเรียนรู้และสร้ างองค์ความรู้ด้ว ยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน
ช่วยเหลือ จากทั้งในห้องเรียนจริงและผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ข้อควรคานึงในการจัดกิจกรรมทั้งสามแบบร่วมกัน
The University of Texas at Austin (2016) กล่าวไว้ว่า
- ควรคานึงถึงตัวผู้เรียนเองว่ามีข้อจากัดอะไรบ้างในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และทาอย่างไร
ให้การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการเตรียมตัวอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือในการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และการตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ซึ่งใน
ปัจ จุ บัน มีแอพพลิ เคชั่น ที่ช่ว ยเหลือการเรียนการสอนออนไลน์จานวนมากให้ เลื อกและนาไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสม
- การเตรียมตัวการอ่านล่วงหน้าอย่างดีของผู้เรียน โดยอาจจะกาหนดภาระงาน หรือ การ
ทดสอบย่อยก่อนเข้าชั้นเรียน ซึ่ง Cynthia (2014) ได้ทางานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านหนังสือมาล่วงหน้า พบว่า
การให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียนช่วยให้ผู้เรียนอ่านหนังสือมาล่วงหน้ามากกว่าร้อยละ 80 ในวิชาฟิสิกส์และ
ชีววิทยา
- ควรเริ่มจากขนาดหรือระดับ (Scale) เล็ก ๆ แต่เมื่อต้องจัดกิจกรรมกับห้องเรียนที่มีจานวน
ผู้เรีย นมาก ๆ ควรมีวิธีการดึงความสนใจและเรี ยกให้ ผู้ เรียนกลับเข้าสู่กิจกรรมหรือ บทเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผู้ส อนยั งต้องคานึงถึงเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ซึ่ง
สาหรับบางเนื้อหา การสอนแบบบรรยายยังมีความจาเป็นในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน แต่เราสามารถลด
การบรรยายให้ น้ อยลงได้ด้ ว ยการใช้ Flipped Classroom กั บการบรรยายเสริม ในห้ อ งเรีย นและ
ความสามารถ งบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่ อการสอน อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง
ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนเองด้วย อนึ่งการปรับบทบาทของผู้สอนเองก็มีความสาคัญ
ซึ่งจะทาให้ภาระงานด้านการเตรี ยมการและการวัด ผลการประเมินเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม
บทบาทการสอนในห้องเรียนจะลดน้อยลงในทางกลับกัน
ไม่เพียงเท่านั้น ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับความคุ้นชินกับการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมของผู้เรียนก็
เป็นข้อที่ไม่ควรมองข้าม การใช้กิจกรรมทั้งสามแบบทันทีทันใดอย่างเต็มรูปแบบกับผู้เรียนที่คุ้นชินกับการเรียน
แบบ Passive ที่ถนัดกับการรับความรู้เพียงฝ่ายเดียวนั้น อาจเกิดการต่อต้านหรือไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเองเท่าที่ควร ซึ่งผู้สอนควรประเมินประสบการณ์เ ดิมของผู้เรียนด้วยเพื่อเตรียมการปรับใช้
การเรียนการสอนแบบ Active Learning กับ Blended Learning และ Flipped Classroom อาจใช้วิธี
ค่อยๆปรับปริมาณการใช้กิจกรรมเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อย และชี้แจงถึงข้อดีข้อ เสียของการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้แบบที่ไม่คุ้นชินให้นักเรียนทราบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและกิจกรรมการเรียน
แบบใหม่ด้วย
การจัดพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space)
นอกจากการจัดการเรียนรู้ร่วมกันในข้างต้นแล้ว การสนับสนุนผู้เรียนให้เรียนรู้แบบ Active Learning
ได้ดียิ่งขึ้นยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดพื้นที่การเรียนรู้สาหรับผู้เรียนในการทา
กิจกรรมด้านวิชาการก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ซึ่งมีข้อค้นพบในปัจจุบันที่สนับสนุนการจัดพื้นที่
การเรียนรู้ที่ช่วยอานวยการเรียนรู้ให้ส่งผลในทางบวกดังจะกล่าวต่อไปนี้
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Whiteside & Fitzgerald (2005) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่การเรียนรู้หรือ Leaning space ใน
ห้องเรียนกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเปรียบเทียบการจัดชั้นเรียนแบบปกติ
(Traditional Classroom) กับ Active Learning Classrooms (ALCs) โดยห้องเรียนแบบ ALCs นั้นจะถูก
จัดให้มีโต๊ะเป็นวงกลม มีกระดานรอบห้องพร้อมปากกาเขียนกระดาน เครื่องฉายสไลด์ และสามารถปรับให้
ยืดหยุ่นกับการเรียนการสอนได้ ผลการทดลองปรากฏว่า คะแนนของนักเรียนในชั้นเรียนแบบ ALCs มีผล
คะแนนสูงกว่าชั้นเรียนแบบปกติ และยังพบว่านักเรียนสามารถเชื่อมโยง และใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมชั้น และครู
ได้มากขึ้น ส่งผลทางบวกกับการทางานกลุ่ม (Collaborative Project) งานวิจัยชิ้นนี้ยังได้มีคาแนะนาสาหรับ
การนาไปปรับใช้ อาทิ การจัดโต๊ะเป็นวงกลม ทาให้นักเรียนสามารถใกล้ชิดกับเพื่อนได้มากขึ้น ผู้เรียนจะรู้สึกดี
ในการเรียนเมื่อมีพื้นที่เปิดโล่ง (open space) การวางโต๊ะเป็นกลุ่มย่อยส่งผลทางบวกกับการอภิปรายในกลุ่ม
มากขึ้น กระดานที่ทั่วถึงช่วยให้ผู้เรียนจดบันทึกการสนทนา หรือหัวข้อสาคัญในการเรียนรู้ได้ดี นักเรี ยนยัง
คานึงถึงความสะดวกสบายอื่น ๆ เช่น แสงไฟที่พอเหมาะ การนาอาหาร และเครื่องดื่มเข้าไปในระหว่างเรียน
รวมไปถึงการเข้าถึงเทคโนโลยี เช่น ปลั๊กไฟ โต๊ะที่สะดวกในการตั้งคอมพิว เตอร์ส่วนตัว อินเทอร์เน็ตไร้สาย
ล้วนมีผลในทางบวกสาหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน เป็นต้น นอกจากนี้ Kenn Fisher ได้เขียนรายงานให้กับ
OECD (OECD, 2010) เรื่อง Technology-enabled active learning environments: an appraisal
พบว่า ผู้ ส อนและนั กเรี ย นนั กศึกษาส่ ว นใหญ่ส่ งผลทางบวกกับการเรียนการสอนใน Active Learning
Classrooms โดยผู้ ส อนมีข้อ คานึ งถึ งข้ อจ ากัด เพีย งแค่ไม่ ส ามารถสอนได้อ ย่างต่อ เนื่อ งในห้ อ งเรียนแบบ
Active Learning Classrooms นอกจากนี้ Gifford (2002) อ้างถึงในหนังสือของ Cathy Hall (2013) ให้
แนวคิดว่าการจัดการศึกษานั้น การจัดการพื้นที่ว่า งมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับสมรรถนะในห้องเรียน และ
เกี่ยวพันกับพฤติกรรม และพื้นที่การเรียนรู้แบบเปิด (open learning space) สามารถให้ผลทางบวกเมื่อใช้วิธี
สอนให้เหมาะสมกับพื้นที่
Christopher Brooks (2010) ได้ทางานวิจัยเชิงทดลองเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่การเรียนรู้
อย่างเป็นทางการ (Formal Learning Space) กับผลการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีที่ช่วยเสริม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Technologically enhanced Learning Environments) มีผลต่อผลการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และหลักฐานการศึกษาเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ว่าการจัดพื้นที่การเรียนรู้ในชั้น
เรียน (Learning Space) ส่งผลทางบวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งศึกษาโดย
Byers, T., Imms, W. & Hartnell-Young (2014) ซึง่ เป็นการเปรียบเทียบชั้นเรียนแบบดั้งเดิมกับชั้นเรียนที่มี
การจัดการพื้นที่การเรียนรู้ (New Generation Learning Spaces: NGLS) ที่มีลักษณะคล้ายกับ ALCs แต่ยัง
มีข้อสังเกตบางประการ เช่น การจัดพื้นที่การเรียนรู้ในบางหัวข้อของการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนไม่แตกต่างจากวิธีการจัดชั้นเรียนแบบดั้งเดิม ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ ผู้เรียน ธรรมชาติของเนื้อหา
ผู้สอน เป็นต้น
จากข้างต้น จะเห็ นได้ว่าพื้น ที่การเรียนรู้ที่จัดนั้น ก็มีส่ วนส าคัญกับการเรียนรู้ของเด็ก และการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนของครู ให้ ส อดคล้ องกับพื้นที่ เช่น หากบรรยายก็ส ามารถจัดพื้นที่ใ ห้ เป็นห้ อ ง
สี่เหลี่ยมมีโต๊ะเรียงเป็นแถวแบบดั้งเดิม แต่หากครูต้องการจัดกิจกรรมที่เป็นการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active
Learning นั้น การจัดห้องเรียนแบบดั้งเดิมอาจตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนและกิจกรรมได้ไม่เพียงพอและ
ไม่มีป ระสิ ทธิภ าพ การจัดสรรพื้น ที่การเรี ยนรู้จึงมีส่ ว นส าคัญในการทาให้ ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นไปอีกด้ว ย
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โดยเฉพาะการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่สนับสนุนกิจกรรม Active Learning ที่ให้ผู้เรียนสามารถใกล้ชิดกับครู
เพื่อนร่วมชั้น ความสะดวกต่อการอภิ ปราย การทางานร่วมกัน การเขียน จดบันทึก การสนทนาและเปลี่ยน
ความคิดเห็น เป็นต้น แต่การเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดชั้นเรียนเพื่อสนับสนุนอาจจะไม่ได้
ตอบสนองการสอน และการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ ดังนั้ นการนาไปใช้ควรคานึงถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
รวมถึงการปรับและจัดการพื้นที่การเรียนรู้นั้นต้องใช้เวลาและทรัพยากรเป็นจานวนมากอีกด้วย
พื้นที่การเรียนรู้ในห้องสมุด
ห้องสมุดเป็นอีกปัจจัยสาคัญหนึ่งด้านวิชาการที่ช่วยสนับสนุนการค้นคว้าทรัพยากรเชิงวิชาการ การ
อ่าน และมีพื้ น ที่ก ารเรี ย นรู้ น อกเหนื อไปจากห้ อ งเรี ย นที่ ถูกเรียนว่าพื้ นที่ก ารเรียนรู้อย่ างไม่เป็ นทางการ
(Informal Learning Space) ในปัจจุ บันนั้น บทบาทของห้ องสมุดเปลี่ ยนไปจากเดิมเป็น อย่ างมาก
นอกเหนือไปจากการค้นคว้าและการอ่านแล้ว Keith Webster (2008; 2010) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันห้องสมุดมี
ความต้องการการใช้งานที่ไม่เหมือนเดิม โดยนักเรียนให้คุณค่ากับห้องสมุดที่เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมทางด้าน
วิชาการสาหรับการทางาน เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น พื้นที่ที่สามารถปรับยืดหยุ่นสาหรับความต้องการ
หลากหลายรูปแบบในระหว่างปีการศึกษา ห้องสมุดจึงควรปรับเปลี่ยนและใช้ข้อมูลจากผู้ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการจัดสรรพื้นที่ มากกว่าจะเป็นห้องสมุดแบบดั้งเดิมที่เป็นที่เก็บหนังสือและทรัพยากรทางการศึกษา
โดยแนวทางที่สามารถจัดการได้คือ จัดพื้นที่สาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity Zone) สาหรับ
นักเรียนในห้องสมุด และจัดโซนเงียบสาหรับกิจกรรมที่ต้องการการงดใช้เสียงแบบกลุ่ม หรือเดี่ยว โดยเลือกใช้
การออกแบบและเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสม Camille Andrews & Sara E. Wright (2015) ได้เก็บข้อมูลการใช้
พื้นที่การเรียนรู้ (Library Learning Space) ของห้องสมุด Mann Library ใน Colleges of Agriculture,
Life Sciences, and Human Ecology Cornell University ซึ่งพบว่า เทคโนโลยีขั้นสูงในบางครั้งไม่จาเป็น
ต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้กระดาน (White Board) เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการมาก ตามด้วย คอมพิวเตอร์จอขนาด
ใหญ่ หูฟัง แพลนเนอร์ เป็นสิ่งที่ต้องการเป็นลาดับถัดมา นอกจากนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวกับการเรียนรู้ เช่น Google Apps ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องการ ทางด้านเฟอร์นิเจอร์นั้นนักศึกษาให้
ความสาคัญกับความสบาย เป็นระเบียบ สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การพักผ่อน การเรียน การ
ประชุม โต๊ะเดี่ยว และกลุ่มเป็น สิ่งจาเป็นต่อนักศึกษาในการใช้งานเพื่อศึกษาด้วยตนเองหรือทางานกลุ่ ม
ทางด้านบรรยากาศนั้นนักศึกษาให้ความเห็นว่าต้องการสุนทรียะ เช่น ที่ว่าง แสงไฟ ความทันสมัย ความ
สะอาด ความเป็นธรรมชาติจากสี และพืชพรรณ ในส่วนของสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานอื่ น ๆ เช่น อาหาร
และเครื่องดื่ม Amit Kumar (2015) พบว่า นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีเดลฮีส่วนใหญ่ใช้พื้นที่การเรียนรู้ใน
ห้องสมุด (Informal Learning Space) เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ และรู้สึกว่าห้องสมุดมีบทบาทที่สาคัญ
ในการใช้พื้นที่การเรียนรู้ แต่ยังจากัดในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เฉพาะของสถาบันเท่านั้น
การเรียนรู้และกิจกรรมในบทเรียนต่าง ๆ อาจจะไม่ถูกจากัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ในบาง
เนื้อหาหรือบางกิจกรรมครูอาจจะมอบหมายให้ผู้เรียนทากิจกรรม หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือทางานที่
ได้รับมอบหมายนอกเหนือไปจากเวลาในชั้นเรียน พื้นที่ที่อานวยความสะดวกกับการทากิจกรรมเหล่านั้นย่อม
หนีไม่พ้นห้องสมุด ซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้เรียนแทบทุกระดับชั้น โดยเฉพาะผู้เรียนในวัยที่สามารถ
รับผิดชอบภาระงานได้ด้วยตนเองมากขึ้น ห้องสมุดที่มีพื้นที่เปิดสาหรับการเรียนรู้จะถูกผู้เรียนจับจองเพื่อใช้ใน
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การทากิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับมอบหมายให้ ลุล่วง หากห้องสมุดมีพื้นที่เหมาะสม หลากหลายต่อการใช้
งานหลายรูปแบบ เพียงพอ ดึงดูด และเป็นมิตรกับผู้เรียน ย่อมช่วยสนับสนุนกิจกรรมวิชาการเหล่านั้นให้เกิด
ประสิทธิผลได้อีกทางหนึ่ง ถึงอย่างไรก็ตามบริบทของห้องสมุดในแต่ล ะสถาบันก็มีความแตกต่างกัน การปรับ
พื้นที่การเรียนรู้ต้องคานึงถึงการใช้งาน หลักสูตร วัตถุประสงค์ ผู้ใช้ ความจากัดของพื้ นที่ งบประมาณ และข้อ
คานึงอื่น ๆ เป็นสาคัญ
การจัดพื้นที่การเรียนรู้ในชั้นเรียน และห้องสมุดช่วยส่งเสริม Blended Learning, Flipped Classroom
และ Active Learning ได้อย่างไร
การเรียนรู้แบบ Active Learning นั้นจะต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เรียนเอง
โดยที่ครู เป็ น ผู้ ให้ ความรู้ โ ดยตรงน้ อยกว่าการบรรยาย ขึ้นอยู่กับกิจกรรมเชิงรุกนั้น ว่า เป็นไปด้ว ยรูปแบบ
หลักการ หรือนาทฤษฎี แนวคิดใดมาปรับใช้ การที่ ผู้เรียนเป็นฝ่ายลงมือปฏิบัติการเรียนรู้นั้นทาให้ต้องอาศัย
การพูดคุย ถกเถียง ลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า เรียนรู้ด้วยวิธีที่ตนเองถนัด เช่น การทางานเป็นกลุ่ม การอภิปราย
แสดงความคิดเห็น ร่วมมือการออกแบบ หรือแก้ไขปัญหาที่ได้รับ การทาแบบฝึกหัด การอ่าน การเขียน การ
พูด ซึ่งจะแตกต่างไปจากการนั่งบรรยายที่เหมาะกับการจัดพื้นที่การเรียนรู้ในห้องให้เป็นระเบียบ มีนักเรียนหัน
หน้าไปทางผู้บรรยายทุกคน จัดวางที่นั่งเพื่อให้เห็นชัด และสามารถฟัง หรือจดบันทึกได้อย่างสะดวก ตามแบบ
ห้องเรียนแบบดั้งเดิม การจัดห้องเรียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ให้ได้หลากหลายจะต้องสามารถปรับ
ให้ยืดหยุ่น สะดวกต่อการทากิจกรรมต่างๆ สามารถให้ผู้เรียนปรึกษาครูได้อย่างใกล้ชิดขึ้นระหว่างทากิจกรรม
สามารถวาด หรือเขียนแสดงความคิดได้ง่าย พูดคุยและใกล้ชิ ดกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้มากยิ่งขึ้น บรรยากาศ
ในชั้น การจัดแสงไฟ ระยะห่าง เฟอร์นิเจอร์ รูปแบบโต๊ะเรียน ก็มีส่วนสาคัญให้ผู้เรียนปฏิบัติการเรียนรู้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา วิธีสอนที่ครูออกแบบด้วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันทั้งระบบ
การจัดการเรียนการสอนโดยการนาหลักการของ Blended Learning และ Flipped Classroom
มาใช้นั้ น ต้องอาศั ย เทคโนโลยี ทรัพยากรทางการศึกษามาช่วยสนับสนุน เช่น อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์
หนังสือ วารสาร เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาสามารถจัดให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่ างเต็ม
ประสิทธิภาพผ่านห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศแล้ว จะช่วยให้เกิดการนาไปปรับใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การจั ดการเรี ย นการสอนโดยผสานเทคโนโลยีเข้าไปด้วยการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่หลากหลายจะ
สามารถออกแบบและจัดการได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทั้งแบบประสานและไม่ประสาน
เวลา และการที่ห้องสมุดมีหนังสือ วารสาร แหล่งค้นคว้าความรู้ที่ครบถ้วนตามที่รายวิชาใดๆสามารถเข้าถึงได้
สะดวก ผู้สอนก็สามารถจัดการให้ผู้เรียนไปใช้บริการค้นคว้าความรู้ล่วงหน้า เพื่อมาทากิจกรรมในห้องเรียนได้
โดยอาศัยทรัพยากรที่ห้องสมุดมี นอกเหนือไปจากนี้ กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูมอบหมายให้ผู้เรียน
ค้นคว้าด้วยตนเอง ทางานเป็นกลุ่ม ทาแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมทางวิชาการอื่นใดที่ปรับใช้กับการเรียนรู้แบบ
ผสานวิธีหรือห้องเรียนกลับด้าน พื้นที่การเรียนรู้ในห้องสมุด หรือพื้นที่ ที่จัดไว้ในส่ ว นต่างๆของสถานศึกษาก็
จะเป็ นพื้น ที่ที่ถูกจับ จองใช้สอยตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ผู้ เรียน
อาจจะรวมกลุ่มกันอ่านหนังสือที่ได้รับมอบหมายมาล่วงหน้าในห้อ งประชุมกลุ่มย่อย หรือศึกษาคนเดียวใน
พื้นที่อ่านหนังสือของห้องสมุด การประชุมงาน อภิปรายงานที่ได้รับมอบหมายในห้องประชุมย่อย การฝึกทา
แบบฝึกหัดหรือทบทวนบทเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษาที่ผู้สอนได้จัดหาไว้
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ให้แบบออนไลน์ หรือการดาเนินการทาโครงงาน โดยเฉพาะพื้นที่การเรียนรู้ในห้องสมุดที่จัดสรรไว้สาหรับ
กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เกิดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทางวิชาการนอกห้องเรียนที่สนับสนุน Active Learning ได้
เป็นอย่างดีดังแผนภาพที่ 1
Constructivism

Constructionis
m

พื้นฐาน
Active Learning
สนับสนุน

สนับสนุน

Flipped Classroom

Blended Learning
สนับสนุน

Formal/informal Learning Space

แผนภาพ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้แบบผสานวิธี ห้องเรียนกลับด้าน พื้นที่การเรียนรู้
และการเรียนรู้เชิงรุก
ความสัมพันธ์กันดังกล่าวในข้างต้นต้องคานึงถึงหลักสูตร รายวิชา ผู้สอน ผู้เรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน ทรั พ ยากรที่ มี ในสถานศึก ษา การวิ เ คราะห์ จุ ดอ่ อ น จุ ดแข็ ง ความต้ อ งการเพิ่ม เติ ม ของการใช้
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทาให้เห็นว่าการปรับทั้งระบบนั้นต้องใช้ทรัพยากร
จานวนมากในการปรับเปลี่ยน ทั้งด้านคน เวลา งบประมาณ และยัง ต้องอาศัยความสามารถในการบริหาร
จัดการเป็นอย่างสูง การทางานร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียน ทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน ห้องสมุด ฝ่าย
สนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณ ซึ่งสถานศึกษาหลายแห่งยังมีข้อจากัดอยู่มาก ทาให้การนาไปใช้ยังมี
อุปสรรคหลายประการ การนาไปปรั บใช้จึงต้องมีการประเมินสภาพแวดล้ อม ทรัพยากร และการบริหาร
จัดการของแต่ละสถานศึกษาก่อนว่ามีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน และนาไปใช้ในระดับใด และใช้ระยะเวลา
เท่าใดจึงจะเกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่การพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายของการศึกษา
สรุป
Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นตัวละครหลักในการแสวงหา และสร้างองค์ความรู้ผ่าน
ประสบการณ์การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แนว Constructivism และหากจัดกิจกรรมที่ให้
ผู้เรียนสร้างผลงานด้วยตนเองผ่านการใช้สื่อการเรียนรู้แล้วก็จะสอดคล้องกับแนวทางของ Constructionism
ด้วย ทั้งนี้เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ตรงกันข้ามกับแนวปฏิบัติดั้งเดิมในห้องเรียนที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางที่ครูเป็นผู้
ถ่ายโอนความรู้ไปสู่ผู้เรียน และผู้เรียนมีหน้าที่รับความรู้ที่ครูถ่ายทอดเป็นหลัก รวมทั้งยังสนับสนุนรูปแบบการ
สอน เทคนิค และวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบซึ่งตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน
อีกด้วย แต่ทั้งนี้การใช้ Active Learning ในห้องเรียนจริงก็ยังมีข้อจากัดหลายประการในบริบทต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา
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อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวไกลไปมากในปัจจุบัน จึงเกิดทฤษฎีและแนวคิดการช่วยเหลือการเรียนรู้ของผู้เรียน
ลดข้อจากัดของการเรียนรู้ที่เดิมเคยจากัดเฉพาะในห้อ งเรียนลงไป ซึ่งการนาทฤษฎี Blended Learning มา
ประยุกต์ใช้ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ในวงการการศึกษาทาให้เกิด
ทฤษฎีและการนาไปปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา และผู้สอนกับผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ ทาง
การศึกษาได้ทุกที่ ทุกเวลาทั้งแบบประสานเวลา และไม่ประสานเวลา ยังไม่เพียงเท่านั้น Flipped Classroom
ที่นาจุดเด่นของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประกอบยังช่วยให้เกิดการกลับด้านการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้กอ่ นมาเข้าเรียนได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จากนั้นนาความรู้ที่ได้ศึกษามาก่อนล่วงหน้านั้นทากิจกรรม
การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ในชั้นเรียนได้อย่างหลากหลายมากขึ้น และสามารถต่อยอดความรู้พื้นฐานให้ลึกลงไป
อันเป็นการใช้เวลาเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังตอบสนอง และช่วยเหลือผู้สอน
ให้สามารถเลือกใช้เทคนิค วิธี และกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้แบบ Active Learning และ
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทุกที่ทุกเวลา
พื้นที่การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน (Formal and Informal Learning Space) ก็มี
ส่วนสาคัญทาให้การเรียนการสอนประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ต้องอาศัย
พืน้ ที่การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น และความสะดวกสบายต่อการทากิจกรรมเชิงวิชาการต่าง
ๆ การศึกษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนก็มีส่วนสาคัญในการใช้พื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งห้องสมุดมีบทบาท
สาคัญในการจัดสรรพื้นที่เ หล่านี้ให้ผู้เรียนทากิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามที่ได้รับมอบหมายนอกห้องเรียน
โดยเฉพาะการจัดสรรพื้นที่ในห้องสมุด ไม่เพียงเท่านั้น การที่บุคลากรห้องสมุดมีการร่วมมือกับครู บุคลากรอื่น
ๆ ในการจัดพื้นที่การเรียนรู้ในห้องเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เชิงรุกก็เป็น
งานส่วนสาคัญในการนาหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้
ทั้งนี้การนาทฤษฎีข้างต้นลงไปสู่การปฏิบัตินั้นก็ยังมีอุปสรรค และข้อจากัดหลายอย่างที่ต้องคานึงถึง
อาทิเช่น การเปลี่ยนบทบาทของครูและนักเรียน ครูผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทหน้าที่หลักจากการสอนเป็น
หลักมาเป็นการออกแบบการสอนที่หลากหลายและเตรียมการสอนที่ใช้เวลาและทรัพยากรมาก การควบคุม
ชั้นเรียนที่ยากกว่าการสอนแบบบรรยาย รวมไปถึงปัจจัยจากตัวผู้เรียนที่ไม่คุ้นชินกับรูปแบบการเรียนรู้ที่ต้อง
ลงมือค้นพบความรู้เอง ทาให้อาจเกิดการปฏิเสธและให้ผลป้อนกลับในทางลบกลับมาได้ อีกทั้งยังต้องคานึงถึง
ข้อจากัดทางด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะทางด้านปริมาณและคุณภาพของแต่ละสถานศึกษาว่า จัดให้มีเทคโนโลยี
สนับสนุนอย่างเพียงพอหรือไม่ การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็น อย่างไร หนังสือ สื่ออุปกรณ์ อื่น ๆ มีสนับสนุน
เพียงใด จานวนผู้เรียนมีมากหรือน้อยเท่าใดในหนึ่งห้องเรียน ซึ่งทั้งหมดจะส่งผลต่อการออกแบบการเรียนรู้
และการจัดการชั้นเรียนที่ยากลาบากแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทอีกด้วย
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