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สรุปความรูจากการกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู 

“เทคนิคการสอนแบบ MIAP ใหประสบความสําเร็จ” 
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1. ขั้นตอนการเรียนรูแบบ MIAP 

การสอนแบบ MIAP จะมีกระบวนการอยู 4 ข้ันตอน คือ  

 ข้ันสนใจ  (Motivation) 

 ข้ันศึกษาขอมูล  (Information) 

 ข้ันพยายาม  (Application) 

 ข้ันสําเร็จผล  (Progress) 

 

1) ขั้นสนใจ  (Motivation) 

ผูสอนตองกระตุนความสนใจใหผูเรียนเกดิความอยากเรียนรูในเน้ือหา โดยใชส่ือประกอบคําถาม

แบบกวางๆ เพื่อใหผูเรียนสวนใหญมีสวนรวม  

2) ขั้นศึกษาขอมูล  (Information) 

ผูสอนตองเลือกเนื้อหาท่ีตองรู (Must know) มาสอนกอนเชน การสอนเร่ืองเคร่ืองมือวัด ตองสอน

วิธีการอานกอนแลวจึงสอนวิธีการใชงาน วิธีการบํารุงรักษา และการบอกช่ือช้ินสวนตางๆ 
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3) ขั้นพยายาม  (Application) 

ผูสอนตองมีแบบฝกหัด เพื่อใหผูเรียนใชความรูท่ีไดเรียนมาแกปญหา และเปนการเปล่ียนกิจกรรม

เพื่อไมใหเกดิความเบ่ือหนายในการเรียนรู  

4) ขั้นสําเร็จผล  (Progress) 

ผูสอนตองมีการเฉลยแบบฝกหัด เพื่อใหผูเรียนตรวจปรับความรูความเขาใจในเนื้อหาท่ีไดเรียนมา 

และเปนการเปล่ียนกิจกรรมเพ่ือเพิ่มความสนใจ และเปนการสรุปซํ้าในเนื้อหา 

2. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key of Success) 

การสอนแบบ MIAP ใหประสบความสําเร็จไดนั้นครูผูสอนจะตองทําความเขาใจถึงแกนของการ

สอนแบบ MIAP และตอบคําถามใหไดกอนวา “ทําไมตองสอนแบบ MIAP” ซ่ึงผูสอนจะตองเขาใจถึง

ส่ิงตางๆ ตอไปนี้ 

 พฤติกรรมการเรียนรูของมนษุย 

 ปจจัยท่ีมีผลตอการเรียนรู 

 การทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู 

 ระดับความสําคัญของเน้ือหา 

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 

1.1 พฤติกรรมการเรียนรูของมนษุย 

“การเรียนรู” หมายถึง การทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 จากไมรูเปนรู  

 จากทําไมไดเปนทําได 

 จากการขาดจติสํานึกท่ีดี เปนมีจิตสํานึกท่ีดี  

      พฤติกรรมการเรียนรูของมนษุยจะแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

 ดานสมอง            จิตพิสัย (Cognitive Domain) เปนการเรียนรูเกีย่วกับขอเท็จจริง (Fact) 

ความคิดรวบยอด (Concept) และหลักการ (Principle) 

 ดานกลามเนื้อ            ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมทางกลามเนื้อ 

แสดงออกทางดานรางกาย เชน การขับรถ การเลนกีฬา 

 ดานจิตสํานกึ            จิตพิสัย (Affective Domain) เปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในเชน 

การเห็นคุณคา เจตคติ 
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นอกจากนั้นยงัมีปจจัยอ่ืนๆ อีก ไดแก 

 การมีสวนรวมของผูเรียน 

 การอ่ิมตัวในการรับเนื้อหา (Saturation) 

  การสรุปเนื้อหาดวยใจความสําคัญ 

 ผูเรียนมีการทาํกิจกรรมการแกปญหา 

 มีการประเมินผลกิจกรรม 

 มีความเหมาะสมของส่ือการสอน 

1.3 ทําอยางไรจึงจะเกิดความคงทนในการเรียนรู 

                                   

จาก Curve of forgetfulness จะพบวาเม่ือเวลาผานไป ความจําท่ีเกิดจากการเรียนรูจะลดลงไป

เร่ือยๆ  

การทําใหเกิดความคงทนในการเรียนรู ทําไดโดย 

1) การทําซํ้า  

การทําซํ้าหลายๆคร้ังจะทําใหการจํามีความคงทนมากขึน้ ดังภาพ  

 

                 
Repetition and improvement in performance 
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2) การสรุปเนื้อหาท่ีสําคัญ  

เพื่อใหผูเรียนสามารถจําเนื้อหาท่ีสําคัญไดดี ครูผูสอนอาจสรุปสาระสําคัญเพื่อใหงายตอการจํา ดัง

ตัวอยางการจําคาตัวหารของธาตุตางๆ 

สัญลักษณทางเคมี ชื่ออาน ตัวหาร 
Al  อะลูมิเนียม  al  10  
B  บอร  bor  10  
Be  แบรีลเล่ียม  ber  10  
C  คารบอน  ze  100  
Ce  เซอร  zer  100  
Co  โคบอลท  ko  4  
Cr  โครเมียม  kro  4  
Cu  ทองแดง  ku  10  
Fe  เหล็ก  fer   -  
Mg  แมกนีเซี่ยม  mag  -  
Mn  แมงกานีส  man  4  
Mo  โมลิบดินัม  mo  10  
N  ไนโตรเจน  en  100  
Nb  นอฟ  nob  10  
Ni  นิเกิล  ni  4  
P  ฟอสฟอรัส  pe  100  
Pb  ตะก่ัว  plomp  10  
S  กํามะถัน  es  100  
Si  ซิลิกอน  si  4  
Sn  ดีบุก  stan  -  
Ta  ทันทาล  ta  10  
Ti  ติคาเน่ียม  ti  10  
V  วานาเคี่ยม  vau  10  
W  ทังเสตน  we  4  
Zn  สังกะสี  zink  -  
Zr  เซอรคอน  zirk  10  

จากตารางคาตัวหารของธาตุตางๆ ถาจะใหผูเรียนทองจําตามนี้คงไมสามารถจําได ครูผูสอนอาจทํา

การสรุปใหงายตอการจําดังนี้ 

ธาต ุ ตัวหาร 

Co, Cr, Mn, Ni, Si, W  4 
Al, Cu, Mo, Pb, Ti, v  10 
C, N, P, S  100 
Zn, Sn, Mg, Fe  - 
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และสรุปเพิ่มเติมเพื่อใหจําไดงานข้ึนอีกดังนี้ 

ธาต ุ ตัวหาร 

แข็ง - หนัก 4 

ปานกลาง 10 

ออน - เบา 100 
 

3) การใชเทคนิคในการจํา 

เพื่อใหผูเรียนสามารถจดจําสวนท่ีสําคัญของเน้ือหาได อาจใชเทคนิคการจําดังนี ้

 การทองจําเปนทํานอง 

 การทองคําคลองจอง 

 การจําโดยผูกเปนเร่ืองเปนราว 

 

1.4 ระดับความสําคัญของเนื้อหา  

 Must know            ส่ิงท่ีผูเรียน ตองรู  

ถาขาดเน้ือหาสวนนี้ จะไมบรรลุวัตถุประสงค                                                  

 Should know            ส่ิงท่ีผูเรียน ควรรู  

เปนเนื้อหาท่ีชวยทําใหเขาใจงายข้ึน รวดเร็วข้ึน ลึกซ้ึงข้ึน 

 Could know            ส่ิงท่ีผูเรียน นาจะรู  

จะชวยใหรูกวางข้ึน แตมีความสําคัญนอย 

ผูสอนจะตองวิเคราะหความสําคัญของเน้ือหาท้ังหมด และจะตองใหความสําคัญเนื้อหาในสวนท่ี

เปน Must know มากท่ีสุด 

หลักเกณฑการสรางใบเนื้อหา 

 เปนเนื้อหาท่ีสําคัญของวัตถุประสงค 

 ใชคําอธิบายงายๆ อานแลวเขาใจไดทันที 

 ใชรูปภาพแทนคําบรรยาย หรือประกอบคําบรรยายใหมากท่ีสุด 

 เนื้อหาตองสมบูรณอานแลวเขาใจไดทันที ไมตองอธิบายเพิ่ม   
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สรุปลักษณะของบทเรียนท่ีด ี

 นาสนใจ 

 เนื้อหาถูกตอง 

 สงเสริมความคิด 

 เนนจดุสําคัญ 

 ใหผูเรียนเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ 

 


