สรุปคําบรรยาย
เรื่อง จิตวิทยาและเทคนิคการควบคุมชั้นเรียน
โดย รองศาสตราจารย ดร.ประดินันท อุปรมัย
วันศุกรที่ 9 พฤศจิกายน 2555
ณ หองบรรยาย 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 3
--------------------------------------------------การเปนครูตองมีการสื่อสาร แตการสื่อสารไมใชเพียงการพูดเพียงอยางเดียว อาจเปน
การสื่อสารดวยภาษา ทาทาง จะบงบอกวามีความเชื่อถือมากนอยแคไหน ฉะนั้นการสอนไมจําเปนตอง
บรรยายอยางเดียว ทาที ก็สามารถสื่อเรื่องราวไปถึงนักศึกษาได ดังนั้นการสื่อสารกับนักศึกษาทาทีก็มี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาคําพูดมากนอยเพียงไร อาจารยจึงตองระมัดระวังทั้งถอยคําและภาษาทาทาง
การจะทําอะไรก็ตามหลักจิตวิทยา ถาเรารูเปาหมาย ( เปาหมายคือทิศทาง) ก็จะรูทิศทาง
ที่จะไปจึงจะมั่นใจที่จะไปใหถึงเปาหมาย ถาเรารูจุดจบอยูที่ไหนเราก็จะมีกําลังใจ ดังนั้นการบรรยายทุกครั้ง
จึงตองบอกวา วันนี้จะไดประเด็นสําคัญอะไรบาง
ประเด็นสําคัญที่จะเรียนรูในวันนี้ ประกอบดวย 3 ประเด็น
1. คุณลักษณะและเจตคติที่ดีของอาจารย
ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ในทางดานการศึกษา คือ Input process และ
Outcome ทางการศึกษาจะใชคําวา ผลลัพธ แทนคําวา ผลผลิต
ระบบมีการปอนตัวการเรียนการสอน มีกระบวนการเรียนการสอน และผลลัพธการ
เรียนการสอน เราจะทดสอบระบบดีหรือไมดี ดูไดจากผลลัพธการเรียนการสอน ถาผลลัพธดี มีผลมาจาก
Input ดี หรือ Process ดี หรือทั้ง Input และ Process ดี ถา ผลลัพธ ไมดี อาจมาจาก Input ไมดี Process ดี
หรือ Input ดี แต Process ไมดี ตัวที่จะบอกเราคือ ตัวปอนการเรียนการสอน
ตัวปอนการเรียนการสอน ไดแก นักเรียน อาจารย หลักสูตร สื่อการสอน และ
สภาพแวดลอม ตัวปอนที่มีคุณภาพ คือ เจตคติและคุณลักษณะที่ดีของอาจารย
กระบวนการ ไดแก กิจกรรมการสอนของอาจารย และกิจกรรมการเรียนของนักเรียน
นักศึกษา
ผลลัพธการเรียนการสอน คือ ผลการสอนของอาจารย และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คําวา “ เจตคติ ” นักการศึกษาทางจิตวิทยา หมายถึง ความรูสึกที่มีผลตอ ความคิด และ
พฤติกรรม ที่จะสงผลตอตัวเราและผูอื่น เชน ถารูสึกดี ก็จะยกยอง ชื่นชม อยากพูดคุยดวย เปนเจตคติ
ทางดานบวก โดยเฉพาะเจตคติที่ดีตอความเปนครู จึงทําใหเปนผูที่มีความสําคัญ เจตคติ มีทั้ง 2 ดาน คือ
เจตคติเชิงบวก และ เจตคติเชิงลบ

คุณลักษณะและเจตคติที่ดีของอาจารย ประกอบดวย
ก. มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ เชน
- มีความสุขขณะที่ไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะอาจารยมหาวิทยาลัย
- การสอนแตละครั้งจะเปนประโยชนทั้งผูสอนและนักเรีบน
- สามารถพัฒนาตนใหเปนอาจารยมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพได
- ยินดีใหคําแนะนําที่เปนประโยชนแกอาจารยอื่นโดยไมกลัวการลอกเลียนแบบ
ข. มีการเตรียมการสอนทุกครั้ง เชน
- การเตรียมการสอนตองคํานึงถึงวัตถุประสงคของการสอนในแตละครั้งเปนหลัก
- กอนเตรียมการสอนตองดูที่วัตถุประสงคของหลักสูตรและวิชาที่จะสอน
- คิดวาสาระที่นําเสนอตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของการสอนแตละครั้งเทานั้น
ค. เขาใจธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย เชน
- มีการเปลี่ยนวิธีการอธิบายถานักศึกษายังไมเขาใจในสิ่งที่อธิบายไปแลว
- การที่นักศึกษาบงคนเจาใจเรื่องที่พูดไดชากวาคนอื่น ๆ คิดวาเปนเรื่องธรรมดา
- เมื่อนักศึกษาแสดงทาเบื่อหรืองวง จะหากิจกรรมหรือเทคนิคการสอนอื่นแทรกทันที
- ปรับเปลี่ยนตัวอยางหรือวิธีนําเสนออยูเสมอเมื่องตองพูดหัวขอเดิมอีก
ง. ใฝรูและพัฒนาตนอยูเสมอ เชน
- สังเกตการสอนของคนอื่นเพื่อนํามาปรับปรุงการสอนของตน
- ศึกษาสาระที่จะสอนอยางละเอียดเพื่อใหนักศึกษากระจางในหัวขอที่จะพูดใหมากที่สุด
- นําผลการประเมินมาปรับสาระและวิธีการนําเสนอในการสอนครั้งใหม
2. คุณสมบัติและบทบาทสําคัญดานการสอนของอาจารย
- ชัดเจนในวัตถุประสงคของหลักสูตร
- กระจางในสาระที่จะสอน
- มีความสามารถในการกําหนดแผนการสอนและมีทักษะการสอน
- มีความสามารถในการสรุป-ประเมิน และพัฒนาการสอน
ในคุณสมบัติดานการสอนของ 4 ขอดานบน สิ่งที่ควรจะพิจารณาในลําดับแรกสําหรับ
การสอนเพื่อใหนักศึกษาประสบผลสัมฤทธตามที่มหาวิทยาลัยตองการคือ อาจารยจะตองชัดเจนในวัตถุประสงค
ของหลักสูตร เพื่อประโยชนในการกําหนดแผนการสอน เลือกวิธีการสอน เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมาย

บทบาทสําคัญของอาจารยดานการสอน 4 ประการ ที่จะชวยใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ ไดแก
เตรียมการสอน ดูวาวันนี้จะสอนดวย วัตถุประสงคอะไร เราจะใสเนื้อหา สาระอะไร
มีวิธีการอยางไร หรือใชทักษะในการสอนแบบไหน ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และสรุปการสอน
อยางไร และจะประเมินผลอยางไร
- ดําเนินกิจกรรม
- สรุปสาระ
- ประเมินผล
การเตรียมการสอนของอาจารยมีความสําคัญกับการสรางทัศนคติของนักศึกษาตอการเรียน
การสอน
3. จิตวิทยาและเทคนิคที่สําคัญในการควบคุมชั้นเรียน
การควบคุมชั้นเรียน คือ การสรางบรรยากาศที่ดีในการเรียน ไมวาจะเปนบรรยากาศ
ดานวิชาการ บรรยากาศดานกระบวนการ หรือบรรยากาศดานนันทนาการ เพื่อกระตุนใหนักศึกษาสนใจ
และมีความตั้งใจในการเรียนการสอน
จิตวิทยาสําคัญที่เกี่ยวของกับการควบคุมชั้นเรียน ไดแก
1. ความแตกตางระหวางบุคคลของนักศึกษา
อาจารยจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของนักศึกษา เชน ความแตกตาง
ดานความสามารถ ความแตกตางดานความรูพื้นฐาน ความแตกตางดานประสบการณ
2. บุคลิกภาพของอาจารย ที่เกี่ยวของกับการควบคุมชั้นเรียน ไดแก
- การแตงกายและการพูด
- การสรางความเปนกันเอง
- การควบคุมอารมณ / ความฉลาดทางอารมณ
- ปฏิภาณไหวพริบ ในการแกปญหา – การตอบคําถาม
3. ลักษณะการเรียนรูของนักศึกษา
การเรียนรูการเรียนรู
ไมรู
พฤติกรรมเดิม

ทั้งหมดหรือบางสวน
ตรง

ออม

รู
พฤติกรรมใหม

ลักษณะการเรียนรูของนักศึกษา เกิดจากหลายวิธี ไดแก
- ลองผิดลองถูก
- เชื่อมโยงสัมพันธ
- จากผลของการกระทํา
- การเลียนแบบ
- การวิเคราะห – สังเคราะห
4. การสนองความตองการพื้นฐานของนักศึกษา
ทางกาย เชน การตรงเวลา การใหมีการเคลื่อนไหว
ความปลอดภัย เชน ใหความเปนกันเอง
ความรัก เชน ใหความใสใจ ความ เอื้ออาทร
การยอมรับ เชน รับฟง ยกยอง
การแสดงศักยภาพ เชน สงเสริมและสนับสนุนความคิดริเริ่มสรางสรรค
เทคนิคเชิงจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการควบคุมชั้นเรียน
การใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนรู เชน รวมคิด แสดงความคิดเห็น รวมนําเสนอ
อภิปราย และรวมปฏิบัติ
การถามและตอบคําถามของอาจารย ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนคือ
- เทคนิคการถาม มีประโยชนตอการควบคุมชั้นเรียน ทั้งนี้ การถามตองมีจุดมุงหมาย
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาติดตามการบรรยาย ปลุกเราใหมีสวนรวม เปนการ ตรวจสอบการติดตามเนื้อหา
และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น
เทคนิคการถาม
สังเกตความพรอมกอนถาม
- ถามคําถามกอนเรียกชื่อใหตอบ
- ถามแลวเงียบชั่วขณะเพื่อเปดโอกาสใหคิด
- ไมทวนคําถาม – คําตอบโดยไมจําเปน
- ไมดวนสรุปคําตอบของคําถามปลายเปด
- หลีกเลี่ยงคําถามปลายปด
- ใหแรงเสริมที่เหมาะสม
- ไมตําหนิเมื่อตอบไมได

-

สรุป

เทคนิคการตอบคําถาม
- ตอบคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน
ตอบคําถามเมื่อมีผูถามหลายคนถามหลายคําถาม
- ตอบคําถามเมื่อเปนคําถามที่ตองการใหแสดงความคิดเห็น
การใชกระบวนการกลุมกับนักศึกษา ในการควบคุมชั้นเรียน ไดแก
- การระดมสมองการการอภิปราย
- กรณีศึกษา
- บทบาทสมมติในสถานการณจําลอง

ถาอาจารยมีคุณลักษณะและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ มีคุณสมบัติ และ แสดงบทบาทในการสอน
ไดเหมาะสม โดยมีหลักจิตวิทยาและเทคนิคที่ดี ยอมสามารถควบคุมชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

